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IJmond presenteert zich
IJmuiden - Het Havenfestival IJmuiden is uitgegroeid
tot een evenement waar tientallen bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren zich presenteren. Afgelopen zaterdag lieten zij zien
dat de IJmond een dynamische regio is waarin veel gebeurt. Door de koppeling met
een gevarieerd cultureel programma staat het havenfestival als een huis.
Een grote kraan die 33 kuub water opschept en met een bulderend geraas in de haven laat vallen. Een intiem concert in een
schemerig pakhuis. Kinderen die
voor het eerst een lasapparaat
bedienen. Een drijvende operazangeres (foto). Swingen op de
soulmuziek van Berget Lewis.
Tijdens het Havenfestival IJmuiden gebeurt zo veel dat je oren
en ogen tekort komt. Vanaf het
hoofdkantoor van de KNRM tot
de vriesvemen van Kloosterboer
staan tientallen kramen en podia
waar van alles gebeurt. Toch zijn
de meeste ogen gericht op de haven, waar sleep-, loods- en reddingboten de hele dag af en aan
varen.
Aan de kade liggen imposante schepen van de marine, kustwacht en havendienst die de hele dag veel aanloop hebben. Ook
de historische zeesleepboot Holland, door de Ondernemersvereniging IJmond naar IJmuiden
gehaald, trekt veel bekijks. Op
de wal wordt gewerkt aan een

kunstwerk en zijn optredens van
regionale amateurgezelschappen. Tussendoor staan eettentjes
en terrassen. De kookbattle met
de winnaar van MasterChef Holland 2014, Bart van Berkel, is een
groot succes en bij de stand van
Amports worden de havenberoepen gepromoot. De sloepenrace
in de Vissershaven wordt gewonnen door de Vletterlieden, die de
winst vieren met een biertje op
het plein voor het hoofdpodium.
Op dat moment ontmoeten ondernemers elkaar aan boord van
de historische zeesleepboot Holland. ‘s Avonds zijn op de diverse podia leuke optredens van bekende en minder bekende artiesten. Rond 20.00 uur spelen
De Hobbyisten op het hoofdpodium aanstekelijke hip hop met
een vleugje soul en pop. Timeless, bekend uit de jaren ‘90, en

Berget Lewis voor een swingend
slotstuk van een zeer geslaagde
editie van het havenfestival. De
eerste regen valt pas rond twaalf
uur, als de winnares van de Beste Zangers van Nederland bezig
is aan haar laatste nummer. Beter
kan de organisatie het zich niet
wensen. ,,Nu hoeven we de kade
niet schoon te spuiten’’, zegt een
lachende producent Ron Mellies
in het voorbijlopen.
De elfde editie van het Havenfestival gaat de boeken in als een
doorslaand succes, al kan het
culturele programma een stuk
compacter waardoor het publieksluwe ‘gat’ tussen 17.00 en 21.00
uur wordt voorkomen. Bovendien
is middernacht een relatief late
eindtijd voor een winderige kade.
Iets erder stoppen zou het overwegen waard zijn. (foto’s: Joop
Waijenberg en Friso Huizinga)

Weer twee keer raak
op kruising Orionweg
IJmuiden – Dinsdagochtend
ging het voor de zoveelste
keer mis op het kruispunt
van de orionweg/Pleiadenplantsoen/raafstraat.
Rond kwart voor acht kwamen twee personenwagens
op het kruispunt hard met elkaar in botsing. Brandweer ambulance en politie kwamen ter
plaatse om assistentie te verlenen. Beide voertuigen liepen
door de klap fikse schade op.
Alle inzittenden zijn gecontroleerd maar gelukkig hoefde er
niemand mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.
Op het kruispunt gaat het regelmatig mis. Het laatste ongeval gebeurde afgelopen vrijdag
nog waarbij ook twee voertuigen fikse schade opliepen.
Door het ongeval was het kruispunt deels afgesloten voor het
verkeer. Een bergingsbedrijf

heeft beide voertuigen opgehaald, medewerkers van de
gemeente hebben vervolgens
met een veegmachine de weg
schoongemaakt waarna de weg
weer kon worden vrijgegeven.
(foto: Michel van Bergen)
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Zuinig met energie
Velsen – In december 2012 is
het klimaatprogramma Velsen
Stad van Zon, Zee en Wind vastgesteld. Inmiddels wordt alweer
het milieubeleid voor de periode
2015 tot 2020 voorbereid. Maar
wat is er tot nu toe bereikt? In
de voortgangsrapportage van 1
juli is te lezen dat tweederde van
de elektriciteitsbehoefte van de
huishoudens in Velsen al duurzaam wordt opgewekt. Het doel
om in 2015 geheel energieneutraal te zijn voor huishoudens
kan niet worden gehaald omdat
de provincie bezwaar heeft tegen de bouw van de windturbines in Velsen-Noord.
Ook de gemeente werkt hard
aan de beperking van energiegebruik. Bij de renovatie van
het oude deel van het stadhuis
zijn verschillende besparen-

de maatregelen genomen, zoals de toepassing van bodemwarmte. Openbare verlichting in
Velsen wordt geleidelijk vervangen door energiezuinige ledverlichting. Die is al geplaats langs
de Planetenweg en de Rijksweg. Een volgende stap is de
IJmuiderstraatweg en de Lange
Nieuwstraat.
Milieudienst IJmond controleert
bedrijven niet alleen op de naleving van de Wet milieubeheer,
maar adviseert ook hoe zij nog
meer energie kunnen besparen.
Zo heeft visverwerkingsbedrijf
Interfish 700 zonnepanelen geplaatst. Bij Tata Steel vond eerder dit jaar een Duurzame Bedrijvendag plaats die was georganiseerd door Milieudienst
IJmond in samenwerking met de
Techniek Campus.

Ondernemersborrel op
historische zeesleepboot
IJmuiden - Ruim honderd leden van de OV IJmond waren tijdens het Havenfestival
IJmuiden aanwezig bij de Zomerborrel aan boord van de
Holland. De historische zeesleepboot kon mede dankzij
een bijdrage van de ondernemersvereniging als extra attractie worden toegevoegd
aan het nautische programma van het drukbezochte festival. De Zomerborrel
kwam dit jaar in plaats van
de jaarlijkse barbecue van
HOV IJmond/OHBU.
De gasten van de Zomerborrel
werden aan boord welkom geheten door OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer en Tom
Schoonhoff, manager van de
Stichting Zeesleepboot Holland.
Hij vertelde over de roemruchte historie van het 60 jaar oude
schip. De Holland is in meerdere opzichten uniek. Als de veerboot naar Terschelling vol was,
wilde de eigenaar, rederij Doeksen, de Holland kunnen inzetten voor de passagiersdienst.
Vandaar dat zij bij de bouw van
het schip ook de sfeervolle salons hebben laten aanleggen. In
die tijd voer de Holland als pas-

sagiersdienst met meer dan 800
passagiers aan boord. De stichting zorgt ervoor dat de Holland
behouden blijft als nautisch erfgoed.
Het culinaire gedeelte van de
Zomerborrel werd verzorgd
door Bart van Berkel, winnaar
van MasterChef Holland 2014,
en de keukenbrigade van restaurant Ratatouile in Haarlem.
Zij schotelden de aanwezigen
een walking dinner voor met
diverse lekkernijen, waaronder
oesterblad, groente met een uitgesproken zilte smaak. Van Berkel was tot voor kort mede-eigenaar van Printec. Dat bedrijf
verkocht hij, mede vanwege het
succes van MasterChef, onlangs
aan de Witteveen Groep van OV
IJmond-secretaris Vincent Klopper. Printec is gespecialiseerd in
ICT- en documentoplossingen
voor kantoren, overheid en grafische (productie-)bedrijven.
Tijdens de Zomerborrel was het
Havenfestival IJmuiden in volle gang. Zowel aan stuurboorden bakboordzijde vonden verschillende nautische en culturele activiteiten plaats, met de
waterspuwende drijvende kraan
‘Nijlpaard’ als onbetwist hoogtepunt. (foto: Ko van Leeuwen)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Zonsondergangen zijn een lust
voor het oog en dankbare onderwerpen voor foto’s. De onbewolkte tot zwaar bewolkte en soms dreigende avondhemel biedt meestal een prachtige
achtergrond om de meeste onderwerpen als een waar kunstwerk op de gevoelige plaat – of
‘chip’ tegenwoordig – vast te leggen. En wat onderwerpen betreft
biedt IJmuiden voldoende mogelijkheden! Op deze foto zien we
het lichttorentje op het “restantje” van de oude zuidpier tegen
de achtergrond van een dreigende maar mooie avondhemel
begin augustus. Zo’n lichttorentje op het uiteinde van een pier

lijkt een vanzelfsprekende zaak,
maar was dat bij de opening van
het Noordzeekanaal in 1876 zeker niet. In die tijd moesten de bij
IJmuiden binnenlopende schepen het wat navigatie betreft
hebben van de twee vuurtorens,
de seinpost, de geleidelichten en
de lichtopstanden aan het uiteinde van de pieren. Deze olielampen moesten dagelijks worden bijgevuld. Met mooi weer
geen probleem maar met storm
was het voor iemand levensgevaarlijk om naar het uiteinde van
de pier te moeten. De Haarlemse ingenieur Bakker vond samen met Creyghton een systeem
uit waarbij de brandstoftoevoer van de petroleumverlichting werd geregeld met een vlotter. De lampen konden zo dagenlang blijven branden zonder
bijvullen. Bakker werd hierdoor
beschouwd als mede-uitvinder
van het ‘eeuwige licht’. Zijn naam
leeft nog voort in de naam Bakkerstraat.

Personeel Svitzer maakt
‘saamhorigheidsvaart’
IJmuiden - Vorige week vrijdag kwam de imposante ETV Ievoli
Amaranth de haven van IJmuiden binnenvaren om deel te nemen
aan het havenfestival. In het kader van de saamhorigheid tussen de
bemanning en het kantoorpersoneel van Svitzer was er vrijdagmiddag een ‘saamhorigheidsvaart’ georganiseerd met als bestemming
het windmolenpark voor de kust van Egmond. Met windkracht 6 was
dit voor de meeste kantoor personeelsleden een behoorlijke uitdaging. (foto: Machiel Kraaij)
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Maandag
8 september

Donderdag
4 september

Beeckestijn: tentoonstelling
Zomeren op de Buitenplaats.
Van 11.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag
5 september

Beeckestijn: tentoonstelling
Zomeren op de Buitenplaats.
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvogelsen, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen in de kantine van
PVIJ, Heerenduinweg IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Beethoven sonates dl. 1 in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
6 september

25ste PC Hooftlaan Laanfeest in Driehuis.
Rommelmarkt op het Kennemerplein. Van 09.00 tot 17.00
uur.
Opening tentoonstelling Humanitaire gevolgen van een
kernoorlog in Bibliotheek
IJmuiden, Dudokplein, om 10.30
uur. Over de gevolgen van de
atoombommen in Japan. Tentoonstelling is tot 30 september
te zien.
Beweegbeurs bij Fysiotherapie Maas, Grahamstraat 105,
IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00
uur. Met fittest en verschillende sportorganisaties. Gratis toegang.
Beeckestijn: tentoonstelling
Zomeren op de Buitenplaats.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Rondleiding in het weekend op afspraak: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zoup op Zondag van 12.00 tot
16.00 uur in Ruïne van Brederode. Soep en salade op het buitenterras. Toegang voor kinderen gratis.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’, ‘Vuurtorens
Belicht’ en ‘Nieuwe aanwinsten’.

Zondag
7 september

Rommelmarkt voor Amref/
Flying Doctors in Velserhooft,
Valckenhoeflaan,
Santpoort-

Noord, tegenover speeltuin. Van
9.00 tot 17.00 uur. Opbrengst
voor het goede doel.
Open dag miniatuur spoorbaan Het Y van 10.00 tot 16.00
uur, met verschillende treinen.
Locatie: Spaarnwoude, Genieweg 38a, Velsen-Zuid.
Soli: leer blazen in een dag.
Volwassenen en tieners kunnen
in een dag een muziekinstrument leren spelen. Deelname
kost 10 euro. Zie www.soli.nl.
IVN Fietsexcursie roofvogels vanaf 11.00 uur bij Boerderij Zorgvrij, Genieweg, Velsen-Zuid. Aanmelden niet nodig. Geen kosten. Duur circa
drie uur.
Publieksdag Forteiland met
om 13.15 uur lezing Ron Bakker. Eerste overtocht 10.45 uur.
Kaarten à 12,50 euro via www.
ijmuidenserondvaart.nl of 0255511676 of aan boord. Vertrek
vanaf Kop van de Haven.
Beeckestijn: tentoonstelling
Zomeren op de Buitenplaats.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Rondleiding in het weekend op afspraak: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl. Lezing door kunsthistoricus Wim Meulenkamp, over
historische follies in Europa en
Nederland, om 14.00 uur, deelname 5 euro.
Landelijke Kinderstranddag
bij strandpaviljoen Beach Inn,
van 11.00 tot 15.00 uur. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar,
deelname 5 euro.
Start nieuwe tentoonstelling
‘Bosranden’ in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg Driehuis. Ook lancering
GPS-wandeling De Bomenroute,
vanaf 11.00 uur. Inschrijven via
info@pieter-vermeulen-museum. Gratis toegang, maar graag
donatie.
Open dag bij Modelvereniging
het Y in Spaarnwoude. Van 11.00
tot 16.00 uur. Treinen om naar te
kijken en om op mee te rijden
(tegen kleine vergoeding).
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’, ‘Vuurtorens
Belicht’ en ‘Nieuwe aanwinsten’.
Lezing door folly expert Wim
Meulenkamp op Buitenplaats
Beeckestijn. Van 14.00 tot 15.00
uur.
Zomerconcert Conservatorium Amsterdam in kerkje Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur.
Beethoven sonates dl. II in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Postzegelavond in Stationsgebouw Santpoort-Noord, Santpoortse Dreef. Vanaf 19.00
uur. Gratis toegang. Info 0235382274.
Historische Kring houdt een
lezing over De Stelling van Amsterdam in De Hofstede in Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Toegang 2,50 voor niet-leden
van de Historisch Kring.

Dinsdag
9 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Café met thema
‘Wat als thuis wonen niet meer
gaat?’ Ontvangst vanaf 19.00 uur
in Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein. Programma van 19.30 tot
21.00 uur. Aanmelding niet nodig. Toegang gratis.

Woensdag
10 september

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’, ‘Vuurtorens
Belicht’ en ‘Nieuwe aanwinsten’.
Buitenplaats Beeckestijn: kindervertelmiddag met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur,
6 euro per kind. Opgeven via email: carla_schut@hotmail.nl.

Donderdag
11 september

Koffieochtend in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Van 10.00 tot 12.00 uur.

