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Beeldbepalend gebouw verkocht aan Stolk en Bik & Arnold

Witte Theater wordt hotel
IJmuiden - De gemeente Velsen verkoopt het Witte Theater
aan Stolk Ontwikkeling en Bik &
Arnold BV. Dat heeft wethouder
Bram Diepstraten (gemeentelijk vastgoed) dinsdag bekendgemaakt. De Velsense bedrijven willen de voormalige PENcentrale ombouwen tot een hotel met restaurant, skybar en
een spa. De theaterfunctie verdwijnt definitief.

den”, aldus de ondernemers. ,,We
hebben het gebouw volledig
moeten ontleden, maar uiteindelijk hebben we kunnen vaststellen
dat een hotelfunctie in dit bijzondere gebouw haalbaar is.”
Het duurt nog zeker tot 2020 voor
het hotel open kan, want er moet
nog veel worden onderzocht. De
eerder geconstateerde bodemvervuiling lijkt in ieder geval geen
problemen te geven. Wel moet
nog een oplossing worden geGeïnteresseerden konden tot eind vonden voor de aanleg van volaugustus plannen en een bod van doende parkeerplaatsen.
minimaal 200.000 euro indienen Wethouder Bram Diepstraten
bij de gemeente. Vijf partijen kre- zei dat de vijf beoordeelde plangen vorige maand bericht dat zij nen zonder uitzondering van een
waren doorgedrongen tot de laat- hoog kwaliteitsniveau waren. Uitste ronde. Zij kregen de kans hun eindelijk heeft niet het hoogste
plan nogmaals toe te lichten, dit- bod, maar de invulling de doormaal met financiële onderbou- slag gegeven voor de ambtelijwing.
ke beoordelingscommissie. ,,Het
In het hotel komen naar schatting plan van Stolk en Bik & Arnold
50 hotelkamers. Om dat te kun- past heel goed binnen de ambinen realiseren worden twee ex- ties van dit college voor meer en
tra verdiepingen op het huidige betere mogelijkheden voor recrepand gebouwd. Op het dak komt atie en het aantrekken van toeeen skybar en in de kelder wordt risten’’, aldus de wethouder. ,,Deeen welness met een spa gerea- ze invulling geeft een kwaliteitsliseerd. Jos Mossinkoff, directeur impuls aan het pand en een goevan Bik & Arnold BV, heeft toege- de uitstraling op de omgeving. Wij
zegd de buurt te zullen betrekken zijn erg blij met het resultaat van
bij de verdere uitwerking van het deze openbare verkoopproceduplan. In het gebouw komen een re waarbij het ondernemerschap
vergaderruimte en een expositie- vanuit de markt op optimale wijruimte die voor iedereen beschik- ze is benut.’’
baar zijn. Van andere publieke De gemeente heeft niet bekend
functies is geen sprake.
gemaakt wat Stolk en MossinJohan Stolk en Mossinkoff heb- koff voor het beeldbepalende geben eerder samengewerkt bij de bouw aan de Kanaalstraat betaontwikkeling van een deel van het len. De gunning is voorlopig omStadspark in IJmuiden. ,,We waren dat het financiële bod nog getoe aan een nieuwe uitdaging en toetst wordt. Daarna is de gundie hebben we hiermee gevon- ning definitief en sluiten gemeen-
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te en de winnende inschrijver binnen zes weken een koopovereenkomst. De gemeenteraad besluit
uiteindelijk over de bestemmingsplanwijziging die nodig is om het
plan mogelijk te maken. Naar verwachting gebeurt dat in de loop
van volgend jaar.
Het Witte Theater stond sinds
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2017 leeg omdat de toenmalige
huurder niet in staat was om er
– zonder subsidie – een gezond
theaterbedrijf van te maken. Het
gebouw deed van 1977 tot 2017
dienst als theater, maar aan die
functie komt nu dus definitief een
einde. (Friso Huizinga, foto’s: Stolk
Ontwikkeling en Reinder Weidijk)
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cusschool, afgelopen vrijdag.
Op de laatste schooldag voordat de herfstvakantie van start
is gegaan, werd aan Ed Freijer
een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt. Locoburgemeester
Bram Diepstraten was naar het
schoolgebouw gekomen om
aan de ‘klusvader’ mede te delen dat hij is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

023 5385550

gen moest hij toen zijn vrijwillige
inzet voor de school staken. Omdat Ed Freijer veel voor de school
heeft betekend en voor veel kinderen een belangrijk sleutelfiguur
is geweest, heeft het schoolbestuur grote waardering voor hem.
Omdat
lang
MhijAbijna
A K38 jaar
VA
NvoorJ E
de school actief is geweest, was hij
inmiddels voor twee generaties
een bekende verschijning.
Te midden van zijn eigen familie
en de huidige leerlingen van de
school werd hij vrijdagochtend in
het zonnetje gezet. (foto: Reinder
Weidijk)
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Nog enkele plaatsen vrij op 1 november

Word ook Gast van de Raad!
Politiek is spannend. Tenminste, als je
weet hoe het werkt. Wil je meer weten
over het raadswerk en hoe en waarover
de raad besluit? Geef je dan op voor
Gast van de Raad.

De gemeenteraad van Velsen organiseert
een aantal keren per jaar Gast van de Raad
voor inwoners van de gemeente Velsen.
De gasten worden voorafgaand aan de
raadsvergadering ontvangen, om 18.00
uur in de publiekshal van het gemeentehuis. Tijdens een broodbuﬀet leggen drie
gemeenteraadsleden de ‘spelregels’ van de
politiek uit. Daarna volg je vanaf 19.30 uur
de raadsvergadering vanaf de publieke tribune. Na afloop kan je een praatje maken
met diverse raadsleden.
Voor de vergadering van donderdag 1 november zijn nog enkele plaatsen open voor
Gasten van de Raad. Wie belangstelling
heeft, kan zich aanmelden via het contactformulier op www.velsen.nl/gastvanderaad. Je kan ook een introducé meenemen.

Wie helpt mee op 17 november?

Japanse duizendknoop bestreden

Meer informatie nodig? Neem contact op
met de griffie: 0255 567251 of mail naar
griffie@velsen.nl.

Kom je ook? De voorverkoop is gestart!

Halloween in het zwembad!
Op vrijdag 26 oktober viert zwembad
De Heerenduinen voor de dertiende
keer Halloween. Van 18.30 tot 21.30 uur
zijn kinderen tot en met 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. De
medewerkers dragen kostuums en het
zwembad is compleet in Halloweensfeer
omgetoverd.

Doe ook mee aan de kleurwedstrijd en win
een te gekke prijs. De kleurplaten liggen bij
de receptie van het zwembad, of download
een kleurplaat via onze website www.zwembadvelsen.nl. De winnaars van de kleurwedstrijd worden tijdens het Halloweenfeest
van 26 oktober bekend gemaakt. Er zijn 4
leeftijdscategorieën 3-4 jaar, 5-6 jaar, 7-8
jaar, 9-14 jaar, dus iedereen maakt een eerlijke kans. Zwemmen in kostuum is toege-

De gemeente nodigt inwoners uit om op
zaterdag 17 november samen een middag de duizendknoop te lijf te gaan. Wethouder Sebastian Dinjens wil samen met
zoveel mogelijk vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen aan de slag. De gemeente stelt handschoenen en schoppen
beschikbaar en zorgt voor de afvoer van
het afval.

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke
uitheemse plant die in Nederland geen natuurlijke ‘vijanden’ kent. De duizendknoop
groeit hard, wel 10 centimeter per dag, en
verspreidt zich snel. De plant is supersterk
en kan dwars door asfalt en funderingen
heen groeien.
De gemeente moet deze plant daarom bestrijden en gaat daarvoor op zoek naar methoden die voldoende werken en zo min

mogelijk schade opleveren voor het milieu.
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn
die zich vrijwillig willen inzetten om de
duizendknoop te bestrijden. Dat kan door
de plant met zoveel mogelijk wortels uit de
grond te trekken of door hem met een schop
uit te steken.
Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl. Geef aan in welke wijk u woont, zodat
we kunnen kijken of we in uw buurt aan de
slag kunnen.
Op dinsdag 13 november geven we informatie over de duizendknoop en hoe de bestrijding in zijn werk gaat. De bijeenkomst vindt
plaats in de wijkpost in Santpoort-Zuid en
begint om 19.30 uur. Op zaterdag 17 november gaan we vervolgens op verschillende
plekken aan de slag van 13.00 tot 17.30 uur.
(foto: gemeente Velsen)

staan. Kaarten kosten € 10,50 per stuk. Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot
8 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een betalende volwassene. Kijk
voor meer info op www.zwembadvelsen.nl.

Maak jouw smartphone Boefproof
Een nieuwe smartphone, tablet of laptop
is vaak honderden euro’s waard. Dit is
een interessante prooi voor veel dieven.
Wekelijks worden er honderden smartphones, tablets of laptops gestolen. En
bij diefstal bestaat het risico dat persoonlijke en gevoelige informatie bij een
ander terecht komt. Daarom is het verstandig om jouw apparaat Boefproof te
maken.

Save te date

Sportcongres Velsen 2018
Op woensdag 28 november wordt voor
de 3e keer het Sportcongres Velsen
georganiseerd in sporthal Zeewijk in
IJmuiden. Het congres bestaat uit een
afwisselend programma en is gericht
op sportverenigingen.

Een wachtwoord of Touch ID is niet genoeg.
Activeer daarom ook de blokkeerfunctie.
Maak daarmee het apparaat onbruikbaar
voor de dief. Deze kan het apparaat dan niet
meer terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het apparaat wordt daardoor onverkoopbaar. Ook voorkom je hiermee dat de
dief bij jouw gegevens kan, bijvoorbeeld je
foto’s en e-mail.
Apparaat eenvoudig waardeloos maken
Het waardeloos maken van de smartphone,
tablet of laptop na diefstal is heel eenvoudig. De meeste apparaten hebben anti-diefstal functies. Hiermee kun je jouw smartphone, tablet of laptop op afstand terug
vinden, de gegevens van jouw smartphone,
tablet of laptop wissen en jouw smartphone, tablet en de meeste laptops blokkeren.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen kunnen op 28 november kiezen uit
een gevarieerd aanbod van workshops om
hen op weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging.
Maatschappelijk effect Boefproof
Als gebruiker heb je er belang bij dat jouw
smartphone, tablet of laptop een onaantrekkelijk doelwit is voor dieven. Als veel
gebruikers deze apparaten Boefproof maken, wordt straatroof en diefstal van smartphones, tablets en laptops niet meer interessant voor dieven. Dit heeft een groot
maatschappelijk eﬀect.

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de gevolgen voor sportverenigingen
• Creatief denken; werken en behoud van

leden
• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport
Programma
Het programma start om 19.30 uur en is
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee
workshoprondes, er is een gastspreker
van formaat en er is ruimschoots gelegenheid om de andere sportclubs te spreken.
Kortom: een avond om niet te missen!
Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger van een sportvereniging, maar wel
een sport- of beweegaanbieder en wilt u
het congres bijwonen? Stuur dan een mail
naar sportzaken@velsen.nl. De organisatie neemt contact met u op over mogelijke deelname. Deelname aan het congres is
gratis.
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Humanitas helpt ouders
bij het maken van afspraken
Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook bij een echtscheiding. Maar
soms staan spanningen in de weg om
goede afspraken te maken over zorg en
opvoeding. Ook in Velsen kunnen ouders dan een beroep doen op vrijwilligers van Humanitas.

Opbrengst Havenrun voor KNRM
Op zondag 21 oktober gaf wethouder
Bram Diepstraten, wethouder Sport, het
startschot voor de Havenrun. Deze sponsorloop werd gehouden in het kader van
de Week van de Industriecultuur.

Zo’n 40 deelnemers renden een bedrag van
€ 250 bij elkaar voor de KNRM. De Havenrun is geen wedstrijd, maar een gezelligheidsloop van 5 km die door het havengebied voert. Na afloop werden de deelnemers

ontvangen aan de Halkade met een drankje
en een gebakken visje. De mooist verlichte
deelnemer ontving een pakket producten
dat de Portugese winkel Don Bacalhau beschikbaar heeft gesteld. Een geslaagd evenement dat volgend jaar vast en zeker zal
worden herhaald.
Op de foto overhandigt wethouder Bram
Diepstraten de cheque aan de KNRM. (foto:
Reinder Weidijk)

BOR staat voor Begeleide Omgangs Regeling. Als ouders zich melden bij Humanitas, gaat een vrijwilliger voor én met
de ouders aan de slag. De vrijwilliger begeleidt de ouders bij het opbouwen van
de omgang. Het belang van het kind staat
voorop; hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe
eerder kinderen hun plek tussen hun gescheiden ouders kunnen vinden.
Voor wie?
BOR Humanitas is voor gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen 0 en
12 jaar en voor ouders die steun kunnen
gebruiken bij het maken en in stand houden van hun omgangsregeling.
Hoe werkt het?
Als ouders zich aanmelden, volgt een eerste gesprek. De coördinator van BOR Humanitas zoekt daarna een vrijwilliger die
bij de ouders en het kind of de kinderen

past. Samen maken ze afspraken. Na drie
tot zes maanden trekt de vrijwilliger zich
terug; wenselijk doel is dat de ouders in
staat zijn om zelfstandig een stabiele omgangsregeling in stand te houden.
Ervaren en betrokken
BOR Humanitas werkt met ervaren en
betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers
werken op basis van gelijkwaardigheid
met ouders en kinderen. BOR doet niet
aan verslaglegging of dossiervorming en
BOR is kosteloos.
Contact
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met BOR Humanitas. Coordinator voor de IJmond is Sophie van
Schieveen, bor.ijmond@humanitas.nl of
06-20502663. Zie ook www.humanitas.
nl> programmas > bor. (foto: Humanitas)

IJmuiden op slot

Afvalcontainers gebruiken
met afvalpas
De komende weken worden in IJmuiden
ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Inwoners kunnen de container daarna alleen gebruiken met een afvalpas. De
inwoners die het aangaat, hebben hierover een brief gekregen.

