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MEER DAGLICHT
IN UW WONING?

Driehuis - Begraafplaats & Crematorium Westerveld stond vorige week vrijdagavond in het teken van het gezamenlijk herdenken door het
aansteken van een kaarsje voor een overleden dierbaar persoon. Bezoekers liepen langs een sfeervol verlichte wandelroute waar mooie gedichten waren te beluisteren en live muziek ten gehore werd gebracht. Ook dit jaar verzorgde de KRO-NCRV vanaf het gedenkpark een live tvuitzending. Hierin vertelden nabestaanden verhalen over hun bijzondere dierbaren en brachten Nederlandse artiesten troostrijke liedjes ten
gehore. (foto: RTV Seaport/Dennis Gouda)

Muziektent zaterdag geopend
Santpoort-Noord - De muziektent op het Broekbergenplein
wordt zaterdagmiddag feestelijk geopend met een gevarieerd programma voor jong en
oud.
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Het bouwwerk is neergezet ter nagedachtenis aan Aart Aarts. Deze bekende Santpoorter overleed
eind 2013 op 55-jarige leeftijd en
was intensief betrokken bij tal van
evenementen in het dorp. Via de
muziektent zal zijn naam nu tot in
lengte van jaren aan diverse evenementen verbonden blijven.
Om de muziektent te bekostigen,
werd het Aart Aarts Fonds opgericht. Tal van activiteiten werden
ontplooid om geld in te zamelen,
zo werd twee jaar geleden een
grote veiling gehouden die meer
dan negenduizend euro opbracht.
Afgelopen voorjaar werd, na een
lange voorbereidingsperiode, duidelijk dat de muziektent er zou
gaan komen. Het aanvankelijke
plan om de officiële opening te
plannen op de geboortedag van
Aart Aarts (14 juni) moest men laten varen, er was meer tijd nodig
om het project te realiseren.
Nu is het dan zo ver. Zaterdag om
16.00 uur vindt de officiële opening plaats. Aansluitend volgt een

reeks optredens, te beginnen met
Abba Dance om 16.20 uur. Vervolgens zullen Robin van Rijswijk en
Amber, het koor Zingsation, shantykoor Nortada, Jukebox from the
heart, de jeugd van Soli, Koel Productions en nogmaals Robin van
Rijswijk het podium betreden. Alle
optredens worden geheel belangeloos verzorgd.
Om het budget voor de bouw van
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AUTOLAMPJE STUK?
ZO VERHOLPEN!

KIES VOOR EEN SCHUIFPUI!

Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

Latin Village naar twee dagen

Dance Valley en Dutch
Valley in één weekend
Velsen - Dance Valley en Dutch
Valley vinden volgend jaar in
één weekend plaats. Dat heeft
organisator UDC maandag bekend gemaakt.

gustus. UDC en A Venue, de organisaties achter de drie festivals,
besloten eerder dit jaar om hun
krachten formeel te bundelen.
,,Onze samenwerking levert grote voordelen op voor de producDe 25ste editie van Dance Valley tie, de programmering en de aanwordt gehouden op zaterdag 10 kleding van het terrein’’, zei busiaugustus. Dutch Valley verhuist ness manager M’barek Ben Advan 17 augustus naar zondag 11 di van A Venue in augustus tegen
augustus. Latin Village duurt met deze krant. Dance Valley, Dutch
ingang van volgend jaar twee da- Valley en Latin Village zijn samen
gen. Dit festival wordt gehouden goed voor minstens 100.000 beop zaterdag 17 en zondag 18 au- zoekers.

BY RENE POST
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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.

• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport

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.

Programma
et programma start om 19.30 uur en is
om ongeveer 22. 5 uur klaar. Er zijn twee
workshoprondes, geeft ans van Breukelen een inspiratiesessie over zijn ervaringen als sporter, bestuurder en adviseur en
er is ruimschoots gelegenheid om de andere sportclubs te spreken. Kortom: een avond
om niet te missen!

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

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.

Staatssecretaris bezoekt project

Werk voor mensen
met psychische problemen
Op maandag 5 november bezocht
staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het
Haarlemse bedrijf Lost Lemon. Dit bedrijf werkt mee aan een project in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond om
werk te vinden voor mensen met psychische problemen.

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. et onderwerp heeft al enige tijd de
nodige aandacht, en met succes. Steeds
meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vinden werk. E n
groep lijkt echter meer moeite te hebben
om werk te vinden en te behouden en dat
zijn mensen met ps chische problemen.
Terwijl ook zij, net als ieder ander, talenten hebben en waardevolle medewerkers
zijn voor een bedrijf.
Regionale samenwerking
Zonde en niet nodig, was de mening van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Om hierin verandering te brengen, startten vorig jaar zomer

31 regionale projecten in de verschillende
arbeidsmarktregio’s, waaronder dit project. In de regio Zuid-Kennemerland en
IJmond werken verschillende partijen
(gemeenten, UWV, GGZ, GGZ-cli nten
en werkgevers) inmiddels een jaar samen
aan concrete oplossingen die het voor
mensen met ps chische problemen makkelijker maken om werk te vinden en te
houden. De staatssecretaris is uitgebreid
bijgepraat over de resultaten tot nu toe.
Laten zien dat het kán
Van Ark is ambassadeur van het project
GGZ en Werk in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Ze werd, mede namens
wethouder Steijn van de gemeente Velsen,
ontvangen door wethouder eijs van de
gemeente aarlem. et gezelschap was te
gast bij Lost Lemon, een IT-adviesbureau
dat ruimte maakt voor talentvolle medewerkers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder eijs: We hebben werkgevers nodig die laten zien dat
het k n. En jullie zijn daar een mooi voorbeeld van. (foto: gemeente Velsen)

Reismaatjes gezocht!

Zelf naar school
Op woensdag 31 oktober heeft Pascal de Jong (11 jaar) van de wethouder Marianne Steijn zijn certificaat
van ‘MEE op weg’ ontvangen. Samen met een vrijwilliger van ‘MEE
op weg’ heeft Pascal geoefend met
het zelfstandig reizen. Resultaat: geslaagd!

Dit betekent dat Pascal nu zelfstandig van zijn huis in IJmuiden naar zijn
school in aarlem kan reizen. Vorig
schooljaar ging Pascal met het leerlingenvervoer naar school, maar dat is nu
niet meer nodig. Pascal en zijn ouders
zijn hier erg trots op.

et project EE op weg’ is er voor alle
leerlingen uit Velsen met een indicatie
voor leerlingenvervoer. Alle leerlingen
die net als Pascal zelfstandig wil leren
reizen, kunnen contact opnemen met de
medewerkers leerlingenvervoer van de
gemeente Velsen.
Contact
eer weten over EE op weg’ Lijkt het
u leuk om als vrijwilliger voor
EE op
weg’ aan de slag te gaan Stichting ee is
nog op zoek naar reismaatjes. eem hiervoor contact op met Stichting ee via
meeopweg meewering.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college
• Gemeente Velsen gaat geen proef nemen
met het anoniem solliciteren. Uit onderzoek bij andere gemeenten en overheidsorganisaties blijkt dat de e ecten van het
anoniem solliciteren gering zijn. et aantal sollicitanten met een niet-westerse
achtergrond en andere doelgroepen nam

niet noemenswaardig toe.
eer informatie: https://portal.ibabs.eu en
log in met de volgende gegevens: Site: Velsen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger.
Klik op overzichten en collegeberichten.
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Resultaten enquête werkzaamheden Hagelingerweg
Van 6 augustus tot en met 15 september is de Hagelingerweg in Santpoort-Noord opgeknapt.
Om de
dienstverlening richting onze inwoners te verbeteren, hebben we een
paar vragen voorgelegd aan de aanwonenden en bedrijven aan Hagelingerweg. Zo wilden onze collega’s
van openbare werken graag weten hoe bewoners de werkzaamheden voor hun deur hebben ervaren
en welke hinder zij eventueel gedurende de werkzaamheden ondervonden.

Laat je inspireren

Bezoek een duurzaam huis!
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 geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan een bezoek brengen aan één van
de opengestelde woningen. Ook in Velsen
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. Ervaringen 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.
Meer antwoorden dan vragen
Bezoekers gaan vaak op pad met een bepaalde
vraag zoals: ‘Hoeveel geluid maakt een warmtepomp eigenlijk? Eerst je dak of toch eerst je
vloer 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.
Groeispurt aan duurzame verhalen
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’. (foto: Omgevingsdienst IJmond)

Wie helpt mee de Japanse
duizendknoop te bestrijden?
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 mili-

eu. 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)

Van de zestig verstuurde enquêtes is
hebben we 21 formulieren terug gekregen. Hieruit zijn een paar verbeter punten gekomen die meer aandacht verdienen en die wij willen meenemen bij
nieuwe projecten.
De verbeterpunten uit de enquête:
• Voor start van het uitvoeren van de
werkzaamheden gaan wij de aannemer er op attenderen dat wij van hen

verwachten dat zij te allen tijden beleefd en behulpzaam zijn naar de inwoners toe en dat er geen overlast
mag zijn van harde of luide muziek;
• Wij gaan voortaan kunststof loopschotten toepassen in plaats van
houten loopschotten. Het voordeel
van het toepassen van kunststof
loopschotten is dat deze makkelijker
te gebruiken zijn bij glooiende ondergronden zodat de schotten altijd
mooi vloeiend aansluiten op elkaar;
• De veiligheid van het werkterrein/
omleidingen en vooral de veiligheid
van het omleiden van het fietsverkeer
blijven voor ons een grote zorg. De
maatregelen die wij nu al nemen zoals het afschermen van het werkterrein door middel van het plaatsen van
bouwhekken en het inzetten van verkeersregelaars gaan wij intern evalueren en bij volgende werkzaamheden
zo nodig nog meer intensiveren.
Wij willen iedereen bedanken voor het
meedenken en invullen van de enquête.

Wijziging afvalinzameling
In IJmuiden zal het niemand zijn ontgaan. De afgelopen week zijn er ruim
4000 oude grijze rolcontainers opgehaald en ook 4000 nieuwe oranje rolcontainers afgeleverd. In totaal
zijn dus ruim 8000 containers heen en
weer gereden tussen het afvalbrengstation van HVC en IJmuiden. Dit betrof de het eerste deel van de vervanging. Volgende week volgt het andere
deel van IJmuiden.

Deze maand verandert in IJmuiden de
wijze van afvalinzameling. Dit leidt tot
een betere afvalscheiding en minder restafval. In het 3e kwartaal van 2018 is de
afvalinzameling in Velsen-Noord en Velserbroek al veranderd en dat heeft geleidt
tot 30% daling van de hoeveelheid restafval in deze wijken. Het apart inzamelen
van plastic is de beste manier om het opnieuw te kunnen gebruiken als grondstof.
Het gaat overigens niet alleen om plastic,
maar ook om blik en drankpakken. Deze
afvalstroom heet daarom PBD (plastic,
blik, drankpakken).
Afval-app
Het is belangrijk dat mensen thuis goed
hun afval scheiden. Maar weet u even
niet meer wat in welke bak hoort en wanneer welke bak wordt opgehaald? Download dan de HVC afval-app. Kijk voor
informatie op www.hvcgroep.nl/hvc-afvalapp.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over afvalinzameling stuur deze naar afval@velsen.nl. (foto’s: gemeente Velsen of HVC?)

Infopagina
8 november 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Buurtgezinnen
Een goede buur is goud waard. Daarom is
de gemeente Velsen blij met het project
‘Buurtgezinnen’.

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven die
soms niet zo makkelijk zijn; een burn-out,
ziekte, scheiding, werkeloosheid, noem het
maar op. Soms zit het gewoon even tegen,
dat kan ons allemaal overkomen. En als je
in dit soort situaties weinig tijd of puf hebt
om de kinderen aandacht te geven, dan is
er vaak wel familie of goede buren op wie je
kunt terugvallen.
Maar wat als dat niet zo is?
En je staat er alleen voor als ouder of als
gezin… Sinds oktober 2018 is Buurtgezinnen actief in gemeente Velsen en de rest
van IJmond. Ouders die overbelast zijn,

worden door Buurtgezinnen in contact gebracht met een steungezin in de buurt. Een
steungezin vangt de kinderen op regelmatige basis op, bijvoorbeeld 1 keer per week op
woensdagmiddag, of af en toe een dag in het
weekend. Zodat de eigen ouders weer even
op adem kunnen komen, en de kinderen een
leuke tijd hebben bij het steungezin.
Belangstelling?
Heb je interesse om steungezin te worden?
Of kun je misschien juist wel wat hulp gebruiken? Op de website www.buurtgezinnen.nl staat meer informatie. Ook kun je
mailen naar de coördinator Barbara van der
Meij de Bie: Barbara@buurtgezinnen.nl.
Kijk ook eens op de Facebookpagina Buurtgezinnen in regio IJmond. (foto: Buurtgezinnen)

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 1 november 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 1 november besluiten genomen over:
• Bestemmingsplan Velserbroek
De raad heeft het bestemmingsplan Velserbroek vastgesteld. In een motie wordt gevraagd om een evaluatie van het standplaatsenbeleid waarbij ook de ondernemers en
winkeliersverenigingen worden betrokken . De motie is door de gehele raad aangenomen.
• Bestemmingsplan Orionweg
De raad heeft het bestemmingsplan Orionweg vastgesteld. Het voorziet in de bouw van
drie flatgebouwen van 6,8 en 10 verdiepingen, in plaats van het onlangs gesloopte flatgebouw van 12 verdiepingen.
Actualiteitenuurtje
Tijdens het actualiteitenuurtje hebben vijf raadsleden vragen gesteld:
• Els Zorgdrager (D66V) stelt vragen n.a.v. het op 29 oktober in de IJmuider Courant verschenen artikel van de jongeren die in de race zijn voor het ambassadeurschap bij de
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) getiteld ‘Als je wil kan je alles’. Wethouder Diepstraten zegt het volgende toe: voor het speelplan 2019 gaan we serieus bekijken in hoeverre de speelplekken toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Speelplekken die volgend jaar aangepakt worden, worden in participatie met de
omwonenden vastgesteld en worden toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beper-

king.
• Sander Scholts (Forza!IJmond) stelt vragen over de voorrangsregeling voor statushouders. De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college.
• Robert van Koten (SP) stelt vragen over de vervanging van bomen aan de Zeiler. Wethouder Diepstraten zegt toe zich te beraden op de kap van de bomen, hierover in gesprek te
gaan met de omwonenden.
• Cees Sintenie (CDA) stelt vragen naar aanleiding van de RAP (Regionaal Actieprogramma Wonen) bijeenkomst van 31 oktober, waarin gemeld werd dat de provincie 15 miljoen
beschikbaar had gesteld voor capaciteitsproblemen bij de gemeenten. Waarom heeft
Velsen hiervoor geen aanvraag gedaan?
• De heer De Winter (CU) stelt een vraag over de IJmondsamenwerking.
Aan het eind van de raadsvergadering besprak de raad een motie ‘vreemd aan de orde van
de dag’ ingediend door Velsen Lokaal, Forza!IJmond, LGV, PvdA, CDA over de bovenregionale inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering. De raad roept het college op om onze
zorg omtrent de ontstane situatie zo spoedig mogelijk binnen het samenwerkingsverband
te bespreken om de krachten te bundelen richting de nationale overheid, de VNG en daarbij
ook eventueel onderzoek te doen naar mogelijke ongeoorloofde samenwerking binnen het
sociale domein.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 1 november 2018 in de raadskalender. U kunt daar de vergaderstukken zien en een beeldverslag van de raadsvergadering bekijken.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 15 november 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

ject voor het subsidiebeleid in gang is gezet. Verder zijn de instellingen die subsidie ontvangen positief over het contact met de gemeente en de subsidieprocessen. Schoonenbergzaal:
19.30-21.00 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 en de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal
uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.

