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Sinterklaas krijgt warm onthaal

Mode voor grote en lange
mannen, kleding van 2XL
tot 10XL.

IJmuiden - Duizenden kinderen hebben Sinterklaas en
zijn 150 Pieten zaterdagmiddag een warm welkom gegeven in IJmuiden! Door het koude, maar zonnige weer leek het
nóg drukker dan voorgaande
jaren.
De goedheiligman zette aan
het begin van de middag voet
aan wal op de Loswalkade bij
de Kleine Sluis. Daar schudde Sint honderden handen en
nam hij vele tekeningen en andere cadeaus in ontvangst.
Daarna volgde een rijtour door
IJmuiden die via de Kennemer-

Spaarnwouderstraat 87 - 89
Haarlem
Tel: 023-5354226
www.christiaan-b.nl

Mode voor deTel:
grote
man
023-5354226
• www.christiaan-b.nl

ZATERDAG 24 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

Informatie
Informatie
van de gemeente
van de gemeente
Velsen
Velsen

week onderling overleg hebben
gevoerd over de kwestie. De grafietdeeltjes zijn afkomstig van het
bedrijf Harsco Metals Holland BV,
dat zich heeft gespecialiseerd in
het recyclen van staalslakken en
restanten uit het ijzer- en staalproces. Ook laten burgemeester
en wethouders weten dat bij de
gemeente Velsen geen meldingen zijn ontvangen van grafietemissies in die gemeente. Wel
waren er meldingen van andere
overlast. (foto: Tata Steel)
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(‘Meer op zaterdag’)

Komend weekend bezoekt de
goedheiligman onder meer
Velsen-Noord en SantpoortNoord. (foto’s: Reinder Weidijk)

Velsen - Er komt een aparte bijeenkomst voor de inwoners van
de gemeente Velsen over de grafietwolken die vanaf het terrein
van Tata Steel over de regio waaien. Dat schrijven burgemeester
en wethouders in hun reactie op
vragen van de SP-fractie. Eerder
was al bekend gemaakt dat voor
de inwoners van Wijk aan Zee op
28 november een bijeenkomst
zal worden gehouden. Het college geeft verder aan dat de drie
gemeenten in de IJmond deze

kleding van 2Xl tot 10Xl

Christiaan B
Mode voor de grote man
Christiaan
B
Spaarnwouderstraat 87-89 • Haarlem

laan, het Marktplein en de Lange Nieuwstraat naar Plein 1945
leidde. Langs de hele route
stonden kinderen om de Sint
toe te zingen en naar hem te
zwaaien.
De intocht van Sinterklaas
werd net als ieder jaar in goede banen geleid door de vrijwilligers van het Sint Nicolaas
Comité IJmuiden en de IJmuider Reddingsbrigade.
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Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

zie elders
in deze krant
Het adres voor leuke decoratieve kerst geschenken!

✔ Lekkerste
PaeLLa
Wij wensen
u smakelijke kerstdagen!
van HaarLem en omstreken
✔ Grootste assortiment
taPas
Zondag
✔ Wijn van kLeine BodeGa’s
extra
✔ een Groot assortiment open
vanwege de
reLatieGescHenken
✓ eiGen BezorGservice….
kerstdagen

www.spanishharlem.nl • Gen. Cronjéstraat 146a • 023-5265581

MAAKT U HET
GRAAG BEHAAGLIJK?
NEEM ISOLERENDE KOZIJNEN.

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek
Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN
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Nog enkele plaatsen voor
Gast van de Raad 29 november
Politiek is spannend. Tenminste, als je
weet hoe het werkt. Wil je meer weten
over het raadswerk en hoe en waarover
de raad besluit? Geef je dan op voor
Gast van de Raad.

De gemeenteraad Velsen organiseert een
aantal keren per jaar ast van de Raad
voor de inwoners van de gemeente Velsen
voorafgaand aan de raadsvergadering. p
donderdag 29 november zijn er nog enkele plaatsen open. Je wordt om 1 .00 uur
ontvangen in de publiekshal van het gemeentehuis. Tijdens een broodbu et leggen drie gemeenteraadsleden de ‘spelregels’ van de politiek uit. Daarna woon je
om 19.30 uur de raadsvergadering bij op
de publiek tribune. Na a oop kan je ook
een praatje maken met andere raadsleden.
Hoe kun je Gast van de Raad worden?
Vul het www.velsen.nl/gastvanderaad
in. Je kan ook een introduc meenemen.
Daarna ontvang je z.s.m. een bevestiging
op jouw e-mailadres. Meer informatie no-

Ook in Velsen aandacht
voor Dag van de Mantelzorg
Op 13 november organiseerde Centrum
Mantelzorg van Socius de ‘Dag van de
Mantelzorg’ in onze gemeente. Mantelzorgers kwamen op deze dag in een
middag- en een avondprogramma bij
elkaar voor ontmoeting en ontspanning.

dig? Neem contact op met de griﬃe: 0255
56 502 of mail naar griﬃe@velsen.nl.

Samen sterk tegen Japanse duizendknoop

Steekschop in de aanslag …
Afgelopen zaterdag bonden 25 vrijwilligers de strijd aan met de Japanse
duizendknoop. Een zogenoemde invasieve exoot; een plant die niet van nature in Nederland voorkomt en andere
planten verdringt. De plant verspreidt
zich gemakkelijk en kan overlast veroorzaken doordat hij door zwakke
plekken in straten en muren kan groeien.

nder leiding van Nico Brantjes, in zijn
eigen gemeente itgeest regelmatig te
vinden met een steekschop, en samen

In de middag speelde theatergroep het
Ampzing enootschap Nederlandstalige
liedjes in het sfeervolle Thalia Theater.
’s Avonds was het de beurt aan musicalgroep B MS. ij speelden de musical ‘Levenslang’, een aanstekelijke musical vol
vrolijke, donkere en soms aangrijpende
kanten. Het avondprogramma vond plaats
in de Felison Cruise Terminal, die was
omgetoverd tot theater. Na a oop van de
voorstellingen hadden de mantelzorgers
de gelegenheid om na te praten onder het
genot van een hapje en drankje.

met medewerkers van de buitendienst,
staken de vrijwilligers de schop in de
grond om zoveel mogelijk wortels te verwijderen. p vijf verschillende locaties
in onze gemeente zijn n of meer ‘haarden’ verwijderd. ok raadsleden en wethouders deden mee aan deze actie. De gemeente zorgde voor materiaal en afvoer
van het groen en voor koﬃe en gebak.
Een zeer geslaagde actie, die hopelijk komend voorjaar een vervolg krijgt als de
plant de kop weer opsteekt. (foto: Reinder Weidijk)

ok super handig In de app staat wanneer
welke bak wordt geleegd bij u in de straat.
kunt zelfs een melding ontvangen die u eraan herinnert dat de bak naar buiten moet.
ok staan de gegevens van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in deze gratis app.
En dat piepschuim ? Dat brengt u naar het
afvalbrengstation. Dan komt het weer terug als vulling voor een zitzak, of als isolatie voor in de kruipruimte.

Laat u registreren
Bent u ook mantelzorger, dan kunt u
zich registreren bij Centrum Mantelzorg. o ontvangt u de nieuwsbrief en
blijft u op de hoogte van het ondersteuningsaanbod. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de mantelzorgconsulenten via 0
6900.

Uit het college

HELP! Wat hoort waar?
Check het in de HVC afval-app. In deze
app vindt u de afvalwijzer. Van ruim duizend producten ziet u in één oogopslag
waar het bij hoort. Twijfelt u bijvoorbeeld over waar u piepschuim weggooit? Kijk in de app! Staat het product
er niet in? Laat het ons weten, dan voegen we het toe. Zo maken we het overzicht steeds completer.

Wethouder Marianne Steijn uitte haar
dankbaarheid jegens alle mantelzorgers.
e benadrukte ook dat het soms een zware belasting is om mantelzorger te zijn. e
riep de aanwezigen op om signalen door te
geven aan Centrum Mantelzorg over mogelijke hulp en ondersteuning die zij nodig hebben als mantelzorger. (foto: Reinder Weidijk)

•

emeente Velsen werkt niet mee aan het
verzoek van Stichting Burgercomit Nederland om een volksreferendum over het
energiebeleid en transitiebeleid van het
Rijk te houden tijdens de verkiezingen van
de leden van de Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen. De reden is dat een volksreferendum niet gelijktijdig met een stemming

kan plaatsvinden volgens de regels van de
Kieswet. Dit initiatief kan bovendien verwarrend zijn omdat het correctie referendum is afgeschaft.
Meer informatie: www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op raadskalender en onder ‘overzichten’ op Collegeberichten.
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Evenemententop: goed initiatief
Afgelopen maandag is de eerste Evenemententop in IJmuiden georganiseerd.
Uitgenodigd waren alle organisatoren
van evenementen in de gemeente Velsen,
variërend van een dorpsfeest tot grote
evenementen als Dance Valley.

Verschillende sprekers vertelden vanuit hun
professie of ervaring wat er zoal komt kijken bij het organiseren van een evenement.
Marc Snabilie, regionaal evenementencoördinator Veiligheidsbureau Kennemerland,
legde uit dat ‘risicodenken’ bij evenementen heel belangrijk is. En M’Barek Ben Addi,
business manager A-Venue Events BV, vertelde dat zijn organisatie eigenlijk 365 dagen bezig is met de voorbereiding van de
drie festivals: Dance Valley, Dutch Valley en
Latin Village; drie festivals met elk een ei-

gen sfeer en andere doelgroep. De groep ging
vervolgens uiteen in verschillende sessies
met thema’s als ‘duurzaamheid’, ‘kansen
voor samenwerking’, ‘marketing & promotie’ en ‘Wat komt er kijken bij het organiseren van een evenement’. Tijdens een paneldiscussie legde burgemeester Frank Dales
uit wat zijn rol is bij evenementen in Velsen.
Als advies gaf hij aan vooral na te denken
over welke activiteit bij de schaal van het
evenement past.
Tot slot blikte Jeroen Verwoort, wethouder
economische zaken, terug op een geslaagde
evenemententop. ,,Ik heb gezien dat iedereen iets uit deze eerste evenemententop
heeft gehaald. Er is begrip, er is dialoog. We
gaan dit volgend jaar zeker herhalen.” (foto:
Reinder Weidijk)

Sinterklaas is weer in het land
Sinterklaas is afgelopen zaterdag samen met zijn Pieten aangemeerd in IJmuiden. Het was
een drukte van jewelste op de Loswalkade. Vele kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s
verwelkomden de goedheiligman. Burgemeester Frank Dales schudde Sint als eerste de
hand en wenste hem een prettig verblijf. De Sint ging verder in optocht richting Plein 1945,
waar hij voor het gemeentehuis oﬃcieel op een groot podium is ontvangen. (foto: Reinder
Weidijk)

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

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

Vertegenwoordigers van sportverenigingen
kunnen op 28 november kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops om hen op
weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging.

Programma
Het programma start om 19.30 uur en is
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee
workshoprondes, geeft Hans van Breukelen een inspiratiesessie over zijn ervaringen als sporter, bestuurder en adviseur en
er is ruimschoots gelegenheid om de andere sportclubs te spreken. Kortom: een avond
om niet te missen!

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

Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger van een sportvereniging, maar wel
een sport- of beweegaanbieder en wilt u
het congres bijwonen? Stuur dan een mail
naar: sportzaken@velsen.nl. De organisatie
neemt contact met u op over mogelijke deelname. Deelname aan het congres is gratis.

Eerste bewoners Pionieren in
IJmuiden locatie Snippenbos
Wethouder Sebastian Dinjens ging een
kijkje nemen bij Hardy en Simone de
Graaf, de eerste bewoners van het project Pionieren in IJmuiden. Ze wonen
samen met hun gezin in hun droomhuis
aan de Keetberglaan.

Hardy heeft zijn huis zelf ontworpen en
gebouwd. De compacte en toch ruime woning stond in acht maanden en is bovendien bijna energieneutraal. Nieuwsgierig

naar zijn verhaal en hoe het huis er van
binnen uitziet? Kijk op: https://www.architectuur.nl/project/zelfbouwhuis-meteps-in-ijmuiden-van-architect-hardy-degraaf/
Wilt u ook zo’n prachtige woning zelf bouwen? Houd dan onze website www.pioniereninijmuiden.nl in de gaten of meldt
u zich aan voor onze nieuwsbrief via pionieren@velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)
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Sportief feest voor basisscholen!

Schrijf je in voor Dubbel6kamp op 27 en 28 december
Donderdag 27 en vrijdag 28 december
vindt in Sporthal Zeewijk de 45e Dubbel6kamp plaats. Inschrijven voor schoolsport gaat net als vorig schooljaar volledig digitaal. Scholen kunnen hun teams
inschrijven via www.sportloketvelsen.nl/
schoolsportinschrijving. Inschrijving sluit
op maandag 3 december en vol is vol!

De school ontvangt na de sluitingsdatum bericht of het team geplaatst is. Vóór het begin
van de kerstvakantie wordt het programma
per mail toegestuurd aan alle scholen. De
organisatie gaat er vanuit dat de scholen na
ontvangen van het programma dit bekendmaken bij de deelnemende kinderen en begeleiders.
Programma
Op de eerste dag (donderdag 27 december)
is er een ochtend- en een middagprogram-

ma voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5. De
teams bestaan uit maximaal 8 leerlingen en
een begeleider. Op de tweede dag (vrijdag 28
december) is er een ochtend- en een middagprogramma voor leerlingen van groep
6, 7 en 8. De teams bestaan uit maximaal 10
leerlingen en een begeleider.
Een halve dag
Het programma is mede afhankelijk van het
aantal teams dat zich aanmeldt. Het ochtend- en middagprogramma is identiek. Doe
je mee? Dan ben je een halve dag (een ochtend óf een middag) aan het sporten.

resterende plaatsen worden verdeeld onder
de overige teams, waarbij de rangorde wordt
bepaald door binnenkomst van de aanmeldingen.
Prijzen
Dit jaar worden er meerdere prijzen uitgereikt: voor het beste team, voor het best verklede team, de fairplay-prijs en een poedelprijs.

Registreren en meedoen
Ook dit jaar geldt weer dat de teams op
volgorde van binnenkomst worden geregistreerd en dat van elke school minimaal
één team wordt geplaatst (mits men voor
de sluitingsdatum heeft ingeschreven). De

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 29 november 2018

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

U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal. De
raadsvergadering is zowel live als achteraf
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de mail
griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.
De Agenda
Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum 2019
De gemeenteraad wil dat IJmuiden Centrum aantrekkelijk en toekomstbestending
wordt gemaakt voor huidige en toekomstige
ondernemers. Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) draagt hier aan bij. In deze zone
investeren ondernemers samen in kwaliteitsverbetering van hun omgeving. Om dit
succesvol te laten verlopen zijn er regels en
afspraken nodig. Deze staan in deze verordening.
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan
Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
heeft een Regionaal Risicoprofiel en een Be-

IJmondcommissie
dinsdag 27 november 2018

Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC
Beverwijk. Aanvang 20.00 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen krijgen informatie
en bespreken regionale onderwerpen met
de daarbij behorende raadsvoorstellen in
de IJmondcommissie. Daarna nemen de
raadsleden over de raadsvoorstellen in de
drie afzonderlijke raadsvergaderingen een
besluit.

leidsplan Risico- en Crisisbeheersing opgesteld voor de jaren 2019- 2022. De VRK is
een samenwerking op het gebied van regionale veiligheid. Het Regionaal Risicoprofiel
gaat over fysieke veiligheidsrisico’s zoals
grote branden, rampen en crisis in de regio. In het Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing zijn diverse ambities gesteld zoals
risico’s beperken, een wendbare en robuuste crisisorganisatie, beschikbare informatie delen, maatschappelijke weerbaarheid
versterken en de vorming van een platform
voor samenwerking.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland: Samen
Veilig!
De politie van de Regionale Eenheid NoordHolland heeft samen met de gemeente en
het Openbaar Ministerie een nieuw concept
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
2019-2022 opgesteld. De gemeente Velsen
heeft hiervoor vijf thema’s ingediend: Ondermijning, Discriminatie, polarisatie en
radicalisering, Drugs, Veilige haven en High
Impact Crimes. Deze aandachtsgebieden
zijn in het beleidsplan verwerkt.

Tweede Bestuursrapportage 2018
In de 2e Bestuursrapportage 2018 staan de
afwijkingen ten opzichte van de Begroting
2018. Dit is het laatste moment dat de raad
kan bijsturen op de Begroting 2018. Er is
een positief resultaat van € 679.000,-. Daartegenover staat een nadeel van de Algemene
uitkering vanuit het Rijk. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018
De accountant controleert de jaarrekening
van de gemeente. Hij geeft in een verklaring
een oordeel over het getrouwe beeld van de
cijfers en hij geeft een verklaring of de gemeente volgens de vastgestelde regels heeft
gehandeld. Deze regels staan in het controleprotocol voor de accountantscontrole op
de jaarrekening 2018 dat tijdens deze vergadering door de raad wordt vastgesteld. Ook
stelt de raad het geactualiseerde normenkader vast. Dit bestaat onder andere uit een inventarisatie van externe wetgeving, verordeningen en besluiten van de raad.

Experiment centraal tellen van de
stemmen
De raad wordt voorgesteld om deel te nemen
aan het landelijk experiment “Centraal tellen van de stemmen”. Dit geldt voor 20 maart
2019 bij zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de verkiezingen voor het Waterschap van het Hollands Noorderkwartier
en het Waterschap Rijnland en voor 23 mei
2019 bij de verkiezingen van het Europees
Parlement. Het experiment wil het risico
van fouten in de eerste telling verminderen.
Op de stembureaus wordt alleen op partijniveau geteld, waarmee een voorlopige uitslag
bekend kan worden gemaakt op de avond
van de verkiezingen. De dag daarna worden
de stemmen op kandidaat niveau geteld op
een centrale openbare locatie.

