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Rouwstoet trekt veel bekijks

MEMORABEL
AFSCHEID NEMEN
DEZE WEEK IN DE KRANT
Velsen - De Hells Angels
hebben zaterdag op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun overleden
clubgenoot Rebel uit IJmuiden. In de rouwstoet van de
Kanaalstraat naar begraafplaats Westerveld reden naar

schatting 1.500 motoren mee.
Het duurde meer dan twintig
minuten voordat alle voertuigen voorbij waren.
Rebel was gewaardeerd lid
van Westport, één van de zeventien Hells Angels-chapters in Nederland. Hij over-

leed twee weken geleden aan
een hartstilstand. Zijn uitvaart
werd uitgesteld om clubleden
uit de hele wereld de kans te
geven naar IJmuiden te komen.
De kilometerslange colonne bestond voor het grootste

deel uit Hells Angels, maar er
reden ook veel leden van supportclubs zoals de Red Devils
en de Nomads mee. De stoet
trok veel bekijks. Dat gold ook
voor de vele geparkeerde motoren in de straten van Driehuis. (foto: Machiel Kraaij)

Festival Industriecultuur van start
IJmuiden - In navolging van vorig jaar
worden vanaf aanstaande zaterdag 19.00
uur een aantal iconen van de IJmuidense
industriecultuur verlicht: de watertoren
aan de Dokweg, het havenkwartier Halkade, het Zee-en Havenmuseum en het
vuurtorenkoepeltje langs het Noordzeekanaal. De provincie Noord-Holland zet
daarmee samen met de gemeenten Velsen, IJmuiden en Beverwijk het industrieel erfgoed in het Noorzeekanaalgebied
(letterlijk) in de schijnwerpers. Het bomvolle programma in de herfstvakantie bevat activiteiten als een Running Dinner een diner op verschillende spannende industriële locaties, interactief kindertheater, gratis acrobatische voorstellingen in
Vishal D en toegang tot het Zee- en Havenmuseum. En dan is er nog de mysterieuze verhalenvisser die met zijn kar vol
verhalen van de haven van IJmuiden naar
het Forteiland trekt. Kortom, een ware
belevingsweek van het rauwe karakter
van IJmuiden.
Kijk voor het volledige programma op
www.industriecultuur.nl

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Man
op straat
beroofd
IJmuiden - De politie zoekt
getuigen van een straatroof
in IJmuiden. Maandag rond
00.15 uur werd een man op
de Strengholtstraat aangevallen door twee mannen.
Eén van de daders pakte de
pet van het slachtoffer. Zijn
telefoon wisten ze niet te
pakken te krijgen. Wel viel
deze kapot tijdens de beroving. De politie zoekt getuigen van de straatroof. Mensen met informatie kunnen
bellen met 0900-8844.
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Regio - Op zaterdag 28 oktober kunt u bij Avant-Garde
Chiropractie in Haarlem terecht voor een gratis analyse
consult. Als er veel aanvraag
voor is, wordt deze actie ook

de week daarna gehouden. U
kunt dan een afspraak maken om te zien of chiropractie
iets voor uw klachten kan betekenen. Wat geboden wordt
is een individueel gesprek
waarbij uw klachten worden
besproken en er volgt een
gratis onderzoek, ofwel analyse, om uw klachten goed in
kaart te brengen.
Avant-Garde
Chiropractie
is gevestigd aan de Zijlweg
314A te Haarlem.
Maak een afspraak via info@
avantgardechiropractie.nl of
telefonisch 023-2052188. Kijk
ook op: www.avantgardechiropractie.nl

Diner en variété
in het Thalia Theater

IJmuiden - Musica Extremo
duikt in de muzikale smeltkroes van de nachtclubs uit
de jaren ’20 en ’30 in Berlijn en Parijs. Daar waar na
de eerste wereldoorlog jazz,
folklore en klassieke muziek
zich virtuoos vermengen met
variété en amusement. Dit alles komt op zaterdag 11 november samen in Club Vaudeville, waar nachtbrakers en
extravagante cliënten elkaar
ontmoeten en Thalia zich
uitstekend leent als duistere nachtclub. Thalia verzorgt
voor deze avond een ‘Burlesque
drie-gangendiner’
aan uw eigen tafel tijdens de
voorstelling.
Zodra u in Club Vaudeville binnenkomt, opent Mackie Magnolia de avond met
‘I’m just a gigolo’. Dat zet de
toon voor een nacht vol ontdekkingen in de duistere wereld van teveel drank, te weinig liefde en van louche handel in alles wat God verboden heeft. Een wereld vol

decadentie, melancholische
glamour én muziek. Muziek
die het leven niet mooier wil
maken dan het is, maar het
juist intens en vol wil laten
klinken. Als Mackie Magnolia ‘Surabaya Johnny’ of ‘Ich
bin von Kopf bis Fuss aus Liebe eingestellt’ zingt, waant u
zich in het Berlijnse Tingel
Tangel Theater. ‘Mon homme’ en ‘Hot hot hot dance’
doen de Folies Bergère en de
Moulin Rouge in Parijs voor
uw ogen tot leven komen.
Musica Extremo brengt met
Club Vaudeville een muzikale ode aan de kracht van
de mens om zich staande te
houden en om door te leven,
ook al zijn we ‘just a gigolo’.
Verteller is Joris Lutz.
Kaarten kosten 44 euro (muziekvoorstelling,
drie-gangendiner en kop koffie, reservering privétafel) en zijn
te reserveren via www.thaliatheater.nl. De voorstelling begint om 19.30 uur. (foto: Edu
Calicher)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat.
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 groeit IJmuiden gestaag door de opkomst
van de visserij. Vanuit het gezapige Velsen wordt de groei
van de kersverse en ruwe bevolking met argusogen bekeken. Niet voor niets wordt in de
begintijd van IJmuiden de opmerking gemaakt dat het in Sodom en Gomorra niet erger had
kunnen zijn dan in IJmuiden.
Toch zijn er personen die zich
bekommeren om de IJmuidenaren en hun geloofsleven. In 1878 richt de predikant
van de Ned. Hervormde kerk
van Velsen, ds. Heldring, met
hen het Comité ter Evangelisatie te IJmuiden op. Dit comité
wil onder andere een kerk en
een christelijke bewaarschool
(soort voorloper van de kleuterschool) in IJmuiden stichten “ter verkondiging en verspreiding van het evangelie”.
In hetzelfde jaar wordt in een
gehuurde zaal de eerste kerkdienst in IJmuiden gehouden
onder leiding van Heldring.
Het comité koopt in 1880 een
stuk grond in het duingebied
ten oosten van de Oranjestraat
voor de bouw van een bewaarschool en een kerkgebouw.

De school gaat hetzelfde jaar
open. De kerk wordt een jaar
later geopend, als eerste kerk
van IJmuiden. Dit kerkgebouw
kennen we als het ‘Gebouw
voor Christelijke Belangen’ aan
de latere Enschedéstraat.
Intussen komen veel vissers
van kerkelijke huize met hun
gezinnen in IJmuiden wonen.
Onder hen zijn veel hervormden afkomstig uit de ZuidHollandse vissersplaatsen, zodat de kerkgemeente groeit.
Bij een tekort aan zitplaatsen
wordt de kerk in 1907 uitgebreid door de consistorie bij
de kerk te betrekken. In 1908
wordt een stuk grond gekocht
aan de Rijksweg, de latere Kanaalstraat, voor de bouw van
een nieuwe kerk. De IJmuidense firma P. Heere en Zonen
bouwt de kerk naar ontwerp
van de Londense architect Forsyth en de Haarlemse architect
Meppelink. Opvallend voor een
protestantse kerk heeft het gebouw Anglicaanse invloeden,
de vorm van een Latijns kruis
en diverse Gotische elementen.
In 1910 wordt de eerste steen
gelegd. Op 17 juli 1911 wordt
de Nieuwe Kerk met ruim 700
zitplaatsen ingewijd. Het oude
kerkgebouw aan de Enschedéstraat wordt nog lange tijd voor
kerkelijke activiteiten gebruikt,
totdat het in de zestiger jaren
van de vorige eeuw wordt gesloopt.
In 1982 wordt de Nieuwe Kerk
een provinciaal monument.
Tussen 1999 en 2002 wordt het
gebouw gerestaureerd. Sinds
2001 is het een rijksmonument.
Na ruim 100 jaar vervult de
Nieuwe Kerk nog steeds haar
functie als kerk, van de Hervormde Gemeente IJmuiden
West.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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▲
19 0KTOBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-.

20 OKTOBER

Week van de Industriecultuur. Zie voor het volledige programma www.industriecultuur.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Gildewandeling met gids
Marianne door Haarlem.
Start 13.30 uur vanaf de
Hoofdwacht, Grote Markt 17
in Haarlem. Kosten 4,-. Aanmelden kan via gildewandelingen@gmail.com of 0616410803. Zie ook www.gildehaarlem.nl
Stadsschouwburg Velsen:
‘Dummie de Mummie’. Voor
iedereen vanaf 6 jaar. Aanvang 19.00 uur.
Concerto delle Donne in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

21 OKTOBER

Finale biljarttoernooi met
handicap (Hofstede over
Rood) bij Biljartclub de
Hofstede. De ochtendpartijen beginnen om 09.30 uur,
‘s middags wordt om 13.00
uur gestart. Locatie De Hofstede, Aletta Jacobstraat
227 in Velserbroek. Toernooi
is voor het goede doel.
Evenement
Herfstkriebels in Winkelcentrum Velserbroek. Van 12.00 tot
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. Van 14.00

matief gebed bij Carmen de
Haan in Santpoort-Noord.
Opgeven kan tot 10.00 uur
op de dag zelf via info@carmendehaan.nl of shatsapp
06-21216801.
Religieuze bijeenkomst
in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Stadion footgolf in het
Rabobank IJmond Stadion.
Er zijn 4 starttijden: 12.00,
13.30, 15.00 en 16.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Niels en de
Kriebelbeestjes’ 13.30 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via
carla–schut@hotmail.nl of
06-26038252.
Chopin Recital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

tot 16.00 uur: Historische
Kring Velsen: stamt u af van
een kanaalgraver? Expositie
‘Gelukzoekers?!’
Workshop ‘Maak je eigen
biobrandstof’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 Velsen-zuid. Aanvang 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via
carla–schut@hotmail.nl of
06-26038252.
Paddenstoelen
zoeken met de boswachter op
buitenplaats Beeckestijn,
Rijksweg 134 Velsen-zuid.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Gilde vaartocht/bierproeven. Vertrek 14.00 uur. Opstapplaats boot aan de overkant van het Teylermuseum, Korte Spaarne t.o. nr. 23
(links van de Gravenstenenbrug).
Opening Feestweek 100
jaar Dorpskerk met een fototentoonstelling van John
Oosterhuis en Fotokring Polderlicht. Aanvang 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Shirma Rouse. Aanvang 23 OKTOBER
20.15 uur.
Telstar Soccer Camp Rabobank IJmond Stadion
voor jongens en meisjes van
6 t/m 15 jaar.
22 OKTOBER
kinderen vanaf 6 jaar of
Finale biljarttoernooi met 11 jaar kunnen gedurende
handicap (Hofstede over de herfstvakantie speuren
Rood) bij Biljartclub de en kleuren in SHIP. Zie ook
Hofstede. De ochtendpartij- www.ship-info.nl
en beginnen om 09.30 uur, Buitenplaats Beeckestijn
‘s middags wordt om 13.00 Kindervertelmiddag
voor
uur gestart. Locatie De Hof- 4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
stede, Aletta Jacobstraat uur. Kosten 6 euro per kind.
227 in Velserbroek. Toernooi Kan ook als verjaardagsis voor het goede doel.
partijtje Opgeven kan via
100 Jaar Dorpskerk Sant- carla–schut@hotmail.nl of
poort. Om 10.00 uur de we- 06-26038252.
kelijkse viering. Om 16.00 Postzegelavond in Het Teruur onthult Henk Reefhuis ras, Dinkgrevelaan Santde geheimen van de kerk- poort-Noord. Aanvang circa
ramen.
19.00 uur.
Openbare bijeenkomst SP
Velsen in buurcentrum De
Spil, Frans Halsstraat 29
Ijmuiden. Aanvang 19.30
uur. Toegang gratis.
Open avond bij De Hoeksteen, Torenstraat 2 OudVelsen. Aanvang 20.00 uur.
100
Jaar
Dorpskerk
Santpoort. Historicus Jan
Morren neemt de bezoekers mee in de geschiedenis rond de rampzalige
Meditatie, een bezin- brand van de oude Dorpsningsvraag en een affir- kerk. Aanvang 20.00 uur.

24 OKTOBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Telstar Soccer Camp Rabobank IJmond Stadion
voor jongens en meisjes van
6 t/m 15 jaar.
Zee- en Havenmuseum
ezxtra geopend van 13.00
tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur.
Expositie in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Te
zien tot 25 november. Geopend op dinsdag van 13.30
tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via
carla–schut@hotmail.nl of
06-26038252.
100 Jaar Dorpskerk Santpoort. Een avond van meditatie, rust en inkeer. Aanvang 20.00 uur.