Sturing, controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen
Marianne Vos van Velsen Lokaal heeft een agendaverzoek ingediend om het onderwerp
controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen te bespreken in een sessie. In de afgelopen maanden is de raad geconfronteerd met zware financiële tekorten bij met name grotere
gesubsidieerde instellingen. De vraag is nu in welke mate en op welke manier de raad sturing en toezicht vorm wil geven. Schoonenbergzaal: 21.30-23.00 uur

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, emailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) staat de gemeentelijke regelgeving
op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid voor zover dit niet in andere
(hogere) wet- en regelgeving is geregeld. In 2016 is er gestart met een project om de APV te
dereguleren en te actualiseren. Er is een inhoudelijk / oordeelsvormende sessie over deze
herziene APV. Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur

Regiorijder
Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. is ingesproken door een aantal ouders
over het leerlingenvervoer, uitgevoerd door Regiorijder. Dit heeft geleid tot vragen. De gemeenteraad wil meer informatie over de uitvoering en de veiligheid van het leerlingenvervoer door Regiorijder. Tijdens de sessie krijgt de raad een presentatie van de projectleider
Regiorijder. Daarna geeft de wethouder een toelichting over de stand van zaken en mogelijke oplossingen. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Rekenkamerrapport Subsidies in Velsen
De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren
naar het gemeentelijk subsidiebeleid. Jaarlijks geeft de gemeente Velsen ongeveer 12 miljoen euro uit aan subsidies. Het onafhankelijke onderzoek ging over de werking en effectiviteit van het subsidiebeleid in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen. De twee belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de regelgeving duidelijk
en transparant is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening, en dat er nadat de eerder genoemde instellingen in financiële problemen zijn gekomen direct een verbetertra-

Project Kustplaats IJmuiden aan Zee
De raad is de afgelopen tijd op een aantal momenten geïnformeerd over de voortgang van
het project Kustplaats IJmuiden aan Zee. Onder andere was dit in de gebiedsontmoeting
van 15 maart, de raadsboottour op 23 april en de gebiedsontmoeting van 10 juli. In vervolg
daarop wordt de raad nu verder bijgepraat over de voortgang van het project. Raadzaal:
21.30-23.00 uur
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019)
Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 prestatieafspraken maken met bewonersen huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De prestatieafspraken 2017-2021 gaan
over o.a. de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen,
duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de
uitvoering van de Woonvisie 2025/Woonagenda 2019-2025 van de gemeente en het beleid
van de woningcorporaties. Het college wil met de raad van gedachten wisselen over de concept-prestatieafspraken voordat de raad deze vaststelt. Rooswijkzaal: 21.30-23.00 uur
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Bekendmakingen algemeen
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

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

gebruik horeca naar wonen (30/10/2018)
16938-2018
Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan en
zeven van grond, breken puin of asfalt en
plaatsen vlaggenmasten en terreinafscheiding (02/11/2018) 16942-2018

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis
(02/11/2018) 12207-2018
Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw,
plaatsen buitentrap en veranderen dakterrasafscheiding (02/11/2018) 12708-2018

Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen stenen berging
(voorzijde) (28/10/2018) 16490-2018
Lieskamp 7, vervangen erfafscheiding (voorzijde) (30/10/2018) 16676-2018

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 33, kappen boom
(29/10/2018) 16752-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen 4 bomen
(02/11/2018) 16934-2018
Wüstelaan 19, legaliseren overkapping
(31/10/2018) 16716-2018

2) gewijzigd gebruik van een schuur tot aula
voor uitvaartdiensten en legalisatie van een
pad op het perceel Kweekerslaan 21 te Santpoort-Noord (22062-2016)

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-aanhuisbladen 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 27 oktober tot en met 2
november 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
Trompstraat 102, aanpassen achtergevel
van schuin pannendak naar gemetselde verticale achtergevel (29/10/2018) 16572-2018
Dirk Hartoghstraat 24, plaatsen dakopbouw
(01/11/2018) 16813-2018
Jacob van Heemskerkstraat 39, plaatsen
dakopbouw (02/11/2018) 17063-2018
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66A, kappen van
boom (01/11/2018) 16858-2018
Groenelaantje 7-9000, plaatsen schuur
(02/11/2018) 16928-2018
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 1, plaatsen zeecontainer
met city transporter (29/10/2018) 165382018
Grote Hout- of Koningsweg 44rd, wijzigen

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

1) gewijzigd gebruik van het Koetshuis op
het perceel Duin- en Kruidbergerweg 52, 54
en 56 te Santpoort-Noord (24538-2018)

keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52, 54 en 56, legaliseren van het gebruik van het Koetshuis
ten behoeve van een horecafunctie (5-112018) 24538-2017

Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 9 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om
de stukken in te zien kan contact worden
opgenomen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar

Kweekerslaan 21, wijziging van het gebruik
van de bestaande schuur tot aula voor uitvaartdiensten en de legalisatie van een pad
rondom de schuur (5-11-2018) 22062-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C en 132 D, wijzigen
twee appartementen op de begane grond
(wijziging op vergunning 18637-2017 d.d. 31
oktober 2017) (29/10/2018) 8491-2018
Park Kennemergaarde ong., kappen 2 bomen (30/10/2018) 15030-2018

Geweigerde omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang, Broekbergenplein, op
25 december 2018 van 00.00 tot 00.45 uur
(31/10/2018) 16731-2018

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
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Driehuis
Lodewijk van Deyssellaan 5, vervangen dakkapel (voordakvlak) (29/10/2018) 158802018

IJmuiden
Petteveltlaan 9, plaatsen erker (voorgevel)
(02/11/2018) 14063-2018
Kerkstraat 97, legaliseren benedenwoning
(30/10/2018) 13681-2018

Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 5, wijzigen dakkapel
(voorgevel) (30/10/2018) 13917-2018

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

motiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders
van Velsen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrijstaand transformatorstation (31/10/2018)
10458-2018
Santpoort-Noord
Terrasweg 67, kappen boom (02/11/2018)
12775-2018
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17
IJmuiden
Open NK Blokarten, strand IJmuiderslag
zone 2+3 op 10 en 11 november 2018 van
10.00 uur tot 17.00 uur (02/11/2018) 119442018

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op
30 oktober 2018 besloten om de naam
Bunkerpad vast te stellen voor het pad
langs de bunkers in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u
inzien bij de afdeling Informatiemanage-

ment van de gemeente Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Lekstraat 31, 1972 WG IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Vastgesteld bestemmingsplan Orionweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen
in zijn vergadering van 1 november 2018
het bestemmingsplan “Orionweg ” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Orionweg” heeft hieraan
voorafgaand vanaf 15 juni 2018 tot en met
26 juli 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 27 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg.
De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte portiekflat. De inmiddels gesloopte flat bestond uit

144 woningen en voorzag in een belangrijke
huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen
woongebouwen bieden een mix van koop (21
woningen) en sociale huur (73 woningen). De
kwaliteit van de woningen, maar ook van de
buitenruimte wordt met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de wijk Zeewijk.
Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de haven van
IJmuiden.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, ligt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Orionweg “ voor een ieder
met ingang van 9 november 2018 gedurende

zes weken ter inzage in het Gemeentehuis,
Dudokplein 1, IJmuiden, de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met
ingang van de dag nadat het besluit ter inzage
is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen
kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Velserbroek
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in
zijn vergadering van 1 november 2018 het
bestemmingsplan “Velserbroek ” (idn:
NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan “Velserbroek ”
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag
20 april 2018, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze
termijn zijn zienswijzen ingediend.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan/wijzigingsplan “Velserbroek” voor een ieder met ingang van 9 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden, de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek is een
nieuw bestemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling
voorziet.
Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek is gelegen tussen
de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep
indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen
binnen zes weken beroep worden ingediend

Yoga in de
Fins School
Driehuis!
Driehuis - Vanaf maandag 12
november wordt er ook yoga
gegeven in de Finse School aan
de Driehuizerkerkweg.
Lijkt het jou leuk om het eens
te proberen? Lia en Roos willen
je graag een veilige omgeving
bieden waar je rust en ontspanning zult ervaren.
Iedere maandag- en vrijdagmorgen om 8.45 uur start de eerste les van de dag. In de eerste
week zijn alle lessen gratis!
Kijk voor meer informatie en het
rooster op www.rblz.yoga. (foto:
aangeleverd)

gebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden
ingediend binnen de hier bovengenoemde
termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

bij de Raad van State. Voor zover bezwaren
bestaan tegen de door de gemeenteraad aan-

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

JINC bereikt mijlpaal
IJmuiden - Non-profitorganisatie JINC heeft deze week de
25.000ste leerling uit Kennemerland een duwtje richting een
goede start op de arbeidsmarkt gegeven. Dit gebeurde tijdens
een feestelijke sollicitatietraining op het Vellesan College.
Tijdens de training leert een
groep vmbo-leerlingen uit de
derde klas van het Vellesan College dan van directieleden uit het
lokale bedrijfsleven wat de geheimen zijn van succesvol solliciteren.
Uit onderzoek blijkt dat zo’n training het zelfvertrouwen van leerlingen sterk vergroot, evenals
hun kennis over wat er tijdens
zo’n gesprek wordt verwacht.
Daardoor groeit de kans dat de
leerlingen een goede stageplek
of (bij)baan zullen vinden.
JINC heeft bij deze trainingen een
organiserende, verbindende rol:

opgroeien in wijken met veel sociaaleconomische achterstand,
en voor hen is die extra steun
cruciaal. Zij krijgen immers vaak
minder kansen dan andere jonze koppelen bedrijven die willen geren, terwijl ze evenveel talent
investeren in toekomstige werk- hebben.”
nemers aan scholen die bezig zi- Ook het Vellasan College ziet
jn hun leerlingen voor te berei- de toegevoegde waarde van de
den op de praktijk. Naast de kunst trainingen: ,,Het is van vitaal bevan het solliciteren richten ze zich lang dat het onderwijs zich richt
op het vergroten van kennis van op het lokale bedrijfsleven en
leerlingen over de arbeidsmarkt leert denken vanuit de arbeidsén de eigen kwaliteiten.
markt.
Suzanne van Es, projectleider Jinc maakt het voor ons als school
van JINC Kennemerland, kan ni- mogelijk dichter bij de arbeidset wachten om op 6 november markt te opereren en zo voor de
de taart aan te snijden. ,,Ik ben leerlingen een goede aansluheel trots en blij dat we al 10.000 iting te realiseren met die arleerlingen uit onze regio een du- beidsmarkt. We zijn erg blij
wtje in de rug konden geven. met de samenwerking.” (foto:
JINC bereikt vooral kinderen die aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL
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Be efiet ei i g
voor stamceltransplantatie

COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Driehuis - Dinsdag 13 november
om 20.00 uur wordt in Café Middeloo een schilderijenveiling gehouden van lokale kunstenaars,
waarvan de volledige opbrengst
naar de stichting www.magikleven.nl gaat, ten behoeve van de
stamceltransplantatie van Mitchell Philips uit IJmuiden. Hij ondergaat een dure behandeling
in Moskou. Iedereen is van harte welkom op de benefietveiling.
(foto: aangeleverd

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
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
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Door Erik Baalbergen

HdL heeft winkel
vol witgoed
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 het Sluiseiland.

IJmuiden - Hans de Lange is het
brein, gezicht én handige handen
achter HdL, de witgoedspecialist.
Hans heeft tientallen jaren ervaring met witgoedreparatie, vervangen en inbouwen, maar heeft
ook zijn eigen witgoedwinkel aan
Willemsbeekweg 1E in IJmuiden.
In deze outlet op zaterdag biedt
hij witgoed en kleine keukenapparatuur aan tegen zeer scherpe
prijzen. HdL is erkend dealer van
Bosch, LG, Miele en AEG en levert
alle nieuwe apparaten dus met
volledige garantie. Het bijzondere aan De Lange is het uitgangspunt dat hij puur kwaliteitsproducten verkoopt. Als monteur en
dealer kent hij alle voor- en nadelen van de verschillende types wasmachines, drogers, magnetrons, ovens en koelkasten. De
Lange weet dan ook precies waar
je bij aankoop op moet letten en
neemt uiteraard de wensen van
de klant mee bij het eerlijke advies. Door slim inkopen van de
juiste producten lukt het hem als
zelfstandig bedrijf toch om zijn
klanten te verrassen met een aan-

trekkelijke prijs. En dus bundelt
hij kennis, kwaliteit en prijs met
een prettige service. Want ook
het inbouwen van de koelkast,
vaatwasser of nieuwe oven gebeurt bij HdL door een vakman.
Al jaren levert Hans de Lange
nieuw witgoed als blijkt dat na
jaren trouwe dienst reparatie te
duur of niet meer mogelijk is. In
overleg met de klant werd dan
een nieuw apparaat besteld. In
die jaren bouwde hij een goede relatie op met de importeurs
van de genoemde topmerken,
die zijn vakkennis waarderen. In
de outlet van HdL Witgoed kun je
op zaterdag binnenstappen om
de nieuwe apparaten te bekijken
en te vergelijken voor de keuze
wordt gemaakt.
De winkel is elke zaterdag open
van 10.00 tot 16.00 uur. Naast
groot witgoed is er ook een keur
aan kleinere apparaten zoals
strijkijzers, tafelgrills en nog veel
meer, ook tegen fijne prijzen.
Voor reparatie en inbouw kunt u
nog steeds bellen met HdL via 0627122388. (foto: aangeleverd)

De Kleine Sluis en de Zuidersluis
zijn bij de ingebruikname in 1876
geschikt voor de grootste schepen van die tijd. Omdat de nieuwe schepen steeds groter worden, begint in 1889 de aanleg van
een nieuwe sluis. Deze ‘Groote
Sluis’ ligt 180 meter noordelijk en
450 meter oostelijk van de Zuidersluis en wordt eind 1896 in gebruik genomen. Tot de opening
van de sluizen in het Panamakanaal is het de grootste sluis ter wereld. Na de opening van de Noordersluis in 1930 krijgt de Groote
Sluis de naam Middensluis.
Door de aanleg van de Groote
Sluis en de toeleidingskanalen
verandert de noordoever van het
oude kanaal over een grote lengte in een langgerekt eiland. In de
volksmond krijgt dit eiland de
naam ‘Sluiseiland’. In het satirisch
feestprogramma bij het 25-jarig bestaan van IJmuiden in 1901
wordt het eiland aangeduid als
‘Creta’, met een knipoog naar het
eveneens langgerekte eiland Kreta in de Middellandse Zee. Na de
aanleg van de Noordersluis wordt
het sluiseiland ook wel ‘eerste
sluiseiland’ genoemd; het tweede sluiseiland is het nieuwe ei-

land tussen de Middensluis en de
Noordersluis. De naam ‘Sluiseiland’ wordt overigens pas formeel
begin 1950 met een raadsbesluit
vastgesteld; daarvoor is het gewoon ‘Eiland’.
Rijkswaterstaat bouwt in 1896 de
eerste dienstwoningen voor het
sluispersoneel op het eiland. Later
worden er dienstwoningen bijgebouwd. Voor de opwekking van
elektriciteit voor het openen en
sluiten van de sluisdeuren bouwt
Rijkswaterstaat in 1896 een eigen
elektriciteitscentrale op het sluiseiland. Deze wordt in 1942 vervangen door een modernere centrale, die inmiddels weer is gesloopt. In de loop der jaren verrijzen er allerlei magazijnen en
dienstgebouwen op het eiland.
In 1919 wordt er een hulpziekenhuis ingericht in verlaten soldatenbarakken. In 1923 wordt een
gedenknaald voor Justus Dirks op
het eiland opgericht. In verband
met ophoging van eiland als gevolg van de Deltawet wordt de
gedenknaald in 1963 weggehaald
en later, in 1971, op het Seinpostduin geplaatst.
Veel woningen en andere gebouwen zijn verdwenen. Van de ou-

de bebouwing resten nog ruim
20 woningen verdeeld over vier
rijtjes. Rijkswaterstaat wil van deze woningen af. Zodra de bewoner van een huis vertrekt, wordt
het huis antikraak bewoond. Als
een heel rijtje “leeg” is wordt het
gesloopt. Begin 2016 gebeurt dit
met een rijtje van drie woningen
aan de oostkant van het eiland.
Momenteel zijn er totaal drie woningen antikraak bewoond. De
huidige Sluiseilandbewoners wonen er fijn en willen niet weg. Een
bewoonster zegt: ‘Ik ga hier alleen horizontaal gestrekt weg!’
Jan, sinds begin 2018 antikraakbewoner van een dienstwoning
uit 1914, is blij met z’n huisje, tuin
en het unieke uitzicht op het kanaal en IJmuiden. Ditzelfde huisje werd ooit bewoond door Anton Mussert, die als ingenieur in
dienst van de waterstaat betrokken was bij de bouw van de Noordersluis en later voorman van de
NSB werd.
Naast de oude woningen biedt
het sluiseiland tegenwoordig
plaats aan onder andere kantoren van het Loodswezen en de
Vletterlieden, sleepbedrijf Heida
en het bedieningsgebouw van
de Middensluis. De foto toont het
oostelijkste rijtje woonhuizen. De
bewoners kunnen genieten van
het typisch IJmuidense uitzicht.
Onder de bomen door zien we de
bouw van de nieuwe zeesluis.

