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Buitenaula Duinhof geopend
De buitenaula op de begraafplaats Duinhof aan de Slingerduinlaan 6 in 
IJmuiden is vrijdag 4 september jl. o�  cieel geopend. Wethouder Floor Bal 
verrichtte de openingshandeling door het loslaten van een aantal witte dui-
ven. De aula bestaat uit een mooie, ovale ruimte met meubilair dat gemaakt 
is van hout uit de parken van Velsen. (foto’s: Reinder Weidijk)

Amy Koopmanschap
waarnemend burgemeester
De commissaris van de Koning in de 
provincie Noord-Holland, de heer J. 
(Johan) W. Remkes, heeft in over-
leg met de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad besloten mevrouw 
drs A.(Amy) E. Koopmanschap te 
benoemen tot waarnemend burge-
meester van Velsen. Zij is 9 septem-
ber jl. in dienst getreden.

Mevrouw Koopmanschap vult tijde-
lijk de vacature van burgemeester in, 

omdat oud burgemeester Franc Weer-
wind is vertrokken naar Almere. Amy 
Koopmanschap was van 2003 tot 2015 
burgemeester van Diemen. Zij was van 
1997 tot 2003 burgemeester van Zoe-
terwoude. Tussen 1990 en 1997 was 
zij eerst stadsdeelvoorzitter en daarna 
stadsdeelwethouder van de Amster-
damse deelgemeente De Pijp. De nieu-
we waarnemend burgemeester is 63 
jaar en lid van GroenLinks. (foto: Die-
derick Ingel)

Denk mee over
nieuwe burgemeester
Wilt u samen met de gemeen-
teraad meedenken over de pro-
fi elschets van de nieuwe burge-
meester voor Velsen? U bent van 
harte welkom op de bewoners-
avond op woensdag 23 septem-
ber vanaf 19.30 uur in de Burger-
zaal van het gemeentehuis.

Onder leiding van gespreksleider 
Gertjan Huijbens kunnen alle in-
woners van Velsen aangeven wat 
voor type burgemeester Velsen no-
dig heeft. Moet het een netwer-
ker zijn, die zich op de eerste plaats 
bezig houdt met het binnen halen 

van bedrijven of moet het iemand 
zijn, die zich richt op het welzijn 
van de inwoners van Velsen? Al-
le ingebrachte aanbevelingen wor-
den meegenomen door de gemeen-
teraad om tot een nieuwe profi el-
schets te komen.

Vanaf 10 september wordt ook aan 
alle deelnemers van het Burgerpa-
nel Velsen gevraagd om mee te den-
ken over een nieuwe burgemees-
ter.  Wilt u lid worden van het Bur-
gerpanel Velsen, mail dan naar Aart 
van Grootheest: a.van.grootheest@
duomarketresearch.nl

Open dag Sporthal Zeewijk
We hebben er naar uitgekeken: een 
nieuwe sporthal, sportcafé Samsh!, 
basisschool De Zefi er en peuter-
speelzaal Zoe� ! zijn geopend.

Wij nodigen u van harte uit voor de 
open dag op zaterdag 19 september 
2015 van 13.00 tot 16.00 uur. Het ge-
bouw is gelegen aan de Eenhoorn-
straat in IJmuiden.
De open dag begint spectaculair om 

13.00 uur. Voor diverse sporten, waar-
onder badminton (BC Velsen), korf-
bal (DKV) en volleybal (Smashing 
Velsen) zijn er clinics. Voor de jeugd 
staat er een groot springkussen klaar. 
Bovendien worden er diverse buiten-
activiteiten op het beweegplein ge-
houden.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Tot zaterdag 19 september! 



Infopagina

10 september 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Zondag 13 september in Velsen

Open Monumentendag
Op zondag 13 september aan-
staande is de landelijke Open 
Monumentendag met als thema 
‘Kunst en Ambacht’. Daarbij is 
er niet alleen aandacht voor de 
architectuur, maar ook de toe-
gepaste kunsten aan de binnen-
zijde. Bovendien worden de in-
vloeden van het monument op 
andere kunstvormen belicht.

Tijdens de Open Monumenten-
dag op zondag 13 september aan-
staande worden op verschillen-
de locaties speciale activiteiten 

voor publiek georganiseerd; de 
entree is gratis. Informatie hier-
over is te vinden in een brochu-
re getiteld: ‘Prachtwerk. Kunst en 
ambacht in Velsen’. Deze is gratis 
af te halen bij boekhandel Brede-
ro in Santpoort-Noord, boekhan-
del The Read Shop, het gemeente-
huis en de bibliotheken in IJmui-
den en Velserbroek. 

Ook vindt u nadere informatie op 
de website www.openmonumen-
tendag.nl.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Open van 
10.00-17.00 uur. Demonstratie van middeleeuwse ambachten.