25 OKTOBER

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Telstar Soccer Camp in
het Rabobank IJmond Stadion voor jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Niels en de
Kriebelbeestjes’ 13.30 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Stadsschouwburg
Velsen: Efteling-musical ‘De
Gelaarsde Kat’. Aanvang
13.30 en 16.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn
Kindervertelmiddag
voor 4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per

kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan
via carla–schut@hotmail.nl
of 06-26038252. Dit kan tot
dinsdag ervoor tot 17.00 uur.
Spokenjacht
bij
IJVV
Stormvogels. Van 16.30 tot
20.30 uur.
Open avond Loge Vita
Vera, Torenstraat 2 VelsenZuid. Aanvang 19.30 uur.
100 Jaar Dorpskerk Santpoort. Franse bezieling, bijzonder optreden van de Canadees-Franse
zangeres
Camadou. Aanvang 20.00
uur.

26 OKTOBER

Voetbaltalentendag
bij
RKVV Velsen. Van 09.00 tot
12.30 uur strijden kinderen
van 7 t/m 9 jaar voor een
plekje in de finale. Van 13.00
tot 16.30 uur zijn de kinderen van 10 t/m 12 jaar aan
de beurt. Zie ook www.pannasterrenteam.nl
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend van donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-.
Kindervertelmiddag
voor 4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per
kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan
via carla–schut@hotmail.nl
of 06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
ezxtra geopend van 13.00
tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur.
100
Jaar
Dorpskerk
Santpoort. Een boeiende
avond met mystiekdeskundige Kick Bras. Aanvang
20.00 uur.
Pianorectial in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Zorgvuldige
aandacht
Onlangs hebben onze vrijwilligers en coördinatoren het
initiatief genomen om een
herdenkingsbijeenkomst te
organiseren voor familieleden van de gasten die het
afgelopen half jaar bij ons
overleden zijn.
Onze goede buurman, de directeur van de Parnassiaschool, stelde de aula van de
school daarvoor beschikbaar.
De aula werd sfeervol gedecoreerd met herfstbladeren en kaarsen en er was
gezorgd voor een prachtige
muzikale omlijsting door een
pianiste en een fluitist.
Buiten werd het looppad
naar de ingang verlicht door
houtvuren.
De inzet van de vrijwilligers
om van deze avond een bijzondere avond te maken was
weer buitengewoon. Maar
wat ik als buitengewoon ervaar is voor onze medewerkers helemaal niet buitengewoon, dat is voor hen niet
meer dan normaal.
Na de bijeenkomst dronken
we nog even wat met de
aanwezigen en wat mij elke keer weer trof was dat iedereen met wie ik sprak onder de indruk was van het
samenzijn, maar bovenal van de zorgvuldigheid en
de aandacht die ze ook deze
avond weer ervoeren en die
ze zo herkenden uit de periode waarin hun geliefde in
het Hospice lag. Iemand vertelde me dat haar moeder tijdens haar verblijf in het Hospice had gezegd dat ze nog
nooit zo’n fijn hotel had gehad.
Hoe heerlijk is het om bestuurslid te zijn van zo’n
prachtige club mensen.
Mensen die elke dag weer
klaar staan om hun medemens liefdevol te verzorgen, gesteund door een hele groep mensen die niet zelf
aan het bed staan, maar die
koken, de tuin verzorgen,
klusjes in het huis doen, een
benefietconcert organiseren,
en/of zich inzetten voor allerlei andere zaken.
Er wordt vaak gezegd dat
onze maatschappij steeds
meer verhardt, maar wat
ik ervaar is dat er in onze maatschappij ook nog
steeds heel veel liefdevolle
aandacht is.

Robert van
Westerhoven
Voorzitter
Hospice De
Heideberg

Velsen - Op 6 oktober heeft
de Stichting OIG-IHD een
nieuwe rolstoelbus in ontvangst genomen. Deze vervangt de oude bus die na tien
jaar trouwe dienst en een
respectabel aantal afgelegde kilometers aan vervanging
toe was.
OIG-IHD prijst zich gelukkig
dat zij door Velsen in staat
wordt gesteld om gemeente breed kleding en textiel in

IJmuiden - Woensdag 25
oktober tussen 16.30 uur
en 20.30 uur staan bij IJVV
Stormvogels de griezels weer
te popelen om een spelletje
te spelen in het bos. Iedereen van 4 tot 14 jaar is welkom. Er zijn twee verschillenden groepen.
De Stoere vogels lopen in het
licht met grotere groepen.
De griezels zijn lief en spelen graag een spelletje. Deze
is geschikt voor jongere deelnemers en degene die liever
niet in het donker lopen.
De Waaghalzen lopen in het
donker. De griezels doen geheimzinnig. Deze is geschikt
voor de wat oudere deelnemers en degene die het donker aandurven.

te zamelen. Dankzij de opbrengst hiervan was deze investering mogelijk.
De bus wordt ingezet voor
het vervoer van inwoners met
een beperking die daardoor
geen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer. Op
de foto overhandigt de heer
Dick Rood namens Biemond
& Van Wijk de sleutel aan de
heer Jan Berkhout, wagenparkbeheerder van OIG-IHD.

U kunt uw kind apart opgeven of met een gehele groep.
Gratis voor leden, niet leden
betalen een kleine bijdrage van 5 euro. Dit is inclusief
een hapje een drankje.
Ouders kunnen zich gratis
opgeven om met een groep
kinderen mee te lopen. Ook
zij krijgen dan een hapje en
een drankje (maximaal twee).
Uiteraard wordt u ingedeeld
bij de groep van uw kind.
Aanmelden kan tot en met
20 oktober via jeugdactiviteiten@stormvogels.nl of
06/20219803. De kantine is
de gehele avond open voor
de achterblijvende ouders.
Dit evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door Zebra
Uitzendbureau bv.

Santpoort-Zuid - TopSpine
is de nieuwe praktijk van Piet
van den Bos, Fysio/Functionele Manuele Therapeut met 35
jaar werkervaring, in Nederland,
Engeland en de VS. Piet van
den Bos is met name gespecialiseerd in de behandeling van
acute en terugkerende rug- en
nekklachten.
,,Vaak wordt de klacht veroorzaakt door een verstoring of
disbalans op een andere plek
in het lichaam’ bijvoorbeeld
schouder, heup of zelfs de enkel,’’ legt Piet van den Bos uit.
,,Bij mijn behandeling ga ik
eerst op zoek naar de bron van
de klachten. Want pas als je die
aanpakt, kun je mensen blijvend
van hun klachten af helpen.
Het is duidelijk geworden dat
een toenemende administratieve druk en met protocollen
werken het effectief behandelen van patiënten in gedrang
brengt. Het starten van de deze praktijk in Santpoort-Zuid
geeft mij de mogelijkheid om
patiënten met rug/nekklachten
op mijn eigen specifieke wijze
te behandelen en daar ook de
tijd voor te nemen.
De aanpak van Piet van den
Bos is een combinatie van verschillende behandelmethodes,
die ieder voor zich hun effectiviteit hebben bewezen. ,,Geen
patiënt is hetzelfde,’’ weet hij
uit zijn jarenlange ervaring. ,,Ik
kijk niet alleen naar de klachten, maar stem mijn behandeling ook af op de manier waarop mensen hun lichaam gebrui-

ken. Een jong iemand die lichamelijk zwaar werk doet en veel
sport, heeft een andere behandeling nodig dan een ouder iemand met een kantoorbaan, om
maar wat te noemen.‘‘
Naast behandeling in zijn praktijk krijgen patiënten ook oefeningen mee voor thuis, afgestemd op de klacht en de persoonlijke situatie. Als het nodig
is, kan Piet van den Bos ook onderzoek verrichten op werkplek,
of patiënten begeleiden bij fitness.
U kunt bij TopSpine terecht voor
onder andere (acute) rug/nekklachten al dan niet uitstralend
naar arm of been; hoofdpijn; tintelingen in arm of hand; terugkerende klachten in andere gewrichten, zoals schouder, heup
of enkel; SI klachten; tintelingen
in been of voet. Kijk voor meer
informatie op www.topspine.nl,
of bel vrijblijvend 023-7370423;
e-mail: info@topspine.nl.

Velsen - Tata Steel en IJmond
Bereikbaar organiseren deze
maand de Tata Steel Fietschallenge georganiseerd. Binnen
het staalconcern hebben maar
liefst 20 afdelingen teams gevormd: van Coated Products
tot de Koudbandwalserij en
van Sales & Marketing tot Tata Steel Packaging. Een groot
aantal medewerkers stapt deze maand extra fanatiek op de
fiets. En dat doen ze niet voor
niets.
Naast het mooie prijzenpakket
dat de teams staat te wachten,
fietsen de medewerkers ook
voor een goed doel: Kika Kinderen Kankervrij. Tata Steel doneert 2.500 euro bij 25.000 km,
7.500 euro bij 50.000 kilometer en maar liefst 10.000 euro
als tijdens de challenge-periode van 1 tot en met 31 oktober
de 75.000 km wordt gehaald.
Na één week fietsen staan de

eerste 12.000 kilometer bijna
op de teller. Tata Steel doet al
sinds september 2015 mee met
het fietsstimuleringsprogramma ‘Goed op weg’ van IJmond
Bereikbaar.
Doel van het programma is
enerzijds bijdragen aan bereikbaarheid van de regio en anderzijds stimuleren van een gezonde levensstijl. De meer dan
1.200 medewerkers van Tata
Steel die zich bij het fietsprogramma hebben aangemeld,
komen regelmatig op de fiets
naar het werk.
Iedere week krijgen de deelnemers een update over welk
team tot nu toe de meeste fietsritten heeft gemaakt én welk
team de meeste kilometers
heeft afgelegd. Zo kan iedereen
zien of er nog een tandje moet
worden bijgezet. De winnaars
worden in de eerste helft van
november bekend gemaakt.
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‘Er moet toch meer zijn…’

Herfstkriebels
Winkelcentrum
Velserbroek
Velserbroek - Winkelcentrum Velserbroek maakt
zich op voor de herfst. Dat
doen de winkeliers met het
evenement Herfstkriebels.
Op zaterdag 21 oktober
kunnen bezoekers genieten
van live muziek met Frans
Zeilmaker,
straattheater,
kinderworkshops en bier &
braadworst. Bezoekers zijn
van harte welkom tussen
12.00 en 16.00 uur. Tussen
12.00 en 16.00 uur wordt
een bierproeverij gehouden
en wordt heerlijke braadworst bereid. Met een hapje
en drankje kunnen bezoekers genieten van de zangkunsten van de lokale zanger Frans Zeilmaker. Kinderen kunnen deelnemen
aan een leuke herfstworkshop. Tevens wordt jong en
oud verrast met bijzondere straattheateracts. Tijdens
Herfstkriebels wordt geld
ingezameld voor Stichting
Kinderen Kankervrij. Doe
mee met de volgende acties en help ons mee KiKa steunen. Zaterdag kunnen bezoekers lege statiegeldflessen inleveren bij de
kraam voor DekaMarkt of
Vomar. De opbrengst gaat
volledig naar KiKa. Diverse winkeliers hebben actieproducten waarvan een gedeelte van de omzet aan KiKa wordt gedoneerd. Voor
de kinderen is er een kleurwedstrijd waarmee leuke
prijzen te winnen zijn. De
eerste 100 deelnemers ontvangen ook nog eens een
gratis KiKa-beer. Uiteraard
staan er op meerdere locaties collectebussen voor
een vrijwillige bijdrage.
Steun samen met de winkeliers KiKa en kom op zaterdag 21 oktober naar Velserbroek!

Nieuwe
fietspaden
Velsen - Het nieuwe fietspad langs de busbaan van
de HOV-verbinding krijgt
niet een maar twee nieuwe namen. Het gedeelte
vanaf de Kennemergaardeweg in Santpoort-Noord tot
waar de busbaan het fietspad kruist krijgt de majesteitelijke naam ‘t Princenboschpad. Het gedeelte na
de busbaan tot aan de Zeeweg krijgt de praktische
naam Spoorpad. Kunt u het
nog volgen?

Vrijmetselaars
houden open avond

Haarlem scoort bij
Telstar Street League
Velsen-Zuid - Voorafgaande aan de wedstrijd TelstarFC Dordrecht is op vrijdag 13
oktober voor de zesde keer
de eindronde gespeeld van
de Telstar Streetleague. Met
veel enthousiasme en fanatisme streden de jongens en meiden van 12 tot 16 jaar om de
eer en de overwinning op het
heilige kunstgras van het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid.
In juni en juli waren er in de diverse wijken voorrondes gehouden, voor het eerst dit jaar
ook in Haarlem-Noord. En met
succes, want uiteindelijk bleken drie van de vier prijzen
naar Haarlemse deelnemers te
gaan!
Bij de jongens werd de finale
gewonnen door de Atlas Lions
uit IJmuiden-Zeewijk. Zij versloegen de Velsen Stieren uit
Velsen-Noord met 2-0. Bij de
dames was het een mooie gelijk opgaande strijd tussen Girl
Power uit Haarlem-Noord en
Unicorn Power uit IJmuidenZeewijk. Uiteindelijk ging Girl
Power er met de winst vandoor. De twee winnende teams
ontvingen de bekers uit handen van wethouder Annette

Baerveldt en directeur Michiel
Dussel van sponsor Van Mossel Peugeot.
Oud-international en voormalig Telstar Coryfee Ruud Geels
reikte de prijzen uit voor de
beste speler en beste speelster. Bij de jongens viel zijn oog
op Ivan Sonnemans (zoon van
judoka Ben Sonnemans). Bij
de meiden ging de bokaal naar
Saloua Hamochi. Deze beide
winnaars komen dus uit Haarlem-Noord.
De Street League wordt jaarlijks georganiseerd door Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met het jongerenwerk
van stichting Welzijn Velsen, de
buurtsportcoaches van SportSupport en de club Telstar.
Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door
Van Mossel Peugeot en de gemeente Velsen.
Naast het voetballen, kunnen
de deelnemers ook punten
verdienen met een wijkbijdrage. Bijvoorbeeld door te helpen bij een buurtfeest of het
schoonmaken van een plantsoen. Een team kan alleen in
de eindronde komen als de
wijkbijdrage ook daadwerkelijk
is uitgevoerd. (foto: Ron Pichel)

Santpoort-Noord - Met
Zielsgelukkig heb je iedere
zondagochtend een moment
voor jezelf. Een nieuw initiatief van Carmen de Haan,
Praktijk voor Communicatie,
Santpoort-Noord. Anderhalf
uur met meditatie, een bezinningsvraag en een affirmatief gebed. Dit geeft een ongekende vrijheid die zich het
best laat omschrijven als een
Flow van inzicht. Bijdrage 7
euro. Aanmelden is nodig
vanwege beperkte plaats. Dit
kan tot 10.00 uur op de dag
zelf via info@carmendehaan.
nl of whatsapp 06-21216801.