Zondag HappyRunning Strandloop
IJmuiden - Op zondag 11 november om 11.00 uur lost wethouder Bram Diepstraten het startschot van de zevende HappyRunning Strandloop. Deze recreatieloop wordt georganiseerd door
Noëlla kieftenbeld. Zij is geboren
en getogen IJmuidense en dus bekend met, de voorheen, wekelijkse
strandloopjes. Helaas is dat al zeker 35 jaar geleden. ,,Wat ik wil proberen is de strandloop nieuw leven
in blazen,’’ aldus Noëlla. Inschrijven
kan voor de afstanden 5 of 10 kilo-

meter. Deelname kost 9 euro. Start
is zoals gezegd om 11.00 uur bij Paviljoen Noordzee, waar ook de nainschrijving plaatsvindt. Voor elke
eerste binnenkomende dame/heer
is een prijs en voor iedereen een
herinnering, een gratis kopje thee
of koffie. Noëlla: ,,We hopen dat het
weer een gezellig loopfestijn wordt
met vele lopers en supporters zodat het uit kan groeien naar bekend
Velsens gebeuren!’’ Inschrijven kan
via www.happyrunning.nl. (foto:
aangeleverd)

Halloween-tocht Partou Heerenduinweg
IJmuiden - Ieder jaar organiseert
Partou BSO Heerenduinweg 6a
een Halloweenfeest. De kinderen
van BSO Heerenduinweg 6a en
45 doen hier aan mee. Het thema
van dit jaar was ‘Harteloze zombies’
Drie weken van te voren werden
de kinderen al voorbereid door
middel van drie filmpjes. De spanning zat er hierdoor al goed in bij
de kinderen. Ze kregen te zien dat
er een zombie hart gestolen werd
in het Pieter Vermeulen museum.
In verschillende musea werden

alle zombie harten gestolen. De
taak van de kinderen was om alle zombie harten terug te vinden
voordat de zombies ze gevonden
hadden.
Vrijdagavond 2 november was
het dan zover. Om 19.00 uur waren alle kinderen binnen en werden ze verwelkomd door enge
griezels. De tocht kon beginnen.
Ze konden vooraf doorgeven of
ze het spannend wilde of niet
spannend. Wat voor de kinderen
erg prettig was.
Tien griezelige posten stonden

klaar om iedereen die mee deed
een gave en een (beetje) enge
tocht te bezorgen.
De politie kwam zelfs langs om
de zombies in de gaten te houden en de wethouder van onderwijs Marianne Steijn heeft voor
de kinderen een filmpje gemaakt
ter afsluiting. Dit maakte het verhaal helemaal compleet.
Dankzij de betrokkenheid van
collega’s, (hulp)ouders en de kinderen is het ook dit jaar weer een
geslaagd feest geworden. (foto:
aangeleverd)
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Veertig jaar delicatessen bij

‘De Kaasmarkt’

verwelkomen. “We hebben in al die jaren heel
veel gehoord en gezien, daardoor hebben we
een goede band met onze klanten kunnen
opbouwen. Veel mensen hebben de geboorte
van onze zonen Bas (25, studeert inmiddels
aan de TU Delft) en Daan (23, zelfstandig
interieurbouwer) destijds gevolgd , in de
drukke maand december helpen onze zoons
en schoondochters ons daar waar nodig. Ze
zijn er immers toch al mee opgegroeid.”

IJMUIDEN - In november 1978 begonnen Gert en
Els van Zelderen hun winkel ‘De Kaasmarkt’ aan
de Kennemerlaan, inmiddels is de zaak een begrip
geworden in IJmuiden en omstreken. Een grote
groep vaste klanten weet het, bij Gert en Els kun
je terecht voor delicatessen van topkwaliteit. Deze
maand wordt het 40-jarig bestaan van de winkel
gevierd met mooie aanbiedingen.

De Kaasmarkt bedankt naast de klanten ook
alle medewerkers die in de winkel werken of
hebben gewerkt. “Zonder deze mensen was
het nooit gelukt!” Ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan worden de klanten op 16
en 17 november in de winkel getrakteerd op
mooie aanbiedingen en iets lekkers.

Met veertig jaar ervaring in het vak weten Gert en Els
van Zelderen als geen ander wat lekker is. Die kennis
vergaarden ze in de loop der jaren onder meer door
inspiratie op te doen in binnen- en buitenland. Zo reizen
ze bijvoorbeeld regelmatig naar Frankrijk om daar de
grootste specialiteitenmarkt van Europa te bezoeken en
kennis te maken met nieuwe producten. Kwaliteit staat
bij het echtpaar hoog in het vaandel, daarom wordt
altijd zeer selectief gewerkt bij het

samenstellen van het assortiment. Dat
assortiment is overigens in de loop der jaren fors
gegroeid. De winkel staat onder meer bekend om
de vele kaassoorten, specifiek de boerenkazen,
maar ook de Hollandse en buitenlandse kazen.
Verder zijn ook de fijne vleeswaren en patés uit
België, Frankrijk en Italië alom bekend, maar
heeft de winkel bijvoorbeeld ook overheerlijke
wijnen en maar liefst 27 (!) soorten Leonidas
bonbons op voorraad. Noten worden dagelijks
vers gebrand en met de naderende feestdagen
is het uiteraard ook mogelijk om fraaie
relatiegeschenken in diverse prijsklassen te
laten samenstellen.
Trots zijn Gert en Els op de vele vaste klanten
die ze in veertig jaar tijd hebben mogen

Directeur Rabobank
IJmond kondigt vertrek aan

Strawberries
Heren 1 verliest
van koploper
Abcoude
Driehuis - Het eerste herenteam
van hockeyclub Strawberries
heeft afgelopen zondag opnieuw
een nederlaag geleden. Op het
eigen veld verloren de aardbeien met ruime cijfers van Abcoude (2-8). Het team van trainer
Robbert Zevalkink kampt door
dit verliee en winst van de concurrenten nu met degradatiezorgen. De achterstand op de veilige tiende plaats is nu opgelopen
tot drie punten en Strawberries
heeft veruit het slechtste doelsaldo. Strawberries begon uiterst
belabberd aan het duel tegen Abcoude. Na dertig seconden stond
het al 0-1. Het herstel was prima te noemen, Pepijn Hendriksen scoorde nog binnen de eerste twee minuten van het duel een typische spitsengoal. Beide teams waren in de eerste helft
aan elkaar gewaagd, al ging Abcoude (overigens de verrassende koploper in de tweede klasse)
wel met een 1-2 voorsprong de
rust in. In de tweede helft voltrok
zich een identiek scenario als aan
het begin van de wedstrijd. Ook
nu een snelle goal van Abcoude en een snel antwoord van de
roodhemden. Nu stond middenvelder Jeroen Snellen aan het einde van de aanval en wist te scoren. Hierna kwam Strawberries
niet meer in het spel voor. Verdedigend ging meer fout dan goed
en de aanvallers van Abcoude regen uit het niets de kansen aaneen. Dit resulteerde binnen twintig minuten in vijf doelpunten,
waardoor Strawberries wederom
een grote nederlaag moest incasseren. Komende zondag staat de
derby in en tegen Haarlem op het
programma. (Finn van Leeuwen)

IJmond - Met ingang van 2019
neemt directievoorzitter Jakob Klompien afscheid van
Rabobank IJmond.

Langgekoesterde wens in vervulling

Landgoed Duin & Kruidberg opent
Spa & Wellness ’t Princenbosch
Santpoort-Noord - De langgekoesterde wens van Landgoed
Duin & Kruidberg is eindelijk werkelijkheid geworden. Afgelopen weekend is het eerste gedeelte van Spa & Wellness ’t Princenbosch geopend.

Spa & Wellness ’t Princenbosch
is exclusief geopend voor hotelgasten van Landgoed Duin &
Kruidberg.
De Spa & Wellness heeft zijn
Ruim 10 jaar geleden ontstond zaamheden begonnen en is er naam te danken aan ‘sijn Hooger bij het Landgoed de vurige in de aangrenzende vleugel een heijt de Heere Prince van Oranwens om spa & wellnessfacilitei- Wellness Wing gerealiseerd. Als gie’, beter bekend als Willem III –
ten aan de luxe landgoedbele- eerste is de fitness volledig ver- stadhouder en later koning van
ving toe te voegen. Vele plannen nieuwd. Het Spa & Wellnessge- Engeland – die in 1678 het landen vergunningsprocedures later, bied is veelzijdig en biedt voor goed voor 30.000 Hollandse flois dit nu gelukkig gerealiseerd. ieder wat wils. Naast een bin- rijnen kocht. Het landgoed werd
Het is nu mogelijk om als gast nenruimte met een Biozoutsau- al snel daarna ’s Princenbosch
van het Landgoed naast de culi- na, stoombad, infra-rood sauna, genoemd. Willem III gebruikte
naire beleving, het genieten van voetenbad, afkoelzone en relax- landgoed De Kruidberg voornade natuur & cultuur en het ont- ruimte wordt naar verwachting melijk als jachtverblijf maar ook
dekken van de sportieve moge- eind november ook de buiten- om geheime besprekingen te
lijkheden in de nabije omgeving, ruimte met een ligweide, whirl- voeren. Het landgoed was een
heerlijk tot rust te komen en te pool en buitensauna geopend. kleinere versie van zijn paleis en
werken aan het algehele welzijn Daarnaast zijn er 3 behandelka- landgoed Het Loo te Apeldoorn.
door een bezoek te brengen aan mers gerealiseerd waar massa- Willem III stierf in 1702 waarna
’t Princenbosch.
ges, facials en duo-behandelin- Landgoed De Kruidberg in het
Begin 2018 zijn de bouwwerk- gen gegeven kunnen worden. verval raakte. (foto: aangeleverd)

Directievoorzitter Jakob Klompien (53) vertrekt in het nieuwe jaar bij Rabobank IJmond.
Na ruim 5 jaar directievoorzitter te zijn geweest bij Rabobank
IJmond en een carrière van ruim
35 jaar binnen de Rabobank is
Klompien tot het besluit gekomen de Rabobank-organisatie
te verlaten.
,,Samen met de medewerkers,
klanten en leden heb ik in het
gehele land en op meerdere
plekken in de wereld een fantastische tijd gehad. De Rabobank
IJmond was een prachtig slotstuk daarin. Ik kijk daar met trots
en dankbaarheid op terug. Door
de transitie die de Rabobank inzet voel ik persoonlijk dat het
ook voor mij goed is om nieuwe
uitdagingen aan te gaan”, aldus
Klompien.
Klompien heeft veel betekend
voor de IJmond. Zo heeft hij
in 2014 de fusie van Rabobank
Velsen en IJmond-Noord begeleid, is hij initiatiefnemer van de
‘Kracht van de IJmond’ geweest
en heeft hij belangrijke samenwerkingen opgezet, onder het
mom van ‘boven de rook van
de IJmond uitkomen’, van Telstar tot IJmond Hockey en van
RaboWeek IJmond tot een partnership met TATA Steel Chess.
Klompien is tevens voorzitter
van het Havenfestival IJmuiden.
Klompien: ,,De IJmond is een
zeer veelzijdige regio met een
grote economische potentie.
Deze potentie vraagt op allerlei terreinen om samenwerking met partijen. Alleen ga je
sneller, maar met samenwer-

ken kom je verder, dat geldt in
z’n algemeenheid maar ook zeker voor de IJmond! Ik heb hier
met alle liefde een steentje aan
bij mogen dragen.”
Voorzitter van de Raad van
Commissarissen Frans Baud betreurt het vertrekt van Klompien
vanwege zijn grote verdienste
voor het tot stand brengen en
positionering van de Rabobank
IJmond.
,,De bank heeft onder zijn leiding qua organisatie, klantgerichtheid en marktpositie alsmede financieel resultaat een
zeer robuust karakter gekregen.
Ik kende zijn overwegingen om
ook nog eens buiten de bank te
kijken en respecteer deze keuze.
Ik wens hem daarbij alle succes
natuurlijk!’’ (foto: aangeleverd)
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IJmuiden - De gemeenteraad
heeft ingestemd in met de bouw
van drie nieuwe flats aan de Orionweg en het daarbij behorende bestemmingsplan. Ook het
bestemmingsplan Velserbroek
is aangenomen. En de raad nam
moties aan om het standplaatsenbeleid onder de loep te nemen en kritisch na te gaan of er
ongeoorloofde
prijsafspraken
worden gemaakt tussen aanbie-

et ou

ders in de jeugdzorg.
Over het bestemmingsplan Orionweg was vorige maand nog
een extra sessie gehouden omdat er onduidelijkheid was over
de schaduwwerking van de drie
te bouwen flats van 6-, 8- en
10-hoog. Donderdagavond werd
er fel gediscussieerd over een
amendement van D66 en CDA
om deze flats alsnog vier meter te
verplaatsen en daarmee een aan-

ats rio

eg

tal omwonenden wat langer zonlicht te geven. Het amendement
haalde het niet.
Daarnaast waren er vragen over
de voortgang over de IJmondsamenwerking, over de dreigende kap van bomen in De Zeiler in
Velserbroek en de toegankelijkheid van speelplekken voor minder valide kinderen. Dit is allemaal terug te zien in de integrale
uitzending van raadsplein.tv.
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IJmuiden - Je kon er de afgelopen dagen niet omheen: de Seafox 5 die hoog boven het havengebied uit
torent. Het jack-up schip, dat veelvuldig wordt ingezet bij de bouw van windmolenparken op zee, ligt tijdelijk in IJmuiden voor onderhoud. (foto: Chris Hoppenbrouwer

eer i ge er o e cu ca es
o oraa rie oe te re e

ge tekenopdracht. Stan Boot, Richard Schutte en Mika Bogaard
maakten op school samen een
mooie tekening met koraal en
vissen. Regelmatig verschijnen
nieuwsberichten in de media
over het doemscenario dat over
enkele tientallen jaren alle koraalriffen in de oceanen geheel
verdwenen zullen zijn.
De opwarming van de aarde
en de toenemende CO2-concentratie resulteren in verzuring van de oceanen, met als gevolg dat koraalriffen eerst verbleken en uiteindelijk geheel afsterven. Die boodschap heeft
indruk gemaakt op de drie jongens. Ze besloten om cupcakes
te gaan bakken en die voor een
euro te verkopen op de kledingbeurs die op school gehouden
werd. Alles hebben ze daarvoor
zelf geregeld. Het leverde een
bedrag van zestig euro op, dat
IJmuiden - Drie leerlingen van het redden van de koraaldrie- is gestort naar het Wereld Nabasisschool De Vliegende Hol- hoek in Zuidoost Azië.
tuur Fonds voor het redden van
lander hebben een bijzonde- Een opvallend project, dat de koraaldriehoek. (foto: aangere actie gehouden met als inzet voortkwam uit een eenvoudi- leverd)

IJmuiden - Burgemeester Frank Dales heeft woensdag het startschot gegeven voor het project Safe Streets. Door het ondertekenen van een intentieverklaring spreekt hij uit dat de veiligheid
van vrouwen in de openbare ruimte in Velsen zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn.
Op 1 november is een online enquête over dit onderwerp gestart.
Alle vrouwen uit Velsen worden opgeroepen om deze in te vullen via
de Facebook-pagina of website van
de gemeente.
Vrouwen moeten zich altijd en
overal veilig voelen op straat. Wat
zij ook dragen, hoe zij zich ook gedragen, waar zij ook heen gaan, op
welke tijd van de dag dan ook. Maar
het is niet altijd vanzelfsprekend.
Vooral jonge vrouwen kunnen zich
onveilig voelen. Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting op
straat is een serieus probleem.
UN Women Nationaal Comité Nederland onderneemt actie tegen
onveiligheid op straat met het project Safe Streets. In Velsen is dit opgepikt door de gemeenteraad, en
eerder dit jaar heeft de raad een
motie aangenomen om ook in Velsen met dit onderwerp aan de slag
te gaan. Het is bekend als er bij de
politie aangifte gedaan wordt van
seksuele misdrijven. Maar daarbui-

ten is eigenlijk niet bekend of en in
welke mate seksuele intimidatie in
Velsen voorkomt. Dit omdat vrouwen hierover vaak niet willen of
durven praten. Met deze enquête
wil de gemeente het gesprek starten. De enquête is anoniem. In de
enquête wordt ook gevraagd of je
samen met andere vrouwen over

dit thema wilt praten. Je wordt dan
uitgenodigd om plaats te nemen in
een (tijdelijke) werkgroep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar oplossingen voor de knelpunten, die
onder andere uit de enquête naar
voren komen.
Op de foto staan vanaf links Åsa Ekvall (UN-Women-Nederland), Teresa Marcos (ex-raadslid en initiatiefnemer in Velsen), burgemeester Frank Dales, Marije Cornelissen
(UN-Women Nederland) en Bernadette Vieverich (UN-Women Nederland). (foto: Reinder Weidijk)
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IJmuiden - Na het havengebied krijgt ook IJmuiden-centrum een
bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ruim 110 ondernemers op Plein
1945, de Lange Nieuwstraat en het Marktplein slaan naar verwachting begin volgend jaar de handen ineen. Vorige week donderdag tekenden het oprichtingsbestuur en wethouder Verwoort
een uitvoeringsovereenkomst die het proces in een stroomversnelling brengt.