PVOS: ‘Overleg
Schiphol moet beter’
Regio - In opdracht van de
staatssecretaris van I&M wordt
een nieuw overlegorgaan ontwikkeld dat in plaats komt van
de Tafel van Alders en de CROS
(Commissie Regionaal Overleg
Schiphol). Dit nieuwe overlegorgaan zal op 1 januari 2015 van
start gaan onder de naam Omgevingsraad Schiphol (ORS).
Doel van de ORS is het bevorderen van overleg tussen luchtvaartpartijen, omwonenden en
betrokken overheden over een
gebruik van de luchthaven dat
zoveel mogelijk recht doet aan
de belangen van alle betrokkenen. Vermindering van geluidsbelasting zal daarin een centrale plaats moeten krijgen.
Dat is ook hard nodig gezien
de plannen van KLM om vanwege brandstofbesparing toestellen langzamer te laten stijgen, waardoor bewoners onder
de startroutes méér lawaai krijgen te verduren. Ook ligt er het
voorstel van de gemeente Haarlemmermeer om een route, die in
Hoofddorp voor klachten zorgt,
zodanig te verschuiven dat Velsen daardoor een extra portie lawaai toebedeeld zou krijgen. En
ook het sluimerende idee om de
routes over Velsen ook ‘s nachts
te gaan gebruiken, spreekt Platform Velsen Overlast Schiphol
(PVOS) weinig aan.
Juist met het oog op de leefbaarheid zullen in de ORS ook bewonersvertegenwoordigers een officiële plaats krijgen. In een brief
heeft de kwartiermaker van de
ORS, Hans Alders, de bewonersorganisaties, en dus ook het
PVOS, uitgenodigd om deel te
nemen aan de ORS en aan de

voorbereidingen van de verkiezing van de regionale vertegenwoordigers.
Bewonersorganisaties moeten
bij aanmelding over minstens
100 meerderjarige leden beschikken. Daarom roept PVOS
sympathisanten de doelstelling
van PVOS te onderschrijven. Van
hen ontvangen zij graag naam,
adres, postcode en mailadres.
Hoe meer personen op de ledenlijst, des te krachtiger kunnen zij
hun stem laten horen Ook kunnen belangstellenden zich aanmelden als vertegenwoordiger
van de regio. Dat kan via mevrouw Ebbing, 0255-523882,
Van Tuyllweg 25, 1981 CM Velsen Zuid of mail naar: anette.
ebbing@telfort.nl. De stichting
Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS) is in 2003 opgericht
door inwoners van de gemeente
Velsen, en streeft ernaar om de
vlieghinder terug te dringen tot
een aanvaardbaar niveau. Het
Platform is niet tegen vliegen op
zich, maar vindt wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het
gevaar die burgers daarvan mogen ondervinden.

kunt u informatie krijgen en kennis maken met o.a. tennis, nordic walking, atletiek, gymnastiek, zwemmen, korfbal, combifit, wandelen, fietsen en hardlopen. Al deze activiteiten worden afgestemd op uw lichamelijke mogelijkheden, u hoeft geen

sportervaring te hebben om hier
aan mee te doen.
Voor meer informatie over de beweegbeurs kunt u contact opnemen met Liza Ronde, buurtsportcoach volwassenen van Stichting
Welzijn Velsen via 06-12798959
of lizaronde@welzijnvelsen.nl.

Beurs Bewegen is lekker
IJmuiden - Zaterdag 6 september van 11.00 tot 15.00 uur vindt
de beweegbeurs ‘Bewegen is
lekker, kom proeven!’ plaats bij
Fysiotherapie Maas aan de Grahamstraat 105, IJmuiden. Op de
beurs kan men meedoen aan een
gratis uitgebreide fittest en kennis maken met het beweeg-aanbod voor volwassenen.
De fittest meet uithoudingsvermogen, coördinatie, stabiliteit,
kracht en lenigheid. Na het uitvoeren van de test ontvangt men
een advies over de lichamelijke
fitheid. Met dit advies kan men
gaan kijken welke stappen u zou
kunnen nemen om uw gezondheid te verbeteren.
Deze beweegbeurs wordt georganiseerd door sportverenigingen Suomi, DKV, LTC Heerenduinen en RKGV ‘Velsen’, Elmakes Sportief Wandelen, Stichting Welzijn Velsen en fysiotherapiepraktijk CareWorx en fysiotherapiepraktijk Maas.
Deze sportorganisaties kunnen u
een aanbod op maat bieden. Zo
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25-jarig jubileum
bij Prins Makelaardij
IJmuiden - Op 4 september is
het precies 25 jaar geleden dat
Cocky Luttikhuizen ging werken bij Prins Makelaardij, toen
nog Prins Makelaars in Assurantiën en Onroerende Goederen.
Officieel trad zij op 1 september
in dienst maar de eerste werkdag werd een vrije dag vanwege
een feestelijke gebeurtenis. ,,Een
goed begin is het halve werk’’,
zegt Cocky. ,,En voor je het weet
ben je 25 jaar verder, het is ongelofelijk maar het ging vanzelf.’’
“Recent hebben we in de makelaardij, net zoals in veel andere branches overigens, een paar
hele lastige jaren achter de rug.
Althans, ik hoop dat ze achter de
rug blijven. De markt trekt sinds
enkele maanden weer aan, het
aantal transacties neemt toe en
voor kopers is het zeker aantrekkelijk om nu hun slag te slaan.”
De makelaardij blijft ook nog
steeds de Open Huizen Dag organiseren. Op 4 oktober aan-

staande zal er weer een dergelijke Open Huizen Dag plaatsvinden waarbij geïnteresseerden,
zonder daarvoor een afspraak te
hoeven maken, tussen 11.00 uur
en 15.00 uur bij de deelnemende
woningen aan kunnen bellen om
daar een kijkje te nemen. Van die
gelegenheid wordt vaak aardig
gebruik gemaakt. Cocky: ,,Die 25
jaar gaan we zeker even vieren.
Met alle collega’s die in hetzelfde pand zitten, van Zicht Verzekeringsadviseurs, het ‘oude’ Prins
Assurantiën, gaan we gezellig
uitgebreid lunchen.’’
En zijn er nog toekomstplannen?
“Ik zal niet zeggen dat ik er nog
25 jaar aan vast plak, maar een
jaartje of 15 zal toch hopelijk wel
moeten kunnen lukken, dat lijkt
me een prima vooruitzicht. Ik
vind het nog steeds erg leuk om
te doen, en ik maak heel veel verschillende dingen mee. Niet dat
ik er een boek over zal schrijven
maar saai is het eigenlijk nooit.’’

Grote opkomst
voetbalclinic VSV
Velserbroek - Woensdag 27 augustus was er een voetbalclinic
bij VSV. Het was een schitterend
zonnige dag. Mede hierdoor was
er een zeer grote opkomst van
veel jeugdige voetballertjes die
zin hadden om buiten op het gras
een balletje te trappen na al die
dagen van regen.
Er was een parcours van verschillende oefeningen uitgezet door
de trainers, onder leiding van
Paul Meinders, waarbij elke discipline van het voetbal aan bod
kwam. Bij elke oefening stond
een trainer die uitleg en aanwijzingen gaf aan de kinderen.
Naast deze oefeningen was er
een pannaveld en ook een snelheidsmeter. De snelheidsmeter
was beschikbaar gesteld door
autobedrijf Tinholt uit Velserbroek. Tevens werden er een aantal ballen beschikbaar gesteld,
waarvoor heel erg bedankt. De
vele ouders die mee waren gekomen hebben deze middag kunnen genieten van het zonnetje en

hun kinderen die druk in de weer
waren met de bal.
Na afloop van de clinic kregen de
jongens en meisjes als herinnering een VSV-vaantje en -sticker
mee waardoor ook zij een mooie
voetbalmiddag konden afsluiten.
Al met al een zeer geslaagde clinic die dan ook zeker herhaald
zal worden.

Extra voorstellingen
Het Meisje
van Velsen

Vishandel D. Schong
opent in Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 6 september opent IJmuider Vishandel D. Schong haar deuren in
Velserbroek. De mobiele vishandel krijgt een plek op het Vestingplein voor het Polderhuis. De
kraam is op donderdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur open.
Eigenaren zijn Donny en Sabine
Booij.
Deze vishandel is in 2,5 jaar een
begrip geworden in de Hornmeer
in Aalsmeer. Sabine Schong: ,,Wij
hebben geen klanten maar ambassadeurs, omdat wij uitsluitend met verse producten werken en dus niet met diepvries.
Onze haring komt vers van het
mes en onze kibbeling en lekkerbekken zijn altijd van verse
kabeljauw. Een pond kibbeling
kost bij ons 8,50 euro, inclusief
een gratis bakje saus naar keuze; een haring kost 1.75 euro per
stuk, drie voor 5 euro en voor de
echte haring-fan hebben wij de
haring-strippenkaart ter waarde
van 15 euro. Dit is een kaart waar
tien haringen kunnen worden afgestempeld.’’
Vanaf zaterdag 6 september is de
vishandel elke week op donderdag en zaterdag te vinden zijn op
de nieuwe vaste locatie voor het
Polderhuis. Als kennismakingsactie wordt zaterdag een portie
kibbeling (met saus naar keuze )
en een haring samen aangeboden voor maar 4 euro.
Vishandel D. Schong heeft voor
een viskraam een breed assortiment, bestaande uit: wraps, di-

verse belegde broodjes, gerechten, ovenschotels, verse vis en
voor de allerkleinsten is er het
Vis-Kid kindermenu. En ook voor
haring en diverse visschotels kan
men hier terecht. Alles wat niet
standaard in het assortiment te
vinden is, kan aan de kraam of
telefonisch worden besteld.
,,Alles is mogelijk bij IJmuider
vishandel D. Schong’’, zegt Donny. ,,Ons concept is vers en zee,
dat betekent dat wij niet aan
aanbiedingen doen want onze vis is altijd dagvers en al zeer
scherp geprijsd. En wij werken
niet met kweekvis, dit in verband
met de vaak hoge doses antibiotica die zich in kweekvis bevinden, zoals in de Talapia-filet afkomstig uit Aziatische landen. Onze makrelen komen dan
ook bij een van de beste rokerijen uit Nederland vandaan, de
gebroeders Smeding, dit, omdat
zij een van de weinige rokerijen
zijn die de makrelen op traditionele wijze op onbehandeld vurenhout roken. Speciaal voor deze dag schenken Geert en Wiebe
Smeding ons 30 gerookte makrelen om deze gratis aan de eerste
30 klanten weg te geven. Wees er
dus vroeg bij! Wij willen Geert en
Wiebe hier dan ook enorm voor
bedanken en heten u van harte
welkom bij IJmuider Vishandel D.
Schong.’’
Meer weten? Bel 06-33177128 of
e-mail: vishandel.schong@gmail.
com en zie ook www.facebook.
com/ijmuidervishandelschong.

Geslaagde open dag
Santpoort-Noord - De open
dag 2014 op Manege Kennemergaarde was een groot succes. Tijdens deze dag waren tal
van demonstraties getoond van
aspecten van de paardensport.
Zo is deze dag gestart met het
winnende pas de deux koppel
van een eerder gehouden evenement. Ook mocht de vaste
carrousselgroep hun act vertonen.
Bij de meeste activiteiten kon
het publiek zelf meedoen en ervaren hoe leuk het is om met

paarden bezig te zijn. Voor de
kinderen was er de mogelijkheid een ponyritje door het park
te doen. Nog nooit paardgereden en willen ervaren hoe dat
is? Dit kon uiteraard ook. Daarnaast werd een clinic gegeven door Eric Hart. Een springdemonstratie met daarbij uitleg
over de verschillende technieken. En hoe mooi is het dat gehandicapten zo kunnen genieten te paard? Dat is wat Stichting Paardrijden Gehandicapten
Kennemerland doet!

Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen pakt in haar jubileumseizoen uit met een bijzondere theaterproductie. ‘Het Meisje van Velsen’ voor, door én over Velsen.
Huisgemaakt en origineel, in allerlei opzichten. Wegens grote
belangstelling zijn er twee extra
voorstellingen in de verkoop gegaan. ‘Het Meisje van Velsen’ is
van woensdag 22 tot en met zondag 26 oktober te zien.

In twee keer drie kwartier krijgen de toeschouwers een theatrale ode aan Velsen voorgeschoteld. Als middelpunt in haar eigen
romantische liefdesverhaal suist
het Meisje van Velsen op komische wijze door de Velsense geschiedenis. Het begint allemaal in
de REX-bioscoop (zo opende de
Stadsschouwburg in 1939 haar
deuren) waar het Meisje - gespeeld door de Velsense musicalactrice Eline Schmidt - werkt als
ouvreuse en de bezoekers naar
hun plaatsen brengt. Tussen haar
werk door droomt het Meisje van
een avontuurlijker leven. Op een
avond trekt zij de stoute schoenen aan en stapt zij door het filmdoek een nieuwe wereld in. Eén
waarin alles kan. Zij reist als een
Alice in Wonderland door de tijd
en staat net zo makkelijk tussen
de eerste Romeinen die rond het
jaar nul voet op Velsense bodem
zetten, als tussen de gravers van
het Noordzeekanaal en de bouwers van de sluizen en Hoogovens. Ook trapt zij een balletje
mee met de kersverse voetbalclub
Telstar en ontmoet zij de legendarische Keizerin Sissi, die een bezoek aan Santpoort brengt.
Het reisverhaal van ‘Het Meisje
van Velsen’ wordt smeuïg en vol
humor verwerkt in een romantisch liefdesverhaal, waarin zij niet
alleen op zoek gaat naar meer
kleur in haar leven maar óók naar
de man van haar dromen. Het is
een origineel theaterspektakel
met een mix van ruim 100 professionele en lokale makers. Prijs:
23,50 euro. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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Kinderstranddag bij
Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Bij strandpaviljoen Beach Inn wordt zondag 7 september van 11.00 tot
15.00 uur de landelijke Kinderstranddag gehouden, in samenwerking met Strand Nederland
en Stichting Nederland Schoon.
Tijdens de Kinderstranddag zijn
kinderen van 4 tot en met 12 jaar
welkom om mee te doen met
de vele activiteiten, zoals diskgolf, gooi maar raak, zandsculpturen bouwen, bounch hockey,
tekenen en schilderen aan zee,
boogschieten of zaklopen. Deelname kost 5 euro, de opbrengst
van de kaartverkoop gaat in zijn
geheel naar Make-A-Wish Nederland. Zie www.kinderstranddag.nl.

Rommelmarkt
voor Amref/
Flying Doctors
Santpoort-Noord - Zondag 7
september wordt van 9.00 tot
17.00 uur een overdekte rommelmarkt gehouden in de recreatiezaal van Velserhooft, aan de
Valckenhoeflaan, tegenover de
speeltuin. De toegang is gratis.
De opbrengst komt geheel ten
goede aan Amref/Flying Doctors. Dit is een onafhankelijke
organisatie die zich inzet voor
een betere gezondheid van de
inwoners van Afrika. Amref wil
dat een goede gezondheidszorg
voor alle Afrikanen toegankelijk
wordt en richt zich vooral op de
meest kwetsbare groepen: jonge vrouwen en kinderen. In de
praktijk betekent het dat Amref
vooral actief is op het gebied van
gezondheidszorg voor moeder
en kind: betere zwangerschapsbegeleiding, het opleiden van
vroedvrouwen, vaccinaties, anticonceptie, etcetera. Daarnaast
wordt veel kleinschalig werk gedaan door het realiseren van betere hygiëne op scholen (toiletten, drinkwatervoorzieningen),
het slaan van waterputten en
door opleiding en scholing van
lokale vrijwilligers op het gebied
van gezondheidszorg.

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 6 september wordt, van 09.00 tot 17.00
uur, op het Kennemerplein (tegenover de Vomar) de laatste
rommelmarkt van dit jaar georganiseerd. Er zijn weer veel kramen die vol liggen met van alles
en nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen wilt verkopen kan
een kraam huren. Bel voor meer
informatie of reserveren van
een kraam, 0255-533233 of 0610475023.

Alzheimer Café in IJmuiden

‘Wat als thuis wonen
niet meer gaat?’

IJmuiden - Op de hoek van de
Lange Nieuwstraat 401 en het
Marktplein heeft zaterdagmiddag de juweliersshop ‘Amber Jewels’ officieel haar deuren geopend. Eigenaar René Post, zijn
vrouw Monique en dochter Amber (vandaar de naam van de
nieuwe winkel) zijn geen onbekenden in onze regio.
In Beverwijk, aan de Breestraat
120, is namelijk al vele jaren Juwelier René Post gevestigd. Nadat René destijds zijn opleiding
als zilver- en goudsmid had afgerond, heeft hij bij diverse juweliers en goudsmeden gewerkt
om de nodige ervaring op te
doen. Daarna heeft hij zich geheel op het juweliersvak gericht
waarbij hij, in het pand in de
Breestraat, over een eigen atelier kon beschikken.
,,Doordat ik dit atelier had, kon

ik mij meer richten op goudsmeden. Het komt veel voor dat ik
aan de hand van een ontwerp
van één van onze klanten, of
van mezelf, een mooi persoonlijk
sieraad maak. En, wat misschien
minder bekend is, mensen kunnen bij ons ook terecht voor inen verkoop van oud goud’’ ,vertelt René.
En nu, na lang wachten op de
door hem al lang gewenste locatie, eindelijk de opening van
zijn nieuwe juwelierszaak op de
hoek van de Lange Nieuwstraat
en het Marktplein. De feestelijke
openingshandeling vond plaats
door dochter Amber die het zilveren openingslint mocht doorknippen. Ter gelegenheid van
deze opening biedt ‘AmberJewels’ iedere nieuwe klant, bij
de eerste aankoop, een korting
van 10%!