Velsen-Zuid - De vrijmetselaars van de Velsense loge
De Hoeksteen houden weer
een open avond, aanstaande
maandag in hun monumentale gebouw naast de Engelmunduskerk in Oud-Velsen.
De avond is vrijblijvend en
informatief, en bedoeld voor
iedereen die wel eens wat
meer wil weten over de Vrijmetselarij.
Voorzitter Joop ten Bokkel
licht toe: ,,Er hangt nog altijd een zweem van geheimzinnigheid rond de vrijmetselarij. Onterecht, denken wij
zelf. Tijdens de bijeenkomst
maandag proberen wij een
eerste indruk te geven van
wat de Vrijmetselarij nou precies is, en zeker ook wat het
níet is. Zo kun je er wellicht
achter komen of het iets is
dat bij je past.”
De Vrijmetselarij is een broederschap, een wereldwijde orde, onderverdeeld in
regionale loges, die elk op
zich een zelfstandige vereniging vormen. Een Vrijmetselaarsloge is een plaats waar
je samen met zo’n 30 andere mannen van verschillende leeftijden, uit diverse beroepsgroepen en met uiteenlopende achtergronden aan
jezelf gaat werken. Persoonlijke ontwikkeling dus, in de
verbondenheid van de groep
in de loge. Waar je op zoek
kunt naar antwoorden op

grote levensvragen.
,,Dat doen we vooral door iedere maandagavond met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei verschillende onderwerpen,” licht Ten
Bokkel toe. Belangrijk daarbij
is verdraagzaamheid en wederzijds respect. Vrijmetselaren zoeken naar wat mensen
verenigt en proberen weg te
nemen wat mensen verdeelt.
De Vrijmetselarij is ook een
genootschap dat gebruik
maakt van symbolen en
rituelen. Die zijn er om jezelf
beter te begrijpen en je iets
te leren over hoe je in het leven kan staan. Een Vrijmetselaar ziet zichzelf bijvoorbeeld
als een ruwe steen, die bewerkt moet worden tot een
zuiver kubieke steen.
Het doel van de Vrijmetselarij
is dan ook om een beter en
vollediger mens te worden,
en zo een positieve bijdrage
te leveren aan de wereld. De
vrijmetselarij bestaat dit jaar
300 jaar; loge De Hoeksteen
heeft eind 2016 zijn 50-jarig
jubileum gevierd.
De open avond begint om
20.00 uur (inloop en koffie
vanaf 19.30
Uur). De bijeenkomst duurt
tot ongeveer 22.00 uur. Het
logegebouw staat aan de Torenstraat 2 in Oud-Velsen.
Aanmelden kan via info@loge-dehoeksteen.nl. Zie ook
www.loge-dehoeksteen.nl.

Mini-SAIL in Haringhaven
IJmuiden - Afgelopen weekend deden de Nederlandse
zeilschepen van de Race of
the Classics for Young Professionals, zoals elk jaar in
oktober, IJmuiden aan. Omdat de etappe naar Engeland
was uitgevallen kwamen de
schepen een dag eerder in
Nederland aan. Op vrijdagavond werd er aangemeerd
aan de Kotterkade in de Haringhaven. Op zaterdag werd
een zogenaamd ‘rak’ uitge-

zet voor de kust van Wijk aan
Zee en mochten de zeilschepen toch aan de bak. Na afloop kwamen sommige schepen onder zeil tussen de pieren binnenlopen. Dat leverde mooie plaatjes op van bollende zeilen aan de horizon.
Zaterdagavond hebben de
deelnemers feest. Zondagmorgen vertrokken de schepen door de sluis naar de
eindbestemming
Amsterdam. (foto: Erik Baalbergen)
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IJmond Werkt!
behaalt resultaten

Vangnet voor
uitkeringen
Velsen – Het college van
burgemeester en wethouders wil extra geld vragen
aan het Rijk om de kosten
voor uitkeringen over 2017
van te betalen. Deze mogelijkheid is er als gemeenten niet uitkomen met het
zogenaamde BUIG-budget, de gelden die bestemd
zijn voor uitkeringen. Voor
het college dat kan aanvragen zijn zij verplicht de
gemeenteraad te informeren via een globale analyse van het tekort. Alleen
als de gemeenteraad ermee instemt kan de vangnetuitkering worden aangevraagd.

Gratis trouwen
Velsen – Er komen nieuwe regels voor de burgerlijke stand in Velsen. Het gaat
om twee bepalingen die te
maken hebben met trouwen. Een gratis huwelijk,
op de maandagochtend om
9.00 of 9.15 uur, kan alleen
nog als de bruid of bruidegom is ingeschreven in deze gemeente. De andere
bepaling gaat over het voor
één dag benoemen van een
buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand, die dan
een bevriend huwelijkspaar
mag trouwen. De reeds bestaand afspraken hierover
worden nu officieel vastgelegd. Er zijn ook nog enkele
andere regels licht aangepast, zoals over de benoemingsperiode van een (buitengewoon) ambtenaar van
de burgerlijke stand en dergelijke.

Nieuwe CAO
ambtenaren
Velsen – De gemeente Velsen heeft een principeakkoord gesloten voor een
nieuwe CAO Gemeenten
voor de periode vanaf 1 mei
2017 tot 1 januari 2019. Dat
hebben zij samen met andere gemeenten gedaan
via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
De bonden houden hierover nog een ledenraadpleging. Velsen heeft toegestemd in het principeakkoord omdat de afspraken aansluiten bij het goed
werkgeverschap wat Velsen
voor ogen heeft. De loonafspraken passen binnen de
begroting van 2018.

Amsterdam - Op uitnodiging van Eneco en Windpark IJmond is een groep geinteresseerden en leden van
Energiek Velsen naar het
Amsterdamse havengebied
gereisd voor een bezichtiging
van een windmolen. Daar
mochten zij de windmolen
in, die voor deze gelegenheid
was stilgezet. Beneden in de
windmolen werd aan kleine
groepen verteld hoe de molen werkt en hoe het gaat
met stroomopwek.
Daarna werd in een nabijgelegen café door zowel de
contactpersonen van Eneco en Windpark IJmond als
door Ben Wouda van Energiek Velsen uitleg gegeven
over de status van de plannen voor de windmolens

langs het Noordzeekanaal.
Ook is kort besproken wat
mogelijke manieren zijn om
te participeren in één van de
molens, zoals men daar ook
met de coöperatie een intentieverklaring over heeft afgesloten met Windpark IJmond
en Eneco, de initiatiefnemers
van de windmolens langs het
Noordzeekanaal.
Energiek Velsen hoopt van
harte dat de vergunningen
verleend worden en er volop windenergie rechtstreeks
aan land in Velsen wordt opgewekt, waar de inwoners direct van kunnen meegenieten.
Want het is duidelijk dat opwekken van meer hernieuwbare energie in Velsen geen
overbodige luxe is!

zien. Er wordt strenger geselecteerd aan de poort. Van de
226 nieuwe aanmeldingen in
het tweede kwartaal kregen
65 personen een negatief reintegratieadvies in verband
met hun gezondheid en andere belemmeringen. Dat gebeurt om mensen met meer
kans op arbeid sneller te kunnen helpen. Voor 161 mensen ging de poort naar werk
wel open. Dat aantal is hoger
dan de instroom van jongeren
(147) en personen die al een
uitkering ontvangen (128).
IJmond Werkt! werkt nu ook
samen met Sociale Wijkteams,
bijvoorbeeld
bij
schuldproblematiek en doorverwijzing naar instanties, en
eventuele afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft
IJmond Werkt! Empowerment
trainingen, verzorgen zij leerwerktrajecten en is zij gestart met een project Statushouders. Ook mensen met
een lichtere arbeidsbeperking
worden aan betaald werk geholpen, bijvoorbeeld via Sterk
naar Werk. Het aantal aanmeldingen is ten opzichte van
2016 flink gedaald (van 545
naar 345 personen in 2017)
beide gemeten in het eerste
half jaar. Steeds meer mensen uit deze doelgroep vinden
zelf werk, daarom is de formatie voor Sterk naar Werk bijgesteld.

De Komeet in de verkoop

IJmuiden – Woningcorporatie Elan Wonen heeft besloten woontoren De Komeet af
te stoten. De gemeente Velsen gaat hiermee akkoord. Er
is afgesproken dat de nieuwe
eigenaar het complex de eerste zeven jaar blijft verhuren.
De gemeente Velsen staat
een meerjaren duurzame hier positief tegenover maar
onderhoudsbegroting
op- wil wel in gesprek met de
gesteld.In Velsen-Zuid en
Ijmuiden-Noord wordt de
openbare verlichting aangepakt. In 2020 is 20 procent
van de openbare verlichting
zuiniger en effectiever gemaakt.
Om de toekomstige doelstel- Velsen - Maandag 23 oktolingen te behalen is het een ber is een openbare bijeenintensiever aanpak nodig. komst van SP Velsen over de
Dat wordt nog een heel gro- komende
gemeenteraadste klus, waarbij de hulp van verkiezingen in de gemeenhet bedrijfsleven wordt inge- te Velsen. Deze bijeenkomst
roepen, bijvoorbeeld om be- wordt gehouden in Buurtstaande woningen te ver- centrum De Spil, Frans Halsduurzamen, beter te recy- straat 29 in IJmuiden. Aanclen. Zo wordt in samenwer- vang is 19.30 uur en de toeking met Tata Steel gewerkt gang is gratis. Denk mee met
aan een Warmtenet in Vel- de SP Velsen en praat mee
sen.
over het verkiezingsprogram-

Velsen steeds duurzamer
Velsen – De landelijke doelstelling van 1,5 procent energiebesparing per jaar wordt
in Velsen gehaald. Er zijn tal
van maatregelen genomen
om dit te bereiken. Zo is er
duurzaamheidscentrum DuDock op Plein 1945 waar inwoners informatie kunnen
krijgen over energiebesparing en duurzame energie.
Op zaterdag 7 oktober is er
op Plein 1945 weer het festival Duurzame Helden met
heel veel leuke en interessante informatie. En er is een
online Duurzaam Bouwloket
dat heel goed loopt.
De gemeente is ook voor de
eigen organisatie goed bezig. Momenteel wordt de pilot Polderhuis uitgevoerd en

IJmond – IJmond Werkt! is
de organisatie die voor de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Uitgeest uitkeringsgerechtigden aan het
werk wil helpen. Na twee
zware jaren blijken nu de resultaten positiever. De begroting vanafa 2017 blijkt sluitend te worden.
Ook een andere prestatieafspraak, betreffende begeleiding is bijna gehaald. 49
procent van de cliënten vinden met effectieve begeleiding werk, dat moet eigenlijk
50 procent worden. Van de instroom in 2015, 396 mensen,
vonden er 193 geheel of gedeeltelijk betaald werk.
De derde prestatieafspraak
om mensen van een Sociale Werkplaats zoveel te laten
werken bij reguliere werkgevers lijkt ook steeds beter
te slagen: jaarlijks neemt dit
aantal met 10 procent toe.
Preventie is de vierde prestatieafspraak: in samenwerking met UWV wil men de instroom beperken. In het eerste half jaar van 2017 hebben
zich 32 IJmonders aangemeld
voor een traject naar werk.
Er is dit jaar vier keer een
groep preventieve re-integratieverlening gestart voor personen met een WW-uitkering.
Ten opzichte van 2016 (689) is
er dit jaar met 519 een daling
van nieuwe aanmeldingen te

nieuwe eigenaar over de periode na de genoemde zeven
jaar. De Komeet is gebouwd
op het Moerbergplantsoen
en werd in 2008 opgeleverd.
Het beschikt over 60 appartementen, waarvan 35 sociale huurwoningen en 25 vrije
sectorwoningen en een bedrijfsruimte. Er horen 60 parkeerplaatsen bij het complex.