de BIZ. Ook de provincie NoordHolland draagt een steentje bij.
De aankleding van het gebied
is één van de speerpunten in
het vijfjarenplan. Een eenduidig luifelplan staat hoog op de
verlanglijst, alleen gaat de BIZ
daar niet over. ,,Daarvoor moeDe Bedrijveninvesteringszone le ondernemers via het online ten de vastgoedeigenaren zich
IJmuiden Centrum komt in de retail platform Chainels op de ook verenigen in een BIZ”, aldus
plaats van de winkeliersvereni- hoogte van de ontwikkelingen. Floor Thomasse. ,,In de Haarlemging, waarvan lang niet alle on- Dit platform zorgt vanaf de start se Cronjéstraat is het gelukt, dus
dernemers in het gebied lid wa- voor veel meer betrokkenheid.”
ik sluit niet uit dat het er hier ook
ren. Daardoor betaalde niet ie- Wethouder Jeroen Verwoort van komt. Dat zou fantastisch
dereen mee aan de kerstverlich- (economische zaken) is enthou- zijn.”
ting, de evenementen, de pro- siast over de ontwikkelingen in De BIZ is een feit als de helft van
motie en de aankleding.
het gebied waar zijn wieg stond. de winkeliers heeft gestemd en
In de nieuwe situatie zijn alle on- ,,Dit is het juiste moment voor minstens twee derde daarvan
dernemers automatisch lid van ondernemers om de handen in- vóór heeft gestemd. De stemde BIZ. Zij betalen tussen de 150 een te slaan. De Lange Nieuw- ming wordt begin 2019 gehouen 750 euro contributie, afhan- straat en Plein 1945 zijn de af- den.
kelijk van de WOZ-waarde van gelopen jaren gerenoveerd, de Het oprichtingsbestuur bestaat
het pand waarin zij zitten. Bij de panden worden weer voller en uit René Hoogenboom (voorzitwinkeliersvereniging betaalden de economie is op dreef.” De ge- ter), Niels Verspuy (secretaris),
alle leden leden hetzelfde: zo’n meente Velsen levert een finan- Els de Roo, Robert Klein, André
450 euro per jaar. De gemeen- ciële en organisatorische bijdra- Michels en Corrie Mosch. (Friso
te gaat de contributie van de BIZ ge aan de totstandkoming van Huizinga, foto: Reinder Weidijk)
via WOZ-belasting innen. Het
gaat naar schatting om 43.000
euro per jaar.
,,We zijn in de zomer begonnen met een draagvlakmeting
en toen bleek dat veel ondernemers enthousiast waren”, aldus
winkelloods Floor Thomasse, die
het proces samen met een collega van de afdeling Economische
Zaken namens de gemeente Velsen begeleidt. ,,Vervolgens hebben we de input van de ondernemers verwerkt in plan voor de
komende vijf jaar. Het proces is
heel transparant. We houden al-
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Plus-Wijzer

IJmuiden - Jacky is een reu van 8
jaar, een Old English Bulldog. Samen met Joy is hij bij Kerbert Dierentehuis in IJmuiden gebracht
omdat hun baasje niet meer goed
voor ze kon zorgen. Helaas lukte
het met Jacky niet in hun nieuwe
thuis qua klik en dus is Jacky nu alleen op zoek naar een nieuw thuis.
Geen makkelijke keuze maar Joy

doet het super in haar nieuwe huis
en ze hadden al een aantal weken
apart gezeten vanwege Jacky zijn
kruisbandoperatie. Jacky is niet gewend aan kleine kinderen, maar
grote kinderen is geen probleem.
Voor meer informatie over Jacky en
alle andere dieren die een nieuw
baasje zoeken, bel met het Kerbert
Dierentehuis aan de Heerenduin-

WWW.CASTRICUMMER.NL

weg te IJmuiden: tel. 0255-515744.
Het asiel is open van maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00
en13.00 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)

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Film in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 9 november is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts Belang en u bent van harte welkom. Er wordt deze middag de film Victoria en Abdul vertoond. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en
Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om
mee te werken aan de vieringen
rond het Gouden Jubileum van
de koningin, blijkt er een klik te

Reünie
Zeeverkennersgroep Nannie
v/d Wiele

zijn tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die
haar positie als vorstin met zich
meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen
en bedienden om hen heen proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin
gaat de wereld met andere ogen
bekijken.
De filmvoorstelling begint om
14.00 uur en de toegang is gratis. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

LEZERSPOST
Wat een prachtig voorbeeld van inzet voor de samenleving
is het verlenen van een koninklijke onderscheiding aan Ed
Freijer! Hulde ook aan het bestuur van de Franciscusschool.
Zij waren zich duidelijk bewust van deze unieke inzet en namen de moeite om het lintje aan te vragen. Jammer genoeg
worden vrijwilligers nog veel te weinig gewaardeerd en in
het zonnetje gezet op regelmatige tijden. Doet goed voorbeeld volgen wellicht?
R. van Dieren, Santpoort

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

‘t Brederode Huys
kleurt Chinees
Santpoort-Zuid - De opening van
de expositie van Sofie Xie afgelopen zaterdag had een geheel Chinese uitstraling. Allereerst door
de prachtige schilderijen van deze kunstenares, maar ook door
de Chinese muziek en dansen die
werden uitgevoerd. De bezoekers
keken hun ogen uit. Wat Sofie Xie
in haar werk wil laten zien zijn
beelden waarbij de rode draad
begint in het verre verleden, het
oeroude China en doorgaat naar

Opbrengst naar spaarrekening dochter

Tribute-avond Full Count voor
overleden zangeres Thalia Theater
IJmuiden - Op 19 augustus werd Full Count opgeschrikt door het
plotselinge overlijden van zijn zangeres Natascha Klobedanz,
vanaf de oprichting het stralende middelpunt van de tienkoppige coverband uit Velsen en Haarlem. Haar uitvaart was in besloten kring. Nu organiseren de bandleden voor iedereen die daar
bij wil zijn op 1 december een tribute-avond.

Kaarten voor deze bijzondere avond kosten 6,50 euro plus
1 euro administratiekosten en
zijn via www.fullcount.nl en
www.thaliatheater.nl
uitsluitend online te koop.
De opbrengst gaat naar een
Het muzikale eerbetoon aan den een paar bijzondere num- goed doel: een spaarrekeNatascha is op 1 december in mers ingestudeerd. Daarnaast ning voor Natascha’s achtjarige
het Thalia Theater in IJmuiden, komen de hoogtepunten voor- dochter, die daarmee over tien
vlakbij het huis waar zij woon- bij uit het omvangrijke repertoi- jaar als nagedachtenis aan haar
de. De zaal gaat om 20 uur re waarmee Natascha en haar moeder een extra spaarpotje
open. Het belooft een emotio- bandleden een zekere reputa- krijgt.
nele en tegelijkertijd feestelijke tie hebben opgebouwd. Al bij- Uiteraard is het ook mogelijk
avond te worden, waaraan tal na elf jaar brengt Full Count met om iets (meer) te doneren. Dit
van gastmuzikanten meewer- vier blazers, toetsen, gitaar, bas, kan in de bus die op 1 decemken die ooit met Natascha en drums en veel zang op dynami- ber in de foyer van het ThaliaFull Count hebben gespeeld en sche wijze soul, disco, rock en theater staat en via bankrekegezongen.
ska waarop goed gedanst kan ningnummer NL74 INGB 0009
Speciaal voor deze avond wor- worden.
6738 56. (foto: aangeleverd)

Recreatieschap Spaarnwoude
werkt aan verbetering water

Regio - In verschillende waterpartijen in Recreatiegebied
Spaarnwoude wordt binnenkort
de verre toekomst. Er is een con- gestart met baggerwerkzaamtinue verlangen om thuis te zijn heden. Hierdoor wordt de watussen China en Europa. Xie be- terkwaliteit van de zwemlocaties
heerst verschillende technieken, bij De Watergeus en het Naaktdie ze demonstreerde tijdens de recreatieterrein verbeterd, waarvernissage. Haar schilderijen zijn door er minder kans op blauwaltot 17 november te bezichtigen gen zal zijn in de zomer.
bij de Vereniging Santpoorts Be- Het Hoogheemraadschap van
lang: elke dinsdag van 13.30 tot Rijnland heeft bij het naaktrecre16.00 uur en op afspraak via 023- atieterrein al een nieuwe pomp
5381999. Adres: Bloemendaalse- geplaatst, waardoor de doorstrostraatweg 201, Santpoort-Zuid. ming van het water naar deze
zwemplek wordt verbeterd.
(foto: aangeleverd)
De baggerwerkzaamheden vin-

den vooral plaats vanaf het water. Voor de aan- en afvoer van
materieel zullen enkele rijroutes
over land worden gebruikt.
De bagger is van voldoende milieukwaliteit en zal worden uitgespreid over twee weilanden
achter het kantoor van Recreatie Noord-Holland. Na indroging
van de bagger worden de weilanden weer opnieuw ingezaaid,
en weer als weiland in gebruik
genomen.
De werkzaamheden starten in de
tweede helft van oktober. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden in januari 2019 ge-

reed zijn.
Het project wordt mede gesubsidieerd door Provincie NoordHolland. (foto: aangeleverd)

Popkoor Zingsation geeft
twee concerten in Dorpskerk

Expo Truus van Alphen
Santpoort-Noord - In de maanden november en december worden in ‘t Mosterdzaadje de schilderijen van de Haarlemse kunstschilder Truus van Alphen (1946)
tentoongesteld.
Nadat zij haar kinderen had
grootgebracht vond ze het tijd
voor haar eigen ontwikkeling
en werd zij student aan de Koninkljke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.
Dat ‘t Mosterdzaadje een voormalig kerkje is komt Truus van
Alphen goed uit. Hoewel zij zelf
niet religieus opgevoed is, wer-

den haar schilderijen wel degelijk geïnspireerd door bezoeken
aan kerken. Ook vormen Bijbelse thema’s vaak een leidraad in
haar werk. Zo maakte zij de serie
‘De Staties’ ontstaan na kerkbezoeken en de wandelingen door
het bos. ,,In de bossen kreeg ik
wat ik noem een kathedraal gevoel. Daaruit zijn de boomschilderingen, ‘De Sublimeringen’,
ontstaan.”
De expositie is voor en na afloop
van de concerten te bezoeken.
Kerkweg 29. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Popkoop
Zingstation treedt op zaterdag
17 november twee keer op in de
Dorpskerk Santpoort. Schuif aan
en luister naar de mooiste ballads en de lekkerste swingers.
Stilzitten wordt lastig. Het wondermooie ‘Halleluja’ of de kraker
‘Somebody to love’, de mooiste
nummers van popkoor Zingsation komen tijdens deze voorstelling allemaal voorbij.
Popkoor Zingsation is een enthousiast meerstemmig popkoor.
Na geruime tijd stevig repeteren
zijn de zangers en zangeressen er
klaar voor. Er zijn meerdere nummers met solisten en ook is aan
beweging en belichting gedacht.
Kortom een koor met pit en ondertussen een hechte club. ,,Zingen is voor ons het allerbelangrijkst maar ook gezelligheid hoort
erbij’’, aldus een van de leden.
Zingsation staat onder leiding
van zangcoach Carolien Goeman,
een zangcoach met een goede neus (en oren) voor de mooiste arrangementen. Alle zangers
krijgen, voorafgaand aan de re-

petities op woensdagavond, tips
en trucs om beter en gezonder te
gaan zingen. Nieuwsgierig naar
het resultaat? U bent van harte
welkom. De voorstellingen zijn in
de Dorpskerk in Santpoort-noord,
bekend om de prachtige akoestiek. De voorstellingen op zaterdag 17 november zijn om 15.30
en om 20.00 uur. Kaarten kosten

10 euro (inclusief één consumptie) en zijn verkrijgbaar via zangschoolcaroliengoeman.com/
popkoor-zingsation of via een
van de leden.
Na deze voorstelling zijn nieuwe
leden (alle stemsoorten) welkom.
Meer weten? Mail naar carolien.
goeman@planet.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen - Op 4 mei 1969 is Zeeverkennersgroep Nannie van der
Wiele opgericht vanuit de St. Martinusgroep. In 2019 bestaat we 50
jaar! Zaterdag 11 mei 2019 wordt
dit gevierd met een reünie voor leden, bestuur, oud-leden en oudbestuursleden. Via deze weg wil
de vereniging iedereen uitnodigen om zich aan te melden. De reunie zal in de middag plaatsvinden en er zal zeker ruimte zijn om
zelf weer te zeilen, te roeien, gezellig met elkaar te praten en te eten.
Het volledige programma met tijden wordt later bekend gemaakt,
maar zet de datum alvast in je
agenda! Via de website www.nannievdwiele.nl kun je je met een
link naar de speciale Facebook pagina voor de reünie aanmelden.
Heb je geen Facebook, dan kun
je je aanmelden bij Berrie Bottelier, zijn gegevens staan ook op de
website. Eten en drinken is tegen
een kleine vergoeding te verkrijgen. Zeeverkenners Nannie van
der Wiele is dit jaar gestart met
een Bever-speltak. Met activiteiten op basis van het scouting spelprogamma, worden kinderen vanaf 5 tot 7 jaar geprikkeld om hun
fantasie te gebruiken. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via bevers.
nannies@gmail.com.

Herdenkingsconcert WOI in
Engelmunduskerk IJmuiden
IJmuiden - Ter gelegenheid van
het 100-jarig jubileum van de wapenstilstand die een einde maakte
aan de Eerste Wereldoorlog brengt
IJmond Vocaal op zaterdag 10 november ‘Eternal Light’ van Howard
Goodall. Dit prachtige requiem is
gebaseerd op teksten van soldaten die het slagveld en de vreselijke loopgraven overleefden. Een
belangrijk onderdeel is het wereldberoemde gedicht In Flanders
fields van de Canadese arts John
McCrae uit 1915. Over de uitgestrekte klaproosvelden die ontstonden tussen de graven in Vlaanderen. Sindsdien is de klaproos het
symbool geworden voor de herdenking van de gevallenen in WO1
en de daarop volgende oorlogen.
Nederland was weliswaar neutraal, maar toch werden honderdduizenden jongens gemobiliseerd
onder andere op het Forteiland
van IJmuiden en in Fort Kijkduin
in Den Helder. Ook vielen er in de
vissersplaatsen aan de Nederlandse kust veel burgerslachtoffers
door de zeeblokkade. Vissersboten die zich toch op zee waagden,
liepen het risico op de mijnenvelden te lopen of getorpedeerd te
worden door Engelse oorlogsschepen. Met onze uitvoering van
dit ontroerende werk op bijzondere locaties willen we u meenemen
naar een bijna vergeten tijd, die
toch zulke diepe sporen heeft nagelaten in onze geschiedenis. Het
werk Eternal Light herdenkt, maar
spreekt bovenal hoop uit op een
vreedzame toekomst. Op zaterdag
10 november voert IJmond Vocaal
‘Eternal Light’ uit in de Engelmunduskerk in IJmuiden. Deze kerk
kijkt uit over het terrein van de
vroegere visafslag en vishallen en
heeft een grote rol gespeeld voor
de vissers en hun families, die werkeloos raakten door de zeeblokkade, en in de opvang van de nabestaanden van verongelukte bemanningen van de vissersboten.
Voor aanvang van het concert is er
een inleiding waarin het muziekstuk en de rol van de Engelmunduskerk worden toegelicht. De inleiding start om 19.30 uur en na
een korte koffiepauze begint het
concert om 20.00 uur. Kaarten (inclusief inleiding) kosten 15 euro
en zijn verkrijgbaar via ijmondvocaal@gmail.com. Aan de zaal 17,50
euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro.
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Whiskeymo’s tijdens
ZoMiPo in De Hofstede
Voor het ZondagMiddagPodium
in Velsen treden zondag 11 november De Whiskeymo’s voor u
op in Woonzorgcomplex De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek. Zij brengen u muziek uit de jaren ’40 en ’50 in driestemmige
zangarrangemen-

Rommelmarkt Dwarsligger
De Dwarsligger - Zaterdag 10
november wordt er in Buurtcentrum de Dwarsligger weer een
rommelmarkt gehouden.
U bent vanaf 9.00 uur van harte
welkom. We eindigen om 13.00

ten, met als titel ‘Het hangt in de
lucht’.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Alle info van
het ZoMiPo vindt u ook op www.
welzijnvelsen.nl

Basiscursus fotografie
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u in een cursus van
12 lessen meer leren over uw camera, fotograferen en alles wat
daarbij komt kijken.
Daarvan zijn drie praktijklessen,
twee buiten en een binnen. De

Lekker eten in
Santpoort-Noord
Het Terras - Op dinsdag en donderdag kunnen ouderen uit Velsen heerlijk eten bij de Warme
Lunch in Dorpshuis het Terras.
Op dinsdag is er om 12.30 uur
een 2 gangen menu en op donderdag om 12.00 uur een 2 gangen menu voor slechts 5 euro.
Ook op woensdag is er een heerlijke maaltijd bij de Open Tafel.

Op woensdag is er om 16.30 uur
een 3 gangen menu voor 6 euro.
Tijdens een gezellige sfeer wordt
het eten door vrijwilligers aan tafel geserveerd. Het eten wordt
door onze eigen koks in onze professionele keuken bereid. Voor al
deze maaltijden dient u zich van
te voren op te geven. Mee eten?
Bel Het Terras op 023-3031228

Buurtmoestuin
in Zee- en Duinwijk

De Dwarsligger - Wijkbewoonster Carrie Nupoort wil wijkbewoners in beweging krijgen en met
elkaar verbinden. Daarvoor heeft
ze een mooi plan gemaakt. Op
het grote veld naast De Dwarsligger komen verhoogde moestuintjes en buitensporttoestellen.
Zo hoopt Carrie, met name oudere buurtbewoners, te activeren.
Daarvoor wordt samengewerkt
met het Seniorencentrum Zeewijk en Zorgbalans.
Carrie is heel blij met de financi-

ele bijdragen van de gemeente
Velsen (GIDS) en van het Oranjefonds zodat het plan in het voorjaar van 2019 uitgevoerd kan
worden. Maar ze kan het niet alleen!
Carrie zoekt dus mensen die dit
samen met haar willen organiseren en uitvoeren. Ook mensen
met kennis van moestuinieren
zijn van harte welkom. Wilt u contact met Carrie? Bel dan met 0615379248 of mail naar caro1947@
outlook.com.