Een week voordat een container wordt afgesloten, komt er een sticker op de container.
Zo weten de omwonenden dat er snel iets
gaat veranderen. Wie geen afvalpas heeft,
kan die aanvragen via de website van Velsen, zoek op ‘Meer waarde uit afval’.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar afval@velsen.nl. U kunt uw vraag ook stellen
aan de afvalinzamelaar HVC: HVC klantenservice, telefoon 0800-0700, mail klantenservice@hvcgroep.nl.
U kunt de afvalcontainer openen door uw
afvalpas voor de lezer te houden. (foto’s: gemeente Velsen)

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 1 november 2018

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal. De
raadsvergadering is zowel live als achteraf
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de mail
griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.
De Agenda

ban villa wil bouwen. Omdat de gemeente
nog in gesprek is met de eigenaar, is dit plan
nog niet opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De overige zienswijzen gaan
over individuele percelen zoals de realisatie
van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een vaste standplaats
op het Vestingplein. Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen. De raad neemt een
besluit over het nieuwe bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan voor Velserbroek
uit 2008 wordt geactualiseerd. Tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 18 zienswijzen ingediend.
De meeste zienswijzen gaan over het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een ur-

Bestemmingsplan Orionweg
Op de plaats van de gesloopte hoge flat aan
de Orionweg van 12 verdiepingen hoog worden drie flatgebouwen van 6, 8 en 10 verdiepingen gebouwd. De nieuwbouw past
niet binnen het huidige bestemmingsplan,
daarom is een ontwerpbestemmingsplan

ter inzage gelegd. Er zijn 28 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan over vermindering van zonlicht en schaduwwerking
op de woningen. Tijdens de sessie van 13
september besloten de raadsleden dat er nog
een onafhankelijk onderzoek moest komen
over de schaduwwerking. Tijdens een tweede sessie op 17 oktober gaf de meerderheid
aan dat het bestemmingsplan Orionweg kan
worden vastgesteld in de raadsvergadering.
De fractie van D66V gaf aan dat zij nog met
een amendement komt over de schaduwwerking en het verplaatsen van de rooilijn
van een van de gebouwen.
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Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies dinsdag 6 november 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd
19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke
tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de
datum van deze sessies. De lokale omroep RTVSeaport zendt de sessies vanuit de raadzaal
live uit via de lokale TV en via www.raadsplein.tv. Samenvattingen van de sessies zijn op een
later tijdstip terug te zien.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie:
0255 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda

Stand van zaken Stadsschouwburg Velsen, Kunstform, Stichting Welzijn Velsen
De afgelopen jaren is er in de raad meerdere keren gesproken over lokale organisaties die in
financiële problemen zijn geraakt, zoals de Stadsschouwburg Velsen, het voormalig Kunstencentrum en de Stichting Welzijn Velsen. In enkele gevallen is door de raad extra geld beschikbaar gesteld. Bij deze instellingen zijn inmiddels grote en kleine stappen genomen om de
financiële positie en bedrijfsvoering te verbeteren. In de sessie kunnen de raadsleden de directeuren van de drie organisaties vragen hoe het er nu voor staat. Raadzaal: 19.30-21.30 uur
Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Verschillende organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van welzijn, kunst en
cultuur willen efficiënter omgaan met hun gebouwen en het onderhoud daarvan. Het gaat
hier om het voormalig Witte Theater, Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen,
voormalig Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek Velsen. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt die geld kosten. In de Perspectiefnota 2017 heeft de raad 1 miljoen euro gereserveerd onder de noemer ‘Fonds Sociaal- culturele Basisinfrastructuur’. De aanvraag is eerder
besproken in een sessie op 13 september. De raadsleden gaven aan dat zij meer informatie
wilden hebben voordat de raad tijdens een raadsvergadering het bedrag vrijgeeft. Raadzaal:
21.30-23.00 uur

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.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 13 oktober tot en met 19 oktober 2018 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
Waalstraat
142,
plaatsen
dakkapel
(15/10/2018) 15413-2018
Pruimenboomplein 73, plaatsen balkonbeglazing (16/10/2018) 15474-2018
Stephensonstraat 74,wijzigen naar winkel
met woning (aanpassing oude vergunning)
(18/10/2018) 15686-2018
Radarstraat ong. (Project Parkzicht), aanpassen kozijnen (18/10/2018) 15762-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 116 (Waterland), kappen 19 bomen
(15/10/2018) 15325-2018 (Rijksmonument)
Parkweg ong. (tegenover kinderboerderij),
vervangen informatiebord (17/10/2018)
15561-2018
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 12, kappen boom
(14/10/2018) 15299-2018
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(14/10/2018) 15287-2018
Papenburghlaan 2, plaatsen dakkapel (voordakvlak) (17/10/2018) 15622-2018
Santpoort-Noord
Surinamestraat 24, plaatsen dakopbouw
(16/10/2018) 15536-2018

zijgevel (17/10/2018) 15619-2018
Lodewijk van Deyssellaan 5, vervangen van
een dakkapel (voordakvlak) (19/10/2018)
15880-2018
Velserbroek
Waterdrieblad 29, vergroten 2e verdieping
(19/10/2018) 15853-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4F, plaatsen extra raam in

IJmuiden
Kennemerstrand 174, uitbreiden huidi-

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.

Geweigerde omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

IJmuiden
De Rijpstraat 16, plaatsen dakopbouw
(18/10/2018) 14293-2018

IJmuiden
Nieuwjaarsduik 2019, op 1 januari 2019 van
11:30 t/m 13:00 uur . Locatie: Kennemerstrand (17/10/2018)
8913-2018
MTB Beachrace Maraton, op 28 oktober
2018 van 09:15 t/m 14:30 uur, locatie: Hoek
van Holland - Den Helder (22/10/2018)
11549-2018

ge strandpaviljoen en terras (18/10/2018)
11889-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Slingerduinlaan 6, plegen onderhoud aan
een rijksmonument (18/10/2018) 195212017
Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderverdieping
(15/10/2018) 14415-2018
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat
43,hergebruik
van
grondstoffen, het plaatsen van erfafscheiding en het plaatsen van 6 vlaggenmasten
(11/10/2018) 12651-2018

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

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan t.o. 1-5, kappen boom
(16/10/2018) 12622-2018
Velserbroek
Liniepad 53, vervangen schuur (15/10/2018)
6095-2018

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen 2 bomen
(15/10/2018) 12553-2018

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
opname Postcodeloterij Eindejaar Kanjer, op 29 oktober 2018 van 08:00 uur tot
02:00 uur, locatie: M.K. Hofstedestraat 43,
Edisonstraat, Edisonplein, Napierstraat
(17/10/2018) 14466-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop sate/broodjes, m.i.v. 20 oktober
2018 t/m 31 december 2018, locatie: parkeerterrein Zeilmakerstraat (18/10/2018)
10778-2018
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat
per 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 oktober
2018 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/
VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door het
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd in de circulaires
van 18 december 2018 (TAZ/U201700977),
29 mei 2018 (TAZ/U201800181) en 24 juli

2018 (TAZ/U201800473).
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uit-

draai van het elektronisch gemeenteblad is
ook in te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening worden
ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het
besluit tot wijziging treedt in werking op de
dag na bekendmaking.

Ambachtsbakker
Bastmeijer sluit de deuren
IJmuiden - Na 82 jaar sluit Ambachtsbakker Bastmeijer definitief
de deuren. Het familiebedrijf, dat in 1936 door Willem Bastmeijer
werd gestart, is op woensdag 31 oktober voor het laatst geopend.
De huidige eigenaar, zoon van de oprichter en ook Willem geheten, was als 12-jarige jongen al actief in de bakkerij. Nu is hij 72
jaar, een mooi moment om een punt achter zijn carrière te zetten.

Deelnemers Unimogspektakel
bezoeken RTZ Velsen
IJmuiden - Chauffeurs uit heel zuki, waarmee de vrijwilligers van
Europa namen in het afgelo- RTZ Velsen het strand op kunnen,
pen weekeinde deel aan het Unimogspektakel op het strand van
IJmuiden.
De Unimog is een klein type
vrachtwagen van MercedesBenz, Nederland kent een speciale club voor bezitters van deze
voertuigen. Ongeveer 110 Unimogs kwamen naar IJmuiden
en brachten een bezoek aan het
Reddingsteam Zeedieren (RTZ)
Velsen. Vrijdag kregen de deelnemers daar een rondleiding en uitleg over het werk van de vrijwilligers, die zeehonden en andere
zeezoogdieren langs de kust helpen. De aanwezigen waren zeer
onder de indruk van deze excursie en stonden versteld van de
mooie en goed onderhouden
materialen. Met name de 4x4 Su-

trok de belangstelling van de bezoekers. (foto’s: aangeleverd)

Voor een kleine zelfstandige is
het volgens Willem Bastmeijer
anno 2018 nauwelijks nog haalbaar om een winstgevend bedrijf in deze branche te runnen.
,,We hebben altijd met hart en
ziel het ambacht willen promoten”, vertelt hij.
De passie en liefde voor het bakkersvak heeft hij, samen met zijn
partner Lida en de overige medewerkers van het bedrijf, altijd
uitgedragen. Het bedrijf overleefde menige zware periode en
bleef altijd overeind. De laatste
jaren was dat zeker niet gemakkelijk, want: ,,Eerst kregen we de
economische crisis, toen werd
de Lange Nieuwstraat opgebroken en later kregen we ook nog
de renovatie van Plein 1945.”
Los van dit alles spelen ook andere factoren een rol bij het nemen van het besluit om te stoppen: ,,Het is gewoon steeds
moeilijker haalbaar geworden. Er

BIZ Havengebied IJmuiden
wint prestigieuze prijs

Actief ontzuren helpt

Verzuring:
oorzaak
Voor méér lokaal
nieuws uitvan
de regio!
veel welvaartsziekten

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

IJmuiden - BIZ Havengebied
IJmuiden, de lokale energiemaatschappij Saenz en grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject
Amstel III zijn de winnaars van de
Plabeka Bokaal 2018. Dit is een
stimuleringsprijs geïnitieerd door
zurende kruidenthee te drinken de provincie Noord Holland in de
worden de opgebouwde zuurres- MRA, Metropool regio Amsterten geneutraliseerd, afgebroken, dam. Zij wonnen deze stimuleopgelost en afgevoerd. Daarnaast ringsprijzen van Platvorm Bedrijis het belangrijk om zoveel moge- ven en Kantoren (Plabeka) in reslijk basische voeding te eten, zo- pectievelijk de categorieën geals groenten, fruit en kiemgrassen. organiseerd beheer, duurzaamHet resultaat van deze ’way of life’ heid en transformaties. Tijdens
mag er zijn: een ontzuurd lichaam het MRA Congres op 19 oktober
is minder vatbaar voor welvaarts- in Hilversum ontvingen zij de bokalen en werden zij beloond voor
ziektes en heeft meer energie!
AlkaVitae® International BV heeft hun inspanningen en prestaties.
zich volledig toegelegd op de ont- BIZ Havengebied IJmuiden heeft
wikkeling van ontzuringsproduc- als winnaar in de categorie Georten. Inmiddels zijn er zes produc- ganiseerd Beheer volgens de jury
ten verkrijgbaar die uw lichaam laten zien dat de volhardendheid
helpen bij het herstellen van ver- van de ondernemers tot een suczuring. Welke aanpak de beste is, cesvolle Bedrijven Investeringshangt af van de mate waarin u ver- zone (BIZ) kan leiden, ondanks
zuurt bent en de klachten die u de gecompliceerde context in het
heeft. Bij de vakdrogist, gezond- havengebied met veel criminaliheidswinkel of reformwinkel kunt teit en (haven)industriële bedrijvigheid. Naast de BIZ Havengeu advies krijgen.
Meer informatie over de Alka® pro- bied IJmuiden waren ook bedrijducten vindt u op www.alkavitae. venterreinen in Nieuw Vennep en
Oostzaan genomineerd.
com.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

IJmond - Welvaartsziekten: we horen er steeds vaker over. Honderdduizenden Nederlanders hebben last van een of meerdere
chronische gezondheidsklachten. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat onze levensstijl vaak de oorzaak is. Want een ongezond
eetpatroon en een teveel aan stress zorgen voor verzuring.

stant te houden, voert uw lichaam
die zuren af. Maar wanneer de
hoeveelheid afvalzuren te groot
wordt, lukt dat niet meer. De zuurresten worden dan opgeslagen in
weefsels en gewrichten. Afhankelijk van erfelijkheid en levensstijl
kan die verzuring op den duur leiden tot het ontstaan van chronische aandoeningen.
Naarmate we ouder worden,
neemt de verzuring steeds meer
toe. En daarmee stijgt de kans op
het krijgen van een welvaartsziekte. Om die chronische klachten tegen te gaan moet u uw lichaam dagelijks actief gaan ontzuren. Door
elke dag basisch water te drinken,
extra bicarbonaten te slikken, ontzurende baden te nemen en ont-

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Plus-Wijzer

Volgens de jury was de keuze
moeilijk omdat met name het terrein in Nieuw Vennep en Havengebied IJmuiden er slecht bij lagen en hier grote verbeteringen
in zijn aangebracht. Ook was er in
beide gebieden sprake van (veel)
criminaliteit wat enorm is teruggebracht. Tenslotte hebben de
ondernemers in beide gebieden
veel werk verzet om het gebied te
verbeteren en de BIZ op te zetten.
Gezien de gecompliceerde context in het havengebied met zware (haven)industriële bedrijvigheid en een verleden van handhavingsproblematiek is de BIZ
Havengebied IJmuiden nipt winnaar geworden in deze categorie.
Wat hier ook aan heeft bijgedragen is dat het de eerste BIZ in een
havengebied is. Het bestuur van
de Stichting BIZ Havengebied
IJmuiden is er trots op dat samen
met de gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden een BIZ collectief
is gevormd. En dat de transformatie van een rommelig en verpauperd bedrijventerrein, naar een
schoon, heel en veilig bedrijventerrein is ingezet. Zij zijn dan ook
zeer trots en blij, om na eerst genomineerd te zijn, nu ook nog de

Plabeka Bokaal zelf te winnen.
Een geweldige opsteker voor de
BIZ, maar ook voor alle betrokkenen, die de afgelopen periode
hun best hebben gedaan om het
project tot een succes te maken.
(foto: aangeleverd)

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:

Onze westerse levensstijl heeft ons
veel goeds gebracht. Maar zo langzamerhand zijn onze leefgewoontes wel steeds ongezonder geworden. We eten veel dierlijke eiwitten, suikers en vetten. We drinken
alcohol, koffie en frisdrank. We roken of gebruiken medicijnen. We
staan bloot aan straling en luchtverontreiniging. En daarbovenop
komt in de meeste gevallen ook
nog een fikse portie stress. Al deze invloeden hebben een effect
op het lichaam: ze ontregelen de
zuurbalans.
Door een verkeerde voeding,
stress, medicijnen en overmatige
spierbelasting komen er in ons lichaam zure afvalstoffen vrij. Om
de zuurgraad van het bloed con-

van het bedrijf. Vier maanden geleden vertelde hij de zeven medewerkers dat ze op zoek moesten gaan naar ander werk. ,,Voor
de productiemedewerkers is het
vinden van een baan niet zo lastig, daar is veel vraag naar. Voor
zijn steeds meer regeltjes, steeds de verkoopmedewerkers in de
meer toestanden. Het lijkt soms winkel ligt dat anders.”
wel of met je handen werken te- Op 31 oktober willen Willem
genwoordig een straf is gewor- en Lida zelf zo veel mogelijk in
den.” Toch is de geboren IJmui- de winkel aanwezig zijn om afdenaar niet somber gestemd, al scheid te kunnen nemen van
gaat het hem aan het hart dat hij hun klanten. (foto: Friso Huizindefinitief afscheid moet nemen ga)

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

enefiet in ee- en
Havenmuseum voor
vrouwenprojecten

kleinschalige projecten ondersteunen, die de sociaaleconomische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden bevordert.
De projecten kennen een grote diversiteit en vormen kleine,
maar hopelijk effectieve druppels
op de gloeiende plaat voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Tot
nu toe heeft Pequenita projecten in Suriname, Niger, Zuid-Afrika en Burkina Faso opgezet. De
pretenties van de stichting liggen
niet hoog, desondanks hoopt de
stichting dit jaar haar vijftigste
project in dertien jaar te honoreren. Om dat te bereiken is op 4
november van 16.00 tot 20.00 uur
de bijeenkomst in het Zee- en Havenmuseum. Na de ontvangst is
er een rondleiding door het museum en wordt een filmpje vertoond van de projecten in Burkina Faso.
Aan het einde van het programIJmuiden - De Velsense Stichting ma wordt een buffet met meerPequenita organiseert een bene- dere stamppotten geserveerd.
fietbijeenkomst voor vrouwen in Ook is een loterij met mooie prijBurkina Faso. De opbrengst is be- zen en worden sieraden en andestemd voor een graanmolen (in re snuisterijen uit Afrika verkocht.
Vouregane, Guéguéré), die het De kosten voor deze bijzondere
zware werk van de vrouwen moet benefiet bedragen 50 euro.
verlichten.
De opbrengst van de middag
De actie wordt op zondag 4 no- komt geheel ten goede aan het
vember in het Zee- en Havenmu- project. Als u het programma wilt
seum in IJmuiden georganiseerd. bijwonen, stuur een mail naar inPequenita is een stichting in 2005 fo@pequenita.nl. Zie ook www.
opgericht met als doelstelling: pequenita.nl. (foto: aangeleverd)

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Jubileum voor 7 Days
IJmuiden - Op donderdag 1 november bestaat 7 Days Zonnestudio op het Marktplein alweer 17
jaar. Sinds 1 november 2013, nu
precies 5 jaar geleden, is het bedrijf in handen van de tweede generatie ondernemers.
Helen en Leon Ravestein zijn nog
steeds trots dat ze de kans hebben gekregen om de studio voort
te mogen zetten. ,,Wij hebben
één van de best lopende studio’s
uit de regio overgenomen en het
is ons gelukt om dat op een positieve manier voort te zetten’’, aldus Helen Ravestein die dagelijks
het bedrijf leidt. ,,Natuurlijk hebben we ook tegenslagen gehad
waaronder de langdurige herinrichting van de Lange Nieuwstraat en het Marktplein, maar
onze klanten zijn ons zeer trouw
gebleven. We hebben dat echt te

danken aan ons team van betrokken en deskundige medewerkers.
Onze klanten waarderen ons om
de kwaliteit van onze zonnebanken en de hygiëne in de studio,
de klant moet waar voor zijn of
haar geld krijgen.”
Vanaf 6,75 euro kun je al 18 minuten zonnen en het vooraf insmeren met een goed zonnebankproduct is zeer aan te raden om
het bruiningsproces te bespoedigen. Om het jubileum te vieren
zal de maand November een actiemaand worden met elke week
een spetterende actie. Om te beginnen op 1 november met een
50% kortingsactie op alle zonnebankkuren. Alle overige acties
zijn iedere week terug te vinden op de Facebookpagina van
7 Days Zonnestudio. (foto’s: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor Unimogs en Groter, stoere
vrachtwagens op het IJmuiderstrand.

Zo’n zeventig Unimogs, van piepklein tot superlange combinaties,
reden onder politiebegeleiding
door IJmuiden, Driehuis en Santpoort naar Bloemendaal en vandaar via het strand weer richting
Paviljoen Noordzee. Na een tocht
We hoeven ons in en rond IJmui- begeleiders van bijvoorbeeld het van twee uur stelden de deelneden zelden te vervelen. We heb- strand en de zee te laten genie- mers zich in een lange rij op het
ben natuurlijk de havens, de slui- ten. Daarnaast dus organiseert strand naast elkaar op voor een
zen, het strand, de duinen en bos- de stichting om de twee jaar dit ‘groepsfoto’. Een indrukwekkende
sen, de musea en de indrukwek- Unimog-evenement.
rij! Zelfs met een groothoeklens
kende industriële omgeving waar De Unimog is een kleine vracht- vergde het nog een aardige wanieder op haar of zijn eigen manier wagen. Het is in het naoorlog- deling met een stevige klim om
van geniet. Maar ook worden het se Duitsland ontwikkeld als land- ze op één foto te krijgen… Op de
hele jaar door allerlei evenemen- bouwvoertuig, waarmee men achtergrond zien we de zuidpier
ten georganiseerd. Zo genieten werktuigen op het land kon aan- naar de horizon verdwijnen.
we deze herfstvakantieweek van drijven en transporteren. De Zaterdagmiddag en zondagrondleidingen, voorstellingen, le- naam betekent UNIversal MO- morgen konden de Unimogrijzingen en rondvaarten in het ka- tor Gerät, universeel motor-appa- ders zich uitleven tijdens het deder van de Week van de Industrie- raat. Als auto was de Unimog ge- monstratierijden op het uitgecultuur.
schikt om op oneffen terrein te rij- zette parcours op het strand. Het
Een ander evenement is ‘Uni- den. In 1951 nam Mercedes-Benz zanderige parcours telde divermogs en Groter’. Afgelopen week- de productie van de Unimog se hindernissen, waaronder heuend konden liefhebbers van stoe- over. Er bestaan vele uitvoerin- vels met ingegraven zeecontaire vrachtwagens hun hart op- gen – als cabrio en met cabine – ners, waarbij je je afvraagt of en
halen op en rond het IJmuider- voor verschillende doeleinden, waarom je daar met een auto
strand. Het tweedaagse eve- zoals onder andere voor het le- overheen zou willen rijden. Het
nement is georganiseerd door ger, de brandweer, de bosbouw is gewoon stoer om te doen en
Stichting Strand Spektakel IJmui- en voor het sneeuwruimen in de voor de toeschouwer lekker om
den, onderdeel van Paviljoen bergen. Tegenwoordig bouwt te zien!
Noordzee. We kennen de stich- men de Unimog voor gemeente- De deelnemers werden, als ze
ting als medeorganisator van de lijke diensten en als camper.
niet achter het stuur zaten, het
jaarlijkse nieuwsjaarsduik op het Bij ‘Unimogs en Groter’ waren hele weekend culinair in de watIJmuiderstrand. Ook zamelt de veel verschillende uitvoeringen ten gelegd in Paviljoen Noordzee
stichting, in samenwerking met te zien. Op vrijdag was het tijde- met ontbijt-, lunch- en dinerbufde Vriendenloterij, geld in voor de lijke kampeerterrein, ingericht op fetten. De Unimogs zorgden voor
aanschaf van een zogenaamde een deel van de parkeerplaats bij een weekendje aangename reuBeach-train, een groot 8x8 voer- de Kennemerboulevard, al aardig ring op het IJmuiderstrand, waar
tuig speciaal gebouwd om seni- gevuld. Zaterdagmorgen start- na het weekend de najaarsrust
oren en gehandicapten en hun te een rondrit door de omgeving. weer neerdaalde.

Plan voor grootste groene
waterstofcluster in Europa
IJmuiden - Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam bundelen
hun krachten om de haalbaarheid te bestuderen van een groen
waterstofcluster in IJmuiden. De partijen beschouwen groene waterstof als essentieel voor het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van een meer circulaire economie, bijvoorbeeld door waterstof te combineren met emissies uit staalproductie om nieuwe grondstoffen te maken. Met de samenwerking ondersteunen de bedrijven de klimaatambities van de Nederlandse overheid.
Allereerst verkennen de partijen
de haalbaarheid van een 100 megawatt waterelektrolysefabriek
voor de productie van maximaal
15.000 ton waterstof per jaar, plus
zuurstof, op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit maakt deze eerste installatie een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk
maken. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens. Een definitief investeringsbesluit over deze fabriek wordt
verwacht in 2021. De bedrijven
hebben de ambitie om de technologie verder op te schalen.
Nouryon gaat de fabriek beheren,
waarbij Tata Steel de zuurstof gaat
gebruiken voor de verdere verduurzaming van zijn productieprocessen. Daarnaast gaan beide
partijen gezamenlijk verschillende routes verkennen voor het gebruik van waterstof om emissies
van staalfabrieken om te zetten in
bruikbare chemicaliën en produc-

ten. Port of Amsterdam richt zich
op de infrastructuur voor de verdere distributie van groene waterstof. Dit dient als basis voor
de ontwikkeling van nieuwe industrieën en emissievrij transport
in de regio Amsterdam.
,,Deze samenwerking bouwt
voort op onze bestaande initiatieven om de ontwikkeling van
een duurzame chemische industrie te ondersteunen,” zegt Knut
Schwalenberg, Managing Director Industrial Chemicals van Nouryon. ,,Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen. Ook maakt het
nieuwe vormen van groene chemie mogelijk zoals het gebruik
van emissies van staalproductie, CO2 of afval voor de productie van kunststoffen. Dit maakt de
overstap naar nieuwe, circulaire
waardeketens mogelijk.”
,,Tata Steel is een uitgesproken
voorstander van waterstof om de
energietransitie mogelijk te maken,” aldus Hans Fischer, CEO van

Tata Steel Europe. ,,Dit project
kan een opstap zijn om in de toekomst grote hoeveelheden betaalbare waterstof beschikbaar
te maken, en hierbij ons in staat
te stellen een CO2-neutrale staalproducent te worden.”
Koen Overtoom, CEO van Port of
Amsterdam: ,,Grootschalige productie van groene waterstof, aangewakkerd door offshore wind,
zal het voor het Noordzeekanaalgebied mogelijk maken een grote stap te zetten richting klimaatneutrale, circulaire industrie. Het
ondersteunt onze ambitie voor
synthetische brandstoffen en synthetische kerosine, en emissievrije
mobiliteit.”
De recent gepresenteerde Nederlandse Klimaatwet heeft een ambitieus doel gesteld voor de vermindering van CO2: 49% minder uitstoot in 2030 vergeleken
met 1990. De partijen geloven dat
groene waterstof een aanzienlijke bijdrage kan leveren in het behalen van dit doel. Hun streven is
voldoende schaal creëren om alle emissies van de fabriek van Tata Steel in IJmuiden op te vangen en te gebruiken voor de productie van nieuwe materialen. De
ontwikkeling van de groene waterstofcluster zal ook emissievrije
bussen en zwaar transport in de
gehele Amsterdamse regio mogelijk maken.
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Mag dat dan?

heeft voor lekkere hapjes en taart gezorgd en de
muziek met bijbehorende geluidstechniek heeft Bas
Het is een warme, zomerse
voor zijn rekening genomen. Samen met de familie
dag. We zitten in de verwilderde tuin van de
en de mensen die hen en Dik dierbaar zijn worden
voormalige basisschool. Bas woont en werkt hier al
herinneringen opgehaald, muziek geluisterd en
een aantal jaren. Zijn zus Anita is binnen nog even De volgende dag praten we verder over de invulling
afscheid genomen.
van het afscheid. Wanneer ik naar buiten kijk
de stofzuiger door het kamertje aan het halen.
Na het memorabele afscheid, tillen zij de kist in
valt mijn oog op de 3 naast elkaar geparkeerde
Het kamertje waar hun broer Dik de komende
stationwagens in de binnentuin van de voormalige Dik zijn eigen Volvo, Bas achter het stuur en we
dagen zal verblijven.
vertrekken naar Crematiecentrum Westerhout in
basisschool. Volgens mij hebben jullie iets met
Eerder deze dag ontmoette ik Anita en Bas in een
Volvo? De 3 auto’s blijken van Bas, Anita en Dik te Beverwijk.
revalidatiecentrum. Hun broer Dik is hier overleden.
zijn. Willen jullie Dik niet in zijn eigen Volvo naar
We bespreken de opties van het opbaren, zoals
het crematorium brengen? 2 Paar ogen kijken me
een 24-uurs afscheidskamer, of in Dik zijn eigen
verbaast aan. Maar mag dat dan Els?
huis. Een afscheidskamer blijkt gevoelsmatig niet
te passen, Dik zijn eigen huis dan? Broer Bas komt Het afscheid vindt plaats bij Bas in de tuin. Anita
met de oplossing; “Hij komt gewoon bij mij, net
als vroeger. Toen heeft hij hier een tijdje gewoond.
Thuis is hij ook maar alleen en hier kan ik hem elke
dag even gedag zeggen.”