Meepraten over
SP-programma
ma. Wat speelt er in de samenleving en in de gemeente Velsen? Wat doet de fractie
van de SP Velsen en wat kunt
u van de fractie verwachten?
Welke standpunten zijn er al
of moeten nog ontwikkeld
worden?
Geef je mening en deel je
ideeën met de aanwezigen.
De leden van de SP-fractie in
de gemeente Velsen zijn aanwezig op deze avond.
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Rondrit met fotostop
over terrein Tata Steel

Kidsweek
bij PVM
Driehuis - Tot en met 29 oktober is het Museumkidsweek
met allerlei activiteiten in het
Pieter Vermeulen Museum. Ga
kijken naar de nieuwe tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’,
voor kinderen vanaf 3 jaar en
superleuk en leerzaam voor gezinnen. De expositie laat kinderen kennis maken met alle dieren die in tuinen leven. En verder zijn er allerlei leuke activiteiten. Met de Klimaattafel kun je
tijdens openingsuren van 15.30
tot 16.30 zien dat iedereen een
rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Bij de
Klimaatwatertafel zie je wat er
gebeurt met de vele regen als
gevolg van de klimaatverandering: bij meer groen kan het water weg, met meer stenen krijg
je overstromingen. Tuin vol geheimen en de klimaattafel sluiten mooi aan bij het thema van
de Week van Ons Water van 18
tot 25 oktober die gaat over hoe
we Nederland beschermen tegen overstromingen en regen.
Zie www.weekvanonswater.nl.
Op zondag 22 oktober, woensdag 25 oktober en zondag 29
oktober is er voor de kleintjes
om 13.30 uur de poppenkastvoorstelling ‘Niels en de kriebelbeestjes’, vanaf 3 jaar. Op
woensdag 18 oktober, dinsdag
24 oktober, woensdag 25 oktober en donderdag 26 oktober kun je van 13.30 tot 15.30
meedoen aan de knutsel-workshops: maak je eigen griezelspin, vleermuis of een rups,
worm of ontwerp je eigen tuintje! Kosten 1,50 en de entreeprijs voor het museum. Voor de
eerste keer vindt in Velsen een
Big Draw teken-evenement
plaats. The Big Draw is een internationaal tekenfestival in oktober met als doel zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden
het plezier van tekenen te laten
ervaren. De tekenworkshop op
vrijdag 27 oktober van 13.3015.30 uur is voor alle bezoekers
aan het Pieter Vermeulen Museum gratis en wordt begeleid
door kunstenaar-docent Judith
Zwaan van Kunstencentrum
Velsen. Voor tekenmaterialen
wordt gezorgd. Wie weet komt
jouw tekening in de Culturele
Atlas van Velsen! PVM-bezoekers tot 12 jaar kunnen bij de
balie een Tikkit-fotoframe ophalen om een spannende foto
mee te maken. De mooiste foto wordt beloond met de hoofdprijs, een heel weekend naar
een hotel met je familie en natuurlijk een spannende avondontvangst in een museum. Uit
alle inzendingen worden vier
prijswinnaars gekozen. Zie https://www.museumkidsweek.
nl/spelregels/ en www.pietervermeulenmuseum.nl.

Visspecialist de Dolfijn
5 jaar aan Halkade
IJmuiden - Visspecialist de
Dolfijn zit alweer bijna 5 jaar
aan Halkade 25 te IJmuiden.
Daarvoor was het een vispakhuis waar vanuit de kramen
op zeven markten bevoorraad
werden.
‘s Morgens vroeg ging het
team van De Dolfijn weg, ‘s
avonds laat waren ze pas
klaar. Zeven markten draaien,
daar zit iedere week wel zo’n
90 uur werk in.
,,Ik heb zat meegemaakt op
de markten’’, vertelt eigenaar
Jaap Waasdorp. ,,Hitte, regen,
storm en kou natuurlijk. Dat
viel nooit mee, met je ijskoude handen in het ijs. Maar de
omgang met de klanten maakte het draaglijk. Dat was en is
nog steeds het belangrijkste
wat er bestaat: goed omgaan
met de klant.
Vijf jaar geleden kwam het
idee om het pakhuis aan de
Halkade om te toveren tot een

klein viswinkeltje. De buren
gaven ons nog geen jaar, maar
we zijn er nog steeds en we
vinden het steeds leuker worden. We organiseren van alles: leuke acties voor de Voedselbank, Sinterklaas die langs
komt met Sint Maarten kibbeling voor de kinderen. Acties
die erg worden gewaardeerd
door de mensen en die we
dan ook graag doen. In 2005
en 2007 zijn we gekozen tot
beste visspecialist van de ambulante handel in Nederland.
In 2009 werden we derde, in
2011 tweede en in 2013 en
2015 weer derde. Altijd vonden we het een uitdaging en
spannend om mee te doen. Nu
hebben we weer een prijs gewonnen voor de lekkerste kibbeling. Daar doe je het voor.’’
Dus trek in een visje en een
stukje gezelligheid? Ga dan
eens langs bij Visspecialist de
Dolfijn.

IJmuiden – Zondag 29 oktober wordt weer een rondrit met de stoomtrein over Tata Steel bedrijventerrein gemaakt. De trein vertrekt vanaf station Velserbosch, gelegen achter het hoofdkantoor
aan de Wenckebachstraat 1
in Velsen-Noord (zie blauwe
borden). Vertrek 10.45 uur,
retour 12.15 uur.
De kosten bedragen 6 euro
voor volwassenen en 4 euro voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Het loket gaat om
9.30 uur open. Kaarten kun-

nen gereserveerd worden via
www.hoogovensstoomijmuiden.nl. Deze dienen voor
10.00 uur op de dag van de
rit te worden afgehaald. Elke deelnemer dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen in verband met de
veiligheid.
Na de rit is het Hoogovens
Museum geopend. Toegang
3 euro, inclusief een kop koffie. Meer weten over de rondrit? Bel dan 06-12129068 (alleen info, niet voor reserveren).

IJmuiden - De politie kreeg
zaterdagavond rond 22.25 uur
een melding van een vechtincident op de kruising van de
Houtmanlaan met de Kennemerlaan.
De politie is ter plaatse gegaan en trof twee gewonde
IJmuidenaren aan. Een van
de gewonde mannen bleek
rond 22.20 uur in gevecht te
zijn geraakt met drie personen op de hoek van de Houtmanstraat met de Kennemerlaan. De andere gewonde
man bleek ongeveer tien minuten daarvóór in gevecht te
zijn geweest met het drietal
op een andere locatie, namelijk nabij de snackbar Kennemersnack op de Kennemerlaan, rond 22.10 uur. Beide
mannen waren gewond.
De politie is op zoek gegaan
naar het drietal en in de omgeving werden zij opgespoord en aangehouden voor

openlijke geweldpleging. De
drie, twee 19-jarige mannen
afkomstig uit Velserbroek
en IJmuiden en een 15-jarig
meisje uit Litouwen, zijn ingesloten voor nader onderzoek.
Getuigenoproep:
De politie is op zoek naar
mensen die mogelijk getuige
zijn geweest van een of beide vechtincidenten. Heeft u
iets gezien van de incidenten op de Kennemerlaan zaterdagavond en dit nog niet
met de politie gedeeld, doet u
dit s.v.p. alsnog. Dat kan telefonisch via tel.nr. 0900-8844
of via een contactformulier
op internet. Liever anoniem?
Belt u dan met Meld Misdaad
Anoniem via telefoonnummer: 0800-7000. Daarnaast
is de politie nog specifiek op
zoek naar twee getuigen die
het slachtoffer geholpen hebben na de mishandeling.

Stadsschouwburg
en Kunstencentrum
Waterloo G1 speelt
als een zonnetje
Driehuis – Zaterdagmiddag
speelde Waterloo G1 haar
thuiswedstrijd tegen KGB G1
als een zonnetje. De voetballers speelden goed over met
elkaar en ook wisten de spelers voor Waterloo het doel
van de tegenstander goed te

vinden. Er werd twee keer gescoord door Michael Stegeman. David Surig maakte het
derde doelpunt voor Waterloo.
Ondanks dat KGB ook wist te
scoren kan worden gesproken over een mooie wedstrijd
met een prima resultaat.

Velsen - Samen maar toch
ook apart, dat wordt het
nieuwe beleid van Stadsschouwburg Velsen en
Kunstencentrum Velsen.
Gemeenteraadslid Piet van
Deudekom heeft zijn zorgen
geuit over de betaalbaarheid van de cultuur. ,,Is het
huidige financiële kader wel
toereikend om de amateurkunsten en schouwburg te
waarborgen?’’
Het college van B en W
heeft geantwoord dat er

in april een toezichthouder is aangesteld die toezicht houdt op de verplichtingen die door de gemeente zijn opgelegd aan de
twee organisaties. Dan gaat
het over laagdrempeligheid
en betaalbaarheid. Er worden door beide organisaties
verbetermaatregelen
getroffen.
Er wordt weliswaar uitgegaan van aparte besturen,
maar waar mogelijk wordt
met elkaar samengewerkt.
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Uitblinker Osman bezorgt
Telstar overwinning
Velsen-Zuid - De 3-0 tegen FC Dordrecht was een
karakteristieke zege voor dit
Telstar. De Witte Leeuwen
voetballen namelijk vol zelfvertrouwen en met een flinke dosis opportunisme. Maar
om zo te kunnen spelen moet
je ook het juiste spelersmateriaal voorhanden hebben. En
dat hebben de IJmuidenaren
in de vorm van onder andere
Platje, Hamdaoui, Rodrigues
en Osman. Laatstgenoemde
liet tegen de Schapenkopen
zien eigenlijk niet thuis te horen in de Jupiler League.
Mike Snoei beaamde dat,
maar is er begrijpelijkerwijs
geen seconde rouwig om. ,,Ik
heb Mo bij meerdere clubs
aangeboden”, vertelde hij na
afloop. ,,Maar onder andere
bij Groningen en PSV werd
hij afgewezen. Ik ken hem
nog heel goed uit de jeugdopleiding in Arnhem. Het is
één van de grotere talenten
op de Nederlandse velden.”
De trainer bejubelde zijn specifieke kwaliteiten: inzicht,
snelheid en behendigheid.
Met name het inzicht van de
Nederlandse Syriër brak de
matige wedstrijd open. Hij
wist een aantal crosspasses
en diepe ballen fraai achter
de Dordrechtdefensie te leggen, zonder dat het direct gevaar opleverde.

Collega-middenvelder Frank
Korpershoek (foto) nam dit
goede voorbeeld over en
lanceerde met een hoge bal
Novakovich. De boomlange
spits werd gevloerd door de
Turk Erol Alkan, en de 21-jarige scheidsrechter Teuben
kon niet anders dan naar de
stip wijzen. De Amerikaanse Serviër bleef opnieuw ijzig
koel om alweer zijn vijfde van
het seizoen te maken.
Na rust bood het treffen meer
spektakel. Dordrecht kwam
tot meer kansen en liet Rody de Boer een paar keer
zijn klasse zien. Het hoogtepunt van de avond kwam opnieuw van de gouden rechter van Osman. Hij bekroon-

de een fraaie assist van Platje
door de bal kiezelhard achter doelman Fij te schieten.
Tot ieders verbazing belandde het leer vanaf zo’n 35 meter tegen de touwen. De ‘grote Osmanshow’ werd bekroond met een perfecte corner waarbij verdediger Toine
van Huizen van dichtbij simpel binnen kon koppen.
Door de 3-0 zege stijgt Telstar naar de achtste plek. De
ploeg van Snoei heeft tot nu
toe telkens weten te verrassen. De grote vraag: waar zal
het staan na de op papier
makkelijke wedstrijden tegen Helmond Sport en Almere City? (Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Geslaagde geschenkenveiling
Driehuis - Zaterdag 7 oktober was de jaarlijkse geschenkenveiling van de Engelmunduskerk Driehuis. Vanwege het
slechte weer is de markt in de
kerk gehouden, en dat was een
goede keuze. In een gezellige
sfeer konden de vele bezoekers
lekker neuzen tussen de spullen en duizenden boeken, genieten van koffie met iets lekkers en wat leren over de historie van de kerk bij de archiefgroep.
Buiten in de tent werden de
oliebollen gebakken. De verse oliebollen, de mooie bloemstukken, bloemen en bollenpakketten werden goed verkocht en men kon tussendoor
genieten van het koor De Delta Singers en de band Vet Wild.
Tijdens de geschenkenveiling
is flink geboden op de mooie
geschenken van de middenstand en andere sponsoren.
Bijzonder waren de drie originele kerkbankjes die speciaal voor deze veiling geres-

taureerd waren. Ook de kinderen konden voor kleine bedragen bieden op leuke cadeautjes. Alles bij elkaar heeft deze dag een prachtig bedrag opgebracht dat rechtstreeks gebruikt wordt voor het onderhoud van het kerkgebouw Het
Hart van Driehuis. Alle sponsoren, bezoekers, kopers en vrijwilligers worden heel hartelijk
bedankt.
De uitslag van de loterij: eerste prijs : de Toshiba 40 inch
led TV van sponsor www.macada-innovision.nl is gewonnen in de zaal tijdens de trekking. Tweede prijs : bon Saté van Café Middeloo is gevallen op kleur roze nummer 790.
Derde prijs: bon van Van der
Meer Restaurant is kleur oranje, nummer 825. Vierde prijs:
een bloembollenpakket van
sponsor http://www.mthoolen.
com/ is kleur oranje nummer
956. De vijfde prijs: een bon
van Banketbakkerij Schmidt is
kleur groen nummer 964. De

zesde prijs: bon van Foto Loek
Anderson IJmuiden is kleur
groen nummer 790. De zevende prijs: bon van Onder de
Platanen is kleur oranje, nummer 925. Achtste prijs: bon van
Spaanderman Diervoeders is
kleur groen, nummer 870. Negende prijs: wijn en amaryllis
van Hans en Yvonne Demmers:
kleur oranje nummer 647. Tiende prijs: bon van Keurslagerij
Bert van der Linden is gevallen op kleur geel, nummer 998.
De prijswinnaars kunnen contact opnemen met John Vink
via 023-5492701.