Muzikant Ad van der
Gein (92) overleden
Componist/pianist en muzikaal
leider van Het Cocktail Trio, Ad
van der Gein is vorige week op
92-jarige leeftijd overleden. Hij
zou een paar weken geleden
nog als eregast naar verpleeghuis Velserduin IJmuiden komen,
waar Mark Metselaar tijdens de
Gouwe Ouwe muziekmiddag de
‘Muzikale Ode aan Ad van der
Gein’ voor hem, zijn partner Anneke en de bewoners van Velserduin wilde organiseren. Deze
kon helaas al niet doorgaan.
Van der Gein heeft de afgelopen jaren met Het Cocktail Trio
meerdere keren opgetreden in
Velserduin IJmuiden en Driehuis.
Hij vond het heerlijk om voor oudere mensen op te treden, want
veel van zijn muziek kwam uit
hun tijd. Hoewel hij inmiddels
met echte optredens was gestopt, vond hij het een leuk idee
dat Velserduin hem in het zonnetje wilde zetten.
Vorige week verscheen Ad van
der Gein nog op televisie in het
programma ‘Krasse Knarren’ van
Omroep MAX. ,,Hij vond het heel
leuk dat hij er voor werd gevraagd, en heeft er erg van ge-

noten’’, aldus Metselaar. ,,Hij
heeft veel betekend voor de muziek. Hij schreef en speelde de
meeste nummers van Het Cocktail Trio, maar componeerde ook
voor Willy en Willeke Alberti,
Wim Sonneveld, Johnny & Rijk,
Ria Valk en Ronnie Tober. Ik heb
Ad leren kennen als een alleraardigste man, die je bij het ontmoeten of gedag zeggen heel
hartelijke en warm omarmde. Hij
zal door veel mensen worden
gemist.’’

IJmuiden - Dinsdag 9 september is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden en het onderwerp
is: ‘Dementie, wat als thuis wonen niet meer gaat?’
Ada Schuurman, de gespreksleider, ontvangt dan een casemanager van Draagnet DOC team,
een actieve deelnemer uit de
zorgketen voor dementie. Wat te
doen wanneer thuis wonen niet
meer gaat? Betrokkenen krijgen
te maken met verdriet en boosheid, omdat de toekomst er opeens anders uitziet. Zo lang mogelijk samen wonen en het liefst
in eigen huis? Dementie kan hier
de onvoorziene spelbreker zijn.
Het Alzheimer Café is in de Cen-

trale Bibliotheek in IJmuiden,
Dudokplein 16. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en is tot
21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Na het centrale gesprek
is er gelegenheid om vragen te
stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om
thuis eens rustig na te lezen.

Topchef Van der Meer
opent eigen restaurant
IJmuiden - Aan de Wijk aan
Zeeërweg 31, waar voorheen
OXI Restobar was gevestigd,
heeft Stefan van der Meer vrijdag zijn eigen restaurant geopend. Stefan heeft de afgelopen jaren enorm veel ervaring
opgedaan in de horeca, catering
en evenementenwereld, zowel in
binnen- als in buitenland. Hierbij wist hij diverse prijzen in de
wacht te slepen, onder andere
de Zilveren Koksmuts, de hoogste Nederlandse culinaire onderscheiding.
Driehuizenaar Van der Meer
gaat nu, met al zijn opgedane ervaring, weer achter het fornuis in
zijn nieuwe restaurant VanDerMeer. ,,Dit kleinschalige is iets
wat mij enorm aanspreekt’’, zegt

hij. ,,Zelf koken en de gasten
zien genieten is toch geweldig?
We bereiden alleen de beste, natuurlijke producten en willen dat
tegen een aantrekkelijke, scherpe prijs aanbieden waarbij men
moet denken aan een hoofdgerecht onder de twintig euro’’, vervolgt hij.
Maar Van der Meer komt desgewenst ook aan huis waarbij alle onderdelen voor de lunch of
het diner ter plaatse worden bereid. ,,Alle cateringdiensten worden inclusief kok en bediening
geleverd en gasten mogen desgewenst ook meekoken’’, aldus
Stefan van der Meer. Meer weten of alvast reserveren? Dat kan
door te bellen met 06-42457227
of 0255-757555.

Noordzeekust schoon
Regio - In de maand augustus heeft Stichting De Noordzee samen met 1.479 vrijwilligers
het hele Noordzeestrand afvalvrij gemaakt. Vorig jaar namen er
563 vrijwilligers deel aan de opruimactie. In totaal is er tijdens
de Boskalis Beach Cleanup Tour
20.078 kilo afval van de Neder-

landse stranden gehaald, ruim
drie keer zoveel als tijdens de
voorgaande editie. In 31 etappes
trok de tour van Cadzand naar
Schiermonnikoog, totaal 350 kilometer. Met de Boskalis Beach
Cleanup Tour wil Stichting De
Noordzee mensen bewust maken van het afvalprobleem.
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

Participatiewet
komt dichterbij
Velsen – Gemeenten zijn nog
druk bezig met de nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015
in gaat. De Participatiewet betekent globaal dat iedereen mee
moet kunnen doen. Om dat te
bereiken zijn er nu tal van verordeningen voorgesteld. Die gaan
dan bijvoorbeeld over subsidies
die bedrijven krijgen als zij medewerkers met een beperking in
dienst nemen, maar ook over reintegratie, studietoeslagen enzovoorts. Vanaf 2015 wordt een tegenprestatie verwacht van mensen die een uitkering ontvangen. Per persoon wordt bekeken
wat mogelijk is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om (vrijwilligers)
werk. In de verordeningen worden ook maatregelen aangekondigd voor mensen die totaal
niet meewerken, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een korting op de uitkering, maar wethouder Baerveldt kondigde aan
dat altijd goed wordt gekeken
naar de (on)mogelijkheden van
betrokkenen. De verordeningen
zijn IJmondiaalbreed opgesteld,
sommige verordeningen zoals
op het gebied van re-integratie
en loonkostensubsidie zijn afgestemd met de gemeenten in
de arbeidsmarktregio IJmond en
Zuid-Kennemerland.

Toneel in de
Dorpskerk
Santpoort-Noord - Stichting
Cultuur in de Dorpskerk organiseert Toneel in de Dorpskerk van Santpoort-Noord. De
liefde is al jaren een inspiratiebron voor vele levenskunstenaars. ‘Ik zou je het liefst in
een doosje willen doen.’ Theatermaakster Lesja Sondorp zal
met een groep van 15 mensen
binnen één dag een voorstelling maken over de liefde. Een
voorstelling vol mooie, gevoelige, pijnlijke, grappige momenten, want de liefde heeft
verschillende gezichten. 27
september is een eerste kennismakingsmiddag. En op 11
oktober wordt de voorstelling gemaakt, ’s avonds is het
showtime! Lesja zegt daarover: ,,Als ik met een groep
werk is de grootste missie om
een veilige en gezellige werksfeer te creëren waarin iedereen kan stralen. Ik zoek altijd
naar een evenwicht tussen eigen inbreng van de deelnemers en mijn theatrale expertise zodat er uiteindelijk een
pracht van een voorstelling
staat.” Voor meer informatie
kan men mailen naar lesjasondorp@hotmail.com of naar
cultuurindedorpskerk@gmail.
com. Ook kan men zich vóór
15 september op deze adressen opgeven voor deelname.

Velserbroek - Kwekerij Loef, gelegen aan de Rijksweg 255 in Velserbroek, is hét plantencentrum
voor de tuin, zowel voor particulieren als hoveniers. Jaarlijks organiseert kwekerij Loef themadagen om kennis over planten te
verspreiden. Met een uitgebreid
assortiment fruitplanten en de
verkoop van vers fruit, zet Kwekerij Loef dit jaar het fruit in de

schijnwerpers. Fruitkwekers zijn
deze dagen aanwezig om u te adviseren over fruit. Daarnaast bieden zij een mini-cursus fruitbomen snoeien aan en een rondleiding door de moestuin van Buitenplaats Beeckestijn.
De fruitdagen vinden plaats op
vrijdag 12 en zaterdag 13 september van 08.00 tot 17.00 uur. De
entree is gratis.

IJmuiden - Een voetdeskundige brengt vrijdag 12 september
een bezoek aan Leemans Schoenen aan Lange Nieuwstraat 469.
Gedurende de hele dag zal deze
specialist mensen met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvinding.
De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot
de rationele steunzool, die vaak
hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking.
Deze activeert de spieren en
de bloedsomloop. Het dagelijks
elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid
of pijnlijke voeten wordt hierdoor
bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en

daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en de holte van
de voet. De gevoelige voorvoet
wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan
weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling af
en spieren en banden worden
weer krachtiger. Ook wordt door
het verende effect bij iedere stap
de totale voetvlakte gemasseerd
wat een goede doorbloeding bevordert.
Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame
formaat: de Zweedse vinding past
in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden
kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist
is kosteloos. Wel is het zaak van
tevoren een afspraak te maken.
Leemans is telefonisch bereikbaar onder nummer 0255-511117.

Mavo- of Havo-diploma
op eigen manier halen
Regio - Een Mavo of Havo-diploma halen, maar wel op de eigen manier. Dat kan op het Nova College Vavo op de Laurens
Baecklaan 25 in Beverwijk.
Dit schooljaar is daar het aanbod exacte vakken vmbo-t uitgebreid voor wie zich wil voorbereiden op een beroepsopleiding
in de techniek. Wie die vakken
volgt, kan bovendien tegelijk het
vak mechanica in het mbo van
het Nova College volgen. Bij veel
andere vakken is ook nog plaats,
aanmelden is dus nog mogelijk.
Het Nova College Vavo verzorgt

vrijwel alle reguliere vakken
mavo/vmbo-t, havo en vwo. Het
gaat om deeltijdonderwijs (vavo)
voor iedereen die alsnog een diploma of certificaat wil behalen.
Studenten volgen alleen de vakken die ze nodig hebben voor
hun diploma en/of hun vervolgopleiding en ze krijgen voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een persoonlijk intakegesprek om het meest passende studieprogramma en vakkenpakket te bepalen. Zie ook
www.novacollege.nl/vavo.

Dier Medisch Centrum
Verordeningen Wmo en start Artrose-project
Participatiewet
Velsen - Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van hun inwoners
op het gebied van zorg en werk.
Daartoe hebben de colleges van
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen op dinsdag 26 augustus 2014 de verordeningen Wmo
en Participatiewet opgesteld. De
IJmondiale raadscommissie en
afzonderlijke
gemeenteraden
buigen zich er in september over.
De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen
met een beperking thuis de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De Participatiewet
ondersteunt mensen die geen
werk hebben: mensen met een
bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.
Beide wetten willen inwoners op

verschillende gebieden ondersteunen in hun zelfredzaamheid.
Gemeenten zijn daar per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
en de verordening – de juridische basis voor beleid – is daar
een belangrijke, formele stap in.
De
gemeenten
Beverwijk,
Heemskerk en Velsen werken
nauw samen in de voorbereidingen op deze taken. Met de gemeente Uitgeest wordt samengewerkt rondom de Participatiewet. Daarom gaan de verordeningen in september eerst langs
naar de IJmondiale raadscommissie. Daarna besluiten de afzonderlijke gemeenteraden erover. De volgende stap is de uitwerking van de verordeningen in
de beleidsregels – de vertaling
naar hoe de gemeenten die taken gaan uitvoeren.

Velserbroek - In samenwerking met Royal Canin diervoeding is Dier Medisch Centrum
Kennemerland van start gegaan
met een Artrose-project. Artrose is een vorm van slijtage in gewrichten die niet alleen bij mensen voorkomt maar ook bij honden. Veelal betreft het oudere
honden van grotere rassen. Bekende hondenrassen die gevoelig zijn voor artrose zijn bijvoorbeeld de Golden Retriever, de
Labrador Retriever en de Berner Sennen. Artrose is een chronische, pijnlijke, aandoening
van de gewrichten die langzamerhand steeds meer klachten
geeft. Omdat het zo’n sluipende
ziekte is missen veel eigenaren
de eerste signalen. Deze kunnen
heel subtiel zijn, zoals met iets
meer moeite uit de mand komen.
Dier Medisch Centrum is daarom een artrose project gestart

om deze eerste klachten te herkennen en tijdig aan te pakken.
Door middel van een algemeen
lichamelijk onderzoek, aangevuld met een orthopedisch onderzoek én de speciale vragenlijst kan de dierenarts er achter
komen of de hond last zou kunnen hebben van artrose. Artrose kan ook zichtbaar gemaakt
worden op röntgenfoto’s. Gelukkig valt er aan artrose wel wat te
doen!
Speciale voeding, een aangepast bewegingsregiem en medicatie kunnen artrose remmen en
ervoor zorgen dat de hond nog
een pijnvrije oude dag kan beleven. Heeft u een oudere hond
waarvan u denkt dat hij wellicht
aan artrose leidt? Maakt u dan
een afspraak bij Dier Medisch
Centrum Kennemerland 0235384444. Zie ook www.dierenartsvelserbroek.nl
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Fraude bij
Het Spalier
Santpoort-Noord - Bij OCK het
Spalier is voor ruim twee miljoen
euro gefraudeerd. Dat heeft een
voormalige automatiseringsmedewerker van de instelling voor
jeugd- en opvoedhulp gezegd in
een exclusief interview met de
IJmuider Courant. De man sluisde met één of meerdere handlangers acht jaar lang geldbedragen weg door te sjoemelen
met facturen. Waarom de man
zijn verhaal doet in het dagblad,
is onduidelijk. Zowel de politie als de directie van het Spalier willen niet veel over de zaak
kwijt. Het vermoeden van fraude werd enkele weken geleden
door de zorginstelling naar buiten gebracht. Bij het Spalier werken 300 medewerkers verdeeld
over zeventien locaties in Velsen, Haarlem, Zandvoort en Aerdenhout.

Reünie Jan
Campertschool
Driehuis - Op vrijdag 26 september bestaat de Jan Campertschool 65 jaar. ‘s Ochtend en ‘s
middags is het feest voor de kinderen en de ouders. ’s Ochtends
maken de kinderen een libdub
onder begeleiding van de leerkrachten en een speciaal libdub-team. ’s Middags is er feest
in de school met een open podium, stoepkrijten en nog veel
meer. ’s Avonds wordt er vanaf
20.00 uur een reünie georganiseerd (bij voldoende aanmeldingen). Opgeven kan via reünie@
jancampertschool.nl. Wie wil komen dient zich vóór 16 september op te geven. Neem ook eens
een kijkje op de Jan Campertschool-reünie
facebookpagina. Zoek op Jan Campertschool
Driehuis.

Kinderstranddag bij
Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Bij strandpaviljoen Beach Inn wordt zondag 7 september van 11.00 tot
15.00 uur de landelijke Kinderstranddag gehouden, in samenwerking met Strand Nederland en Stichting Nederland Schoon. Tijdens de Kinderstranddag zijn kinderen van
4 tot en met 12 jaar welkom om
mee te doen met de vele activiteiten, zoals diskgolf, gooi maar
raak, zandsculpturen bouwen,
bounch hockey, tekenen en
schilderen aan zee, boogschieten of zaklopen. Deelname kost
5 euro, de opbrengst van de
kaartverkoop gaat in zijn geheel naar Make-A-Wish Nederland. Zie ook www.kinderstranddag.nl.