U bent van harte welkom de vergadering van
de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255
567502 of via de mail: griffie@regioijmond.
nl met vermelding van onderwerp, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. De griffie
neemt dan nog contact met u op.
De Agenda
Verordening Individuele Studietoeslag
Participatiewet 2019

Rekenkamerrapport Subsidies in Velsen
De Rekenkamercommissie van de gemeente
Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren
naar het gemeentelijk subsidiebeleid. Jaarlijks geeft de gemeente Velsen ongeveer 12
miljoen euro uit aan subsidies. Het onafhankelijke onderzoek ging over de werking
en effectiviteit van het subsidiebeleid in relatie tot de aansturing van instellingen die
subsidie ontvangen. De twee belangrijkste
conclusies van het onderzoek zijn dat de regelgeving duidelijk en transparant is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening,
en dat er nadat de eerder genoemde instellingen in financiële problemen zijn gekomen direct een verbetertraject voor het subsidiebeleid in gang is gezet. Verder zijn de
instellingen die subsidie ontvangen positief
over het contact met de gemeente en de subsidieprocessen.

1e Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst IJmond
De gemeenteraad bespreekt de 1e Begrotingswijziging
2018
Omgevingsdienst
IJmond. De wijziging komt door de stijging van de personele lasten door de cao
2017-2019. Het gaat om een bedrag van €
229.000,-. Voor Velsen betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst van € 60.205,- in 2018. De gemeenteraad moet hiermee instemmen voordat dit
van kracht gaat.

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk
dat de inwoners van Velsen ook in de toekomst goed gebruik kunnen maken van allerlei activiteiten op het gebied van welzijn,
kunst en cultuur. Dit is eerder afgesproken
in de Visie op Velsen. Verschillende organisaties die deze activiteiten organiseren
zitten nu in verouderde gebouwen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst goede,
multifunctionele gebouwen zijn, moet er
een flink aantal aanpassingen gedaan worden. De raad wordt nu gevraagd om voor de
uitwerking van de plannen een bedrag van
€ 300.000,- vrij te geven. Het gaat om de
Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg
en de Bibliotheek Velsen die nauwer willen
samenwerken en daarvoor een goede, gezamenlijke huisvesting zoeken.

In de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019’ is o.a. de hoogte
van de individuele studietoeslag geregeld.
Deze toeslag is een inkomensondersteunende voorziening voor studenten met een
beperking die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.
In de IJmond is dit bedrag nu €500,- per
jaar. Dit bedrag wijkt sterk af van de toeslagen in de regio Zuid-Kennemerland. De
meeste deelnemende regiogemeenten hebben het bedrag verhoogd naar maximaal
€2.860,- per jaar. Dit bedrag is bepaald op
basis van een onderzoek van het Nibud. Met
het voorstel voor invoering van een nieuwe
verordening, wordt deze verhoging ook voor
de IJmond gemeenten gerealiseerd.

Verevening jeugdzorg
Om de nieuwe jeugdzorgtaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn gemeenten
regionaal gaan samenwerken. Op sommige
onderdelen is deze samenwerking wettelijk
verplicht, op andere onderdelen kan het een
keuze zijn. De IJmondgemeenten hebben
daarin ook keuzes met elkaar gemaakt in de
manier waarop ze regionaal risico’s rond de
taken op de jeugdzorg met elkaar verevenen.
De drie colleges willen per 2019 de verevening van de kosten jeugdzorg beëindigen. De
drie colleges hebben hierbij een afwijkende
visie. Op verzoek van de heer Smeets van de
fractie van D66 Velsen wordt in de IJmondcommissie besproken hoe de drie raden tegen de verevening jeugdzorg aankijken.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

de) (14/11/2018) 18060-2018

2018

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost
(14/11/2018) 18061-2018

Ingekomen aanvraag evenementenvergunningen APV artikel 2:17

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 10 november tot en met
16 november 2018 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.

IJmuiden
Torricellistraat 2, legaliseren verbouwing
(uitbouw, balkon, draagmuur) (12/11/2018)
18204-2018
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkinstallatie (13/11/2018) 17933-2018 (rijksmonument)
Willebrordstraat 19, plaatsen dakopbouw
(16/11/2018) 18414-2018

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, plaatsen tijdelijke huisvesting tijdens verbouw tandartspraktijk
(10/11/2018) 17489-2018
Valckenhoeflaan 33, plaatsen balkon (achterzijde) (13/11/2018) 17996-2018
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en
uitbouw (achterzijde) (13/11/2018) 182062018
Kruidbergerweg
38,
kappen
boom
(14/11/2018) 18481-2018
Velsen-Noord
Coymansstraat 12, afwijken van bestemmingsplan (kamergewijze verhuur)
(12/11/2018) 18205-2018
Velserbroek
Schokker 46, plaatsen dakkapel (achterzij-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg t.o. nrs. 1 en 2 t/m 103 en
110, kappen 49 bomen (16/11/2018) 13989-

Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Stadion, Minister
van Houtenlaan 123, wedstrijd Odin 59
– SC Heerenveen op 19 december 2018
(14/11/2018) 18152-2018
IJmuiden
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Velsen,
Plein 1945, op 8 januari 2019 (13/11/2018)
18384-2018
Rommelmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein, op 3 maart 2019 van 09.00 t/m
15.00 uur (08/11/2018) 17324-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-

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

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

IJmuiden
Kompasstraat 74rd, wijzigen opgang
van twee bestaande bovenwoningen
(13/11/2018) 11008-2018
Iepenstraat 19, legaliseren zolder uitbreiding (16/11/2018) 13514-2018
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 2, afwijken bestemmingsplan voor buitenschoolse opvang
(16/11/2018) 14707-2018
Pieter Janszstraat 5 en 7, verbouwen tot
8 appartementen, plaatsen 2 dakkapellen
(zuidgevel) en plaatsen 2 dakuitbouwen met
dakterras (noordgevel) (16/11/2018) 7670-

2018
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 2, plaatsen dakkapel (voordakvlak) (14/11/2018) 15622-2018
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17
Velsen-Noord
Subaru Beach Battle met doorkomst op
strand van Velsen-Noord op 25 november
2018 (14/11/2018) 13318-2018

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- voor de duur van de bouwwerkzaamheden (realisatie van woningen) een parkeerverbod in te stellen tussen Keetberglaan 308 en de bocht met het Snippenbos
te IJmuiden door middel van het plaatsen van de borden E1 (5x) zoals bedoeld

in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord met twee pijlen (wijzend naar
links en rechts).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het

besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, 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 van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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Zes onderwerpen
besproken tijdens
Raadssessies
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Door Erik Baalbergen

Velsen - In de Raadssessies van 15 november kwamen zes onderwerpen aan bod. De Regiorijder had met haar leerlingenvervoer
een slechte start gemaakt na de zomer. Kinderen en ouders waren de dupe van steeds wisselende chauffeurs terwijl de kinderen
baat hebben bij vaste structuur. De heer De Haas van Regio Rijder gaf uitleg over de ontstane situatie. De omstandigheden zijn
inmiddels sterk verbeterd, te onderbouwen met ervaringscijfers.
Maar cijfers zeggen niet alles, vond de raad, het gaat om de beleving van de ouders: is het echt verbeterd, wordt er goed geluisterd naar de klachten?
Twee sessies gingen over het subsidiebeleid. De rekenkamercommissie deed onderzoek naar het
subsidiebeleid en het rapport dat
hierover is geschreven stond op
de agenda. Cruciale vraag is hoe
kan worden voorkomen dat de
raad plotseling wordt geconfronteerd met gesubsidieerde instellingen die met financiële tekorten
kampen. De vervolgsessie ging
dan ook over de sturing, controle en toezicht op de gesubsidieerde instellingen. Ervaringen uit
het verleden, met o.a. de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum, zorgen voor een kritische
houding van de raad. Middels
stellingen werd besproken hoe
de raad zijn eigen rol ziet. Ondanks de recente debacles moet
vertrouwen toch het uitgangspunt zijn.
De raad wil meer controle. Een
vinger aan de pols houden kan
door bijvoorbeeld eens of twee
keer per jaar de directeuren van
stevig gesubsidieerde instellingen uit te nodigen om over de
stand van zaken van hun organisatie te laten vertellen. Begin november is dit gedaan door de directeuren van respectievelijk de
Stadsschouwburg,
KunstForm
en de Stichting Welzijn, dit heeft
men als positief en informatief ervaren. Er gaat een werkgroep aan
de slag om de besproken plannen en ideeën verder uit te werken.
Het vierde onderwerp was de
aanpassing van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
De wens was om de APV van minder regels te voorzien. Twee insprekers zagen hiaten in de herziene APV. De eerste inspreker
vroeg zich af waarom overlast
van sfeervuren en bbq’s alleen
voor strandhuisjes gemeld kan
worden en niet bij woonhuizen.
De andere inspreker van ‘vrien-

den van het Kennemerstrand’ gaf
aan dat in de APV staat dat er in
losloopgebieden voor honden
geen opruimplicht voor hondenpoep geldt. Voor sommige gebieden is het wenselijk dat deze opruimplicht er wel is. Waarschijnlijk gaan beide insprekers gehoor
krijgen. Ook vanuit de raad werden nog wat kleine gaten in de
verordening genoemd. Op 20 december staat de APV op de agenda van de raadsvergadering. Dan
is ook het, nu nog ontbrekende,
bomenplan opgenomen.
Het plan voor Kustplaats IJmuiden aan Zee werd wervend toegelicht door projectdirecteur
Spoelstra. Voor het ontwikkelen
van de buitendijkse bouwplannen voor woningen en bedrijven
rond de Seaport Marina wordt
kennis gehaald en gedeeld met
vergelijkbare projecten elders in
de wereld. Uitdagingen genoeg:
zeespiegelrijzing, Natura 2000,
milieueisen, bereikbaarheid, etc.
Maar ook, hoe worden de huidige eigenaren betrokken bij de
plannen en krijgt hun belang voldoende aandacht? Wethouder
Dinjens is trots op de plannen en
ziet een belangrijke rol weg gelegd voor de raad. Diverse beslissingen worden in een later stadium van het ontwikkelproces
voorgelegd aan de raad. Op 13
december is er weer een informatieve bijeenkomst over het Ontwikkelplan IJmuiden aan Zee.
De laatste sessie ging over de
prestatieafspraken in de woningmarkt.
Gesproken is over type huurders
en woonruimteverdeling, leefbaarheid in de wijk, het verduurzamen van de woningen en de
relatie tussen wonen en zorg.
De raad zal later de prestatieafspraken tussen wooncorporaties,
huurders en de gemeente vaststellen. (bron: RTV Seaport)

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 bunkers ‘met zicht op zee’
van Batterij Heerenduin.
In de oorlogsjaren 1942-1944
bouwden de Duitsers aan de Atlantikwall, een verdedigingslinie van de Noordkaap tot aan de
Frans-Spaanse grens. De nooit
voltooide linie in de bezette gebieden aan de West-Europese
kust diende ter voorkoming van
een invasie door de geallieerden.
De Atlantikwall was geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken maar een ‘parelketting’ van steunpunten met bunkers, kanonnen en mijnenvelden.
Strategische plaatsen werden
door de Duitsers omgebouwd tot
onneembare fortificaties, zogenaamde ‘Festungen’.
Ook IJmuiden kreeg de status van
Festung.
Al in mei 1940 kwam de Marine Artillerie Abteilung met staf
en personeel naar IJmuiden om
twee kustbatterijen met 7,5cm
geschut te bemannen. Hierbij
werd gebruik gemaakt van aangetroffen en nog bruikbaar Hollands geschut. Vanaf begin 1942
werd het lichte geschut vervangen door zwaarder geschut. Er
kwamen vier stukken 17cm geschut naar IJmuiden. Deze voormalige scheepskanonnen konden 62-kilogram zware granaten
met een bereik van 27 kilometer
wegschieten. In maart 1942 be-

gon de bouw van de geschutbeddingen als onderdeel van de middelzware kustbatterij ‘Prien’. De
kustbatterij was genoemd naar
Günther Prien, een beruchte en in
1941 omgekomen Duitse onderzeebootkapitein, een held voor
de Duitsers maar een nachtmerrie voor de Engelsen. Later werd
‘Prien’ omgedoopt tot Marine
Kustbatterij Heerenduin.
In mei 1942 was ‘Heerenduin’
vuurklaar en werd begonnen
met de verdere versterking van
de batterij en de bouw van personeelsbunkers. Elk 17cm kanon
stond aanvankelijk opgesteld in
een eigen bedding, maar kreeg
medio 1944 zijn eigen geschutbunker. Hoewel de kanonnen
handmatig bediend werden, waren ze uitgerust met een voor die
tijd modern elektrisch vuurleidingsysteem. Vanuit de vuurleidingspost werd de doelinformatie automatisch doorgestuurd en
zichtbaar gemaakt op de op het
geschut gemonteerde aanwijzers. De vuurleidingspost werd later gevestigd in de tussen de vier
geschutbunkers gebouwde commandobunker.
Na de oorlog zijn veel bunkers
van Batterij Heerenduin blijven
staan in het duingebied rond de
Badweg, ten zuiden van de Zuid-

pier. In de manschappenbunkers
in het gebied is het oorlogsmuseum Bunker Museum IJmuiden
gevestigd, dat in 2005 zijn deuren opende voor het publiek. Een
bezoekje aan dit museum is aan
te raden voor een ieder die wat
meer wil weten van het ‘beton’ in
het IJmuidense duin- en havengebied en van de Festung IJmuiden. Het museum verzorgt ook
regelmatig rondleiding door het
duingebied, zodat al dat ‘beton’
nog meer betekenis krijgt.
De commandobunker en de vier
geschutbunkers zijn nog prominent aanwezig in het duingebied. De commandobunker kennen we als de ‘autobunker’. Deze
heeft nog gefigureerd in onder
meer de film Soldaat van Oranje, in een scene waarin het verzet
foto’s maakt van Duitse bunkers.
In het najaar van 2007 is de bunker uitgegraven door de Stichting
WN2000.
De geschutbunkers zijn in de jaren zeventig nog in gebruik geweest als vakantiewoning. De
geschut- en commandobunkers liggen aan het wandelpad dat sinds een maand officieel de
naam ‘Bunkerpad’ draagt - tussen
de Badweg en de IJmuiderslag in
vrij toegankelijk gebied. Dit heeft
helaas ook zijn keerzijde; de bunkers liggen vol met rommel en
worden regelmatig voorzien van
moderne
‘verfspuitbuskunst’.
Blijkbaar weet niet iedereen de
bunkers te waarderen als rijksmonument en als onderdeel van het
IJmuidense erfgoed...

Onderwijstoneel speelt
‘Kijk eens verder dan
je neus lang is!’
IJmuiden - OTK speelt op donderdag 29 en vrijdag 30 november in
de Stadsschouwburg van Velsen
de voorstelling ‘Kijk eens verder
dan je neus lang is!’ Dit is een muzikale familievoorstelling voor iedereen van 8 tot 108 jaar, geschreven
naar het gelijknamige boek van
Magali de Frémery. Bewerking en
regie: Loulou Rhemrev. In Neuzenland, waar iedereen te herkennen
is aan de neus, is het niet gemakkelijk om een grote neus met wratten te hebben. Dat heeft Lodewijk Lepelaar de Lange, die nu Meneer Wratneus wordt genoemd,

aan den lijve ondervonden. Wat
zou hij graag zo’n verfijnd neusje
willen als dat van Cathelijne. Dan
bedenkt hij een plan om van zijn
neus af te komen. De bewoners
van Neuzenland ruiken onraad...
Een bijzondere voorstelling over
anders zijn en jezelf blijven.
De voorstelling duurt ongeveer
een uur en er wordt gespeeld zonder pauze. Kaarten à 8 euro zijn
verkrijgbaar bij de kassa van de
Stadsschouwburg of via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Aanvang 19.30 uur. (afbeelding: aangeleverd)

Deurkas sluis succesvol afgezonken
IJmuiden - De aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden heeft een
belangrijke mijlpaal bereikt. De deurkas van het buitenhoofd,
waar straks de sluisdeur in- en uitrolt, is succesvol afgezonken en
ligt nu op zijn definitieve positie.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

In de afgelopen maanden is de
deurkas met een afmeting van
80 meter lang, 26 meter breed
en 22 meter hoog ruim 16 meter
gecontroleerd afgezonken. Centimeter voor centimeter werd
de deurkas met het formaat van
een klein flatgebouw volgens
plan op de juist diepte gelegd.
Het afzinken gebeurde geautomatiseerd door het zand onder
de deurkas weg te spuiten. Met
behulp van op afstand bestuurbare spuitlansen en robotar-

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE
29 en 30 november 2018
Aanvangstijd 19:30 uur

men is het zand afgevoerd. Met
behulp van camera’s onder de
vloer van het caisson, sensoren
en meetinstrumenten werd dit
proces 24 uur per dag 7 dagen in
de week gemonitord.
Nu het caisson op zijn plek ligt,
wordt de ruimte onder de deurkas opgevuld met beton. In 2019
wordt de deurkas van het binnenhoofd via de caissonmethode op zijn plek gebracht. Deze
deurkas is 80 meter lang, 55 meter breed en 25 hoog.

Om ruimte te bieden aan steeds
groter wordende zeeschepen
wordt sinds 2016 in IJmuiden
gewerkt aan de bouw van de
grootste zeesluis ter wereld. De
nieuwe sluis wordt 500 meter
lang, 70 meter breed en 18 meter diep.
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
de provincie Noord-Holland, de
gemeente Amsterdam, Port of
Amsterdam en de gemeente
Velsen. Aannemersconsortium
OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. (foto: Topview Luchtfotografie)
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De Haarlemse Bakker opent
tweede winkel in IJmuiden
IJmuiden - Er komt meer blauw in de straten van IJmuiden! Na de
overname in oktober 2017 van de winkel van Leo Wijnker en de
verbouwing van de winkel aan de Kennemerlaan opent De Haarlemse Bakker op 23 november een tweede vestiging in IJmuiden.

Op de Lange Nieuwstraat 401
(naast Amber Jewels) verrijst
een compleet nieuwe bakkerswinkel. In het grote pand is een
knusse en warme bakker gecreeerd die veel gelijkenissen heeft

met de winkel aan de Kennemerlaan. De achterruimte van de winkel is zo groot dat er op termijn,
net als in een winkel in Haarlem,
kinderfeestjes gegeven kunnen
worden. Het mooie van de win-

kel is ook dat de klanten door het
broodrek heen de achterruimte
kunnen zien.
Uiteraard worden in de oven de
hele dag door verse croissants
en andere broodsnacks gebakken. In de nieuwe winkel kunnen
de klanten het broodassortiment
verwachten dat ook in de Kennemerlaan wordt aangeboden.
Naast een aantal nieuwe IJmuidense gezichten zullen ook de
dames uit de Kennemerlaan de
verkoop in de winkel verzorgen.
Zo ontmoet u ook hier bekende
gezichten!
Uiteraard heeft De Haarlemse
Bakker voor dit feest feestelijke
aanbiedingen met als openingsknaller brood naar keuze voor
1,50 euro en witte bollen 6 stuks
voor 1 euro. Deze aanbieding
geldt ook in de Kennemerlaan.
Op die manier kan heel IJmuiden
meegenieten. (foto: aangeleverd)

Positieve reacties op eerste
Evenemententop Velsen
IJmuiden - Van oranjevereniging tot het bedrijf achter de festivals in Spaarnwoude: een overgrote meerderheid van de zeventig evenementenorganisaties in onze gemeente was maandagmiddag vertegenwoordigd op de eerste Evenemententop Velsen.
De deelnemers waren erg enthousiast over het initiatief van wethouder Jeroen Verwoort.