Shantykoor Nortada
gaat naar school
IJmuiden - Twee enthousiaste leden van het Shantykoor Nortada uit IJmuiden
geven shanty-zangles aan
kinderen. Op openbare basisschool De Vuurtoren aan
de Heerenduinweg worden
gedurende een viertal weken
op donderdagmiddag ateliers
gehouden. De kinderen mogen hun talenten ontwikkelen en kunnen kiezen uit onder andere koken, techniek,
schilderen, fotograferen en
zingen!
Shantykoor Nortada, dat elke
woensdagavond een repetitieavond in deze school heeft,
verleent graag medewerking om de kinderen shan-

ties te leren zingen. André de
Vries, voorzitter van Shantykoor Nortada en zelf leraar
op een school geweest, heeft
zijn gitaar mee genomen en
begeleidt de les muzikaal. De
12 kinderen die zich voor dit
atelier hebben aangemeld
ontvingen een boekje met
Nederlandstalige shanties,
zoals De Dronken Zeeman,
Daar was laatst een Meisje Loos en Hé Kapitein. Elke
week worden er drie andere
shanties bij geleerd.
Op de laatste dag, donderdagmiddag 9 november,
gaan de kinderen op school
optreden voor ouders en andere belangstellenden.

Vrijwilligers kinderbegeleiding na scheiding
Regio - Humanitas zoekt
vrijwilligers voor BOR. BOR
Humanitas is er om de omgang van gescheiden ouders met hun kind te verbeteren of te herstellen.
80% van de scheidingen
verloopt goed, 20% van de
scheidingen verloopt complex. Om te zorgen dat een
kind zijn ouder weer kan en
mag zien is BOR opgestart.
BOR heeft tot doel dat er
weer een zelfstandige omgang komt en dat het contact hersteld wordt tussen
kind en ouder.
De aanmeldingen die Humanitas voor de regeling
krijgt zijn zeer divers, het
kan gaan over een conflict
bij de wisseling van papa
naar mama of dat een ouder zijn/haar kind langere tijd niet heeft gezien.
Dit kan een paar maanden,
maar ook een aantal jaren
zijn.
BOR werkt met een coördinator en vrijwilligers. De

vrijwilligers die zich aanmelden zijn allemaal mensen die kinderen een warm
hart toedragen en ‘iets’
met scheiden hebben. BOR
heeft een speelkamer waar
de ouder en het kind elkaar
ontmoeten, de vrijwilliger is
daarbij. Een jongen van drie
had zijn moeder ruim een
jaar niet gezien, hij pakte speelgoed uit zijn speelgoedmand waarmee hij altijd met zijn moeder speelde. Alsof de tijd had stil gestaan.
Of een meisje van 10 jaar
dat 1,5 jaar haar vader niet
had gezien. Er was veel gebeurd. De ouder kon uitleggen wat zijn rol was geweest en waar hij spijt van
had.
Vrijwilligers krijgen van
Humanitas een uitgebreide training en begeleiding.
Een leuke vrijwilligersbaan?
Neem contact op met de
coördinator;bor.ijmond@
humanitas.nl.
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D66Velsen
weer in
gesprek met
inwoners

IJmuiden - De supermarktactie bij de Vomar aan
het Kennemerplein in IJmuiden was een daverend succes!
Met de slogan ‘Help de Voedselbank de winter door’ deelden op zaterdag 14 oktober vrijwilligers van de Voedselbank de hele dag boodschappenlijstjes uit waarop
allerlei houdbare producten
stonden vermeld. Een zeer
groot aantal klanten van de
Vomar waren bereid een of

meerdere producten te kopen en te doneren. Ook konden de klanten hun statiegeldbonnetjes doneren. Het
resultaat was overweldigend:
77 kratten met producten en
75 euro cash van de statiegeldbonnetjes.
Voedselbank Velsen bedankt
de Vomar in IJmuiden die de
actie mogelijk maakte, alle
gulle klanten en de vrijwilligers die deze actie tot een
groot succes hebben gemaakt.

Leerzame jeugddamdag
voor DCIJ-delegatie
IJmuiden - Het gaat hard
met de jeugd van Damclub
IJmuiden. Iets meer dan een
half jaar nadat zes jongens
en een meisje na tien gratis lessen lid werden, hebben
zes van hen al hun nationaal
debuut gemaakt. Na Lars van
Eeken (NK Benjamins onder 9 jaar), Renée Bal, Moritz Woestenburg en Ole Heijdra (namens DCIJ bij het
NK jeugdteams), was er ditmaal het debuut van de gebroeders Fico en Tibbe van
Beek. Samen met Renée Bal
en Lars van Eeken vormden
zij de DCIJ-delegatie bij de
Noord-Hollandse teams die
het in het Overijsselse Wesepe opnamen tegen de andere provincies. Bij de pupillen (11 t/m 13 jaar) vormden
Renée Bal en Fico van Beek
een team met drie spelers
uit Heerhugowaard. Doordat
de coach van Noord-Holland
geen vaste opstelling hanteerde, troffen zowel Renée
als Fico meerdere NK-finalisten. Dat deze spelers veel
meer ervaring hadden, kwam
helaas tot uitdrukking in de
score. Renée wist ondanks
haar strijdlust geen punt aan
de duels over te houden,
waar Fico eenmaal triom-

feerde. De rest van het team
wist ook geen vuist te maken,
waardoor Noord-Holland op
de achtste plaats eindigde.
Bij het welpenteam (t/m 10
jaar) mochten Lars van Eeken
en Tibbe van Beek aan bord
twee en drie plaatsnemen,
geflankeerd door een speler
uit Heerhugowaard en twee
Haarlemmers. Lars kwam erachter dat het niveau hoger lag dan bij het NK Benjamins, maar behaalde toch
twee overwinningen. Tibbe
moest tot de laatste wedstrijd
wachten op zijn eerste punt,
maar bezorgde Noord-Holland daarmee wel een punt
tegen Friesland. In deze categorie behaalde Noord-Holland de zevende plaats.

Velsen - Afgelopen zaterdag is D66Velsen weer op
pad gegaan voor een ‘In gesprek met’. De politieke partij doet dit regelmatig om in
contact te komen met inwoners van Velsen over de gemeente en wat er beter zou
kunnen. Aangezien D66Velsen ook nog schrijft aan het
verkiezingsprogramma, was
het ook een doel om ideeën
op te halen uit de samenleving voor het verkiezingsprogramma. Deze keer is gekozen om in gesprek te gaan
met inwoners van Velserbroek en Santpoort-Noord.
Zaterdag was een prachtige dag en dat viel ook op te
merken aan de inwoners in
Velserbroek en SantpoortNoord. D66Velsen heeft veel
positieve reacties gekregen
dat het eigenlijk best wel
goed gaat in onze gemeente.
Zo vinden veel inwoners uit
Velserbroek het erg prettig
wonen met voldoende groen
en alle voorzieningen in de
buurt. In Santpoort-Noord
vinden veel inwoners het een
gezellige en prettige woonomgeving. Gelukkig waren er
ook mensen die wel verbeterpunten zagen.
In Velserbroek werd met name benadrukt dat er weinig
plekken zijn om samen te komen. De hangjongeren kwamen ook vaak terug als thema, maar hier werd positief
gereageerd dat er onder wethouder Annette Baerveldt extra ingezet wordt op streetcornerwork. Zij gaan in gesprek met jongeren wat wel
moet en niet mag. In Santpoort-Noord waren met name veel opmerkingen over
vervoer en openbaar vervoer. Zo wordt er overlast ervaren van wildparkeren in
de Hoofdstraat en maakten
een aantal mensen maakten
zich ook zorgen over het verdwijnen van een bushalte in
Santpoort-Noord, met name
voor ouderen is dit lastiger.
Al met al was het een mooie
dag en zijn er nog veel meer
goede en inspirerende ideeen meegegeven, die D66Velsen ook mee zal nemen in
het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de volgende periode.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Regenboogloper
staat voor diversiteit

IJmuiden - Tijdens de jaarlijkse landelijke coming-outdag is de regenboogloper op
Plein 1945 onthuld door burgemeester Frank Dales. Daarbij waren naast een groot
aantal inwoners ook vertegenwoordigers vanuit het
maatschappelijke middenveld
aanwezig.
Op 2 februari heeft D66Velsen-raadslid Marc Hillebrink
de motie voor een regenboogzebrapad ingediend. Deze motie werd door een meerderheid van de raad aangenomen. Het regenboogzebrapad
staat symbool voor een gastvrije gemeente voor iedereen!
In Velsen is gekozen voor
een regenboogloper (een
pad door een voetgangersgebied) omdat het aanleggen
van een zebrapad tot verwarring onder de verkeersdeelnemers kan leiden. De gemeente heeft gekozen voor
een centraal gelegen locatie op de hoek Lange Nieuwstraat/Plein 1945.
Nog belangrijker dan de plek
is waar de regenboogloper in
Velsen voor staat. Voor veel
mensen is het namelijk nog

steeds niet vanzelfsprekend
om altijd en overal jezelf te
kunnen zijn. Of je nu hetero, homo, gehandicapt, man,
vrouw, transgender of al dan
niet gelovig bent. De regenboogloper helpt ons soms letterlijk stil te staan bij diversiteit. Op dit vlak is nog veel
te doen. Zo worden op het
voortgezet onderwijs nog veel
jongeren gepest omdat ze homo, biseksueel of transgender zijn. Nog steeds verdienen
vrouwen in een gelijke functie
minder dan mannen. Of voelen oudere samenwonende
homo’s zich niet prettig in een
verzorgingstehuis om vervolgens weer de kast in te gaan.
Tolerantie voor mensen van
verschillende
achtergrond
- het als persoon er mogen
zijn. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Zeker in een multiculturele samenleving als de onze.
Echter we dienen waakzaam
te zijn; discriminatie en intolerantie liggen op de loer. Laat
de regenboogloper symbool
staan voor, dat we met z’n allen alert blijven en deze uitingen niet dulden. (foto: Reinder Weidijk)

Onderzoek naar subsidies
aan instellingen in Velsen
Velsen - De Rekenkamercommissie Velsen gaat onderzoek doen naar subsidies die worden verstrekt
aan instellingen in de gemeente Velsen. De commissie wil weten hoe effectief het subsidiestelsel van
de gemeente Velsen is. Dit
in relatie tot de aansturing
van instellingen die subsidie
ontvangen.
Er komt een onafhankelijk
en samenhangend onderzoek, waarbij breder wordt
gekeken dan alleen naar
de instellingen die recent in

het nieuws zijn geweest. Het
onderzoek naar subsidies
richt zich op aanbevelingen
voor de toekomst. Het bureau Necker van Naem gaat
dit onderzoek uitvoeren.
Met het oog op de mogelijk vertrouwelijke gegevens
heeft de Rekenkamercommissie Velsen afgesproken
dat haar leden geen mededelingen doen gedurende
de loop van dit onderzoek.
Als het onderzoek klaar is,
worden de uitkomsten van
het onderzoek gedeeld met
de gemeenteraad Velsen.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Stormvogels wint topper
IJmuiden - Na de onverwachte 2-1-nederlaag een week geleden op SCW was Stormvogels maar op een ding gebrand
en dat was eerherstel. En dat
is onwaarschijnlijk goed gelukt met een 2-1-overwinning
op koploper Zandvoort. De selectie van Zandvoort heeft dit
seizoen een metamorfose ondergaan: heel veel oud-jeugdspelers besloten voor de overschrijvingsperiode medio juni
hun oude nest op te zoeken en
bij die groep is goaltjesdief Bud
Water met reeds 7 doelpunten
de opvallendste.
En binnen 30 seconden trof hij
tegen Stormvogels opnieuw de
roos. Op het middenveld ontving deze snelle en beweeglijke rechterspits de bal en in
sneltreinvaart vloog hij richting het IJmuidense doel, passeerde een verdediger om vervolgens de bal onhoudbaar
voor doelman Germain Ebbeling in de verre hoek te deponeren, 0-1. Na dit veel te snelle
openingsdoelpunt was Stormvogels behoorlijk van de leg
en met lede ogen moesten de
spelers toezien, dat het team
van trainer Ted Saunier bleef
domineren. In de negende minuut kwam Water opnieuw oog

in oog met doelman Ebbeling
die nu erger voor zijn team kon
voorkomen.
Na een kwartier kwam het
team van Sjaak Lettinga eindelijk in haar spel en Thomas
Scholten kwam na een dieptepass een teenlengte te kort
om doelman Daan Kerkman te
kunnen passeren. Een kwartier
later toonde doelman Ebbeling
opnieuw zijn grote waarde voor
zijn ploeg door een kopbal van
Klaas de Vries onschadelijk te
maken.
Om zijn team de tweede helft
meer aan het voetballen te krijgen, besloot Sjaak Lettinga op
het middenveld een paar positiewisselingen toe te passen en
dit wierp zijn vruchten af omdat
het duel in evenwicht geraakte.
Na twintig minuten in de tweede helft de eerste wissel aan
Stormvogels-kant: Bjorne Slobbe kwam in het veld voor Huseyin Yilmaz om op links meer
snelheid te krijgen. Na een prima actie van Roy Schoorl op
links belandde de bal in de
74ste minuut voor de voeten
van Thomas Scholten en ondanks het feit, dat twee Zandvoortse spelers fel op zijn huid
zaten, wist hij doelman Kerkman het nakijken te geven, 1-1.

