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Amy Koopmanschap 
waarnemend burgemeester
velsen - Commissaris van 
de Koning Johan rem-
kes heeft Amy Koopman-
schap benoemd tot waar-
nemend burgemees-
ter van velsen. Dat is ge-
beurd in overleg met de 
fractievoorzitters.

De huidige burgemees-
ter Franc Weerwind is per  
9 september benoemd tot 
burgemeester van Alme-
re. Daardoor is met ingang 
van deze datum een vaca-
ture ontstaan. Het is beleid 
om een waarnemend burge-
meester te benoemen in ge-
meenten waar het op voor-
hand vaststaat dat de bur-
gemeesterloze periode lan-

ger dan drie maanden gaat 
duren.
Door het vertrek van Weer-
wind zal er langer dan drie 

maanden een burgemees-
terloze periode ontstaan. De 
benoemingsprocedure van 
de nieuwe burgemeester 
zal worden gestart en duurt 
minstens zes maanden.
Amy Koopmanschap was 
van 2003 tot 2015 burge-
meester van Diemen en van 
1997 tot 2003 burgemees-
ter van Zoeterwoude. Tussen 
1990 en 1997 was zij eerst 
stadsdeelvoorzitter en daar-
na stadsdeelwethouder van 
de Amsterdamse deelge-
meente De Pijp. Zij is 63 jaar 
en lid van GroenLinks.
De nieuwe waarnemend 
burgemeester zal per 9 sep-
tember  2015 in functie tre-
den. (foto: Diemernieuws.nl)

Markt op Beeckestijn trekt duizenden bezoekers

Hippe curiosa en brocante
velsen-Zuid - Gehaak-
te spreien, kristallen mes-
senleggers en meubels 
met kunstzinnige slijtplek-
ken vormden zondag maar 
een klein deel van het enor-
me aanbod van de Curiosa- 
en Brocantemarkt op land-
goed Beeckestijn. Bijna an-
tiek is kennelijk weer hip, ge-
zien het grote aantal bezoe-

kers van en naar het land-
goed. Parkeerplaatsen ston-
den vol, maar ook op de fiets 
of te voet ging het massaal 
naar de markt. Dat geen toe-
gang werd geheven scheelde 
vast in het aantal bezoekers. 
Toch was een volle beurs 
voor sommige items wel een 
vereiste. Voor een zilveren 
vislepel werd zonder blikken 

of blozen 450 euro gevraagd. 
Gelukkig kon je voor veel 
minder geld de vijftiger jaren 
broodtrommel van je opa en 
oma terugkopen. Ook het pu-
bliek was grotendeels van de 
‘brocanteleeftijd’. Een wan-
deling langs 120 kramen kan 
uitputtend zijn. Wat meer ho-
reca met zitgelegenheid zou 
dan ook fijn geweest zijn.

Kraan teruggevonden
velsen-Noord - In de 
nacht van 21 op 22 augus-
tus werd in velsen-Noord 
een enorme hijskraan ge-
stolen.

Restanten van de kraan wer-
den teruggevonden bij een 
sloperij in de Friese gemeen-
te Achtkarspelen. De kraan 
bleek al volledig gedemon-
teerd te zijn.

Na de diefstal schakelde de 
eigenaar social media in op 
zoek naar getuigen. Mede 
hierdoor stelde de politie een 
onderzoek in bij het sloopbe-
drijf in Friesland.
De politie heeft een 21-jarige 
man uit Drogeham verhoord. 
Hij wordt verdacht van heling 
van de kraan. Een onderzoek 
naar de mogelijke dief of die-
ven wordt voortgezet.
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