3 Volvo’s in colonne,
de laatste keer.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
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BOMS speelt Levenslang

Velsen - Na Souvenirs, de jubileumvoorstelling van BOMS in
2017, werd het tijd voor een fonkelnieuwe musical, helemaal op
het lijf geschreven van deze getalenteerde groep zangers, dansers
en spelers. Het resultaat is de musical Levenslang.
In deze musical maken we kennis
met de bewoners van vrouwengevangenis De Sluis. Dit huis van
bewaring wordt bevolkt door vele kleurrijke types: van de opvlie-

gerige Bertha tot de lieve oude
Elisabeth, van de verslaafde Maria
tot de altijd zieke Willy. Ook onder het personeel vinden we de
meest uiteenlopende karakters,
elk met een eigen verhaal. Onder
hen: de bikkelharde vrouwelijke
directeur Baay. Het leven van de
Sluis-bewoners wordt op z’n kop
gezet door de komst van Petra,
een undercover-journalist van
het plaatselijke Nieuwsblad. Zij is
getipt door een klokkenluider uit

de gevangenis. In het bijzonder
over de wantoestanden daar.
Levenslang is een aanstekelijke
musical met vrolijke, donkere en
soms aangrijpende kanten.
We spelen de voorstellingen op
een andere locatie dan voorgaande jaren. We hebben een hele mooie ambiance gevonden in
de Felison Cruise Terminal, welke verrassend tot volledig theater wordt omgebouwd. De Felison Cruise Terminal is te vinden
aan de Cruiseboulevard 10, 1976
AB IJmuiden, het is de Cruise Terminal die bij het kleine strand ligt
(navigatie Volendamkade 1). Er
is ruime parkeergelegenheid en
is bereikbaar met het openbaar
vervoer. De voorstellingen zijn op
donderdag 15 november, vrijdag
16 november en zaterdag 17 november om 20.00 uur. Op zondag
19 november staat om 14.00 uur
een matinee gepland.
Kaarten zijn verkrijgbaar via info@musicalgroepboms.nl,
via
de website www.musicalgroepboms.nl of via 06-13033080 (Hanneke). (foto: Belinda Put)

Het mysterie van
mevrouw D. is ontrafeld

‘Soms zingen we de vullingen erin’

Tyrna Kommeren heeft een
speelse aanpak bij kinderen
IJmuiden – Tyrna Kommeren is in 1999 afgestudeerd als mondhygiëniste. Na het
lezen van een krantenartikel is zij begonnen met de opleiding tot kindertandverzorgende. En dat bleek een gouden zet. Tyrna heeft na haar opleiding jarenlang bij diverse jeugdtandverzorgingen gewerkt. Nu is zij bij Kliniek Noordzee
met veel plezier mondhygiënist én kindertandverzorgende.
,,Ik vind het geweldig om kinderen vanaf de basis een goede start te geven
voor een mooi gebit. Samen met de ouders natuurlijk, want die leggen de basis.
Voor kinderen, en zeker voor angstige
kinderen, nemen wij echt de tijd. Elk kind
heeft een eigen aanpak nodig. We leren
ze kennen door middel van een wenafspraak. Daarbij bepalen we onze behandelmethode. Zo bakken we cupcakejes, gebruiken we smurfenshampoo en
poetsen we alle koekkruimels weg. Soms
zingen we de vullingen er in en kan een
broertje of zusje helpen door een instrument vast te houden. Op die manier betrek je ze bij de behandeling en overwinnen ze hun angst. Om schoolkinderen en
tieners te motiveren gebruik ik de methode ‘Motivational Interviewing’, zodat zij zich bewust worden van hun eigen aandeel in een gezonde mond. Tieners kun je aan het denken zetten door
ze bijvoorbeeld te vragen: ‘Hoe hou je je
mond gezond of waarom poets je eigenlijk?’ Bij angstige kinderen en volwassenen is het heel belangrijk vertrouwen op
te bouwen, door afspraken te maken en
ze het besef te geven dat zij de controle hebben. Ik heb zo geleerd efficiënt te
werken en van elke afspraak een uitda-

ging te maken. Samen met de assistente vorm je een belangrijk team waarmee
je samen het kind begeleidt. Geweldig
werk.’’
Meer weten over de mogelijkheden bij Kliniek Noordzee? Zie www.klinieknoordzee.nl of bel 0255-512219.

Nieuw: Kunstlijn Velsen
IJmuiden - Drie dagen lang was IJmuiden in de ban van mevrouw
D. Er werd naar haar gezocht in de Haven. Er werd gezegd dat zij
de gesmokkelde diamanten van haar man, diamantwerker in Amsterdam, in een koffer bij zich zou hebben. Zij werd op meerdere
plekken gesignaleerd en toch ontglipte ze telkens…
De Week van de Industriecultuur
werd in IJmuiden afgetrapt door
Locatietheater Prins te Paard. Zij
diepten uit de archieven van lokale kranten een verhaal op uit 1935,
over een verdwenen passagier van
zeeschip de Calypso. Ze maakten er
een fantastische radiotour over met
theater op vijf verschillende plekken in de haven en Oud-IJmuiden.
Ruim 500 deelnemers maakten de
tour mee vanuit elektrische golfkarren die geruisloos langs het theater
reden, terwijl ze het verhaal via een
koptelefoon meebeleefden. Het
verhaal, vertelt door Ome Jan.
“Geweldig om mee te maken!” en
“Wat een unieke radiotour”, zo klon-

ken de reacties na afloop en op sociale media. Een ouder echtpaar uit
Harderwijk dat 60 jaar vlak bij de
sluizen heeft gewoond, kwam er
speciaal voor naar IJmuiden. Onder
de tour gaf de man extra uitleg aan
medepassagiers over Oud-IJmuiden en hoe het vroeger ging. ‘Een
feest der herkenning!’ en zijn ogen
straalden.
En mevrouw D.? Tja, haar ogen stralen helaas niet meer. Zij spoelde
aan op Vlieland en werd later geidentificeerd door haar zoon. Wat
wel straalde waren de ‘glimmertjes’
waar het allemaal om te doen was.
De buit werd geconfisqueerd door
Ome Jan die er een goed leven van

heeft gehad.
De Week van de Industriecultuur
gaat nog door tot en met 28 oktober, in IJmuiden, Beverwijk en
Zaanstad. In IJmuiden zijn de Watertoren aan de Dokweg, de gashouder bij Tata en de Halkade de
hele week prachtig verlicht En volgen nog bedrijfsbezoeken bij historische industrieën, hedendaagse industrieën, rondleidingen, creatieve
activiteiten (voor dit alles is inschrijving verplicht) en op woensdag 24
oktober is de Museumdag, waarbij Zee- en Havenmuseum, SHIP,
Hoogovensmuseum, Museum Kennemerland en het Zaans Museum
(met voucher via onze website)
hun deuren gratis openstellen. Op
zondag 28 oktober besluiten we
de week in Zaanstad met de IFIKS
Zaanse Fabrieksdag. Het hele programma staat op www.industriecultuur.nl. (foto: Just Justa)

Velsen-Zuid - Vanwege de
Haarlemse Kunstlijn is vanuit de
beeldend kunstenaars uit Velsen het initiatief ontstaan om
tijdens de Kunstlijn gezamenlijk naar buiten te treden. De
kunstenaars presenteren zich
op een centrale expositie in het
Raadhuis voor de Kunst in Velsen-Zuid.
Vierentwintig beeldend kunstenaars die wonen of werken in
de gemeente Velsen laten hun
werk van 26 oktober tot en met
18 november zien in het Raadhuis voor de Kunst. Met deze expositie willen zij de diversiteit van de Velsense kunstenaars benadrukken en de bewoners, bestuurders en bezoekers
van de gemeente kennis laten
maken met lokale kunstenaars.
De organisatie van hiervan ligt
in de handen van drie enthousiaste kunstenaars, Norbert Wille, Afke Spaargaren en Marieke Adrichem. Zij exposeren zelf

ook mee. Het is de manier om
te ontdekken van welke Velsenaar je meer werk wil zien in het
Kunstlijnweekend van 3 en 4 november. Deze overzichtsexpositie wordt op 26 oktober door de

wethouder feestelijk geopend.
Dit jaar zijn er tijdens het kunstlijnweekend 3 en 4 november
op meerdere locaties exposities.
In het Dorp Velsen, zijn naast de
centrale expositie ook de ateliers van de kunstenaars open.
De vrijmetselaarsloge en de Engelmunduskerk kun je eveneens
vrij binnenlopen. En heel bijzonder: de gemeente Velsen heeft
de Burgerzaal in het Stadhuis
Velsen ter beschikking gesteld
aan vijf kunstenaars die hier divers werk tonen. Zeer de moeite
waard om even langs te komen!
Kunstlijn Velsen in het oude
Raadhuis, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid van zaterdag 27 oktobrer tot en met 11 nov (vr/za/zo
middag open).
Kunstlijnweekend in onder andere de Burgerzaal van het stadhuis, Plein 1945 in IJmuiden op
zaterdag 3 november en zondag
4 november van 11.00 tot 17.00
uur. (foto: aangeleverd)
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RIGO Verffabriek: meesters in
het ma en van fijne omgeving
een fijne omgeving. En een fijne
omgeving moet je heel ruim interpreteren. Dat betekent dat we
het belangrijk vinden aandacht
te besteden aan een fijne werkomgeving, maar bijvoorbeeld
ook een feest te geven met andere ondernemers uit onze eigen
omgeving, verf te maken voor
een fijne omgeving (waarbij dus
nagedacht is over bijvoorbeeld
grondstofgebruik), en aandacht
te hebben voor een fijne leefomgeving. En in een fijne leefomgeving is kunst en cultuur onontbeerlijk. Want kunst en cultuur
helpen de maatschappij gezond
te houden.”
Sinds theaterseizoen 2017 is RIGO
daarom sponsor van de StadsIJmuiden - Onlangs vierde fa- Opinion was als enige ‘klant’ schouwburg Velsen. En om haar
miliebedrijf RIGO Verffabriek stiekem tot het feest doorge- missie kracht bij te zetten heeft
haar 80-jarig bestaan met een drongen om voor alle RIGO col- RIGO Verffabriek een nieuw plan
feest voor (oud)collega’s, vrien- lega’s een speciaal RIGO klan- opgevat. Machiel legt uit: ,,RIGO
den en familie in en om de ei- tenlied te zingen.
Verffabriek organiseert daarom
gen fabriek. Er werd groots uitvanaf nu ieder jaar een groot evegepakt met een foodtruck-ach- Uiteraard waren er ook kado’s. De nement op het gebied van kunst
tig festival, verzorgd door lo- collega’s lieten een bank en een en cultuur. In 2019 trappen we sakale ondernemers. Zo waren buste van de oprichters maken men met muziekvereniging Sodaar Frank van Es, René Pluijm, van hout. De directie had ook een li af door middel van het sponsoL’Amuse, Bona Sera, Sme- kado, voor alle medewerkers én ren van de RIGO Verffabriek Night
ding en Villa Zomerdijk met de voor alle Velsenaren: ,,Onze mis- of Music. Een spectaculaire muzimeest fantastische lekkernijen sie is naast de meest oprechte en kale voorstelling ter ere van het
en de logistiek en bar werden vooruitstrevende verffabrikant te 110-jarig bestaan van de verenivoortreffelijk
georganiseerd zijn”, vertelt Machiel van Wester- ging. En wie weet volgt er in 2020
door de mensen van Hutten hoven (directeur). ,,Dat we mees- wel een theaterspektakel in onze
verhuur. Theatertrio Second ters willen zijn in het maken van eigen fabriek!” (foto: aangeleverd)

Opgeknapte loodsenzaal Zeeen Havenmuseum heropend
IJmuiden - In de afgelopen weken is er door de vrijwilligers van het Zee- en Havenmuseum hard gewerkt
om de expositiezaal ‘Loodsen en Veiligheid op Zee’ te vernieuwen en opnieuw in te richten. Deze zaal toont
het belangrijke werk van het Loodswezen, de Vletterlieden en de KNRM. Met een nieuwe vloer, nieuwe verlichting en nieuwe informatie panelen en luisterpunten, heeft deze voorheen wat ‘donkere’ zaal een prachtige facelift gekregen. Afgelopen vrijdag 19 oktober werd de zaal officieel geopend door (vanaf rechts)
Cees Prins (KNRM), Mark Emmelot (Vletterlieden), Monique Plug (Loodswezen ) en Cor Oudendijk (voorzitter museum). Bezoekers zijn van harte welkom om het resultaat achter de gordijnen te komen bekijken.
Zie www.zeehavenmuseum.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Lezing over Maria Magdalena
Haarlem - Op dinsdagavond 30
oktober organiseert het Lectorium Rosicrucianum een lezing
over Maria Magdalena. Zij was de
belangrijkste leerlinge van Jezus.
Zij werd ook genoemd de ‘apostola apostolorum’, de apostel onder de apostelen. Zij was de eerste die Jezus waarnam na zijn op-

standing en met Hem communiceerde. Hij had haar de ogen geopend. Dat plaatst Maria Magdalena tussen de opgestane Jezus en de overige discipelen en
zij is daarmee de onmisbare verbindende schakel tussen hen die
nog ‘van de aarde zijn’ en hem
‘die is opgestaan’. Symbolisch ver-

tegenwoordigt Maria Magdalena daarmee de absolute essentie van het Christendom namelijk
de opstanding in wat Rozenkruisers noemen; ‘het oorspronkelijke levensveld’. De lezing begint
om 20.00 uur (inloop vanaf 19:45)
en vindt plaats in de Zakstraat 8
in Haarlem. De toegang is gratis.

Royal Boch-glazen van
Boheems kristalglas bij Vomar

Zeldzame walvis gespot
bij Eneco-windpark
IJmuiden - Medewerkers van Eneco zien regelmatig zeehonden
en bruinvissen bij de windparken op zee. Een installatieploeg die
werkzaamheden verricht bij het Prinses Amalia windpark op de
Noordzee, 23 kilometer voor de kust van IJmuiden, kreeg vorige
week echter een zeldzame bezoeker in beeld.

