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Sint mist pakjesboot
CDA Velsen,
Vertrouwd
wie
kent ze niet;
wenst
u een leuke
en dichtbij
tijd met Sint en Piet!

TELSTAR

NIEUWE BANDEN NODIG?
ZO GEREGELD

N.E.C.
MAANDAG
27 NOVEMBER
20.00 UUR

Velsen - Het was even
vreemd opkijken in IJmuiden. De pakjesboot arriveerde zonder Sinterklaas, omdat de pieten op vakantie
waren geweest en Sint daardoor de boot miste. Gelukkig greep de politie te water in en brachten zij Sint veilig aan wal. De Sint had nog
een drukke dag want ‘s middags bracht hij ook nog een
bezoekje aan Santpoort-Zuid
waar hij werd verwelkomd
aan het station. (foto’s: Reinder Weidijk)

Vlog over blinde
scholier in de prijzen
Velsen - Vorige week vrijdag vond de
feestelijke afsluiting plaats van de vlogwedstrijd ‘Het beste idee voor Velsen’. De
vlogwedstrijd was georganiseerd door
het John van Dijk Fonds. Jongeren tussen de 11 en 22 jaar konden deelnemen
aan de wedstrijd en een vlog maken over
hun beste idee voor Velsen. Er zijn in totaal 25 vlogs ingestuurd. Uit deze vlogs
zijn zes genomineerden gekozen.
De genomineerden waren uitgenodigd
om naar het gemeentehuis te komen
waar de vlogs werden vertoond. De makers mochten hun filmpje presenteren
aan wethouder Annette Baerveldt.
De jury heeft onder andere gelet op originaliteit van het filmpje, de uitvoerbaarheid
van het idee en de kwaliteit van het filmwerk. Daarnaast konden de aanwezigen
ook stemmen op hun favoriete filmpje.

De winnende vlog is ‘Zondag met Bronstring’ gemaakt door Stan Bronstring,
Floris Trapman, Emma Bos en Sam Stephanus. Stan is blind en heeft een blindegeleidestrip nodig om zelfstandig bij de
bushalte te komen. Na verbouwing van
de bushalte is de gemeente vergeten om
deze blindegeleidestrip terug te plaatsen.
Middels de vlog vragen de jongeren hier
aandacht voor. Inmiddels zijn alle tegels,
op één na, weer teruggeplaatst.
Op nummer 2 eindigde de vlog ‘Streetart
in de haven van IJmuiden’ en op nummer
3 eindigde ‘Meer groen in Velsen’.
Het John van Dijk Fonds is blij met alle inzendingen en de originele en creatieve ideeën die zijn aangeleverd. Alle inzendingen zijn ook doorgestuurd naar
de betrokken wethouders. (foto: aangeleverd)

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - De Nederlandse delegatie heeft voor de
tweede keer goud gewonnen
bij de internationale kampioenschappen van de Word
Association of Chinese Cuisine. Daarom was er vorige
week groot feest bij Chinees
restaurant Chi Ling aan de
Kennemerboulevard.
Want gastheer Shao Lin Hu
was ‘chef de mission’ van
deze succesvolle Nederlandse delegatie. Het kampioenschap werd gehouden
in Shenzhen, Canton, China.
Er waren 22 teams met totaal
88 deelnemers uit 12 landen.
De Nederlandse delegatie
won goud vanwege de excellente gerechten én vanwege de gedegen voorbereiding en hun fair play tijdens
het kampioenschap. In 2012
werd het Nederlands team
ook al eerste in Singapore.
In 2016 in Rotterdam werden

zij tweede. Tijdens de bijeenkomst in Chi Ling werd
niet alleen het Nederlandse
team gehuldigd maar werd
ook het tienjarig bestaan van
IACC, de uitwisselingsorganisatie gevierd.
Bij een feest in een restaurant horen natuurlijk exquise hapjes. Alle gasten genoten van een amusepalet. Na
de overheerlijke soep, werden de hoofdgerechten geserveerd die bestonden uit
roodbaarsfilet, parelhoen en
ossenhaas. Het nagerecht
bestond uit een geelgouden
sabayon. Het uitgebreide diner werd bekrachtigd met
enkele mooie wijnen.
Wie dit feestje heeft gemist
hoeft niet te treuren, want
dit feestelijke diner is ook
inspiratie voor de kerstmenu’s van Chi Ling. Zie www.
chiling.nl. (foto: Jeroen van
Duin)

Velsen - Vrijwilligers van het
Leger des Heils gaan van 27
november tot en met 2 december langs de deuren met
de collectebus.
De opbrengst van de jaarlijkse
deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger
des Heils sociale uitsluiting
en eenzaamheid bestrijdt.
Steeds meer mensen doen

een beroep op het werk van
het Leger des Heils. In 2016
kwamen meer dan honderdduizend mensen in aanraking
met het Leger des Heils. Dat
is bijna 20.000 meer dan het
jaar daarvoor. Denk hierbij
aan activiteiten als kledingwinkels, de huiskamer in de
buurt, scouting en schuldhulpverlening. Het Leger ontvangt geen subsidie

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

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
de voormalige bunker en
zeefdrukkerij ‘De Moriaan’ in de Heerenduinen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt IJmuiden door
de Duitsers verbouwd tot
‘Festung’, een verzwaard verdedigingspunt in de Atlantikwall. De Festung IJmuiden
omvat diverse zogenaamde
weerstandskernen en steunpunten. Een van die weerstandskernen, de luchtdoelbatterij Süd-Ost, wordt aangelegd op een hoge duintop
in de Heerenduinen ten zuiden van IJmuiden. De duintop biedt rondom een vrij
blik- en schootsveld, terwijl
het duinterrein prima camouflagemogelijkheden levert. De weerstandskern bestaat uit ruim dertig bouwwerken, waaronder een
vuurleidingsbunker, luchtdoelgeschut, munitiebunkers en onderkomens voor
de manschappen. Aan de
noordkant wordt zelfs een
voetbalveld aangelegd. In de
loop van de oorlog worden
diverse gemetselde bouwwerken vervangen door
nieuwe betonnen bunkers,
waaronder twee zware munitiebunkers.
Na de oorlog blijft de batterij
bijna geheel bewaard, maar
veel bebouwing raakt door
verstuiving en begroeiing uit
het zicht. Van 1960 tot 1962
wordt het terrein gebruikt als
buitencentrum van het District Amsterdam van de Vereniging de Nederlandsche
Padvinders, voor het houden van padvinderskampen.
Vanaf 1962 huurt Gejus van

der Veen een van de munitiebunkers met bijgebouwen
van de eigenaresse van het
grondgebied, barones Van
Tuyll van Serooskerken. Gejus is etaleur en decorateur
in dienst van de optiekketen Brilmij. Daarnaast werkt
hij als freelancer voor diverse andere zaken. Aanvankelijk heeft hij zijn atelier in een
garagebox maar in en rond
de bunker heeft hij de ruimte. Enkele jaren later start hij
in de bunker een textielzeefdrukkerij met de naam ‘De
Moriaan’. De idyllische werkplek heeft geen water, geen
stroom en geen telefoon.
Geen probleem: het water
wordt zelf opgepompt, de
stroom wordt met een dieselgenerator opgewekt en
na vijftien jaar komt er een
telefoonaansluiting. Bestellingen voor de Moriaan worden afgeleverd bij een benzinestation in de buurt…
Bij de verkoop van het duingebied met de bunkers aan
Natuurmonumenten wordt
bepaald dat Gejus de Moriaan tot zijn overlijden mag
blijven gebruiken. In 1996
stopt de drukkerij, maar de
witgeschilderde
Moriaan
wordt nog niet ontruimd.
In 1995 organiseert de Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden (WOVIJ) in de Moriaan een expositie in het kader van de herdenking van 50 jaar bevrijding. De expositie wordt bezocht door Canadese en Engelse bevrijders. Vijf jaar later vindt hier opnieuw een
expositie plaats ter gelegenheid van 55 jaar bevrijding.
Er leven ideeën om een permanent bunkermuseum te
vestigen in de Moriaan. Deze
ideeën gaan letterlijk in rook
op als de inventaris van de
Moriaan door brand wordt
verwoest in september 2004.
De bijgebouwen worden
spoedig daarna afgebroken.
De achterliggende munitiebunker zelf wordt onder een
berg zand begraven.
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▲
23 NOVEMBER

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

24 NOVEMBER

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten, lessen door Onno Dekker op
1 tafel. 09.00-12.00 uur. 15,per les. Vrij biljarten op 1 trafel. 09.00-12.30 uur. 0,50 per
half uur. Vrij biljarten op 2
tafels. 12.30-16.30 uur. 0,50
per half uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

25 NOVEMBER

tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag.
Café Bartje, Hoofdstraat
150 Santpoort-Noord. Intocht Goedheiligman. Aanvang 13.00 uur.
Sinterklaas in Het Polderhuis in Velserbroek. Het
feest begint om 13.30 uur
en eindigt om 15.30 uur.
Repaircafé in Het Terras,
Dinkgrevelaan SantpoortNoord. Van 14.00 tot 16.00
uur.

de, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Biljarten Hofstede. 09.00-12.30 uur. 42,per jaar per dagdeel. Patchwork. 09.30-12.00 uur. 30,per jaar. Handwerken. 13.3016.00 uur. 30,- per jaar. Biljarten Hofstede. 13.00-17.00
uur. 42,- per jaar per dagdeel.
Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Verkoop van handwerken in
Woon- en Zorgcentrum De
Moerberg, Zuiderkruisstraat
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.00
uur.s
IJVV Stormvogels houdt
haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis. Aanvang 19.30 uur.

20.15 uur.

30 NOVEMBER

Wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek: Vrij biljarten op 2
tafels. 09.00-12.30 uur. Kosten 0,50 per half uur. Linedance 09.30-11.30 uur. 57,50
per jaar. Wandelclub 10.0011.00 uur (gratis). Bloemschikken 09.00-11.30 uur. 1
x per 2 weken. 15 euro per
keer. Biljarten Vereniging
Velserbroek.
12.30-17.00
uur. Kosten 42 euro per jaar.
Soos. 13.30-16.00 uur. 1,75
per keer. Bridge 19.00-22.00
uur. 30 euro per jaar.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.

(foto: Annemieke van der
Togt)
Stadsschouwburg Velsen:
Musical ‘Vamos!’. Aanvang
20.15 uur.
(foto: aangeleverd)
Strandexcursie op het
IJmuiderstrand. Vertrekpunt
om 14.00 uur vanaf eindpunt bus 381. Deelname
gratis.
Stadsschouwburg
Velsen: Dirk Scheele zorgt voor
pepernotenpret. Aanvang
15.00 uur.
Sinterklaas bij Villa Westend in Velserbroek. Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis. Zie ook www.villawestend.nl.
Tribute Supertramp in het
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang
20.15 uur.

26 NOVEMBER

(foto: aangeleverd)
Ladies Fashion Day bij
Jacky Hart en Bij Bo, Kennemerlaan 94-96 IJmuiden.
Met om 12.30, 14.00 e 15.30
uur modeflitsen geshowd
door mannequins.
Wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek: Biljarten Club Net
Niet. 12.30-17.00 uur. 42,per jaar.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00

‘Sint en de pakjes uit zee’ bij
Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Om 11.30 en 14.00 uur. Voor
kinderen van 4-8 jaar (en iedereen die van Sinterklaas
houdt). Toegang 6,- per
kind, 3,- per begeleider. Reserveren info@theaterpoppekus.nl of 06-37576617.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Blokfluiten en luit ‘Lautenwerk’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.

29 NOVEMBER
(foto: Rick Schippers)
Optreden The Workmates
in Café ‘t Kottertje, Loggerstraat 13 IJmuiden. Aanvang
17.30 uur. Toegang gratis.