In juli heb ik in deze rubriek 
al even aandacht besteed 
aan het vernieuwde Dudok-
plein en de zeven poort-
jes van hout en staal. Spe-
culaties over de betekenis 
van de poortjes waren - en 
zijn nog steeds - niet van de 
lucht! Zoals al in juli aange-
geven vormen de poortjes 
een kunstwerk dat de ingang 
van het gemeentehuis mar-
keert en een speelse schei-
ding vormt tussen het Du-
dokplein en het parkeerter-
rein. Qua vorm heeft de kun-
stenaar zich laten inspireren 
door het venster van de bur-
gemeesterskamer in het “ou-
de” stadhuis aan Plein 1945. 
Maar juist vanwege alle spe-
culaties over de betekenis 
werd mijn nieuwsgierigheid 
gewekt en heb ik de kunste-
naar Paul van Osch benaderd 
voor uitleg.
Het kunstwerk heet ‘Expan-
ding territory’ in de beteke-
nis van het ‘vergoten van je 
eigen gebied’. De poortjes 

moeten worden gezien als 
een aanmoediging aan ie-
dereen om zijn of haar eigen 
grenzen te verkennen. Paul 
geeft aan: ‘Stel je open voor 
de wereld en deze zal gro-
ter worden. Ontdek jezelf en 
ontdek je eigen wereld en de 
wereld van een ander. Stel je 
zelf open voor eenieder met 
andere ideeën, een andere 
cultuur of een andere religie. 
Je zult daardoor nieuw ge-
bied verkennen en je wereld 
vergroten en verrijken. Ieder 
portaaltje zou je kunnen zien 
als een doorgang naar het 
onbekende.’
Terwijl Paul op het Dudok-
plein aan het werk was, kwa-
men hem al verschillende as-
sociaties door voorbijgangers 
ter ore. Vooral toen de straat 
nog open lag en de portaal-
tjes nog in het zand stonden, 
werden het al strandhuisjes 
genoemd. Ook werd er ge-
sproken van detectiepoort-
jes. Hopelijk draagt Paul’s 
uitleg bij aan begrip voor de 
poortjes. Als straks in het na-
jaar de tijdelijke grasmatten 
in de borders, die het stuiven 
moeten tegengaan, worden 
vervangen door vaste be-
planting, zal het vernieuwde 
Dudokplein voltooid zijn en 
kunnen de IJmuidenaren op 
ontdekkingsreis gaan en hun 
territorium vergroten!

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Nieuw cursusaanbod 
bij Volksuniversiteit
Velsen - Op 21 september 
start het nieuwe cursussei-
zoen van Volksuniversiteit Vel-
sen (VUV). De VUV is hèt cur-
suscentrum in de IJmond voor 
kennis, creativiteit, en zelfont-
wikkeling. Hoewel de naam 
universiteit misschien anders 
suggereert kan iedereen, on-
geacht achtergrond, betaal-
baar een cursus van zijn of 
haar keuze volgen. Of je nu 
een taal wilt bijspijkeren om-
dat het handig is op je werk of 
omdat je je wilt verdiepen in 
de taal van het land van jouw 
vakantiekeuze, bij de Volks-
universiteit ben je aan het juis-
te adres. Doordat je in groeps-
verband de taal leert, inspireer 
en motiveer je elkaar. Maar er 
is meer! 

Naast talen biedt Volksuniver-
siteit Velsen ook diverse nieu-
we cursussen aan op het ge-
bied van creativiteit en zelf-
ontwikkeling. Zo vind je je in-
nerlijke rust terug bij bijvoor-
beeld Mindfulness of Lessen 
in Geluk, maar kun je ook de 
beginselen leren van het ha-
ken, breien of kleding naai-
en. Meer inzicht krijgen in 
wat jouw kind uitvoert op so-
ciale media? Ook daar bieden 
ze een cursus voor aan: Social 
Media voor Ouders. De mees-
te cursussen worden gegeven 
op de Tiberiusschool, Tiberus-
plein 5 te IJmuiden. Het hele 
aanbod is te vinden op www.
volksuniversiteitvelsen.nl. Zie 
ook  www.kunstencentrum-
velsen.nl of bel 0255 – 510684.