Puzzel- en
spelletjesruilbeurs
De Spil - U kunt nu elke maand
uw puzzel of spel gratis komen
ruilen met andere liefhebbers!
Naast het ruilen kunt u ook kopje koffie drinken en een babbeltje
maken. Ook hebben we een grote puzzel klaar liggen om in elkaar gezet te worden. Zien we u
op woensdag 14 november tussen 10.00 en 12.00 uur aan de
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden?
Wij beschikken ook over een assortiment puzzels waar u uit kunt
kiezen, variabel van 99 tot 2000

Taal is alles!

stukjes. Komt u een spel of puzzel
ruilen, dan bent u verplicht om
een andere weer mee te nemen.
We doen dit alles met een gesloten beurs.
Op deze manier hebben meerdere mensen enorm plezier van
één en dezelfde puzzel en dat is
leuk meegenomen. We hebben
in de Koffiekamer Het Volkshuys
in Buurtcentrum De Spil een goede locatie gevonden voor onze
ruilbeurs. Voor vragen bel 0255510186.

uur.
Wilt u een tafeltje reserveren, dan
verzoeken we u vanaf maandag
5 november te bellen met mevr.
Gerda Broek op 0255-522782.
S.v.p. bellen na 9.30 uur.

cursus is wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
en start zodra voldoende deelnemers zich hebben aangemeld.
De totale kosten bedragen 95
euro. Meer weten? Bel 0255510652.

Filmavond voor vrouwen
Gezondheidsbeurs Velsen
in Rabobank IJmondstadion
Op zondag 27 januari, van
10.00 tot 14.00 uur, wordt in
het Rabobank IJmondstadion
alweer voor de zesde achtereenvolgende keer de succesvolle Gezondheidsbeurs Velsen
gehouden.
Doel van de Gezondheidsbeurs
is het promoten van een gezonde leefstijl speciaal voor 40+ers.
Op de beurs kunnen bezoekers
gratis een kijkje nemen bij organisaties op het gebied van
medische preventie (zoals artsen en fysiotherapeuten), sport
en vitaliteit, gezonde voeding,
zorg en welzijn.
Voor deelnemende organisa-

ties biedt de beurs een uitstekende gelegenheid om de organisatie te promoten bij de
inwoners van Velsen. Biedt u
een gezond product of gezonde dienst, een activiteit of een
test? We nodigen u graag uit
als deelnemer aan deze beurs.
Aanmelden kan tot 1 december maar niet elk verzoek kan
gehonoreerd worden, omdat
de organisatie streeft naar optimale diversiteit. Voor vragen of
aanmelden kunt u contact opnemen met Nicole Sheridan of
Ad Otten tel: 0255-510186 (De
Spil) of mail naar buurtsport@
welzijnvelsen.nl

Rommelmarkt Brulboei
De Brulboei - Het is weer tijd
voor de jaarlijkse rommelmarkt in
uw buurthuis. Op zondag 11 november is het zover. Om 10.00 uur
gaan de deuren open. Dan kunt u
heerlijk rondstruinen en wie weet

met nog meer leuke en mooie
spullen naar huis gaan dan u
dacht! De rommelmarkt duurt tot
14.00 uur en de bar is geopend.
Entree als altijd gratis. Meer weten? Bel 0255-510652.

G-Disco ‘Ook voor jou’,
een gezellig feest
De Koe - Zaterdag 1 december wordt weer de G-disco ‘Ook
voor jou’ gehouden in de discozaal van De Koe in Velserbroek.
G-disco is een speciale discoavond voor mensen met een
beperking. Wilma Wardenaar,
begeleider bij gezinshuis ‘Onder de pannen’ in Velserbroek
en medeorganisator van de
disco, is erg enthousiast: ”Het
is elke keer een feest, voor de
mensen zelf maar ook voor de
begeleiders. Omdat het in Jongerencentrum de Koe plaatsvindt is het ook een disco zoals een disco hoort te zijn, met
rookmachines en speciale lampen, dat maakt het helemaal af.
De disco is een initiatief van

Afterskoel

De Koe - Afterskoel is de groep
7/8 inloop in Jongerencentrum
de Koe. Elke woensdagmiddag
TaalActief - Voor anderstaligen in komen we graag met u in con- kunnen tieners uit Velserbroek
Velsen Noord willen wij groepsles- tact, bel of stuur een e-mail aan en omstreken hier naar toe kosen in Wijkcentrum de Stek aan- Taal Actief Velsen/Nurcan Arslan men om leuke activiteiten met
bieden. Is taal, de Nederlandse in Buurtcentrum de Spil, tel. 0255- elkaar te doen.
taal uw ‘ding’ en wilt u uw kennis 510186/06-83132300 of mail nur- Zo wordt er gepoold, gespeeld
aan anderen overbrengen? Dan canarslan@welzijnvelsen.nl
op de PlayStation, muziek ge-

het sociaal wijkteam Velserbroek en de stichting ‘Ook voor
jou’.
,,Het is elke avond gezellig en
de sfeer zit er meteen goed
in. Ook begeleider zijn op deze avond welkom”, zegt Alexander van de Pieterman, die als
jongerenwerker in het sociaal
team zit.
,,Het is een ontmoetingsplek
voor mensen met een beperking. En het is mooi om te zien
dat ze het echt naar hun zin
hebben bij de Koe, en ook lekker helemaal uit hun dak kunnen gaan.” De avond is van
19.30 tot 22.00 uur in Jongerencentrum de Koe in Velserbroek

draaid en gewoon lekker op de
bank gehangen. Soms zijn er
speciale activiteiten: zoals spellen, workshops of kookactiviteiten.
De Koe is elke woensdag open
van 15.00 tot 17.00 uur. Meer
weten? Bel Alexander van de
Pieterman 06-22921816.

De Brulboei - Op woensdagavond 14 november presenteert
Buurthuis de Brulboei de prachtige film Victoria & Abdul op de
Filmavond voor vrouwen. Victoria
& Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone

vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) en Abdul Karim
(Ali Fazal), een jonge klerk uit India. De film begint om 20.00 uur
en kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652.

Word ook gastvrouw
of gastheer!
Het Terras - In Dorpshuis het
Terras in Santpoort-Noord zijn
momenteel 20 dames en heren actief als gastvrouw of gastheer. Iedere ochtend, middag
en avond wordt u vriendelijk
ontvangen door een van deze
vrijwilligers. Zij zorgen, achter
de bar, voor een heerlijk kopje koffie of thee of een ander
drankje. Zij geven u informatie
en regelen allerlei zaken rondom de activiteiten en de bar.

Voor de donderdagavond zijn
wij, met spoed, op zoek naar
iemand die 1 x in de 14 dagen
van 19.00 tot 22.00 uur als gastvrouw of gastheer aanwezig wil
zijn in Het Terras. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken en het gebouw tevens wil
openen en sluiten. Spreekt het
u aan om ook actief te worden
in ons mooie dorpshuis, bel dan
023-3031228 en vraag naar de
beheerder.

VACATURE TOP 5 NOVEMBER
Bedrijfsleider Voedselbank
vac.nr: 1774
De bedrijfsleider heeft de coördinatie over de operationele activiteiten. O.a. bewaken/evalueren van werkprocessen.
Vrijwilliger Klussendienst Bibliotheek
vac.nr: 1757
Als klusteam vrijwilliger heb je twee rechterhanden. Met teamgenoten voer je kleine onderhoudswerkzaamheden uit.
Bar medewerkers voor De Brulboei
vac.nr: 1781
Ondersteunende bar activiteit, koffie en thee schenken, Het is belangrijk dat je met geld om kunt gaan.
Gastvrouw of gastheer in Dorpshuis het Terras
vac.nr: 1790
Het Dorpshuis zoekt een zelfstandige gastvrouw/-heer 1 x per
14dgn, donderdag van 19u -22: u, die ook wil openen en sluiten.
Klusjes in en om huis voor Stichting Wonen Plus vac.nr: 1667
Wonen Plus biedt diensten aan om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. Klein onderhoud in en om huis.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Open dag en feestelijke heropening tennispark LTC Groeneveen.
Open dag begint om 12.00 uur,
de heropening om 14.00 uur.

parctige film Victoria & Abdul. De
Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

▲

Repair Café in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg
201
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot
16.00 uur.

stadsschouwburgvelsen.nl
(foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Derek
Ogilvie. Aanvang 20.00 uur.

8 NOVEMBER

Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
IVN Zuid-Kennemerland organiseert een strandexcursie. Verzamelen 14.00 uur bij de jachthaven
Seaport Marina IJmuiden.

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro p.p.

(foto: aangeleverd)
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum. Van
13.00 tot 17.00 uur.

IJmond Vocaal met ‘Eternal Light’
in de Engelmunduskerk IJmui- ZoMiPo met de Whiskeymo’s in
Woonzorgcomplex De Hofstede,
den. Aanvang 20.00 uur.
A. Jacobsstraat 227 Velserbroek.
Aanvang 14.00 uur, 13.30 uur zaal
open.

Informatiebijeenkomst ‘Snurken
en Slaapapneu’ in het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk, 19.15 tot
21.30 uur. Aanmelden via www.
rkz.nl.

Kikker en de vallende ster (4+)
in Kennemer Theater Beverwijk,
14.00 uur.
(foto: Nick van Ormondt)
De Vrekkin (8+), familiekomedie
Jeroen van der Boom met ‘Dit ben
met Betty Schuurman in Stadsik 2.0’ in Kennemer Theater Bever- (foto: Peggy de Haan)
schouwburg Haarlem, 14.30 uur.
Toneelstuk Kunst & Kitsch in Kenwijk, 20.15 uur.
nemer Theater Beverwjk, 20.15
uur.

(foto: Cora Hendriks)
Lezing over de exotische geschiedenis van de Nederlandse keuken door culinair historicus en dito journaliste Charlotte Kleyn om
20.00 uur in de bibliotheek Beverwijk. Kaarten via www.bibliotheekijmondnoord.nl.

9 NOVEMBER

(foto: aangeleverd)
BoekStartPret in Bibliotheek Velserbroek. Boek ‘En de maan lachte’. Van 10.00 tot 11.00 uur Taal in
Thema.

Sint Maartentocht (ook zondag)
van Wandelsportvereniging ‘De
Zwervers’. Start bij Café Carillon,
President Kennedyplein 5 in Beverwijk. Start 5, 10 en 15 km tussen 09.00 en 13.00 uur. Start 20 en
25 km tussen 09.00 en 11.00 uur.
Meer informatie op www.wsvdezwervers.nl.
NK Driebanden in biljartcentrum
De Vriendschap te Akersloot.
Aanvang 10.00 uur. Ook zondag
vanaf 11.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro p.p.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum. Van
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Roy Borghouts)
A Song Journey deel 3 in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Jeugdmusicalgroep De Jonge Stem speelt ‘Shrek’ in Stadsschouwburg Velsen. Zie www.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 15 NOVEMBER
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Koffieochtend in Bibliotheek Velpositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
in Pieter Vermeulen Museum. Van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

(foto: aangeleverd)
Jeugdmusicalgroep De Jonge Stem speelt ‘Shrek’ in Stadsschouwburg Velsen. Zie www.
stadsschouwburgvelsen.nl

(foto: Trees Neijndorff)
Fernando Lameirinhas, Cubaanse
fado’s door Portugese Nederlander in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur.

StringWise in de Oude Kerk,
Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.
Zie ook www.vriendenoudekerk.
nl

12 NOVEMBER

Start collecte voor NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicaptje Kind). Tot en met 17 november.
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.
Postzegelavond van Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Aanvang 19.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Gildewandeling met gids van Gilde Haarlem. Men bezoekt de lage zolders van de St. Bavo. Hieraan voorafgaand neemt de gids u
mee langs een aantal interessante plekjes rond de kerk. Aanvang
13.30 uur. Opgeven via www.gildehaarlem.nl,
gildewandelingen@gmail.com of 06-16410803
op werkdagen van 09.00 tot 10.00
uur en van 18.00 tot 19.30 uur.
Start 13.30 uur bij beeld van Laurens Janszn. Coster.

(foto: Belinda Put)
BOMS speelt ‘Levenslang’ in de
tot theater omgebouwde Felison
Cruise Terminal IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Lezing Rik de Visser: Inspiratiebeeld Oer-IJ gebied; kansen voor
een betekenisvolle, duurzame en
klimaatbestendige inrichting van
een fascinerend landschap! Van
20.00 tot 22.00 uur in Huis van
(foto: aangeleverd)
Hilde, Westerplein 6 in Castricum.
Voorleesfeest in Bibliotheek Meer informatie op www.oerij.eu.
IJmuiden. Van 14.30 tot 15.30 uur.

11 NOVEMBER

Film ‘Victoria en Abdul’ in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

(foto: Leon Spaans)
Arcadië Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk

10 NOVEMBER

Dorcas-voedselactie bij Dekamarkt Velserbroek en Dekamarkt
Zeewijk.

Cabarestafette in Stadsschouwburg Haarlem: drie aanstormen14 NOVEMBER
de talenten voor de prijs van één,
OIG tweedehandswinkel open 20.15 uur.
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

(foto: aangeleverd)
Digisterker in Bibliotheek IJmuiden. Leren hoe je gebruik kunt
maken van digitale (overheids)
diensten.

(foto: Bob Bronshoff)
Judas, de Holleeders dichtbij naar
de gelijknamige bestseller in
Stadsschouwburg Haarlem, 20.15
uur. Inleiding om 19.15 uur. Ook
zaterdag.

Rommelmarkt bij De Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden. Van
09.00 tot 13.00 uur.

(foto: Rob Becker)
Stadsschouwburg Velsen: De Wëreldbänd met hun bekroonde
show ‘Släpstick’. Aanvang 20.15
uur.

(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. Regiobijeenkomst Nederlandse Vuurtoren
Vereniging in museum café. Van
10.30 tot 15.00 uur. De toegang
is gratis (geldt niet voor museum)
Gezellige markt in woonzorgcentrum Velserduin, Scheldestraat
101 IJmuiden. Van 10.30 tot 15.30
uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro p.p.

Rommelmarkt in De Brulboei,
Kanaalstraat 166 IJmuiden. Van 13 NOVEMBER
Stichting Gezond Natuur Wande10.00 tot 14.00 uur
len. Start om 09.45 uur bij buurtRommelmarkt in de recreatiezaal centrum De Spil, Frans Halsstraat
Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 29 IJmuiden. Belangstellenden
Santpoort-Noord. De opbrengst kunnen zich aanmelden via congaan naar Cliniclowns. Van 10.00 tact@gezondnatuurwandelen.nl
tot 15.00 uur.
Craftcafé in Bibliotheek IJmuiden.
Rouwspreekuur in de rouwhuis- Van 10.00 tot 12.00 uur. Van 15.00
kamer Alice Loeters persoonlijke tot 17.00 uur Taalspreekuur.
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Van 11.00 Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velsertot 12.00 uur.
broek.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe- Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot
gang 2 euro p.p.
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden Meer informatie: 0255-510652.
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, Spreekuur Sociaal Wijkteams in
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
staaltransport in de IJmond’. 3 voor patiënten en hun familie. ElSpeurtochten voor kinderen van ke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
kleuter tot puber.
van het ziekenhuis.