27 NOVEMBER

Collecteweek Leger des
Heils tot en met 2 december.
Wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek: Biljarten Vereniging Vrienden. 09.00-12.00
uur. 42,- per jaar. Schilderen 10.00-12.00 uur. 30,- per
jaar. Bridge. 13.30-16.00 uur.
30,- per jaar. Biljarten Vereniging Velserbroek. 12.3017.00 uur. 42,- per jaar.
Vereniging
Oud-Hoogovens
Medewerkers
(VOHM) houdt vergadering
in de Brederodezaal van het
Dudok Huis, Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord. Aanvang 14.30 uur.
Postzegelavond in Het Terras, Dinkgrevelaan Santpoort-Noord. Vanaf 19.00
uur is de zaal open.
Telstar - N.E.C. Aanvang
20.00 uur.

Grote rommelmarkt in
sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 IJmuiden. Van 09.00
tot 15.00 uur.
Rommelmarkt voor AMREF in de recreatiezaal van
Velserhooft. Van 09.00 tot
16.00 uur.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek: Oecumenische
dienst. Elke 3e zondag van
de maand. 10.00-11.00 uur.
Gratis. Elke zondag openstelling vanaf 10.30 tot 14.30.
voor een gezellig kopje koffie of een drankje. Er is gelegenheid om op 2 biljarttafels
een spelletje te biljarten.
28 NOVEMBER
Theater Poppekus speelt Wijkcentrum De Hofste-

Wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek: Biljarten Hofstede.
09.00-12.30 uur. Kosten 42,per jaar per dagdeel. Koersbal. 09.30-12.00 uur. 30,- per
jaar. Koffieproject. 10.0012.00 uur. Gratis. Klaverjassen. 13.30-16.00 uur. 30,per jaar. Biljarten Hofstede.
42,- per jaar per dagdeel.
OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Buitenplaats
Beeckestijn: Kindervertelmiddag voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla–schut@hotmail.nl of 0626038252. Dit kan tot dinsdag ervoor tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30-15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
Musical ‘Vamos!’. Aanvang

(foto: aangeleverd)
Introductieavond bij Odd
Fellows, Stationsweg 95
Velsen-Zuid. Ontvangst vanaf 19.30 uur.

(foto: Bob Karman)
Stadsschouwburg Velsen:
Vlaamse choreografe Isabelle Beernaert met haar gezelschap. Aanvang 20.15 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Nieuwe adviesraad

Extra pont

Velsen - Vanwege de grotere drukte op de pont tussen Velsen-Zuid en Noord is
tijdelijk een extra pont ingezet als proef. Dit gebeurde op
initiatief van gemeente Velsen
en Omgevingsdienst IJmond.
Door de drukte kon de pont in
de spits niet meer op tijd varen. Tijdens de driejaarlijkse
proef werd deze zogenaamde
spitspont betaald door subsidies en een eigen bijdrage van
de IJmondgemeenten. Aangezien de gemeente Amsterdam
zorgt voor de veerponten is nu
gevraagd de verdere kosten
voor de spitspont op zich te
nemen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van circa 350.000
euro.

Stroomstootwapen
Santpoort-Noord - Vorige
week donderdagavond heeft
de politie een 37-jarige man uit
IJmuiden aangehouden wegens het bezit van een wapen.
De politie zag een auto staan
op de Vlietweg in SantpoortNoord waarvan de APK verlopen bleek te zijn. Bij controle van zijn gegevens bleek de
man bekend te zijn bij de politie in verband met wapens
en drugs. In de auto werd een
stroomstootwapen aangetroffen. De politie heeft het wapen in beslag genomen. De
verdachte gaf aan dat het wapen niet van hem was.

Ziektekostenverzekering
Velsen - Omdat juist mensen
met een kleine beurs vaak
hoge ziektekosten hebben wil
de gemeente Velsen deze inwoners helpen met een gemeentelijke collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis
Achmea (ZKA). Alleen Velsenaren met een inkomen
tot 130 procent van het minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking. Het gemeentelijk pakket biedt een
ruimere dekking dan individuele zorgverzekeringen en
kan daardoor iets duurder
uitpakken dan een andere
verzekering. Maar het mooie
is dat de gemeente meebetaalt aan de aanvullende verzekering. Daarmee kunnen
veel extra ziektekosten worden ‘afgekocht’. Velsenaren
die mee doen kunnen kiezen
uit drie aanvullende verzekeringen. De nieuwe collectieve
verzekering start pas in 2019,
maar er is nu ook al een collectieve verzekering in Velsen.

Velsen - In de gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en
Velsen verdwijnen de Wmoraden, cliëntenraden en het
ouderenplatform in Beverwijk om in 2018 plaats te maken voor een moderne adviesraad. Deze nieuwe participatieraad zal vroegtijdig
betrokken zijn bij beleid en
vraagstukken op het gebied
van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Gemeenten en raden zijn samen op zoek gegaan naar een adviesraad

IJmond - NVD Beveiligingsgroep is de grote winnaar van de IJmond Onderneemt! Award 2017. Het
bedrijf uit Haarlem kreeg
de onderscheiding voor
de meest in het oog springende IJmondiale onderneming.
IJmond Onderneemt! werd
voor de achtste keer georganiseerd. Dit jaar was het
thema ‘Wat is jouw drive?’
De zaal van A9 Studio’s in
Uitgeest was zeer feestelijk aangekleed, er was een
paaldansact te bewonderen, gastspreker en handbiker Tim de Vries gaf een
indrukwekkend kijkje in zijn
leven als paralympiër én er
was van alle genomineerde
bedrijven een mooi en informatief filmpje gemaakt.
De bijna 250 aanwezige
entrepreneurs tijdens het
mede door de Rabobank
IJmond mogelijk gemaakte
evenement zagen zo goed
wat de genomineerden zo
bijzonder maakt.
Hoewel Montarent en Slijptechniek IJmond ook veel
indruk op de jury maakten, ging de IJmond Onderneemt! Award naar NVD

Beveiligingsgroep. Zo stelde de jury bij monde van
Leen Wisker dat bij de selectie van de kandidaten
voor de nominatie van de
IJmond Onderneemt Award
er, met het thema in het
achterhoofd, naar zeer uiteenlopende bedrijven is
gekeken.
Uiteenlopend
qua omvang en qua product en/of dienstverlening,
maar met een duidelijke rode draad. Een persoonlijke
drive. De winnaar, NVD Beveiligingsgroep is een familiebedrijf en een top 4-speler. Een bedrijf dat al ruim
100 jaar actief is op het gebied van beveiliging, zowel
nationaal als internationaal.
Voor de IJmond Werkt!
Award waren Tata Steel en
Mastermate Zwager ook
genomineerd, maar ging de
onderscheiding naar Tiebies Landbouwmechanisatie. Parlevliet & Van der Plas
was op haar beurt de winnaar van de IJmond Duurzaam! Award. Het bedrijf
troefde daarmee medegenomineerden Strandpaviljoen Timboektoe en Abelia Fleuristen af. (foto: Karen
Vleugel)

in een nieuw jasje en hebben nu een voorstel gedaan
dat wordt voorgelegd aan de
colleges en gemeenteraden
van de drie IJmondgemeenten. Elke gemeente krijgt zijn
eigen participatieraad en er
komt één overkoepelende
raad. In het voorstel wordt
gesproken over een verbrede, verjongde en vervroegde participatie die past bij de
transformatie en nieuwe gemeentetaken in het sociaal
domein.

Geslaagd voor EHBO
Velsen - Maandag 20 november is een groep van 12 personen geslaagd voor het Rode Kruis-certificaat Uitgebreide EHBO.
De cursisten hebben 10 weken
lang een intensief, maar ook
gezellig programma gevolgd.
Docent Roel van de Polder
leerde tijdens deze lesavonden
de cursisten reanimeren en de
kennis en kunde van de uitgebreide EHBO. De praktische
lessen werden ondersteund
door ‘echte’ Lotus-slachtoffers. Zij hebben een uitgebreide cursus gevolgd voor het le-

vensecht uitbeelden van een
uitgebreid scala van aandoeningen en verwondingen.
Opleidingscoördinator, Jacoba
Peeters, reikte de cursisten het
internationaal geldige certificaat uit. Namens het bestuur
werden de cursisten met een
fraai boeket bloemen gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Voor de nieuwe cursus, die medio januari 2018
van start gaat, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Opgeven kan via opleidingen@rodekruisijmond.nl. (foto: aangeleverd)

OTK speelt ‘Het geheim van Beeckestijn’
Velsen - Als Sinterklaas bijna in het land is, begint het bij
de kinderen van de openbare basisscholen in Velsen te
kriebelen. Niet alleen omdat
de Sint zoveel mooie cadeaus
en lekkers meebrengt, maar
ook omdat het dan al bijna
tijd is om naar de schouwburg te gaan voor het traditionele Sinterklaastoneel van
de Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland. Tot
en met vrijdag wordt ‘Het geheim van Beeckestijn’ gespeeld.

De juffen en meesters zijn
sinds juni al weer druk aan
het repeteren voor de inmiddels 71ste voorstelling. ,,We
spelen dit jaar Het geheim
van Beeckestijn”, vertelt Janna Handgraaf van OTK.
,,Deze spannende familievoorstelling is speciaal voor
OTK geschreven door actrice en regisseuse Loulou
Rhemrev. Het stuk gaat over
vier kinderen die tijdens een
schoolreisje het geheim van
Beeckestijn ontdekken. Een
bijzonder geheim dat hen

gaat helpen om de sloop van
Beeckestijn te voorkomen.
Zij komen terecht in de 18e
eeuw, de tijd van de VOC,
rijkdom, pruiken en buitenhuizen, en gaan op zoek naar
de schat. Dat valt niet mee,
vooral als je niet weet wáár je
precies naar moet zoeken! En
wie is die schim daar achter
de bomen? Een verhaal over
andere tijden, gekke gewoontes, vriendschap en moed.”
Juf Janna, die na de PABO
studeerde aan de Toneelacademie in Maastricht en mo-

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

menteel een opleiding volgt
aan Theaterschool de Trap in
Amsterdam, rondde in 2016
de Opleiding Poppen- en Objecttheater in Den Haag af.
Die komt haar goed van pas
bij deze OTK-voorstelling.
,,Samen met mijn moeder
heb ik diverse poppen speciaal voor deze voorstelling gemaakt.” Wat voor poppen het
precies zijn, wil ze niet zeggen. ,,Iedereen moet maar
komen kijken.’’
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Santpoort plant boom
voor pastor Captijn

Vooruitzien

Santpoort-Noord - Ter herinnering aan Fons Captijn
wordt op 2 december voor
de Naaldkerk in Santpoort
een boom geplant. De pastor
overleed op 26 september na
een kort ziekbed. Captijn was
geliefd vanwege zijn betrokkenheid, humor en geloofs-

opvattingen. Als pastor zette hij zich met grote inzet in
voor de plaatselijke gemeenschap. Hij trok zelfs de aandacht van de landelijke pers
door auto’s, fietsen en rollators in te zegenen.
Eén van zijn gevleugelde uitspraken was: ,,Als het niet
om mensen gaat, dan gaat
het over helemaal niets.’’ Deze zin is ook de titel van het
boek dat Captijn vlak voor
zijn overlijden heeft afgerond.
Het boek is na het planten
van de boom voor het eerst
verkrijgbaar zijn.
Voorafgaande aan het planten van de herdenkingsboom
wordt vanaf 11.00 uur een
eredienst gehouden. (foto:
aangeleverd)