Oud-IJmuiden. Rondleiding om 11.00 en 14.30 uur door Oud-IJmuiden 
a.d.h.v. het thema. Start bij café Kruiten, Kruitenstraat 1-3. Opgeven via in-
fo@beleefoudijmuiden.nl.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Open van 14.00-16.00 uur. Ope-
ning tentoonstelling ‘Paradijs’, hedendaagse kunst en de natuur.

Dorp Oud Velsen. Rondleiding om 11.uur door het dorp a.d.h.v. het the-
ma, start bij de Engelmunduskerk.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid. Open van 11.00-
17.00 uur. Tentoonstelling over gemeentearchitecten in Velsen. 

Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-Zuid
Open van 11.00-17.00 uur. Informatie over het gebouw en de vrijmetsela-
rij.

Begraafplaats Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 6, Santpoort-Noord
Rondwandeling door het park. Route verkrijgbaar in Petit Café Wester-
veld.

Landgoed Duin en Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord. Genieten van een Royal High Tea in het huis (reserveren verplicht) 
en ronddwalen door de beeldentuin.

Velsertunnel, Oude Pontweg 1, Velsen-Zuid. Open 13.00-16.00 uur. 
Rondleidingen door dienstgebouw en info over de tunnel (zie artikel 
rechtsboven).

Start voorbereiding 
renovatie Velsertunnel
Deze maand gaat Rijkswaterstaat 
starten met voorbereidingen voor 
de renovatie van de Velsertunnel. 
Het gaat om werkzaamheden in 
en rond het historische Velsertun-
nel-dienstgebouw aan de Oude 
Pontweg 1 in Velsen-Zuid. De tun-
nel is bijna 60 jaar oud en toe aan 
groot onderhoud. Daarom voert 
Rijkswaterstaat vanaf april 2016 
een grootscheepse renovatie uit. 
De Velsertunnel gaat dan negen 
maanden helemaal dicht.

Over de werkzaamheden
De aannemer richt een werkterrein 
in met een aantal bouwketen bin-
nen de omheining van het dienstge-
bouw aan de Oude Pontweg. Bij de 
werkzaamheden wordt het aanwe-
zige asbest in het dienstgebouw ver-
wijderd. Ook verwijdert de aanne-
mer aanlegsteigers aan het Noord-
zeekanaal. De werkzaamheden vin-
den allemaal plaats op het terrein 
van Rijkswaterstaat. Omwonenden 
zijn schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Rondleiding dienstgebouw 
Rijkswaterstaat opent vanwege 
Open Monumentendag op zondag 13 
september de deuren van het venti-
latiegebouw aan de Oude Pontweg 1 
in Velsen-Zuid. De karakteristieke 

hyacinthvormige ventilatietorens, 
die als bakstenen bloemen boven de 
Velsertunnel uitsteken zijn te bezoe-
ken tussen 13.00 en 16.00 uur.

Bouwverkeer
Tijdens de werkzaamheden krijgen 
bewoners te maken met enig bouw-
verkeer in de wijk. In totaal gaat het 
om ongeveer acht transporten met 
vrachtwagens per maand, naast de 
ritten van auto’s en kleinere bestel-
busjes. Dit kan enige hinder veroor-
zaken. De aan- en afvoerroute voor 
de werkzaamheden loopt via de ’s 
Gravenlust, Meervlietstraat, Oost-
einderweg en Oude Pontweg. 

Vervolg
De komende maanden gaan ook in 
de tunnel en ten noorden van het 
Noordzeekanaal de voorbereidin-
gen voor de renovatie van start. Het 
gaat onder meer om werkzaamhe-
den in de berm van de A22 (geen ver-
keershinder). Ook vinden er buiten 
het zicht van het verkeer werkzaam-
heden in de Velsertunnel plaats en 
wordt één tunnelbuis ’s nachts een 
aantal keer afgesloten, zoals ook ge-
beurt bij het regulier onderhoud. 
Verkeer kan dan omrijden via de 
Wijkertunnel. (foto: Rijkswater-
staat)

Bronzen beeld opgeslagen
Afgelopen vrijdag is het bronzen 
beeld ‘De ontmoeting’ aan het be-
gin (noordkant) van de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord verwijderd 
en tijdelijk opgeslagen. Dit in ver-

band met de plannen om de Hoofd-
straat hier opnieuw in te richten. De 
Kunstcommissie gaat zich bezinnen 
op een geschikte plek, waar het beeld 
kan worden teruggeplaatst.

Rectifi catie
Vorige week stond ten onrech-
te op de Infopagina van de ge-
meente, dat inzamelzakken voor 
plastic verpakkingsafval gratis 
zijn te bestellen bij de HVC. Dat 
geldt niet in de gemeente Velsen.