Kuntz
(Harddraverijvereniging
Santpoort en Omstreken) voor het
invoeren van een gemeentelijk
evenementenverbod voor mensen die zich misdragen op één van
de festivals in Velsen. De organisatoren van het Havenfestival en ZoBelangrijkste doel was kennis de- evenementen wordt omgegaan. merfestival willen daar graag over
len tussen evenementenorganisa- ,,Evenementen worden steeds doorpraten, waarmee het eerste
ties onderling en vaststellen wat spectaculairder. Risico’s uitbannen tastbare resultaat van de Evenede verbeterpunten zijn voor de ge- lukt niet, dus moeten we er open mententop Velsen een feit is.
meente en de verschillende dien- en transparant over zijn. Van risico- Wethouder Jeroen Verwoort was
sten, maar er werden ook work- mijdend naar risicogericht. Minder dik tevreden over het verloop van
shops gehouden over promotie, plannen en regels, maar veel meer de bijeenkomst, die werd afgesloduurzaamheid en kansen op sa- met elkaar in gesprek. Dat geeft ten met een netwerkborrel waarbij
menwerking. Marc Snabilie van wederzijds vertrouwen.’’
volop visitekaartjes werden uitgede Veiligheidsregio Kennemerland Burgemeester Frank Dales gaf in wisseld. ,,Wat mij betreft doen we
vertelde over de nieuwe manier de forumdiscussie aan dat hij wel dit ieder jaar’’, zei hij. (foto: Reinder
waarop met risico’s op publieks- oren heeft naar het plan van Bas Weidijk)

Kwaliteitsvloeren tegen lage
fabrieksprijzen bij De Parketfabriek

Kunstenares Marion Bakker
lanceert Art Lease in Heemskerk
Heemskerk - Zondag 25 novem- spireerd door deze ontwikkelinber opent Marion Bakker de deu- gen is Marion Bakker op het volren van haar atelier voor de lan- gende idee gekomen: Art Lease.
cering van Art Lease. Alweer 30 Marion Bakker biedt het publiek
jaar geleden begon Marion Bak- drie opties aan; directe koop, afker met schilderen en inmiddels lossen in termijnen of lease met
is ze uitgegroeid tot een zeer ge- variatie van kunstwerken. Wanwaardeerd kunstenares met een neer je weg bent van een schildenationaal bekendheid en interna- rij hoef je dus niet direct alles te
tionaal bereik. In de afgelopen ja- betalen, maar kun je ervoor kieren is er veel veranderd.
zen om het in maandelijkse terDe aanhoudende cultuurbezui- mijnen af te lossen. Het voordeel
nigingen hebben invloed op de is dat het kunstwerk direct bij je
expositiemogelijkheden. Terwijl aan de muur hangt en dat je zelf
het online aanbod steeds harder kunt bepalen hoeveel je maandegroeit, hebben galeries en kunst- lijks (renteloos) betaalt.
ruimtes het lastig en sluiten vaak Houd je van afwisseling? Dan is
noodgedwongen hun deuren. het ook mogelijk om te variëren
Daarnaast is kunst voor privége- met schilderijen. Je bepaalt hoebruik, financieel gezien, niet altijd veel je maandelijks betaalt en
voor iedereen toegankelijk. Geïn- bouwt hiermee een spaartegoed

op. Tussendoor kun je van schilderij wisselen op de daarvoor bestemde dagen. Op elk moment
kun je de lease stoppen en van
het gespaarde tegoed een schilderij aanschaffen.
Alle schilderijen zijn te bewonderen op de website van Marion Bakker, waar sinds kort ook de
prijzen zijn vermeld.
Publiek dat geïnteresseerd is in
een échte Marion Bakker aan de
muur is van harte welkom op 25
november tussen 12.00 en 17.00
uur in haar prachtige atelier op
Voorweg 53 in Heemskerk. Daar
kan iedereen ouder en nieuw
werk komen bekijken onder het
genot van een heerlijke kop koffie of thee. Zie ook www.marionbakker.nl. (foto: aangeleverd)

Bekerwedstrijd ODIN ’59-Heereveen
in Rabobank IJmond Stadion
Velsen-Zuid - De bekerwedstrijd tussen ODIN ’59 en eredivisionist SC Heerenveen wordt op
19 december in het Rabobank
IJmond Stadion gespeeld. Daarmee voldoet de Heemskerkse club aan de gestelde KNVBvoorwaarden op het gebied
van verlichting en veiligheid. De
wedstrijd kan daarmee bezocht
worden door minimaal 3200 bezoekers.
,,Uiteraard had ODIN ‘59 de wedstrijd graag op het eigen sportpark gespeeld, maar dat bleek
niet haalbaar”, aldus voorzitter
Jacinta Lieuwes . ,,Niet alleen is
de lichtcapaciteit bij ons onvoldoende, er is ook geen moge-

lijkheid om een uitvak voor de
supporters uit Friesland te creëren en ook de parkeerruimte zal
te klein zijn voor het verwachte
aantal toeschouwers. Zo zijn er
nog enkele voorwaarden waar
wij moeilijk aan kunnen voldoen.” Ook Telstar kijkt vooruit
naar een sportieve samenwerking. ,,Natuurlijk hadden wij hier
graag zelf gestaan”, trapt commercieel directeur Steef Hammerstein af. ,,Helaas mocht dat
niet zo zijn. Ik ben blij dat wij
ODIN ’59 op deze manier kunnen ondersteunen. Wij zijn bekend met de eisen die gesteld
worden aan een acommodatie
tijdens de TOTO KNVB Beker. Wij

vonden het ook van groot belang dat de wedstrijd gewoon
in de IJmond gespeeld zou worden. Wij zullen ons als ideale
gastheren opstellen en hopen
ook tijdens een volgende ronde van betekenis te kunnen zijn
voor ODIN ’59.”
Leden van ODIN ‘59 kunnen op
vrijdag 23 en maandag 26 november van 18.00 uur tot 20.00
uur in het clubhuis kaarten kopen. Op dinsdagavond 27 november is het clubhuis aan de
Hoflaan van 18.00 uur tot 20.00
uur geopend voor niet-leden
die een kaart voor de bekerwedstrijd willen aanschaffen. Zie ook
www.odin59.nl.

IJmuiden - Aan de Ampèrestraat
27 is vorige maand de Parketfabriek geopend. In feite is het bedrijf al sinds 2001 actief in de
branche. De eerste jaren werden
de eikenhouten vloeren door
het team van het bedrijf ingekocht en vervolgens gelegd, inmiddels heeft men de productie
van deze vloeren in eigen hand
genomen.
Al vanaf 2006 opereerde het bedrijf als groothandel in eikenhouten parketvloeren en werden patroonvloeren zoals visgraat en
Hongaarse punt, maar ook multiplank vloeren geleverd. Zo ontstond de passie voor het afwerken
van hout. De bewerkingen als verouderen, roken, borstelen, beitsen
en oliën met hardwaxolie worden
in het eigen bedrijfspand gedaan.
In de showroom zijn diverse collecties te zien, elk in een eigen ontwikkelde kleurenrange, zoals de
Home Line kleuren.
De vloeren van de Parketfabriek
zijn inmiddels internationaal be-

kend, het bedrijf levert ze over de
hele wereld. Naast de handel in
binnen- en buitenland kwam er
steeds meer belangstelling vanuit de particuliere markt. Binnen
de zakelijke markt was er al voldoende afzet, maar het enthousiasme voor het op maat maken
van vloeren groeide ook bij particuliere klanten. Vanuit de zakelijk
markt beschikte het bedrijf al over
een goed netwerk van vakbekwame ‘parketteurs’, die nu worden in-

gezet om de vloeren van de Parketfabriek te plaatsen.
Klanten blijken het erg leuk te
vinden om te zien hoe hun vloer
wordt gemaakt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Vaak zijn deze klanten aangenaam verrast over
de kwaliteit in combinatie met de
lage fabrieksprijzen. Meer weten?
Breng eens een bezoek aan het bedrijf, kijk op www.parketfabriek.
com voor openingstijden en overige informatie. (foto: aangeleverd)

SNS opent nieuwe SNS Winkel
Beverwijk - SNS opent 26 november om 13.00 uur de nieuwe SNS
Winkel in de Breestraat 80. Hier kunnen klanten terecht voor hun
dagelijkse bankzaken. Zoals het afsluiten van een betaal,- of
spaarrekening, hypotheek of verzekering. Maar ook voor advies
op maat. Naast de uitbreiding van de online en mobiele dienstverlening opent SNS nog steeds meer winkels. De ambitie is om
naar 230 winkels te groeien voor een goede landelijke dekking.
Met deze persoonlijke dienstverlening en aandacht voor de klanten legt SNS de basis voor een goede klantrelatie waarbij het belang van de klant altijd voorop staat.

theekadvies en kan een hypotheek
worden afgesloten. We zien graag
blije klanten. Daarom denken we
slim met ze mee. Wil een klant liever een gesprek thuis voeren? Dan
kan dat ook.’’ De SNS Winkel in Beverwijk is geopend tijdens winkeltijden, dus ook op koopavonden
en op zaterdag. Op de foto staan
van links naar rechts Krijn IJtsma,
Samantha van der End en Bram Tol.
Bram Tol, franchisenemer van de terecht voor een persoonlijk hypo- (foto: aangeleverd)
SNS Winkel in Beverwijk, licht toe:
,,Onze klanten kunnen zelf kiezen
hoe ze hun bankzaken willen regelen.
In onze winkel kunnen zij terecht
voor persoonlijke dienstverlening.
We beantwoorden hier graag alle
vragen over sparen, betalen of online bankieren. We geven in onze
winkel ook workshops over online
bankieren voor iedereen die daar
wel wat hulp bij kan gebruiken.
Daarnaast kunnen onze klanten bij
ons terecht om bijvoorbeeld een
schade te melden of om hun kredietlimiet te wijzigen. Ook kan er in
de winkel een betaal- of spaarrekening of verzekering worden aangevraagd. En natuurlijk kun je bij ons
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Kerstloop voor kinderen
met brandwonden

Kalender
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, maar voor diegenen die
het toch gemist hebben: Fotograaf Ed Geels heeft in samenwerking met drukker Jeff Folkerts een unieke kalender gemaakt met bewerkte foto’s van
bekende plekken in de IJmond.
Na een oproep op de sociale media is ervoor gekozen om
de opbrengst van de kalender te bestemmen voor Hospice De Heideberg. Toen ik dat
een tijdje terug te horen kreeg
had ik niet kunnen vermoeden
wat een succes dit zou worden.
Hoewel de kalender pas half
november gepresenteerd zou
worden, was begin november
al de helft van de geplande oplage verkocht. En het ging nog
verder, want tijdens die officiële presentatie in het Telstar Stadion werden ook de foto’s die
gebruikt waren voor de kalender bij opbod verkocht. En ook
deze opbrengst werd bestemd
voor Het Hospice.
Wat vond ik het jammer dat ik
net een weekje met mijn vrouw
naar de zon was en ik dus niet
aanwezig kon zijn. Maar wat
zijn wij allemaal blij met dit succes.
Niet alleen met de opbrengst,
want die kunnen we heel goed
gebruiken, maar ook met het
feit dat de bewoners van Velsen
zo massaal op de sociale media
voor ons gekozen hebben. Dat
geeft aan dat steeds meer mensen ons kennen en ons willen
steunen. Deze mensen weten
inmiddels dat er elke dag een
geweldige ploeg mensen bezig
is om diegenen wier leven in de
laatste fase is gekomen, en hun
geliefden, liefdevol bij te staan.
En daar zijn we trots op.
Overigens is de kalender nog
steeds op internet te bestellen
via www.develsenkalender.nl.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 9 december vindt de Rotary
Kerstloop Kennemerland weer plaats, dit jaar voor het eerst tijdens de traditionele Kerstmarkt in Santpoort-Noord. Doel is om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Kind & Brandwond. De organisatie hoopt dan ook op grote belangstelling.

Nu al mooie opbrengst verkoop
en veiling Velsen-kalender
Velsen - De verkoop en de veiling van De Velsen Kalender 2018
heeft Hopsice De Heideberg al
bijna 10.000 euro opgeleverd. De
kalender bevat 13 unieke, surrealistische foto’s van bekende plekken in Velsen, waaronder de sluizen, Beeckestijn, de havens en
de pier. De beelden zijn gemaakt
door de bekende fotograaf Ed
Geels. De kalender is belangeloos
gedrukt door Jeff Folkerts van
Uitprinten.nl.
De lanceringsavond in het Rabo-

bank IJmond Stadion werd bijgewoond door circa 150 mensen en
was daarmee een groot succes.
Op dat moment waren er – ongezien - al meer dan 330 kalender verkocht via www.develsenkalender.nl. De veiling van de foto’s leverde bijna 3.000 euro op
voor het Santpoortse hospice,
waar mensen in de terminale fase
van hun leven liefdevol begeleid,
ondersteund en verzorgd. Mede
dankzij de inzet van de enthousiaste vrijwilligers van De Heide-

berg is de verwachting dat de totale opbrengst zal oplopen tot
boven de 10.000 euro, een prachtig bedrag waarvan minimaal één
nieuw bed kan worden aangeschaft.
De Velsen Kalender is voor 14,95
euro te koop via de website, maar
ook bij Uitprinten.nl, Foto Michel,
Hospice De Heideberg, De Drankenier, Primera Prince, The Read
Shop IJmuiden, Bredero Boeken
en Fietsenwinkel van Doorn. (foto: Lies Warmerdam)

Het is de bedoeling het dorp rood
te laten kleuren door de kerstmannenpakken en –mutsen van
de vele enthousiaste deelnemers.
Wie zich inschrijft voor de kerstloop ontvangt naar keuze een
kerstmuts of een heel pak inclusief muts. De deelnemers hebben
keus uit twee starttijden: om 11.00
uur en om 15.00 uur. De swingende warming-up en start vinden
plaats op het landje van Scholz.
Het parcours van circa 2 kilometer loopt dwars door Santpoort en
is geschikt voor alle leeftijden. Natuurlijk kunnen de deelnemers na
afloop genieten van de gezellige
kerstmarkt en de Santa-afterborrel bij de lokale cafés. Voor deelnemende jeugdteams staat na de
ronde warme chocolademelk en
een oliebol te wachten.
De Kerstmarkt begint om 12.00
uur. Ruim honderd gezellige kramen, muziek en lekkere hapjes
zorgen voor een echte kerstsfeer.
De vijf plaatselijke Rotaryclubs
die de kerstloop organiseren hebben ook drie kramen, waar van alles te halen is: van schminken voor
kinderen tot speciaal gebrouwen
Santpoorts Kerstbier.

De opbrengst van de Kerstloop, de
verkopen en activiteiten in de kramen en de sponsorbijdragen van
lokale ondernemers zijn bestemd
voor Stichting Kind & Brandwond.
Marion de Koning, coördinator van
Stichting Kind & Brandwond, is erg
blij met deze steun. ,,Het oplopen
van brandwonden is een traumatische gebeurtenis voor kinderen
en hun ouders. Wij doen ons best
hun leed te verzachten. Onder andere door vakantieweken voor
kinderen en jongeren met brandwonden te organiseren. We weten uit ervaring hoe belangrijk het
contact met lotgenoten voor hen
is. Ze leren omgaan met hun littekens en bouwen weer zelfvertrouwen op. Ook ondersteunen we
het Kiwanishuis, met gastenverblijven voor families van patiënten
in het Brandwondencentrum.” De
stichting wordt gerund door betrokken vrijwilligers; voor hun inkomsten zijn ze volledig afhankelijk van donaties en giften. De Koning: ,,Ik zou dan ook iedereen willen oproepen mee te doen met de
Kerstloop.”
Aanmelden kan via www.rotarykerstloop.nl.

Introductieavond Odd Fellows

waarvan zij menen dat die de extra factor bezitten, die hen tot een
geschikt Odd Fellow zou kunnen
maken, zoals levenservaring, leergierigheid, inhoud en persoonlijkheid. Mensen dus, die hun
nieuws- en leergierigheid willen
inzetten, zich persoonlijk willen
ontplooien en willen deelnemen
aan gezelligheid in een vriendenclub. Zij willen hun vereniging laten groeien door verjonging en
vernieuwing, met mensen die
een nieuwe uitdaging niet uit de
weg gaan. Zo hopen Odd Fellows
mee te werken aan een betere samenleving.
Belangstellenen zijn van harte
welkom. U kunt parkeren op de
Velsen-Zuid - Degenen die altijd van de IJmondloge en Duinroos- hoek Stationsweg-Minister van
al hebben willen weten wat de loge. Na de koffie stellen de leden Houtenlaan in Velsen-Zuid.
Robert van Westerhoven,
Odd Fellows zoal doen op een lo- zich voor en vertellen iets over de Aanmelden voor deze avond
Voorzitter Hospice De Heidege-avond in hun verenigingsge- geschiedenis van hun organisa- kan bij de heren H. Bouma, 06berg
bouw aan de Stationsweg in Vel- tie. In de ontmoetingsruimte bo- 53698497,
info@ind-part.com,
sen-zuid, hebben nu de moge- ven luistert u in alle rust naar mu- B. Wellink, 0251-228268, bwellijkheid om dit zelf mee te maken. ziek, tekst en uitleg. Daarna, in link@zonnet.nl; A. de Swart, 06Deze gelegenheid doet zich voor de recreatieruimte wacht de be- 22449345 40ijmond@oddfellows.
op donderdag 29 november in zoekers een drankje en een hapje nl of mevrouw H. Langheld, 0255het gebouw van de Odd Fellows en zal er alle gelegenheid zijn om 521105, 29duinroos@oddfellows.
aan de Stationsweg 95 in Velsen- vragen te stellen.
nl. Postadres: Stationsweg 95,
IJmuiden - Op dinsdag 27 no- Zuid. U bent welkom vanaf 19.30 De introductieavond is vrijblij- 1981 BB te Velsen-Zuid. Zie ook
vember om 19.30 uur houdt uur
vend te bezoeken. Odd Fellows www.oddfellows-velsen.nl. (foto:
IJVV Stormvogels haar algeme- U wordt ontvangen door leden hoopt hier mensen te bereiken, aangeleverd)
ne ledenvergadering in de kantine aan de Zuiderkruisstraat 72
in IJmuiden. Voor voorzitter Nico Stoker staan er 14 agendapunten op het programma die
hij met zijn leden zal bespreken. Het financieel verslag en
de notulen van 2017-2018 plus
de begroting van 2018-2019
liggen klaar voor belanghebbenden.