Volgens experts gaat het om een
onvolwassen Gewone Vinvis, die
zich - anders dan zijn naam doet
vermoeden - zelden tot nooit laat
zien in de zuidelijke Noordzee.
Een medewerker van de ploeg,
die namens Delft Offshore Turbine momenteel een nieuwe experimentele windturbine bijplaatst

in het windpark van Eneco, legde het opvallende bezoek vast op
video.
Hans Verdaat, onderzoeker bij
Wageningen Marine Research:
,,Dit is erg bijzonder. De laatste
waarneming van een levende Gewone Vinvis in Nederland dateert
uit 2001, toen er een in de haven

Vomar geeft de gratis spaarzegels weg bij elke besteding van
10 euro aan boodschappen en
bij speciaal geselecteerde aanvan Vlissingen zich vast zwom. biedingen. Met vijf spaarzegels
Daarvoor zijn er meerdere waar- is de spaarkaart vol en kan een
nemingen uit de jaren ’80 en ’90. set glazen worden aangeschaft.
Normaal houdt deze soort zich Klanten mogen zoveel mogelijk
op in de diepere water van de At- spaarkaarten volplakken als ze
lantische Oceaan en de Golf van
Biskaje. Het dier oogt levendig
op de video en vertoont normaal
zwemgedrag.
Op basis van deze beelden is niet
veel over de gezondheidstoestand te zeggen. Na deze waarneming op 12 oktober is de vinvis niet meer gezien.” (beeld: Delft
Offshore Turbine)

Medium Derek Ogilvie
gast bij RTV Seaport
Velsen - Vrijdag 26 oktober om
13.00 uur is Derek Ogilvie gast
in een live-radioprogramma van
RTV Seaport.
Maar liefst negen jaar lang was
hij te zien op de Nederlandse televisie als medium en kinderfluisteraar nadat hij in 2007 zijn debuut maakte met de succesvolle
tv-show Baby’s wil is wet. Vele televisie- en theatershows volgden.

Velsen - Vomar Voordeelmarkt is in september gestart met een
nieuwe spaaractie: klanten kunnen maar liefst elf weken sparen voor glazen van kwaliteitsmerk Royal Boch. Na de succesvolle campagne met de Royal Boch keukenmessen eerder dit jaar,
biedt dit merk een gehele serie luxe glazen van Boheems kristalglas.

Mark Metselaar praat met Derek
over zijn werk en leven. Na een
succesvolle tour in het voorjaar
van zijn jubileumjaar 2018, heeft
Derek besloten om dit najaar wederom op tournee (Hello Again
Tour) te gaan langs maar liefst 30
theaters door het hele land, waaronder stadsschouwburg Velsen in
IJmuiden op 13 november. (foto:
aangeleverd)

willen en kunnen sparen tot en
met zondag 24 november. De serie luxe glazen bestaat uit een set
longdrink-, water-, wijn-, champagne-, gin- en whiskyglazen. Alle glazen zijn van Boheems kristalglas en zijn vaatwasmachinebestendig. Om de set compleet textiel van hetzelfde merk bete maken, is er een set keuken- schikbaar. Een set van twee theedoeken en een handdoek van
Royal Boch kost 4,99 euro en
kan worden aangeschaft zonder
spaarkaart.
Voor de echte wijnliefhebbers
stroomt er deze week een extra artikel van Royal Boch in: een
wijn tool box. Daarin zit een luxe
kurkentrekker, schenk- en afsluitdop voor wijn en champagne van
Royal Boch. Klanten kunnen deze
aanschaffen zonder spaarkaart.
De set is een echt collectors item
en met de feestdagen in het
vooruitzicht een mooie kans om
alvast een cadeau in te slaan voor
een superscherpe prijs. Wees er
snel bij, want op = op. (foto’s: aangeleverd)

Schoolkorfbaltoernooi
IJmuiden - Welke school wordt
de nieuwe korfbalkampioen van
de gemeente Velsen? Op zaterdag 27 oktober vindt in Sporthal
Zeewijk van 9.00 tot 13.45 uur het
schoolkorfbaltoernooi voor de
gemeente Velsen plaats. Dit jaar
doen er acht basisscholen mee

met in totaal 18 teams. Zij strijden
om het kampioenschap in twee
categorieën: groep 3-4 en groep
5-6. DKV heeft in de aanloop naar
het toernooi twee korfbalclinics
gegeven in Sporthal Zeewijk om
de deelnemers voor te bereiden
op deze sportieve, maar ook ge-

zellige strijd. Iedereen is tussen
9.00 en 13.45 uur van harte welkom om te komen kijken en de
schoolteams aan te moedigen!
De finales worden om 13.15 en
13.30 uur gespeeld. Het wedstrijdprogramma staat op www.
dkv-ijmuiden.nl/schoolkorfbal.

16

25 oktober 2018

Diefstal
scootmobiel

Dressuur en vaardigheid op
manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Wat een
heerlijk paardenweekend op
manege Kennemergaarde, zowel op zaterdag als zondag waren er wedstrijden: zaterdag
konden de ruiters meedoen aan
de Vaardigheidsproeven (Prix
Caprilli). Hierin komen naast
dressuuroefeningen extra onderdelen voor zoals balkjes draven, poortjes passeren en een
klein obstakel springen. Hierbij ligt de nadruk op de balans,
behendigheid en de samenwerking met het paard. In de rubriek
Vaardigheid 1 ging de eerste
prijs naar Lieke Erkens op Anyway, tweede werd Yara Winkel-

man op Until Then en derde Zina
Laan op Briljant. De rubriek Vaardigheid 3 werd gewonnen door
Julia Kievits op Briljant.
Zondag konden alle ruiters vanaf 8 jaar meedoen aan de dressuurwedstrijd. Dit was extra leuk
omdat ouders en kinderen nu
samen aan de wedstrijd mee
konden doen, we zagen dan ook
vele ouders samen met hun kinderen poetsen, vlechten en aanmoedigen. Aan het eind van deze gezellig sportieve dag werd
de uitslag bekend gemaakt: in
de F3 tot en met F5 werden Zara Theeuwes op Simba en Zina
Laan op Destiny derde, de twee-

de prijs was voor Josephine van
Beek op Until Then en Mariska
Kloezen op Santolina, Alex Hurl
won de eerste prijs op Primeur.
Alex wist net 1 puntje meer te
rijden dan haar moeder Mariska, wat was ze trots! In de F6 tot
en met F10 werd Kiki Kordelaar
derde op Tarenko, Robin Meekel
won de tweede prijs op Aperol
en Tessa Enthoven werd eerste
op Dancing Queen. Tot slot de
F11 tot en met F16 en daar werd
Martine van Hooff derde op Destiny, Julia Kievits tweede op Briljant en Marjolien Knuvelder won
de eerste prijs op Briljant. (foto:
Anja Vogel)

Super Stock Sale bij
Jacky Hart en Bij Bo!

Wijzer

IJmuiden - Op zondag 21 oktober tussen 15.15 en 15.30 uur is
er een scootmobiel weggenomen. De scootmobiel stond geparkeerd op het Zeewijkplein ter
hoogte van supermarkt Aldi. Het
betreft een 3-wielige scootmobiel van het merk Sterling, grijs
van kleur met zwarte side plates
en zilverkleurige velgen. Het serienummer begint met LZG06.
Heeft u iets gezien of gehoord
van deze laffe daad ? Meld dit
dan via 0900-8844 bij de politie
IJmond. Of meld dit via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Workshop
herinneringsmozaiek
Santpoort-Noord - Vorig jaar
werd door de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht een inspiratieworkshop
herinneringsmozaiek gehouden. De aanmeldingen daarvoor waren zo groot dat
niet iedereen kon worden toegelaten. Daarom vindt op dinsdag 6
november van 19.00 tot 21.00 uur
opnieuw deze workshop plaats.
Iedereen die een dierbare overledene wil herdenken kan op deze avond onder begeleiding een
herinnering in mozaïek maken. Er
kan worden gekozen uit verschillende vormen en materialen. De
voeg met beschrijving wordt mee
naar huis gegeven. Ook kinderen,
onder begeleiding, zijn van harte welkom. De avond wordt begeleid door Annemarie Sybrandy,
deskundig in mozaiekkunst en
artistiek leider van Allerzielen Velsen Verlicht. De workshop vindt
plaats in de gemeentelijke wijkpost, W. Danielslaan 53 in Santpoort-Noord. Maximaal 25 personen kunnen deelnemen. Voor
materialen wordt gezorgd. Entree
is vanaf 3,50 euro. Opgave kan via
info@allerzielenvelsen.nl of telefonisch op 0255-523086. Voor
meer informatie: Alice Loeters,
voorzitter Allerzielen Velsen Verlicht op bovenstaand telefoonnummer. (foto: aangeleverd)

Gezellige markt
in Velserduin

IJmuiden - Op zaterdag 10 november wordt er van 10.30 uur
tot 15.30 uur weer een gezellige
IJmuiden - Tot en met zaterdag 27 oktober is het Super Stock Sale bij Jacky Hart en Bij Bo! Restanten markt georganiseerd in woonvan vorige wintercollecties hangen met korting tot soms zelfs meer dan 70% in de rekken. Winterse zorgcentrum Velserduin. Er kotruien, broeken, maar ook feestkleding waar u, met de decembermaand in zicht, uw voordeel mee men ruim 30 standhouders die
kunt doen. En bij 5 of meer artikelen ontvang je nog eens 10% extra bonkorting! Ga eens kijken aan verschillende leuke producten
de Kennemerlaan 94-96 in IJmuiden en misschien zit er dat koopje bij ‘you can’t resist’. De winkel is aanbieden. Ook is er een ruim
elke donderdag tot 21.00 uur open. (foto: aangeleverd)
aanbod van tweedehands spullen. De haring- en poffertjeskraam voorzien de bezoekers
van wat lekkers. Vanaf 13.00 uur
is zanger Klaas Visscher aanwezig voor een vrolijke noot. Kortom, alle ingrediënten voor een
leuke overdekte markt zijn aanIJmuiden - Het is weer zover! Op zawezig. Woonzorgcentrum Velserterdag 27 oktober opent De Bolder
duin staat aan de Scheldestraat
haar deuren voor de 65e Bolder Ba101 in IJmuiden.
zar. Een mooie traditie en een gezellige familiedag voor jong en oud. Dit
jaar worden de activiteiten voor het
eerst gehouden op één dag, de zaterdag. De deuren gaan daarom al
om 10.00 uur open en kan iedereen
tot 17.30 uur genieten van diverse
vrolijke stands met verse vis, heerlijk
gebak en kan men onder het genot
van een kopje koffie een kans wagen op het Rad van Avontuur of een
van de loterijen met leuke prijzen.
En natuurlijk kan men iets moois
vinden op de rommelmarkt of de
tweedehands kledingmarkt. Iedereen is welkom in De Bolder aan de
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bloemstraat 124. (foto: aangeleverd)
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65ste Bolder Bazar
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Automobilist komt tegen
gebouw tot stilstand
Velserbroek - Een automobilist
is zaterdag in alle vroegte van
de weg geraakt en tegen een gebouw in Velserbroek tot stilstand
gekomen. Het ongeval gebeurde
rond half zes op de Zadelmakerstraat. De bestuurder is vermoedelijk in rechtdoor gereden en
raakte hierbij een fietsenrek en
een boom om uiteindelijk tegen
een paal tot stilstand te komen.
Na het ongeval heeft de bestuur-

der zijn ouders gebeld. Hij is door
een van hen naar het ziekenhuis
gebracht waarna de politie werd
ingelicht dat er een ongeval had
plaatsgevonden. Bij aankomst
van de politie was het slachtoffer
dus al vertrokken.
Een politie-eenheid is naar het
ziekenhuis gegaan om een
bloedmonster bij het slachtoffer
af te nemen. (foto’s: Michel van
Bergen)

DCIJ-nieuws

Cees van der Vlis
knokt zich terug
IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden
(DCIJ) is de stemming opperbest
na de goede competitiestart met
twee overwinningen en een gelijkspel tegen titelkandidaat RDC
Rijnsburg. Door de goede resultaten is de lat nu wel hoog gelegd en moet een ieder knokken
voor een plaats in het eerste tiental. Zo is alleen de top zes van de
onderlinge competitie verzekerd
van een plaats. Met titelverdediger Jesse Bos, Kees Pippel, Krijn
ter Braake, Stijn Tuijtel, Wim Winter en Martin van Dijk lijken er zes
titelkandidaten te zijn.
Er zijn echter meer kapers op de
kust. Cees van der Vlis (rechts op
foto) en talent Max Doornbosch
zijn allebei voortvarend van start
gegaan. In een onderling treffen boekte Van der Vlis een belangrijke zege, waarmee hij naar
de tweede plaats klom. Kees Pippel leek in de opening al voordeel te pakken tegen Jan-Maarten Koorn, maar kon pas in een
klassieke stand toeslaan met een
dodelijke dreiging. Ook Jacqueline Schouten scoort goed in de
onderlinge competitie. Ditmaal
was routinier Cees van Duijvenbode het slachtoffer. Stijn Tuijtel
en Krijn ter Braake kwamen ondanks een spannende confrontatie tot een puntendeling.
Jeugdleidster Nicole Schouten
schoot in de opening al een bok

tegen Albert Roelofs. Daardoor
had ze tijd om naar de verrichtingen van de talentvolle jeugdleden Jens Mischke en Martijn
Schoenmaker te kijken. Met een
laatste truc maakte Mischke nog
remise.
In het bekertoernooi haalde titelverdediger Jesse Bos zijn partij in
tegen Martin van Dijk. Nadat Bos
in de eerste partij zijn voordeel
niet kon verzilveren,verloor hij in
de tweede partij met nog weinig tijd op de klok een schijf en
de partij. Bos mag nog hopen dat
hij één van de twee lucky losers is
die naar de kwartfinale gaan. (foto: aangeleverd)