Hardlopen voor
Dirk Kuyt Foundation
IJmuiden - Op zaterdag 13 september vindt de Rabobank Pierloop Velsen plaats. Tijdens dit
evenement doen dit jaar 50 lopers mee voor het goede doel.
Hun sportieve prestatie zetten
zij in om geld in te zamelen voor
de Dirk Kuyt Foundation (DKF).
Deze Dirk Kuyt Foundation zet
zich in voor het stimuleren en
bevorderen van sportparticipatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het motto is ‘Sport &
Fun is for Everyone’. De stichting ondersteunt en (mede)organiseert
sportevenementen
door heel Nederland. Dit doen
zij in samenwerking met stichtingen, verenigingen en vrijwilligers. Door het bieden van een financiële en/of organisatorische
bijdrage kunnen projecten worden gerealiseerd die het sporten voor deze doelgroep stimuleert. Zodoende worden unieke sportmomenten voor mensen
met een
beperking mogelijk gemaakt.
Van G-voetbal tot zeilen, van
rolstoeltennis tot biljarten voor
mensen met Parkinson.
,,In navolging van de naamgever
en teamspeler bij uitstek doet de
Dirk Kuyt Foundation haar werk
met passie voor sport en medemens. Dit goede doel sprak ons
aan en sinds 2014 omarmen wij
de Dirk Kuyt Foundation dan

ook als sponsor’’, aldus Henk
van der Deijl, directeur van Interfish. ,,Wat sporten voor mensen met een beperking betekent, hebben we afgelopen april
tijdens de Mini Marathon in Rotterdam zelf kunnen ervaren. Met
8 medewerkers van Interfish liepen we mee in het DKF Running
Team. Totaal 120 lopers waarvan
80 mensen met een beperking.
Dit gaf mij de inspiratie om relaties/bedrijven ook enthousiast
te maken voor dit goede doel.
De Pierloop Velsen vind ik een
mooi regionaal sportevenement
om op sportieve wijze aandacht
te vragen.’’
Al snel waren naast Interfish vier
enthousiaste bedrijven die willen lopen voor het goede doel.
Een sponsorloop waarbij de loper een minimum sponsorbedrag van 100 euro ophaalt. Deelnemende bedrijven zijn BDO, BK
Groep, Daalimplex, Kloosterboer
en Interfish.
Aan het einde van de dag zal
een cheque overhandigd worden aan DKF. Met de opbrengst
zal DKF, in samenwerking met
de Gemeente Velsen en verenigingen die aangepast sporten
aanbieden in de regio een sportproject organiseren dat plaats
zal vinden in 2015.
Zie ook www.dirkkuytfoundation.nl of www.facebook.com/
dirkkuytfoundation.

Wie wint groen lintje
Velsen - GroenLinks Velsen is van plan op dinsdag 4 november het ‘groene lintje’ uit te reiken. Deze
onderscheiding gaat naar
een persoon of organisatie die zich op positieve wijze inzet voor natuur, milieu
en duurzaamheid in de gemeente Velsen. Voor de uitreiking van het groene lintje kan iedereen kandidaten
nomineren.
GroenLinks maakt zich sterk
voor een groene en duurzame gemeente en geeft graag
een pluim aan burgers die
zich hiervoor persoonlijk inzetten. Weet u iemand of een or-

ganisatie die een groen lintje verdient, dan hoort GroenLinks dat graag. Een deskundige jury zal een keuze maken
uit de aanmeldingen. Als u iemand nomineert, krijgt u uiteraard een uitnodiging voor
de feestelijke uitreikingsbijeenkomst rondom het thema
van de winnaar. Behalve de
naam en adresgegevens van
de persoon die u nomineert,
hoort men ook graag waarom
de voorgedragen persoon volgens u het groene lintje verdient. Nominaties kunnen tot
15 september gemaild worden
naar velsen@groenlinks.nl of
GroenLinks Velsen, Waalstraat
8, 1972 WS IJmuiden.

Santpoort-Noord - In de maanden september en oktober hangt
in ‘t Mosterdzaadje het werk van
Corrie van Apeldoorn.
Over haar werk zegt de kunstenares: ,,Stoere potten, kannen
en schalen vormen een stilleven dat door ander perspectief
een eigen leven gaat leiden. De
werkelijkheid wordt anders. Zo
krijgt elk schilderij zijn eigen ziel
in vorm en kleur.” Ook portretten
zijn haar dierbaar om te schilderen. Die schildert zij ook in opdracht. Zo wisselen stillevens en
portretten elkaar af.
Van kinds af aan werkt zij al met
klei, steen en verf. “Klei, steen
en verf zijn echt mijn materialen voor expressie.” Corrie van
Apeldoorn leerde het vak van de
beeldhouwer Jan Broerse en de

keramiste (beelden) en schilderes Adine van Houten.
De expositie is voor en na afloop
van de concerten te bezoeken.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625,
www.mosterdzaadje.nl.

Cursus en proefduiken
IJmuiden - Bij de IJmuidense vereniging DuikTeam IJmond
begint binnenkort weer de cursus duiken. Duiken bij DuikTeam IJmond is zeer laagdrempelig.
In de loop van de afgelopen 40
jaar heeft DuikTeam IJmond veel
ervaring opgedaan zodat een
cursusplan is ontstaan waarbij
alle cursisten uiteindelijk hun
duikbrevet halen. De opleiding
heeft een rustig tempo zodat iedereen met vertrouwen het buitenwater in gaat. De opleiding
begint in het zwembad. Eerst
alleen met een snorkeluitrusting en later met persluchtflessen. Als er in het zwembad voldoende ervaring is opgebouwd
gaat de cursus in het buitenwater verder. In de mooie heldere
niet te onderschatten plassen
en meren om IJmuiden wordt
de cursus afgemaakt. De cursus is modulair van opzet zodat
er stapje voor stapje een module
wordt gehaald. Er is geen groot
eindexamen. Duiken is geen
prestatiesport. Duiken is ont-

spannen en genieten onderwater voor zowel mannen als vrouwen. De minimale leeftijd is 16
jaar. Voor de mensen die eens
willen proeven aan het duiken is
een speciale proefles samengesteld in het zwembad onder begeleiding van een instructeur.
Deze proefles wordt gehouden
op 30 september. Zie www.dty.
nl. Inschrijven voor de cursus en
de proefles is hier ook mogelijk.
(foto: Nantko Jansen)

Keuze voor recreatie
Velsen - Dinsdag 26 augustus stonden diverse partijen bij
de Raad van State voor de behandeling van bestemmingsplan Zeezicht. Voor de gemeente Velsen ging het specifiek om
de verhoging van de lichtercapaciteit. Havenbedrijf Amsterdam wilde haar lichtercapaciteit
verhogen van 2 miljoen ton naar
4,5 miljoen ton en heeft samen
met de gemeente Amsterdam
daarvoor bij de gemeente Velsen een vergunning aangevraagd. In een pleidooi gaf het
gemeentebestuur van Velsen
aan waarom het bestemmingsplan Zeezicht een weloverwogen en toekomstgericht plan is.
Het gemeentebestuur van Velsen kiest er namelijk voor om de
industrie op deze specifieke locatie (lees IJ-Palen) niet te laten

groeien om zo ruimte te bieden
aan recreatie en toerisme. Dit
doet zij door de -toen vergunde- capaciteit opnieuw te bestemmen tot 2 miljoen ton. De
bewuste keuze voor recreatie
past in de economische agenda en regionale Visie Luchtkwaliteit waarbij de balans wordt
gezocht tussen economische
groei en verbetering van luchtkwaliteit.
De zitting bij de Raad van State heeft op dinsdag 26 augustus plaats gevonden. Centrale vraag is of alle belangen van
de verschillende betrokkenen
zorgvuldig zijn afgewogen bij
het vaststellen van alle onderdelen van het bestemmingsplan
Zeezicht. De betrokken partijen zijn nu gehoord en binnen 6
weken volgt de uitspraak.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Kerngroep Velserbroek
zoekt bestuursleden

Smullen in de
Driehoek
De Driehoek - De zomersluiting is voorbij. Gelukkig kunnen
we weer komen eten, zegt Mw.
Blok, niet dat ik niets in huis heb,
maar ik vind het zo ongezellig
om alleen te eten. Tweemaal per
week, op dinsdag en donderdag
wordt tussen 12.00 en 13.00 uur
een warme lunch geserveerd. De
vrijwilligers die de maaltijd bereiden en de tafels dekken, hebben
weer hun best gedaan. Het is
hier altijd lekker volgens meneer
D’hondt. Deze kookgroep is voor
ouderen en/of alleenstaanden
uit de wijk die graag in gezelschap van anderen eten. Donderdag is de groep vol maar op
dinsdag kunnen nieuwe mensen
zich nog aanmelden. De maaltijd
kost 4 euro en is incl. koffie of
thee. Wilt u een keer proberen,
bel dan: 0255-520850.

Tabletworkshop
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei worden op de donderdagen opnieuw een workshop
‘Omgaan met Android op je tablet’ voor senioren gegeven. Inschrijven graag vanaf nu. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het apparaat zelf en
Android, het besturingssysteem
op de meeste tablets. Onder andere wordt gekeken naar internet, facebook, foto’s uitwisselen
tussen tablet en computer enz.
De kosten bedragen 10 euro per
deelnemer. De workshop duurt
van 13.30 tot 16.00 uur; graag uw
eigen tablet meenemen! U krijgt
een handleiding mee. Meer weten? Bel 0255-510652.

Workshop
Omgaan met
de computer
De Brulboei - In Buurthuis
de Brulboei is weer plaats voor
mensen die wat meer met de
computer vertrouwd willen raken. Elke woensdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur wordt les gegeven aan beginners of gevorderden. In vijf bijeenkomsten leren beginners omgaan met de
pc, teksten verwerken, surfen
op het internet, e-mailen en telebankieren. Gevorderden leren
eenvoudig foto’s bewerken en
presenteren, werken met Publisher. Naar keuze kunt u zelf uw
laptop meenemen om de lessen
te volgen. De workshop kost 20
euro en bestaat uit vijf lessen. De
workshop start zodra voldoende
mensen zich hebben aangemeld.
Meer weten? Bel: 0255-510652.

Welzijn Velserbroek - De Kerngroep Velserbroek is verantwoordelijk voor de recreatieve
activiteiten van Welzijn Velserbroek. Zij zijn dringend op zoek
naar (nieuwe) vrijwilligers. Deze kerngroep krijgt de verantwoordelijkheid over de bestaande activiteiten en sturen de vrijwilligers die deze activiteiten
uitvoeren aan. Daarnaast mogen zij nieuwe activiteiten ontwikkelen. De kerngroep bestaat
uit: voorzitter, secretaris, pen-

ningmeester, PR-medewerker,
activiteitencoördinator en vrijwilligerscoach. Er is nu 1 vacature ingevuld. Het klinkt erg formeel en lijkt een zware belasting
voor de vrijwilligers. Dat is echter niet zo, gemiddeld kost het
een dagdeel per week. Ervaring
is een pré, maar niet verplicht.
De kerngroep wordt door de beroepskracht ondersteund. Meer
weten? Bel: 023-5388830 vraag
naar Janneke of Thea of mail: info@welzijnvelserbroek.nl

De Mel-Watervliet - Zaterdag
27 september van 11.00 tot 15.00
uur worden alle Velsen-Noorders
uitgenodigd bij het Buurtfeest op
het Stratingplantsoen. Wijkcentrum de Mel-Watervliet viert uitgebreid Burendag in verband met
haar 50-jarig bestaan. De ochtend begint met ‘Kids got talent’,
waarbij kinderen hun talent kunnen presenteren en kans maken
op mooie prijzen (meer info hierover zie elders op deze pagina).
Van 12.00 tot 13.00 uur wordt er
heerlijk samen gepicknickt, dit
gebeurt aan biertafels zodat ook

de oudere buurtbewoners kunnen deelnemen. Na de picknick
is er een feestelijk podiumprogramma met een surprise-optreden en een optreden van VelsenNoords-trots Robin Moojen.
Meedingen met ‘Kids got talent’ of mee-eten met de picknick? Vergeet je niet op te geven bij Wijkcentrum de Mel-Watervliet, 0251-226445. Het wijkcentrum kan dit alles gratis aanbieden dankzij de gulle bijdragen van: het Oranje Fonds, Tatasteel, ABN-AMRO en Rabobank
IJmond-Noord!

1 van 207 gemeenten
met Buurtbemiddeling Buurtfeest Velsen-Noord
Buurtbemiddeling Velsen is 5 jaar
geleden ontstaan vanuit een behoefte van de politie, de woningcorporaties en de gemeente Velsen. Vorig jaar werden 97 meldingen aangenomen waarvan ruim
60% positief werd afgesloten. We
werken met een deskundige, enthousiaste en getrainde groep van
19 vrijwilligers.
De kracht zit ‘m in de laagdrempeligheid, de tijd die de vrijwilligers hebben en de onpartijdigheid. Geen sanctiemiddelen of
dossiervorming, des te meer een
luisterend oor. Voorbeelden van
overlast zijn geluidsoverlast, erfafscheidingskwesties,
overlast
van dieren en pesten/treiteren.
In augustus 2014 zetten 207 gemeenten vrijwillige bemiddelingsteams in. In deze gemeenten is
buurtbemiddeling de eerste mogelijkheid om burenconflicten op
te lossen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ziet buurtbemiddeling als een effectief middel tegen burenoverlast. Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van
slagen als bewoners tijdig aan de
bel trekken. Het motto is dan ook
‘Woonoverlast? Buurtbemidde-

ling eerst!’. Want, in een zo vroeg
mogelijk stadium van de overlast
waarin ruzie niet is geëscaleerd,
kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is een stuk lastiger als
de emoties hoog opgelopen zijn
en partijen aan hun standpunten vasthouden. Belangrijk is dus
dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken én dat
ze iets van elkaar kunnen verdragen. Buurtbemiddeling maakt
gebruik van de eigen kracht van
bewoners. Want als burger ben
je ook zelf verantwoordelijk voor
een prettige leefomgeving. Komen bewoners er niet zelfstandig uit, dan kunnen ze onder de
deskundige begeleiding van twee
vrijwillige buurtbemiddelaars gezamenlijk hun probleem oplossen, zonder een beroep te hoeven
doen op bijvoorbeeld politie, woningcorporatie of gemeente. Bewoners opgeleid tot buurtbemiddelaar, zetten zich belangeloos in
om burenruzies te helpen oplossen. Meer informatie: www.buurtbemiddelingvelsen.nl. U kunt via
de website ook een melding doen,
of bellen met 0255-548 520, Suleika van Holland, coördinator.

Kids got talent
De Mel-Watervliet - Zaterdag 27 september is het landelijke burendag en dan houdt Wijkcentrum de Mel-Watervliet een
buurtfeest op het Stratingplantsoen. Een onderdeel van het
feest is Kids got talent.
Het wijkcentrum is op zoek naar
jong talent t/m 15 jaar. Kan jij
goed zingen, dansen, jongleren,
goochelen of ben je ergens anders goed in en durf je dit te la-

ten zien aan de buurtbewoners
uit Velsen-Noord meld je dan
aan. Je treedt op in de muziektent op het Stratingplantsoen en
kunt leuke prijzen winnen. De
hoofdprijs is vier pretparkkaarten, tweede prijs een bioscoopbon en derde prijs een bounzbon. Schrijf je in voor 12 september bij Wijkcentrum de Mel-Watervliet Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord of via lydia@demel.nl

Barmedewerkers gezocht
De Spil – Buurtcentrum De Spil
zoekt voor het komende seizoen
nog enkele barmedewerkers
voor de avonden. Gezocht worden mensen die zelfstandig kunnen werken, het centrum kun-

nen openen en sluiten en de Nederlandse taal goed beheersen.
Lijkt het u leuk om één avond in
de week achter de bar te staan
(of één ochtend of middag) meld
u dan z.s.m. aan, 0255-510186

Taallessen in buurtcentra
Taal Actief - In de week van de
alfabetisering, van 8 t/m 14 september starten diverse groepsactiviteiten van Taal Actief Velsen. Dat zijn onder o.a. de Nederlandse lessen in Buurtcentrum
de Dwarsligger. Er zijn 2 groepen
op dinsdag voor beginners van
9.15 tot 11.30 uur en licht gevorderden tussen 9.00 en 11.30
uur. Op donderdag is er een

groep voor beginners van 9.15
tot 11.30 uur en voor de gevorderden is er De Lees Club, tussen 9.15 en 11.30 uur. In Buurtcentrum de Spil starten we vanaf 8 september, op de maandagochtend, tussen 9.30 en 11.30
uur met Nederlandse les. Wilt u
Nederlands leren of uw taalkennis verbeteren? Bel dan Nurcan
Arslan, 0255- 510186.