ALV
Stormvogels

Warme Bakker Ad Ketels
op de Kennemerlaan!
IJmuiden - Bijna 28 jaar geleden kwam er een jonge Brabantse bakker naar IJmuiden om daar
een eigen zaak te beginnen. Dat
begon met de overname van
twee filialen van Bakker Kromhout. Vrij snel kwamen er een derde en vierde filiaal bij, en later ook
nog filialen in Velsen-Noord en
Haarlem. Inmiddels zijn het zes
winkels en daar wordt nu een zevende aan toegevoegd!
Ondanks vier filialen in IJmuiden
is er volgens Ad Ketels nog een
flink gedeelte waar hij niet vertegenwoordigd is: IJmuiden-Oost,
oftewel het gebied rond de Kennemerlaan. Daar komt nu verandering in. Op donderdag 22 november opent Ad Ketels een spiksplinternieuwe winkel aan de
Kennemerlaan 73, recht tegenover het Kruidvat en apotheek

(Huis)dier van de Week

IJmuiden - Buddy is een gecastreerde reu van 1 1/2 jaar; een kruising herder met dogachtige. Buddy is helaas retour gekomen omdat
hij na plaatsing en gewenning zijn
baas ging beschermen; zo erg dat
het zoontje in huis niet meer in de
buurt mocht komen. Voor Buddy is
men op zoek naar een thuis waar
hij de rest van zijn leven kan blijven.
Buddy komt officieel uit het buitenIJmuiden - Zondag 25 novemland en is via de stichting meerdere
ber wordt in sporthal Zeewijk
keren herplaatst, zodra er iets was
(hoek Eenhoornstraat) een growaar zijn opvangbaasjes tegenaan
te rommelmarkt, van 09.00 tot
liepen mocht hij weer verhuizen.
15.00 uur, georganiseerd. OuHij heeft dus niet geleerd dat dat
de spullen krijgen hier een
gedrag niet goed is of dat gedrag
tweede leven. De toegang beconsequenties heeft en geleerd
draagt 2 euro per persoon, kin- IJmuiden - De Kaasmarkt be- iedereen die iets kocht een fleu- lekkernijen. U bent hier ook aan hoe anders. Het is beter Buddy niet
deren mogen gratis naar bin- staat 40 jaar en dat is vorige week rig bosje bloemen mee naar huis! het juiste adres voor rijkelijk ge- te plaatsen bij een gezin met kindenen. Er zijn nog drie kramen groots gevierd met onder meer De Kaasmarkt is al sinds de jaren vulde kerstpakketten. De winkel ren. Hij heeft een hekel aan katten
vrij. Bel voor meer informatie feestelijke aanbiedingen en leu- zeventig hét adres voor kaas, no- is gevestigd op Kennemerlaan 42 en kan niet samenwonen met een
ke activiteiten. Daarnaast kreeg ten, wijn, vleeswaren en andere in IJmuiden. (foto: aangeleverd)
06-14161274.
andere hond in huis.

Rommelmarkt
in sporthal
Zeewijk

40 jaar Kaasmarkt groots gevierd

Ledeboer. Vanaf donderdag 22
november zijn de beroemde
Bossche bollen en het bekende
11-Granenbrood dus ook op de
Kennemerlaan en omgeving verkrijgbaar. Maar uiteraard ook de
gehele dag lekkere verse croissantjes, pistoletjes, saucijzenbroodjes en gevulde koeken.
Tijdens de openingsdagen (tot en
met zaterdag 24 november) gelden voor het nieuwe filiaal een
paar bijzondere aanbiedingen: alle broodsoorten voor maar 1,75
euro en omdat het de Kennemerlaan is uiteraard de beroemde Kennemerlaantjes voor maar
1,50 euro!
Neem gerust een kijkje in de
nieuwe winkel van Ad Ketels en
maak zo vaak u maar wilt gebruik
van de aanbiedingen! (foto: aangeleverd)

Voor meer informatie over Buddy en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken, bel met het
Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 0255515744. Het asiel is open van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
en13.00 uur en tussen 14.00 en
16.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur. (foto: aangeleverd)
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Nieuwe editie De Zandpoort zit
weer bomvol interessante verhalen
Santpoort was de beweging wat
elitair, zij werd voorgezeten door
Annie Cremer van Duin en Kruidberg, Baronesse Wüste-von Gotsch van Spaarnberg en Jeannette van den Bergh van Eysinga, de
vrouw van de dominee.
Dit drietal komen wij ook weer
tegen bij de financiering van
de dorpskerk. De oorspronkelijke kerk uit 1844 brandde in
1916 met veel geraas af. In De
Zandpoort 2018 ook veel verhalen over Santpoortse bedrijvigheid door de eeuwen heen. Zoals de familie Pieterse en de Santpoortsche Radiocentrale. En Gerard Bleeker, tuinarchitect. Of de
geschiedenis van de Hoofdstraat
186. Al in de zeventiende eeuw
was daar herberg De Groene Valk
gevestigd. Tenslotte is er een verhaal over de Santpoortse duivenSantpoort - De nieuwe Zand- geleden. Er werden toen speciaal vereniging de Snelle Wieken.
poort, een uitgave van Stich- voor vrouwen propaganda-avon- De Zandpoort is een uitgave van
ting Santpoort, zit weer bom- den en cursussen georganiseerd. Stichting Santpoort en te koop
vol verhalen. Bijvoorbeeld over Op Duin- en Kruidberg werden bij Bredero Boeken in Santpoortde strijd voor het vrouwenkies- landelijke toogdagen gehouden Noord. (foto: Florian van der
recht in Santpoort honderd jaar met vele honderden vrouwen. In Horst)

Nieuw! Lincherie Santpoort
nu ook voor borstprotheses

Santpoort-Noord - Vanaf deze week kunnen vrouwen uit de regio
bij Lengerique, onderdeel van Lincherie Santpoort, lingerie en
badmode specialist in de Hoofdstraat in Santpoort-Noord terecht
voor het aanmeten van borstprotheses. Eigenaar Debby Thijssen: ,,Met deze nieuwe service willen wij onze klanten in een vertrouwde en smaakvolle omgeving van dienst zijn.”

Volgens Debby Thijssen zijn er
de omgeving weinig mogelijkheden om borstprotheses in een
vertrouwde en smaakvolle omgeving te laten aanmeten. ,,Dames
hebben al een gevoelig verleden achter de rug. Ik krijg veel reacties van bestaande klanten dat
ze het niet prettig vinden om protheses in een winkel te moeten
laten aanmeten, waar hoofdzakelijk allerlei protheses en medische
hulpmiddelen te koop zijn.’’ Met
het aanbieden van deze nieuwe
service gaat een lang gekoester-

de wens in vervulling van Susan,
Gina en Debby. Het idee van Debby kwam in een stroomversnelling toen andere bedrijven in de
regio met deze dienstverlening
stopten. Klanten waren teleurgesteld dat ze niet meer wisten
waar ze nu terecht konden. Zowel Susan, werkzaam geweest bij
Jolie, en Gina, werkzaam geweest
bij Lingerieland hebben al jaren
ervaring in het aanmeten van
borstprotheses. De kennis, ervaring én benodigde SEMH certificaten zijn in huis om borstprothe-

sen te mogen aanmeten.
Susan: ,,Ik vind het belangrijk dat
onze klanten zich vrouw kunnen
blijven voelen. Hoewel ze met
een verdrietige achtergrond binnenkomen, vind ik het erg dankbaar werk om een positieve bijdrage te mogen leveren aan het
terugvinden van hun vrouwelijkheid. Daarbij helpt het dat ze hun
prothese in een winkel kunnen
aanmeten, waarbij tevens sfeervolle bad, lingerie- en nachtmode
aanwezig is.”
Gina vult aan: ,,Wij hebben een
speciaal ingerichte, sfeervolle en
af te sluiten kamer in onze winkel gecreëerd, waarin de vrouwen
ongestoord alle vragen kunnen
stellen en kunnen passen. Wij beschikken over diversiteit in merken, soorten en maten protheses,
die ze in deze veilige huiskameromgeving kunnen passen. De
grote voorraad en korte levertijden zorgen ervoor dat de dames
niet te lang hoeven te wachten
om weer vol zelfvertrouwen het
leven in te gaan.”
Debby luistert en kijkt trots naar
Gina en Susan. Ze is onder de indruk van hun betrokkenheid:
,,Met deze dames verwacht ik dat
we aan een grote vraag uit de regio kunnen voldoen. Ik kijk nu al
uit naar de eerste vrouwen die
ons het vertrouwen geven een
stukje bij te dragen aan het herstel van hun vrouwelijkheid.”
Mocht u in de winkel zijn, informeer dan gerust naar de mogelijkheden. Omdat het aanmeten
tijd en aandacht vraagt is dat mogelijk op afspraak van dinsdag tot
en met zaterdag. Zie ook www.
lengerique.nl. (foto: aangeleverd)

Bijbeljaar 2019 geopend met
ceremonie in Adelbertuskerk
Haarlem - Op 1 december gaat
in de Franciscusparochie het
bijbeljaar 2019 van start met
een openingsceremonie die
om 11.00 uur begint in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 in
Haarlem-Noord.
De Franciscusparochie is gevormd uit de Rooms-Katholieke
kerkgemeenschappen
van Driehuis, Haarlem-Noord,
IJmuiden en Santpoort/Velserbroek.
Het pastoraal team bestaande
uit pastoor dr. George Paimpillil, pastor Julius Elferink, en diaken John Versteeg en een aantal enthousiaste parochianen
hebben 2019 tot het Bijbeljaar uitgeroepen. Uitdrukkelijk
is er daarbij voor gekozen het

project niet exclusief te maken
voor de katholieke gemeenschap maar voor iedereen.
Het is een zeer gevarieerd aanbod met kunst en muziek, gebed en vieringen, films en tentoonstellingen, samen eten en

een Bijbels foodfestival, uitstapjes en pelgrimages, oecumenisch Bijbellezen en diverse
lezingen. Het totale programma en nadere info is op te vragen bij het Centraal secretariaat van de Franciscusparochie:
info.franciscusparochie@gmail.
com. Iedereen is van harte welkom!
De openingsceremonie wordt
verricht door Bisschop Mgr. Jan
Hendriks, hulpbisschop van
Haarlem-Amsterdam.
Verder
wordt de actualiteit van de Bijbel belicht door Prof. Dr. P.J. van
Midden, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, met een
lezing ‘Groeien in de Bijbel’. Er is
volop gelegenheid tot ontmoeting. (foto: aangeleverd)

Action Planet verzekerd van
behoud locatie in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Action Planet heeft een contract gesloten met Recreatiegebied Spaarnwoude. Hiermee
wordt de ondererfpacht geregeld van het acht hectare grote terrein waarop de organisatie inmiddels ruim
tien jaar actief is. Met het zetten van de handtekeningen onder het document is geregeld dat Action Planet in elk geval tot 2043 actief kan blijven op deze locatie. Het terrein biedt volop kansen op offroad rijden
met quads en 4x4 voertuigen, maar er is ook een stormbaan en er zijn nog meer opties voor iedereen die
graag actief is in de buitenlucht. Verder is er een sfeervol restaurant om de gasten na afloop van een activiteit een stoere maaltijd te kunnen voorzetten. Vanaf januari mag Action Planet bovendien tien maal per
jaar trainingen verzorgen voor motorrijders. (foto: aangeleverd)

Sinterklaas brengt zaterdag
bezoek aan Velsen-Noord
Velsen-Noord - Sinterkaas
brengt zaterdag 24 november
samen met zijn Pieten een bezoek aan Velsen-Noord.
De goedheiligman komt omstreeks 10.00 uur met de boot
aan op de MEO-kade (aan de
Concordiaweg, tegenover het
Rolandplantsoen). Daarna gaat
de Sint onder begeleiding van
een Pieten band per koets door
Velsen-Noord. Om de gezelligheid nog groter te maken zou
Sint Nicolaas het leuk vinden
als iedereen in de optocht meeloopt naar het Stratingsplantsoen, waar hij omstreeks 11.00
uur wordt verwelkomd door de
burgemeester van Velsen.
Sint en alle Pieten houden van
gezelligheid en veel plezier en

hadden vernomen dat in Nederland ook wel eens carnaval
wordt gevierd, maar dat hebben zij hier nog nooit meegemaakt. Daarom willen zij er dit
jaar een caranavalsfeest van
maken en is het thema dus: Sintercarnaval. Daarom mogen
de kinderen in de optocht verkleed mee wandelen. Dat mag
in allerlei leuke dingen, ook als
zwarte piet of sinterklaas verkleed mag natuurlijk ook. De
leukst verklede jongen en meisje krijgen dan van de Sint een
prijsje.
Nadat de verwelkoming door de
burgemeester heeft plaats gevonden zal de Sint daar op zijn
zetel plaats nemen, waar de ouders of een fotograaf in de gele-

genheid worden gesteld om de
kinderen met de Sint op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit
houdt in dat Sint Nicolaas onderweg niet stil houdt om foto’s
te maken en volgens de planning zijn route kan doen.
Van 13.30 tot 14.30 uur is er een
groot Sint Nicolaasfeest voor
alle kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten
en woonachtig zijn in VelsenNoord. Zie ook www.wijkcentrumdestek.nl.
Het bezoek van Sint Nicolaas
wordt mede mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers, Stichting Welzijn Velsen, Ondernemersvereniging Velsen-Noord
en Stichting Vrienden van Velsen-Noord.

Leerlingen De Westbroek winnen
First Lego League Noord-Holland
Velserbroek - Woensdag 14 november was voor veel Velserbroekse
basisschoolleerlingen
uit groep 7 en 8 een spannende
dag. Deze middag vond de regionale finale plaats van de First Lego League, een internationale
wedstrijd waarbij een Lego robot
moet worden geprogrammeerd
om bepaalde opdrachten op een
parcours uit te voeren. Het mooie
van deze wedstrijd is dat behalve de punten voor de opdrachten
die goed zijn uitgevoerd ook veel
waarde wordt gehecht aan het
ontwerp van de robot en de samenwerking binnen het team. Op
de middag zelf moeten alle teams

daarom ook een samenwerkingsopdracht uitvoeren. Verder moet
ook nog een presentatie worden
gegeven over een onderzoeksvraag die met het thema te maken heeft, dit jaar de ruimte. Aan
deze regiofinale deden dit jaar
18 teams van verschillende scholen mee. Na een spannende middag werden tegen vijf uur ’s middags de prijzen uitgereikt. Eerst
alle prijzen voor de afzonderlijke onderdelen. Basisschool de
Hoeksteen won met hun onderzoek naar ‘Mens Erger Je Niet in de
ruimte’ de onderzoeksopdracht.
Basisschool de Rozenbeek ging er
vandoor met de prijs voor het bes-

te robotdesign. Maar groot was de
vreugde voor ‘de Westronauten’,
het team van basisschool de Westbroek. Zij waren over de hele linie
als beste uit de bus gekomen en
wonnen daarom deze regionale
finale. Een prachtige prestatie en
een mooi vervolg op de samenwerkingsprijs die vorig jaar al gewonnen werd. Het team mag nu
in februari naar Eindhoven waar
ze meedoen aan de Benelux finale. Een hele mooie en leerzame ervaring voor deze jonge talenten!
Velserbroek mag trots zijn op drie
scholen die in de regio naam maken door deze prijzen mee te nemen. (foto: aangeleverd)
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Nieuwe jointventure
voor kreeftenhandel
IJmuiden - Nederlof’s Vishandel uit Stellendam/IJmuiden is een jointventure aangegaan met kreeftenleverancier
The Lobster Trap uit het Amerikaanse Bourne. Het nieuwe Ne-

derlof-Lobster Trap gaat levende Amerikaanse en Canadese
kreeft vanuit Nederland, Spanje en Italië distribueren over
Noord-Europa. (bron: Visserijnieuws)

Lotgenotengroep
rouwverwerking
IJmuiden - Bent u iemand die
graag wil praten over het verlies van uw partner met mensen
die weten waar het over gaat?
Dan is de lotgenotengroep Rouw
misschien iets voor u. Een klein
groepje komt eens in de vijf tot
zes weken bij elkaar om te praten en elkaar te steunen. Bent u
geïnteresseerd, kom dan op dinsdag 27 november van 10.00 tot

11.00 uur naar Buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166. Wilt
u meer informatie of bent u wel
geïnteresseerd maar net de 27ste
verhinderd? Neemt u dan contact
op met Elisabeth Hoekstra van
het Sociaal Wijkteam, telefoon
06-83231221 of ehoekstra@swtvelsen.nl. De volgende lotgenotengroep is 8 januari 2019. Deelname is gratis en vrijblijvend.