Velsen-Zuid - Voor degene
die wil weten wat Odd Fellows zoal doen op een logeavond in hun gebouw aan de
Stationsweg 95 in VelsenZuid, is er een introductieavond op donderdag 30 november. Misschien heeft u
zich al eens afgevraagd wat
zich afspeelt achter die gevel met wereldbol en de letters Odd Fellows aan de Stationsweg.
U en uw partner zijn van harte welkom. De ontvangst is 30
november vanaf 19.30 uur. U
wordt ontvangen door leden
van de IJmondloge (mannen) en van de Duinroosloge (vrouwen). De eerste kennismaking zal onder het genot van een kop koffie of thee
best lukken. Daarna zullen zij
zich nader aan u voorstellen
onder andere met een stukje geschiedenis over de organisatie. Zoals ook tijdens een
logeavond voor leden gebruikelijk is, gaan zij na de koffie
naar boven, naar de ontmoetingsruimte, waar ze in alle
rust naar wat muziek, tekst
en uitleg zullen luisteren. Na
afloop van deze bijeenkomst,
die zij zitting noemen, gaan
ze weer naar beneden, naar
de recreatieruimte. Daar kan
men dan van een drankje en
hapje genieten en zal er alle
gelegenheid zijn om vragen
te stellen.
Odd Fellows zijn mensen
van verschillende pluimage.
Vriendschap is een bindende factor bij al die verschillen. Hierdoor staan ze samen
sterker en kunnen ze meer

tot stand brengen, dan wanneer ze alleen zouden staan.
Zo kunnen ze werken aan
zichzelf en aan hun directe omgeving; dit alles in de
hoop op een betere samenleving. Odd Fellows werkt
hieraan door onder andere
hun hulpbehoevende medemens financieel en anderszins te ondersteunen. De Odd
Fellows zijn al 95 jaar in deze gemeente actief. Het gaat
de leden om een positieve
levenshouding, waarbij een
goed gesprek, onderling vertrouwen, vriendschap en gezelligheid een belangrijke rol
spelen. Zie ook de advertentie-oproep elders in dit blad.
Alle belangstellende inwoners van de IJmond en ZuidKennemerland
(Haarlem,
Haarlemmermeer, Zandvoort,
Bloemendaal enz.) zijn van
harte welkom. U kunt parkeren op de hoek StationswegMinister van Houtenlaan in
Velsen-Zuid.
Wilt u zich s.v.p. tijdig aanmelden bij de heer B. Wellink, 0251-228268, e-mail:
bwellink@zonnet.nl. Zie ook
www.oddfellows-velsen.nl.
Velsen-Noord - Op zaterdagavond 9 december houdt Felison Brass haar jaarlijkse kienavond in Wijkcentrum De Stek.
De avond begint met drie kienronden en wordt afgesloten
met een grootse loterij. Ook
dit jaar is er weer een fantastische hoofdprijs te winnen, een
Samsung 43 inch 4K Ultra HD
Smart TV. En naast de hoofdprijs een Philips Volautomatische Espressomachine en een
Airfryer. Ook zijn er weer vol-

Jan Campertschool
prolongeert damtitel
IJmuiden - Damclub IJmuiden (DCIJ) probeert sinds
jaar en dag door middel van
het schooldamtoernooi jeugd
kennis te laten maken met
het damspel. Dit jaar kwamen er maar liefst twintig
teams van tien verschillende basisscholen op het evenement af, dat in samenwerking met de gemeente Velsen in de Burgerzaal van het
stadhuis werd gehouden.
Bij het ingaan van de laatste
ronde leek De Toermalijn 3
uit Driehuis met kopman Moritz Woestenburg op de titel
af te stevenen. De Origon uit
IJmuiden, die eerder al titelverdediger de Jan Campertschool 2 uit Driehuis afstopte, hield de Toermalijn echter
knap op 4-4. Hierdoor wist de
Jan Campertschool 2 op de
valreep nog De Toermalijn 3
op doelsaldo te passeren en
daarmee de titel te prolongeren. Op gepaste afstand eindigde de Brederode Dalton 4
uit Santpoort-Zuid op doelsaldo op de derde plaats.
De titel van de Jan Campertschool kwam niet geheel
uit de lucht vallen. Een aantal spelers van dit team, bestaande uit Rosa Rooij, Thijs
Aalders, Caithlin Korf en Noah Meerkerk, had namelijk na schooltijd al een paar
damlessen van DCIJ-jeugd-

leidster Nicole Schouten gehad.
Inmiddels zijn op vrijdagavond in dezelfde Jan Campertschool de lessen begonnen voor de topscorers van
het schooldamtoernooi, die
met hun prestatie tien gratis
lessen bij DCIJ hebben verdiend. Na afloop van de training werden er ook twee partijen voor de nieuwe onderlinge competitie gespeeld.
Voorlopig leiden de nummers
één t/m drie van de vorige competitie Fico van Beek,
Lars van Eeken en Ole Heijdra, samen met Tibbe van
Beek. Caithlin Korf is met een
overwinning en een remise
de best gestarte nieuwkomer. (foto: aangeleverd)

Kienavond Felison Brass
op kerststukjes en diverse levensmiddelen manden en nog
vele andere mooie prijzen. De
kienavond begint om 19.30 uur
(zaal open om 19.00 uur). De
entree is 1 euro per persoon.
Entreekaarten zijn op de kienavond aan de zaal te koop (zolang de voorraad strekt) of in
de voorverkoop bij de familie
Joustra, Melklaan 47 in VelsenNoord en bij de familie Verhagen, Stratingplantsoen 19A in
Velsen-Noord.

Onlangs is er door het Hospice weer een open huis georganiseerd.
Het is altijd weer bijzonder om
belangstellenden een inkijkje
te geven in het huis.
Wat me deze keer opviel, was
dat er veel kijkers waren die,
vanuit de wetenschap dat het
leven eindig is, voor zichzelf
een idee wilden vormen van
de sfeer in het huis en van de
mogelijkheden die De Heideberg hen kan bieden.
Want laten we eerlijk zijn, we
hebben bijna allemaal de neiging om de wetenschap dat
we op een gegeven moment
dood zullen gaan op een zijspoor te zetten en daar maar
zo min mogelijk aan te denken.
En dat is meer dan begrijpelijk,
want het is nu eenmaal een
raar idee dat de wereld gewoon door gaat als je er niet
meer bent.
Toch is het goed om je gedachten te maken over de toekomst en dan met name je eigen toekomst.
En hoe mooi is het om te weten dat er mensen zijn die voor
je willen en kunnen zorgen,
hetzij in een thuissituatie, hetzij in het Hospice.
Zoals elke keer was iedereen
weer getroffen door de huiselijke sfeer in Het Hospice.
En dat is precies waar we voor
staan. Wij zijn namelijk een
Bijna Thuis Huis.
We streven voortdurend naar
een situatie waarin het bijna
zoals thuis is.
De leidraad bij vragen of verzoeken van onze gasten is
voor de vrijwilligers dan ook
altijd; wat zou je als mantelzorger zeggen of doen als iemand je dit vraagt in zijn eigen
huis, in zijn eigen omgeving?
Het grote verschil met thuis
is natuurlijk wel dat er in het
hospice altijd verpleegkundige hulp aanwezig is en dat de
familie van onze gasten zich
niet meer bezig hoeft te houden met de verzorging van
hun dierbare.
Dat geeft rust, en die rust is
nodig om te accepteren dat
het einde nabij is.
Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice
De Heideberg
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Klootschieten

Ajax en AZ vinden
talenten bij Stormvogels
IJmuiden - Dat voetbalvereniging Stormvogels in een
positieve lift zit is al geruime tijd duidelijk. De club
heeft het plezier met voetballen goed geïmplementeerd in
haar jeugdopleiding.
Kort geleden kwam profclub
Ajax nog op de velden van
Stormvogels op bezoek om
een talentendag te organiseren. Ditmaal kan de club
met trots melden dat de jongens onder 10/1 bij Ajax en

AZ een ‘hattrick’ hebben gescoord. Drie spelers kregen
afgelopen week namelijk een
uitnodiging om mee te trainen op de voetbalscholen
van Ajax en AZ. Idse Langbroek en Joey Vastenhouw
gaan beide naar de AZ-voetbalschool om daar hun talent
nog meer te ontwikkelen.
Hoessein Caynashe is door
Ajax uitgenodigd om daar de
voetbalschool te gaan volgen. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Bij het Persoonlijke
Kampioenschap
van Full Speed komen er altijd wat minder leden. Deze keer waren er acht wat
meer competitieve spelers,
die hun uiterste best deden
een zo goed mogelijke score te behalen. Degene, die
hier het beste in slaagde,
was Harm, die tot een redelijke score van 24 schoten
kwam, gevolgd door Nico (25
met 2 mislukte setpogingen),
Jan St. (27), Bert (30), Jan Gr.
(31), Lia (32-29), Dries (3220) en Ina (32-2). Volgende week is weer het normale
klootschieten, in Beeckestijn.
Zie www.fullspeedsport.club
of bel 0255-518648.

IJmuiden wat
vertel je me...
IJmuiden - Op donderdag
30 november vertoont buurtcentrum De Brulboei The
North Sea Giant, een film
over dit schip dat gebouwd is
om fabrieken op zee te monteren. Een indrukwekkende
klus. Na de pauze The Story of the Kodima, een berging door Svitzer/Wijsmuller. De eerste film begint om
20.00 uur. Kaarten à 3 euro
zijn verkrijgbaar aan de balie
en aan de zaal. Meer weten?
Bel 0255-510652.

Verkoop in
De Moerberg
IJmuiden - Op dinsdag 28
november is er een verkoop
van handwerken in Woon en
Zorgcentrum De Moerberg.
De diverse handwerken zijn
gemaakt door de bewoners.
De opbrengst gaat naar het
Rode Kruis in de gemeente
Velsen. De verkoop duurt van
10.00 tot 13.00 uur.
IJmuiden - Op zaterdag 25
november organiseert het
IVN
Zuid-Kennemerland
een excursie op het strand
van IJmuiden. Op het strand
is altijd wel iets te zien of te
vinden, zeker na een flinke storm. Dan wordt de zeebodem omgewoeld en een
paar dagen later vindt u op
het strand nog levende dieren zoals het heremietkreeftje. De grote strandschelp,
kokkel en scheermes zijn

www.

www.

in grote aantallen aanwezig en wiersoorten bewegen
op het ritme van de golven.
Wie eens lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil
horen over het strand is van
harte welkom.
Deelname is gratis. De excursie duurt 1,5 uur. Aanmelden
kan via www.np-zuidkennemerland.nl. Locatie/vertrekpunt is om 14.00 uur bij het
eindpunt van bus 382. (foto:
aangeleverd)

.nl

.nl

Waterloo G
Driehuis - Zaterdag moesten
beide Waterloo G-teams aan
de slag. G2 speelde thuis tegen HOSV G1. Het team van
Waterloo maakte veel doelpunten, onder andere door Marvin Maas, Danny Hummen en
Dylan Schiphorst en sloot de
wedstrijd af met een keurige
8-0 winst. Waterloo G1 speelde
uit tegen Wherevogels. Trainers
Kees Schipper en Kees Keur
hebben het goed gedaan, want
het team wist de drie winstpunten mee naar huis te nemen. De eindscore was 2-3 in
het voordeel van Waterloo G1.