De zakken zijn alleen gratis ver-
krijgbaar in gemeenten waar HVC 
plastic afval in zakken ophaalt. Dat 
betekent dat u normale vuilniszak-

ken of plastic tassen kan gebruiken 
om uw plastic afval en lege pakken 
van sap en zuivel te deponeren in de 
verzamelcontainers bij supermark-
ten.

In de toekomst zal HVC in Velsen 
overigens plastic afval aan huis met 
minicontainers (kliko) ophalen. Per 
wijk of woonkern worden daarvoor 
plannen gemaakt.
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Boek over 25 jaar Pierloop
Op 12 september 2015 wordt de 
25ste Rabobank Pierloop Velsen 
gehouden. Ter gelegenheid van 
deze speciale editie heeft Cor van 
der Giessen(oud voorzitter Stich-
ting Rabobank Pierloop) donder-
dagmiddag  een jubileumboek 
uitgereikt aan sportwethouder 
Annette Baerveldt.

Het jubileumboek is samengesteld 
door Govert Wisse uit Santpoort-

Noord en Co Vastenhouw uit Vel-
serbroek. Het boek kijkt terug op een 
kwart eeuw loopplezier in en rond 
IJmuiden. In 1990 werd het initi-
atief genomen voor de allereerste 
Pierloop. Het evenement groeide 
al snel uit tot het grootste eendaag-
se sportevenement van Velsen voor 
jong en oud. Op de foto (van Ko van 
Leeuwen) vlnr: Cor van der Giessen, 
wethouder Annette Baerveldt, Go-
vert Wisse en Co Vastenhouw.

Verkeer tijdens Pierloop
Op zaterdag 12 september is de 
25e editie van de Rabobank Pier-
loop. Zoals gebruikelijk heeft de-
ze feestelijke loop fl inke conse-
quenties voor het verkeer in de 
zuidelijke helft van IJmuiden en 
voor verkeer tussen het noorden 
en zuiden van IJmuiden. Hieron-
der de belangrijkste gegevens.

Zoals gebruikelijk heeft deze feeste-
lijke loop fl inke consequenties voor 
het verkeer in de zuidelijke helft van 
IJmuiden en voor verkeer tussen 
het noorden en zuiden van IJmui-
den. Hieronder de belangrijkste ge-
gevens. 

Dit jaar is de 25ste editie van de Ra-
bobank Pierloop Velsen. Honder-
den enthousiastelingen – jong en 
oud, mannen en vrouwen, particu-
lieren en bedrijventeams – lopen 
van de start in de Briniostraat in een 
grote lus naar de fi nish in de Lange 
Nieuwstraat. Sportwethouder An-
nette Baerveldt geeft het startschot 
en reikt de prijzen uit.

Stremmingen
Er zijn die dag veel mensen op de 
been. Niet alleen deelnemers, maar 
ook publiek en mensen van de or-
ganisatie. De verkeerssituatie is als 

volgt: verkeer dat van de noord- naar 
de zuidkant van IJmuiden gaat (en 
andersom) moet rekening houden 
met fl inke stremmingen. Dat geldt 
vooral voor hen die tussen 15.00 en 
16.30 uur de lijn Kromhoutstraat-
Dokweg-Havenkade-Marconistraat-
Moerbergplantsoen-Lange Nieuw-
straat kruisen. Stremming geldt ook 
voor hen die rond 15.10 uur in de 
buurt zijn van de Waterloolaan-Zee-
weg-Heerenduinweg; zij moeten re-
kening houden met ongeveer 15 tot 
20 minuten stilstaand verkeer. Het 
beste is het om tussen circa 14.00 en 
16.30 uur vooral de Lange Nieuw-
straat en het gebied ten zuiden daar-
van met de auto te mijden. 

Door de inzet van veel vrijwilligers 
als verkeersregelaar kan het verkeer 
van zoveel mogelijk straten gebruik 
blijven maken, maar moet wel regel-
matig gewacht worden tot passeren-
de lopers voorbij zijn. De verkeers-
regelaars doen hun uiterste best om 
de veiligheid te bewaken van lopers, 
toeschouwers en verkeerdeelne-
mers. Graag uw begrip voor de moei-
lijke taak van deze vrijwilligers.

Info
Alle verkeersmaatregelen staan op  
www.velsen.nl.

Wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 29 september 2015 brengt het 
college een bezoek aan Velsen-
Noord omdat de bestuurders graag 
in gesprek willen komen met bewo-
ners en ondernemers die iets wil-
len vertellen over wat ze belangrijk 
vinden in hun directe omgeving.

Het college fi etst door de wijk van 
13.45 uur tot 15.15 uur. Na afl oop is er 
een gezamenlijke afsluiting in Wijk-
centrum ‘De Stek’, Heirweg 2, 1951 CD 
in Velsen-Noord. Hierbij zijn bewo-
ners uit Velsen-Noord van harte wel-
kom.