Gratis workshop
‘Voel je goed!’
Zeewijk - Iedereen kent het gevoel van de eerste zonnestralen
op de huid, van de koestering
onder een warme douche, van
het eerste kopje koffie of thee in
de ochtend, van een compliment
over je uiterlijk, van een licht
erotische aanraking, kortom een
gelukzalig gevoel. En dat gelukzalige gevoel wordt veroorzaakt
door oxytocine. Het versterkt relaties en er ontstaat een gevoel van vertrouwen, van vriendschap, van saamhorigheid. Daden verrichten waarbij het hormoon vrij komt, kunnen er zelfs
toe leiden dat we gelukkiger en
langer leven.
De workshop richt zich op de natuurlijke aanmaak van oxytoci-

ne door de hersenen. Wilt u zich
ook beter gaan voelen? Geef u
nu op voor deze gratis workshop!
De workshop is op woensdag 10
september van 19.30 tot 21.30
uur in Seniorencentrum Zeewijk,
opgeven uiterlijk dinsdag 9 september. Meer weten? Bel:0255520650.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Forza stelt vragen
over werken in havens
Velsen – Omdat de lokale politieke partij Forza staat voor
werkgelegenheid in Velsen,
door Velsenaren hebben zij aan
het college een aantal vragen
gesteld over werkgelegenheid
in het havengebied met betrekking tot cruiseschepen en bedrijven in het havengebied. Forza zou graag zien dat de werkgelegenheid voor Velsenaren
wordt geoptimaliseerd.
Het college antwoordde dat zij
het belang van het havengebied en de toegangspoort naar
de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) goed beseffen. Velsen
promoot actief toeristische mogelijkheden voor ondermeer
cruisepassagiers, door brochures, maar ook door de toegang
naar het strand te verbeteren
met een representatieve trap.
Daarnaast is het mogelijk elektrische fietsen te huren. KVSA
zorgt voor een shuttlebus op de
aankomstdagen voor cruisepassagiers. Personeelsleden van

schepen blijven vooral in de nabije omgeving en geven hier dan
ook geld uit. Ook voor hen is er
informatie over de mogelijkheden. Dit is tot stand gekomen
door overleg tussen gemeente en ondernemers. Per cruiseschip wordt gemiddeld 500.000
euro besteed in de regio, varierend van havengelden en bevoorrading tot uitgaven van passagiers en bemanningsleden. In
2014 zullen 54 cruiseschepen
aanmeren, het gaat dus om totaal meer dan 25 miljoen euro, maar het is niet aan te geven hoeveel geld in Velsen blijft.
Precieze aantallen over werkenden in Velsen zijn niet bekend, wel zijn er IJmondiale cijfers: het aantal werkenden in de
IJmond is 75.000, daarvan werken er 31.000 binnen de IJmond.
In de havens van IJmond (inclusief Tata) werken 19.000 mensen, maar onbekend is waar deze wonen of welke nationaliteit
zij hebben.

2 miljoen euro in vier jaar

Minister geeft groen
licht voor Techport MBO
IJmond - Het Nova College en
bedrijven in de IJmond gaan
samen met andere scholen in
de regio onder de naam Techport MBO werken aan meer,
beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de basismetaal-, maaken offshore windenergie-industrie. Onderwijsminister Jet
Bussemaker heeft dit plan
goedgekeurd binnen het Regionaal investeringsfonds mbo.
Van de 33 aanvragen heeft het
ministerie van onderwijs er 18
gehonoreerd. Techport MBO is
daar één van en ontvangt hiermee een subsidie van 2 miljoen
voor een periode van vier jaar.
Techport MBO zet in op de vier
actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren in de Techniek en is een initiatief van de
Techniek Campus Engineering
& Materials, waarin regionale overheden, bedrijven en het
Nova College samenwerken.
De staalverwerkende maakindustrie vormt samen met haar
ketenbedrijven, waaronder het
MKB en energiebedrijven, de
motor van de economie in de
regio IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. Wil die motor blijven draaien, dan moet
de internationale concurrentiepositie van de regio sterker
worden gemaakt. Daarvoor is
het belangrijk dat wordt voorzien in de vraag naar meer, beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de maak-, basismetaal

en offshore industrie. Bovendien is een permanente bijen opscholingsvraag van werkenden, op mbo-niveau, in de
maakindustrie aanwezig. Een
excellent opleidings- en trainingsinfrastructuur is nodig
waarin publiek en private partijen samenwerken.
Techport MBO focust zich op
meer en betere vakkrachten
nu en in de toekomst, passend
bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het
uitgangspunt van de samenwerking. Met als doel meer
jongeren te enthousiasmeren
en bewust te laten kiezen voor
een loopbaan in de (maak)industrie en ketenpartners om
daarmede meer technische
vakkrachten op te leiden passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Hans Snijders, bestuursvoorzitter van het Nova College, is
verheugd over de toegekende
subsidie: ,,Deze subsidie gaat
ons helpen om, samen met het
bedrijfsleven in de regio, ons
technisch onderwijs verder te
innoveren zodat onze studenten tijdens hun opleiding leren werken met de nieuwste
apparatuur en technieken, die
ze straks ook op de werkvloer
tegenkomen. Ons doel is om
de juiste technici met de juiste technische opleiding op het
juiste moment te leveren, daar
waar die het hardste nodig is.’’

Lezing over Forteiland
IJmuiden - Tijdens de publieksdag op zondag 7 september vindt
op Forteiland IJmuiden een lezing plaats over de op dit eiland
aanwezige bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De 54-jarige
bunkerdeskundige Ron Bakker
uit IJmuiden vertelt in circa anderhalf uur alles over deze bunkers en hoe die destijds speciaal
op het eiland werden gebouwd,
aangepast en gecombineerd. Ron
heeft sinds 1982 intensief onderzoek gedaan naar de resterende
bunkers uit de zogeheten ‘Atlantikwall’. De presentatie van Ron
Bakker begint om 13.15 uur in
Soldatenzaal 6 van het Fort, en is
voor bezoekers gratis toegankelijk. Na afloop kunnen uiteraard
de bunkers worden bezocht.
De overtocht naar het Forteiland
wordt verzorgd door MS ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop van de
Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn zondag om 10.45, 12.45

en 15.10 uur. Vanaf het eiland
vaart de boot terug om 13.00,
15.15 en 17.15 uur. Bezoekers
worden op het eiland gedurende circa 1,5 uur in groepjes in en
rond het Fort rondgeleid door ervaren gidsen.
In de Koepelzaal van het Fort,
of op het aangrenzende buitenterras, kan men genieten van
een hapje en een drankje. Pinnen is op het eiland niet mogelijk. Voor minder validen is het
Fort niet makkelijk toegankelijk.
Toegangskaarten voor de overtocht, inclusief rondleiding, kosten 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar (maximaal
6 per volwassene) hebben gratis
toegang.
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch door te bellen 0255-511676. Maar ook aan
boord van de Koningin Emma
kunnen kaarten worden gekocht.

Alzheimer Nederland
zoekt vrijwilligers
Regio - Alzheimer Nederland,
afdeling Midden-Kennemerland
zoekt vrijwilligers. Alzheimer Nederland is een organisatie voor
behartiging van patiëntenbelangen. De afdeling Midden-Kennemerland omvat de gemeenten
Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Het bestuur is sinds september 2007 actief en heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en naamsbekendheid opgebouwd.
Belangrijke activiteiten zijn: het
Alzheimer Café (trefpunt voor
mensen met dementie en hun
mantelzorgers), belangenbehartiging, optreden als spreekbuis van
de doelgroep en verspreiding van
informatie over dementie.
De afdeling is op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligers netwerk. Vrijwilligers of bestuurders die de belangen van mensen
met dementie of hun mantelzorgers willen steunen en het onderwerp meer open naar voren brengen. Naast die rol van belangenbehartiger is er voor twee leden
een extra rol , te weten een penningmeester en iemand voor PRzaken en beheer van de website.

Het gaat om vrijwilligerswerk
waarbinnen veel mogelijk is en
de gebruikelijke vergoedingen,
zoals reiskosten en overige onkosten.
Voor informatie kunt u contact
met de voorzitter de heer Johan
Harms, 0251–679253 of e-mail:
johan.l.harms@gmail.com of met
de secretaris, 06-51942684 of email: mkennemerland@alzheimer-nederland.nl. Website: www.
alzheimer-nederland.nl/middenkennemerland.

Velsen – De Wmo-raden in de
IJmond hebben hard meegewerkt aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die
per 1 januari 2015 ingaat. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor onder meer begeleiding, dagbesteding en kortverblijf voor mensen met een
beperking. Ook de tegemoetkoming voor chronisch zieken en het mantelzorgcompliment vallen dan onder de nieuwe gemeentelijke wet. Het college van Velsen heeft al laten
weten dat het mantelzorgcompliment er heel anders gaat uitzien dan voorheen. Omdat gemeenten 80 procent minder geld
hiervoor krijgen van de overheid,
wordt nu gezocht naar andere
mogelijkheden voor mantelzorgers. Hun compliment zal in de
IJmond dus niet meer in financiële vorm worden gegoten. De
nieuwe wet borduurt voort op
de ‘gekantelde werkwijze’ waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.

Hoe vindt een
Velsenaar zorg?
Velsen – Velsenaren die zorg
en/of ondersteuning nodig hebben moeten gemakkelijk contact
kunnen krijgen met de aangewezen organisaties. Omdat in 2015
veel gaat veranderen op het gebied van zorg, zijn gemeenten
nu druk bezig om zaken als ‘toegang tot het sociale domein’ te
regelen. In Velsen zullen mensen die ondersteuning zoeken
hiervoor naar het Klant Contact
Centrum (KCC) in het stadhuis
kunnen gaan. Maar ook zullen er
verschillende sociale wijkteams
worden opgezet waar mensen in
eerste instantie terecht kunnen
met vragen over ondersteuning.
Inmiddels zijn twee wijkteams
opgestart, waaronder in Zeewijk.
Over de gang van zaken worden
echter nog geen mededelingen
gedaan, dat gebeurt in een later stadium.

Lezing De
Stelling van
Amsterdam
Velserbroek - De Historische
Kring Velsen heeft op maandag
8 september de lezing De Stelling van Amsterdam. De militaire infrastructuur van Amsterdam
door de eeuwen heen in het algemeen en de stelling van Amsterdam in het bijzonder. Een
toepasselijk onderwerp in september Stellingmaand. Zie ook
www.stichtingmega.nl. Deze lezing door Peter Schat, voorzitter van de Stichting MEGA (Militair Erfgoed Groot Amsterdam)
wordt gehouden in wijkcentrum
De Hofstede. Aanvang 20.00
uur. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen 2,50 euro.
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Zonnepanelen op
bloedbank in Galle
Velsen - De gemeente Velsen
heeft sinds 1976 een stedenband met Galle op Sri Lanka.
Via SOS Velsen is op het dak
van het bloedbankgebouw van
het Karapitiya Hospital onlangs
een zonnepanelenproject uitgevoerd.
Behalve een donatie van SOS
Velsen, heeft ook de gemeente Velsen hiervoor een subsidie
toegekend. Daarnaast heeft het
Karapitiya Hospital een bijdrage
in de kosten geleverd. De plaatsing draagt bij aan Millenniumdoel 7a, ‘Meer mensen in een
duurzaam leefmilieu’, door verlaging van CO2 uitstoot of stimuleren van groene stroom. Indirect heeft Velsen, mondiaal gezien, daar ook voordeel van.
De ingebruikname werd op 22
augustus verricht door de minis-

Humanitaire
gevolgen van
een kernoorlog

ter van Gezondheid, Maithripala
Sirisena. De totstandkoming van
het project werd begeleid door
contactorganisatie Netherlands
Alumni Association of Lanka
(NAAL). De leden hiervan hebben in Nederland gestudeerd.

Leer blazen in één dag
Velsen - Muziekvereniging Soli organiseert op zondag 7 september een bijzondere workshop: leer een muziekinstrument bespelen in één dag en
treedt aan het einde van de dag
op met een echt orkest.
Met deze workshop wil Soli vooral tieners en volwassenen enthousiasmeren om een
instrument te komen spelen.
Twee jaar geleden is de muziekvereniging al met succes begonnen met een startklas voor
volwassenen en deze workshop
is een mooie aanvulling op deze groep.
Michiel Drijver, dirigent van het
Klein Orkest van Soli, heeft deze
workshop ontwikkeld: ,,Er is een
leegloop bij veel muziekvereni-

gingen: harmonieën, fanfares
en brassbands. Vaak is daarbij
aandacht voor het werven van
jeugd. Deze actie is juist voor
tieners en volwassenen, omdat
zij niet snel switchen van hobby,
weten wat ze willen, serieus zijn
en er serieus voor willen gaan
als zij een instrument kiezen.’’
Aan het einde van de dag oefenen de nieuwe muzikanten samen met het Klein Orkest voor
de uitvoering van de twee muziekwerken die gedurende de
dag zijn ingestudeerd. Om half
vier is de uitvoering.
Deelname aan deze dag kost
10 euro inclusief professionele begeleiding, gebruik van het
instrument, bladmuziek en de
lunch. Zie ook www.soli.nl.

Ode aan Hulzebosch
GPS-wandeling in PVM
Driehuis - Zondag 7 september belooft het een gezellige
dag te worden bij het Pieter
Vermeulen Museum. Het museum lanceert dan de GPSwandeling ‘De bomenroute’
en tevens is de aantrekkelijke tentoonstelling ‘Bosranden’ deze dag voor het eerst
te zien.
De GPS route van ongeveer 3
kilometer leidt de wandelaars
langs de bomen die van betekenis zijn in de Keltische bomenhoroscoop. Wie de route loopt,
krijgt niet alleen inzicht in de feitelijk kenmerken en eigenschappen van de bomen, maar ook
in zijn eigen bomenhoroscoop!
Daarnaast wordt stilgestaan bij
tradities, mythes en het gebruik
van de bomen in verschillende
culturen. Wie zondag bij inschrijving ingedeeld is om de route
te mogen lopen zal bij een aantal bomen bijzondere mensen of
figuren tegenkomen die bij de
voor hen speciale boom iets extra’s doen of vertellen.
Vanaf 13.00 uur kunnen geïnteresseerden het museum in om
de tentoonstelling ‘Bosranden’
te bezoeken en op speelse wijze meer te weten komen over de

dieren en planten die leven aan
de randen van de Nederlandse
bossen. De expositie staat naast
een prachtig reeëndiorama, vol
met opgezette varianten van de
beesten die bij de bosranden leven. Behalve dat deze dieren
(van heel dicht bij) te zien zijn,
worden in de tentoonstelling ook
andere zintuigen geprikkeld.
Vanwege de feestelijke opening
kunnen kinderen zich deze middag laten schminken. Als klapstuk zal Boswachter Beer om
15.00 uur een optreden verzorgen. Deze boswachter verzamelt
spulletjes uit de natuur: schedeltjes, geluidjes, geurtjes, braakballen en zelfs dierenpoepjes.
Zijn boswachterspak zit er vol
mee. Over elke vondst heeft hij
wel een verhaaltje of een liedje.
Het museum is zondag 7 september vanaf 13.00 uur geopend.
De toegang is gratis maar het
museum stelt het zeer op prijs
wanneer de bezoekers een bijdrage in de giftenbox doneren. Wie de GPS-route deze dag
(vanaf 11.00 uur) wil lopen kan
zich met een groepje van maximaal 5 personen inschrijven via
info@pieter-vermeulen-museum.nl en wordt bij genoeg plek
ingedeeld.