Vier minuten later leek Zandvoort weer op voorsprong te
komen, maar met een geweldige reflex wist doelman Ebbeling ten koste van een hoekschop een kopbal van opnieuw
De Vries onschadelijk te maken. Even later ranselde Ebbeling een keihard schot van Nigel Berg uit zijn doel en haalde
de prima spelende Rowan van
Eijck zes minuten voor tijd de
bal van de lijn.
Twee minuten voor tijd speelde Slobbe zich mooi vrij en zijn
lange en hoge voorzet kwam
voor de voeten van Brian Ezeoke, die een paar meter voorbij
de tweede paal staande zijn tegenstander uitspeelde om vervolgens doelman Kerkman met
een diagonaal schot het nakijken te geven, 2-1.
De laatste vijf minuten (drie
minuten blessuretijd) kwam
Stormvogels niet meer in gevaar omdat Zandvoort toen te
gehaast ging voetballen. Uitblinkers: doelman Ebbeling en
de vier verdedigers.
Zaterdag a.s. gaat de reis naar
Badhoevedorp om aldaar aan
te treden tegen Pancratius, nu
de koploper in de derde klasse
B. Opnieuw een uitdaging voor
de jongens van Sjaak Lettinga.

VSV met lege handen
Velserbroek - Met de afgelopen thuisoverwinningen
van zowel de zaterdag als de
zondag 1 waren de verwachtingen om de eerste punten
in de uitwedstrijden binnen
te halen (tegen respectievelijk Overbos en KFC) hooggespannen. De werkelijkheid bleek echter anders te
zijn want beide teams keerden met lege handen naar
huis.
Voor de zaterdag 1 was
de nederlaag terecht want
Overbos kwam op het kunstgras beter uit de voeten dan
VSV en wisten uiteindelijk
een 2-0 overwinning in de
wacht te slepen. Volgende
week kan VSV zich in de uitwedstrijd tegen IJmuiden op
het gewende normale gras
revancheren en weten zich
gesterkt met de wetenschap
dat zij vorig seizoen met een
0-1 overwinning daar verrassend wisten te winnen.
Bij de zondag 1 ontpopte zich een wedstrijd met
twee gezichten. Het jonge,
maar ook onervaren team

van VSV dacht, na de thuisoverwinning tegen DWS, het
laag geklasseerde KFC ook
eenvoudig aan de zegekar te
kunnen binden, maar kwamen van een koude kermis
thuis. Deze laconieke instelling zorgde er nl voor dat al
na 17 minuten de bal achter keeper Floris Serné lag
en 5 minuten later noteerde
KFC met een afstandsschot
de 2-0 op het scorebord. Na
30 minuten spelen scoorde
KFC, door geklungel in de
achterhoede van VSV, eenvoudig de 3-0 en met deze stand werd de rust opgezocht. Trainer Ron Bouman
was op zijn zachts gezegd
‘not amused’ en zijn donderspeech bleek dan ook
niet aan dovenmansoren
te zijn gericht. Direct vanaf
de aftrap wist Mitchel Bormann met de 1-3 de spanning weer terug te brengen
en toen even later de net ingevallen Rick Michielsen,
met een fraaie assist, weer
Mitchel Bormann in staat
stelde om de 2-3 te scoren

leek KFC rijp voor de slacht.
Het ontbeerde VSV aan het
beetje geluk wat daarbij nodig is, want Nino Henning
plaatste de bal op de lat en
KFC wist via een geslaagde counter dit beetje geluk
wel te vinden (4-2). Daarmee was de wedstrijd gespeeld. VSV verloor dus geheel onnodig, maar kan aanstaande zondag tegen SVW
27 thuis laten zien waar het
team normaal gesproken toe
in staat is. Noemenswaardig
feit was nog wel dat, naast
de 17-jarige Nino Henning,
ook de 17 jarige Nick Vermeer in de 2e helft weer minuten mocht maken. Daaruit blijkt dat, middels de vermaarde jeugdopleiding van
VSV, aan jonge talentvolle
spelers de kans wordt gegeven om ook op het allerhoogste niveau te kunnen
presteren. Vanuit deze visie
smeedt VSV weer een team
in elkaar, die waarschijnlijk
op termijn weer voor de prijzen kan gaan strijden.

Terechte zeperd Velsen
Driehuis - Na de prima wedstrijd vorige week tegen koploper JOS reisde Velsen vol
vertrouwen af naar Uithoorn.
Ook Legmeervogels verloor
zijn laatste wedstrijd dus beide ploegen hadden iets recht
te zetten.
Velsen begon de wedstrijd
moeizaam en zag Legmeervogels al in de derde minuut via Yasin Proyraz net
naast schieten. Direct daarna snelde Daniël Zuiverloon
over rechts richting zestien
meter. Zijn voorzet richting
eerste paal kon ternauwernood door Mitchell Verschut
tot corner worden verwerkt.
Legmeervogels combineerde
er lustig op los en Velsen had
grote moeite in balbezit te
komen. Het was allemaal een
beetje sloom aan de kant van
de mannen van Ton Pronk in
die eerste helft. De verdediging van Velsen was gelukkig wel paraat: zo pareerde
Sander van der Lugt tot twee
keer toe goede schoten van
de Vogels. Op de eerste echte kans voor Velsen moesten
we een half uur wachten: na
een aanval door het midden
schoot Bastiaan Scholten te
zacht in, een makkie voor
doelman Michel Dijkstra.
Aan de andere kant schoot
Legmeervogels na een snelle uitbraak in het zijnet. Even
later had Tim Groenewoud
geen geluk toen verdediger
Noud Schartman zijn schot

blokkeerde. Voor Legmeervogels raakte Dennis Bakker
nog even de buitenkant van
de paal. Velsen kwam daarbij goed weg.
Na rust een wat feller Velsen. Helaas wilden Patrick
Castricum en Marc Kloosterboer gelijktijdig de bal inkoppen. Dat was geen garantie voor succes. Jammer
ook dat Sander van der Lugt
zich na een minuut of tien
moest laten vervangen door
Angelo Timmer. Sander had
teveel last van een blessure aan zijn ribben. Een schot
van Tim Groenewoud werd
geblokt door Noud Schartman en aan de andere kant
miste Nick Verschut van Legmeervogels. Kansen dus voor
beide ploegen maar scherpte ontbrak. Remco van Dam
en Daniël Zuiverloon waren dicht bij een treffer en
Legmeervogels combineerde zich steeds weer knap tot
de rand van de zestien waarna de Velser verdediging het
overnam. De beste kans was
alsnog voor Velsen: een gave voorzet van Patrick Castricum werd door Marc Kloosterboer nog net gemist: meer
dan een (kleine) teenlengte kan het niet geweest zijn.
Al met al geen al beste wedstrijd met een terechte uitslag.
Volgende week uit naar LSVV uit Zuid-Scharwoude op
weg naar nieuwe kansen.

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

Maaltijdsoep in De Stek

Basiscursus
fotografie
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei gaan we een cursus fotografie opzetten. Doel van deze cursus is om mensen die een
digitale camera bezitten, en nog
niet goed weten hoe er mee om
te gaan, op weg te helpen. Het
bezit van een spiegelreflex camera is geen vereiste. Ook met
een pocket-, consumentenof systeemcamera ben je welkom. De cursus is niet voor bezitters van een smartphone en
voor de gevorderde vrijetijdsfotograaf. De cursus fotografie bevat in totaal 8 theorielessen, 1
workshop buiten en 1 workshop
binnen (macro/dichtbij en portret). Daarnaast 2 lessen waarin
de workshops worden besproken. In totaal dus 12 lessen. De
cursus is op donderdagavond
van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten
95 euro. Start 2 november. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Fit voor
vrouwen
De Dwarsligger - Voor vrouwen vanaf 55 jaar staat docente Sandra elke week klaar in de
grote zaal van Buurtcentrum de
Dwarsligger. Sandra doet krachtoefeningen, grondoefeningen,
dans, spelletjes en alles dat u op
een leuke manier fit houdt. Ze
gebruikt daarbij muziek waarop
u lekker gaat bewegen. Er zijn
elke woensdag 2 groepen dames actief, bij de tweede groep is
nog plaats voor nieuwe vrouwen.
Deze groep is sport op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur en
de kosten bedragen 48 euro voor
een seizoen. Voor aanmelding
kunt u langskomen bij het buurtcentrum of telefonisch contact
opnemen, tel: 0255-512725.

De Stek - Iedere donderdag om
12.30 uur wordt een heerlijke verse maaltijdsoep geserveerd in Wijkcentrum de Stek. Mee-eten kan
voor 2,50 euro, wel vooraf even
aanmelden. De maaltijdsoep wordt
gratis aangeboden aan de deelnemers van de tweewekelijkse wijkopruim. In de oneven weken op donderdagochtend om 11 uur verza-

Creatieve handen gezocht

Weggooien, mooi niet!
Het Terras - In het nieuwe seizoen is het Repaircafé in Dorpshuis het Terras van dag veranderd. Voortaan is het op de 4e
zaterdag van de maand. Op zaterdag 28 oktober staan tussen
14.00 en 16.00 uur de reparateurs klaar om kleine reparaties
te verrichten of u advies te geven.
U kunt bij ons terecht met kleine elektrische apparaten, horloges en klokken, Ipad of laptop.
Als er een onderdeel vervangen
moet worden, moet u zelf het
materiaal mee nemen. Vakkundige vrijwilligers helpen gratis bij

alle mogelijke reparaties. In bijzijn van de bezoeker wordt het
apparaat gerepareerd. Ter aanvulling van ons team zijn wij nog
op zoek naar een fietsenmaker
en iemand die sieraden en/of telefoons kan maken.
Bent u handig en wilt u één maal
per maand een bijdrage leveren,
kom dan gerust langs om kennis
te maken.
Terwijl u wacht kunt u genieten
van een kopje koffie en kunt u
in contact komen met uw buurtgenoten. Dorpshuis het Terras
in Santpoort Noord. Tel: 0233031228.

IJmuiden, wat vertel...
De Brulboei - Buurthuis de
Brulboei presenteert donderdag
26 oktober een boeiende filmavond met TØNSBERG, het grootste roll on roll off schip ter wereld. We volgen het schip op een
reis van Bremerhaven via Zeebrugge en Southampton naar de
haven van Baltimore. Het schip
wordt geladen met sportwagens,
auto’s, trucks, graafmachines,
landbouwmachines, een jacht

Exposities in de Hofstede
De Hofstede – In Wijkcentrum
de Hofstede in Velserbroek vinden naast talloze activiteiten
voor ouderen ook mooie exposities plaats.
Aan de wanden van de gangen
en de openbare ruimtes hangen iedere twee maanden weer
nieuwe schilderijen en andere
vormen van kunst. Een vrijwilligster van De Hofstede houdt zich
hier speciaal mee bezig. Bezoekers van de Hofstede kunnen
deze kunst bekijken wanneer zij

melen wijkbewoners van de Gildenbuurt zich op het Breesaperhof, om
samen zwerfvuil te verzamelen. Als
dank voor hun inzet kunnen zij gratis aanschuiven bij de maaltijdsoep.
De maaltijdsoep is slechts één van
de eetactiviteiten van Wijkcentrum
de Stek in Velsen-Noord. Meer weten over de maaltijdsoepen of andere activiteiten? Bel 0251-226445.

naar de activiteiten gaan, maar
natuurlijk zijn ook andere bewoners van Velsen welkom om in
De Hofstede langs te komen en
de kunst te bewonderen. In de
maanden oktober en november
kunt u bijzondere foto-ontwerpen rondom koeien en kerken
bekijken in Wijkcentrum de Hofstede. De foto-serie ‘Holy Cow!’
hangt op verschillende plekken
in het wijkcentrum. Komt u gerust eens langs. De Hofstede is
dagelijks open.

en zelfs een grote kraan van
65 ton. Na de pauze de verloting en de film Wrakverwijdering
van de CP VALOUR op de Azoren, een klus die door een team
van Svitzer/Wijsmuller moet worden geklaard. De eerste film begint om 20.00 uur. Kaarten à 3,00
euro zijn vanaf 16 oktober verkrijgbaar aan de balie en op de
avond zelf aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652.

De Dwarsligger - Buurtacentrum de Dwarsligger in Zeewijk
zoekt iemand die creatief met
kinderen bezig wil zijn in een wekelijkse naschoolse activiteit. Ook
zoekt zij iemand die vrouwen wil
begeleiden bij het maken van kleding op maandagochtend. Voor
het buurtcentrum en het naast-

gelegen seniorencentrum wordt
dringend gezocht naar mensen die graag koken en mensen
die een drankje willen schenken.
Heeft u interesse en wilt u meer
weten? Neem dan contact op met
Jos Bisschop op dinsdag of donderdag via 0255-512725 of via
josbisschop@welzijnvelsen.nl.