DCIJ-nieuws

Jens Mischke in extremis
clubkampioen jeugd

Feest van kleur, vorm en licht

‘Tussen Kunst en Kerst’ in
Raadhuis voor de Kunst
kan maken.
Saskia Assendelft is geïnspireerd
door de kitsch van Kerst en maakt
kerstbomen op doek. Zij werkt
met acrylverf en verschillende materialen en toont in Velsen
een kleurrijk, lichtgevend kerstbomenbos. Geen één ‘kunst’boom is hetzelfde, ze hebben allemaal lichtjes en kunnen zo aan
en van de muur. Is het kunst of is
het kitsch? In het Raadhuis voor
de Kunst mag iedereen zich over
deze vraag buigen.
De expositie ‘Tussen Kunst en
Kerst’ is geopend op 25 november, van 30 november tot en met
2 december en van 7 tot en met
9 december, steeds van 13.00 tot
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Grootmeesters Tata
Steel Chess Tournament
2019 bekend

Sinterklaasdrukte
op boerderij Zorgvrij

Hockeyers Strawberries
verspelen ‘zekere’ zege
Driehuis - Het eerste herenteam
van hockeyclub Strawberries is
er afgelopen zondag niet in geslaagd te winnen van Westerpark.
In Driehuis stond de thuisploeg
lange tijd op voorsprong, maar in
de laatste seconde ging het toch
nog mis voor het team van trainer
Robbert Zevalkink. De wedstrijd
werd overigens gespeeld op het
tweede zandveld in verband met
vorst op het hoofdveld.
Strawberries zit duidelijk in de
hoek waar de klappen vallen. Het
wil de laatste wedstrijden maar
niet vlotten wat betreft de resultaten. Slechts één overwinning
werd dit seizoen geboekt. Zondag pakten de aardbeien wel het
vijfde punt van het seizoen, maar
er had meer ingezeten voor de
nummer elf van de tweede klasse.
Strawberries kwam in de eerste
helft op achterstand na een rake
strafcorner van Westerpark. Waar
de afgelopen wedstrijd tegen
Haarlem de hoofden gingen hangen van de teleurstelling na ieder
tegendoelpunt ging Strawberries
nu als een hecht team op zoek
naar de gelijkmaker. Deze kwam
er dankzij een benutte strafcor-

IJmuiden - Hij is er weer: de
Van Rixel Rauw aan Zee Kalender 2019. Een kalender die de
rauwe schoonheid, de stoere
identiteit en de avontuurlijke
stranden van IJmuiden belicht.
In samenwerking met IJmuiden Rauw aan Zee en met medewerking van de fotografen
Machiel Kraaij, Jaap Bakker, Erik
Baalbergen en Rob van Leeuwen.
De 48ste editie van de Van Rixel
Kalender is voor slechts 15 euro
verkrijgbaar in de winkel aan de
Oosterduinweg 29 in IJmuiden.
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Sinds Damclub iJmuiden (DCIJ) in de Jan Campertschool speelt, groeit de jeugdafdeling gestaag en zijn er ook de
nodige talenten die buiten de clubavond actief zijn. Zo plaatste
Lars van Eeken zich voor de finale van het NK welpen en wist Jens
Mischke een jeugdtoernooi in Haarlem te winnen. Ook werden zij
samen met Martijn Schoenmaker tweede van Nederland met het
Velsen-Zuid - In de aanloop
Noord-Hollands welpenteam.
naar de feestdagen is iedereen
Ook op de onderlinge competitie nog net achter zich liet.
welkom op de expositie ‘Tuswordt er fanatiek om de podium- Inmiddels is er ook een nieuwe sen Kunst en Kerst’ in het Raadplaatsen gestreden. Na een lan- groep van dertien ‘paspoortdam- huis voor de Kunst in Velsen-Zuid.
ge strijd, die eind januari begon mers’ begonnen aan de tien gratis De expositie toont werk van drie
en (met een zomerstop van drie lessen die aangeboden werden kunstenaars die samen een ode
maanden) in november eindig- aan de topscorers van het school- brengen aan kleur, vorm en licht.
de, bleef het tot de laatste ron- damtoernooi van de gemeente Anneke van Schie (Kunstenaarsde spannend wie de nieuwe club- Velsen. Na een korte introductie vereniging St. Lucas Amsterdam)
kampioen bij de jeugd zou wor- van jeugdleidster Nicole Schou- laat zien hoe je kleur kunt brenden.
ten mochten zij twee rondes te- gen. Zij maakt schilderijen met
In een onderling duel moch- gen de jeugdleden van DCIJ en ei-tempera: een oude, krachtiten Lars (rechts op foto), die het elkaar spelen. Zes spelers heb- ge verftechniek die opvalt door
grootste deel van de competitie ben na twee rondes de maxima- intense kleuren. Deze bijzondeaan kop ging, en Jens (links) het le score: Lars van Eeken, Sake Pip- re techniek stelt haar in staat ‘te
uitvechten. Hierbij had Jens ge- pel, Fico van Beek, Moritz Woes- boetseren’ op doek: door schranoeg aan een gelijkspel. Jens leek tenburg, Nathan Schoemaker en pen, schuren en gebruik maken
te gaan winnen, maar Lars coun- paspoortdamster Tamar Out.
van onderliggende lagen, groeit
terde. Uiteindelijk wist Jens met De komende zeven weken zullen het werk onder haar handen.
zijn dam de voorste schijven van de paspoortdammers les krijgen, De werken die zij tijdens ‘Tussen
Lars af te stoppen en daarmee de waarna ze examen mogen doen Kunst en Kerst’ tentoonstelt, kentitel binnen te halen. Derde werd en het tot slot met z’n allen in een merken zich door mooie en helde onttroonde titelverdediger Fi- simultaan opnemen tegen Jens dere kleuren.
co van Beek, die de gebroeders Mischke en Lars van Eeken. (foto: Corrie van der Veer gaat voor de
Nathan en Raphaël Schoemaker aangeleverd)
vorm: zij maakt prachtige beelden van steen. De stenen die zij
bewerkt komen uit landen als
strijder bracht de Joodse Bernard
Iran, China, Kenia of Marokko en
Springer uit de Creche tegenverschillen van hardheid, vorm
over de Hollandse Schouwburg
en kleur. Mensen, vogels en plan(welke als aparte verzamelplaats
ten zijn voor haar de inspiratievoorafgaande aan de deportabron om uit de harde steen een
tie voor de kinderen van Joden
vorm te creëren die lichtheid, beuit Amsterdam werd gebruikt)
weging en vrijheid uitstraalt. Als
naar Sneek, waar hij door de fatechniek gebruikt zij het hakken
milie De Boer werd opgenomen.
en raspen én de haakse slijper
Hij woonde als ‘neefje’ onder de
waarmee zij de steen nog dunner
schuilnaam Piet de Boer met Riekelt and Jannetje en hun kinderen Jacob, Gerrit en Jannie.
Dankzij hun ontferming heeft
Bernard de oorlog overleefd.
(bron: RTV Seaport, foto: Ron Pichel)

Yad Vashem
postuum uitgereikt
Velsen - Maandagmiddag is op
het gemeentehuis van Velsen
de Yad Vashem-onderscheiding
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ postuum uitgereikt aan Riekelt en Jannetje de Boer-Guyt
voor de onbaatzuchtige ontferming over hun Joodse medeburgers tijdens de Nazi-bezetting
van Nederland.
Bernard Springer is de zoon van
Salomon Springer en Margaretha Springer, en de broer van Isaac en Sara. Van dit gezin hebben
alleen Bernard en Sara de oorlog en de Jodenvervolging overleefd. Een (onbekende) verzets-

Rauwe schoonheid in
Van Rixel Kalender 2019

ner van Jelle Groeneveld. Hierna
was spits Pepijn Hendriksen het
eindpunt na een mooie aanval
van de thuisploeg: 2-1. Nog voor
de rust verspeelde Strawberries
echter de voorsprong. Een slecht
getimede wissel en onjuiste mandekking door Strawberries zorgden voor twee tegendoelpunten.
In de tweede helft speelden de
roodhemden agressief en fel hockey, weliswaar op een positieve
manier. Westerpark kwam niet
onder de druk uit van de Driehuizenaren en dit resulteerde in
doelpunten van opnieuw Jelle
Groeneveld en Daan Boon. Strawberries was dichtbij de tweede overwinning van het seizoen,
maar vlak voor tijd gingen de
drie punten in rook op. Twee gele
kaarten en een serie strafcorners
deed de thuisploeg de das om.
De laatste corner werd tot grote woede van alle Strawberriesspelers toegekend en deze werd
raak gepusht waardoor de puntendeling een feit was. Komende
zondag speelt Strawberries uit tegen Noordwijk, de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop.
(Finn van Leeuwen)

IJmuiden - Wereldkampioen
Magnus Carlsen, die momenteel in Londen zijn titel verdedigt, is in januari weer van
de partij tijdens het Tata Steel
Chess Tournament, zo heeft de
organisatie vandaag bekendgemaakt.
Naast Carlsen doen nog vijf
grootmeesters uit de top tien
van de wereld mee: Shakhriyar
Mamedyarov (3), Ding Liren (4),
Anish Giri (5), Vladimir Kramnik (7) en Viswanathan Anand
(8). De 81e editie van het Tata

Steel Chess Tournament vindt
plaats van 11 tot en met 27 januari 2019. Traditiegetrouw zijn
er ook weer twee Chess On Tour
evenementen.
Op woensdag 16 januari spelen
de Tata Steel Masters de 5e ronde in Theater de Vest in Alkmaar
en op woensdag 23 januari spelen ze de 10e ronde in de Pieterskerk in Leiden.
Alle speeldagen zijn gratis toegankelijk voor belangstellenden en zijn ook online live te
volgen. (foto: Tata Steel)

Velsen-Zuid - Sinterklaas is weer
in het land en dit jaar heeft hij gevraagd of de nieuwe Pieten op
Zorgvrij mogen oefenen met het
gooien van de pakjes in de schoorsteen. In de evenementenruimte
van de boerderij staat het welbekende huisje, maar nu met een grote schoorsteen. De echte Pieten oefenen in de vroege ochtenduren. Als
de echte Pieten weg zijn, kunnen
kinderen komen oefenen met de
pakjes. En dat is nog best moeilijk.
Op woensdag 28 november is er
een extra voorleesmiddag in het teken van Sinterklaas. Vanaf 15.00 uur
zitten de vrijwilligers weer klaar met
het voorleesboek. Als je er toch bent
doe dan ook mee met de Pietenkleurwedstrijd. De kleurplaat kun je
uiterlijk 2 december inleveren.
Op zondag 25 november speelt
poppentheater Kizzebis de voorstelling ‘Kadootjes’. Sinterklaas heeft
nieuwe Pieten aangenomen, alleen
vinden ze het moeilijk om alles goed
te doen. Schoencadeautjes worden

verkeerd bezorgd en Sint’s mantels
raken zoek. Allerlei problemen drijven Sint tot wanhoop. Zou hij een
oplossing kunnen bedenken? Er
zijn twee voorstellingen, om 11.30
en 13.30 uur. Kosten zijn 5 euro per
kind, en 3 euro voor de begeleider.
Aanmelden is verplicht via KizzebisHaarlem@gmail.com. (foto: aangeleverd)

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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NIEUWS van de voetbalvelden

Velsen meer dan effectief
Zondag de lastige uitwedstrijd tegen Hoofddorp. Trainer Martin Haar kon niet beschikken over Joël Panka, Michiel de la Mar
en Daniël Zuiverloon die nog geblesseerd zijn maar na het behalen van de derde ronde in de KNVB beker afgelopen woensdag
ten koste van Roda ’46 reisden de mannen toch vol vertrouwen af
naar de Haarlemmermeer.

Hoofddorp begon furieus en Velsen moest al direct in zijn achteruit: Yorinn Albers stopte binnen de
minuut een harde inzet van links
van Lars van Rijn. Vijf minuten later
een vrije trap vanaf de andere kant
via Sven Wierda. Stefan Smal kopte op de lat terwijl een schot van
Mohammed Chih net op tijd door
Bryan Dijkhuizen werd geblokt. Zo
had Hoofddorp binnen tien minuten twee grote mogelijkheden laten liggen. Pas na twintig minuten
de eerste noemenswaardige kans
voor Velsen. Angelo Beck onderschepte op het middenveld de bal
en stuurde Giovanni Dors de diepte in. De voorzet op Patrick Castricum was iets te scherp. De grootste drukte bleef echter voor het
doel van Velsen. Een voorzet van
Sergio Comvalius werd knap ingeschoten door Tom Kok, maar
Yorinn Albers kon de bal met de
voet keren: weer een waarschuwing voor Velsen dat maar geen
vat kreeg op de aanvalsdrang van

Hoofddorp. Zo knalde Tom Kok
even later de bal net over het doel.
Velsen had moeite in het spel te
komen en de juiste medespeler
te vinden. Vlak voor rust nog een
kansje voor Patrick Castricum na
een verre ingooi van Jesper Gutteling, maar tussen twee verdedigers moest hij het afleggen. Velsen mocht niet mopperen dat met
een blanco stand de rust werd gehaald.
Na de thee was het opnieuw
Hoofddorp dat de toon aangaf.
Zo schoot Mohammed Chih na
een minuut of vijf in de korte hoek
maar daar had Yorinn Albers op
gerekend. Verdedigend kon Velsen het voorlopig aardig bolwerken, dus probeerde Hoofddorp
het nu meer met afstandsschoten
maar de richting ontbrak meestal.
In de vijf en zestigste minuut eindelijk een aanval van Velsen. Giovanni Dors snelde langs zijn directe tegenstander en werd onreglementair op de rand van het straf-

schopgebied gestopt. De man
met het gouden linker been krulde de bal zelf schitterend in de linker bovenhoek; 0-1. Doelman Jan
Ziere ging niet geheel vrij uit. Velsen kreeg een beetje lucht na dit
onverwachte voordeeltje en even
later ging een schot van Bastiaan Scholten net over. Toch bleef
het oppassen voor de snelle aanvallers van Hoofddorp. Zo knalde
Mohammed Chih maar weer eens
op doel, maar nu ging de bal net
naast. Na een half uur weer een
aanval van Giovanni Dors weer
over links. Ook nu weer werd hij
onderuit gehaald, maar dit keer
binnen de beruchte lijnen. Roelof
Luinge wees gedecideerd naar de
stip. Onze specialist Mischa Plug
mocht het vonnis uitvoeren en
schoot onberispelijk binnen: 0-2.
Hoofddorp probeerde nog wel
iets te doen aan de achterstand,
maar nu had Velsen de macht om
als ploeg deze voorsprong niet
meer uit handen te geven. De samenhorigheid is groot dit seizoen
en niemand schuwt om voor elkaar te werken. Met lange ballen
bleef Hoofddorp op zoek naar de
aansluitingstreffer, maar zonder
resultaat. Af en toe wel een plaagstootje maar de overtuiging was

zoek, begrijpelijk na een dergelijk
scoreverloop. Aan de andere kant
werden de ruimtes achter de verdediging van de thuisploeg steeds
groter en Patrick Castricum profiteerde kort voor tijd. Ongehinderd
kon hij langs de zijkant naar binnen komen en doelman Jan Ziere
voor de derde keer passeren: 0-3.
Zo kreeg hij toch loon naar werken. Wellicht niet de beste wedstrijd van Velsen vanmiddag maar
alle lof voor de slagvaardigheid
na rust. Volgende week de topper
thuis tegen Boshuizen. (foto: Frans
van der Horst)

IJmuiden doet zichzelf
te kort
De uitwedstrijd bij koploper
Kagia was vooraf al een moeilijke
opdracht. Dat IJmuiden de eerste 25 minuten de bovenliggende partij was dan ook verrassend
met een kans voor Delano Post in
de 8ste minuut. Hij zag zijn een
op een met de keeper stranden
in een corner. Floyd Hille schoot
vanaf 45 meter net over. En na
een overtreding op Mick Dubbelaar was het Bob Schol die de penalty lekker inschoot in de 25ste
minuut.
Daarna was het Kagia dat een penalty benutte en het weer gelijk
was. Het laatste kwartier van de
eerste helft waren er kansen over
en weer, waar Tom Hogendijk drie
keer de een op een wist te pakken

en IJmuiden de paal raakte. Ruststand 1-1.
De tweede helft kwam Kagia beter uit de kleedkamer als IJmuiden. Binnen 8 minuten was het
3-1 en was de wedstrijd gelopen, helemaal nadat Ian Hille een
domme rode kaart kreeg. Het was
daarna nog wel IJmuiden dat de
paal raakte.
Kagia kreeg daarna nog de nodige kansen en liep uit naar 5-1.
Terugkijkend op een beste eerste helft kan IJmuiden zaterdag
wellicht thuis tegen de koninklijke HFC om 14.30 uur de punten in
Velsen houden. Dus tot zaterdag.
Het tweede won uit bij Koploper
AFC met 2-5 en klom op naar de
derde plaats op de ranglijst.