Tekorten dreigen
bij IJmond Werkt!
Regio – IJmond Werkt! is de 
instantie waar mensen op 
weg naar werk worden gehol-
pen. IJmond Werkt! wordt be-
taald door de gemeenten Vel-
sen, Heemskerk en Beverwijk. 
Door de decentralisaties en de 
grotere werkloosheid dreigt 
een structureel tekort in de be-
groting van IJmond Werkt! Dat 
kan oplopen tot 2 miljoen eu-
ro structureel in 2020. Er is nu 
een extern adviesbureau (Be-
renschot) gevraagd om te on-
derzoeken hoe dit tekort kan 
worden voorkomen. Er zijn 
tien maatregelen geformuleerd 
waardoor genoeg bespaard 
kan worden. De maatregelen 
zijn in een Keuzenota weer-
gegeven en voorgelegd aan 
de cliëntenraden van de ge-
meentes en de gemeenteraad. 
De gemeenteraad mag slechts 
over twee maategelen beslis-
sen, waar de cliëntenraden het 
overigens niet mee eens zijn. 
Een aantal maatregelen be-
treffen efficiency, maar ook 
zal worden besloten of zoge-
naamde nuggers (niet-uitke-
ringsgerechtigden) niet zullen 
worden begeleid. Mensen die 
zelf ontslag nemen of zelfstan-
digen die stoppen met hun be-
drijf vallen in deze categorie. 
Voor een groot deel kunnen 

deze mensen zelf werk vin-
den. De cliëntenraden pleiten 
ervoor om deze mensen per 
categorie in te delen en dan 
te beslissen of zij begeleiding 
krijgen.
Ook is voorgesteld om alleen 
perspectiefrijke mensen naar 
IJmond Werkt! te sturen. Dat 
zou betekenen dat mensen die 
minder kans maken op regu-
lier werk in de bijstand zouden 
moeten blijven. Re-integratie-
trajecten zijn duur en dat geldt 
ook voor begeleiding van men-
sen met een arbeidsbeperking. 
Het grote nadeel van de nieu-
we maatregel is dat alleen nog 
standaardbegeleiding wordt 
gegeven en dat zwakkeren niet 
worden begeleid naar en in het 
arbeidsproces.
De cliëntenraden hebben 
meerdere bezwaren tegen de 
bezuinigingsplannen. Zo zijn 
zij bang dat veel cliënten op de 
onderste treden van de parti-
cipatieladder terecht zullen ko-
men. Niet alleen maatschap-
pelijk ongewenst, maar ook 
zou niet voldoende zijn uitge-
werkt dat deze cliënten uitein-
delijk meer geld gaan kosten. 
Bovendien wijzen de cliënten-
raden op de taak van de ge-
meente om cliënten te laten 
participeren.

Herinrichting parkeer-
plaats Broekerwerf

Velserbroek – De gemeen-
te heeft aangekondigd dat 
de parkeerplaats op bedrij-
venterrein Broekerwerf bij 
de Klompenmakerstraat op-
nieuw wordt ingericht. Aan-
leiding is het rommelige 
straatbeeld, veel foutpar-
keerders en een verkeers-
onveilige situatie. De plan-
nen voor de herinrichting 
zijn in samenspraak met de 

omliggende bedrijven tot 
stand gekomen. Voor per-
sonenauto’s komen 40 par-
keerplaatsen extra en het 
parkeren wordt meer geor-
dend. 
Vrachtwagenchauffeurs die 
ook gebruik maken van het 
terrein zijn geïnformeerd 
over de plannen en konden 
ook reageren op de plan-
nen.
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Donderdag 
3 september

Fancy Fair in De Spil, Frans 
Halsstraat, IJmuiden. Van 
13.30 tot 16.30 uur. Toegang 
is vrij.