TVIJ plaatst zich voor
NK trampolinespringen
Velsen - Zaterdag 11 november gingen de springers van
TVIJ niet met hun lampionnen
langs de deuren, maar sprongen zij alsof hun leven ervan
af hing om een plaatsje voor
het NK te bemachtigen. Tijdens de derde voorronde in
Alkmaar was TVIJ in alle klassen met een team vertegenwoordigd. Het D-team van
Connor, Valerie, Roen, Ruben
en Danique was eigenlijk na
twee keer een vijfde plaats
al uitgeschakeld, maar wist
de laatste wedstrijd toch nog
een plekje op de ranglijst te
klimmen en werd vierde, helaas niet voldoende om door
te stromen naar het NK.
In de E-klasse sprong het verreweg jongste team van de
hele wedstrijd, bestaande uit
Faith, Caelyn, Lindsey en Melanie zich voor de tweede keer
naar het podium. Op 14 oktober hadden Lieke, Noëlle,
Faith en Lindsey ook al brons
gewonnen in deze klasse. Met
de bronzen medaille nog om
de nek kregen zij te horen
dat ze na drie wedstrijden ge-

middeld op plek drie staan en
door mogen naar het NK, wat
een verrassing!
In de hoogste districtsklasse wordt TVIJ vertegenwoordigd door Dewi, Anouska, Joy
en Bridget. Dit team had de
tweede wedstrijd in verband
met een interland in Tsjechië moeten overslaan en had
daardoor behoorlijk wat strafpunten aan hun broek gekregen, waardoor plaatsing bijna onhaalbaar leek. Maar de
wonderen zijn de wereld nog
niet uit: ze lieten zich allen
van hun beste kant zien, werden derde en plaatsten zich
daarmee ook voor het Nederlands Kampioenschap in Oss,
dat op 9 december zal worden
gehouden.
Komende zaterdag zal ook het
B-team bestaande uit Zoë,
Maaike, Ella en Britt gaan
proberen een plaats voor het
NK in de wacht te slepen. Als
dat lukt, en die kans zit er zeker in, dan is TVIJ met drie
teams op het NK vertegenwoordigd. Een prestatie om
trots op te zijn!

IJmuiden pakt punten
Velsen-Zuid - Afgelopen zaterdag nam het eerste van
IJmuiden drie punten mee
naar huis na een 0-4 overwinning op het Amsterdamse Robinhood. Het begin was stroef,
maar in de laatste twintig minuten wist IJmuiden toch orde op zaken te stellen. De eerste helft ging redelijk gelijk op.
IJmuiden zette druk en kreeg
enkele kansen via Joshua
Dominggus, Wesley Heeres
en Ian Hille, echter verzuimde de mannen deze te benutten. Maar de thuisploeg was
ook een aantal keer gevaarlijk.
Een goede redding van IJmuiden-keeper Tom Hoogendijk
en een bal die op de paal belandde, zorgde ervoor dat de
Amsterdammers niet op voorsprong kwamen. Ruststand;

0-0. In de tweede helft was het
tij gekeerd en was IJmuiden
de betere ploeg. Echter lukte
het de IJmuidenaren maar niet
om te scoren. In de 70ste minuut was het dan toch eindelijk raak. Martijn Visser scoort
en zet IJmuiden op een 0-1
voorsprong. Daarna was het
verzet van de Amsterdammers
verbroken en scoorde Milan
van Essen in de 72ste minuut
de 0-2 en Dominggus in de
80ste minuut 0-3. Mitchel Post
die voor Ian Hille in de plaats
kwam, bepaalde de eindstand
vlak voor tijd op 0-4. IJmuiden,
nu op de vierde plaats, moet
zaterdag thuis tegen SCW1,
elfde plaats, ook drie punten
zien te pakken. Het fluitsignaal
klinkt om 14.30 uur op sportpark Schoonenberg.
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Ontwikkelingen
IJmuiden-Oost

BRAK stapje
dichterbij
IJmuiden - Het college heeft
voorgesteld stichting BRAK
op te richten, waarin samen
met partners kan worden gewerkt aan een groeimodel
voor een kustinformatiecentrum. De gemeenteraad gaat
nog besluiten nemen over
de vorm van de stichting. Bijvoorbeeld of het bestuur professioneel of vrijwillig zal
zijn. De gemeente zal in deze groeifase nog een sturende en statutaire rol krijgen.
Alle belangrijke plannen en
jaarstukken moeten worden
voorgelegd aan het college
van Velsen. Er komt een Programmaraad met vertegenwoordigers van meewerkende partners die samen met de
directeur-bestuurder voorstellen doet over activiteiten,
tentoonstellingen en het beleidsplan. Er is in december
2016 een bedrag van 100.000
euro beschikbaar gesteld.
Daarvan wordt een kwartiermaker betaald. Hij of zij krijgt
ambtelijke ondersteuningen
bij de werkzaamheden.

OudHoogovensmedewerkers
Velsen-Noord - Het bestuur
van de Vereniging van OudHoogovens
Medewerkers
(VOHM) nodigt alle leden uit
om de vergadering op maandag 27 november in de Brederodezaal van het Dudok Huis
bij te wonen. Om 14.30 uur
opent voorzitter Rob de Brouwer de vergadering. De zaal
gaat al om 13.30 uur open. Na
de huishoudelijke punten, mededelingen en vaststelling van
het Huishoudelijke Regelement is het woord aan Govert
Kockelkoren, Productiedirecteur Rolling & Coating IJmuiden. Hij spreekt over de actualiteit bij Tata Steel Europe en
IJmuiden in het bijzonder.

IJmuiden - Een feestje voor
LTC Ruïne van Brederode levert een mooie cheque op
voor ruiters met een beperking. Door de verkoop van loten, waarmee veel en mooie
prijzen te winnen waren,
werd een bedrag van 1345
euro opgehaald.
Het leek de vereniging een
mooi gebaar om het opgehaalde geld te schenken aan
een goed doel. Binnen de
gelederen van de club werd
dit doel aangedragen. Fiene is een van de ruitertjes
met een beperking die elke
dinsdagmiddag naar manege
Kennemergaarde komt om
samen met een begeleider
op het paard te zitten en lekker drie kwartier door het bos
of langs het fietspad te mo-

gen paardrijden. Ouders van
Fiene vonden het een goed
plan om alle paardrijdende
mensen met een beperking
mee te laten genieten van dit
mooie cadeau.
De tillift die op de manege
hangt dreigt het te begeven.
Twee reparaties in een seizoen doen een pijnlijke aanslag op de kas van de SPGK,
met het risico dat bij uitval
het voor een aantal ruiters
onmogelijk wordt om vanuit
hun rolstoel op het paard te
komen. Onlangs werd tijdens
de les van Fiene door LTC
Ruïne van Brederode deze
cheque van 1345 euro aangeboden. De eerste aanzet
voor een nieuwe tillift bij manege Kennemergaarde. (foto:
Rob van den Bronk)

Forse schade door
aangestoken brand

IJmuiden - Elke tien jaar
stelt de gemeente een nieuw
bestemmingsplan op voor alle wijken. Voor hetdeelgebied IJmuiden-Oost worden een aantal ontwikkelingen verwacht die nu al worden opgenomen in de plannen. Het gaat om het omzetten van de voormalige bioscoop aan de Kennemerlaan
naar woningbouw. Ook op
de locatie Laurentiuskerk aan
de Fidelishof komen woningen. Hetzelfde gaat gebeuren
met café de Griffioen en de
naastgelegen feestzaal aan
de Frans Naereboutstraat en
het Vellesan College aan de
Lorentzstraat en op de locatie
van een voormalig garagebedrijf aan Tussenbeeksweg 1215. Tenslotten wil men aan de
J.C. Van Neckstraat een combinatie maken van bedrijven
en woningen. Inmiddels is

er gelegenheid geweest om
zienswijzen in te dienen. Dat
leidde in een aantal gevallen
tot aanpassing van de plannen. De gemeenteraad mag
zich nog gaan buigen over
een aantal plannen die nog
niet helemaal zeker zijn. Het
gaat dan om de door brand
verwoeste panden aan Zeeweg 113, 115 en 117. De eigenaar wil graag de oorspronkelijke bestemming behouden (horeca, sport en wonen), maar de gemeenteraad
zou ook voor alleen wonen
kunnen kiezen. Ook is er nog
onzekerheid over bepaalde
gedeeltes van de nieuwbouw
van Uniek/het IJkpunt aan
de Lange Nieuwstraat. Hoewel de omgevingsvergunningen volgens het bestaande bestemmingsplan zijn toegekend gaat een rechter hier
nog over beslissen.

Diner bij Stormvogels
IJmuiden - De selectie van IJVV Stormvogels heeft zaterdag
een diner verzorgd voor maar liefst 135 gasten. De sfeer was
geweldig, mede door overwinning op VVC. Tijdens het diner
werd een prachtige bijdrage opgehaald voor het trainingskamp in januari in Benidorm. Met dank aan de eigen kookspecialisten en Van Es Catering. (foto: aangeleverd)

IJmond Werkt! wil
af van Loggerstraat

Ruim 1 miljoen
naar Jeugdhulp
IJmond - De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
hebben in 2016 gezamenlijk
een bedrag van 1.109.507 euro uitgegeven aan jeugdzorg.
Eerder werd een verevening
afgesproken tussen de drie
gemeenten, omdat kosten per
voorziening en gemeente door
de jaren heen kunnen fluctueren. Het bedrag wordt volgens
een bepaalde formule verdeeld over de drie gemeenten.
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IJmuiden - Zondagochtend
rond 04.40 uur heeft een flinke brand gewoed in een flatwoning aan de Bellatrixstraat.
Er raakte niemand gewond.
Wel zijn meerdere bewoners geëvacueerd terwijl de
brandweer de brand aan het
blussen was. Ook moesten
enkele bewoners door mid-

del van een ladderwagen van
het balkon worden gehaald.
De bewoners zijn allemaal
gecontroleerd. De brand is
veroorzaakt omdat buiten, op
de galerij, een hoeveelheid
afval is aangestoken. Getuigen kunnen zich melden
via 0900-8844. (foto: Dennis
Gouda)

IJmuiden - De locatie van
IJmond Werkt! aan de Loggerstraat gaat hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Op deze locatie werken zo’n 100
mensen vanuit de WSW. Ook
worden hier trainingen gegeven. Het gebouw is verouderd maar nieuwbouw wordt
te duur. Bovendien werken er
steeds minder mensen via de
WSW. Omdat de activiteiten
hier al jaren verliesgevend
wordt het gebouw afgestoten. Mensen die hier werken
zullen worden ingezet op an-

dere locaties of in één verzamelgebouw aan de Trompet
in Heemskerk. Er is afgesproken dat er veel zorg wordt
besteed aan herplaatsing van
de cliënten. IJmond Werkt!
moet wel in Velsen blijven,
daarom zal worden uitgekeken naar samenwerking met
partners zoals een uitzendbureau, de bibliotheek, Stichting Welzijn en Noppes, waar
dan ook een bord van IJmond
Werkt! Komt. De sluiting zal
in het eerste kwartaal van
2018 plaatsvinden.
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Mijn Kerstmarkt legt focus op kwaliteit
IJmuiden - De organisatie van Mijn Kerstmarkt
is achter de schermen
druk bezig om de laatste
puntjes op de i te zetten.
Het niveau van het eten,
het assortiment kerstcadeaus en het entertainment ligt dit jaar nog
hoger. Mijn Kerstmarkt
vindt op donderdag 14,
vrijdag 15, dinsdag 19,
woensdag 20, donderdag
21 en vrijdag 22 december plaats in de Christmas Cruise Terminal.
Mijn Kerstmarkt is een uniek
concept waarbij werkgevers hun personeelsleden
trakteren op een heerlijke avond uit in kerstsfeer.
Dit jaar staat de cruiseterminal bij het Kleine Strand
in het teken van Scrooge,
het bekende kerstsprookje
van Charles Dickens op een
sfeervol kerkplein. ,,Omdat er veel bedrijven terugkomen wilden we voorkomen dat het op een herhaling lijkt. Daarom hebben
we de aankleding volledig
vernieuwd. We bouwen dit