Wilt u het college iets laten zien waar 
u trots op bent of wilt u juist laten zien 

wat er nog beter kan in de wijk? Dan 
is dit het moment om u aan te melden 
via communicatie@velsen.nl of bel-
len via 140255. Graag vóór 19 septem-
ber 2015. Uit alle aanmeldingen wordt 
dan een keuze gemaakt. Wordt uw 
aanmelding gehonoreerd dan krijgt u 
van te voren bericht. Vergeet dus niet 
uw telefoonnummer in uw aanmel-
ding te zetten! Graag tot ziens in... Vel-
sen- Noord.

Op de foto (Reinder Weidijk) ziet u 
van links naar rechts wethouders Ar-
jen Verkaik, Floor Bal, Ronald Vennik, 
Annette Baerveldt, gemeentesecreta-
ris Koen Radstake en wethouder Ro-
bert te Beest.

Primeur voor IJmuiden

Beton van olifantengras
Wist u dat de vloeren en de zit-
plekken van de IJmuiderstraat-
weg zijn gemaakt van speciaal be-
ton van olifantengras? En dat hier 
het duurzame bouwmateriaal Xi-
riton voor het eerst in grote hoe-
veelheid is toegepast?

Landschapsontwerper Berrie van 
Elden van V-eld heeft het idee voor 
dit materiaal ingebracht. Xiriton is 
een bouwmateriaal op basis van oli-
fantengras (miscanthus). Door de 
C4-grasssoorten ontstaat de meest 
ecologische vorm van CO2-reduc-
tie. Xiriton weegt maar de helft van 
beton, is stevig als tuftsteen, vuur-
bestendig en zeer eenvoudig te be-
werken. Hierdoor ontstaan nieuwe 

bouwtechnieken voor waterkering, 
wegenbouw en aardbevingsbesten-
dige gebouwen. Om deze reden heeft 
Xiriton vorige week dinsdag de Cli-
mate Runner Up prijs op de Duurza-
me dinsdag in Den Haag gewonnen.
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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 dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 29 
augustus 2015 tot en met 4 sep-
tember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Edisonstraat 51, plaatsen personen-
lift (04/09/2015) 14491-2015;
Marktplein 33, aanbrengen gevelre-
clame (04/09/2015) 14494-2015;
Kruitenstraat 1-3-5-9 en 13, ge-
bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (04/09/2015) 14511-2015;
Radarstraat 159, plaatsen dakop-
bouw (04/09/2015) 14507-2015;

Dudokplein 1, herzien brandcom-
partimentering (03/09/2015) 
14465-2015;
Pruimenboomplein 81, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14448-
2015;
Pruimenboomplein 66, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14449-
2015;
Pruimenboomplein 61, plaatsen bal-
konbeglazing (03/09/2015) 14459-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelma-
chine (03/09/2015) 14457-2015;
Hagelingerweg 160, kappen boom 
(01/09/2015) 14506-2015;
Burgemeester Enschedelaan 66, ge-

bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (01/09/2015) 14352-2015;
Molenstraat 11, restauratie gemeen-
telijk monument (01/09/2015) 
14350-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 319, kappen boom 
(01/09/2015) 14362-2015;
Linie 37A, plaatsen schuur 
(03/09/2015) 14625-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Velserduinweg 170, plaatsen dakop-
bouw (01/09/2015) 11061-2015;
Zeeweg 5, revitaliseren benzinesta-
tion (08/09/2015) 11950-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 

via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Duinstraat ong., aanleggen 10 par-
keerplaatsen (03/09/2015) 8505-
2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 45 en 47, plaat-
sen gecombineerde dakkapel voorzij-
de en dakkapel zijgevel (04/09/2015) 
10941-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid

Amsterdamseweg 14, wijzigen ver-
leende vergunning (wijzigen gevels) 
(04/09/2015) 13722-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaatselijke 
Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
vergunning wedstrijden seizoen 
2015-2016, Tata Steelstadion, Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid.
(04/09/2015) u15.006746. 
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Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
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Sint Josephparochie 
bestaat 110 jaar