VACATURE TOP 5 oktober
Begeleider omgang gescheiden ouder/kind Humanitas,
vac.nr: 1601
Jouw doel is te werken aan een positieve, ontspannen sfeer,
waarbij kind en ouder zich vrij voelen bij elkaar.
Vrijwilliger boek aan huis Bibliotheek Velsen,
vac.nr: 1591
Onze Boek aan Huis service is, 1x per 3 wkn, een bezorgdienst voor mensen die (tijdelijk) gebonden zijn aan huis.
Consulent voor BUUV Velsen,
vac.nr: 1605
Voor BUUV zoeken wij consulenten die de website in de gaten houden, helpen met inschrijven van BUUV-ers.
Restaurant medewerker bij de Hofstede,
vac.nr: 1583
Gezocht iemand die in het restaurant mee wil helpen de
Magnetron maaltijden klaar te maken en te serveren.
Boodschappen doen voor gasten van de Heideberg,
vac.nr: 1589
Wij zoeken vrijwilligers om per toerbeurt de boodschappen te
doen voor onze terminale gasten.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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In het Noordzeekanaalgebied

Week van de Industriecultuur vrijdag van start
Van vrijdag 20 tot en met zondag
29 oktober is het de Week van de
Industriecultuur. Stap aan boord
voor een haventocht, kom kijken
hoe linoleum wordt gemaakt, geniet van muziek en lekker eten –
en nog veel meer. Je kunt terecht
in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad (tijdens de herfstvakantie).

De start is op vrijdag 20 oktober om
19.00 uur met een ‘Ode aan de Industrie’ van Egon Kracht. Het is een
spectaculaire, gratis toegankelijke,
vertoning bij Een Zee van Staal, het
beeldenpark in het duingebied van
Wijk aan Zee onder de rook van Tata Steel Europe. Op 21 en 28 oktober
is er een ‘running dinner’ – een driegangenmenu in verschillende bijzondere locaties in IJmuiden. Kaarten via industriecultuur.nl. Kijk op
het overzicht, er is erg veel te doen.
Exclusieve rondleidingen
Je kunt binnen kijken bij TATA
Steel, Forbo Krommenie of Meneba, of zien hoe de nieuwe zeeslui-

College Purmerend
op bezoek in Velsen
zen in IJmuiden vorderen. Allemaal
gratis activiteiten, wel reserveren
via industriecultuur.nl. Daar vind je
ook het volledige programma van de
Week van de Industriecultuur, dat
is ontwikkeld samen met de deelnemende gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

Op dinsdag 17 oktober bezocht het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Purmerend in het kader van een werkbezoek de gemeente Velsen. Het Velsense college overlegt vaker met colleges van nabij gelegen gemeenten om met name regionale dossiers af te stemmen. Purmerend
en Velsen zijn van gelijke grootte. Beiden gemeenten vinden samenwerking
binnen de Metropoolregio Amsterdam belangrijk. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Rekenkamercommissie Velsen

Onderzoek naar subsidies
De Rekenkamercommissie Velsen gaat onderzoek doen naar
subsidies die worden verstrekt
aan instellingen in de gemeente
Velsen.

De Rekenkamercommissie wil weten hoe eﬀectief het subsidiestelsel
van de gemeente Velsen is. Dit in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen. De Rekenkamercommissie wil een onafhankelijk en samenhangend onderzoek, waarbij breder wordt gekeken
dan alleen naar de instellingen die
recent in het nieuws zijn geweest.
Het onderzoek naar subsidies richt
zich op aanbevelingen voor de toekomst. Het bureau Necker van
Naem gaat dit onderzoek uitvoeren.
Met het oog op de mogelijk vertrou-

welijke gegevens heeft de Rekenkamercommissie Velsen afgesproken
dat haar leden geen mededelingen
doen gedurende de loop van dit onderzoek. Als het onderzoek klaar is,
worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de gemeenteraad Velsen.

• Het huidige Lokaal Verkeer- en
Vervoers Plan van Velsen loopt tot
het jaar 2020. De einddatum van
dat plan komt dus in zicht. De gemeente gaat een nieuw plan voorbereiden door een ‘concept beleidsagenda’ te maken, die aan
de huidige gemeenteraad wordt
voorgelegd. De nieuwe gemeenteraad zal de beleidsagenda afronden en vaststellen. Bij het opstellen van deze agenda worden
ook inwoners betrokken. Daarna
maakt het college een uitvoeringsprogramma voor de periode 20182022.

• De gemeente Velsen is eigenaar
van verschillende gebouwen die
gebruikt worden voor sociale en
culturele activiteiten, zoals die
van de St. Welzijn, de bibliotheek
in Velserbroek en het Kunstencentrum. Velsen gaat samen met
de betrokken organisaties onderzoeken hoe de verschillende activiteiten elkaar kunnen versterken
en hoe deze gebouwen zo eﬃciënt
mogelijk gebruikt kunnen worden.
Informatie over collegeberichten
aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Extra recreatief zwemmen in de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 29 oktober is er extra recreatief
zwemmen en ligt de spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad.
Het zwembad is open op de volgende tijden:

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Recreatiebad
Wedstrijdbad
09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur
12.00-15.00 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-14.30 uur
10.00-14.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.30-16.00 uur
12.00 15.00 uur

Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en het
recreatiebad. (foto: gemeente Velsen)

Stadslezing over Dudok
Op woensdag 11 oktober was alweer de zevende stadslezing van
de gemeente Velsen! Dit keer was
het thema: IJmuiden en de bende van Dudok. Sprekers Herman
van Bergeijk en Jacques Warmerdam gingen in op de invloed die
Dudok op IJmuiden heeft gehad.

Herman van Bergeijk (architectuurhistoricus) vertelde over de spanningen die ontstonden tussen Dudok en de andere architecten die

aangewezen waren om een wederopbouwplan te maken voor IJmuiden. Jacques Warmerdam (ruimtelijk ontwerper bij de gemeente Velsen) maakte een sprongetje naar het
heden en de toekomst: hoe gaan wij
als gemeente om met het stadsplan
dat Dudok heeft ontworpen? Het
was een interessante avond waarin
veel aandacht werd besteed aan architectuur, stedenbouw en de toekomst van Velsen. (foto: Reinder
Weidijk)

Extreem weer en wateroverlast

Week van Ons Water
Van 18 t/m 25 oktober is de nationale Week van Ons Water. De
grootste dreiging van het water
komt niet meer alleen van zee
of van de grote rivieren, maar
van boven: het heeft nog nooit
zoveel en zo vaak geregend.
Zijn we daarop voorbereid? En
wat kunnen we als bewoners
zelf doen tegen al dat water?
Ontdek dit tijdens de Week van
Ons Water.

veel leerzame, leuke en verrassende activiteiten door heel Nederland, variërend van een festival of
expositie tot een spannende waterexcursie. In IJmuiden kunt u
in SHIP ontdekken hoe waterveiligheid een rol speelt bij de bouw
van de nieuwe zeesluis. Het Pieter
Vermeulen Museum in Driehuis
besteedt aandacht aan Operatie
Steenbreek (tegel eruit, groen erin!).

Van 18 t/m 25 oktober 2017 is de
nationale Week van Ons Water.
Het thema dit najaar is ‘extreem
weer en wateroverlast’. Er zijn

Meer informatie
Doe de postcodecheck op www.
weekvanonswater.nl en kijk wat er
allemaal bij u in de buurt gebeurt!

Allerzielen Velsen Verlicht
Op dinsdag 31 oktober vindt tussen 18.30 tot 21.00 uur op de Westerbegraafplaats in IJmuiden Allerzielen Velsen Verlicht plaats.

De begraafplaats wordt voor de viering aangekleed met veel licht, vuur,
klank en kunst. Het doel van de avond
is de doden te herdenken om wie ze
waren, samen op de begraafplaats
te zijn en herinneringen te delen. De
openbare begraafplaats als plek van
ontmoeting. Kunst en rituelen zijn

belangrijke onderdelen van de viering. Natuurlijk is er ook ruimte voor
eigen invulling. Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt, worden bezoekers
geadviseerd zoveel mogelijk op de
ﬁets te komen.
Iedereen is welkom ongeacht waar iemand ligt begraven of is gecremeerd.
Vrije entree. Een eigen bijdrage is
welkom. Meer info: www.allerzielenvelsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Vanaf 16 oktober a.s.

Verkeersmaatregelen
Wijkeroogstraat
Van maandag 16 tot dinsdag 24
oktober voert een aannemer onderhoud uit aan de riolering in
de Wijkerstraatweg, de Rijk de
Waalweg en de Beecksanghlaan
te Velsen-Noord.

Verkeer wordt langs het werk geleid en kan daarvan wat hinder ondervinden. De Wijkeroogstraat
wordt gedeeltelijk afgesloten tus-

sen de Wijkerstraatweg en de Ladderbeekstraat. Voetgangers en ﬁetsers worden waar mogelijk langs
de werkzaamheden geleid, van en
naar Beverwijk wordt een omleiding ingesteld. Wij streven ernaar
de overlast van de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken, maar
wij kunnen dit niet helemaal voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Stem op het beste idee
voor buiten sporten
Wat is het beste plan om buiten
sporten in de openbare ruimte te
stimuleren? Op Facebook Velsen
staan vijf ideeën, waar inwoners
op kunnen stemmen. Veel mensen
hebben dat al gedaan, maar het
kan nog tot 25 oktober.

Al ruim 1200 mensen hebben hun
mening gegeven. De plannen zijn
bedacht door inwoners van Velsen
en terug te vinden op Facebook (gemeente Velsen) en de website van
Sportloket Velsen. Door het invullen van een ﬂitspeiling kun je jouw
mening geven over de volgende vijf
ideeën:

TenneT start in 2018 met
weghalen 150 kV-kabel
TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de
nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en
Bleiswijk.

Dit is onderdeel van het project
Randstad 380 kV Noordring. TenneT voert dit project uit om de capaciteit van het hoogspanningsnet
te vergroten en om ervoor te zorgen
dat u ook in de toekomst verzekerd
bent van een betrouwbare energievoorziening. TenneT heeft onlangs
het deel tussen Beverwijk en Vijfhuizen in bedrijf genomen en is nu bezig
met de aanpassing van het bestaande 150 kV hoogspanningsnetwerk.
Hierna kan in 2018 gestart worden
met het weghalen van de bestaande
150 kV verbinding Velsen-Vijfhui-

zen. De ondergrondse kabelverbinding Velsen-Vijfhuizen maakt hier
onderdeel vanuit. Deze wordt door
TenneT waar mogelijk verwijderd.
Momenteel worden de werkzaamheden nader uitgewerkt waarbij
de belangen van de omgeving worden meegenomen. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal
van 2018 gestart met de werkzaamheden. Zodra er meer duidelijkheid
is over de start van de uitvoering
en detailplanning wordt de omgeving hierover nader geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met TenneT via telefoonnummer: 0800 836 63 88. Op het kaartje
staan de ondergrondse kabels van de
150kV-verbinding Velsen-Vijfhuizen. (kaartje: TenneT)

1.Het Fitplein voor volwassenen
2. Freerunpark Velsen
3. Interactieve geluidsboog
4. Sport en moestuintjes
5. De mobiele sportcontrainer
Het meest gewaardeerde plan wordt
uitgevoerd. De gemeente Velsen
heeft 50.000 euro om een of twee
plannen uit te voeren. De stem is
nu aan de inwoners van Velsen. Tot
woensdag 25 oktober kun je jouw
mening geven. Begin november
wordt de winnaar bekend gemaakt.
(foto: gemeente Velsen)

Versmalling bij bruggen
Middensluis IJmuiden
Rijkswaterstaat
werkt
sinds
maandag 16 oktober bij de bruggen die over de Middensluis gaan
op het sluizencomplex IJmuiden.
Het verkeer op het sluizencomplex moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met ernstige hinder tot en met 1 december 2017.

Er komen rijbaanscheidingen en
versmallingen, zodat zware voertuigen niet over de bruggen kunnen
rijden. De aanleiding daarvoor was,
dat ruim een jaar geleden scheuren werden ontdekt in de constructie van de bruggen. Het werk voor
de brug van de Middensluis aan de
zeekant gebeurt tussen 16 en 28 oktober 2017. Het werk voor de brug

aan de kanaalkant gebeurt van 30
oktober tot en met 1 december 2017.
Verkeershinder
Verkeer over het sluizencomplex
moet in deze periodes rekening
houden met ernstige hinder, omdat er maar één brug beschikbaar
is. Hierdoor moet het verkeer om
en om over de beschikbare brug.
Bij het schutten van een schip in de
Middensluis is het verkeer volledig
gestremd, waarbij de wachttijd kan
oplopen tot ca. 40 minuten. De brug
die niet gebruikt kan worden, staat
open, zodat er gelijktijdig onderhoud aan kan worden uitgevoerd.
Zo combineert Rijkswaterstaat zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden.
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Oproep Wmo-raad

Velsen zoekt burgers op
Sinds 2015 is er veel veranderd
in de zorg. Mensen moeten meer
zelf doen. Familie en buren spelen hierin een belangrijke rol.
We willen dat onze inwoners zo
lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in
onze mooie stad. Om de meest
kwetsbare mensen in Velsen de
juiste zorg en aandacht te kunnen geven heeft de gemeente
hulp en advies van haar burgers
nodig. Daarvoor is onder andere de Wmo-raad ingesteld. Die
zoekt nieuwe leden.

enkele leden zoeken wij zo spoedig mogelijk aanvulling van de
raad. Vanuit uw eigen ervaring
en kennis kunt u meedenken over
het functioneren van de voorzieningen of de ontwikkeling daarvan. Daarnaast kunt u ook een bijdrage leveren aan een verbreding
en verbetering van de betrokkenheid van meer burgers. We zoeken
met name leden met ervaring en
kennis vanuit of met de jeugdzorg,
onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. De voorkeur gaat mede
uit naar vrouwen.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over welzijn, ouderen, jeugd,
chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.
De gemeente Velsen wil haar inwoners méér betrekken bij de sociale vraagstukken. Zij wil aan de
slag met nieuwe vormen van (bewoners-) participatie. Meer jongeren die zich laten horen, maar
ook ouderen en mensen met een
beperking. De inwoners zelf weten het beste welke problemen er
zijn. Zij kunnen aangeven welke
steun of hulp nodig is. Het gaat om
jong en oud, arm en rijk, mondig en
minder mondig. Momenteel is gestart met een project waarin inwoners gevraagd wordt om mee te
denken over die vraagstukken. De
Wmo-raad is hierbij direct betrokken. Ook over de toekomst van de
Wmo-raad wordt nagedacht.