Velsen-Zuid - Zondag 7 september wordt een bijzondere
tentoonstelling in Parterre, Raadhuis te Oud Velsen, geopend. Ter
gelegenheid van de vijfde sterfdag van kunstenares Claire Hulzebosch wordt een memorandum en laatste tentoonstelling
georganiseerd door haar dochter. Nog eenmaal is haar werk en
leven te bewonderen.
Claire Hulzebosch – (19412009), heeft aan de Academie
voor Beeldende Kunst te Rotterdam gestudeerd en schreef
al op jonge leeftijd gedichten.
Een deel van deze gedichten is
te bezichtigen op de tentoonstelling. Van haar laatste bundel
‘Hart met Gaten’ zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Claire Hulzebosch heeft onder andere les gehad van Nico Benschop, kunstschilder te Rotterdam. Claire schilderde aanvankelijk op doek en ging geleidelijk
aan collages en wandkleden maken. Naderhand hield ze zich uitsluitend bezig met schilderkunst.
Zij heeft veel geëxposeerd en
kreeg daarnaast particuliere opdrachten. Ze was lid van de Kring
in Amsterdam. Claire was geïnspireerd door After Nature en zij
heeft daarin les gehad van Peter Klashorst. Haar werk wordt
gekenmerkt door deels het felle
kleurgebruik, de suprarealistiche
stijl en ook het veelvuldig gebruik
van natuurlijk materiaal. In haar

werk was ze sterk gemotiveerd
door diverse reizen naar Rusland
en de kunstenaars aldaar. Haar
voorliefde voor Rusland zal dan
ook voelbaar en zichtbaar gemaakt worden tijdens de opening. Om dit aspect terug te laten
komen is er tijdens deze bijzondere opening Russische live muziek met Rob van Putten; klassieke gitaar, Marina Grigorowitsch;
zang en Tommy Chical, kleinzoon, elektrische gitaar. De opening is zondag 7 september om
16.00 uur. De expositie loopt van
tot en met 5 oktober en is van
vrijdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur, de
toegang is gratis. Zie ook www.
parterreexposities.nl. Locatie: Torenstraat 7, Velsen-Zuid.

IJmuiden - In de bibliotheek in
IJmuiden, Dudokplein 16, wordt
op zaterdag 6 september om
10.30 uur de tentoonstelling ‘De
Humanitaire gevolgen van een
kernoorlog’ geopend. Burgemeester Weerwind zal in gezelschap van de burgemeesters van
Beverwijk en Uitgeest de openingshandeling verrichten. De
burgemeesters van de IJmondgemeenten zijn lid van Mayors
for Peace. Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor
de veiligheid van hun burgers.
Op grond van die verantwoordelijkheid, en niet zozeer op grond
van hun politieke overtuiging, is
onder hen op mondiale schaal
een beweging op gang gekomen. Zij vinden elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog
immer bestaande nucleaire bewapening. Ter gelegenheid van
de 5000ste Mayor for Peace hebben de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki deze tentoonstelling samengesteld in de
hoop dat het bijdraagt aan het
uitbannen van kernwapens. De
tentoonstelling laat de gevolgen
zien van de atoombommen die in
1945 in Japan op Hiroshima en
Nagasaki vielen. Gevolgen voor
de mensen, de natuur en de toekomst. Het verdriet en de pijn tot
de dag van vandaag. Vrouwen
voor Vrede IJmond haalt de tentoonstelling naar IJmuiden waar
het van 6 tot 30 september 2014
te zien is, dus ook tijdens de vredesweek van 20 tot 28 september. Iedereen is op 6 september welkom om de opening om
10.30 uur bij te wonen. Het duo
‘Echt(g)eNoten’, bestaande uit
Hans Boetje en Annet Wilschut,
verzorgt de muzikale omlijsting.

Koffieochtend
Velsen-Zuid - Op donderdagmorgen 11 september is men
van 10.00 tot 12.00 uur van harte
welkom in het wijkgebouw van
de Engelmunduskerk (ingang
via het oude kerkhof). Koffie en
thee staan dan weer klaar. Deze koffieochtend is een maandelijkse activiteit die wordt georganiseerd door de Oud-Katholieke Adelbertusparochie uit
IJmuiden-Oost, de Rooms-Katholieke Engelmundusparochie
uit Driehuis en de Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost. Dit keer is laatstgenoemde gemeente de gastvrouw. Onder het genot van koffie of thee is er ruim de gelegenheid elkaar te ontmoeten en met
elkaar in gesprek te gaan. Bovendien biedt deze bijeenkomst
ook de gelegenheid om een kijkje te nemen in de historische
Engelmunduskerk. Voor inlichtingen: ds. Kees Lous, telefoon
0255-524473 of shiprev@hetnet.nl.
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Klaverjassen
Wijkplatform IJmuiden-Noord
Uitnodiging vergadering op 10 september 19:30 uur in de Spil

Op woensdag 10 september aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering
in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen,
opmerkingen, of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. We
vragen u deze keer wel om u aan te melden op onderstaand telefoonnummer i.v.m. de beperkte ruimte.
Het belangrijkste agendapunt is het plan van Eneco om windturbines tussen de spuisluizen en de pont te
plaatsen. Iemand van Eneco en windpark IJmond is aanwezig en zal een toelichting geven. De rest van de
agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord.
Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga dan ook naar
onze website, klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Koert Heilig Toernooi
wederom groot succes

3D-knippen
in de Spil

IJmuiden - Voor de tiende keer
organiseerde Stormvogels het
Koert Heilig Toernooi. Een decennium lang een mooi toernooi voor C1 en D1 junioren, genoemd naar één van de steunpilaren uit het verleden. Voortbordurend op de formule die in 2012
werd ingezet, werden zo veel
mogelijk regionale teams uitgenodigd. Naast uiteraard beide
Stormvogels-teams begroetten
we de winnaars van vorig jaar,
VSV D1 en DEM C1 alsmede
Geel Wit, FC Uitgeest, Bloemendaal en ODIN ’59.
Na een start met een flinke regenbui brak de zon door en werd
met veel inzet, enthousiasme en
sportiviteit gestreden om de wisselbekers. Gedurende de hele dag heerste er een gezellige en gemoedelijke voetbalsfeer
op Sportpark Zeewijk. Het voert
te ver om alle uitslagen en wedstrijden te behandelen, maar na
afloop bleken de D-junioren van
het Haarlemse Geel Wit de sterkste. Zij versloegen, na een spannende finale, hun leeftijdsgeno-

ten van VSV met 1-0. Bij de C-junioren kwam VSV als winnaar tevoorschijn. In de winnaarsronde
speelden ze gelijk tegen DEM en
wonnen van Stormvogels.
De klassementen om de Fair Play
Cup waren net zo spannend als
bij de wedstrijden. Het toernooi
kende een uitermate sportief verloop, tijdens alle 29 wedstrijden
deze dag is er niet éénmaal een
gele- of rode kaart getrokken!
Ook hoefden de scheidsrechters
nauwelijks een waarschuwing uit
te delen. Een groot compliment
aan spelers, trainers, coaches
en leiders is hier dan ook op zijn
plaats. Bij de D-junioren ontving
het team van ODIN ’59 deze beker en bij de C-junioren won FC
Uitgeest met het kleinst mogelijke verschil de Fair Play Cup.
Een zeer geslaagd toernooi waarbij de onderlinge (verenigings-)
banden werden aangehaald. Gezien de positieve reacties en onderlinge sfeer zullen de, dit jaar,
aanwezige teams ook tijdens de
11e editie volgend jaar te bewonderen zijn.

Van Leeuwen
met ziekteverlof

Pakjesavonden bij schakers Kijk Uit

Beverwijk - Burgemeester Han
van Leeuwen is een half jaar
uit de roulatie wegens gezondheidsproblemen. Hij lijdt aan een
slaapstoornis, waardoor hij niet
voldoende energie heeft om zijn
werk te kunnen doen. De problemen spelen al langere tijd, maar
Van Leeuwen koos er bewust
voor om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de aansluitende periode van coalitievorming te blijven werken. Zijn
taken worden waargenomen
door PvdA’er Freek Ossel. Hij
was van 2008 tot aan de verkiezingen begin dit jaar wethouder
in Amsterdam. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor
de havens,

IJmuiden - Afgelopen donderdag is het nieuwe jeugdseizoen
begonnen bij Schaakclub Kijk
Uit, traditiegetrouw met de prijsuitreiking van het vorige seizoen.
Kampioen Armando Noordzij
moest het direct al opnemen tegen de nummer 2 van het vorig seizoen Jeroen van der Valk,
maar Armando liet geen steekjes vallen. Gelukkig voor de familie van der Valk won Michiel
van de kampioen van groep 2
Bryce Groot. Verdere uitslagen
op de site.
Heel anders verging het de senioren op vrijdagavond. Het leek
wel Sinterklaas, debet is waarschijnlijk het slechte weer en de
zwarte pietendiscussie. Ingmar
Visser presteerde het om zich

IJmuiden - Klaverjasvereniging
Onderling Genoegen biedt klaverjasgelegenheid aan de liefhebbers. Er wordt gekaart met
een vaste maat. Indien u zelf
geen maat heeft, kunt u zich
tóch opgeven, er wordt dan een
maatje gezocht. De competitie loopt over 18 rondes, eens
in de twee weken. Het klaverjassen start op vrijdag 12 september. Daarnaast is er nog een
slotavond, waarop de uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt en iedereen een prijs mee
naar huis neemt. Ook zijn er per
avond diverse leuke prijzen te
winnen. De entree bedraagt 2,50
euro per persoon per avond. Tevens is er een loterij met leuke prijzen. Er wordt gekaart onder de Pieterskerk aan de Zuiderkruisstraat. Het klaverjassen
begint om 20.00 uur. De zaal is
open om 19.30 uur. Voor informatie en opgeven: Dirk de Greef,
telefoonnummer 0255-533030 of
06-20735171.

Koude douche voor juf
IJmuiden - Wereldwijd doen
mensen mee aan de Ice Bucket Challenge om geld bijeen
te brengen voor de spierziekte
ALS. Mensen worden dan uitgedaagd om een emmer ijskoud
water over zich heen te krijgen
en/of het ALS fonds te sponsoren met 75 euro.
Juf Astrid van basisschool de
Klipper werd door haar zus Ellen
Zwanenburg uitgedaagd en besloot de uitdaging vorige week
samen met haar leerlingen uit te
voeren. Tijdens de pauze moch-

na een paar zetten al in een onmogelijke stelling (loper kwijt) te
manoeuvreren, Jan Jansen profiteerde dankbaar van dit onverwachte voordeel. Peter Stekelenburg zag tegen Lou Post een
zetje over het hoofd, Lou had
de winst binnen. Colleen Otten
droeg ook haar steentje bij aan
het ‘feest’, zij verspeelde een
stuk, en Sinclair Koelemij mag
zich na twee rondes de trotse
lijstaanvoerder noemen. Gregory
van den Ende volgt met de volle winst uit twee partijen, tegenstander Andries Visser eindigde zijn partij met een schuttingwoord. Hij had een toren cadeau
gedaan. André Kunst poetste zijn geschonden blazoen op,
met een degelijke overwinning

ten twee leerlingen uit groep 8,
Mark Spruit en Quinty de Heij, de
emmer ijskoud water over de juf
storten. Een grappig moment natuurlijk, want niet veel leerlingen
krijgen die kans. Maar ook werd
met de leerlingen over de ziekte ALS gepraat, wat ook de bedoeling van de actie is. Vervolgens heeft juf Astrid weer drie
mensen genomineerd voor de
Ice Bucket Challenge, zij daagde stagejuf Ingrid uit, haar zoon
Koen en een leerling uit de klas,
Magenta.

op Jan Geus. Evert Haasbroek
wist wel raad met het spel van
Sjef Rosier, geduldig speelde
Evert de partij naar winst. Quan
boekte zijn eerste overwinning
van het seizoen. De meest lachende schaker van de club en
waarschijnlijk uit de wijde omgeving boekte een knappe overwinning op René Koens.

IJmuiden - Elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur komt
er een gezellige groep vrouwen bijeen in de Spil om mooie
3D-kaarten te maken. De dames werken zelfstandig, dus is
er geen docent aanwezig. Onderling wisselen zij leuke nieuwe ideeën uit en zij nemen zelf
hun materialen mee. Wie mee wil
doen kan contact opnemen met
de receptie van de Spil via 0255510186.

Orgelconcert
IJmuiden - Vrijdag 12 september
wordt in de Nieuwe Kerk het laatste orgelconcert van dit seizoen
gegeven. De beide orgels worden
dan bespeeld door één van de
vaste organisten, Dirk Out. Evenals het afsluitende concert van
het vorige seizoen speelt hij dan
een verzoekprogramma. Hoewel het programma al aardig gevuld is, kunnen er nog een aantal muziekstukken worden geplaatst. Verzoeken kunnen per email worden doorgegeven op dirkout@gmail.com. Dirk Out is in de
gemeente Velsen bepaald geen
onbekende. Hij was van 1991 tot
2011 directeur van Kunstencentrum Velsen. Ook heeft hij regelmatig (orgel)concerten gegeven
binnen de gemeente. In de Nieuwe Kerk bevinden zich twee fraaie
instrumenten: een drie-klaviers
barok orgel en een twee-klaviers
romantisch instrument. Hierdoor
kunnen hoegenaamd alle werken uit het orgelrepertoire in deze
kerk worden uitgevoerd. De Nieuwe Kerk bevindt zich aan Kanaalstraat 250. Het concert begint om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Wel wordt er na afloop ter bestrijding van de onkosten een deurcollecte gehouden.
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Expositie in
Huis ter Hagen
Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Opening Mosterdzaadje
met Beethoven Festival

LEFF coverband
in Villa Westend
Velserbroek - Op zondag 28
september treedt coverband
LEFF van 16.00 tot 19.00 uur op in
Villa Westend in Velserbroek.
De coverband LEFF is klaar om
de podia te bestormen en ‘coverland’ te doen schudden op zijn
grondvesten. Sinds de oprichting
is de band zoekende geweest
naar het best passende repertoire en de juiste chemie op het podium. Naar eigen zeggen heeft de
band dit nu gevonden en dit was
ook te zien en horen bij hun laatste optredens. Er is een repertoire
ontstaan dat aanspreekt bij een
breed publiek.