Velsen-Noord - Het oor-
spronkelijk dunbevolkte ge-
bied van de Sint Josephpa-
rochie  behoorde aanvan-
kelijk tot de parochie van 
de H. Engelmundus te Drie-
huis. 
Door het graven van het 
Noordzeekanaal werd Wij-
keroog, tot 1926 de naam 
voor het huidige Velsen-
Noord, afgesneden van 
Driehuis. Met de komst van 
de papierfabriek Van Gel-
der in 1895, vestigden zich 
ook enkele Rooms Katho-
lieke families in Wijkeroog. 
Dit leidde in 1905 tot de op-
richting van een parochie, 
genoemd naar Sint Joseph. 
Men begon met een houten 
hulpkerk, die op 8 juli 1905 
in gebruik werd genomen. 
Onder leiding van bouw-
pastoor W.F. de Rooij, werd 
ijverig gewerkt aan de tot-
standkoming van een de-
finitief gebouw, waarvan 
men voorlopig de helft re-
aliseerde en dat met Pink-
steren 1908 werd ingewijd. 
Het kerkgebouw is een ont-
werp van Jan Stuyt, die 
geldt als een van de be-
langrijkste kerkenbouwers 
van de twintigste eeuw. In 
1928 volgde de andere helft 
en werd tevens de toren ge-
bouwd, die voorzien werd 
van twee luidklokken. In 
1987 werd het kerkgebouw 
op de monumentenlijst van 
de provincie Noord-Holland 
geplaatst en in 2001 kreeg 
het de status van Rijksmo-

nument. De pastorie naast 
de kerk was een reeds be-
staande villa, die in 1905 
samen met 1 hectare grond, 
waarop het kerkgebouw 
zou verrijzen, voor 20.000 
gulden werd aangekocht.
De parochiegemeenschap 
bestaat nog steeds uit een 
actieve groep van mensen 
die in hun levenshouding 
hun geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen. Een kern van 
vele parochianen bezoekt 
wekelijks de zondagse vie-
ring en een kleine groep de 
doordeweekse vieringen ‘s 
ochtends om 9.00 uur en 
de Vesper (het avondge-
bed) op donderdagavond 
om 19.00 uur. Er is ook een 
groep parochianen die ac-
tief zijn als vrijwilliger. Zij 
doen veel vrijwilligers werk, 
zoals tuinonderhoud, paro-
chieblaadjes rond delen, de 
kerk schoonmaken en zin-
gen in het koor.
Alhoewel de officiële datum 
8 juli was, wordt gezien de 
vakantieperiode op zondag 
13  september 2015, het 110 
jarig bestaan met een fees-
telijke Eucharistieviering om 
9.30 uur gevierd. Pastor Ma-
thew zal samen met mon-
seigneur Hendriks, pastoor 
Niesten en pastoor Domen 
voorgaan in de viering en 
deze zal opgeluisterd wor-
den door de koren met een 
extra feestelijk tintje.
Aansluitend aan deze vie-
ring is er een receptie in de 
Meerpaal.

Driehuis - LSVV uit, altijd 
lastig. Zo, dat cliché is eruit. 
Vorig seizoen werd het via 
4-0 bij rust, 5-4 voor LSVV. 
De voorbereiding van RKVV 
Velsen was prima: het eigen 
Hannie Spronktoernooi werd 
gewonnen en in het KNVB-
bekertoernooi is Velsen door-
gedrongen tot de knock-
outfase. Trainer Ton Pronk 
heeft dan ook veel vertrou-
wen in het team en uitgangs-
punt is promotie naar de eer-
ste klasse. Dat mag eventu-
eel ook via de nacompetitie. 
Pronk moet diverse nieuw-
komers inpassen: van Don-
ny Koning en Patrick Castri-
cum worden doelpunten ver-
wacht, gesteund door de rest 
van het team waarin ook Jor-
den de Waal (VSV), Mischa 
Plug (Stormvogels) en Michel 
de la Mar (Schoten) nieuwe 
gezichten zijn. In eerste in-
stantie hadden beide ploe-
gen moeite elkaar te vinden. 
Vaak werd de lange bal ge-
speeld en die was dan meest-
al voor de tegenstander. Ver-
der dan een paar plaagstoot-
jes kwamen de ploegen voor-
lopig niet. Zo schoot Patrick 
Castricum net naast en werd 
de bal aan de andere kant 

door Martin Wal van de lijn 
gehaald. Toch kwam LSVV 
op voorsprong:  een uithaal 
van Rob ter Burg werd van 
richting veranderd: 1-0. Vlak 
voor rust maakte Velsen ge-
lijk. Bij een scrimmage tikte 
Donny Koning de 1-1 binnen. 
Na de thee liep het samen-
spel bij Velsen beter. Patrick 
Castricum zag de bal na zo’n 
combinatie met Henk Swier 
een prooi worden voor LSVV 
doelman Dave Stet. Even la-
ter eindigde een prima voor-
zet van Patrick Castricum op 
het hoofd van Donny Koning 
en was het wel raak: 1-2. In 
de één en zeventigste minuut 
een hevige scrimmage voor 
het Velsendoel. De scheids-
rechter zag bij een kopduel 
een overtreding en legde de 
bal op de stip. Rob ter Burg 
zorgde voor 2-2. Een kwartier 
voor tijd kwam Velsen op 2-3: 
een corner van Martin Wal 
werd bij de eerste paal waar 
Remco van Dam ingekopt. 
Tim Groenewoud vergat ver-
volgens de wedstrijd te be-
slissen, zijn schot ging hoog 
over. Velsen gaf verder geen 
krimp. De eerste winst was 
binnen. Volgende week Den 
Helder thuis.