(foto: By Nadia)
Stadsschouwburg Velsen: Tim
Fransen, winnaar cabaretprijs
2018. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Tarot-avond bij Pizzeria-Ristorante Da Maurizio, Velserduinweg
161 IJmuiden. Aanvang 18.00 uur.
Filmavond voor vrouwen met de

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

22

8 november 2018

NIEUWS van de voetbalvelden

Velsen wint nipt van Zaanlandia

RKVV Velsen speelde zondag
thuis tegen Zaanlandia uit Zaandam. die de ploeg nog kent uit
de periode dat beide teams in de
tweede klasse speelden. De bezoekers werden daar vorig jaar
kampioen en zijn zeker van plan
mee te doen aan de strijd om de
punten. Met de goede prestatie
van vorige week in het achterhoofd begon Velsen met vertrouwen aan de wedstrijd.
De eerste mogelijkheid was voor
Zaanlandia: een voorzet vanaf
rechts werd net over geschoten
door Burak Bulduk. Velsen antwoordde direct: Giovanni Dors
lanceerde Marc Kloosterboer en
diens inzet werd nog net geblokt.
Even later een voorzet weer van
links door Jesper Gutteling. Angelo Beck kwam twee schoenmaten
te kort om de bal binnen te schuiven. Meteen daarna was het raak
voor Velsen: Angelo knalde een
rebound op Reduan Kesser waarna Zeno van Ooijen droog de
rechter benedenhoek vond: 1-0.
Pas na een half uur noteerden wij
een gevaarlijke aanval van Zaanlandia. Jeremy Kho wurmde zich
langs de achterlijn richting Yorinn
Albers, die gelukkig bij de eerste
paal redding kon brengen. Velsen bleef voorlopig de bovenlig-

gende partij en zag Angelo hoog
over schieten na een voorzet van
Giovanni.
Er werd door Velsen vroeg gestoord en daar hadden de bezoekers aardig wat moeite mee.
Veel van de Zaanse combinaties
strandden in de voeten van de
thuisploeg. Toch was het wel oppassen want de counters waren
zeker gevaarlijk.
Zo kreeg Jeremy Kho een steekbal door het midden die door
Remco van Dam ternauwernood
onschadelijk werd gemaakt. Bastiaan Scholten stevende even later alleen op doelman Terry Bosma af maar de sluitpost bleek paraat. Vlak voor het rustsignaal een
prima voorzet van Zeno van Ooijen die de bal panklaar legde voor
Giovanni Dors. Zijn verwoestende uithaal spatte op de paal uiteen. Aan de andere kant bezorgde Reduan Magouz de bal bij de
beste man van Zaanlandia Burak Bulduk, maar zijn schot ging
net over. De beste kansen bleven
echter voor Velsen en de voorsprong bij de rust was echt wat
mager.
Direct na de thee een reuzenkans voor Bastiaan Scholten oog
in oog met de doelman van Zaanlandia. Met snel uitlopen voor-

kwam Terry Bosma een doelpunt
voor Velsen. Zaanlandia nam hierna het initiatief over en drukte
Velsen achteruit.
De vaak ongrijpbare Burak Bulduk
stuitte enkele keren op Yorinn Albers of miste de juiste richting.
Velsen moest alle zeilen bijzetten
om zich de bezoekers van het lijf
te houden. Toch was Sebastiaan
Scholten nog dicht bij een treffer, maar verdediger Franklin Kesser zette hem de voet dwars. Velsen bleef bij uitvallen gevaarlijk

omdat er veel ruimte lag achter
de verdediging van Zaanlandia.
Zo had Marc Kloosterboer geen
oog voor de vrijstaande Sebastiaan Scholten. Ook Patrick Castricum miste op een haar het doel
na een vrije trap van Mischa Plug.
Zaanlandia bleef proberen de gelijkmaker te forceren en Velsen
mocht uiteindelijk de handen
dicht knijpen dat de voorsprong
bleef staan. Volgende week komt
DSOV naar Sportpark Driehuis.
(foto: Frans van der Horst)

Hoe vaak komt het voor dat een club acterend op het tweede niveau op zondagmiddag mag spelen? De ouderwetse voetbalzondagmiddag. Half drie. Een waterig herfstzonnetje dat schijnt op
de lange rijen voor de wedstrijdkassa. Een Eredivisiegevoel bekroop veel toeschouwers weer eens, toen zij op de voor de Keuken Kampioen Divisie ongebruikelijke dag naar Telstar-Go Ahead
Eagles toe mochten. Mochten, ja. Want het was bepaald geen
straf om ooggetuige te zijn van de nummer dertien tegen de koploper. In het vermakelijke treffen waren het de solide verdediging
en met name Terell Ondaan, die de basis legden voor de vijfde
Velsense zege van dit seizoen.

VSV slecht muur VVH/Velserbroek

VSV zondag presteerde tot op heden onder de maat, maar in de
verloren wedstrijd tegen HBC was
er duidelijk een opgaande lijn te
constateren en in de derby tegen VVH uit moest er gewonnen
worden om niet al vroeg in het
seizoen in de degradatiezorgen
te komen. Dit lukte wonderwel
waardoor VSV een aantal plaatsen
op de ranglijst steeg.
De belangen in de derby tegen
VVH waren groot te noemen,
want beide partijen konden de
drie punten goed gebruiken om
afstand van de rode streep te nemen. VVH startte met een zeer behoudende tactiek, waardoor VSV
het spel moest maken en VVH
op de counter gokte. Om niet in
dit mes te vallen liet VSV de bal
langdurig rond gaan waardoor
een status quo ontstond en er
voor het talrijk opgekomen publiek daarmee weinig viel te be-

leven. Het was voor VSV dan ook
een grote opsteker dat Kevin Hardendood zijn ploeg op slag van
rust met een droge schuiver op
voorsprong wist te brengen. VVH
moest daardoor in de tweede
helft uit haar schulp kruipen maar
met een meer aanvallende tactiek wisten zij het doel van keeper
Maenhout vrijwel niet te vinden.
Om de druk meer op te voeren
wisselde trainer David Zonneveld
van VSV aanvallend en bracht met
Malcolm Meijer en Wesley van der
Wal twee extra aanvallers binnen
de lijnen. Deze omzetting leverde gelijk zijn vruchten af en het
was Danny de Jong die op de paal
kopte en uit de rebound scoorde
Kevin Hardendood zijn tweede
treffer. De wedstrijd leek daarmee
gespeeld maar Angelo Luhulima
dacht daar anders over want op
aangeven van Mark van der Werff
scoorde hij de aansluitingstreffer

(1-2). VSV was hierdoor even van
slag en het was aan keeper Maenhout te danken dan Mark van
der Werff niet de gelijkmaker wist
te scoren. Daarna was VSV weer
aan zet en Kevin Hardendood
bracht met een afgemeten voorzet Wesley van der Wal in stelling,
die de bal fraai in de linker hoek
wist te plaatsen en daarmee gelijk zijn frustratie van jarenlange blessureleed van zich kon afwerpen. Zondag wordt thuis om
14.00 uur de gestaakte wedstrijd
tegen De Meer vanaf 30 minuten
en met een 0-2 achterstand hervat. Als VSV snel de aansluitingstreffer weet te forceren dan kan
er nog wel eens een klein wondertje gaan gebeuren. De familie
van de met succes gereanimeerde
scheidsrechter zal dan ook aanwezig zijn, waardoor deze wedstrijd sowieso een bijzonder karakter gaat krijgen.

De zaterdag 1 speelde thuis tegen Hoofddorp en had wat recht
te zetten na de onnodige nederlaag tegen Velsenoord uit. Alles
leek erop dat dit zou gaan lukken
want het was Justin Kunst in de
eerste helft en Geoffrey Bertholee
in de tweede helft die VSV op een
respectievelijke 1-0 en 2-0 voorsprong wisten te brengen. VSV
nam daarna gas terug en wisselde een aantal licht geblesseerde
spelers omdat de zege veilig leek.
VSV kreeg echter hiermee de kous
over de kop, want moest daarna twee tegentreffers incasseren,
waardoor er uiteindelijk met een
teleurstellend gelijk spel genoegen moest worden genomen. As
zaterdag staat de inhaalwedstrijd
tegen uit tegen Alliance op het
programma wat normaal gesproken drie punten moet opleveren,
maar er zal dan wel de juiste instelling moeten worden getoond.

Stormvogels stelt zege
op VEW pas in slotfase veilig
In de uitwedstrijd tegen VEW in Heemstede heeft Stormvogels in
de slotfase drie verdiende punten mee kunnen nemen naar IJmuiden. Verdiend, omdat het team in vergelijking tot de laatste drie
wedstrijden redelijk goed speelde, knokte voor elke meter grond,
twee doelpunten afgekeurd zag en in de slotfase een 1-0-achterstand terecht om kon zetten in een 1-2-overwinning. Met Kay
Keus als matchwinner.
Meteen vanaf het eerste fluitsignaal nam het team van trainer
Lettinga het initiatief, maar moest
toch toezien dat VEW-spits Tim
Wong in de zesde minuut alleen
voor doelman Germain Ebbeling
verscheen, die de bal van zijn voeten kon grabbelen. Vijf minuten
later werd de IJmuidense middenvelder Keus in de diepte gestuurd,
maar zijn inzet werd met de voet
gepareerd door doelman Jelle de
Vries.
Tot halverwege de eerste helft
bleven de Vogels de betere ploeg
en de steeds gevaarlijke hoekschoppen leverenden niet het
gewenste resultaat op: vele malen werd er uit de eerste en twee-

de lijn op doel geschoten en even
zovele malen werd het schot geblokt door een van de VEW-verdedigers.
Stormvogels scheen eindelijk na
een half uur de leiding te nemen,
maar de VEW-grensrechter gooide roet in het eten: nadat Gregory van Nieuwkoop een dieptepass ontving, stond hij niet in buitenspelpositie en dacht de score
geopend te hebben. Echter, hij
werd onterecht afgevlagd door
de grensrechter.
De tweede helft was amper drie
minuten oud toen VEW wel de leiding kon nemen: op links werd
Siezinga in de diepte gestuurd
en hij wist vervolgens in de voor

Telstar wint van Go Ahead
in ‘lekker zondagsduel’

hem verste hoek de bal diagonaal
in het doel te werken, 1-0.
Vanaf deze tegentreffer gooide
Stormvogels er nog een schepje
bovenop. Linksback Roy Schoorl
werd op het middenveld geposteerd en na dertien minuten bereikte een pass van hem
Van Nieuwkoop, die zijn keiharde schot rakelings naast zag gaan.
Uit de zoveelste corner kwam na
een scrimmage de bal via Thomas Scholten voor de voeten
van Van Nieuwkoop en volgens
de scheidsrechter vloog de bal
vervolgens via de hand van een
Stormvogels-speler het doel in.
Lettinga wilde meer gaan aanvallen en wisselde twee verdedigers voor aanvallers. ‘Drie keer is
scheepsrecht’ moet Van Nieuwkoop gedacht hebben, want uit
opnieuw een hoekschop ontstond de zoveelste scrimmage en
nu was zijn harde inzet wel goed
genoeg voor denscheids- en
grensrechter, 1-1.

Een minuut later belandde een
tot voorzet bedoeld schot van
invaller José Leone op de lat en
werd meteen daarna de wedstrijd
25 minuten stilgelegd vanwege
een polsbreuk van VEW-speler
Haastrecht. Beide teams kregen
na dit lastige oponthoud in die
zes minuten nog een paar kansjes
en de mooiste kreeg Stormvogels
de 91ste minuut. Etkin Zivkara
mocht de zoveelste scherpe hoekschop nemen en de bal belandde
in de trechter waarna er opnieuw
een scrimmage volgde met als
gevolg dat de bal op vier meter
buiten het strafschopgebied voor
de voeten van Keus belandde, die
zich niet bedacht en zijn keiharde
schot verzilverd zag worden, 1-2.
Een ultieme ontlading volgde een
halve minuut later; eindelijk weer
een overwinning voor de Vogels.
Zaterdag a.s. is Stormvogels vrij;
daarna volgen twee thuiswedstrijden tegen Kon.HFC en koploper Kagia.

En met die statistiek wordt een
hoop gezegd. Telstar won dit seizoen vijf keer, en daar staan zeven
nederlagen tegenover. Het grote
verschil met het haast heiligverklaarde vorige jaar? Geen enkel
gelijkspel voor de Witte Leeuwen.
Dat het een seizoen van extremen
wordt, was vanaf speelronde 1 al
duidelijk. Telkens laat de ploeg
van Snoei wel twee gezichten
zien in een wedstrijd. Maar sinds
de komst van Terell Ondaan, lijkt
alles een stuk stabieler te worden op met name aanvallend gebied. De Deventer defensie werd,
in samenwerking met Scott en El
Idrissi, meerdere malen opengereten door de linksbuiten. In de
eerste helft had Ondaan al twee
keer kunnen scoren. Het ‘gouden
Telstar-driehoekje’ dartelde weer
eens ouderwets, richting Eaglesdoelman Verhulst. Opvallend gemakkelijk ging dat tegen een
ploeg in vorm.
Waar de Eagles meer ervaring
hebben op het gebied van zondagmiddagwedstrijden, was dat
bepaald niet te zien tegen Telstar. ,,We moeten naar onszelf kijken en het was bedroevend wat
we lieten zien. Bagger. Als team
was het slecht en individueel heb
ik ook geen enkele voldoende gezien”, zo liet John Stegeman duidelijk weten aan de Stentor. Alleen de boomlange en oersterke

spits Thomas Verheijdt kon af en
toe nog voor een speldenprik zorgen. Negen minuten na de geraffineerde 1-0 van Kyle Scott, kopte
de Rambo-achtige figuur de gelijkmaker tegen de touwen. Net
als tegen Sparta Rotterdam een
week geleden, werd een corner
de verder sterk keepende Wesley
Zonneveld fataal.
,,Ouderwets”, zo noemde ook
Mike Snoei het spelen op de zondagmiddag. ,,Zelf heb ik vroeger, als speler, altijd op deze tijdstippen en dagen gespeeld. Dan
is het lekker als je dat ook weer
eens met je eigen ploegie mag
doen.” De altijd realistische trainer
vond dat zijn ploeg ,,minimaal
twee, drie goals” had moeten maken in de eerste helft. Door de 1-1
van Verheijdt leek het eerste gelijkspel van het seizoen een feit te
worden. Maar opnieuw een geniaal moment van Terell Ondaan
bezorgde Telstar de verrassende
overwinning. Uit een hoek waarin
het in eerste instantie onmogelijk
leek de bal überhaupt tegen de
paal te krijgen, raakte de bal de
binnenkant van het aluminium.
Uit de daaropvolgende rebound
kon IJmuidenaar Melle Springer
(foto) raak schieten. Koel en beheerst deed hij dat, zoals Telstar
vrijwel de gehele ‘lekkere zondagmiddag’ acteerde. (Douwe de
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

VV IJmuiden pakt
twee punten te weinig
Met de nieuwe inloopkleding
gesponsord door Auto Jan begon IJmuiden aan de wedstrijd
tegen VVC. Het duel startte goed
voor IJmuiden. Het spel was verzorgd en de kansen waren er
ook.
Het net bolde voor de eerste keer
in de 20ste minuut toen Raoul de
bal diagonaal in het zijnet van de
goal wist te schieten: 1-0. Dat deze kans de laatste was die IJmuiden wist te benutten was onge-

lofelijk, want er volgden nog veel
goede mogelijkheden. En wat er
dan altijd gebeurt was nu ook
het geval: tegen het einde van
de wedstrijd scoorde VVC de 1-1.
Dit was tevens de eindstand.
De selectie wil Jan bedanken
voor het sponsoren van de kleding. Op 17november staat de
uitwedstrijd tegen de ongeslagen koploper Kagia op het programma. Aanvang 14.30uur in
Lisserbroek. (foto: aangeleverd)
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Klootschietjournaal

‘In vuur en vlam’
Velsen - De Historische Kring Velsen (HKV) organiseert in het teken
van 100 jaar Staal in de IJmond
tweemaal de voorstellingen ‘De
Terugkeer van de kanaalgraver’
en ‘In vuur en vlam’ van Piet Paree. De eerste avond vindt plaats
op vrijdag 16 november in het
Soli Muziekcentrum in SantpoortNoord. De tweede op donderdag 13 december 2018 in buurtcentrum De Brulboei in IJmuiden.
Piet Paree vertolkt samen met de
muzikanten Frank Edam en Huub
van der Laan het enerverende levensverhaal van Henri Wenckebach, waarbij de verteller in de
huid kruipt van deze pionier zonder wie de Hoogovens er niet geweest waren. Voor de pauze spelen zij de eveneens muzikale vertelvoorstelling: ‘De terugkeer van

de kanaalgraver’. Zonder Noordzeekanaal geen Hoogovens nietwaar.
De avond(en) beginnen om 20.00
uur (zaal open om 19.30 uur). Het
aantal bezoekers is beide keren
gelimiteerd, omdat zonder geluidsinstallatie gewerkt wordt. Dit
komt de sfeer van de voorstellingen duidelijk ten goede.
Reserveren uitsluitend via ledenadministratie@historischekringvelsen.nl o.v.v. datum voorstelling, naam, telefoonnummer en
aantal kaarten. De toegangsprijs
is 5 euro.
Op 16 december kan men In de
pauze kennisnemen van de info stands van Hoogovensmuseum, van de HKV én van Ned. Genealogie Vereniging. (foto: aangeleverd)

Onderzoek naar
explosieven in de
gemeente Velsen
Velsen - De gemeente Velsen heeft
in de periode 1940-1945 veel te lijden gehad onder het oorlogsgeweld. Om deze reden laat de gemeente een vooronderzoek uitvoeren naar locaties waar mogelijk
explosieven zijn achtergebleven.
Ook inwoners wordt om informatie gevraagd: de gemeente hoort
graag verhalen over achtergebleven munitie, vliegtuigbommen en
vliegtuigrestanten.
De resultaten van het onderzoek
worden gebruikt op het moment
dat er uitbreidingsplannen zijn. Per
plangebied wordt dan bekeken
of het nodig is om, voorafgaand
aan graafwerkzaamheden, het gebied nader te onderzoeken. Met
dit vooronderzoek wil de gemeente zoveel mogelijk historische gegevens verzamelen en ervoor zor-

gen dat de omgeving van de plangebieden veilig is.
Wat moet u doen als u een explosief aantreft? Laat het object liggen
en raak het niet aan, meld de situatie bij de politie (zij geven de melding door aan de EODD) en probeer ervoor te zorgen dat er geen
mensen in de buurt kunnen komen.
Inwoners die op de hoogte zijn van
vliegtuigwrakken, achtergebleven
oorlogstuig en dumpplaatsen worden verzocht contact op te nemen
met de onderzoekers van AVG Explosieven Opsporing Nederland.
Deze afdeling is bereikbaar via
0416-700220 of oce@avg.eu.
Uiteraard kan er ook met de gemeente Velsen contact worden opgenomen via 0255-567200 of info@velsen.nl.