jaar een negen meter hoge
kerk met een schaatsbaan
en een kerkplein ervoor.
Bezoekers van Mijn Kerstmarkt gaan honderd jaar
terug in de tijd. De sfeer
wordt echt heel bijzonder,
dat weet ik zeker.’’’
Het diner wordt dit jaar
aangevuld met goedgevulde etagère op de tafels, diverse foodstations en bedienend personeel dat regelmatig langskomt met
extra lekkers. De drankjes
kunnen ook aan tafel worden besteld. Just Ritskes,
die Mijn Kerstmarkt samen
met Bas Dortmundt organiseert: ,,Wij werken met een
fantastisch team van ervaren horecamensen, die net
zo gedreven zijn als wij om
alle gasten de waardering
en gastvrijheid te geven die
ze na aan jaar hard werken
verdienen.’’
De gerechten worden wederom bereid door Korf Catering, sinds 2015 de vaste partner van Mijn Kerstmarkt. ,,We zijn blij dat het
is gelukt om een luxer diner aan te bieden voor de-

zelfde prijs’’, aldus Ritskes.
,,De etagère van kunststof
die op tafel komt te staan is
een echte eyecatcher. Die
hebben wij in eigen beheer
geproduceerd met ons bedrijf GraphicSign.’’
Er is tevens kritisch gekeken naar het assortiment
kerstcadeaus waaruit de
bezoekers kunnen kiezen.
Ritskes: ,,De populaire producten hebben we uiteraard gehandhaafd, maar
we hebben ook gekozen
voor nieuwe productgroepen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook planten, olie
en kruiden, health gadgets
en luxe kledingaccessoires.
We hebben nu acht winkels
met voor ieder wat wils.’’
Mijn Kerstmarkt wordt iedere avond afgesloten met
een gratis feest met live
muziek. En dat vanaf 35 euro per werknemer. De werkgever kiest zelf het aantal
munten voor de drankjes
en de kerstmarkt, waardoor
de uitgaven nooit de vooraf opgegeven prijs overstijgen.
,,Het mag de bezoekers aan

niets ontbreken’’, besluit
Ritskes. ,,Op Mijn Kerstmarkt moet iedereen van
begin tot eind genieten en
van de ene luxe verwennerij
in de andere vallen. Wil je je
werknemers echt vertroete-

len, dan moet je ons nu bellen voor een voorstel.”
Bedrijven met interesse kunnen zich via www.
mijnkerstmarkt.nl of 0651662135 melden bij de organisatie. (foto: Ed Geels)

Beweeg mee
met Zeestroom

Santa Run voor tweede keer over Lange Nieuw
IJmuiden - Op zaterdag 16
december kleurt IJmuiden
weer rood, als een paar honderd als kerstmannen verklede enthousiastelingen meedoen met de tweede Kennemerland Santa Run. Deze fun run wordt georganiseerd door zes lokale Rotary Clubs. De netto-opbrengst
gaat naar de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis.
De Kennemerland Santa Run
is een sponsorloop waar iedereen aan mee kan doen.
De organisatie nodigt nadrukkelijk teams van (basis)

scholen, bedrijven, (sport)
verenigingen en vriendenclubs uit om zich in te schrijven via kennemerland.rotarysantarun.nl of bij de drie
inschrijfpunten: EP Tol, de
Drankenier en Patrick van
Keulen.
Deelname aan de run kost
12,50 euro. Alle deelnemers
ontvangen een kerstmanpak en leggen een parcours
af van ongeveer drie kilometer. Het parcours betreft de
nu geheel vernieuwde Lange
Nieuwstraat. Start en finish
zijn op Plein 1945 in IJmuiden. Op het plein is livemu-

ziek door de band Drie Vierkante Meter, koek en zopie
en natuurlijk Glühwein.
De hele netto-opbrengst van
de Kennemerland Santa Run
gaat naar het De Stichting
Vrienden van het Rode Kruis
Ziekenhuis, een vrijwilligersorganisatie die werkt zonder
overheidssteun. De stichting
spant zich in om het verblijf
van patiënten en in het bijzonder kinderen en bezoekers in het Rode Kruis Ziekenhuis en het bijbehorende
Brandwondencentrum
Beverwijk zo aangenaam
mogelijk te maken. Het zijn

voorzieningen die niet uit het
basisbudget van het ziekenhuis kunnen worden betaald.
In 2008 vond de eerste Rotary Santa Run plaats in Gorinchem. Sindsdien hebben zich
steeds meer plaatsen bij dit
initiatief aangesloten.
De Rotaryclubs van Velsen,
Beverwijk, IJmond, Santpoort, Santpoort-Brederode, en Uitgeest-Heemskerk
nemen de gehele organisatie van dit evenement voor
hun rekening. Hun ambitie
is om tenminste driehonderd
kerstmannen op de been te
brengen. (foto: aangeleverd)

Velsen - Bewegen is goed
voor je lijf, maar zorgt ook dat
je brein in conditie blijft. En samen bewegen geeft extra energie. Vanaf 28 november organiseert
Ontmoetingscentrum
Zeestroom daarom elke dinsdag een activiteit. Dinsdag 28
november: 10.30-13.00 uur.
Strandwandeling. Dinsdag 5 december: 10.30-12.30 uur. Jeu de
Boules. Dinsdag 12 december:
13.30-15.30 uur. Sporten met
Donar Fitness. Dinsdag 19 december: 10.30-13.00 uur. Boswandeling. Als het brein achteruit gaat vraagt dat een andere
manier van met elkaar omgaan.
Door mee te doen met activiteiten ontmoet je andere mensen,
ontstaan er sociale contacten en
blijf je in beweging. Anders omgaan met kwetsbaarheid en vergeetachtigheid. Dat is wat Ontmoetingscentrum Zeestroom
doet. Bewegen staat hier hoog
in de vaandel. Kosten voor deelname aan de losse activiteiten zijn 5 euro per keer. Koffie
en thee zijn hierbij inbegrepen.
Men start bij Ontmoetingscentrum Zeestroom, Zeewijkplein
262 in IJmuiden. Heeft u interesse om hieraan mee te doen? Alleen of samen met iemand? Laat
het weten via 023-8910503 of
zeestroom@zorgbalans.nl.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: maandag 27 november 20.00 uur Telstar-NEC

BeestenBenders krijgen
exclusieve rondleiding
Telstar opent op woensdag 29 november haar
deuren voor een wel heel
speciale club. De Velsense BeestenBenders komen deze middag namelijk een kijkje nemen in
het stadion van hun eigen
thuisclub. Een bijzondere
ervaring die ze niet snel
meer zullen vergeten!
Woonden ze een paar weken
geleden nog een thuiswedstrijd bij, mogen ze woensdagmiddag 29 november
nog een keer langskomen.
Dit keer niet voor een wedstrijd maar voor een exclusief kijkje achter de schermen. Om 15.00 uur verzamelen de BeestenBenders zich
bij het stadion. Zij kunnen

niet wachten om het leven
van een voetballer te mogen
ervaren. Tijdens een spannende speurtocht ontdekken ze alle ins en outs van
‘Telstar’. Zelf komen ze ook
nog even in actie tijdens een
voetbalquiz met echte Telstar prijsjes. Wie is de grootste Telstar fan…

stens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden
in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren) avonturen mee, binnen
en buiten de gemeente.
De BeestenBende is een
(wetenschappelijk onderbouwd) concept waarbij kinderen actief invloed
hebben op de leefbaarheid
van hun buurt. Het initiatief
is enige jaren geleden door
‘SBS Het Beste Idee van
Nederland’ gekozen bij de
beste zwerfafvaloplossingen van Nederland.

Het BeestenBende project
De BeestenBende is een
gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland.
Als BeestenBende-lid help
je mee om je buurt schoon
te houden voor mens én
dier. In ieder geval één keer
per maand ruimen de kin- Kijk voor meer informatie
deren in teams hun eigen op www.mijnbeestenbenwijk op. Elk team heeft min- de.nl.

Nostalgische avond
in businessclub Telstar
Heinz Stuy en zijn voormalige rechterhand Ron Broere hebben vorige week nog eenmaal hun
befaamde saté Driehuis bereid voor de businessclubleden van Telstar. Velserbroeker Stuy was
in de jaren zeventig keeper van Ajax en opende na zijn voetbalcarrière een bar/bistro in Driehuis. Het was een prachtige informele netwerkavond vol nostalgie die werd gecombineerd met
een proeverij van de Beaujolais Primeur. Het businessclubbestuur en Telstar Horeca hebben
aangekondigd vaker dit soort activiteiten te willen organiseren. (foto: Friso Huizinga)

Telstar lijdt tweede
nederlaag van het seizoen
Aan een prima reeks van
vijf overwinningen is in
Waalwijk een einde gekomen. Telstar ging met 4-1
onderuit tegen RKC Waalwijk. De enige goal van de
withemden was er één om
jarenlang van na te genieten. Gerson Rodrigues is
zijn naam. Wat een beauty!
Telstar begon niet goed aan
het duel. De Velsenaren keken al na één minuut tegen een achterstand aan. Uit
een corner van Dylan Seys
schoot van dichtbij Saïd Bakari de 1-0 tegen de touwen.
Negen minuten later leek
de thuisclub op 2-0 te komen na een miscommunicatie tussen Mohamed Hamdaoui en Rodny Lopes Cabral. Serginho Greene stevende op Rody de Boer af
maar de keeper hield Telstar
met een voortreffelijke redding op de been. In de 25ste
minuut kwamen de Waalwijkers op 2-0. Door het uitglijden van Rodny Lopes Cabral
kon Dylan Seys ongehinderd
de bal voorzetten. Hans Mulder pikte de bal op en schoot
de bal langs Rody de Boer in
de hoek.
Tot aan het rustsignaal van
scheidsrechter Van den
Kerkhof kreeg Telstar een
aantal mogelijkheden om terug in de wedstrijd te komen.
Frank Korpershoek probeerde het met een afstandsschot en Mohamed Hamdaoui met een stuiterbal. Op
beide schoten had doelman
Vaessen het juiste antwoord.
Echter de mooiste kansen

waren voor Melvin Platje.
Vooral zijn tweede doelpoging had tot doelpunt gepromoveerd moeten worden.
In de tweede helft zette Telstar meer druk op de defensie van RKC Waalwijk. Dit
kwam mede door de aanvallende wissel door het inbrengen van Gerson Rodrigues voor Jasper van Heertum. De withemden kregen
wel wat mogelijkheden maar
het geluk zat niet mee. In de
60e minuut was het wel raak.
Maar dan aan de andere kant
van het speelveld. Trainer/
coach Peter van den Berg
had zojuist Saïd Bakari gewisseld voor Chovanie Amatkarijo. De invaller schoot de
bal tegen de paal. Via de rug
van doelman De Boer rolde
de bal over de doellijn: 3-0.
Wat een tegenvaller! Wat een
pech! Vijf minuten later was
Mohammed Osman dicht
bij een tegentreffer. Zijn inzet spatte uiteen op de paal.
In de 68e minuut was het
wel raak. En hoe! Een diepe
bal van Frank Korpershoek
werd door Etiënne Vaessen
naar voren getrapt. Hij deed
dit niet goed. Gerson Rodrigues kwam aan de bal. Van
zo’n veertig meter krulde hij
de bal in het doel: 3-1. Wat
een fantastisch doelpunt!
De geel/blauwen leken even
van slag. Heel even maar
hoor want twee minuten na
deze wereldgoal zette Serginho Greene de eindstand
op het scorebord. De routinier schoot, na voorbereidend werk van Dylan Seys,
de 4-1 tegen de touwen. (foto: 1963-pictures.nl)