Van 0 naar 5 kilometer
leren hardlopen
Santpoort-Noord - In november starten bij atletiekvereniging
Suomi twee 10-weekse hardloop
clinics voor beginners. Hardlopen
is leuk, maar de eerste stap kan
lastig zijn. Daarom heeft AV Suomi voor beginnende hardlopers
het juiste programma samengesteld in een gezellige hardloopgroep met een professionele hardlooptrainer. Tijdens deze
hardloop clinic leer je op verantwoorde manier op eigen tempo
minimaal 5 kilometer te hardlopen. Zondag 27 januari 2019 sta
je fit aan de start van de Krinkels
Beeckestijn Cross. Het loopprogramma bestaat uit tien trainingen op de atletiekbaan in Santpoort-Noord. De training begint met een warming-up, daarna volgt loopscholing en intervaltraining. Na een uur eindigt de
training met een cooling-down.
De testloop op zondag 20 januari en het startbewijs voor de Krin-

kels Beeckestijn Cross op zondag
27 januari is inbegrepen. De clinics starten op donderdag 1 november om 19.30 uur en op zondag 4 november om 9.30 uur.
Aanmelden kan via info@avsuomi.nl. Zie ook www.avsuomi.nl.
(foto: aangeleverd)
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NIEUWS van de voetbalvelden
Zaterdag op koers, zondag in mineur

De zaterdag 1 van VSV trof in DSK een relatief makkelijke tegenstander, wat uiteindelijk in een 7-1 overwinning resulteerde. De
zondag 1 wil maar niet op stoom komen en dit team werd bij Alliance uit op een 4-1 nederlaag getrakteerd.
Voor de zaterdag 1 is er maar 1
doelstelling en dat is om volgend
seizoen weer naar de derde klasse terug te keren Om daarvoor
kans te maken moet er minimaal
een periode worden gehaald en
het gelijke spel vorige week uit
tegen Kennemerland, was toch
wel een kleine streep door de rekening. DSK had vorige week met
dubbele cijfers van Olympia verloren en er mocht dus worden
verwacht dat VSV deze klip relatief gemakkelijk zou moeten kun-

het programma en als het team
van Paul Meinders het spoor van
Olympia en Hoofddorp wil blijven
volgen dan zal winst op Velsenoord het enige uitgangspunt zijn.
nen omzeilen. Dit bleek uiteinde- De zondag 1 had de uitwedstrijd
lijk ook het geval te zijn want We- tegen het verrassend goed pressley van der Linden, Jorian Faas- terende Alliance op het programsen en Roy Penders vonden voor ma staan en daar minimaal één
de rust het doel en in de tweede punt halen was het devies om de
helft was het de beurt aan Geof- negatieve reeks te doorbreken.
frey Bertholee, Jesse Kooijmans Dit leek te gaan lukken want Malen Max Hummel (2x). Uit één van com Meijer bracht VSV in de eerde spaarzame aanvallen van DSK ste helft op een 0-1 voorsprong,
wist de ploeg één maal te sco- maar als zo vaak dit seizoen blijkt
ren zodat daarmee de spreek- de achterhoede nog niet op orwoordelijke eer kon worden ge- de te zijn, want Alliance wist kort
red. As zaterdag staat de lastige daarna uit een corner de gelijkuitwedstrijd tegen Velsenoord op maker te scoren. Ondanks vele

kansen over een weer brak met
deze stand ook de rust aan en
zou de tweede helft de beslissing moeten brengen. Wie dacht
dat VSV vol gas zou geven kwam
bedrogen uit, want het was Alliance dat het heft in handen nam.
Dit overwicht leverde uiteindelijk
drie doelpunten op zodat Alliance daarmee een 4-1 overwinning
over de streep trok.
Aanstaande zondag staat er met
HBC thuis voor VSV weer een lastige tegenstander op het programma en het is voor VSV te hopen dat zij het licht in deze wedstrijd weer gaan zien. De aanvang
is om 14.00 uur op sportpark De Zaterdag 20 oktober was de
dag waarop vele, zo niet alle
Hofgeest.
VV IJmuiden- en Stormvogelsaanhangers zich al een aantal maanden op hadden verheugd. De eerste derby van
het seizoen stond op het programma.

VV IJmuiden doet zichzelf te kort in eerste
derby van het seizoen

RKVV Velsen verliest van JOS
Zondag de lastige wedstrijd tegen JOS/Watergraafsmeer. De
Amsterdammers streden vorig
seizoen nog voor promotie naar
de hoofdklasse maar slaagden
daar niet in. Op dit moment staan
ze op de tweede plaats achter het
nog ongeslagen Boshuizen. Trainer Martin Haar kon wel weer beschikken over Daniël Zuiverloon
en Joël Panka, maar nog niet over
Patrick Castricum. Mocht Velsen
net zo spelen als in de tweede
helft tegen Legmeervogels dan
leek een succesje niet onmogelijk.
Beide ploegen begonnen voorzichtig en speelden elkaar zonder
risico de bal toe. Toch was Velsen
het eerst gevaarlijk. De vrijstaande Marc Kloosterboer kopte de
bal bij de tweede paal in de handen van doelman Colby Harmon.
Pas na een half uur noteerden we
de eerste goede aanval van JOS.
Een combinatie tussen Davey
Claus en Raymond Fafiani eindigde met een schot hoog over. Ra-

ven Berwijn wist twee minuten
later ook het doel van Yorinn Albers niet te vinden. Velsen en JOS
voetbalden goed maar dat resulteerde niet in veel spektakel voor
beide doelen. Toch was het op
slag van rust de snelle Richmond
Bossman die Malcom Esajas in
staat stelde om de bal vanaf randje zestien meter binnen te schieten: 1-0.
De tweede helft bood ongeveer
hetzelfde spelbeeld. Beide ploegen speelden veelvuldig de bal
naar elkaar om bij een eerst volgende gelegenheid snel op avontuur te gaan. JOS kwam het eerst
tot een goede aanval en Yorinn
Albers redde op de inzet van
Richmond Bossman. Sebastiaan
Scholten en Giovanni Dors misten daarna goede mogelijkheden
voor Velsen. JOS vergrootte vervolgens de Amsterdamse voorsprong. Richmond Bossman bereikte bij de tweede paal Malcom
Esajas die ongehinderd inkopte:
2-0. Velsen ging op zoek naar de

aansluitingstreffer en had succes
na een prima voorzet van Marc
Kloosterboer op Zeno van Ooijen.
Diens halve volley verraste doelman Colby Harmon: 2-1.
Vijf minuten later kopte Remco van Dam de bal net over het
doel na weer een voorzet van
Marc Kloosterboer. Malcom Esa-

jas vond namens JOS nog even
het zijnet en Teddy Janssen redde
op de doellijn na een kopbal van
Marc Kloosterboer en voorkwam
daarmee de gelijkmaker. Zo reisde Velsen ondanks een goede
wedstrijd met lege handen terug
naar Driehuis. (foto: Frans van der
Horst)

Witte Leeuwen verliezen
van efficiënter NEC Nijmegen

NEC toont zich sluwe titelkandidaat in Velsen Na twee zure, bovenal onnodige, 1-0 nederlagen toonde NEC Nijmegen zich in Velsen weer een ware titelkandidaat. Na de snelle openingstreffer
van Jonathan Okita, kon het Telstar van Mike Snoei lang wedijveren met de Gelderse tegenstander. Maar door het, zoals dat dan
vaak wordt gezegd, klaarblijkelijke Geluk van de kampioen overleefde NEC de nodige Velsense aanvalsgolven. Zelf sprong het uiterst effectief met de kansen om, in de tweede helft via Sven Braken. Hij benutte een strafschop en fraai uitgespeelde aanval.
„We toonden in het begin in-

Snoei na afloop. „Maar”, voegde hij er meteen een kanttekening aan toe. „Je kon ook zien
dat deze tegenstander ongelofelijk veel kwaliteit heeft. Voornamelijk in de aanval met Braken Achahbar.” In de tweede
helft kreeg Telstar desalniettemin veel kansen. En daar knaagde het toch voor Mike Snoei. „Er
derdaad te veel respect”, sprak staat een keiharde, duidelijke

0-3 op het scorebord. Maar uiteindelijk had dat helemaal niet
gehoeven.”
De grootste kans bij een nog 0-1
stand, was voor Shaquill Sno.
Van dichtbij kon hij zijn halve
omhaal niet achter NEC-doelman Van Duin krijgen. De opnieuw sterk spelende Terell Ondaan bood hem die mogelijkheid met een perfecte voorzet.
Ook daarna vielen er meer dan
gevaarlijke Telstarspeldenprikjes
te noteren. Maar zoals een echte
kampioensploeg betaamt, gooide killerspits Sven Braken het
duel vakkundig in het slot. Eerst
benutte hij een strafschop, daarna scoorde hij uit een perfecte
voorzet van Guus Joppen.
Nul tegen drie dus. Hoe meer
harde
scorebordnederlagen
te voorkomen? Terell Ondaan
had na afloop wel een oplossing. „Zoals we vandaag in de
tweede helft begonnen, moeten we voortaan meteen beginnen. Vanaf minuut één. De rust
is er natuurlijk om elkaar op te
peppen, en de boel beter neer
te kunnen zetten. Maar voortaan moet dat meer uit onszelf
komen, vanaf het begin van de
eerste helft.” Telstar staat wat dat
betreft nog een hoop testcases
te wachten. Het speelt aanstaande vrijdag tegen nummer twee
Sparta (uit), en de week daarop
tegen koploper Go Ahead Eagles (thuis). (Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

De verwachtingen (zoals gewoonlijk) waren hoog gespannen, niet alleen wat betreft de
wedstrijd maar ook qua bezoekersaantallen. Inmiddels is het
namelijk wel duidelijk dat deze
derby leeft binnen de gemeente,
hetgeen positief is en als vereniging kun je hier alleen maar blij
mee zijn.
Wat dat betreft is het nog steeds
zonde dat VSV zich afgelopen
seizoen niet heeft kunnen handhaven. Want wees eerlijk, wat is
er nu mooier dan een derby te
spelen tegen je ‘dorpsgenoten’?
De ruim 500 bezoekers kregen
een rommelige wedstrijd voorgeschoteld, met daarin twee
ploegen die vooral niet wilden
verliezen, hetgeen betekende
dat er van mooi voetbal in de gehele wedstrijd geen sprake was.
Na 90 minuten voetballen kwamen beide ploegen dan ook niet
verder dan een 2-2 gelijkspel,
wat inhoudt dat zij het qua stand
op de ranglijst voorlopig moeten
doen met een plaats in de middenmoot.
Na de wedstrijd was het nog
lang een drukte van belang in en
rond de kantine. Zanger en DJ
Matt Jackson zette de boel muzi-

kaal op z’n kop en onder het genot van de diverse versnaperingen werd er nog lange tijd nagepraat, gedanst en oké, soms ook
een beetje gebaald want de VV
IJmuiden-aanhangers waren het
er wel over eens: ‘Vandaag hadden we de drie punten wel verdiend en hebben we onszelf te
kort gedaan’.
Vanwege de herfstvakantie trainen lang niet alle jeugdteams,
wat een ideale gelegenheid was
voor de jeugdcoördinatoren van
de onderbouw om een trainerscursus te organiseren. In samenwerking met Voetbal City hebben 22 jeugdtrainers de cursus
Pupillen trainer gevolgd. Doel
van deze cursus is meer kennis te
vergaren op het gebied van onder andere communicatie, basisvaardigheden, trainingsvormen
en coaching.
,,Als club zijn wij ontzettend
trots dat wij zoveel enthousiaste, betrokken mensen hebben die zichzelf willen ontwikkelen, hetgeen onze jeugdopleiding ten goede komt! In de nabije toekomst zal hier zeker een
vervolg op komen want wij willen ons zelf verder blijven ontwikkelen, als mens, maar zeker
ook als club.’’
Betreft de verdere ontwikkelingen binnen de club, dinsdag 13
november is de algemene ledenvergadering, deze wordt gehouden in de kantine en begint om
20.00 uur. Alle leden zijn daar
van harte welkom. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier van de Week

IJmuiden - Foofer is een reu van
13 jaar, een epagneul breton. Hij
is hier gebracht omdat zijn baasje naar het verzorgingshuis gaat.
Foofer is een vrolijke, vriendelijke kerel. Hij vindt kleine kinderen te druk maar kinderen vanaf 12 jaar vormen voor hem geen
probleem. Katten in huis zijn ook
geen probleem. Naar andere
honden toe reageert hij blafferig
door spanning; mogelijk zou een
kennismaking met een teefje prima kunnen. Foofer was niet vaak
alleen thuis maar een uurtje of 2
redt hij prima als hij gewend is.
Foofer is wat doof, dus loslopen

kan hij niet meer. Wie heeft voor
Foofer nog een mooi thuis?
Voor meer informatie over Foofer en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken, bel met
het Kerbert Dierentehuis aan de
Heerenduinweg in IJmuiden, telefoon 0255-515744. Het asiel is
open van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur
en tussen 14.00 en 16.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur. Of kijk op www.dierenbescherming.nl, twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming. (foto: aangeleverd)
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(foto: Amy van Leiden)
Stadsschouwburg Velsen: Van der
Laan & Woe in hitshow ‘Pesetas’.
Aanvang 20.15 uur.

▲
25 OKTOBER

27 OKTOBER

Bolder Bazar in De Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden. Van 10.00 tot
17.30 uur.

Workshop knutselen 13.30 ot
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toede entreeprijs.
gang 2,- per persoon.

voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
Jeugdtheatervoorstelling ‘Ping’ 16.30 uur onder de trap in de hal
in de Oude Kerk, Kerkplein 2 van het ziekenhuis.
Spaarndam. Aanvang 13.30 uur.
Toegang 7,50 (aan de kassa), Bibliotheek IJmuiden: Taalspreek6,50 (reserveren online). Meer uur van 15.00 tot 17.00 uur.
info of reserveren www.vriendenoudekerk.nl
seum.

28 OKTOBER

Wandelgroep De Stekende Muggen organiseert een herfstwandeltocht in Spaarnwoude. Starttijd 25 kilometer van 09.00 tot
11.00 uur, 15, 10 en 5 kilometer
van 09.00 tot 13.00 uur. Het startbureau is geopend van 08.30 tot
17.00 uur. Er is geen voorinschrijving. Start vanaf SnowPlanet. Aan
de wandeltocht zitten kosten verbonden.

Optreden Kuzola tijdens ZondagMiddagPodium in Verzorgingshuis Velserduin, Scheldestraat 101 IJmuiden. Aanvang
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30
uur.