Velsen wint van LSVV

Duetten en 
pianoconcert in 
Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.00 
uur worden zes duetten van 
Wilhelm Friedemann Bach 
uitgevoerd door Katja Pite-
lina en Reiko Tsuiki die het 
befaamde Duo Kaleidoscope 
vormen. Zij spelen op dwars-
fluiten uit de 18e eeuw. Een  
bevlogen, veelzijdig duo met 
een enorm repertoire. De pi-
anist Vital Stahievitch speelt 
op zondag 13 september om 
15.00 uur het pianoconcert 
in d-klein nr. 20 van Mozart. 
Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

 
09  10 september 2015Infopagina

10 september 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

 
09  10 september 2015

Sint Josephparochie 
bestaat 110 jaar

Velsen-Noord - Het oor-
spronkelijk dunbevolkte ge-
bied van de Sint Josephpa-
rochie  behoorde aanvan-
kelijk tot de parochie van 
de H. Engelmundus te Drie-
huis. 
Door het graven van het 
Noordzeekanaal werd Wij-
keroog, tot 1926 de naam 
voor het huidige Velsen-
Noord, afgesneden van 
Driehuis. Met de komst van 
de papierfabriek Van Gel-
der in 1895, vestigden zich 
ook enkele Rooms Katho-
lieke families in Wijkeroog. 
Dit leidde in 1905 tot de op-
richting van een parochie, 
genoemd naar Sint Joseph. 
Men begon met een houten 
hulpkerk, die op 8 juli 1905 
in gebruik werd genomen. 
Onder leiding van bouw-
pastoor W.F. de Rooij, werd 
ijverig gewerkt aan de tot-
standkoming van een de-
finitief gebouw, waarvan 
men voorlopig de helft re-
aliseerde en dat met Pink-
steren 1908 werd ingewijd. 
Het kerkgebouw is een ont-
werp van Jan Stuyt, die 
geldt als een van de be-
langrijkste kerkenbouwers 
van de twintigste eeuw. In 
1928 volgde de andere helft 
en werd tevens de toren ge-
bouwd, die voorzien werd 
van twee luidklokken. In 
1987 werd het kerkgebouw 
op de monumentenlijst van 
de provincie Noord-Holland 
geplaatst en in 2001 kreeg 
het de status van Rijksmo-

nument. De pastorie naast 
de kerk was een reeds be-
staande villa, die in 1905 
samen met 1 hectare grond, 
waarop het kerkgebouw 
zou verrijzen, voor 20.000 
gulden werd aangekocht.
De parochiegemeenschap 
bestaat nog steeds uit een 
actieve groep van mensen 
die in hun levenshouding 
hun geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen. Een kern van 
vele parochianen bezoekt 
wekelijks de zondagse vie-
ring en een kleine groep de 
doordeweekse vieringen ‘s 
ochtends om 9.00 uur en 
de Vesper (het avondge-
bed) op donderdagavond 
om 19.00 uur. Er is ook een 
groep parochianen die ac-
tief zijn als vrijwilliger. Zij 
doen veel vrijwilligers werk, 
zoals tuinonderhoud, paro-
chieblaadjes rond delen, de 
kerk schoonmaken en zin-
gen in het koor.
Alhoewel de officiële datum 
8 juli was, wordt gezien de 
vakantieperiode op zondag 
13  september 2015, het 110 
jarig bestaan met een fees-
telijke Eucharistieviering om 
9.30 uur gevierd. Pastor Ma-
thew zal samen met mon-
seigneur Hendriks, pastoor 
Niesten en pastoor Domen 
voorgaan in de viering en 
deze zal opgeluisterd wor-
den door de koren met een 
extra feestelijk tintje.
Aansluitend aan deze vie-
ring is er een receptie in de 
Meerpaal.

Driehuis - LSVV uit, altijd 
lastig. Zo, dat cliché is eruit. 
Vorig seizoen werd het via 
4-0 bij rust, 5-4 voor LSVV. 
De voorbereiding van RKVV 
Velsen was prima: het eigen 
Hannie Spronktoernooi werd 
gewonnen en in het KNVB-
bekertoernooi is Velsen door-
gedrongen tot de knock-
outfase. Trainer Ton Pronk 
heeft dan ook veel vertrou-
wen in het team en uitgangs-
punt is promotie naar de eer-
ste klasse. Dat mag eventu-
eel ook via de nacompetitie. 
Pronk moet diverse nieuw-
komers inpassen: van Don-
ny Koning en Patrick Castri-
cum worden doelpunten ver-
wacht, gesteund door de rest 
van het team waarin ook Jor-
den de Waal (VSV), Mischa 
Plug (Stormvogels) en Michel 
de la Mar (Schoten) nieuwe 
gezichten zijn. In eerste in-
stantie hadden beide ploe-
gen moeite elkaar te vinden. 
Vaak werd de lange bal ge-
speeld en die was dan meest-
al voor de tegenstander. Ver-
der dan een paar plaagstoot-
jes kwamen de ploegen voor-
lopig niet. Zo schoot Patrick 
Castricum net naast en werd 
de bal aan de andere kant 