Thomas Scholten scoort hattrick
IJmuiden - Bas Scholten,
met 18 doelpunten vorig seizoen topscorer bij Stormvogels, verliet de IJmuidenaren
het afgelopen seizoen om zijn
heil te zoeken bij eersteklasser Velsen. Zijn plaats op het
middenveld werd ingenomen
door zijn jongere broer Thomas. Hij kwam over van Onze
Gezellen in Haarlem-Noord.
Na een wat stroeve start en 4
doelpunten ging Thomas zich
steeds meer als een vis in het
water bij de Zeewijk-bewoners vinden; dit bleek duidelijk in het treffen tegen FC
VVC, want met drie doelpunten werd hij de matchwinner
en zijn tweede doelpunt was
van wereldklasse! Thomas wil
zijn broer Bas zo snel mogelijk doen vergeten bij Stormvogels en het doelpuntenaantal van 18 wil hij graag
verbeteren. De teller van Thomas staat op 7 en met nog 18
duels zal dat moeten lukken.
Tegen FC VVC had trainer
Sjaak Lettinga in elke linie
een mutatie; dat was in het
begin van het duel voor de
meeste spelers even wennen
geblazen en dat was duidelijk aan het onrustige spel te
zien. Vanaf het eerste fluitsignaal nam het team van trainer Rini van Roon het initiatief en in de vijfde minuut
werd de snelle en balvaardige Jasper de Bie in de diepte
gestuurd; zijn afstandsschot
belandde op de paal om ver-

volgens met het hoofd van
Kevin van Vilsteren na een
snoekduik in het doel gewerkt te worden, 0-1
Dit vroege tegendoelpunt
was niet bevorderlijk voor het
onrustige spel van de IJmuidenaren en met nog een
kwartier op de klok werd de
stand gelijk getrokken. Na
een goed opgezette aanval
ontving middenvelder Glenn
Bruinsma een pass van Bjorne Slobbe, kapte zich mooi
vrij en met een subliem schot
in de uiterste rechterhoek
werd de 17-jarige doelman
Morris van ‘t Hart het nakijken gegeven, 1-1.
Acht minuten later belandde de bal na een afgeslagen aanval voor de voeten
van Thomas Scholten en vanaf 10 meter plaatste hij de bal
in de linkerhoek achter Van ‘t
Hart, 2-1.
Een minuut na de thee kon
Stormvogels haar voorsprong
vergroten. Op links werd de
mee naar voren gekomen
centrumverdediger Gregory
van Nieuwkoop aangespeeld,
omspeelde een paar tegenstanders, kwam in scoringspositie, bewaarde het overzicht en bood Tom van Mierlo
een niet te missen kans: met
zijn hoofd gaf hij Van ‘t Hart
van de derde keer het nakijken, 3-1.
Toch wist FC VVC negen minuten later haar voorsprong
te verkleinen. Na een aan-

val via drie schijven belandde
de bal in de trechter voor de
voeten van Van Vilsteren, die
met een schuiver doelman
Ebbeling kon passeren, 3-2.
Binnen drie minuten vergrootte Stormvogels haar
voorsprong weer met twee
doelpunten en wat voor een
doelpunt. Eentje van wereldklasse! Op rechts werd Joshua Jansen aangespeeld, liep
een paar meter door om vervolgens een solide pass van
meer dan veertig meter over
de lengte van het veld richting Scholten te verzenden.
Thomas bedacht zich geen
moment en nam in een keer
de bal op zijn slof die als een
kanonskogel het net in vloog,
4-2.
Met nog een kwartier te spelen ging FC VVC alles of niets
spelen en creëerde zich een
aantal kansen. Twee minuten
voor tijd dat Zeoke dat hij een
goochelaar was waardoor hij
knullig balverlies leed op het
middenveld. Verdediger Donny van Zandwijk kon hiervan profiteren en met een afstandsschot wist hij de bal in
de uiterste hoek te plaatsen,
4-3.
Maar toch kon Stormvogels
de marge opnieuw tot twee
doelpunten vergroten. Een
goed voorbeeld doet volgen,
dit dacht Scholten, want met
een afstandsschot bracht hij
de eindstand net in blessuretijd op 5-3.

Wisselend succes voor VSV-teams
Velserbroek - Voor zowel
voor de zaterdag 1 als de
zondag 1 was het afgelopen
weekend zaak om een overwinning te behalen omdat
beide teams richting de onderste regionen waren afgedaald en bij winst weer op de
ranglijst konden stijgen. De
zaterdag 1 slaagde daar thuis
tegen United Davo niet in,
maar de zondag 1 pakte de
3 broodnodige punten bij degradant kandidaat Alkmaarse Boys.
De zaterdag 1 van VSV startte voortvarend en kwam
door een doelpunt van Justin
Kunst op een 1-0 voorsprong.
Lang kon VSV niet van de ze
voorsprong genieten, want
kort daarna sloeg United 2
keer achter elkaar toe en dat
resulteerde in een 1-2 ruststand. In de 2e helft leek United met de 1-3 op rozen te
zitten, maar het was weer
Justin Kunst die de span-

ning met de 2-3 wist terug
te brengen. Daarna schoot
VSV met 2 rode kaarten voor
Raymond Barends en Jesse
Kooijmans zichzelf in de voet,
maar zelfs met 9 man had
VSV nog kansen op de 3-3.
Die treffer kwam er uiteindelijk niet waardoor VSV met dit
resultaat op de laatste plaats
is beland. Een uitzege tegen
de aankomende tegenstander DCG, die één na laatste
staat, is dus van groot belang
om de rode lantaarn aan dit
team over te dragen.
De zondag 1 zou met een
overwinning weer aansluiting met de middenmoot
kunnen krijgen en voor het
jonge team van trainer Ron
Bouwman zou dit, na de gevoelige thuisnederlaag tegen
HSV, een geweldige opsteker
zijn. Bij puntverlies zou dezelfde trainer zich echt zorgen moeten gaan maken,
want het team zou daardoor

in de kelder van de 2e klasse A belanden. Het benutten
van de kansen is dit seizoen
voor VSV een behoorlijk probleem en het team mag zijn
handen dichtknijpen dat de
pas 17-jarige Nino Henning
het vizier wel op scherp heeft
staan. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat uitgerekend hij vlak voor de rust de
bevrijdende 0-1 wist te scoren. Na de rust weer kansen genoeg, maar het ontbrak weer aan de succesvolle afronding. De nul bleef
echter behouden waardoor
de broodnodige overwinning
daarmee uiteindelijk veilig
werd gesteld.
Aanstaande zondag staat de
belangrijke thuiswedstrijd tegen het hoog geklasseerde
Zaanlandia op het programma. Ingrediënten genoeg
voor weer een spannende
wedstrijd op sportpark De
Hofgeest, aanvang 14.00 uur.

Driehuis - Na de overwinning op Hoofddorp gevolgd
door de bekerwinst vorige
week bij Brederodes is hopelijk de goede weg ingeslagen.
En dat bleek zondag tegen
een sterk FC Uitgeest. Met
vaak goed voetbal en een prima inzet werd uiteindelijk de
zege binnen gesleept.
Al vanaf de aftrap had Velsen een voorsprong kunnen
nemen. Via Sven Braaij en
Bastiaan Scholten werd Tim
Groenewoud de diepte ingestuurd. Alleen voor doelman
Sven Koning kon deze nog
net redden. Twee minuten later een kans voor Sven Braaij,
maar zijn inzet had nog niet
de juiste richting. Ook Uitgeest zat niet stil. Een schot
van Kick Smit werd vakkundig door Sander van der Lugt
gepareerd. Beide ploegen
waren aardig aan elkaar gewaagd met spannende momenten voor beide doelen.
Een grote kans voor Mike
Olgers werd ternauwernood
door Velsens Mischa Plug tot
corner verwerkt terwijl een
pegel van Mark Dijkkamp net
naast de paal vloog. Voor Velsen schoten Sven Braaij en
Daniël Zuiverloon bij goede kansen over het doel. De
grootste mogelijkheid voor
rust kreeg spits Mike Adrichem van de bezoekers op
aangeven van Dennis de Wit.
Maar ook zijn schot ging rakelings naast. En zo gingen
beide ploegen met een gelijke stand de rust in.
Na rust direct weer een aanval van de thuisploeg. Bastiaan Scholten probeerde het
vanaf randje zestien meter en doelman Sven Koning
kon nog net de bal over het
doel tikken. Vijf minuten la-

ter ontsnapte Velsen aan
een tegentreffer toen Remco van Dam de bal met een
sliding van de doellijn haalde
na een inzet van Mike Adrichem. Een kwartier na rust
kwam Velsen op voorsprong
toen een combinatie tussen
Tim Groenewoud en Patrick
Castricum door Tim langs
Sven Koning in de verre hoek
werd geschoten. 1-0. Een minuut later was het Jesse van
de Meer, ingevallen voor de
geblesseerde Daniël Zuiverloon, die de bal via een
kluts net over de middenlijn
in de voeten kreeg. Een lange sprint volgde langs de zijlijn richting het strafschopgebied. Nog gehinderd door
Dennis de Wit wist hij toch
doelman Sven Koning in de
verre hoek te passeren: 2-0.
En zo stond Velsen binnen
een minuut op een comfortabele voorsprong.
Geschrokken door deze snelle achterstand zette Uitgeest een tandje bij. Zo redde Sander van der Lugt prima na een gevaarlijke corner van Kick Smit. Vijf minuten later weer een gevaarlijke situatie voor het doel van
Sander van der Lugt ook nu
bleef de doelman overeind.
Velsen kwam niet meer echt
tot een reële aanval en moest
zich beperken tot verdedigen. Zo werd het tien minuten voor tijd nog even billen
knijpen voor de thuisploeg
toen de bal na een verre ingooi en wat klutswerk enigszins knullig over de doellijn
rolde:2-1. Gelukkig wist de
ploeg van Ton Pronk verder
stand te houden en bleven
de drie zeer belangrijke punten in Driehuis. (foto: aangeleverd)
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Verdi’s liefdestragedie ‘La Traviata’

Geprezen versie van
Charkov Opera Theater

Velsen - Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft
er niet ooit stiekem van gedroomd? In Vamos! maakt Lenette van Dongen als Hadewych op dinsdag 28 en woensdag 29 november (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen
deze droom waar. Met Carolina
Dijkhuizen en Cystine Carreon
grijpt ze de kans op een nieuwe toekomst met beide handen
aan. In deze feel good musical
zijn verder onder meer Johnny Kraaijkamp jr, Soy Kroon en
Joey Schalker te zien.
Zonder een woord Spaans te
spreken en elkaar überhaupt te
kennen, vertrekken ‘er-moettoch-iets-meer-zijn-dan-dit’Hadewych (Lenette van Dongen), harde zakenvrouw Puk

(Caroline Dijkhuizen) en kersverse weduwe Linda (Cystine
Carreon) naar het zonnige Andalusië om een B&B te runnen.
Met ‘Vamos’ zet Lenette van
Dongen twee dagen koers
naar IJmuiden. ,,Velsen is heerlijk spelen”, zegt de cabaretière/
comédienne, ,,en niet alleen om
de schouwburg zelf, maar ook
om de weg er naar toe langs de
grote schepen, de haven. Het
theater is groot maar in hart
klein, een fijne plek om de spelen. En niet te vergeten een van
mijn favoriete theaterdieren Jacob Bron, daar is het weerzien
ook altijd heel hartelijk en fijn
mee.”
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl (foto: Annemieke
van der Togt)

Velsen - Op vrijdag 1 december (20.15 uur) kan de Stadsschouwburg Velsen wedijveren met de grote operahuizen
in Europa. Na een succesvolle
‘Notenkraker’ vorig seizoen is
het gelukt om dit jaar de opera van Charkov Staats Theater naar IJmuiden te halen. Dit
gezelschap maakt onderdeel
uit van een van de oudste theaters uit de voormalige SovjetUnie en Oekraïne. Bij dit theater zijn meer dan 700 mensen
werkzaam, waaronder hooggekwalificeerde dansers, musici, decorbouwers, kostuumontwerpers, kleermakers en
balletschoenmakers. Hun versie van ‘La Traviata’ toert over
de hele wereld en komt nu
voor het eerst naar Velsen!
Met groot live orkest.
In ‘La Traviata’ wordt de welgestelde prostituee Violetta
Valéry, die lijdt aan tuberculose, voorgesteld aan de jonge Alfredo Germont, die zegt

dat hij van haar houdt. Voor
hem geeft Violetta haar leven
als demi-mondaine op en zij
gaat met hem samenwonen.
Op een zekere dag krijgt Violetta bezoek van vader Germont die haar verzoekt de relatie met zijn zoon te beëindigen, omdat deze een huwelijk
van zijn dochter in gevaar zou
kunnen brengen. Zij doet wat
van haar gevraagd wordt. Alfredo keert zich woedend van
haar af, maar komt tot inkeer
wanneer hij verneemt welk
offer Violetta heeft gebracht.
De opera wordt in het Italiaans gezongen en in het Nederlands boventiteld, zodat de
theaterbezoekers het verhaal
optimaal kunnen volgen. Het
live orkest staat onder leiding
van Jeroen Weierink.
Prijs: 39.50 euro, incl. garderobe en pauzedrankje. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789.