De kers op de taart is de nieuwe website van LEFF waar zij een
smaakvolle presentatie geven
van de band. De website is voorzien van een prachtige vormgeving en veel informatie.
De website is gemaakt door Specialzwebdesign & development.
Voor demo’s is nog even geduld
nodig, de band heeft gepland om
op korte termijn de studio in te
gaan.
In de nieuwe bezetting treedt de
zeshoofdige coverband op, die
bestaat uit muzikanten uit Velsen,
Beverwijk, Castricum en Haarlem.
Zie www.leff-coverband.nl

In Inloophuis Kennemerland

Astri Smits expositie
Wondere Waterwereld
Santpoort-Noord - Tot 7 november is de expositie Wondere Waterwereld van Astri Smits
te zien in Inloophuis-Kennemerland, Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord. Zie www.inloophuiskennemerland.nl. Een ontmoetingsplek voor iedereen die
in zijn of haar leven met kanker
te maken krijgt.
De inspiratiebron van Astri is het
jarenlange zeilen langs de kusten van de Middellandse Zee.
In 2001 is zij met haar man met
zeiljacht Skypower vertrokken
vanuit Enkhuizen naar de Méditerranée. Een spannende tocht,
met telkens weer nieuwe verrassingen en indrukken. Onder-

weg schetsen en fotograferen en
thuis schilderen. Ontmoetingen
op en onder water gaven een
nieuwe impuls aan het schilderen. Astri heeft altijd twee kanten
gehad: de analytische en de artistieke creatieve. Al jong begon
zij met tekenen. Nadat de kinderen het huis uit waren begon ze
met lessen aan de Vrije Academie, werd nog enthousiaster en
volgde later met succes de 5-jarige opleiding aan Kunstacademie-Haarlem. Zij exposeert regelmatig en vindt het vooral fijn
met haar schilderijen mensen te
laten wegdromen in een andere
wereld zodat zij hun problemen
even vergeten.

Santpoort-Noord - Vader en
dochter, pianist James Lisney
en celliste Joy Lisney uit Londen, openen het 31ste concertseizoen in ‘t Mosterdzaadje met
een Beethoven Festival. Op vrijdag 5 september om 20.00 uur
en zondag 7 september om 15.00
uur worden, verdeeld over twee
concerten worden alle vijf de sonates voor cello en piano uitgevoerd inclusief de twee meest
geliefde piano stukken die Beethoven schreef. (Mondschein en
Pathetique)
Dit is een unieke kans om aan
de hand van zijn sonates de verschillende fasen in het leven en
werk van Beethoven te leren
kennen. De jonge Beethoven vol
vernieuwing, zijn midden periode vol ‘Sturm und Drang’ en tot
slot zijn laatste composities die
nog altijd verbazingwekkend
zijn. Muziek die blijft fascineren
en inspireren, zowel voor de musicus als de luisteraar.
Met dit concert gedenkt James
Lisney het optreden van Richter en Rostropovitsj die 50 jaar

geleden hetzelfde programma
speelden in Moskou en Edinburgh. Concerten die de mensen nog lang in het geheugen
gegrift stonden en de titel legendarisch verwierven. Behalve in ‘t
Mosterdzaadje gaan de Lisney’s
dit programma uitvoeren in de
Queen’s Hall in Edingburgh, in
London’s Southbank Centre en
in het Leipzig Gewandhaus.
James Lisney heeft een indrukwekkende carrière. Hij staat op
de grote podia in Europa en
Amerika. Sinds enkele jaren
combineert Lisney waar mogelijk
zijn concerten op het vaste land
met een optreden in ‘t Mosterdzaadje. Daar heeft hij zijn hart
aan verpand. Dit keer met zijn
net in Cambridge afgestudeerde dochter Joy, waarmee hij vorig jaar in het Amsterdams Concertgebouw te horen was.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 ,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Zoup op Zondag
gaat op herhaling
Santpoort-Zuid - Na alle positieve reacties in maart organiseert ‘Uit de lengte èn de Breedte’ ook in september weer Zoup
op Zondag op het terras van de
Ruïne van Brederode.
De komende vier zondagen kunnen bezoekers en passanten niet
alleen een bourgondische kop
soep eten, het menu is uitgebreid met zomerse salades. Bovendien kunnen bezoekers ook
nu weer tegen een gereduceerd
tarief de unieke ruïne bezoeken.
De eerste Zoup op Zondag vindt
plaats op zondag 6 september
tussen 12.00 en 16.00 uur. Op 6
september serveren de dames
van Zoup op Zondag-soepen zoals courgettesoep en paprika-tomatensoep. Naast soep staat er
deze maand ook iedere zondag
een uitgebreide zomerse salade
op het menu.
Bezoekers, fietsers, wandelaars,

iedereen is welkom, de soep en
salade worden buiten op het terras geserveerd. Een bezoek aan
de Ruïne is geen noodzaak, maar
voor iedereen die toch al op die
prachtige plek staat en eigenlijk
graag de Ruïne wil bekijken is er
weer een unieke actie! Kinderen
bezoeken zelfs gratis de Ruïne.
Zoup op Zondag is een initiatief
van ondernemersduo Fréderique
Speckman (architect) en Martine van der Heijde (professional
organizer), die onder de naam
‘Uit de lengte èn de breedte’ verschillende projecten organiseren
waarbij een plus een drie is.
,,Deze projecten doen we omdat we er blij van worden, om te
laten zien wat we kunnen en in
dit geval omdat we de Ruïne een
warm hart toedragen’’, aldus van
der Heijde.
Zie:
www.uitdelengteendebreedte.nl.

Driehuis - Vanaf 1 september
hangt er op de begane grond
aan de A-vleugel van Woonzorgcentrum Huis ter Hagen een
expositie van Christien van Koningsveld uit Velsen-Zuid. Na
een lange periode van werkzaamheid in het onderwijs, durft
zij zichzelf als laatbloeier uiteindelijk toch beeldend kunstenaar
te noemen. Geboren in Amsterdam met roots in Friesland heeft
zij zich ontwikkeld in schilderen beeldhouwkunst. Ze heeft
geëxposeerd in onder andere
het Mosterdzaadje in Santpoort,
ook deed zij mee aan de expositie in landgoed Beeckestijn
met als thema Kennemer Landschappen. Waar zij begonnen is
als heel figuratief, is zij geleidelijk aan de weg naar abstractie
ingeslagen, waarbij zowel vorm
als kleur een rol speelt en ieder
schilderij uit verschillende lagen
bestaat. Vooral de laatste tijd laat
zij zich inspireren door de muziek van Bach. Men is tot 9 november welkom aan de Lodewijk
van Deijssellaan 254, om tussen
10.00 en 17.00 uur deze expositie
te komen bewonderen.

Koor FF Anders
zoekt leden
Velserbroek - Gezelligheidskoor ‘FF Anders’ start op dinsdag
2 september weer met repetities.
Na een tijdelijke ledenstop is er
weer plaats voor nieuwe zangers
en zangeressen. Ga eens luisteren, kijken of meezingen tijdens
een repetitie. Het koor zingt elke
dinsdagavond van 19.30 uur tot
21.30 uur in de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 te Velserbroek.
Daarnaast treden ze geregeld op
in verzorgingshuizen, instellingen en bij festivals, zoals het Havenfestival en Korenlint te Haarlem. Het jaarlijkse kerstoptreden
op het Vestingplein te Velserbroek is een evenement waar vele Velserbroekers nu al naar uitkijken. Zie www.ffanders-velserbroek.nl. Voor vragen kan men
contact opnemen met voorzitter,
R. Kroonsberg, via 06-53884548.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Voor de
postzegelliefhebbers en geïnteresseerden: maandag 8 september is er een gezellige postzegelavond van Postzegel Vereniging
Santpoort, waar men vanaf circa
19.00 uur welkom is. Locatie: Het
Terras, Stationsgebouw, Santpoortse Dreef, Santpoort-Noord.
Deze avond is er ook een leuke veiling, vooraf is er voldoende
gelegenheid om de kavels te bekijken. Voldoende parkeergelegenheid en gratis toegang. Meer
weten: het telefoonnummer is
023-5382274 (na 18.00 uur). Iedereen is van harte welkom en
graag tot ziens op 8 september.

Infopagina
4 september 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Burgernet: werk mee
aan een veilige omgeving
Burgernet is een telefonisch
meldsysteem, waar meldingen
van onveilige situaties op binnenkomen en waarop u kunt reageren. In Velsen is dat tussen
januari en juni dertien keer gebeurd. In twee gevallen werden
vermiste jongens snel weer gevonden. Aanmelding voor gratis
deelname via Burgernet.nl.

Havenfestival 2014 succes
Het was een drukte van belang op de kade van het Havenfestival, dat plaatsvond op zaterdag 30 augustus jl. Het was redelijk goed weer en voor het gevarieerde programma was veel belangstelling. Veel mensen maakten daarvoor
ook gebruik van de pontverbinding met Beverwijk die dag. Kortom, een succes. (foto: Gemeente Velsen)

Honderden lopers de straat op

Rabobank Pierloop Velsen
op zaterdag 13 september
Op zaterdag 13 september 2014 is
de 24ste editie van de Rabobank
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft
deze feestelijke loop ﬂinke consequenties voor het verkeer dat van
noord naar zuid in IJmuiden wil en
andersom. Hieronder de belangrijkste gegevens.

Het is het grootste sportevenement in
de gemeente – de Rabobank Pierloop
Velsen. Dit jaar is de 24ste editie van
de Rabobank Pierloop Velsen. Honderden enthousiastelingen – jong en
oud, mannen en vrouwen, particulieren en bedrijventeams – lopen van de
start in de Briniostraat in een grote lus
naar de finish bij Plein 1945. Wethouder Annette Baerveldt van sport geeft
het startschot en reikt de prijzen uit.
Stremmingen
Er zijn die dag veel mensen op de been
– niet alleen lopers, maar ook publiek
en mensen van de organisatie. De verkeerssituatie is als volgt: verkeer dat

van de noord- naar de zuidkant van
IJmuiden gaat (en andersom) moet
rekening houden met flinke stremmingen. Dat geldt vooral voor hen die
tussen 14.00 en 16.30 uur de lijn kruisen Kromhoutstraat-Dokweg-Havenkade-Marconistraat-Moerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat. Stremming
geldt ook voor hen die rond 15.10 uur
in de buurt zijn van de WaterloolaanZeeweg-Heerenduinweg; zij moeten
rekening houden met ongeveer 15 tot
20 minuten stilstaand verkeer. Het
beste is het om tussen 14.00 en 16.30
uur weg te blijven met de auto uit de
zuidelijke helft van IJmuiden, inclusief de Lange Nieuwstraat.
Verkeersregelaars doen hun best om
ieders veiligheid te bewaken – van lopers, toeschouwers en verkeerdeelnemers. De gemeente vraagt iedereen
om de aanwijzingen van deze belangrijke vrijwilligers te volgen. Alle verkeersmaatregelen staan uitgebreider
op www.velsen.nl.

In Burgernet werken burgers, gemeenten en politie samen aan een
veiliger woon- en werkomgeving,
via een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij
dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, zoals bij inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Burgernet werkt met spraak-,
sms- en e-mailberichten, via de mobiel of vaste telefoonlijn. Het is ook
gekoppeld aan Twitter en heeft een
App.
Meldingen in Velsen
Op 1 juni van dit jaar deden 4.251
Velsenaren mee aan Burgernet; dat
is 6,3% van de bevolking. In de eerste vijf maanden van 2014 ging er in
Velsen 13 keer een bericht (‘alert’)
uit. Het ging 8x om een vermissing,
4x om een opsporing/misdrijf, 3x
om een overval of straatroof en 2x
om inbraak. In april bijvoorbeeld
waren er in IJmuiden twee meldingen van vermissingen. De jongens

(9 en 4 jaar) waren snel terecht
dankzij tips via Burgernet.
Doe ook mee en word BN’er!
Inmiddels zijn er circa 1,5 miljoen
Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen
aan Burgernet, hoe groter de kans
dat de politie snel een verdacht of
vermist persoon opspoort. Eén op
de tien Burgernetacties wordt opgelost dankzij tips van deelnemers.
Dit aantal kan nog hoger! Help mee
en word vandaag nog Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en
meld u aan. Deelname aan Burgernet is gratis. Wie vaak in een andere
gemeente is dan in de woonplaats,
kan zich aanmelden op dat andere
adres.

Stel dat uw vader, moeder, kind of buurkindje vermist wordt. Of stel
dat er bij ingebroken wordt en de inbreker ontkomt? De politie kan
via Burgernet binnen een paar minuten honderden mensen in uw
omgeving vragen mee uit te kijken. Dat kan heel eenvoudig vanuit
huis, op straat of vanaf uw werkplek.
Burgernet is een telefonisch netwerk van politie, gemeente en
burgers. Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun (vaste
of mobiele) telefoon als de politie op zoek is naar een verdachte van
een misdrijf of een vermiste persoon. Ziet u iemand die aan het
doorgegeven signalement voldoet? Dan belt u het gratis
Burgernettelefoonnummer, dat direct uitkomt in de meldkamer van
de politie.
Samen werken we zo aan veiligheid!
Doe mee en meld u aan via mijnburgernet.nl of via de aanmeld-kaart.
Heeft u geen internet, dan kunt u bellen naar Burgernet via het
algemene nummer van de politie: 0900-8844.

Raad terug van reces
De gemeenteraad van Velsen is
weer terug van het reces.

Op donderdag 11 september is de
eerste vergadering van de gemeenteraad: een carrousel. Deze carrousel
bestaat uit vier sessies over de volgende onderwerpen: de notitie toegang en sociaal wijkteam, het startdocument bestemmingsplan Duingebied, de aanbestedingswet 2012
en inkoopbeleid 2011, en het huurcontract Witte Theater. De eerste
drie sessies beginnen om 19.30 uur.
De laatste sessie is om 21.30 uur.

Op donderdag 25 september is de
eerste raadsvergadering van de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis van Velsen.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen is dus
welkom om plaats te nemen op de
publieke tribune. Wilt u meer weten
wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert of hoe u in contact
komt met de gemeenteraad? Kijk
dan op www.raad.velsen.nl.
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AntiKraakBieb weer open
Woensdag 3 september heropende de AntiKraakBieb haar deuren
op een nieuw adres: Schoonoortstraat 6 in Velsen-Noord. Voorheen zat deze gratis bieb aan de
Noorderlaan. De nieuwe behuizing ligt dichter bij het winkelcentrum. Kom snel langs en kies
uit het ruime aanbod van detectives, kinderboeken, romans en
tijdschriften.

De AntiKraakBieb is een gratis
openbare leeszaal waar boeken worden geruild. Een boek brengen is een
boek halen. Iedereen is welkom, of u
nu wel of geen lid bent van de bibliotheek. Heeft u een bibliotheekpas?
Dan kunt u bij de AntiKraakBieb in

de catalogus zoeken, een e-reader
lenen en natuurlijk boeken reserveren, ophalen en inleveren. De AntiKraakBieb organiseert ook leuke activiteiten rond voorlezen en knutselen.
De AntiKraakBieb is gratis dankzij
de samenwerking van de Bibliotheek
Velsen, IJmond Werkt! en woningbouwcorporatie Velison Wonen.
Heeft u ook een idee of wilt u vrijwilliger worden? Laat het weten via info@antikraakbieb.nl of bel tijdens de
openingstijden naar 06-47185678.
De AntiKraakBieb is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info:
www.facebook.com/Antikraakbieb

Beweegbeurs volwassenen
Op zaterdag 6 september bent
u van harte welkom op de beweegbeurs voor volwassenem in
IJmuiden.

beurs kunt u mee doen aan een gratis test op uw fitheid en kunt u kennis maken met het beweegaanbod
voor volwassenen uit IJmuiden.

De beweegbeurs vindt plaats van
11.00 tot 15.00 uur in de praktijk
van Fysiotherapie Maas aan de
Grahamstraat 105 in IJmuiden.
Het thema van de beurs is ‘Bewegen is lekker, kom proeven!’ Op de

Voor meer informatie over deze
dag kunt u contact opnemen met
Liza Ronde van Stichting Welzijn Velsen, buurtsportcoach voor
volwassenen in IJmuiden via 0612798959.

Cliëntenraden bijeen
over Participatiewet
Organiseer een bijeenkomst, conferentie of borrel voor mensen uit
de doelgroepen van de Participatiewet, de gemeente en de werkgevers in de IJmond, zodat ze elkaar leren kennen en van elkaar
horen wat de (on)mogelijkheden
zijn. Dat is slechts één van de suggesties die de verschillende cliëntenraden uit de IJmond meegaven
aan de gemeente tijdens een informatiedag over de Participatiewet
op woensdag 20 augustus 2014.