SVIJ naar derde plek

SVIJ heeft afgelopen zaterdag
erg goede zaken gedaan in de
wedstrijd tegen laagvlieger
Vogelenzang. Ondanks dat het
niet een van de beste wedstrijden van de IJmuidense ploeg
was, won de formatie van trainer Peter Barzilay met 2-6 van
Vogelenzang en bezet het hierdoor nu de derde plek op de
ranglijst.

en zo de 1-3 aantekende.
Ook na de rust begon SVIJ onrustig en veelal onzorgvuldig aan de
wedstrijd. Dit nam niet weg dat
de IJmuidenaren veel in balbezit waren en Vogelenzang eigenlijk alleen met wat kleine speldenprikjes gevaarlijk kon worden. Het verzet van Vogelenzang
leek gebroken toen Patrick Bruinink zijn tweede goal van de middag maakte door een mooie lanHier zag het direct na het begin ge bal van Jari Dikker knap aan te
van de wedstrijd overigens niet nemen en de 1-4 binnen schoot.
naar uit. Met slordig veldspel en Hierna deden de Vogelenzaneen heel snelle treffer van Voge- gers wat terug na een snel gelenzang begon SVIJ allesbehal- nomen ingooi en zo brachten zij
ve goed aan de wedstijd. Geluk- de stand op 2-4. Dit was van korkig was het Alex Barzilay die in de te duur, want even later maakte
rebound van zijn eigen vrije trap Alex Barzilay uit een strafschop
al vrij snel de gelijkmaker maakte. de 2-5. Voor zover dit nog niet
SVIJ begon daarna beter te voet- het geval was, werd de wedstrijd
ballen en nam meteen hierna in de 75e minuut helemaal bede leiding na een aanval uit het slist, nadat de doelman van Voboekje. Mitchell Bruinink werd gelenzang een schot van Bruiover rechts de diepte in gestuurd nink losliet en Alex Barzilay in de
en legde de bal terug op de vrij- rebound zijn derde van de midavond kunnen de Witte Leeuwen staande Leon Plug. Die schoot dag maakte: 2-6.
zich herpakken tegen nummer tien vanaf de rand van het zestien- Volgende week wacht opnieuw
Roda JC in het verre Kerkrade. Kor- metergebied binnen, wat de ver- een ploeg uit de onderste regiopershoek zijn blessure lijkt uitein- diende 1-2 voorsprong voor SVIJ nen op SVIJ. De mannen van Pedelijk mee te vallen. Hoogstwaar- betekende. SVIJ wist met een nog ter Barzilay, Ronald Vader en Pieschijnlijk speelt hij ook gewoon, en comfortabelere stand de rust in ter de Braal moeten dan zien af te
kan hij wellicht opnieuw voor zo’n te gaan doordat Patrick Bruinink rekenen met UNO in Hoofddorp
huzarenstukje zorgen. (Douwe de tien minuten voor het rustsignaal om zo hun goede positie op de
een afvallende bal binnenschoot ranglijst te behouden.
Vries, foto: 1963-pictures.nl)

Wonderschoon doelpunt
Korpershoek mag niet baten
De 34-jarige aanvoerder Frank Korpershoek scoorde ‘slechts’ negen maal in 278 wedstrijden voor Telstar. Sinds 2005 speelt de
Heemstedenaar in het maagdelijk wit van de Witte Leeuwen,
en als verdedigende middenvelder zat doelpunten maken simpelweg niet in zijn bloed. Maar als hij het deed, was het op vaak
fraaie wijze. Geraffineerde afstandsschoten werden zijn soort van
specialiteit. Korpershoek’s traptechniek is sowieso een belangrijk
wapen voor Telstar. Maar wat hij afgelopen zondagmiddag tegen
FC Den Bosch deed, had hij zelfs in stoutste voetbaldromen niet
kunnen bedenken.
In de 21e minuut was het al verrassend dat uitgerekend centrale verdediger Toine van Huizen een perfecte voorzet wist af te leveren, vanaf de zijkant notabene. De ‘back
wheel beweging’ die volgde van
Korpershoek was van een ongekende schoonheid. „Puskas Award incoming!”, zo jubelde een (over)enthousiaste Telstar-fan op Twitter. De
Heemstedenaar mag en kan zich in
het rijtje Van Basten, Benzema en
Ronney scharen. Wat betreft legendarische omhaalgoals. De aanvoerder zelf sprak na afloop inderdaad
van „de mooiste goal uit zijn profcarrière”, maar uiteindelijk had een
zuur gevoel zich meester over hem

kon FC Den Bosch uiteindelijk uitlopen naar een ruime overwinning.
Jort van der Sande en Danny Verbeek benutten de ontstane ruimtes
optimaal. Het betekende de achtste
nederlaag en daling naar de veertiende plek voor Telstar. Aanstaande, eindelijk weer Keuken Kampioen Divisie-ouderwetse, vrijdag-

gemaakt na de 1-4 nederlaag. „Ja,
het was een fantastisch moment.
Maar uiteindelijk verlies je deze pot
ruim. Daar gaat het toch om: het
eindresultaat.”
En die rampspoed voor Telstar begon uiteindelijk bij de bejubelde Korpershoek zelf. Amper een
kwartier na het meest memorabele moment van de middag, moest
de hoofdpersoon het veld verlaten
met een knieblessure. De 1-1 ruststand (de openingstreffer was een
simpele spitsengoal van Dany Holla,
red.) was een logische afspiegeling.
Maar na de snelle 1-2 van de Finse verdediger Leo Väisänen en rode kaart voor Rodney Lopes Cabral,

Zuur verlies voor VSV

De vraag is niet of maar wanneer
Olympia Haarlem kampioen van
de 4e klasse zaterdag wordt. VSV
hield het uit tegen dit team lang
vol, maar moest uiteindelijk met
een nederlaag genoegen nemen.
VSV zondag trad tegen het hooggeplaatste DCG aan en een punt
was gezien het spelbeeld verdiend
geweest. De scheidsrechter had
echter een negatieve invloed op
het duel, waar VSV uiteindelijk de
dupe van was.
Voor de zaterdag stond de topper tegen Olympia uit op het programma en VSV is zo’n ploeg die
wel eens voor een verrassing kon
gaan zorgen. In de eerste helft was
daar alle reden toe want de beste
kans was voor VSV, maar Roy de
Wit faalde in de afwerking waardoor er met een 0-0 stand de rust
werd opgezocht. Na de rust gaf
Olympia nog wat extra gas en VSV
moest daarop het antwoord schulIJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen Kon.HFC heeft Stormvo- de keer het nakijken te geven, HFC-verdedigers en moest zich dig blijven. Het gevolg was dat VSV
daardoor maar liefs 5 doelpunten
gels haar 4-1-overwinning in de eerste helft reeds veilig kun- 2-0. Gregory van Nieuwkoop was daardoor laten vervangen.
nen stellen. Met aanvallend en goed combinatievoetbal werd de daarna aan de beurt tweemaal te In vergelijking tot de eerste helft moest incasseren. Roy Penders
veste van de ‘Koninklijke’ 45 minuten lang in de eerste helft con- kunnen scoren: in de 25ste mi- werd het duel in de tweede part wist de spreekwoordelijke eer met
stant onder druk gezet en gezien de vele gemiste kansen was de nuut ontving hij een verre pass nu een gelijkwaardige strijd en een late treffer te redden (5-1). As
4-0-ruststand aan de te zeer magere kant te noemen. De tweede van Kay Keus en met een magni- halverwege de tweede helft kon zondag wordt er uit tegen THB
helft lieten de IJmuidenaren de teugels behoorlijk vieren; zij kwa- fiek doelpunt wist hij dit af te ron- het team van trainer Prins de ach- aangetreden en het is voor VSV
den, 3-0; twee minuten later wist terstand door toedoen van Maar- zaak om te winnen om de aansluimen zelf niet tot scoren en dat lukte Kon.HFC wel eenmaal.
Van Nieuwkoop zijn tweede tref- ten van Rijckevorsel iets verklei- ting met de top te behouden.
Binnen een minuut waren reeds bal vanaf rechts voor de voeten fer te noteren door een assist van nen, 4-1. Plichtmatig speelde Het tot nu goed presterende DCG
twee opgelegde kansen aan van de centrumspits en met een opnieuw Van der Voort vakkun- Stormvogels daarna de laatste 20 kwam zondag bij VSV op bezoek
Stormvogels-kant te noteren, droge knal werd doelman Pim dig te verzilveren, 4-0.
minuten van dit twee-gezichten- en aangezien VSV ook de stijgenmaar het vizier van Berry Wil- Quaars voor het eerst het nakij- Stormvogels bleef de aanval duel uit met Danny Blok als inval- de lijn te pakken heeft, was het
lems en Thomas Scholten stond ken gegeven, 1-0.
daarna opzoeken en met nog bij- ler na een lange schouderblessu- de verwachting dat er wel eens
nog niet op scherp. Drie keer is Vijf minuten later ontving Ziv- na 55 minuten op de klok, leek de re.
een aantrekkelijk duel op de mat
scheepsrecht moet Etkin Zivka- kara de bal vanuit de IJmuiden- equipe van trainer Feike Prins rijp Zaterdag a.s. wacht Stormvogels kon worden gelegd. Het was alra in de tweede minuut gedacht se achterlinie en na een fel ge- voor de sloop, maar zover kwam op sportpark Zeewijk een heel leen jammer dat de scheidsrechhebben, want na een rush van vecht wist hij zich van Tijn Kaag- het niet. Hoofdoorzaak was de sterke tegenstander, want dan ter zijn dag niet had, want de aande opnieuw zeer actieve en aan- man te ontworstelen om vervol- enkelblessure van Zivkara, die hij komt koploper Kagia, die na 8 wezigheid van een rapporteur
vallend ingestelde verdediger gens met een vernietigend schot vijf minuten voor rust opliep na wedstrijden nog geen puntver- was voor hem de reden om volStijn van der Vooort belandde de doelman Quaars voor de twee- een fel duel met een van de Kon. lies heeft, naar IJmuiden.
gens het boekje te fluiten, maar

Stormvogels stelt zege op
‘Koninklijke’ vroeg veilig

het tegendeel was waar. Na 5 minuten speeltijd had VSV, na een
overtreding binnen de 16 meter,
een 100% strafschop moeten krijgen, maar de leidsman wilde hier
niet aan meewerken. Daarna nam
DCG het initiatief, maar had de
pech dat keeper Folke Maenhout
in een bloedvorm stak, want hij
wist zeker 3 doelrijpe kansen te keren. Wel kreeg Wesley van der Wal
voor een onschuldige overtreding
een gele kaart die later nog vervelende gevolgen zou krijgen. Gescoord werd er in de eerste helft
uiteindelijk niet, zodat er met een
0-0 stand werd gerust. In de tweede helft nam VSV meer het initiatief, maar de scheidsrechter eiste weer de aandacht op zich, want
gaf aan Wesley van de Wal zijn 2e
gele kaart nadat hij in een duel
wat onbeholpen over de bal heen
schoot, maar daarbij de tegenstander zeker niet raakte. Van der Wal
mocht dus uiteindelijk onbegrijpelijk met rood vertrekken. Kort daarvoor had DCG de score geopend,
maar deed dat duidelijk in buitenspelpositie, waar vriend en vijand
het over eens was. De scheidsrechter had het echter weer eens anders gezien en gaf daarmee, geheel in sinterklaasstijl, een cadeautje aan DCG weg. VSV hield met 10
man het heft in handen en kreeg
zelfs nog een aantal opgelegde
kansen op de gelijkmaker.
Zoals zo vaak dit seizoen mist VSV
een echte afmaker, zodat er uiteindelijk een onverdiende nederlaag
moest worden geslikt. As zondag
komt koploper IVV op bezoek en
VSV zal erop gebrand zijn zich van
deze onverdiende nederlaag te revancheren.
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Nieuw hoofdstuk
voor Stichting Vienna

Talentendag met
speelsters VVK/Telstar
Velsen-Zuid - Zondag 25 november is er een Jonger Oranje Talentendag Meisjes in het Rabobank IJmond Stadion van Telstar. Je
beleeft een fantastische voetbaldag waarbij je heel veel wedstrijden speelt tegen leeftijdsgenootjes en tussen de velden door lopen speelsters van VVK/Telstar om te scouten.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag Meisjes wordt er lekker
gevoetbald tijdens het grote 4 tegen 4-toernooi en voor de keepsters is er een aparte keepersclinic gegeven door professionele keeperstrainers. Aan het einde
van de dag worden de winnaars
van elke poule tijdens het 4 tegen
4-toernooi gehuldigd door de
speelsters van VVK/Telstar op het
mooie Jonger Oranje podium.
De speelsters van VVK/Telstar selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag Meisjes de beste speelsters en keepsters voor
de drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Noord-Holland’ in de leeftijdscategorieën Onder 11 (2009,
2010 en 2011), Onder 13 (2007

en 2008) en Onder 15 (2005 en
2006). Zij gaan aan het einde van
het seizoen de strijd aan tegen
de JO Regioselecties ‘Zuid-Holland’, die gekozen worden door
de speelsters van ADO Den Haag
Vrouwen.
Na afloop van de Jonger Oranje
Talentendag Meisjes krijgt iedereen uit handen van haar coach
een gepersonaliseerd certificaat
en een GOAL! magazine om thuis
alles te weten te komen over
vrouwenvoetbal. Natuurlijk is er
ook de mogelijkheid om met de
speelsters van VVK/Telstar op de
foto te gaan én een handtekening te scoren. Inschrijven kan via
www.jongeroranje.nl. (foto: aangeleverd)

Drie kampioenen
in Leimuiden

Velserbroek - Een kleine groep judoka’s van Oyama reisde zondag
11 november, onder leiding van judocoach Donna Hendriks, af naar
Leimuiden om daar mee te doen aan een toernooi. Dat leverde maar
liefst drie kampioenen op, want Marouan El Oche, Noah van Rijn en
Ammar El Oche wonnen er goud. Een zilveren medaille was er voor
Danil Kovalevski en Sam van Rijn. Rein Smale kwam net niet in aanmerking voor het eremetaal, hij werd vierde. (foto: Pieter de Groot)

Helpende hand gezocht
voor gezin met peuter
Velsen - Voor een ondernemend
peutertje van 2,5 jaar is Buurtgezinnen Velsen op zoek naar een steungezin. Het gaat om een gastgezin
waar het meisje op donderdag zou
kunnen verblijven. Haar liefdevolle ouders zijn overbelast door de
zorg voor een ouder kind met beperkingen.
Tot nu toe konden de ouders het
steeds net aan bolwerken. Helaas
kunnen ze momenteel geen beroep meer doen op familie of vrienden in de buurt. Om de ouders te
ontlasten zou het fijn zijn als hun
jongste, nieuwsgierige dochtertje
op donderdag naar een leuk gezin
in de gemeente Velsen kan gaan,
om daar te spelen en de wereld

verder te ontdekken. Dit gastgezin wordt gezicht in de omgeving
van IJmuiden of Velserbroek. Belangrijk is dat er niet gerookt wordt
in het gezin en dat er gelegenheid
moet zijn om de peuter te ontvangen tussen 09.30 en 15.30 uur. Het
steungezin hoeft het kindje niet
zelf te halen en te brengen. Buurtgezinnen Velsen zoekt overigens
meerdere steungezinnen.
Liefdevolle gezinnen met thuiswonende kinderen of kinderen die inmiddels het huis uit zijn worden
aangemoedigd om zich via www.
buurtgezinnen.nl aan te melden.
Coördinator Barbara van der Meij de Bie neemt dan zo snel mogelijk contact op.

IJmuiden - Stichting Vienna biedt
al vanaf 2014 mogelijkheden om
paard te rijden, te knuffelen met
paarden en natuurlijk ook die
paarden te verzorgen.
De doelgroep van Stichting Vienna bestaat uit mensen met een
verstandelijke beperking, die extra veel aandacht en zorg nodig
hebben om te kunnen genieten
van de wereld van de paardjes.
Zorg op maat dus door een grote
groep vrijwilligers met het hart op
de goeie plek! Vienna heeft twee
eigen paardjes, Charly en Kees.
De locatie is op Manege Variohippique in Velsen-Zuid.
Vanwege de groeiende vraag, het
enthousiasme van deelnemers en
vrijwilligers, zijn we vanaf september gestart met dagbestedingsactiviteiten voor onze doelgroep.
Dit jaar is het nog voorzichtig kijken hoe het werkt, samen met

de eerste deelnemers goeie dagprogramma’s maken die passen
bij hun vraag. Zo zijn er mogelijkheden om allerlei verschillende
stalklusjes te doen, werken in de
buitenlucht op de weide of in de
paddock of de paarden poetsen
en verzorgen. De deelnemers worden begeleid door twee professionele begeleiders. We zijn heel blij
dat we voor het administratieve
deel kunnen samenwerken met
Stichting de Linde in Hoofddorp.
Zij kunnen ons ondersteunen met
praktisch advies over alles wat er
komt kijken bij dagbesteding. We
zijn ook blij dat onze samenwerking met manege VarioHippique
het mogelijk maakt om op die locatie nu ook dagbesteding te kunnen bieden.
Nieuwe deelnemers voor de dagbesteding zijn van harte welkom!
Zie ook www.stichtingvienna.eu

Jan Suurmond erelid van
Historische Kring Velsen

Velsen - Tijdens de algemene ledenvergadering van Historische
Kring Velsen is Jan Victor Suurmond benoemd tot erelid. Hij
ontving dit predicaat vanwege
zijn grote verdiensten voor de
vereniging. Hij was indertijd zes
jaar secretaris maar belangrijker
is dat hij 26 jaar redactielid van
het jaarboek Velisena is geweest.
Jan Victor is inmiddels teruggeVelsen-Noord - Weg van de beeld- zondag 25 november (13.00-16.00 treden en met hem de redactieleschermen? Even lekker bewegen? uur) is er een extra inloopmiddag. den Jan Hein Beelen en Erik BaalWerken aan de gezondheid? Kom Deze middag is speciaal bedoeld
eens kennismaken met TC de Gie- om belangstellenden de gelegenteling. Of iemand nu een begin- heid te bieden om te komen kennend tennisser is, graag recreatief nismaken met tennis, met gezeleen balletje slaat of tennis in com- ligheid in combinatie met gezondpetitieverband wil spelen, het kan heid, met mogelijke tennislessen,
allemaal bij TC de Gieteling in een met zelfwerkzaamheid, met een
gezellige ambiance op de prachti- prachtig park, met twee open toerge kunstgrasbanen van Sportpark nooien per jaar en met de moge- IJmuiden - Buurthuis De BrulRooswijk. Het is elke van het jaar lijkheid om competitie te spelen. boei presenteert donderdag 29
mogelijk om hier van ‘s morgens Op www.tennisclubdegieteling.nl november de film Pieter Willevroeg tot ‘s avonds laat vrij te ten- zijn bovendien leuke acties te vin- moes. De nieuwste aanwinst van
nissen. Op drie momenten in de den met betrekking tot de contri- de Deense marine, het fregat Pieweek is er voor iedereen een vorm butie. Nieuwe leden kunnen eerst ter Willemoes, staat aan de voorvan ‘inlooptennis’ (maandagoch- twee maanden kennismaken, avond van zijn laatste nationatend, donderdagochtend en vrij- daarna kunnen ze gedurende het le test voordat het zal worden indagavond). Ongeacht niveau wor- eerste jaar profiteren van een lid- gezet in het internationale NAVOden alle aanwezigen gemixt en maatschap van slechts 8 euro per verband. Na de pauze en de verloting wordt de avond voortgezet
wordt tegen elkaar gespeeld. Op maand.

Maak kennis met tennis!

bergen. Aan allen werd dank uitgesproken. De nieuwe redactie is nog niet in de gelegenheid
nu reeds het jaarboek 2018 uit te
brengen, maar heeft het voornemen om in 2019 twee jaarboeken
te maken.
Ter compensatie komt HKV eind
deze maand uit met het boekje
‘De vuurtorens van IJmuiden’ dat
vanaf 28 november in de boekwinkels voor 7,50 euro te koop zal
zijn. (foto: Wim Sellen)

IJmuiden wat vertel
je me nou...

met de film Rederij Goedkoop.
Deze amateurfilm laat het werk
zien van het assisteren van zeeschepen op het Noordzeekanaal,
in de sluizen en tussen de pieren
van IJmuiden van deze vermaarde rederij. Kaarten à 3 euro zijn al
verkrijgbaar aan de balie en op de
avond zelf aan de zaal. De eerste
film begint om 20.00 uur. Zie ook
www.welzijnvelsen.nl.