Komedie ‘De man van
je leven’ in Velsen
Isabelle Beernaert
maakt debuut in Velsen
Velsen - Bestseller-auteur Arthur Japin heeft opnieuw een
van zijn romans bewerkt tot toneelstuk. ‘De man van je leven’
is een sprankelende komedie
geworden waarin het draait
om Tilly, een rol van Liz Snoijink. Zij is ernstig ziek en gaat
alvast op zoek naar een nieuwe liefde voor haar eigen man
Marius, gespeeld door Porgy
Franssen. Zij vindt de perfecte
kandidaat: Iris (Susan Visser).
Zo perfect dat hij haar zelf al
had gevonden… Op vrijdag 8
december (20.15 uur) speelt
dit drietal de sterren van de
hemel in de Stadsschouwburg
Velsen. Want dit is nog maar
het begin van deze komedie

vol misverstanden. Wie heeft
nu eigenlijk de regie? En wie
speelt er een spel met wie?
Het stuk speelt zich af in het
zomerhuis van het echtpaar
Tilly en Marius, in de duinen
op een eiland. Daar heeft Tilly Iris met een smoes naartoe
gelokt om haar voor te stellen aan haar man. Maar er
blijkt meer aan de hand en het
wordt al gauw een driehoeksverhouding vol geheimen en
vergissingen. Prijs: 36 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Marcel van der
Vlugt)

Velsen - Als er iemand moderne dans razend populair weet te maken, is dat de
Vlaamse choreografe Isabelle Beernaert (bekend van ‘So
You Think You Can Dance’ en
‘The Ultimate Dance Battle’).
Wereldwijd dingen media, artiesten en modehuizen naar
haar hand. Haar populariteit dankt zij aan haar vermogen alledaagse ervaringen
te vertalen naar uitzonderlijke choreografieën. Op donderdag 30 november (20.15
uur) is haar gezelschap voor
het eerst te zien in de Stadsschouwburg Velsen.
Wie wil er niet weleens helemaal opnieuw beginnen
en alles achter laten? Onze geschiedenis, onze beslissingen, fouten... in één be-

weging van tafel vegen! Als
een onbeschreven blad weer
doorgaan. Een nieuwe start.
Het verleden vergeten, de
toekomst wacht.
In dansvoorstelling ‘Tabula
Rasa’ probeert choreograaf/
theatermaker Isabelle Beernaert gewoontes te kenteren, om schoon schip te maken, de vrijheid op te zoeken
en te voorkomen dat we klein
blijven. Een samenspel van
pure dans en verschillende
muziekstijlen (o.a. Muse, Armand Amar, Max Richter en
Damien Rice).
Prijs: 35 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Bob Karman)

‘Een magische
kerst’ van Op
Sterk Water
Velsen - Wie van cadeautjes houdt, gaat zeker genieten bij ‘Een magische kerst’
van Op Sterk Water. Witte
kerst of niet, de mannen van
dit impro-comedy-collectief
nemen het theaterpubliek
mee van gelukzalige kerstochtenden tot de onuitgesproken spanningen van het
familiediner. Want het wordt
altijd aangekondigd als ‘the
most wonderful time of the
year’, maar hoe zit het nu
echt met kerst? Op zaterdag 9 december (20.15 uur)
is Op Sterk Water te zien in
de Stadsschouwburg Velsen. Met een interactief decor, visuele gimmicks, vlijmscherpe humor, muzikale hoogstandjes maar bovenal: virtuoze improvisatie. Alles wordt ingezet om
het magische kerstgevoel
nog een extra aan te wakkeren. Op Sterk Water wordt
al jaren gezien als dé toonaangevende en meest grappige
impro-cabaretgroep
van Nederland. Niet voor
niets scherpte oud-lid Arjen (Zondag met) Lubach er
vele jaren zijn komische talent fijn! De mannen laten
vol verve zien dat improviseren meer is dan een truc
of een spelletje. Hun muzikaliteit, humor en snelheid
zijn ongeëvenaard dus deze avond wordt uniek, eenmalig en niet te missen! Op
Sterk Water bestaat uit vier
gevarieerde theatermakers:
Daniel Koopmans, Dave Luza, Tim Zeegers en Steyn de
Leeuwe. Zij nemen het publiek met liefde mee naar
het ‘gezelligste’ seizoen van
het jaar... Prijs: 22 euro, incl.
garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Arjan Benning & botoboto)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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Mohammed Al Rifai

‘Ik mis mijn land elk moment’
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders), zijn
vaak onbekend. Wie zijn deze mensen? Vandaag het tweede verhaal
uit een serie van drie van een van
de nieuwe inwoners van Velsen.

Ik studeerde in Syrië aan de Business
School. Na twee jaar begon de oorlog en moest ik daarmee stoppen. Ik
ben opgepakt en in de gevangenis zijn
tanden uit mijn mond geslagen. Het
is mijn ouders gelukt om me er uit te
krijgen. In hun bedrijf heb ik daarna
gewerkt als apothekersassistent.
Er waren elke dag bombardementen.
Op een dag stond ik buiten te praten,
toen er weer een inslag was. Voor mijn
ogen viel de buurman bloedend neer.
Zijn kinderen zagen het ook en probeerden nog iets voor hem te doen,
maar hij was dood. Ik zal het nooit vergeten. Op dat moment dacht ik: “Ik
moet hier weg”. Ik was toen net een
week getrouwd.
Ik ben lopend onderweg gegaan. Ik
kon niet via het gebied dat in handen
was van Assad, het was een gevaarlijke reis. Het lukte om de kust van de
Middellandse Zee te bereiken. Daar
vandaan ging ik met een bootje naar
Griekenland. Met valse papieren vertrok ik met het vliegtuig naar WestEuropa. De reis heeft heel veel geld gekost.
In 2014 kwam ik in Nederland aan. Na
een tijd kreeg ik een verblijfsvergunning en later een huis in IJmuiden. De
eerste tijd heb ik niets gedaan, ik kon
hier nog niet naar school. Dat was een

moeilijke tijd. Toen ik kon beginnen
met school, heb ik binnen een jaar het
Staatsexamen gehaald. Nu loop ik vijf
dagen in de week stage bij een garagebedrijf in Beverwijk en in januari begin ik met de Mbo-opleiding voor automonteur.
Mijn vrouw is ook naar Nederland gekomen en volgt nu Nederlandse les. Ze
wil daarna een beroepsopleiding volgen. We hebben samen twee kinderen. Onze dochter heeft een stofwisselingsziekte, waardoor ze extra zorg
nodig heeft. Die zorg is er niet in Syrië. Onze zoon is geboren in Nederland. Het zijn alle twee mooie kinderen, waar we trots op zijn.
Alle mensen in Nederland zijn in principe aardig. Toen ik pas hier was, hebben buren mij geholpen met een bank
en met spullen. We hebben goed contact. Sommige buren komen bij ons
Syrisch eten en soms kan ik helpen
met schilderen of laminaat leggen. Er
zijn mensen die denken dat vluchtelingen hier zijn om een huis en een uitkering te krijgen. Maar we willen werken aan onze toekomst.

Sinterklaas aangekomen
Storm, regen en een Sinterklaas die zoek is. Het leek een erbarmelijke intocht te worden, maar de eerste stappen op de Loswalkade van Sinterklaas
en zijn tientallen pieten maakten een hoop goed. Juichend stonden de kinderen aan de kade. Ook kon de Sint rekenen op een warm onthaal van burgemeester Frank Dales. Kortom, een traditioneel kinderfeest waar jong en oud
zichtbaar van genoten. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Mijn broers en zussen wonen in verschillende landen, een paar nog in Syrië. Ons huis is er niet meer. Mijn ouders wonen bij familie. We houden
contact met elkaar via de mobiele telefoon. Als er geen internet is, kunnen
we elkaar niet bereiken. Als de oorlog
voorbij is, kunnen we misschien terug naar ons land. Ik mis mijn land elk
moment. Maar ik weet niet hoelang
het nog duurt en of mijn ouders er dan
nog zijn. (foto: Hyder Aljezairi)

• Het college van burgemeester en
wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Evenementen in
Spaarnwoude’ voor aan haar ‘wettelijke overlegpartners’, zoals de
provincie, de veiligheidsregio en
omliggende gemeenten. Het plan
biedt ruimte voor evenementen en
besteedt aandacht aan de overlast
die bewoners en bedrijven in het
gebied van de evenementen erva-

ren. Na reactie van de overlegpartners wordt het bestemmingsplan
als ontwerp ter inzage gelegd. Op
dat moment kan iedereen zienswijzen indienen. Daarna is het aan
de gemeenteraad om het plan, al
dan niet gewijzigd, vast te stellen.
Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.
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Meedenken over verkeer en parkeren Mooie ideeën uitgewisseld

Kom naar een inloopavond bij u in de buurt!
De gemeente Velsen start met
het maken van een nieuw Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
voor de periode 2018 - 2030. Zij
is benieuwd naar uw ervaringen
en ideeën. Velsen heeft daarom
diverse inloopavonden georganiseerd.

1. Waar is een verkeer- en/of parkeerprobleem?
2.Wat is het verkeer- en/of parkeerprobleem?
3.Voor wie is het een verkeer- en/of
parkeerprobleem?
4.Wie veroorzaakt het verkeer- en/
of parkeerprobleem?

Ideeën en/of ervaringen met betrekking tot bereikbaarheid (voor auto’s,
ﬁetsers voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid
en openbaar vervoer zijn van harte welkom. Deze zijn belangrijk voor
het bepalen van de gemeentelijke
ambities, die vervolgens worden omgezet naar concrete projecten en acties. In het LVVP wordt ook het (aangepaste)parkeerbeleid opgenomen.

Ook vragen wij u om ‘in de glazen
bol te kijken’: hoe denkt u dat u zich
over 20 jaar verplaatst met in het
achterhoofd de toenemende druk
op het wegennet? Wellicht een lastige vraag, maar van groot belang om
plannen voor de toekomst op te stellen.

Tijdens de inloopavond kunt u aangeven hoe u de verkeer-, parkeer-en
vervoerssituaties in uw omgeving
ervaart. Wij zijn benieuwd naar antwoord op de volgende vragen:

Er wordt uitsluitend kaartmateriaal
en andere informatie meegebracht,
die betrekking hebben op de dorpskern, waar de bijeenkomst wordt
gehouden. Voor de kernen VelsenNoord, IJmuiden-Noord en IJmuiden-West zijn deze week al inloopavonden gehouden.