Hoeveel tijd kost het?
De Wmo-raad vergadert elke 3e
en 4e maandagmiddag van de
maand. Wmo-beleidsmedewerkers van de gemeente ondersteunen u bij uw werkzaamheden. Per
maand moet u rekening houden
met een inzet van ongeveer 16 uur.

Wie zoeken we?
Door het tussentijdse vertrek van

Meld u aan en maak het verschil!
Stuur uw CV voor 20 oktober
2017 naar: (claassen01@hetnet.
nl). Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Om lid
te worden van de Wmo-raad moet
u wel aan een paar voorwaarden
voldoen: u bent inwoner van Velsen maar geen gemeenteraadslid
(-steunfractielid) of ambtenaar.
Ook als u werkzaam bent bij één
van de zorg- of welzijn aanbieders kunt u geen lid worden van
de Wmo raad.
Heeft u nog vragen? Bel dan met
de secretaris van de WMO-raad,
H. Claassen, op nummer 0651484516.

Samen doen wat nodig is
Er kwamen wel 1.700 bezoekers
naar de open dag van het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk op
14 oktober. De gelegenheid was
het 90-jarig bestaan van het ziekenhuis. Er was van alles te zien
en te doen. De Sociaal Wijkteams
uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen presenteerden zich ook.

De sociale wijkteams van drie gemeenten hadden een gezamenlijke kraam ingericht en daar was veel
belangstelling voor. Tientallen men-

sen kregen informatie over wie de
sociaal wijkteams zijn en met welke ideeën en vragen de bezoekers
bij hen terecht kunnen. Mensen van
buiten deze regio kregen zelfs informatie over sociaal teams in hun gemeenten. De sociaal wijkteams en
het Rode Kruis Ziekenhuis willen in
de toekomst meer met elkaar gaan
samenwerken. Dat is ook goed voor
de samenwerking tussen de verschillende gemeentes in de IJmond
en hun sociaal wijkteams. Samen
staan ze sterk! (foto: SWT)

Nieuwe route bus 481

Buurtbus rijdt voortaan
door J.T. Cremerlaan
Buurtbus 481 rijdt niet meer over
het Burg. Weertsplantoen, maar
over de J.T. Cremerlaan in Santpoort-Noord. De nieuwe dienstregeling van Connexxion geldt
sinds 3 september. De bus rijdt
op werkdagen en op zaterdag,
en vervoert in 2017 waarschijnlijk wel 12.5000 mensen, in twee
gloednieuwe bussen.

Buurtbus 481 onderhoudt overdag
(op werkdagen en op zaterdag) een
uurdienst tussen het Ramplaankwartier (ten westen van Haarlem) en het Delftplein in HaarlemNoord. Zij volgt een groot deel van
de route van vroegere lijn 81 door
Overveen, Bloemendaal en Santpoort. Mede op verzoek van het
Wijkplatform Santpoort Noord
rijdt de 481 vanaf station Santpoort-Noord een iets noordelijker
route. De nieuwe haltes zijn op de
Roos en Beeklaan en de J.T. Cre-

merlaan, zowel ter hoogte van de
Kerkweg als de Patriciuslaan. Op de
Hagelingerweg stopt de bus alleen
op de R-net haltes.
12.500 passagiers, 2 nieuwe
bussen
Buurtbus lijn 481, een vervoerproject met 32 vrijwillige chauﬀeurs,
heeft in korte tijd haar bestaansrecht bewezen. Vorig jaar werden
er ruim 10.000 reizigers vervoerd.
Voor 2017 rekent men op een groei
van 20%, dus op ongeveer 12.500
klanten. Extra goed nieuws is het
feit, dat daar twee gloednieuwe lage-vloer bussen voor gebruikt gaan
worden, die meekwamen met de
vernieuwde
concessieovereenkomst tussen de provincie NoordHolland en Connexxion.
Meer informatie over de buurtbuslijn 481 is te vinden op www.buurtbusbs.nl. (foto: Buurtbus)
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Wist u dat...

Velsen nieuwe wandelroutes heeft?
Het IJmond pad, IJmond Culinair
en Buitenplaatsen en kastelen
in de Ijmond: de gemeente Velsen heeft, samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, verschillende wandelroutes met een
thema uitgezet. Ze gaan langs het
zogenaamde
knooppuntennetwerk.

Waar zijn de routes te vinden?
Zoek uw route op www.ijmuidenaanzee.nl en klik bovenin bij ‘wat’ op
routes. Daar vindt u een diversiteit
aan wandelroutes, via knooppunten
of een uitgeschreven route. Onderweg komt u gezellige locaties tegen
waar u kunt lunchen of een kop kofﬁe kunt bestellen.

De drie nieuwe wandelroutes van
tussen de 5 en 12 kilometer voeren u
langs de buitenplaatsen en kastelen
in de IJmond, een meerdaagse wandelroute genaamd het IJmond pad
en een culinaire route. Met een aantal mooie herfstdagen in het vooruitzicht kunt u de wandelschoenen
weer aantrekken en genieten van de
mooie natuur.

Knooppuntennetwerk
Met het knooppuntennetwerk loopt
u eenvoudig van nummer naar nummer. Zo kunt u goed genieten van
de omgeving. Het knooppuntennetwerk is met subsidie van de provincie Noord-Holland tot stand gekomen en waaiert inmiddels uit over
heel Noord-Holland. (foto: gemeente Velsen)

Regenboogloper op Plein 1945 in gebruik genomen
voorkeur. Om hier extra aandacht
voor te vragen onthulden burgemeester Frank Dales en initiatiefnemer Marc Hillebrink op deze
dag de Regenboogloper op Plein
1945.

In Velsen staat de Regenboogloper
voor vrede, verdraagzaamheid, respect en diversiteit in onze samenleving, want in Velsen doet iedereen mee. Maar de Regenboogloper
is meer. Het is ook een symbool voor
mensen die vechten voor hun vrijheden, en een blijk van steun in die
strijd.
Elk jaar is op 11 oktober de Coming Out Day. Tijdens deze dag

wordt aandacht besteed aan het
openlijk uiten van de seksuele

Rapport Pink Panel
Na de onthulling kreeg burgemeester Dales het rapport Pink Panel

2008-2017 van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).
Daarin wordt een beeld geschetst
van de veiligheid in Kennemerland.
Aan de ene kant voelen mensen zich
in hun eigen woonbuurt veiliger dan
in 2008, als je kijkt naar de daling
van het aantal incidenten. Aan de
andere kant hebben meer LHBT-ers
(lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en
transgenders) hun gedrag aangepast; ze zijn voorzichtiger geworden en minder open over hun geaardheid. Dat is bijzonder jammer,
want iedereen in Velsen moet kunnen zijn wie hij of zij is. LHBT-ers
moeten weten dat zij in hun strijd
gesteund worden en de Regenboogloper roept mensen dan ook op om
dat te doen. (foto: Reinder Weidijk)

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.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt natuurlijk ook elke

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7
oktober 2017 tot en met 13 oktober 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit (13/10/2017).
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen 10 bomen
(10/10/2017) 26795-2017 (Rijksmonument)
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 125, uitbreiden
woning (13/10/2017) 27138-2017.

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0017, legaliseren
tuinhuis (10/10/2017) 26791-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren
tuinhuis (10/10/2017) 26796-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom
(11/10/2017) 26872-2017;
Hagelingerweg 20J, wijzigen gevel
(12/10/2017) 26977-2017;
Hoofdstraat t.o. 262, kappen 2 bomen (12/010/2017) 27038-2017.
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (9/10/2017) 26-635-2017 (betreft noodkap)
Harddraverslaan 15, kappen van een
boom (9/10/2017) 26605-2017
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1-42. 25-48 en 49-72, vervangen balkonhekken (11/10/2017)
26833-2017;
Bloemendaalsestraatweg 46, kappen
boom (11/10/2017) 26800-2017;
Pieter Weijstraat ong., het wijzigen van de positie van 2 garage-

boxen, een traforuimte en een duiker (11/10/2017) 26936-2017;
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn, garagedak en kunstrietendak
(13/10/2017) 27093-2017.
Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoekdakkapel (09/10/2017) 267002017.
Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning
(11/10/2017) 26949-2017.
Rectificatie
Wijk aan Zeeërweg 70, wijzigen gevelafwerking (wijzigen verleende vergunning W.14.000412)
(05/10/2017) 263702017;
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woning in drie woningen
met praktijkruimte (12/10/2017)
19458-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg
18,oprichten
schuur (13/10/2017) 15417-2015.

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 gevraagd
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Halkade 4, tijdelijk gebruik pand
voor
6
theatervoorstellingen
(11/10/2017) 26440-2017;
Lange Nieuwstraat 489-491, aanbrengen gevelreclame (12/10/2017)
15326-2017;
Kennemermeer 25 en omgeving
(o.a. strand en duingebied) , organiseren van een sportevenement
(Spartan Obstacle Run)
(17/10/2017) 23198-2017
Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel
(12/10/2017) 22222-2017
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 57, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 23370-2017

Santpoort-Noord
Harddraverslaan 15, kappen boom
(13/11/2017) 26605-2017
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (10/10/2017) 26635-2017
(noodkap);
Wüstelaan 78, kappen boom
(10/10/2017) 26446-2017
Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 22121-2017

gebied) te IJmuiden (17/10/2017)
23229-2017
Velserbroek
Herfstkriebels op 21 oktober 2017
van 12.00 tot 16.00 uur, Locatie: winkelcentrum (13/10/2017)
25835-2017
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Filmopname politieserie Smeris op
18-10-2017, van 07.00 uur tot 19.00
uur, Locatie: Zuiderkruisstraat
(16/10/2017) 26046-2017

IJmuiden
Havenrun funrun op 22 oktober
2017 van 14.00 tot 16.00 uur, Locatie Trawlerkade (13/010/2017)
26042-2017

Filmopname politieserie Smeris op 30-10-2017 van 08.00 uur
tot 20.00 uur, Locatie: De Rijpstraat hoek Willem Barendszstraat
(16/10/2017) 26404-2017.

Sportevenement (Spartan Obstacle
Run) op 21 oktober 2017 van 7.00 tot
19.00 uur, locatie Kennemermeer
25 en omgeving (o.a. strand en duin-
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Besluiten (rectificatie)
In de infopagina van 12 oktober
2017 zijn verkeerde besluiten gepubliceerd. Hieronder de juiste
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 spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Lijsterlaan 7, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde, het verplaatsen van de garage naar de voorzijde van de woning (03/10/2017)
22179-2017.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, herstellen bloemperk
(05/10/2017) 22840-2017. Monument?.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan
3,
brandveilig
gebruik
Parnassiaschool
(03/10/2017) 9975-2017;
St. Martinstraat 2,oprichten uitbouw (03/10/2017) 18075-2017
18075-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren
wellness
faciliteiten
(5/10/2017) 23606-2016 (Rijksmonument);
Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik BSO in basisschool ( 05/10/2017) 11099-2017;
Roos en Beeklaan 67, vergroten woning (05/10/2017) 20703-2017.
Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen gevels
(04/10/2017) 22471-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen
dakkapel (nr. 26) en veranderen
kozijnindeling dakkapel (nr. 28)
(06/10/2017) 26368-2017 (Flitsvergunning)
Velserbroek
Hofgeesterweg 43,oprichten erker
(03/10/2017) 20210-2017.
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
138c
0009, gebruik als praktijk/oefenruimte (3-10-2017) 25227-2016
Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, plaatsen hekwerk
op uitbouw (3/10/2017) 14169-2017

Kennisgeving marktconsultatie Kanaalstraat 257
De gemeente Velsen wenst de
mogelijkheden voor herbestemming en/of herontwikkeling van
het pand en de locatie aan de Kanaalstraat 257 te IJmuiden (het
voormalige Witte Theater) door
middel van een marktconsultatie
te onderzoeken.

Hierin worden partijen uitgenodigd hun visie te geven op de haalbaarheid van een toekomstbestendige herontwikkeling en exploitatie.
De onderbouwing en motivering van
de visie zijn van belang. De gemeente wil inzicht krijgen in innovatieve
kansen die marktpartijen zien en de

voorwaarden om in de (her)ontwikkeling te participeren.
De gemeente gebruikt de resultaten
uit de marktconsultatie om de kaders en randvoorwaarden voor een
verkoop van de locatie te formuleren.

Deze marktconsultatie wordt georganiseerd via Tenderned (www.tenderned.nl). Hier staat ook het gehele
proces aangegeven, de data voor het
aanmelden en de planning.

Kapmeldingen
Locatie: Beecksanghlaan / Nachtegaallaantje Velsen-Noord, twee populieren en een esdoorn. De bomen worden te groot en te hoog, en geven
daardoor te veel overlast voor de omgeving.

Locatie: Wijkeroogstraat / Fietscrossbaan Velsen-Noord, een eik. De
boom is al dood en moet verwijderd worden.