Klaverjasdrive bij Senioren Vereniging Velsen in Het Terras,
Dinkgrevelaan Santpoort-Noord.
Aanvang 10.00 uur. Onderbroken door een luncht er wordt gespeeld tot ongeveer 17.30 uur.
(foto: aangeleverd)
Kabouterpad in de Tuin van Kapitein Rommel is open van 10.00
tot 15.00 uur. Leuk voor kinderen
vanaf 3 jaar. Entree 3 euro. Ook
vrijdag.

(foto: aangeleverd)
Expositie bij Perspectief door cursisten schilderen en keramiek in
het atelier aan de van Oldenbarneveldtweg 37 in Bakkum, 11.0017.00 uur. Ook zondag.
(foto: aangeleverd)
Medium Derek Ogilvie te gast
bij bij RTV Seaprot in. Aanvang
13.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Gezonde Natuur Wandeling start
om 10.00 uur vanuit bezoekerscentrum De Hoep. Deelname gratis, aanmelden niet nodig. Iedere zondag. Info: www.gezondnatuurwandelen.nl.

(foto: aangeleverd)
Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

(foto: Pamela Raith)
Rupsje Nooitgenoeg in het Kennemer Theater in Beverwijk, 14.00
uur.

(foto: aangeleverd)
Stock Sale tot en met zaterdag 27
oktober 9ook koopavond) bij Jacky Hart, Kennemerlaan IJmuiden.

Wijkmobiel op de weekmarkt in
IJmuiden van 13.00 tot 15.00 uur.
U kunt daar in gesprek met vertegenwoordigers van de woningcorporaties, politie, gemeente,
handhaving, wijkplatforms over
het veilig, sociaal en schoon houden van uw wijk.

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. Motordraaimiddag en ‘bootjes maken’ (gratis na entree).
Gouwe Ouwen in restaurant van
De Santmark, muziek van vroeger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is
welkom. Iedere laatste zaterdag
van de maand.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2,- per persoon.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur.

(foto: aangeleverd)
Lichtjesavond op begraafpark
Kleverlaan, Kleverlaan 7b Haarlem. Van 18.30 tot 21.00 uur.

Opening expositie Janneke Hogerheijde in Lijstenatelier André
Weda, Torenstraat 38 in Castricum, 14.00 uur. Expositie is te zien
tot 8 december.

(foto: aangeleverd)
Roos ten Zeldam vertelt om 14.00
uur over haar kookboek ‘Groenten van Roos’ bij boekhandel Laan
in Castricum. Toegang is gratis.

Plus-Wij

Religieuze bijeenkomst met als
thema: ‘Roeping’ door ds. Annemike van der Meiden in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met stoomtrein over terrein Tata Steel. Vertrek 10.45 uur,
retour 12.30 uur. Vanaf station
Velserbosch, Wenckebachstraat
1, Velsen-Noord. Loket gaat om
9.30 uur open. Reserveren kan via
www.hoogovensstoomijmuiden.
nl. Meer weten, niet reserveren
via 06-12129068.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2,- per persoon.
Muzenforum concert Beethoven
in kilt!. Gemeentehuis Bloemendaal. Aanvang 11.00 uur, kassa
open vanaf 10.30 uur.

Stiltewandeling tijdens Dag van
de Stilte. Start om 11.00 uur bij
PWN-huisje aan het einde van
(foto: SHIP)
Sterven, of overgaan? Workshop de parkeerplaats Het KraaienFilm ‘Zicht op water’ bij SHIP (be- Anneke Zuidema in de Tuin van nest, ingang ter hoogte van Rijksreikbaar via de noordzijde van Kapitein Rommel, 14.00 - 17.30 straatweg 122a in Heemskerk.
het Noordzeekanaal. Aanvang uur. Aanmelden: 0251-752114 of Duur ongeveer 1 uur. Vrijwillige
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 praktijk@maatzuidema.nl.
bijdrage wordt op prijs gesteld.
uur. Aanmelden kan via 0255Aanmelden via ingeborg@na516254 of www.ship-info.nl
Bingo- en loterijavond in speel- tuurlijkwandelcoaching.com.
tuin De Veilige Haven, Heerenduinweg IJmuiden. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Lezing door Frénk van der Linden
over zijn hoogtepunten en missers in zijn carriére bij Vereniging
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Lectorium Rosicrucianum organiseert een lezing over Maria Magdalena, Zakstraat 8 in Haarlem.
Aanvang 20.00 uur. Toegang is
gratis.

WWW.50PLUSWIJZER

Plus-Wijzer

(foto: aangeleverd)
Marja Bon, piano en Hans Woudenberg op cello in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

29 OKTOBER

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

26 OKTOBER

(foto: Jelmer de Haas)
Literaire ontmoeting met de tot
econoom opgeleide schrijver/
journalist Annegreet van Bergen
in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.00 uur.

31 OKTOBER

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café.
Van 19.00 tot 21.00 uur.

(afbeelding aangeleverd)
Bibliotheek Velsen: BoekStartPret
van 10.00 tot 10.45 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2,- per persoon.

(foto: aangeleverd)
Joachim Eijlander, cello en Anastasia Safonova op piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
(foto: aangeleverd)
Open tuindag bij duintuin De
Jandino als Judeska in de TBS-kli- Doornduyn, Duinweg 2 te Castriniek in het Kennemer Theater in cum van 11.00 tot 16.00 uur.
Beverwijk, 20.15 uur.
Laatste museumdag van dit seizoen
bij
Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, Genieweg 1
te Heemskerk. Openingstijden:
11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber. ‘Bootjes maken’
(gratis na entree).

Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf
4 jaar in Pieter Vermeulen Museum. Van 13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Cabaret in De Bakkerij: Yara van
Engelen & Hugo van Eck, 20.45
uur.

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf
4 jaar in Pieter Vermeulen Museum. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Poppenkastvoorstelling ‘Rommel in het bos’ vanaf 3 jaar. Gratis voor bezoekers van h et mu-

(foto: aangeleverd)
Bibliotheek IJmuiden: Inloopspreekuur digitale bibliotheek
van 14.00 tot 15.00 uur. Verhaalkabaal van 15.30 tot 17.00 uur.

30 OKTOBER

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl

Afsluiting seizoen Ruïne van Brederode met een Halloweenfeest
voor kinderen van 4 tot 12 jaar en
hun ouders. Van 19.00 tot 21.00
uur.
M A A K VA N J E H U I S

JOUW DROOMHUIS!
1 NOVEMBER
4 X PER

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

Koffieochtend in Bibliotheek
IJmuiden, Dudokplein IJmuiden.
Van 10.30 tot 12.00 uur. Van 15.30
tot 17.00 uur Juridisch inloopspreekuur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,

M A A K VA N J E H U I S
JOUW DROOMHUIS!

M

24

18 oktober 2018

‘Stretching the calculations’ in
Engelmunduskerk Oud-Velsen
Velsen-Zuid - Dit jaar zijn Jules Kockelkoren en Suzanne de Wit de
artists-in-residence van de Engelmunduskerk in Oud-Velsen. Zij
werken als duo, maar ook solo. Beide artiesten hebben speciaal
voor het Kunstlijnweekend een mixed-media installatie ontworpen die in de kerk getoond zal worden.

Tentoonstelling De
Afval-experience geopend
Driehuis - Op de tiende Dag
van de Duurzaamheid, openden
wethouder Bram Diepstraten en
twee groepen 6 van de Franciscusschool de tentoonstelling De
Afval-experience in het Pieter
Vermeulen Museum.
De kinderen gingen aan de slag
met opdrachten, spellen, proefjes, ontdekkingen en muziek uit
het afvallaboratorium van Klas
op Groen en werden zo op een

leuke manier bewust gemaakt
van het belang van zuiniger omgaan met energie en het opruimen en recyclen van afval. Ook
versierden de kinderen met z’n
allen de Toekomststoel waarop ze hun eigen boodschappen
voor een duurzame toekomst
mochten vastleggen.
De Toekomststoel, een idee van
Jan Terlouw, zal aanschuiven aan
alle vergadertafels op het stad-

De mixed-media installatie ‘Stretching the calculations’ heeft het
spanningsveld tussen het steeds
verder oprekken van de normen
voor toename van de vliegtuigvluchten en de grote milieuproblemen die dit veroorzaakt tot onderwerp. De installatie bestaat uit
21 grote speelkaarten van 122 x
78 cm (acrylverf op MDF panelen).
Speelkaarten hebben al vanaf
de 17e eeuw soms een dubbele functie door naast het spelplezier b.v. politieke of maatschappelijke ontwikkelingen onder de
aandacht te brengen. Thans staat
niet alleen de groei van Schiphol,
maar ook een manier van leven
ter discussie die op grote schaal
klimaatverandering veroorzaakt.
Steeds meer mensen gaan vaker

enorm toe. Verwacht wordt dat
de luchtvaart tot en met 2036 nog
41.000 nieuwe vliegtuigen gaat
bouwen. Dat leidt tot een verdubbeling van de huidige wereldwijde vloot. Met als gevolg een enorme toename van CO2 uitstoot en
geluidsoverlast met daardoor gezondheidsproblemen en ingrijpende klimaatverandering.
In wankel evenwicht vormen de
speelkaarten in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een boogvormig kaartenhuis waarop aan de
beeldzijde een vloot vliegtuigen
is geschilderd en daarbij hoort
men een geluidscollage.
De kunstenaars vertellen u graag
meer over hun werk en zullen dan
ook beide dagen aanwezig zijn.
Openingstijden: zaterdag 3 november van 11.00 tot 17.00 uur en
zondag 4 november van 12.00 tot
vliegen en de gemiddelde afstand 17.00 uur.
per vlucht wordt groter.
Zie ook www.juleskockelkoren.nl
De schadelijke CO2 uitstoot en www.suzannedewit.nl. (foto:
neemt in de luchtvaartbranche aangeleverd)

huis en andere plekken waar besluiten worden genomen.
Wethouder Bram Diepstraten
nam de stoel dan ook dankbaar namens het college in ontvangst. ,,Een geweldig initiatief’’,
aldus Diepstraten die het enorm
belangrijk vindt dat de kinderen uit Velsen en hun toekomstdromen een stem krijgen aan
de vergadertafel. (foto: aangeleverd)

Gouden Kantineschaal
voor Tender College

Inschrijving amateurs Tata
Steel Chess Tournament
IJmond - Veel schaakliefhebbers
kijken er reikhalzend naar uit: op
29 oktober a.s. start om 10.00 uur
de inschrijving voor amateurs
die willen deelnemen aan het Tata Steel Chess Tournament 2019.
Wat is er voor een fervent schaker nog mooier dan op een steenworp afstand van het strijdtoneel van de wereldtoppers je eigen toernooi te spelen? Dat is een
van de elementen die het ‘Wimbledon van het schaken’ zo bij-

zonder maakt. Niet alleen in Wijk
aan Zee, waar in januari zo’n 1.700
schakers van over de hele wereld
achter het bord aanschuiven,
maar ook elders in Nederland begint de schaakkoorts weer toe te
nemen.
De grootmeesters van de Tata Steel Masters gaan namelijk
ook weer ‘on tour’ en spelen op
woensdag 16 januari in Alkmaar
en op woensdag 23 januari in Leiden. Het Tata Steel Chess Tour-

nament 2019 vindt plaats in Wijk
aan Zee van 12 januari tot en met
27 januari 2019.
Aanmelden voor de Weekendvierkampen, de Dagvierkampen
en de Tienkampen kan via de
website van het Tata Steel Chess
Tournament:
www.tatasteelchess.com. Er is een beperkt aantal plaatsen voor amateurspelers.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. (foto: aangeleverd)

Braam Recycling wint
Techport GO!-NH Accelerator
IJmond - Braam Recycling is begin deze maand gekozen tot winnaar van de Techport Challenge van het GO!-NH Accelerator-programma. Dit keer stond het thema circulaire economie centraal.
Techport is samen met de Rabobank IJmond sponsor van dit programma.
IJmuiden - Half oktober waren
er twee mooie redenen voor
een feest met de leerlingen van
het Tender College, want de
vernieuwde aula werd officieel
geopend én de Gouden Kantineschaal werd onthuld door
wethouder Marianne Steijn.
Al een paar weken voor de zomervakantie begon de grondige renovatie van de lokalen en
van de aula. Niet alleen werd
die ruimte vergoot door twee
lokalen op te offeren en de leerlingen toegang te geven tot de

patio, maar er werden ook gro- de eigen keuken en ook verte zit- en hangplekken gere- kocht worden door de leerlinaliseerd. Om de Gouden Kan- gen. Hiervoor is een loket getineschaal toegekend te krij- maakt in het restaurant van de
gen door het Voedingscentrum school, zodat er een mooie vermoet men aan speciale voor- binding is met de aula. Naast
waarden voldoen, waaronder deze verkoop krijgen de leerlinhet hebben van een watertap- gen ook twee keer in de week
Bezoek
onzefruitwebsite:
punt voor de leerlingen
en het gratis
en wordt er in de lesverstrekken van WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
gezonde pro- sen aandacht besteed aan een
ducten.
gezonde leefstijl.
Het bijzondere bij het Ten- Met voor elke leerling een geder College is dat de gezon- zonde hap en een heerlijke
Bezoek
onzewerd
website:
de broodjes en snacks door de
smoothie
het een gezellig
leerlingen gemaakt worden in feest. (foto: Mattijs Kuiper)

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

ment), waren zeer gecharmeerd
van het idee. Mede omdat het
de werkgelegenheid voor de regio zal opleveren en het past bij
de focus van Techport om zich te
richten op de maak- en onderHet Beverwijkse Braam Recy- ke van Dijk (wethouder Gemeen- houdsindustrie voor producencling verwerkt een grote hoe- te Heemskerk), Martijn van der ten van staal, papier, cement, offveelheid grond per jaar. Het idee Schaaf (directeur bedrijven Ra- shore wind, voedingsmiddelen,
is de schone grond eigenschap- bobank IJmond) en Theo Kos- vloerbedekking en afvalverwerpen te geven, zodat het meer en ter (Techport Business Develop- king. (foto: aangeleverd)
langer water kan vasthouden. Dit
zou niet alleen een uitkomst zijn
voor de land en tuinbouw, maar
ook voor het probleem van wateroverlast bij grote regenbuien.
Braam Recycling wil met partners
uit de machine- en apparatenbouw onderzoeken of het vochtvasthoudende cellulose is terug
te winnen uit luiers en op een veilige manier aan de schone grond
kan worden toegevoegd. In Nederland wordt jaarlijks meer dan
500.000 ton gebruikte luiers weggegooid.
De ene helft daarvan bestaat uit
babyluiers, de andere helft bestaat uit incontinentiemateriaal
vanuit de zorgsector. Al deze luiers worden nu verbrand.
De jury van de GO!-NH Techport
Challenge, bestaande uit Marie-
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Laat je inspireren!
Bezoek een duurzaam huis