Inloopavond voor de diverse dorpskernen:
IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk
Driehuis en Velsen-Zuid
Velserbroek
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid

27 november
29 november
12 december
13 december

Zee- en Havenmuseum
Rabobank IJmond Stadion
Polderhuis
De Wildeman

Alle inloopavonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.
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De kapotte wasmand levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de wasmand recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl

Gezond op weg in de wijk
Een moestuin bij de Dwarsligger,
een wandelclub, een natuurspeeltuin – er werden mooie ideeën
uitgewisseld op de bijeenkomst
in café Nol van sporthal Zeewijk.
Het was een levendige avond, met
concrete afspraken tot slot.

Een wandelclub met mensen die de
Nederlandse taal nog niet goed spreken was één van de ideeën. Dat past
goed in de doelen van ‘gezond op
weg in Zee- en Duinwijk’: bewegen
én contact maken. Een moestuin ‘op
hoogte’, zodat je niet hoeft te bukken als je in de tuin werkt, was een
ander idee. Een buurtbewoonster
kwam met een plan voor schooltuinen, en schoof later bij de moestuinen aan. Zo werden ideeën mooi met
elkaar verbonden. Zij raakten ook in
gesprek met iemand die ‘buiten eetfeesten’ wilde organiseren, met verse producten (vis!) uit IJmuiden. En
heel praktisch: iemand zocht iets om
meer te bewegen en werd diezelfde
avond nog lid van de petanqueclub.
Wethouder
Annette
Baerveldt
(Volksgezondheid) was dan ook heel
tevreden: “Fijn dat deze mensen met
hun ideeën zijn gekomen, daar ben

ik heel blij mee. Het zijn allemaal
mooie initiatieven die bijdragen aan
een wijk die nog gezonder wordt. Wij
helpen de bedenkers om de ideeën
uit te voeren, want daar hebben we
geld voor.”
Leerlingen van De Zeﬁer, de brede school in hetzelfde gebouw als de
sporthal, verzorgden een deel van
de catering van de avond. Ze gingen
professioneel langs de tafels met lekkere groenten met heerlijke sausjes.
(foto: gemeente Velsen)

Kerstshow voor
Velsense vrijwilligers
De gemeente Velsen heeft veel
waardering voor de vrijwilligers
die bij de organisaties in de gemeente actief zijn. Dat kan bijvoorbeeld uw koor zijn, de reddingsbrigade, tennisclub of uw
kerk.

Om deze waardering te uiten stelt
zij 4 vrijkaarten per organisatie beschikbaar voor De Grote Kerstshow
op zondag 17 december 2017 om
20.15 uur in Stadsschouwburg Velsen. De show wordt georganiseerd
door KOEL Productions.
Het theatrale kerstspektakel trok de
afgelopen jaren al meer dan 4000 bezoekers naar de schouwburg. Lokale
artiesten en aanstormende talenten
zingen samen de sterren van de hemel onder begeleiding van het REXorkest. Ook wordt op komische wijze
teruggeblikt op het afgelopen jaar en
wordt een kijkje genomen in de keuken van vrijwilligers met als thema:

Velsen zijn we samen.
Het bestuur van de organisatie kan
de kaarten voor vrijwilligers tot en
met 8 december 2017 reserveren via
www.velsen.nl/kerstshow. Meld u zo
snel mogelijk aan, want op is op! (foto: Ron Pichel)
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Wist u dat...

De gemeente Velsen ondernemers die
in zwaar weer verkeren ondersteunt?
Ondernemers in Velsen kunnen
kosteloos gebruik maken van
het noodloket voor ondernemers
‘155-Help-een-bedrijf’. Via een telefonische helpdesk 088 9990 155
of via internet ww.155.nl kunnen
ondernemers, die vrezen voor de
continuïteit van hun bedrijf, om
hulp vragen.

Door deze samenwerking hoopt de
gemeente Velsen onnodige uitval
van ondernemers terug te dringen
en een beroep op de schudhulpverlening te voorkomen. Arjen Verkaik,
wethouder Werk & Inkomen en Economische Zaken, is daar bijzonder
tevreden mee.
Hoe werkt het?
Door een online scan in te vullen op
de website www.155.nl van het IMK
(Instituut voor Midden- en Klein-

bedrijf ) zien ondernemers direct of
zij tot de mogelijke doelgroep behoren voor ondersteunende ﬁnanciële regelingen van de overheid. In dat
geval gaat een adviseur van het IMK
met de ondernemer aan de slag. Zij
kijken naar de mogelijkheid voor ondernemers om een regeling aan te
vragen of gaan op zoek naar alternatieve ﬁnancieringsmogelijkheden.
Ook kunnen ze samen met de ondernemer een commercieel plan bedenken of wordt de kosten- of schuldsanering als oplossing aangedragen.

Nepnieuws
Vorige week zijn er twee meldingen binnengekomen van inwoners van Velsen die een
phishing-mail hadden gekregen.
Phishing is een vorm van internetfraude. De mail zou afkomstig zijn van het Centraal Justitieel Incassobureau met als onderwerp ‘gemeentelijke nahefﬁng’. De gemeente Velsen heeft
niets van doen met deze berichtgeving. Mocht u de mail ontvangen hebben, verwijder het bericht. Fraudeurs proberen op deze manier van u een geldbedrag
te ontfutselen. Een en ander
heeft dus niets te maken met gemeentelijke naheﬃng. Kijk voor
een voorbeeld van de mail en
meer informatie op www.fraudehelpdesk.nl/vragen-meldingen-cpt/30205-2.

Resultaten in Velsen
Van januari tot en met augustus
2017 hebben zich 36 ondernemers
uit de gemeente Velsen gemeld. In
heel 2016 waren dit er in totaal 49.
Diverse ondernemers zijn inmiddels
bezocht door een ondernemersadviseur of -coach.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering donderdag 30 november 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel
live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en is daarna op
elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe via
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
Agenda
Tweede Bestuursrapportage 2017
De 2e Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de raad
kan bijsturen op de Begroting 2017. In deze rapportage staan de beleidsmatige en ﬁnanciële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. De rapportage kent een positief resultaat van € 700.000. Aan de raad wordt voorgesteld
het saldo van de 2e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve.
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft een verklaring af over het getrouwe beeld van de cijfers over het boekjaar en een verklaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bij de controle baseert
de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld
controleprotocol. De raad stelt dit controleprotocol vast.
Vangnetuitkering 2017
Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget van het Rijk om de kosten van

uitkeringen mee te betalen; het BUIG-budget. Gemeenten die niet uitkomen met het toegekende BUIG-budget kunnen een vangnetuitkering aanvragen als compensatie voor het tekort. Om nu in aanmerking te komen voor
een vangnetuitkering over 2017 moet het college de aanvraag eerst voorleggen aan de raad. De gemeenteraad moet instemmen met een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen om het tekort op het BUIG-budget te minimaliseren. Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.
Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit
zee naar en in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
Het project Q10 is opgezet om gasleidingen aan te leggen en een gasbehandelingsinstallatie op te richten op het terrein van TATA Steel. Dit terrein ligt
in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In Velsen worden de ondergrondse gasleidingen aangelegd. Dit is in strijd met de geldende bestemmingsplannen Zeezicht en Industrieterrein Tata Steel. Het ministerie van
Economische Zaken verleent de vergunning voor dit project. Maar eerst
moeten de drie gemeenteraden ‘een verklaring van geen bedenkingen’ verlenen voordat het ministerie de vergunning mag afgeven.
Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamer(commissie)
s van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functioneren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van
het rapport richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap
Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden wordt een aanbeveling gegeven,
namelijk om input te leveren aan het AB voor het opstellen van een integrale lange termijn visie.
Startdocument Handgraaf
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesaneerd voor woningbouw. Het toevoegen van woningen versterkt het woonka-
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
rakter. In het startdocument staan de uitgangspunten beschreven om tot een
nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcorporatie Pré Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeenteraad vastgesteld startdocument stelt de koper een woningbouwplan op dat

uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties
ingediend.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
november 2017 tot en met 17 november 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

partementen (16/11/2017) 300272017;
Dokweg 21, inrichten cheesebar
en gebruik food truck (17/11/2017)
30091-2017.

IJmuiden
Celsiusstraat 47, plaatsen 2 dakkapellen (14/11/2017) 29744-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 25rd,
uitbreiden woning en legalisatie ap-

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren grondsauna (13/11/2017)
29689-2017.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 21, kappen 6
bomen (14/11/2017) 29793-2017;
Louise de Colignylaan 5, kappen
boom (17/11/2017) 30101-2017.

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

IJmuiden
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame (17/11/2017) 25411-2017.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakopbouw met dakterras (20/11/2017)
26192-2017.

lem, 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.

IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakkapel (14/11/2017) 23584-2017;
Pleiadenplantsoen 63, gebruiksvergunning brandveilig gebruik BSO
Pleiadenplantsoen 63 (14/11/2017)
20224-2017;
Grahamstraat 299, vergroten terras
(14/11/2017) 24951-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras
(14/11/2017) 24954-2017;
Cypressenstraat 31, oprichten twee-

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaatsen damwand, houthok, veranda
(17/11/2017) 21571-2017.

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 Bur-

gemeester 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 Haar-

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
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Besluiten (vervolg)
de verdieping (17/11/2017) 26360-2017;
Zeeweg 319, oprichten woning (16/11/2017) 22253-2017.
Driehuis
Valeriuslaan 16, plaatsen aan- en opbouw (14/11/2017) 25836-2017.

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 3 december 10:45 tot 12:30 uur, Locatie: sportpark Groeneveen (start- en ﬁnish locatie) (15-11-2017) 26519-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 5:22

Santpoort-Noord
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (16/11/2017) 24643-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren wellness faciliteiten (16/11/2017)
28205-2017.

IJmuiden
Snuﬀelmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, op 4 maart 2018 van 9.00 tot 16.00
uur, Locatie: Tiberiusplein 6 (15-11-2017) 27977-2017
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, 2 t/m 19 december, Locatie: Bloemendaalsestraatweg
169A (16/11/2017) 28461-2017.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Waterdrieblad 4, 1991 GN VELSERBROEK

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.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie
personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Arnar Breki Elfar geb.22-05-1995

Mussendijk,G.O.
Alieva,D.A.
Noble Le,J.
Bakker,R.
Oosterhof,B.E.T.M.
Blok,R.W.
Ozimek,A.M.
Boonkamnerd,A.
Peijl van der,E.P.
Debevère,S.R.E.
Romijn de,S.
El-Massaoudi,I.
Sebregts,H.W.
Fouta,M.
Sivakumar,S.
Inthirakumar,S.

geb.04-05-1974
geb.25-06-1992
geb.25-01-1991
geb.15-09-1969
geb.27-06-1996
geb.20-06-1967
geb.27-02-1986
geb.03-03-1978
geb.17-12-1968
geb.13-11-1962
geb.24-01-1998
geb.00-00-1980
geb.11-03-1953
geb.27-10-1984
geb.15-07-1983
geb.01-11-1998

Škrabal,M.
Jodłowski,G.S.
Sneekes,F.A.
Gwiżdż,R.K.
Stuart,A.Z.
Karan,O.
Tahar,G.Z.
Karsowidjojo,R.I.
Vrolijk,M.
Kroon,J.
Waasdorp,N.S.A.
Lichtleitner,J.
Westerhoven van,
H.J.A.

geb.12-02-1985
geb.12-03-1972
geb.16-09-1965
geb.23-01-1981
geb.23-11-1981
geb.09-08-1972
geb.09-06-1993
geb.26-06-1978
geb.29-03-1973
geb.21-02-1953
geb.09-03-1989
geb.16-05-1985
geb.18-09-1985

Voor informatie kunt u terecht bij de

Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