Vrijdag 
4 september

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: Tentoonstelling 
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Open dag en opening bui-
tenaula bij Begraafplaats 
Duinhof, Slingerduinlaan 6, 
IJmuiden. Tussen 14.30 en 
17.00 uur. 
Santpoort Jazz op Broek-
bergenplein Santpoort-
Noord. Met band Jimmy’s 
Gang. Aanvang 19.30 uur. 
Zie ook zaterdag.
Orgelconcert in Nieuwe 
Kerk IJmuiden, Kanaal-
straat 250, door Peter Eilan-
der. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang is gratis. 
Klaverjassen bij PUIJ bij 
de jeux de boulesvereni-
ging aan de Heerenduinweg, 
IJmuiden, achter de speel-
tuin. Aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 
5 september

Open dag bij FCC Wijker-
oog (fietscross) en Duik-
centrum Kennemerland in 
Velsen-Noord. Van 11.00 tot 
15.00 uur, tegenover Wijker-
oogstraat 168. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Santpoort Jazz op Broek-
bergenplein Santpoort-
Noord. Met Tata Steel Big-
band, Rubberneck, Ampless 
en Fred Kordon met muziek-
vrienden. Aanvang 17.00 uur. 
Receptie bij sportschool 
Special Health, Crocus-
straat 1e, Santpoort-Noord. 
In verband met 5-jarig be-
staan. Vanaf 20.00 uur.
Bingo bij Speeltuin De Vei-
lige Haven, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. Bel voor ver-

voer 06-28900999 of 0255-
518077. 

Zondag
6 september

Soli workshops slagwerk 
en blaasinstrumenten in 
Soli Muziekcentrum, Sant-
poort-Noord. Aanmelden via 
secretariaat@soli.nl. Geef 
aan welk instrument je wilt 
bespelen. 
Open dag Forteiland 
IJmuiden. Afvaarten om 
10.45, 12.45 en 15.10 uur 
vanaf Kop van de Haven. 
Toegangskaarten 12,50 euro.
Roofvogelexcursie vanaf 
Boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Aanvang 11.00 uur. 
Deelname gratis.
‘t Staende Tuygh treedt op 
in Ruïne van Brederode, Vel-
serenderlaan, Santpoort-
Zuid. Van 11.00 tot 13.00 uur. 
Entree 3 euro, kinderen 1,50 
euro.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: Tentoonstelling 
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Verhaallezing van Carmen 
de Haan met ‘Ik hou van mij’. 
In het Raphaëlkerkje, Popel-
laan 1, Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Deelna-
me 8 euro.
Zomerconcert kerkje 
Stompe Toren in Spaarn-
woude met Duo Rumbada-
ma. Aanvang 14.00 uur.
Opening seizoen ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Britse pi-
anist James Lisney speelt 
Haydn, Liszt en Schubert. 
Aanvang 15.00 uur. Vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.
Opening tentoonstelling 
over gemeentearchitec-
ten van Velsen. Bij pARTer-
re aan Torenstraat 7, Velsen-
Zuid. Vanaf 16.00 uur.

Maandag
7 september

Ruilbeurs legpuzzels in 
Steunpunt Zeewijk IJmui-

den. Van 10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond Vereni-
ging IJmuiden in De Bol-
der, Bloemstraat 124 in 
IJmuiden. Vanaf 19.30 uur. 
Info 06-41804330.

Dinsdag
8 september

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Afscheidsreceptie burge-
meester Franc Weerwind 
vanaf 16.00 uur in Felison 
Cruise Terminal, Volendam-
kade, IJmuiden. 
Alzheimer Café over hulp 
door het sociaal team. Van 
19.00 tot 21.00 uur in de 
Centrale Bibliotheek IJmui-
den, Dudokplein. 
Open repetitie shantykoor 
Grace Darling. U mag een 
keer meezingen. Vanaf 19.45 
uur in het W.F. Visserhuis, 
Houtmanstraat 1, IJmuiden. 
Zie ook www.gracedarling.
nl.
Avond over Kansen voor 
financiering voor onderne-
mers. Op Landgoed Duin en 
Kruidberg, Duin- en Kruid-
bergerweg 60 in Santpoort-
Noord. Van 19.00 tot 21.00 
uur. Deelname gratis. Aan-
melden via www.kvk.nl/
ijmond. 
Musicalhit Grease van 
Joop van den Ende en Albert 
Verlinde. In Stadsschouw-
burg Velsen. Zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Woensdag
9 september