door Martin Wal van de lijn 
gehaald. Toch kwam LSVV 
op voorsprong:  een uithaal 
van Rob ter Burg werd van 
richting veranderd: 1-0. Vlak 
voor rust maakte Velsen ge-
lijk. Bij een scrimmage tikte 
Donny Koning de 1-1 binnen. 
Na de thee liep het samen-
spel bij Velsen beter. Patrick 
Castricum zag de bal na zo’n 
combinatie met Henk Swier 
een prooi worden voor LSVV 
doelman Dave Stet. Even la-
ter eindigde een prima voor-
zet van Patrick Castricum op 
het hoofd van Donny Koning 
en was het wel raak: 1-2. In 
de één en zeventigste minuut 
een hevige scrimmage voor 
het Velsendoel. De scheids-
rechter zag bij een kopduel 
een overtreding en legde de 
bal op de stip. Rob ter Burg 
zorgde voor 2-2. Een kwartier 
voor tijd kwam Velsen op 2-3: 
een corner van Martin Wal 
werd bij de eerste paal waar 
Remco van Dam ingekopt. 
Tim Groenewoud vergat ver-
volgens de wedstrijd te be-
slissen, zijn schot ging hoog 
over. Velsen gaf verder geen 
krimp. De eerste winst was 
binnen. Volgende week Den 
Helder thuis.

Velsen wint van LSVV

Duetten en 
pianoconcert in 
Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.00 
uur worden zes duetten van 
Wilhelm Friedemann Bach 
uitgevoerd door Katja Pite-
lina en Reiko Tsuiki die het 
befaamde Duo Kaleidoscope 
vormen. Zij spelen op dwars-
fluiten uit de 18e eeuw. Een  
bevlogen, veelzijdig duo met 
een enorm repertoire. De pi-
anist Vital Stahievitch speelt 
op zondag 13 september om 
15.00 uur het pianoconcert 
in d-klein nr. 20 van Mozart. 
Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Infopagina

10 september 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Kappen van bomen
Op de Verloren van Themaatlaan in 
Velsen-Zuid nabij het Telstar stadion 

worden 18 populieren gekapt. De bo-
men zijn zo oud dat hun conditie snel 

achteruit gaat en hierdoor gevaar 
voor de omgeving gaan opleveren.

Vergaderingen raad Velsen donderdag 18 september 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 20.30 uur  Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprich-

ten 23 appartementen op het perceel Reptonstraat onge-
nummerd, Velserbroek

    
2. Raadzaal  Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord 
20.30-21.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 september 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

 
09  10 september 2015

Sint Josephparochie 
bestaat 110 jaar

Velsen-Noord - Het oor-
spronkelijk dunbevolkte ge-
bied van de Sint Josephpa-
rochie  behoorde aanvan-
kelijk tot de parochie van 
de H. Engelmundus te Drie-
huis. 
Door het graven van het 
Noordzeekanaal werd Wij-
keroog, tot 1926 de naam 
voor het huidige Velsen-
Noord, afgesneden van 
Driehuis. Met de komst van 
de papierfabriek Van Gel-
der in 1895, vestigden zich 
ook enkele Rooms Katho-
lieke families in Wijkeroog. 
Dit leidde in 1905 tot de op-
richting van een parochie, 
genoemd naar Sint Joseph. 
Men begon met een houten 
hulpkerk, die op 8 juli 1905 
in gebruik werd genomen. 
Onder leiding van bouw-
pastoor W.F. de Rooij, werd 
ijverig gewerkt aan de tot-
standkoming van een de-
finitief gebouw, waarvan 
men voorlopig de helft re-
aliseerde en dat met Pink-
steren 1908 werd ingewijd. 
Het kerkgebouw is een ont-
werp van Jan Stuyt, die 
geldt als een van de be-
langrijkste kerkenbouwers 
van de twintigste eeuw. In 
1928 volgde de andere helft 
en werd tevens de toren ge-
bouwd, die voorzien werd 
van twee luidklokken. In 
1987 werd het kerkgebouw 
op de monumentenlijst van 
de provincie Noord-Holland 
geplaatst en in 2001 kreeg 
het de status van Rijksmo-