Zorgverzekering
voor mensen met
minimuminkomen
Velsen - Voor mensen die niet veel
geld te besteden hebben, kunnen
onverwachte ziektekosten een
groot probleem zijn. Maar ook als
er hoge zorgkosten zijn door een
chronische ziekte. En soms vermijden mensen de zorg die ze nodig hebben, omdat de kosten te
hoog zijn. Dit is ongewenst. Daarom geeft de gemeente Velsen aan
mensen met een laag inkomen
een korting op de maandelijkse
premie van de zorgverzekering van
het Univé gemeentepakket. Deze
zorgverzekering is alleen mogelijk
voor mensen met een inkomen tot
130% van het minimuminkomen.
Wilt u gebruik maken van deze korting? Dan moet u vóór 1 januari 2019 overstappen naar het Univé gemeentepakket. Dit kan vanaf
15 november 2018. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u
uw huidige verzekering vergelijken
met die van het Univé gemeentepakket en u ook direct aanmelden.
Adviseurs van Univé organiseren
spreekuren waar zij u meer kunnen vertellen over de inhoud van
het gemeentepakket. U kunt daar

met al uw vragen terecht. Als u wilt
overstappen, kan dat ook ter plekke. Zorgt u er dan voor dat u uw
Burgerservicenummer (en die van
uw mee te verzekeren kinderen) en
uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer) mee heeft.
De spreekuren zijn op dinsdag
27 november van 14.00 tot 16.00
in Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 in IJmuiden,
op vrijdag 30 november 10.00 tot
12.00 uur in de Brede school Velsen-Noord, Heirweg 2A in Velsen-Noord, op donderdag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur in
Burtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 in IJmuiden en op
woensdag 19 december van 10.00
tot 12.00 uur in de Burgerzaal van
de gemeente Velsen, Plein 1945
in IJmuiden. Daarnaast is het ook
mogelijk om in het gemeentehuis
hulp te krijgen bij het aanmelden.
Er is tot het einde van het jaar een
aparte balie geopend voor het Univé gemeentepakket . Deze is open
op maandagochtend tussen 09.00
en 11.00 en op donderdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Leger des Heils
collecteert in Velsen
Velsen - Vrijwilligers van het Leger
des Heils gaan van 26 november tot
en met 1 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 zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen biedt het Leger des Heils een
vangnet. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door middel van maaltijdprojecten,

schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des
Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald uit
donaties. Onder de noemer ‘Je bent
niet alleen’ organiseert het Leger des
Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot
en met 1 december. Uw gift is daarbij keihard nodig, want je bent niet
alleen. Zie ook www.legerdesheils.
nl.

Succesvolle dressuurwedstrijd bij HCV
Velsen-Zuid - Op zondag 11 november vond bij Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg 13 een dressuurwedstrijd
FNRS-proeven plaats. Deze landelijk erkende dressuurproeven,
opgesteld door de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
(FNRS) zijn geschikt voor beginnende tot en met gevorderde ruiters. Een dertigtal ruiters had zich voor deze wedstrijd ingeschreven, het werd een dag met veel talent.
‘s Middags werden in de sfeervolle foyer de prijzen uitgereikt. In
de rubriek F5 t/m F10 werd Maaike Staal vierde met de leuke pony
Pananche. Een mooie derde prijs
ging naar Yasmin Pool met de pony Leo.
Kirsten te Beest met de pony Didi mocht de tweede prijs in ontvangst nemen en Maudy Selhorst
met Macho behaalde een mooie
eerste prijs met het bijbehorende
oranje rozet.
Daarna volgde de rubriek F3 en
F4. Caitlin Sparreboom met Zorro
behaalde een mooie eerste prijs.
Georgina Unij en Lukas mochten
de tweede prijs in ontvangst ne-

men. En een fraaie derde plaats
was er voor Joan Filmer met Dizzy
en Elise Scheffer werd knap vierde met Zorro. Tenslotte mocht de
rubriek F1 en F2 van start gaan.
Roos van den Berg met Dazer
werd eerste.
Ella Westerik behaalde een mooie
tweede plaats op stijl en Pien van
den Assem met UK werd derde
en Demi Zijlstra werd knap vierde met Lucky.
Komende zondag organiseert
Hippisch Centrum Velsen een
dressuurwedstrijd voor de jongste ruiters. Kijk op www.hippischcentrumvelsen.nl voor uitgebreide informatie. (foto: aangeleverd)

De Schakel in De Stek
Velsen-Noord - Het ZondagMiddagPodium brengt zondag 25
november een optreden van De
Schakel in wijkcentrum De Stek
aan de Heirweg 2. Dat wordt een
middagje genieten van de gezellige Amsterdamse humor, liedjes

uit de musical ‘De Jantjes’ en nostalgie uit de oude doos. De voorstelling begint om 14.00 uur en
vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal. Zie ook www.welzijnvelsen.nl
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Poppentheater Kizzebis speelt
voorstelling ‘Kadootjes’ bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Om 11.30 en en
13.30 uur.

Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Open dag bij bedrijfsschool van
Tata Steel, Academy van Tata
Steel, Rooswijkweg 61 VelsenNoord. Van 15.00 tot 20.30 uur.

▲
selijk.
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(foto: Mart Boudestein)
Veldhuis & Kemper in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15
uur.
(foto: aangeleverd)
Kunstenares Marion Bakker lanceert Art Lease. Publiek dat geinteresseerd is is tussen 12.00 en
17.00 uur welkom in haar prachtige atelier op Voorweg 53 in
Heemskerk.

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Voorstelling ‘Victory’ van Maas
Theater en Dans in Toneelschuur
Haarlem, 19.30 uur. Een ode aan
glansrijk falen.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
(foto: aangeleverd)
open van 13.00 tot 17.00 uur. ExConcert Heemsteeds Philhar- positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
monisch Orkest in de Pinkster- ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
kerk, Camplaan 18 in Heemstede, staaltransport in de IJmond’. 3
20.15 uur. Kaarten: www.hpho.nl. Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Oratoriumkoor
Kennemerland
Stadsschouwburg Velsen: Peter zingt ‘die Jahreszeiten’ in de Wilzondag 25 november 2018
Blok in ‘Troost & Zonen’. Aanvan- helminakerk, Gedempte Oude
Nationale
Gracht 61 in Haarlem, 20.00 uur.
ge 20.15 uur.
Hannie Schaft
Kaartyen: www.koor-kennemerland.nl.
Herdenking
Concert van Jan Smit in de grote
zaal van de Philharmonie in Haarlem, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Flairck in het Kennemer Theater
in Beverwijk, 20.15 uur.

Concert van Jacqueline Govaert
in de Stadsschouwburg Haarlem,
Aanvangaangeleverd)
(foto:
20.15 uur.
13:00 uur
Nationale
Hannie Schaft her(inloop vanaf 12:30 uur)
GASTSPREKER
Locatie
denking
in de Groenmarktkerk,
Prof. drs. Jacques Wallage
Groenmarktkerk te Haarlem
Nieuwe
Groenmarkt
14 in HaarInformatie
www.hannieschaft.nl
lem,
12.30 uur. Info: www.hannieschaft.nl.
Nationale Hannie Schaft Stichting

24 NOVEMBER

Sinterklaas komt omstreeks 10.00
uur aan met de boot aan de MEO- (foto: aangeleverd)
kade, Concordiaweg in Velsen- Avondje Rock ‘n Roll in het Thalia
Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiNoord.
den. Aanvang 21.00 uur.

25 NOVEMBER

Grote rommelmarkt in sporthal
Zeewijk, hoek Eenhoornstraat.
Van 09.00 tot 15.00 uur.

(foto: Jaap Reedijk)
Cabaretier Jasper van Kuijk in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.30 uur.

23 NOVEMBER

Buitenplaats Beeckestijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kienen bij Full Speed, Tolsduinerweg 6. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur.

28 NOVEMBER

(foto: SHIP)
Film ‘Zicht op water’ bij SHIP (bereikbaar via de noordzijde van
het Noordzeekanaal. Aanvang
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00
uur. Aanmelden kan via 0255516254 of www.ship-info.nl
Familievoorstelling ‘De Jokkebrokker’ (6+) van Maas Theater en
Dans in Toneelschuur Haarlem,
15.00 uur. Over goochelen met
de waarheid.

Expositie ‘Tussen Kunst en Kerst’
in Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat in Velsen-Zuid. Van 13.00
tot 17.00 uur.

Symfonieorkest Haerlem geeft
romantisch lustrumconcert met
verrassende variaties in de Philharmonie in Haarlem, 15.00 uur.

Verhalenfestival Haarlem: verhalen en figuren staan centraal uit
de tijd van het beleg van Haarlem
(1572-1573). Op 4 locaties in het
centrum van 13.00 tot 17.00 uur.
Info: facebook@verhalenfestivalhaarlem.

26 NOVEMBER

De Schakel tijdens het ZondagMiddagPodium in De Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord. Aanvang
14.00 uur, vanaf 13.30 is de zaal
open.

(foto: aangeleverd)
Stichting BuitenGewoon houdt
een bijzondere tentoonstelling
van drie kunstenaars met een beperking. Galle Promenade 70 in (foto: aangeleverd)
Velserbroek. Van 10.00 tot 16.00 Jonger Oranje Talentendag Meisjes in het Rabobank IJmond Stauur.
dion. Zie ook www.jongeroranBuitenplaats Beeckestijn ge- je.nl
opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Religieuze bijeenkomst ‘Spiegels
Toegang 2 euro per persoon.
van God’ door Nel Verburg in De
Zee- en Havenmuseum IJmuiden Kapel, Potgieterweg 4 Bloemenopen van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- daal. Aanvang 10.30 uur.
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar Buitenplaats Beeckestijn gestaaltransport in de IJmond’. 3 opend van 11.00 tot 16.00 uur.
Speurtochten voor kinderen van Toegang 2 euro per persoon.
kleuter tot puber. Motordraaimiddag.

(foto: aangeleverd)
TV-opnames van Toppers van
Oranje in de Brasserie in Wijk aan
Zee, die voor 1 dag gevestigd zal
zijn aan het Julianaplein 47 inWijk
aan Zee. Met 40 artiesten waaronder Dries Roelvink. Aanvang
14.00 uur. Kaarten: www.toppersvanoranje.tv.
Theaterklassieker
Ajax-Feyenoord door Toneelgroep Centrum in de Stadsschouwburg
Haarlem, 14.30 uur. Met onder
andere Peter Römer, Elsje de Wijn
en Hans Dagelet.

Stadsschouwburg Velsen: Extravagante Duits-Nederlandse theatersentatie Sven Ratske. Aanvang
20.15 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Sinterklaas zoekt nieuwe pieten
talenten in het Kennemer Theater
in Beverwijk. Van 14.30 tot 16.30
uur zijn kinderen tussen 4 en 10
jaar welkom om te laten zien of
zij het in zich hebben een piet te
worden. De toegang is gratis.
Ouderwetse bingo bij Café De
Griffioen, Frans Naereboutstraat
9 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.

Plu
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Plus-W

(foto: aangeleverd)
Introductie-avond bij Odd Fellows, Stationsweg 95 Velsen-Zuid.
Aanvang vanaf 19.30 uur.

WWW.50PLUSW

Onderwijstoneel speelt ‘Kijk eens
verder dan je neus lang is!’ in
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur.

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via con- ‘IJmuiden wat vertel je me nou’
tact@gezondnatuurwandelen.nl in De Brulboei, Kanaalstraat 166
Ijmuiden. De film Pieter WilleKledingbeurs Het Kruispunt van moes’ wordt gedraaid. Aanvang
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. 20.00 uur.

Plus-Wijzer
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Lotgenotengroep rouwverwer- Twee cello/piano duo’s in De Kaking in De Brulboei, Kanaalstraat pel, Potgieterweg 4 in BloemenIJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 uur. daal. Aanvang 20.00 uur.
Deelname is gratis en vrijblijvend.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Gezellige avond met een mix van
Hollands- en Engelstalige muziekin Zalencentrum Velserduin,
Velserduinweg IJmuiden. Toegang gratis. Van 20.00 tot 01.00
uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00 29 NOVEMBER
uur vanaf dorpshuis Het Terras, Koffieochtend in Bibliotheek VelDinkgrevelaan 17 Santpoort- serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Noord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.
Postzegelavond bij Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Zaal gaat om 19.00 uur
open.

Sinterklaas is vanaf 14.00 uur in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.

(foto: aangeleverd)
Duo stART in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wen-

(foto: aangeleverd)
Voorleesmiddag in het teken van
Sinterklaas bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg in VelsenZuid. Aanvang 15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Muzikale vertelvoorstelling ‘In
vuur en vlam’ rond 100 jaar Hoogovens in café De Zon in Wijk aan
Zee, 20.00 uur. Voor info over andere speelplekken en speeldata:
zie www.pietparee.nl.

(foto: Arjan Benning)
Opvliegers 4: Trossen Los! Deel 4
van de hilarische vriendinnencomedy in het Kennemer Theater in
Beverwijk, 20.15 uur.

(foto: Govert de Roos & Gijs Kuijper)
Erik van Muiswinkel met ‘De Oplossing’ (reprise) in Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Concert a-capellavrouwenkoor
Femmes Vocales in de Dorpskerk
van Heemskerk, 15.00 uur. Kaarten: 0251-246973 of in de kerk.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

MAA
JOU

K
(foto: aangeleverd)
Muzenforum concert met Quatuor Arod in Gemeentehuis Bloemendaal, Overveen. Aanvang
11.00 uur, zaal en kassa geopend (foto: aangeleverd)
Pianorecital Eline Bergmanin ‘t
van 10.30 uur.

MAA
JOU
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Zumba in
Santpoort

Mooie winnaars IJmond Onderneemt

Microtechniek, Budget Broodjes
en Broedmachine vallen in de prijzen

Santpoort-Zuid - Vereniging
Santpoorts Belang start wegens
groot succes een nieuwe cursus
Zumba. De cursus start op zaterdag 12 januari om 10:30 uur.
Zumba is een combinatie van fitness en dansen op swingende latinmuziek. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Klootschietjournaal
Velsen - Opnieuw was het voortreffelijk weer om te klootschieten. Vrijdag was het nog een
sombere, kille dag, maar zaterdag 17 november was de lucht
strak blauw en na half elf was
de zon krachtig genoeg om het
vertoeven in Spaarnwoude zeer
aangenaam te maken. Er waren
tien leden van Full Speed aanwezig, wat resulteerde in twee
teams van elk 5 personen, wat
wel een beetje veel was, maar
erg gezellig. Deze keer stond de
Harmroute op het programma,
welke grotendeels langs Kanaal
B en de kanobaan loopt Evenals de week ervoor, werd er weer
beestachtig goed geschoten en
daar de teams bijna even sterk
waren, was het erg spannend en
werd er om de haverklap om tussenstanden gevraagd. Uiteindelijk won het team met Harm, Jan
S, Jan G , Raymond en Joke de
strijd met 65 schoten. Het team
met Sander D, Nico, Rob, Sander
B en Cees eindigde met slechts
2 schoten meer. Door de grote teams hoefde er nauwelijks
naar verdwenen kloten gezocht
te worden en was iedereen tegen twaalf uur alweer terug in
het clubhuis. Zie ook www.fullspeedsport.club.

Viennawinkel is verhuisd
naar Planetenweg
IJmuiden - Begin november is de
winkel van Vienna verhuisd naar
een prachtig pand aan de Planetenweg 68. Niet ver dus van het
Plein 1945 waar ze voorheen over
ruimte konden beschikken. Zoals iedereen vast wel weet kan
je in de winkel terecht voor allerlei spullen, waaronder curiosa, antiek, servies en natuurlijk

‘Kerstpakket’ in Kraaktheater

Vier mooi verpakte eenakters voor onder de boom

Driehuis - Nog even en dan is het
weer kerstmis. De Haarlemsche
Tooneel Club (HTC) haakt daar
vroeg op in en speelt zaterdag
1 december ‘Kerstpakket ’ in het
knusse Kraaktheater in Driehuis.
Het Kerstpakket (van verschillende toneelschrijvers) dat de HTC
haar publiek geeft bestaat uit vier
eenakters die zich allemaal rondom de verlichte kerstboom afspelen.
De verschillende eenakters hebben één ding gemeen en dat
Santpoort-Noord - Maandag 26 is dat het om relaties draait. De
november is er weer een gezelli- korte toneelstukken bestaan uit
ge postzegelavond van de Post- grappige, schokkende en voor
zegel Vereniging Santpoort. De sommige mensen misschien zelfs
zaal gaat om 19.00 uur open. Van- wel herkenbare situaties. Voor de
af dat moment is er gelegenheid één is kerstmis immers gezelligvoor ruilen, praten over postze- heid en familie. Voor de ander is
gels en om de kavels te belijken
die later op de avond geveild zullen worden. Dit alles vindt plaats
in één van de ruimtes in Het Terras, Dinkgeverlaan 17 in Santpoort-Noord. Meer weten? Bel
023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

paardrijspullen voor de jeugd! De
inkomsten van de winkel worden
volledig gebruikt om paardenactiviteiten te kunnen financieren.
De vrijwilligers van de winkel
hebben superhard gewerkt om er
weer een echte Viennawinkel van
te maken!
Zie ook www.stichtingvienna.eu.
(foto: aangeleverd)

het juist een confronterende tijd
waarin eenzaamheid en ergernis de boventoon voeren. Het is
niet de eerste keer dat de HTC in
het Kraaktheater te zien is. Eerder
speelde zij daar met veel succes
de voorstellingen 8 vrouwen, Vissen en De Getemde Feeks.
Met ‘Kerstpakket’ brengt de HTC
weer een heel andere voorstelling. Vier eenakters die het publiek een beetje licht en humor
brengen, want die donkere dagen duren al lang genoeg.
‘Kerstpakket’ (regie Iris Stam) is
zaterdag 1 december om 20.15
uur te zien in het Kraaktheater,
Nic. Beetslaan 5 in Driehuis. Reserveren kan via kraaktheater@
gmail.com. Zie ook www.haarlemmerhouttheater.nl.