LEZERSPOST

Velsen-Zuid - Nadat vorige week
te weinig klootschieters van Full
Speed zich hadden gemeld om te
kunnen spelen wegens de sombere weersvoorspelling, waren er
op 3 november voldoende spelers aanwezig om vier teams te
vormen. In het begin woei er nog
een kil briesje, maar een uur later was het heerlijk weer en menig klootschieter had al een jack
uitgetrokken. Tijdens het spel verdween er een kloot van Nico. De
vraag was of hij nu in een sloot
was beland of in het lange gras
met brandnetels er vlak naast?
Nadat een poosje zoeken in het
gras en de struiken niets opleverde, zocht hij met de klotentrekker in de sloot en even later:
beet! Maar het was niet de houten kloot die zoek was doch een
kunststof exemplaar. Even later
weer beet, dit keer wel een houten, doch een met een ei-vorm,
die waarschijnlijk al vrij lang in
het water had gelegen. Na afloop ging hij nog eens terug en
vond na 10 minuten toch nog
zijn houten kloot in het gras. Na
telling van de schoten bleek het
team van Ina en Nico eerste met
73 schoten, gevolgd door Sander,
Raymond en Bertie (80 schoten)
Jan S, Lia en Jan G met 85 schoten en als laatsten Dries en Harm
met 96. Na deze telling in het
clubhuis bleek Dries zoek te zijn.
De eerst gearriveerde teams vertelden, dat hij bij kanaal B op Ina
stond te wachten, maar de later
vertrokken teams hadden hem
niet gezien. Na een telefoontje
bleek, dat hij even een ommetje
had gemaakt en zo de rest had
gemist, zodat Ina nog eens een
retourtje Kanaal B kon maken. Zie
ook www.fullspeedsport.club of
bel 06-24973470.

Collecte voor
kinderen met
een handicap
Velsen - Duizenden vrijwilligers
gaan binnenkort weer op pad om
geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Velsen komen zij aan
de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), van 12 tot en met
17 november. Met de opbrengst
van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat NSGK
in uw regio doet? Op de website
www.nsgk.nl ziet u op een landkaart welke NSGK-projecten daar
mede mogelijk worden gemaakt
dankzij uw steun. Zie ook www.
nsgk.nl.

Engelmundus en meer…
presenteert kamerkoor Endora
Velsen-Zuid - Zondagmiddag
18 november presenteert Engelmundus en meer... in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een
bijzonder concert door het kamerkoor Endora uit Heemskerk.
Het koor zingt onder leiding
van dirigent Hans Timmer werken van twee Nederlandse componisten: De Waterlelie, een gedicht van Frederik van Eeden,
op muziek gezet door Herman
Stategier en The three Fishers
van Jurriaan Andriessen. Verder staan op het programma
stukken van Engelse en Scandinavische componisten zoals
‘O happy Eyes’ van Edward El-

gar en ‘I sowed the seeds of love’
van Gustav Holst en ‘Drömmerma’ van Jean Sibelius. Kamerkoor Endora bestaat sinds september 2010 en zingt werken
zonder instrumentale begeleiding, dus a capella. Het zingen in
een kamerkoor vereist meer inzet, nauwkeurigheid, technische
muzikaliteit en ervaring dan het
zingen in grotere koorformaties.
Elke keer probeert het koor vanuit een wisselend perspectief
een concertprogramma te maken. De naam Endora is het Hebreeuwse woord voor fontein.
Een fontein waar het muzikale
plezier vanaf spat. Liefde voor

muziek en het bereiken van een
mooie samenklank staan voor
het koor op de eerste plaats. Het
koor komt uit Heemskerk en repeteert op dinsdagavond in het
Cultuurhuis aan het Maerten van
Heemskerkplein in Heemskerk.
De leden komen verspreid uit de
directe omgeving van Castricum
tot IJmuiden. Zie ook www.kamerkoorendora.nl.
De zaal gaat om 14.30 uur open.
De voorstelling begint om 15.00
uur. Kosten: 10 euro, inclusief
een drankje. Bestellen kan via
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of 06-18921501. (foto:
aangeleverd)

Duikopleiding weer van start
bij Duikteam IJmond
IJmuiden - Het duikwater in de
plassen en meren van Nederland
is uitstekend. Goed zicht onderwater met veel onderwater leven
is allang geen uitzondering meer.
En een mooie onderwater wereld hebben wij in de omgeving
van IJmuiden. Maar vergeet vooral de Noordzee niet. Menig Duikteam IJmond duiker heeft zijn of
haar mooiste duik gemaakt op
één van de vele scheepswrakken
die de Noordzee rijk is. Duiken
is geen prestatiesport. Duiken is
ontspannen genieten van de onderwaterwereld. Maar om te duiken is een opleiding nodig. Duikteam IJmond verzorgt al 47 jaar
duikopleidingen voor haar leden. Binnen de vereniging wordt
daarom ook veel en fanatiek gedoken. Toch wordt duiken vaak
als spannend ervaren. Speciaal
hiervoor heeft Duikteam IJmond
een proefles samengesteld waarbij in het zwembad en onder be-

geleiding van een instructeur kan
worden ervaren wat duiken nu
echt is. De opleiding voor het eerste duikbrevet gaat deze maand

van start en de inschrijving is geopend. Voor deze opleiding is
geen voorkennis nodig. Zie ook
www.dty.nl. (foto: Ron van Vliet)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Kienavond PUIJ

Ik ontving onlangs een brief van de gemeente Velsen waarin ons werd medegedeeld dat een aantal (10) bomen in onze straat (Zandaak) worden vervangen. Deze bomen, eiken
van meer dan 20 jaar oud, veroorzaken plots overlast door
de vallende eikels.
Ook vernam ik van een buurtbewoner aan de Zeiler dat de
bomen in deze straat (50?) vervangen zullen worden, omdat
er overlast is van de gevallen bladeren.
Uit rechtspraak blijkt dat de aanwezigheid van bomen het
algemeen belang dient en er met terughoudendheid moet
worden geoordeeld over vermeende hinder.
Het kappen van bomen is alleen geoorloofd indien er sprake is van zwaarwegende en buitenproportionele hinder,
waarbij de aard en de duur van de hinder doorslaggevend
zijn. Men vergeet dat bomen een belangrijke functie hebben in de leefbaarheid in onze gemeente. De bladeren van
de bomen nemen de koolstof-monoxide op uit de lucht en
zetten dit om in zuurstof.
De gemeente Velsen heeft al zwaar te lijden onder de rook
van Tata Steel, luchthaven Schiphol en de scheepvaart. Elk
blaadje groen is dan onmisbaar.
De nieuw te planten jonge bomen, zullen de komende 5-8
jaar nog onder doen voor de huidige volgroeide exemplaren.

IJmuiden - Op zaterdagavond
17 november organiseert jeu de
boulesvereniging PUIJ weer haar
jaarlijkse kienavond. Deze houden zij in hun kantine aan de
Heerenduinweg, gelegen tussen
speeltuin de Veilige Haven en het
Kerbertasiel. De avond begint om
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u
van harte welkom. Er worden drie
kienrondes en een loterij met leuke prijzen gehouden. Meer weten? Bel 0255-531617 of 0235393818.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Halloweenfeest Brederode groot succes

J. Veldhuizen, Velserbroek

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Santpoort-Zuid - De bewoners van de Ruïne van Brederode zijn vorige week woensdag niet voor niets tot
leven gekomen! Zo’n 250 kleine en grote mensen bezochten ‘s avonds de geheimzinnig verlichte Ruïne.
Wie alle vragen en opdrachten had vervuld werd beloond. De grootste beloning was echter de vreugde bij
de bezoekers én de ‘geestige’ bewoners. Het was een mooie afsluiting van het seizoen. De Ruïne gaat op 1
maart weer open. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. (foto: Rob le Blanc)
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Verziltingsmaatregel Noordersluis
‘s nachts uit vanwege palingtrek

IJmuiden - De jaarlijkse trek van volwassen palingen naar zee via
het sluizencomplex IJmuiden is sinds kort weer op gang gekomen. Om die reden zet Rijkswaterstaat de bellenschermen in de
Noordersluis - een maatregel tegen toename van verzilting van
het Noordzeekanaal - ’s nachts uit. Rijkswaterstaat kiest ervoor
om de trek van de zogenaamde schieralen niet te veel te verstoren.

Najaarskampioenen
bij LTC De Heerenduinen

IJmuiden - Dames 1 is LTC De Heerenduinen is kampioen geworden
in de 2e klasse. Het team bestaat uit Natasja Jansen, Ellen Twisk-Huijink, Marine Houthuizen, Fiona Jongejan, Iris Edeling, Mirjam Vuijk en
Ilona Kieft. Gemengd 2 ging er vandoor met het kampioenschap in de
najaarscompetitie (2e klasse ) vandoor. De club feliciteert Edward van
Waveren, Maarten Stet, Collin van de Merwe, Silvana van Os, Millou
Karssen en Ivette Eijler-van Berkel. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.
nl. (foto’s: aangeleverd)

dat in IJmuiden ruim 80% van de
dieren alleen in het donker actief is. Overdag gaat het bellenscherm weer aan om verzilting
tegen te gaan. Deze maatregel is
verantwoord met het oog op de
huidige en toekomstige omvang
van de wateraanvoer via het AmElk najaar, van oktober tot in ja- manier om langzaam te wennen sterdam-Rijnkanaal.
nuari, zwemmen volwassen pa- aan het hogere zoutgehalte van Rijkswaterstaat en regionale partlingen (schieralen) naar zee om het water. Schieralen uit de wij- ners onderzoeken de komende
zich voort te planten. Dat voort- de omtrek maken daarom juist jaren gezamenlijk de migratie van
planten doen ze na een 6000 ki- gebruik van het Noordzeekanaal trek- en standvissen in en rondlometer lange reis, dwars door om naar zee te zwemmen.
om het Noordzeekanaal. Gemade Atlantische Oceaan tot ze in Het Noordzeekanaal is voor de
de Sargassozee nabij de Caraï- schieralen dus een belangrijke
ben zijn aangekomen. Ongeveer route. Uit onderzoek is ook ge10% van de Nederlandse popula- bleken dat de vissen vooral door
tie gaat naar de zee via IJmuiden. de spuisluizen en de Noordersluis
Door de droogte is de vismigratie trekken, maar de bellenscherwat vertraagd, maar na de neer- men belemmeren de doorgang
slag van afgelopen week is de mi- van deze trekvis. De bellenschergratie van de schieraal op gang men zijn vanwege de drukvergekomen.
schillen voor vissen slecht te pasIn het Noordzeekanaal stroomt seren. Bij het zoeken van een uitzoutwater over de bodem van- weg bestaat de kans dat de visuit IJmuiden richting Amsterdam. sen terechtkomen in de pompen
Om verzilting tegen te gaan, zet- van het gemaal, wat ze vaak niet
ten we sinds september twee bel- overleven.
lenschermen in aan weerszijden Om de trekvissen doorgang te
van de Noordersluis. Het gelei- geven naar zee, zet Rijkswaterdelijk toenemende zoutgehal- staat de bellenschermen bij de
te in dit kanaal in de richting van Noordersluis van 18.00 tot 07.00
IJmuiden, is voor de trekvissen de uur uit. Dit doen we ’s nachts om-

len, stuwen, dammen en sluizen
vormen een barrière voor vissen,
waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. Met name trekvissen, die
migreren tussen zoet en zout water, hebben sterk te lijden onder
de versnippering van watersystemen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen gerichter maatregelen worden getroffen om een vrije migratie van
trekvis te verbeteren. (foto: Rijkswaterstaat)

IJmuidenaar schrijft voor
maritieme verhalenbundel

Gemeenten stimuleren
bewustwording over afval

Driehuis - In het Pieter Vermeulen Museum is momenteel een
unieke tentoonstelling over zwerfvuil, afval en recycling te zien
en vooral te beleven. Via allerlei uitdagende, gekke, grappige
en educatieve trainingsonderdelen leren de jonge museumbezoekers alles over afval en vooral dat afval opruimen niet stom
is maar juist stoer. Ook afvalscheiding en recycling komen ruimschoots aan bod. Wat moet in welke bak en waarom is het belangrijk dat we afval scheiden?

IJmuiden - Een verhaal van Cees de Baare verschijnt deze week in
de maritieme verhalenbundel ‘Varen is mijn vrijheid’. De IJmuidenaar schreef ook voor de eerdere verhalenbundel ‘Varen is mijn
wereld’ een verhaal. On zaterdag 10 november zal de nieuwe bundel in Den Helder officieel worden gepresenteerd.

Strandexcursie IJmuiden
IJmuiden - Op zaterdag 10 november organiseert IVN ZuidKennemerland een leuke strandexcursie op het breedste strand
van Noord-Holland.
In IJmuiden is altijd iets te zien of
te vinden, zeker in de herfst. Bij
storm wordt de zeebodem omgewoeld en enkele dagen later is
het strand bedekt met dieren die
kort daarvoor nog in het zand ingegraven waren. Er spoelen bij
herfstachtig weer levende wormen aan, zoals goudkammetje.
Ook zijn er schelpdieren te zien,
bijvoorbeeld de grote strandschelp en kokkels. Wie eens lek-

ker wil uitwaaien en interessante
dingen te weten wil komen over
het strand is van harte welkom
om mee te lopen. Een leuke activiteit voor jong èn oud. Warme
kleding en goede loopschoenen
worden aangeraden.
Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl
of
0235411123 is verplicht. Deelname is gratis. De groep verzamelt
om 14.00 uur bij de jachthaven
Seaport Marina IJmuiden (nabij Kennemerboulevard 540, het
eindpunt van bus 382). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. (foto:
aangeleverd)

Veertien maritieme schrijvers
hebben meegeschreven aan deze nieuwe verhalenbundel. Onder hen zijn geschiedschrijvers
uit de maritieme wereld, maar
ook schrijvers over de recreatievaart.
Het verhaal dat Cees de Baare inleverde voor het project draait
om een jonge stuurman die als
reder verder wil gaan. Hij weet
samen met zijn jonge vrouw en
zijn schoonvader, die eveneens
kapitein/eigenaar is geweest,
zijn toekomstplan te realiseren.
Hij slaagt erin om een mooie opdracht in de wacht te slepen.
Met zijn aangekochte coaster
De Noordzee (zie afbeelding)
mag hij een zeer grote partij split
(breuksteen) vervoeren vanuit

Scandinavië naar een haven in
de Middellandse zee. Hiermee
komt hij in spannende avonturen
terecht. Cees de Baare: ,,Ik ben
als een van de maritieme schrijvers trots op het mooie resultaat
met de variërende verhalen van
veertien verschillende maritieme
schrijvers.”
Naast de bijdrage van de IJmuidenaar bevat de bundel verhalen van Peter Bouchier, Graddy
Boven, Peter Helmus, Ron Hughes, Aafke Steenhuis, Michiel
van Straten, Peter van Rooden,
Ton Roskam, Antoon Vandamme,
Cor Vonk, Ron de Vos, Jan Willemsen en Arne Zuidhoek.
Kijk op www.maritiemeschrijvers.
nl voor uitgebreide informatie.
(foto: aangeleverd)

Koji Komata op
bezoek bij Oyama

De gemeentes Uitgeest, Castricum, Velsen, Beverwijk en Heemskerk vinden het belangrijk dat
kinderen meer over het onderwerp te weten komen en daarom kunnen alle schoolgroepen
uit de genoemde gemeentes de
expositie gratis bezoeken. Leerkrachten die met hun groep een
bezoek aan de tentoonstelling
brengen, krijgen vooraf lessuggesties toegestuurd. De tentoonstelling is geschikt voor de groepen 1 tot en met 8 maar en voor
de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In de tentoonstelling waar het
gaat om afval, hergebruik en recyclen, kom je erachter dat staal
heel bijzonder is. Dankzij de medewerking van Tata Steel en de
HVC wordt voor de bezoekende
leerlingen het recyclen van staal
direct inzichtelijk gemaakt. Leerlingen zullen bij een schoolbezoek blikafval van henzelf meenemen. Nadat de blikjes zijn ‘gecrushed’ worden ze in de HVC container gegooid. Dit ‘afval’ wordt

Velserbroek - De bekende Japanse sensei Koji Komata (8e dan juuiteindelijk door de HVC naar de do) was op uitnodiging van Joop
Tata Steel in IJmuiden gebracht. Pauel (7e dan judo) en Richard de
Hier wordt alles (ja alles want Bijl (8e dan judo) te gast in Nestaal is 100% recyclebaar!) ver- derland om bij Oyama een gastwerkt en omgesmolten tot nieu- training geven aan de judoka’s
we rollen staal. Alsof dat nog niet van de Velserbroekse club. Hij bebijzonder genoeg is, zal er van dit
nieuwe product door studenten
van de Academy van Tata Steel
een skelter worden gemaakt. Uit
de schoolgroepen die de tentoonstelling hebben bezocht zal
dan een nieuwe eigenaar voor de
skelter worden geloot.
Het museum wil alle kinderen
die met hun klas het museum
bezoeken, iets teruggeven voor
de waardevolle grondstoffen
(de lege blikjes) die zij meebrengen. De groep krijgt daarom een
proefpakket met vanBlik maaltijden en een metalen lepeltje
voor elk kind. Zo kan er in de klas
een smaak-les plaatsvinden met
duurzaam en gezond voedsel uit
de meest duurzame verpakking
die er bestaat. Zie ook www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto:
aangeleverd)

steedde onder andere aandacht
aan de basistechnieken van het
zogenaamde Ju No Kata. Oyama
heeft een grote wedstrijdgroep
Kata-beoefenaars. Deze beoefenen het judokata op wedstrijdniveau, zowel op regionaal als nationaal niveau. (foto: Karin Doorn)

Inzameling winterkleding
voor vluchtelingen
Velsen-Noord - Stichting ‘Because We Carry’ zamelt winterjassen
en -schoenen in voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.
In het komende weekeinde wordt
in heel Nederland kleding ingezameld, ook in Velsen-Noord is een
inzamelpunt. De stichting is voornamelijk op zoek naar winterjassen, zowel voor mannen, vrouwen
als kinderen. Ook skipakjes voor
kinderen tot zes jaar zijn van harte welkom, evenals winterschoenen in de maten 21 tot en met 45.