Vertegenwoordigers van cliëntenraden uit Beverwijk, Heemskerk en
Velsen en de Wsw-raad IJmond waren 20 augustus bijeen om met elkaar te spreken over de komst van de
nieuwe Participatiewet per 1 januari
2015. Deze wet gaat de bijstandswet,
de Wajong (voor jong gehandicapten) en de WSW (sociale werkplaatsen) vervangen en gaat gepaard met
de nodige veranderingen en bezuini-

gingen.
Vanuit de gemeente werd toelichting
gegeven op de achtergrond en werking van de nieuwe wet. De 16 aanwezigen reageerden uitgebreid, stelden
hun vragen en deden veel suggesties.
Eén daarvan was dat er zorgvuldig
over de veranderingen door de wet
moet worden gecommuniceerd met
de doelgroepen, zowel mondeling als
schriftelijk.
De concept-verordeningen zijn al in
het college van B&W van Velsen geweest en worden op 23 september in
de IJmondcommissie besproken. De
gezamenlijke cliëntenraden formuleren daar nog een advies voor, zodat
hun stem goed gehoord wordt. Daarna buigen de aparte gemeenteraden
zich hierover. De verordeningen worden uitgewerkt in beleidsregels; ook
daarbij worden de cliëntenraden betrokken.

Kunstenaars gezocht
De gemeente Velsen komt graag
in contact met professionele, beeldend kunstenaars die in
Velsen werken en/of wonen. Velsen wil inventariseren of er onder hen animo is voor samenwerking op culturele- en/of welzijnsactiviteiten, zoals de organisatie van een open atelierroute.

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om hun website te linken
aan die van de gemeente Velsen.

Kunstenaars die interesse hebben,
kunnen hun contactgegevens mailen naar: kunst@velsen.nl onder
vermelding van ‘registratie werkveld beeldende kunst’, en wat hun
specifieke artistieke richting is.
Hun reacties kunnen ook naar gemeente Velsen, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v. Erna
Muntendam, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden. De gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. (foto: gemeente Velsen)

Slagwerk zwijgt voorlopig

Torenklok gemeentehuis
letterlijk naar de bliksem
Wel de tijd en verlichte wijzers,
maar geen klokgelui – door blikseminslag in de toren van het
stadhuis van Velsen moeten we
het voorlopig zonder geluid van
de klokken doen. De reparatie
daarvan laat nog even op zich
wachten.

Tussen 22 en 30 augustus 2014 was
het alsmaar ‘half 2’ op de torenklok
van het stadhuis van Velsen. De oorzaak: blikseminslag. De techniek van
het carillon, uurwerk en verlichting
waren zwaar beschadigd. Gelukkig
heeft de firma Eijsbouts – gespecialiseerd in klokkentorens – het uurwerk en de verlichting snel kunnen
herstellen.
Het slagwerk kan alleen handmatig
in gang worden gebracht. Voordat de
benodigde onderdelen binnen zijn

en het werk is ingepland, gaat er wel
enige tijd overheen. (foto: gemeente
Velsen)
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Aanmelding tot 17 oktober a.s.

Evenementen 2015 nu
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen
en in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) wil
de gemeente daar op tijd een overzicht van hebben: een evenementenkalender. Evenementen die in
2015 gaan plaatsvinden moeten
vóór 17 oktober 2014 worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen
Actueel staat hoe u dat kunt doen;
daar is ook het aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft, kan het
formulier opvragen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Velsen via telefoonnummer 0255567200.

Reconstructie traverse
Medio 2015 neemt de provincie
Noord-Holland de Velsertraverse
onderhanden. Het werk moet de
doorstroming van het verkeer en
de luchtkwaliteit verbeteren. Op
17 september is er een inloopbijeenkomst over in het stadhuis van
Beverwijk.

De provincie Noord-Holland gaat
halverwege 2015 de aansluiting van
de N197 met de A22 op de schop nemen. De bestaande oprit naar de A22
(richting Alkmaar) wordt verplaatst.
Er komt een aparte afrit en by-pass
voor het verkeer vanuit Haarlem
naar de Parallelweg in Beverwijk. Bovendien krijgt het verkeer vanuit Beverwijk richting Alkmaar een aparte oprit naar de A22. Het voorbereidende werk begint in het najaar van

2014. De files bij de Velsertraverse
en de Parallelweg zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling; ze produceren veel fijnstof. Na de geplande
aanpassingen moet het verkeer beter
doorstromen, wat de luchtkwaliteit
ten goede komt.
De inloopbijeenkomst is op woensdag 17 september 2014 in het stadhuis van Beverwijk (raadszaal), Stationsplein 48 in Beverwijk. Iedereen
die vragen of opmerkingen heeft over
de werkzaamheden is van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur.
Op www.infoN197Velsertraverse.nl
staat meer informatie. Tijdens kantooruren kunt u gratis bellen met
0800-0200600 (provinciaal Servicepunt Wegen en Vaarwegen).

Bekendmakingen
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.

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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
augustus tot en met 29 augustus
2014 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
Kennemerstrand 178, vergroten gebruiksmogelijkheden (29/08/2014)
w14.000383;
Sluiseiland ong., oprichten clubhuis
(29/08/2014) w14.000386;
Kennemerstrand 174, legaliseren bebouwing en vergroten gebruiksmogelijkheden (29/08/2014)
w14.000385;

Trompstraat 19, wijzigen kozijn
(voorgevel)(25/08/2014)
w14.000377.
Driehuis
Van den Vondellaan 56, vervangen
kozijnen (voorgevel)(25/08/2014)
w14.000379.
Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 2, plaatsen dakopbouw (25/08/2014) w14.000380.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 50, kappen 10
bomen (29/08/2014) w14.000384.
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 12, plaatsen aanbouw en vergroten dakopbouw (27/08/2014) w14.000381.

Velserbroek
Fregat 74, gebruik zolder als
praktijkruimte
(28/08/2014)
w14.000382.
Velsen-Noord
Lijndenweg 6, wijzigen bestemming naar horeca en plaatsen reclame/vlaggenmasten (25/08/2014)
w14.000376;
Pontweg ong., kappen 14 bomen
(25/08/2014) w14.000378.
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.

Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag
met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 5 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswij-
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Aanvragen (vervolg)
zen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burge-

meester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van monde-

linge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft
het volgende ontwerpbesluit:

Santpoort-Noord
Floraronde 291, gebruiksvergunning ingebruikname kinderdagverblijf w14.000255.

IJmuiden
Andromedastraat 12, plaatsen erker
(29/08/2014) w14.000342;
Kennemerstrand ong., afgraven duintoppen (01/09/2014) w14.000183;
Uranusstraat 23, plaatsen over de nok
dakkapel (29/08/2014) w14.000320;
Texelstraat 45, veranderen bedrijfsgebouw (02/09/2014) w14.000334;
Trompstraat 68, wijzigen hoogte
dakterrasafscheiding (29/08/2014)
w14.000152.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

dit besluit binnen een termijn van 6
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en
verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld..

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

Driehuis
Van den Vondellaan 29, kappen boom
(02/09/2014) w14.000371;
Van Maerlantlaan 36, plaatsen dakkapel (28/08/2014) w14.000321;
Bosboom-Toussaintlaan 8, plaatsen
perceelafscheiding met groendragers (29/08/2014) w14.000291.
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 43, kappen boom
(28/08/2014) w14.000364;
Schipbroekenweg 14, plaatsen dakkapel (01/09/2014) w14.000369.
Santpoort-Zuid
Litslaan
16,
kappen
boom
(28/08/2014) w14.000361;
Wustelaan 61, aanleggen speelveldje met kunstgras (28/08/2014)
w14.000271.

Velsen-Noord
Rooswijkweg 217, vergroten bedrijfshal (01/09/2014) w14.000343.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Weigering omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor.
Kanaalstraat 170, wijzigen bestemming wonen naar rouwcentrum
(01/09/2014) w14.000198.
Weigering omgevingsvergunning –
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Linie
2a,
innemen
ligplaats
(29/08/2014) w11.000589.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tegen

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
zondag 2 november 2014, sporthal
IJmuiden –Oost, van 09:00 tot 15:00
uur (27/08/2014) u14.008797.
Film- en foto opnamen artikel
2:12 APV
IJmuiderslag omgeving strand,
4,5,10 en 11 september 2014
(28/08/2014) u14.008871.

Aanmelding evenementen 2015
In verband met planning en afstemming is het van belang om in
een vroeg stadium inzicht te hebben in het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 2015
een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 17 oktober a.s. hun
evenement(en) aan te melden bij
de Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergun-

ningen.
Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden van de website van de
gemeente www.velsen.nl. Het formulier is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. U wordt

verzocht het formulier digitaal op te
sturen naar evenementen@velsen.
nl. Een reportage van deze sessies
is terug te zien in de week na de vergadering op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.
nl.
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Raadsplein 11 september 2014
Op donderdag 11 september 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen
in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Notities Toegang Sociaal Domein en Sociaal wijkteam

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Startdocument bestemmingsplan Duingebied
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
Aanbestedingswet 2012 en Inkoopbeleid 2011
PAUZE (van 21.00-21.30 uur)

Geslaagd
experiment
bij Damclub
IJmuiden

verd tot een inspirerende werkplek. ,,Sindsdien is het klantenbestand flink uitgebreid. Zo ontwikkelden wij de complete huisstijl/website voor Franclean en
recent de folder en website van
het Kunstencentrum Velsen.
Maar met de komst van Heineken Nederland met de merken
Heineken, Amstel en Brand gaat
het snel. Vandaar dat we gaan
uitbreiden en op zoek zijn naar
een creatieve DTP-er/vormgever.
Wil je solliciteren op deze functie? Bekijk dan onze advertentie
in deze krant met wat we van je
verwachten en hoe je kunt solliciteren.’’

volg van de economische crisis,
moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen
steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen
doen een beroep op de hulp van
het Leger des Heils. Bent u tijdens
de collecteweek beschikbaar en
wilt u zich aanmelden om in uw
wijk te collecteren? Ga dan naar
www.legerdesheils.nl/collectanten of bel met 036-5398175.

open, waarop kleine treintjes de
hele dag hun rondjes rijden. De
onderhoudswerkplaats is te bezichtigen waar diverse stoommachines tentoongesteld worden. Om 10.00 uur wordt begonnen met het opstoken van de locomotieven. Om 11.00 uur begint
de eerste rit. De laatste rit wordt
gereden om 16.00 uur. Verras uw
kinderen op een treinrit achter
een echte stoomlocomotief!

Velsen - Het Leger des Heils
zoekt collectanten in Driehuis,
IJmuiden,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid,
Velsen-Noord
en Velsen-Zuid voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 24 tot
en met 29 november 2014. De opbrengst wordt gebruikt voor het
sociaal maatschappelijk werk van
het Leger des Heils. Een groeiende groep mensen heeft, als ge-

Leger des Heils-collecte
Velsen-Zuid - Vrijdagavond
vond in het stadion van Telstar
tweemaal een aftrap plaats. Op
symbolische wijze werd eerst,
met de overhandiging van een
aantal collectebussen, de start
van de KWF-collecte aangekondigd die deze week wordt gehouden.
Direct daarna vond de aftrap
plaats van de wedstrijd Telstar
-Almere, die door de thuisspelende ploeg werd bekroond met een

fraaie 3 -1 zege. Voor de symbolische aftrap van de KWF-collecte was Lucas de Leeuw uitgenodigd. Lucas is 16 jaar en heeft
onlangs het bijzonder goede
nieuws gehoord dat hij schoon is
van kanker. Op deze wijze werd
door Lucas en zijn vrienden een
mooie start gegeven aan de collecteweek waarvoor driehonderd
vrijwilligers in heel Velsen met
een collectebus langs de deuren
gaan. (foto: Joop Waijenberg)

Studio ZOLF! breidt uit Aftrap voor KWFcollecte bij Telstar
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Open dag spoorbaan
21.30-23.00

Voortzetting huurcontract Witte Theater
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Velsen-Noord
en Velsen-Zuid voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 24 tot
en met 29 november 2014. De opbrengst wordt gebruikt voor het
sociaal maatschappelijk werk van
het Leger des Heils. Een groeiende groep mensen heeft, als ge-

open, waarop kleine treintjes de
hele dag hun rondjes rijden. De
onderhoudswerkplaats is te bezichtigen waar diverse stoommachines tentoongesteld worden. Om 10.00 uur wordt begonnen met het opstoken van de locomotieven. Om 11.00 uur begint
de eerste rit. De laatste rit wordt
gereden om 16.00 uur. Verras uw
kinderen op een treinrit achter
een echte stoomlocomotief!

IJmuiden - In april 2013 berichtten wij over de start van ZOLF!
reclamestudio in IJmuiden.
Sindsdien is er veel gebeurd. Reden genoeg voor oprichter Patrick Zwanenburg om een update te geven over de laatste
stand van zaken.
Hoe is het gegaan sinds de start
vorig jaar? ,,Het is altijd spannend om iets nieuws te starten. Het is daarom zo belangrijk dat je verhaal naar de klant
duidelijk is. Na wat verschillende opdrachten, zoals de beeldbewerking van IJmuiden achter
de balie van Woningbedrijf Velsen, kwam ik in contact met de
Stadsschouwburg Velsen. Vanaf de eerste opdracht was er een
klik en zaten we meteen op dezelfde golflengte. Het vertrouwen groeide en met de ontwikkeling van het beeldmerk voor
de jubileumproductie Het meisje van Velsen maar ook met dé
gids voor het nieuwe seizoen
ben ik supertrots op het eindresultaat. Maar bovenal op de samenwerking en waardering van
de klant.’’
In maart is ZOLF! verhuisd naar
de Meeuwenlaan. Het pand is
onlangs opgeknapt en omgeto-

IJmuiden - Bij DCIJ is het gebruikelijk dat er naar nieuwe mogelijkheden op damgebied wordt
gezocht. Vorig jaar vond er al een
massakamp plaats tussen de
jeugd van DCIJ en een team uit
China dat met behulp van computers en ‘skype’ tot stand kwam.
Deze keer was er ‘online’ een
partij tussen Cees Pippel en Willem Winter te volgen. Op clubgebied een unicum. De toeschouwers waren getuigen van een
partij om je vingers bij af te likken, die duurde tot in de kleine
uurtjes. Cees Pippel werd uiteindelijk de winnaar. Er vielen nog
enkele uitslagen in het oog. Zo
won de in topvorm verkerende
Piet Kok in het gevorderde middenspel onverwacht van Rick
Hartman. Stella van Buuren bezorgde in het prille seizoen Jan
Maarten Koorn al zijn tweede
nederlaag. Voormalig clubkampioen en favoriet Casper Remeijer ondervond hevige weerstand van Harrie van der Vossen.
Na een grote afwikkeling deed
zich het unieke feit voor dat beide spelers de beschikking kregen over twee dammen. Winst
voor één van beiden zat er daarna niet meer in.
Jesse Bos was aan zijn stand
verplicht om van Cees van der
Vlis te winnen en zo geschiedde. Max Doornbosch strafte enkele onnauwkeurige zetten van
Nicole Schouten gedecideerd af
en won daarna simpel. Jan Apeldoorn liet zich na een zwakke
opening door Martin van Dijk
bijna gewillig naar de nederlaag
voeren.

Velsen-Zuid - Zondag 7 september houdt modelbouwvereniging Het Y in Spaarnwoude weer
een open dag. Zij zullen dan op
600 meter lange spoorbaan met
diverse stoom-, elektrische- en
diesellocomotieven rondrijden.
Groot en klein worden uitgenodigd om in de passagierswagons plaats te nemen, dit tegen
een kleine vergoeding. Daarnaast is de 45 mm-spoorbaan
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De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.
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Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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1: Raadzaal
19.30-21.00

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot
uiterlijk dinsdag 10 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via email: griffier@velsen.nl

Geslaagd
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bij Damclub
IJmuiden

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.