nument. De pastorie naast 
de kerk was een reeds be-
staande villa, die in 1905 
samen met 1 hectare grond, 
waarop het kerkgebouw 
zou verrijzen, voor 20.000 
gulden werd aangekocht.
De parochiegemeenschap 
bestaat nog steeds uit een 
actieve groep van mensen 
die in hun levenshouding 
hun geloof in Jezus Chris-
tus uitdragen. Een kern van 
vele parochianen bezoekt 
wekelijks de zondagse vie-
ring en een kleine groep de 
doordeweekse vieringen ‘s 
ochtends om 9.00 uur en 
de Vesper (het avondge-
bed) op donderdagavond 
om 19.00 uur. Er is ook een 
groep parochianen die ac-
tief zijn als vrijwilliger. Zij 
doen veel vrijwilligers werk, 
zoals tuinonderhoud, paro-
chieblaadjes rond delen, de 
kerk schoonmaken en zin-
gen in het koor.
Alhoewel de officiële datum 
8 juli was, wordt gezien de 
vakantieperiode op zondag 
13  september 2015, het 110 
jarig bestaan met een fees-
telijke Eucharistieviering om 
9.30 uur gevierd. Pastor Ma-
thew zal samen met mon-
seigneur Hendriks, pastoor 
Niesten en pastoor Domen 
voorgaan in de viering en 
deze zal opgeluisterd wor-
den door de koren met een 
extra feestelijk tintje.
Aansluitend aan deze vie-
ring is er een receptie in de 
Meerpaal.

Driehuis - LSVV uit, altijd 
lastig. Zo, dat cliché is eruit. 
Vorig seizoen werd het via 
4-0 bij rust, 5-4 voor LSVV. 
De voorbereiding van RKVV 
Velsen was prima: het eigen 
Hannie Spronktoernooi werd 
gewonnen en in het KNVB-
bekertoernooi is Velsen door-
gedrongen tot de knock-
outfase. Trainer Ton Pronk 
heeft dan ook veel vertrou-
wen in het team en uitgangs-
punt is promotie naar de eer-
ste klasse. Dat mag eventu-
eel ook via de nacompetitie. 
Pronk moet diverse nieuw-
komers inpassen: van Don-
ny Koning en Patrick Castri-
cum worden doelpunten ver-
wacht, gesteund door de rest 
van het team waarin ook Jor-
den de Waal (VSV), Mischa 
Plug (Stormvogels) en Michel 
de la Mar (Schoten) nieuwe 
gezichten zijn. In eerste in-
stantie hadden beide ploe-
gen moeite elkaar te vinden. 
Vaak werd de lange bal ge-
speeld en die was dan meest-
al voor de tegenstander. Ver-
der dan een paar plaagstoot-
jes kwamen de ploegen voor-
lopig niet. Zo schoot Patrick 
Castricum net naast en werd 
de bal aan de andere kant 

door Martin Wal van de lijn 
gehaald. Toch kwam LSVV 
op voorsprong:  een uithaal 
van Rob ter Burg werd van 
richting veranderd: 1-0. Vlak 
voor rust maakte Velsen ge-
lijk. Bij een scrimmage tikte 
Donny Koning de 1-1 binnen. 
Na de thee liep het samen-
spel bij Velsen beter. Patrick 
Castricum zag de bal na zo’n 
combinatie met Henk Swier 
een prooi worden voor LSVV 
doelman Dave Stet. Even la-
ter eindigde een prima voor-
zet van Patrick Castricum op 
het hoofd van Donny Koning 
en was het wel raak: 1-2. In 
de één en zeventigste minuut 
een hevige scrimmage voor 
het Velsendoel. De scheids-
rechter zag bij een kopduel 
een overtreding en legde de 
bal op de stip. Rob ter Burg 
zorgde voor 2-2. Een kwartier 
voor tijd kwam Velsen op 2-3: 
een corner van Martin Wal 
werd bij de eerste paal waar 
Remco van Dam ingekopt. 
Tim Groenewoud vergat ver-
volgens de wedstrijd te be-
slissen, zijn schot ging hoog 
over. Velsen gaf verder geen 
krimp. De eerste winst was 
binnen. Volgende week Den 
Helder thuis.

Velsen wint van LSVV

Duetten en 
pianoconcert in 
Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.00 
uur worden zes duetten van 
Wilhelm Friedemann Bach 
uitgevoerd door Katja Pite-
lina en Reiko Tsuiki die het 
befaamde Duo Kaleidoscope 
vormen. Zij spelen op dwars-
fluiten uit de 18e eeuw. Een  
bevlogen, veelzijdig duo met 
een enorm repertoire. De pi-
anist Vital Stahievitch speelt 
op zondag 13 september om 
15.00 uur het pianoconcert 
in d-klein nr. 20 van Mozart. 
Het orkest op cd en de vir-
tuoze en lyrische pianopar-
tij op de vleugel. Dit concert 
is een voorbereiding van zijn 
optreden in Brest met orkest. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.