Het is de bedoeling dat alle ingeleverde kleding in uitstekende staat
verkeert en schoon is. Wasmachines zijn in de opvanglocaties voor
vluchtelingen op Lesbos veelal
niet beschikbaar. De organisatie
laat weten dat er vooral behoefte
is aan kleding in de maten S en M,
aangezien er nauwelijks vluchtelingen zijn met grotere maten. Inleveren kan zowel op zaterdag 10
als op zondag 11 november tussen 10.00 en 16.00 uur aan de Ir.
Krijgerstraat 27 te Velsen-Noord.
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Genomineerden IJmond Duurzaam
Award 2018 bekend
IJmond - Tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt op 13 november wordt ook de IJmond Duurzaam Award
weer uitgereikt. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf dat duurzaam ondernemen zo optimaal mogelijk heeft geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering. De genomineerden voor dit
jaar zijn Flexcorail/E&W Plus en De Broedmachine, beide uit Beverwijk en Van der Meij Infra Groen en Veiligheid uit Velsen.

De genomineerden laten alle drie
zien dat het realiseren van een
duurzaam bedrijfsgebouw allang geen toekomstmuziek meer
is. Dat is ook wat de drie genomineerden verbindt; alle drie de
bedrijven kozen op een natuurlijk moment, zoals een verbouwing of verhuizing, voor duurzaamheid en alle drie de bedrijven hebben daarbinnen hun hoge ambitie waargemaakt.
Aan de Biesland 19 in Beverwijk
bevinden zich drie bedrijven onder één dak; Flexcorail BV, E&W
Plus en Bakker Infratechniek. Drijvende kracht achter deze bedrijven is directeur Wilco Verschoor.
De verhuizing dit jaar naar Biesland was voor Verschoor hét moment om het pand zo duurzaam
mogelijk te verbouwen. De voorloper op bedrijventerrein Kagerweg, waar ondernemers gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun bedrijventerrein,
koos voor alle ‘logische’ maatregelen; led-verlichting, HR++-glas,
zeer goede isolatie, lage temperatuurverwarming en zonneenergie maar koos ook voor twee
warmtepompen die een reductie
opleveren van 70% van ons gasverbruik.” Het resultaat is Energielabel A voor het pand.
De Broedmachine is een startplek
in Beverwijk voor jonge ondernemers. De inmiddels 90 leden toverden afgelopen anderhalf jaar
een oude meubelzaak om tot een

bijzonder complex met meer dan
20 ateliers. Een complex dat vanuit alle hoeken en gaten circulariteit ademt en waarbij het draait
het om bewust en zuinig omgaan
met grondstoffen en bewust omgaan met collega’s.
Binnen de Broedmachine wordt
de economische keten gekanteld,
waarbij vernieuwing, duurzaamheid en kennisoverdracht belangrijker zijn dan het nastreven van
een financieel gewin.
Tegelijkertijd streven de jonge ondernemers ernaar om vanuit hun ideaal te laten zien wat je
met duurzaamheid allemaal kan

doen.
In december 2016 verhuisde Van
der Meij Infra Groen en Veiligheid naar de Concordiastraat in
Velsen-Noord. Directeur Peter de
Ruijter greep dit moment aan om
een groot aantal duurzame maatregelen in het nieuwe kantoorpand te realiseren. Na een verbouwing is het pand voorzien
van led-verlichting, HR++ glas,
betere isolatie dan vanuit het
bouwbesluit nodig is en als meest
in het oog springende maatregel
de keuze voor een luchtwarmtepomp, waarmee het nieuwe
pand op dit moment aardgasvrij
is. Iets waar ondernemers de komende jaren veel mee te maken
gaan krijgen, omdat we in 2050
allemaal klimaatneutraal moeten
werken, wonen en leven.
In 2017 won Parlevliet & Van der
Plas de IJmond Duurzaam Award.
(foto: aangeleverd)

Negende editie IJmond Onderneemt!
staat weer voor de deur
IJmond - Brantjes Makelaars,
Libra Energy en Microtechniek zijn in de running voor de
IJmond Onderneemt! Award.
De winnaar zal dinsdag 13 november tijdens een feestelijke
bijeenkomst in Uitgeest worden bekendgemaakt. Ook de
IJmond Duurzaam! Award en
IJmond Werkt! Award zullen
tijdens dit gratis toegankelijke ondernemersevent worden
uitgereikt.

IJmond Onderneemt! is niet
meer weg te denken van de ondernemerskalender. Voor de
9de editie is wederom A9 Studios het decor voor een netwerkavond in feestelijke entourage.
Net als voorgaande keren, zullen ook nu weer de zich onderscheidende ondernemingen uit
de IJmond in het zonnetje worden gezet.
Brantjes Makelaars is, alfabetisch gezien, de eerste van drie
genomineerden voor de IJmond
Onderneemt! Award. Het familiebedrijf, dat al ruim een halve
eeuw bestaat, is naast de woonen bedrijfsmakelaardij, tevens
actief in hypotheken en verzekeringen. Met drie vestigingen in Heemskerk, Beverwijk
en Zaanstad is het de regionale
marktleider in makelaardij.
Libra Energy is de tweede genomineerde. Het in Uitgeest ge-

vestigde bedrijf is sinds 2007 actief op de Europese markt voor
het opwekken en opslaan van
zonne-energie en e-mobility. Libra Energy, vorig jaar goed voor
een omzet van 56,6 miljoen euro, maakt een enorme groei
door. Dit kalenderjaar heeft het,
tot half oktober, al 350.000 zonnepanelen verkocht.
Het in 1958 opgerichte Microtechniek is de derde kanshebber op de prestigieuze ondernemersprijs. Het Beverwijkse
bedrijf is een groeiende machinefabriek en serviceorganisatie, die zich richt op de fabricage van machines en machineonderdelen. Tevens is het gespecialiseerd in revisie, reparatie, onderhoud en beheer van werktuigbouwkundige installaties.
Het thema van IJmond Onderneemt! is dit keer Ondernemen
in een disruptieve economie.
Stand-up filosoof Martijn Aslander, die verbinder van mensen,
informatie en ideeën is, zal hierover een mooi betoog houden.
Zowel in zijn publicaties als op
het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de
huidige netwerksamenleving
voor mens en arbeidsmarkt. ,,De
nieuwe renaissance, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan
ooit, biedt enorme kansen voor
mensen om zich bottom-up te
organiseren’’, zegt Aslander. ,,Het

geeft mogelijkheden om sneller,
efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen
en oplossingen te vinden voor
moeilijke vraagstukken.’’
De genomineerden voor de
Ijmond Werkt! Award zijn Microtechniek (uniek, twee keer
genomineerd), Budget Broodjes en ETOS in samenwerking
met Olympia uitzendbureau. Alle drie hebben een structurele
basis gecreëerd voor medewerkers van IJmond Werkt!. Voor de
IJmond Duurzaam Award zijn De
Broedmachine, Flexcorail/E&W
Plus en Van der Meij Infra Groen
en Veiligheid genomineerd. De
genomineerden van dit jaar laten alle drie zien dat het realiseren van een duurzaam bedrijfsgebouw allang geen toekomstmuziek meer is.
Dagvoorzitter van IJmond Onderneemt! is gedeputeerde van
de provincie Noord-Holland
Jaap Bond. Wilt u als ondernemer 13 november ook aanwezig
zijn? Meld u dan via www.ijmondonderneemt.nl snel aan. Aanvang is 16.30 uur.
IJmond Onderneemt wordt georganiseerd door OV IJmond,
IJmond Werkt!, Omgevingsdienst IJmond en businessmagazine IJmondiaan. Hoofdsponsor is Rabobank IJmond. GreenBiz IJmond is tevens sponsor en
Haprotech sponsort de prijzen.

Repair Café
ook voor
boekreparaties

‘t Mosterdzaadje

A Song Journey en
het Arcadië Trio
Santpoort-Noord - Op vrijdag
9 november om 20.00 uur wordt
het derde deel van A Song Journey gelanceerd in ‘t Mosterdzaadje. Onder de titel ‘Love and
Loss’ gaat in beeld en geluid de
reis door het Grote Amerikaanse Songbook. Jan Donkers vertelt en de muziek en beelden zijn
van de gitaristen/zangers Abel
de Lange, Edo Donkers en Louis
Ter Burg .
‘t is better to have loved and lost,
than never to have loved at all.’
Dat schreef de dichter Alfred Tennyson al 169 jaar geleden, en gelijk had hij.
Hij inspireerde zonder het te vermoeden de mannen van A Song
Journey voor deel drie van de
Song Journey. Het gaat vaak
mis als de geliefde niet langer
om je geeft, en George Jones,
Dayna Kurtz en Bonnie Raitt weten daarvan mee te praten. Maar
ook de liefde voor het vaderland
loopt vaak uit op verlies. Luister
naar wat Greg Trooper, Nathan
Bell en Merle Haggard daarover
te zeggen hebben.
Het befaamde Arcadië Trio is op

Decibel zingt over liefde en lust

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag 12
november is er weer een gezellige postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en er
is gelegenheid voor ruilen, praten
over postzegels en om de kavels te
belijken die later op de avond geveild zullen worden. Dit alles vindt
plaats in één van de ruimtes in Het
Terras, Dinkgeverlaan 17 in Santpoort-Noord. Meer weten? Bel
023-5382274 (na 18.00 uur).

Rommelmarkt
voor Cliniclowns
Santpoort-Noord - Zondag 11
november wordt er van 10.00 tot
15.00 uur een rommelmarkt gehouden in de recreatiezaal van
Velserhooft aan de Valckenhoeflaan 18 (tegenover de speeltuin).
De toegang is gratis! De gehele
opbrengst gaat naar Cliniclowns.

COV IJmuiden zingt Rossini
IJmuiden - Op vrijdag 16 november brengt de Christelijke Oratoriumvereniging IJmuiden haar traditionele najaarsconcert. Ditmaal wordt de Petite Messe Solennelle van Rossini uitgevoerd.
Met medewerking van het Clarus solistenkwartet, bestaande uit
Petra Stoute – sopraan, Sophia Patsi – alt, Leon van Liere – tenor
en Patrick Pranger – bas. Begeleiding: Lennie Kerkhoff – vleugel
en Henny Heikens – harmonium. Dirigent is de heer Piet Hulsbos.

Rossini (1792 – 1868) is vooral bekend om de vele opera’s die hij
schreef (40). Bijna aan het einde van zijn leven heeft hij de Petite Messe Solennelle gecomponeerd.
De première was op 14 maart
1864 in Passy (Parijs) tijdens de
plechtige ingebruikname van
de nieuwe privékapel van gravin
Louise Pillet – Will, aan wie RossiDriehuis - Popkoor Decibel viert nor, Justin Bieber, VanVelzen en zijn te bestellen door een e-mail ni het werk opdroeg.
het 20-jarig bestaan met twee André Hazes. Het koor staat on- naar decibel3hs@hotmail.com te De originele versie is geschreoptredens in het Thalia Theater te der leiding van dirigent Aswint- sturen.
ven voor de ongewone combiIJmuiden. Op 16 en 17 november ha Weidema en wordt door Mi- Na betaling zijn de kaarten af te natie van vier solisten, een koor
zal een concert worden verzorgd chael Jansse op de piano bege- halen aan de kassa van het Thalia van acht stemmen – deze zouden
met liedjes over liefde, lust en lief- leid. Tijdens de jubileumconcer- Theater aan de Breesaapstraat 52 een verwijzing zijn naar de twaalf
desverdriet. Wereldwijde thema’s, ten wordt het koor ook begeleid te IJmuiden. Het laatste nieuws apostelen¬ – twee piano’s en hardie altijd actueel zullen blijven. door de band Van Nature. Op bei- over popkoor Decibel is te vol- monium.
De koorleden selecteerden lied- de dagen begint het concert om gen via Faceboek, bezoek daar- Binnen de werken van Rossini
jes uit het repertoire van arties- 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) voor de pagina Popkoor Decibel neemt de Petite Messe Solennelten als Carly Simon, Gloria Gay- en toegangskaarten à 10,00 euro Driehuis.
le een bijzondere plaats in, waar-

Jubileumconcert in Thalia

zondag 11 november om 15.00
uur te gast in ‘t Mosterdzaadje.
Het bestaat uit klarinettist Steven Geraads, cellist Timothée
Busch en pianiste Henriëtte Wirth. Uitgevoerd worden de geliefde trio’s van Beethoven (‘Gassenhauer Trio’), Bruch (Acht Stücke
opus 83) en Schumann (Fantasiestücke opus 88, voor trio bewerkt
door Steven Geraards)
Drie toptalenten die tijdens hun
studie een samenwerking aan
gingen en al in 2011 hun debuut
in Vredenburg maakten. Sinds
die tijd hebben ze in Nederland
en daarbuiten overal opgetreden. Ook op Radio 4. Henriette
Wirth is een buitengewoon veelzijdig pianist. Zij studeerde eveneens muziekwetenschappen, klavecimbel, pianoforte, ze speelt
barokharp en zingt renaissance
polyfonie.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl. (foto: Leon Spanje)

Santpoort-Zuid - Repair Café is
weer geopend op zaterdagmiddag 10 november van 13.30 uur tot
16.00 uur. Naast reparaties van onder andere elektrische apparaten,
fiets, rollator, problemen met PC en
mobiele telefoon, klokken en horloges, kleding en sieraden kunt u ook
terecht voor reparatie of restauratie
van meubeltjes, speelgoed, soldeerof lijmwerk. In principe gebeurt
dit gratis, een vrijwillige bijdrage
mag altijd. Nu het weer snel donker
wordt, is het ook belangrijk dat de
fietsverlichting in orde is. Ook hiervoor kunt u terecht. Zie ook www.repaircafe.org. Repair Café SantpoortZuid vindt plaats in ’t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201.

schijnlijk ook omdat het voortgekomen is uit Rossini’s studies
van de werken van Bach. De Petite Messe Solennelle is een meesterwerk geworden van zeldzaam
niveau. De ongewoon vrolijke religieuze intentie van deze mis en
de buitengewone vocale kracht
maken de mis tot een veel gehoord en geliefd werk.
Na een stralend Kyrië is in het Gloria de afsluitende fuga Cum Sancto Spiritu een indrukwekkend
hoogtepunt.
Door de prachtige samenzang
van solisten en koor eindigt het
met het triomfantelijk Et vitam
venturi saeculi. Het Agnus Dei,
waar de roep om genade en vrede door de alt slechts wordt beantwoord door de stemmen van
het koor, geeft een grote emo-

tionele diepgang aan het werk.
Rossini noemde het werk wel zijn
laatste doodzonde, hij schreef
aan het slot van de partituur
een ironisch briefje aan God. Hij
hoopte dat de Heer het hem niet
kwalijk zou nemen dat hij, de oppervlakkige componist van komische opera’s, het had gewaagd
een mis te schrijven. “Ik beschik
over weinig kennis, wel geef ik
een stukje van mijn hart. Daarom: Wees geprezen en verleen
mij toegang tot het Paradijs”. Of
Rossini in het Paradijs gekomen
is, we zullen het niet weten, maar
oordeelt u zelf of zijn poging een
goede was.
De COV IJmuiden zingt dit prachtige werk op 16 november in de
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat
250 te IJmuiden. Aanvang 20.00
uur. De kerk is om 19.15 uur open.
Een toegangskaart (incl. pauzeconsumptie) kost 22,50 euro (jongeren t/m 16 jaar 12,50 euro) en
is te bestellen via kaartverkoop@
cov-ijmuiden.nl, 0255-525693 of
voor aanvang van het concert bij
de kerk. (foto: aangeleverd)