Natuurwerkdag
op terrein van
Tata Steel
IJmuiden - Op zaterdag 3 november gaan vrijwilligers aan de
slag in de natuur bij Tata Steel.
Het staalbedrijf in IJmuiden
neemt dan in samenwerking met
PWN deel aan de Landelijke Natuurwerkdag. Op het terrein van
Tata Steel komt veel waardevolle natuur voor, waaronder natte
duinvalleien met zeldzame planten als de moeraswespenorchis
(orchidee), parnassia en duizendguldenkruid. Net als in de omliggende natuurgebieden is er in
de natuur op het terrein van Tata
Steel her en der sprake van dichtgroeien van open gebieden. Op
3 november gaan vrijwilligers in
een natte duinvallei opkomende
bomen en struiken verwijderen,
waardoor de bijzondere planten
die horen bij dit biotoop in aantal kunnen toenemen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 november opgeven voor de natuurwerkdag bij Tata Steel via www.
natuurwerkdag.nl/locatie/duinterrein-tata-steel. Er zijn slechts
45 plekken beschikbaar, alleen
voor volwassenen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bemanning gezocht voor
reddingboot IJmuiden

IJmuiden - Het KNRM-reddingstation IJmuiden is op zoek naar
nieuwe bemanningsleden. Ben je
tussen de 18 en 45 jaar, een teamspeler, vaak beschikbaar en kun
je binnen 10 minuten bij de reddingboot zijn? Meld je dan aan!
Reddingstation IJmuiden bestaat
uit een groep van 17 enthousiaste bemanningsleden, die samen
verantwoordelijk zijn voor de
hulpverlening op de Noordzee.
Gemiddeld komen we ongeveer
40 keer per jaar in actie op verzoek van de Nederlandse Kustwacht.
De reddingbootbemanning is in
principe 24 uur per dag beschikbaar. Dit houdt in dat je elk moIJmuiden - Zaterdag 27 okto- ment van de dag door middel van
ber wordt in speeltuin De Veili- een pieper kan worden opgeroege Haven een bingo- en loterij- pen. Het reddingstation heeft
avond georganiseerd. De bingo
begint om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie woonachtig
is in IJmuiden en geen vervoer
heeft kan contact opnemen met Santpoort-Noord - Op dinsdag
telefoonnummer 06-28900999 of 30 oktober houdt Frénk van der
0255-518077 dan wordt men op- Linden een lezing bij de Verenigehaald en na afloop weer terug ging Santpoorts Belang.
gebracht. De opbrengst van de- Hij zal, als bekend journalist die
ze avond is voor de speeltuin om regelmatig interviews afneemt
weer leuke speeltoestellen te ko- van bekende personen
pen voor de jeugdige bezoekers en die voor radio en TV presenteert, openhartig vertellen over
van De Veilige Haven.
hoogtepunten en missers in zijn
carrière. Ook gaat hij uitgebreid
in op het spraakmakend interview dat hij zijn ouders afnam.

Bingo- en
loterijavond

daarbij als uitgangspunt dat de
reddingboot binnen 10 minuten
na een alarmering moet varen.
Reddingwerk vereist zorgvuldigheid. Na aanmelding zal je worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in november
en kennismaken met de bemanning. Motivatie en een echte ‘klik’
met de bemanning zijn uiteindelijke doorslag om met elkaar in
zee te gaan.
Denk je dat jij geschikt bent als
bemanningslid? Stuur een mail
met je gegevens en korte motivatie naar de secretaris secretaris@ijmuiden.knrm.nl. Heb je vragen wil je meer informatie? Stuur
een mail of bel naar Schipper@
IJmuiden.knrm.nl of bel 06-. Zie
ook www.knrm.nl/ijmuiden. (foto: aangeleverd)

IJmond - Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 november voor alweer de zesde keer de Duurzame
Huizen Route gehouden. In heel
Nederland delen honderden huiseigenaren hun duurzame verhaal
met anderen. Iedereen die geinteresseerd is in duurzaam wonen kan een bezoek brengen aan
één van de opengestelde woningen. Ook in de gemeenten Velsen,
Bloemendaal, Heemstede, Wormerland, Oostzaan en Landsmeer
ben je van harte welkom.
De Duurzame Huizen Route biedt
een unieke kans om op een ongedwongen manier kennis uit de
eerste hand op te doen. Door de
huizenroute krijgen bezoekers op
een objectieve manier eerlijke informatie. Dit levert vaak nieuwe
bruikbare inzichten op om zelf
mee aan de slag te gaan. Ervarin-

gen van anderen zorgen voor een
betere visie en een goed doordacht stappenplan. Niet alleen de
succesverhalen worden verteld,
ook wat beter of anders had gekund komt aan bod.
Bezoekers gaan vaak op pad met
een bepaalde vraag zoals hoeveel
geluid een warmtepomp maakt
en of je eerst je dak of toch eerst
je vloer moet isoleren. Tijdens
een bezoek ontstaan er interessante gesprekken, niet alleen met
de huiseigenaar maar ook met de
andere bezoekers. Naast huizen
met populaire maatregelen zoals
warmtepomp en isolatie worden
elk jaar ook woningen aangemeld
met de nieuwste innovaties zoals
woningen zonder nutsaansluitingen, inzet van accu’s, waterstof als
warmtebron, etc.
In zes jaar tijd heeft de Duurzame

Huizen Route een enorme groeispurt doorgemaakt. Niet alleen
de woningen op de website zijn
toegenomen, ook het bezoekersaantal is in de afgelopen jaren gegroeid. Voor een bezoek aan een
woning moeten bezoekers zich
inschrijven bij de woning van hun
keuze op www.duurzamehuizenroute.nl. In 2017 waren veel woningen volgeboekt. Voor mensen
die vorig jaar daardoor de woning
van hun keuze niet hebben bezocht, is het een aanrader om er
dit jaar snel bij te zijn. Als advies
geeft Eva Petra Simon van de organisatie mee: ,,Ga op bezoek bij
een woning die vergelijkbaar is
met je eigen huis. Dit geeft een
goed beeld van duurzame maatregelen die je in je eigen woning
kunt toepassen.’’ Zie ook www.
odijmond.nl.

‘t Mosterdzaadje

Twee meesterlijke
cello-pianoduo’s

Santpoort-Noord - De cellist
traden ze samen in ‘t MosterdJoachim Eijlander en de pianiste
zaadje regelmatig op. Na zoveel
Anastasi Safonova zijn op vrijdag
jaren zijn ze terug.
26 oktober om 20.00 uur te gast
Marja Bon en Hans Woudenberg
in ‘t Mosterdzaadje. Zij voeren uit
hebben elkaar leren kennen in
werken van Schubert ( “Arpeggihet Schönberg Ensemble.
one” sonate D.821 en RachmaNaast het werken in het ensemninov. (Cellosonate in g opus 19).
ble werd werkte ze voor het pleJoachim en Anastasia houden
zier aan een uitgebreid duo-reDeze documentaire met de titel van heldere, ‘gezongen’ klanken
pertoire. Pas met het opzetten
‘Verloren Band’ leverde een emo- op hun instrument. ‘Schubert
van het eigen kamermuziek entionele en leerzame confrontatie laat al zijn muziekstukken zinsemble ‘Wendingen’ (in 1993) was
op. Onlangs publiceerde hij zijn gen, voor welke bezetting hij ook
er een podium voor dit repertoiverzameld werk: ‘Onder Holland- maar componeert. Bij het zinre. Bij de KRO viel meteen de ongen vergeet je je zorgen en ook
se helden’.
alledaagse wijze van programDe lezing begint m 20.00 uur in ’t de tijd. Wij voeren ook voor cello
meren op en vanaf het tweede
Brederode Huys, Bloemendaalse- en piano bewerkte liederen van
seizoen werden alle programstraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Schubert uit’.
ma’s uitgezonden. Hans werd orEntree 6 euro inclusief koffie of Dat laten zingen van de instruganisator en cellist van het Doethee vóór aanvang van de lezing. menten is wat Rachmaninov doet
len Kwartet en Marja organiseerReserveren via www.santpoorts- in zijn enige stuk kamermuziek om 15.00 uur zijn pianiste Marja de muziekfestivals in Tharaux. Sadie hij componeerde als 19 jari- Bon en cellist Hans Woudenberg men speelden zij dit Frans-Spaanbelang.nl of betalen aan de zaal.
ge student.
samen te horen in muziek van in se programma in Frankrijk. Ook
De twee musici ontmoetten el- muziek van Debussy, De Falla en voor deze doorgewinterde musici
kaar in Maastricht waar ze samen Mompou.
zijn er na 40 jaar nog geheimen in
een concert voorbereidde. De De pianiste Marja Bon was met de muziek te ontdekken.
muzikale klik kreeg een vervolg. haar huisconcerten in Amster- ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, teEen op elkaar ingespeeld team, dam de inspiratiebron voor het lefoon 023-5378625. Vanaf een
noemt Joachim het. Beiden heb- het ontstaan van ’t Mosterdzaad- half uur voor aanvang is de zaal
ben ook een brede muzikale ho- je. Zij was, net als de cellist Hans open. Toegang vrij, een bijdrarizon met muziek-dansvoorstel- Woudenberg lid van het beroem- ge in de onkosten wenselijk. Zie
deze Friese kunstenaars uitge- lingen en muziek op verrassende de Schönberg Ensemble. In de ja- ook www.mosterdzaadje.nl. (foto:
nodigd. Greetje Feenstra en Wim locaties. Op zondag 28 oktober ren tachtig van de vorige eeuw aangeleverd)
Zorn komen met schilderijen van
landschappen en abstracte kunst.
Famke Hajonides komt met kunst
aan de muur en bronzen abstracten in de ruimte. Reinder Homan
is etser van voornamelijk planten
en landschappen. Riet Bakker is
keramiste en Saskia Zuiderduin
maakt sieraden.
De aftrap van het ARTXPRZ project vond plaatst in het Fries Museum in Leeuwarden. Tegelijk
met de expositie ging een film in
première van de hand van cineast
Rob Busquet, getiteld ‘De reis’. In
deze speciaal voor dit project gemaakte film laten de kunstenaars
zien hoe zij tot een kunstwerk komen, hoe zij in hun creatieve leven staan en wat hun filosofie is.
Een belangrijk doel van het project is om kunst van Friese bodem onder de aandacht te brengen van een breed publiek, ook
buiten de provincie Friesland.
Zaterdag 3 november van 11.00
tot 17.00 uur en zondag 4 november van 12.00 tot 17.00 uur.
Op zondagmiddag wordt de expositie muzikaal afgesloten door
Jazzify. (foto: aangeleverd)
IJmuiden - In de kantine van SVIJ is afgelopen zaterdag een prachtige collage van foto’s onthuld. Het is een
stukje vakwerk van maar liefst 6 bij 2 meter, mede mogelijk gemaakt door Jeff Folkerts van Uitprinten.nl.
Jeff, zelf ooit speler van de club van rood en wit was er samen met de vele aanwezigen dusdanig van onder de indruk dat er urenlang allerlei verhalen in de kantine rond gingen bij het bekijken van alle foto’s.
Marcel de Heer, bestuurslid van SVIJ en bedenker van de ‘wall of fame’ heeft ruim een jaar lang gewerkt om
alle foto’s bij elkaar te krijgen en dit samen met Jeff op een indrukwekkende wijze in elkaar weten te zetten. Het zijn onder meer foto’s van de oude Kapberg, van de gezellige Koninginnedagen bij SVIJ, van het
eerste elftal uit 1929 maar ook van de 24 uur van SVIJ. De fotocollage staat voor alles waar de club voor
staat: gezelligheid en gelijkheid! Wilt u dit prachtige schouwspel bewonderen? De kantine is ieder weekend geopend! (foto: aangeleverd)

Lezing in ’t Brederode Huys

Bibliotheek
over naar
groter netwerk

Velsen - Achter de schermen van
de bibliotheek wordt er hard gewerkt om onze services zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Na ruim vijf
jaar wordt de ict-samenwerking
met Bibliotheek IJmond-Noord
beëindigd. Via Gastlenen kun je
er nog steeds boeken blijven lenen. Vanaf deze week is de bieb
via Probiblio bij een veel groter
netwerk aangesloten van 17 bibliotheken in Noord-Holland en
23 in Zuid-Holland. Dan kun je
dus boeken lenen van meer dan
350 vestigingen!

Kunst uit Friesland in
de Dorpskerk Santpoort

Klootschietjournaal
Velsen - Het wordt een beetje eentonig, maar ook op zaterdag 20 oktober 2018 was het
weer prachtig weer en konden
de klootschieters van Full Speed
met volle teugen genieten tijdens hun spel. Deze keer was het
de beurt voor de Harmroute. Wegens drukte , werk en verlate vakanties waren er slechts zeven
deelnemers. Harm deed de naar
hem vernoemde route eer aan en
won met teamgenoten Joke en
Jan G met 71 schoten. De tweede
groep met Dries, Lia, Ina en Cees
had daarvoor 86 schoten nodig.
Na afloop ging het dorstige gezelschap snel naar het clubhuis
voor wat drankjes en eten om
daarna verder van deze mooie zaterdag te genieten. Zie ook www.
fullspeedsport.club of bel 0624973470.

Plus-Wijzer
Prachtige ‘Wall of Fame’

Santpoort-Noord - Ook dit jaar is
de Stichting Cultuur in de Dorpskerk actief in het Kunstlijn-weekeinde op 3 en 4 november. Een
geselecteerd aantal professionele
kunstenaars van het kunstenaarscollectief ARTXPRZ uit Friesland
exposeren in Santpoort-Noord.
Leeuwarden staat dit jaar op de
kaart als Culturele Hoofdstad van
Europa 2018. Mede daarom zijn

onthuld in kantine van SVIJ
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