IJmond - Microtechniek is de grote winnaar van de IJmond Onderneemt! Award 2018. Het Beverwijkse bedrijf ontving 13 november in de A9 Studio’s in Uitgeest de onderscheiding voor
de meest in het oog springende IJmondiale onderneming. ,,Deze prijs is vooral voor onze medewerkers’’, reageerden directeur
Ernst Knaapen en projectleider Fred Kooijman zeer verheugd.
,,Want zij hebben het gedaan.’’

keuze worden gemaakt uit Etos/
Olympia Uitzendbureau, Budgetbroodjes in Beverwijk en het ook
hiervoor genomineerde Microtechniek. Na het zien van drie indrukwekkende bedrijfsfilmpjes,
stemden de IJmondiale entrepre-

Het mede door hoofdsponsor
Rabobank IJmond mogelijk gemaakte evenement werd voor
de negende keer georganiseerd.
De IJmond Onderneemt! Award
wordt jaarlijks uitgereikt aan een
echt IJmondiaal bedrijf, dat zich
op een positieve manier onderscheidt van haar concurrentie en
boven het maaiveld uitsteekt. Dit
jaar werd met het thema ‘Ondernemen in een disruptieve economie’ goed ondernemerschap beloond. Ook het in Heemskerk, Beverwijk en Zaanstad gevestigde
Brantjes Makelaars en Libra Energy (Uitgeest) hadden veel indruk
gemaakt op de jury. ,,Alle drie de
genomineerde ondernemingen
deinen niet mee op de golven. Ze
geven juist zelf richting aan hun
golf’’, gaf juryvoorzitter Leen Wisker het hoge innovatieve karakter
binnen de IJmond weer.
,,We hadden dit jaar qua niveau
drie winnaars, maar slechts één
kan de Award winnen. We beoordelen als jury op elementen als:
hoe lang bestaat het bedrijf, hoe
is de regionale betrokkenheid, de
winstgevendheid, wat is de visie
op korte, middenlange- én lange termijn en hoe flexibel is de firma’’, legde Wisker uit. ,,Als je kijkt
naar ons thema van ‘ondernemen
in een disruptieve economie’,
woog in onze afweging vooral
de factor flexibiliteit mee. Microtechniek blinkt hierin enorm uit.
Niet alleen op het gebied van de
gigantische machines die zij maken en reviseren. Het is bovendien fantastisch dat een IJmondiaal bedrijf in opdracht van ESA
meehelpt om Ariane-draagraketten te bouwen voor het lanceren
van kunstmanen.’’
,,Geweldig, we hadden het
niet verwacht’’, vertelden Ernst
Knaapen en Fred Kooijman van
Microtechniek aan dagvoorzitter Jaap Bond. ,,Deze prijs geeft

neurs voor Budgetbroodjes. Het
verhaal van onderneemster Marjan Steenbergen, die als werkloze
50+-er nergens meer aan de bak
kwam, vervolgens in 2016 haar
broodjeszaak begon en ook de
alleenstaande moeder Rosanna
als werkneemster aannam, maakte veel indruk.
De derde en laatste te vergeven ondernemersprijs ging naar
de Broedmachine. Deze startplek in Beverwijk ontving de
IJmond Duurzaam! Award 2018.
Net als mede-genomineerden
Flexcorail/E&W Plus en Van der
Meij Infra Groen en Veiligheid,
heeft de Broedmachine dit jaar
op duurzame wijze een nieuwe
bedrijfsruimte betrokken. Volgens juryvoorzitter Haydar Erol
springt de Broedmachine eruit,
vanwege de moed om het avontuur aan te gaan.
,,Weg van de gebaande paden,
hebben zij op creatieve wijze gezocht naar de manier om duurzaamheid uit te nutten. Ze bekleden daarin nu een regionale aanWWW.LIJFENGEZ
jaagfunctie’’
, aldus Erol. (foto: Karen Vleugel)
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ons zeker extra energie voor onze
grote, nieuwe projecten. Wat onze toekomstige ambities zijn? We
willen de komende 40 jaar doorgaan waarmee we bezig zijn en
ons verder ontwikkelen. We zijn
ons aan het klaar maken voor
groei. Wij gaan mee veranderen
in de disruptieve economie. En
ja, we zijn trots op de door Haprotech Lasopleidingen zeer
fraai vormgegeven bokaal. Deze
award komt in de vitrine, zodat
iedereen die bij ons langskomt
hem kan zien.’’ Dankzij het winnen van de IJmond Onderneemt!
Award is Microtechniek en passant ook genomineerd voor de
jaarlijkse ondernemersprijs van
de provincie Noord-Holland.
Tijdens het gala werd tevens de
IJmond Werkt! Award uitgereikt.
Dit is een onderscheiding voor
het regionale bedrijf dat zich
het beste inzet voor mensen die
steun nodig hebben om in hun
werk goed te functioneren. Bij de
bepaling van de winnaar, mochten alle 250 aanwezige ondernemers middels hun mobiele telefoon meestemmen. Er kon een
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Twee Velsense projecten in de race
Plus-Wijzer
als doorbraakproject
klimaatadaptie
WWW.50PLUSWIJZER.NL
Velsen - Een landelijke oproep
van Duurzaamdoor, onderdeel
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om voorstellen in te dienen die gericht
zijn op klimaatadaptatie had
veel mooie plannen opgeleverd.
Uiteindelijk werden uit alle aanmeldingen 13 voorstellen geselecteerd die volgens de organisatie kunnen meehelpen om
Nederland sneller te verduurzamen. Deze 13 voorstellen, die
als aanmoediging ook financiële bijdrage voor hun project ontvangen, werden afgelopen donderdag in Utrecht gepresenteerd. Opvallend was dat maar
liefst 2 van de projecten afkomstig waren uit Velsen. Bij de bijeenkomst kregen de indieners
2 minuten de tijd om hun project te pitchen. Richard van Hardeveld (openbare werken) hield
een vlammend betoog over de
mogelijkheden van Riothermie
bij verpleeghuizen.
Het Pieter Vermeulen Museum
vroeg aandacht voor het plan:
opgroeien, leren en meegroeien met klimaatadaptatie waarbij het uiteindelijk makkelijker
moet worden om scholen en
schoolpleinen gefaseerd te vergroenen. Nu het museum dit

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

project bij Science center BRAK!
IJmuiden heeft ingebracht kan
het voorstel ook rekenen op de
medewerking van de Universiteit van Leiden. BRAK! (en het
PVM als onderdeel daarvan)
werken samen met de Universiteit van Leiden om vraagstukken die in de samenleving spelen, wetenschappelijk te onderzoeken.

Bij het ingediende voorstel is het
plan om een middelbare school
in de gemeente voor de helft te
vergroenen en leerlingen in deze setting gegevens laten verzamelen
het
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of de school te vergroenen.
In Velsen hebben al vier basisscholen bij het museum aangegeven graag het plein te willen
vergroenen. Op dit moment is
het voor scholen lastig om hier
mee aan de slag te gaan; gebrek aan tijd, geld en uren zijn
de voornaamste redenen. Door
vergroening in kleine behapbare blokken aan te bieden, kan iedere school starten met vergroening.
Van de 13 gepresenteerde projecten zal één project tot doorbraak project worden gekozen.
(foto: aangeleverd)
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Unieke samenwerking tussen
maritieme beroepsopleidingen
IJmuiden - De Nederlandse maritieme sector behoort tot de
internationale top. Om daar te
blijven zijn meer en goed opgeleide vakmensen nodig.
Alle aanbieders van maritiem
beroepsonderwijs in Nederland
- VMBO, MBO en HBO - bundelen nu de krachten om deze uitdaging op te pakken. Op 16 november 2018 tekenden zij een
intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. De focus van de
samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke, en duurzame opleidingsin-
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sector.
zorgdragen dat de maritieme
De samenwerking tussen de in- sector ook de komende decenstellingen is in meerdere op- nia internationaal aan de top
zichten uniek. Uniek doordat de blijft. Met 23,3 miljard euro toesamenwerking gaat over de he- gevoegde waarde, 271.500 arle maritieme beroepskolom van beidsplaatsen en 17.200 bedrijVMBO tot HBO. Uniek omdat de ven is het een sector die er toe
maritieme beroepsopleidingen doet voor de Nederland.
mensen opleiden voor een nati- De maritieme sector omvat de
onale en internationale arbeids- zeevaart en binnenvaart, mamarkt. En uniek omdat álle re- rine, visserij, offshore, waterguliere Nederlandse maritieme bouw, maritieme toeleveranberoepsopleiders deelnemen ciers, scheeps- en jachtbouw,
aan de samenwerking.
maritieme dienstverleners, haHet maritiem onderwijs is een vens, watersportindustrie en
belangrijke schakel in de ma- kennis- en onderwijsinstellinritieme keten. Hier worden gen. (foto: aangeleverd)
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Roemeens duo en Nocturnes
van Chopin in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Twee uit Roe- om 15.00 uur laat zij het publiek
memië afkomstige musiciennes, smelten bij de mooie Nocturnes
de pianiste Anamaria Stamp en van Frederic Chopin. Ook speelt
de fluitiste Teodora Ducariu vor- ze de Petrarca Sonnetten van
men samen het Duo stART en zijn Franz Liszt.na haar studie in Groop vrijdag 23 november om 20.00 ningen vervolgde ze haar studie
uur te gast in ‘t Mosterdzaad- in Boedapest. Eline is tevens afje. Hun programma is een groot gestudeerd in de Romaanse talen
pleidooi voor hedendaagse mu- en culturen. Over Chopin schrijft
ziek. Ze promoten met groot suc- ze:
ces muziek van Roemeense, Zwit- ,,Hij is één van de meest geliefde
serse en Nederlandse componis- componisten voor pianisten omten. Op het programma dit con- dat hij een prachtig oeuvre heeft
cert Daniel Schnyder, Gotthard nagelaten voor de piano. De nocOdermatt, Felicia Donceanu en turnes vormen een groot onderGeorges Enescu.
deel daarvan. Geïnspireerd door
Anamaria Stamp zal de stukken de Ierse componist John Field die
tijdens het concert mondeling het genre bedacht, schreef Chotoelichten.
pin er vele. Een ‘nocturne’ verAnamaria woont in Nederland en wijst naar nachtelijke sferen en is
Teodora in Zwitserland. Hun sa- een pianostuk met harmonische
menwerking ontstond bij een in- begeleiding in de linkerhand en
terpretatie wedstrijd van heden- de melodie in de rechterhand als
daagse muziek. De componist zang zonder woorden.” Zij zal zonDaniel Schnyder bracht ze bij el- der onderbreking van applaus de
kaar en nu zijn ze een veelge- nocturnes uitvoeren. Onlangs is
IJmuiden - Het Charkov City Opera & Ballet behoort tot de meest naar het sprookjesachtige Ceylon vraagd en zeer gewaardeerd duo. haar nieuwe cd uitgekomen met
vooraanstaande operahuizen uit Oost-Europa. Inmiddels heeft waar zich, in de betoverende at- Een nieuwe ster in ‘t Mosterd- werken van o.a. Chopin, Mozart,
het gezelschap ook een grote reputatie opgebouwd in de West- mosfeer van het tropische eiland, zaadje is de pianiste Eline Berg- Schubert, Debussy en Prokofiev.
Europese theaters. Op zondag 25 november wordt in de Stads- een spannend liefdesdrama vol- man. Op zondag 25 november Deze is verkrijgbaar na afloop van
schouwburg Velsen (als matinee) de voorstelling ‘De Parelvissers’ trekt. Met als grandioos punt van
herkenning natuurlijk het wereldgespeeld.
beroemde duet ‘Au fond du temJaarlijks maakt het gezelschap gouden operarepertoire. Volgens ple saint’ dat tot een van de poeen tournee door Europa en doet kenners is ‘De Parelvissers’ een pulairste operasongs aller tijden
daarbij ook een aantal Neder- middagje opera zoals dat volgens uitgroeide. Al met al opera zoals
landse theaters aan met grote de traditionele operakijkers hoort opera hoort te zijn: een lust voor Velsen - De pilot Telstar@work is omgezet naar een vast project
klassiek geënsceneerde voorstel- te zijn. Een opeenvolging van oog en oor, recht uit de ziel, recht van IJmond Werkt! Daarmee werd ook de vraag naar een mooi
lingen waar vooral de meer tradi- schitterende scènes, aria’s en du- naar het hart. Met groot live or- kantoor actueel.
tionele operaliefhebbers veel ple- etten met fraaie klankkleuren en kest onder leiding van Jeroen
zier aan beleven. Na de overrom- soms verrassende contrasten, ten Weierink. Gezongen in het Frans, Geheel op z’n Telstars is het ge- De openingshandeling werd verpelend mooie versie van Verdi’s tonele gevoerd door een inter- met Nederlandse boventiteling. bouwtje waar normaal de jassen richt door commercieel directeur
‘La Traviata’ in het vorige seizoen nationale cast met solisten, koor, Kijk op www.stadsschouwburg- van de stewards hingen te dro- Steef Hammerstein van SC Telpresenteert de Charkov City Ope- dansers en orkest. In zijn meester- velsen.nl voor uitgebreide infor- gen (ook wel spottend het vo- star.
gelhuisje genoemd) omgeto- ,,Het bekendste voorbeeld van
ra dit jaar een andere titel uit het werk voert Bizet zijn publiek mee matie. (foto: aangeleverd)
verd tot een prachtig kantoor. het succes van Telstar@Work is
De verf werd gedoneerd door Ri- Iris. Zij is een soort ambassadrigo, het tapijt door Evert de Ron- ce van het project. Ze stapte binde, vriend van projectleider en nen met de woorden dat ze niet
jobcoach Bart ten Napel, het zit- van voetbal hield en geen horehoekje werd gescoord bij Noppes kringloopwinkels en de bureaus werden door IJmond
Werkt! geleverd. Een afbeelding
van een stralende Pippi Langkous met daaronder de tekst ‘Ik
heb het nog nooit gedaan dus ik
denk dat ik het wel kan’ verwelkomt bezoekers in het halletje.
Deze laatste werd mogelijk gemaakt door Jeff Folkerts van Nettl IJmuiden.
Telstar@Work startte in oktober
2016 en inmiddels hebben van
de 40 deelnemers 35 personen
na het begeleidingstraject bij het
voetbalstadion een baan gevonden. Vanwege dit succes besloot
de gemeente Velsen de pilot om
te zetten naar een vast project,
het budget te verdubbelen zodat er een meewerkend voorman
ingezet kan worden en de doelgroep uit te breiden met statushouders en vroegtijdige schoolverlaters. Zij kunnen vanaf volgend seizoen geselecteerd worden voor een werkervaringsplek
IJmuiden - Burgemeester Frank Dijk. Dit raadslid bracht jongeren Dales de eerste vergadering van bij het stadion of Ship.
Dales heeft vrijdag eerste Leer- en politiek dichter bij elkaar. Het de leerlingenraad geopend en de
lingenraad van de Bosbeek- Fonds bestaat uit raadsleden en leerlingen officieel beëdigd.
school officieel geïnstalleerd. steunfractieleden.
Ter afsluiting van de bijeenkomst
Het John van Dijk Fonds had Ter voorbereiding op hun be- heeft mevrouw Post, de moeder
speciaal voor deze gelegenheid langrijke taak hebben de raads- van John van Dijk, de leerlingen
de raadzaal van het gemeente- leden van het John van Dijkfonds een prachtig versierde chocohuis beschikbaar gesteld.
de nieuwbakken ‘raadsleden’ ver- ladeletter gegeven en hen heel Velsen-Zuid - Binnenkort wor- zoeken. Het tunneltje bij Zorgteld hoe de gemeenteraad werkt veel succes toegewenst met hun den er werkzaamheden aan vrij is een belangrijke verbinding
Het John van Dijk Fonds is opge- en een mini-debat gehouden. belangrijke taak. (foto: Reinder de weg in het tunneltje bij Re- tussen het recreatiegebied en
creatieboerderij Zorgvrij uit- Velserbroek.
richt ter herinnering aan John van Vervolgens heeft burgemeester Weidijk)
gevoerd, waardoor de proble- De werkzaamheden vinden
men met de overlast van water zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Er komen nieuwe betonnen goten in de weg
en de bestrating wordt verIJmuiden - De snuffelwinkel van kerstboomstandaards, feestelijk ligers. De gehele opbrengst van nieuwd.
OIG/IHD aan de Industriestraat is servies en ga zo maar door. OIG/ de snuffelwinkel, maar ook van
Bezoek
website:
op dit moment één groot feest. IHD is géén commerciële
instel- onze
de kledingverkoop
komt ten goe- Omdat het probleem nu nog niet
De mooiste kerstartikelen staan ling en heeft daardoor
een
grote
de
aan
het
invalidenen ouderen- helemaal duidelijk is, bestaan de
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
te pronken en willen dolgraag gunfactor.
werkzaamheden uit het aanlegvervoer in Velsen.
van eigenaar wisselen. Prachti- Alle artikelen zijn door bewoners De winkel is elke woensdagoch- gen van deze drainage, waarge glaasjes, kandelaars, lichthuis- van Velsen geschonken. De orgatend onze
van 9.00
tot 12.00 uur ge- door de hinder van opwellend
Bezoek
website:
jes, binnen-en buitenverlichting, nisatie wordt gerund door vrijwil- opend.
grondwater wordt verminderd.
WWW.50PLUSWIJZER.NL Nader bodemonderzoek moet
meer uitwijzen.
Uit dit onderzoek moeten de
mogelijke oorzaken van het vele
water op het wegdek in het tunneltje naar voren komen. Als dit
duidelijk is zullen betrokken partijen, Rijkswaterstaat, gemeente Velsen en recreatieschap naar
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
meer structurele oplossingen

het concert.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvag is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto:
aangeleverd)

De Parelvissers

Befaamd Oost-Europees operahuis
pakt uit in Bizet’s meesterwerk

Vaste basisplaats voor Telstar@Work
cawerk kon doen, maar dat het
haar wel leuk leek hier te werken.
De maandag daarop kon ze beginnen. Inmiddels is ze telefoniste en receptioniste, zit ze om de
week op de tribune en is ze niet
meer weg te denken hier.’’
Nadat hij de doelstelling voor
volgend jaar (50 uitstromers) bekend had gemaakt was het tijd
om het lint door te knippen en
het vernieuwde onderkomen officieel te openen. (foto: aangeleverd)

Leerlingenraad Bosbeek geïnstalleerd

Weg onder tunneltje A9 opgeknapt

Volop kerst in snuffelwinkel OIG/IHD

Plus-Wijzer

plaats in de week van 19 tot en
met 23 november. Het tunneltje
is dan voor alle verkeer gesloten.
Het verkeer zal worden omgeleid. (foto: aangeleverd)