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie ‘IJmuiden in scherven’. En 
tentoonstelling ‘Romeinen 
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: Tentoonstelling 
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen op 
Beeckestijn. Voor 4 t/m 8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 6 euro per kind. Aan-
melden via carla_schut@
hotmail.nl.
Musicalhit Grease van 
Joop van den Ende en Albert 
Verlinde. In Stadsschouw-
burg Velsen. Zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Donderdag 
10 september

Informatieavond over pijn 
bij kanker. In Inloophuis 

 
Kennemerland, Wulverder-
laan 51, Santpoort-Noord. 
Van 19.30 tot 21.00 uur. Aan-
melden via 023-8885367 of 
info@inloophuiskennemer-
land.nl. 
Musicalhit Grease van 
Joop van den Ende en Albert 
Verlinde. In Stadsschouw-
burg Velsen. Zie www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Nieuwe geldautomaat Driehuis
Pinnen in Zorgspecialist
Driehuis - Contant geld is 
weer binnen handbereik in 
Driehuis. Rabobank IJmond 
heeft vorige week een geld-
automaat geopend in het 
pand van Zorgspecialist aan 
de Driehuizerkerkweg.
Rabobank was langere tijd 
op zoek naar een geschikte 
locatie voor de nieuwe geld-
automaat. De vorige pinauto-
maat voldeed niet langer aan 
de veiligheidseisen en werd 
daarom per 30 april 2015 bui-
ten gebruik gesteld.
Ondanks het feit dat mobiel 
betalen een enorme vlucht 
heeft genomen, vindt Rabo-

bank IJmond het belangrijk 
dat mensen in hun directe 
omgeving contant geld kun-
nen opnemen. Deze service 
is vooral voor ouderen van 
belang. In overleg met klan-
ten, ledenraadsleden en On-
dernemersvereniging Drie-
huis is daarom gezocht naar 
een nieuwe locatie voor de 
geldautomaat.
Er kan alleen worden gepind 
tijdens openingstijden van 
Zorgspecialist. Op de foto Ja-
kob Klompien, directievoor-
zitter Rabobank IJmond, tij-
dens de ingebruikname van 
de geldautomaat.

Santpoort-Noord - Mah-
jong, het spel der duizend 
wonderen genoemd, is een 
oud Chinees gezelschaps-
spel. Heel boeiend en bij-
zonder. Het wordt gespeeld 
met 144 stenen. 

Mahjong is een spel waar-
bij kennis, tactiek, inzicht en 
geluk een rol spelen. Wilt u 
kennismaken met Mahjong 
of wilt u uw mahjongken-
nis opfrissen, dan biedt de-
ze cursus u een goede kans. 
Op donderdag 24 september 
start de cursus. 

Er zijn 6 avonden van 19.30 
tot 21.30 uur. Kosten 30 euro 
incl. boek. Meer weten? Bel: 
Janie Nolten 023-5390680 
of e-mail: f.nolten@hccnet.
nl.

Mahjong-
cursus
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Speciaal voor nabestaanden

Inloophuis start weer 
met kook-eetgroep

De veilige plek en onder-
steuning van deskundi-
ge vrijwilligers met veel er-
varing op het gebied van 
rouw- en verliesbegelei-
ding, zullen er voor zorgen 
dat de gesprekken aan tafel 
goed verlopen, er aandacht 
voor ieder is en men weer 
op verhaal kan komen.
Men geeft zich op voor de 
gehele periode, de groeps-
samenstelling blijft dus ook 
tijdens deze zes keer Kook/
Eten hetzelfde. Voor deze 
groep kunnen zich maxi-
maal tien deelnemers in-
schrijven, dus wacht u niet 
te lang.

Locatie Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord. Kook/Eet-
groep is op zes woensdag-
avonden: 9 en 30 septem-
ber, 14 en 28 oktober, 11 en 
25 november 2015, steeds 
van 17.00 tot 20.00 uur. Aan-
melden kan via mail: info@
inloophuiskennemerland.
nl of telefoonnummer 023-
8885367. De eigen bijdrage 
voor zes avonden totaal is 
52 euro.

Velsen - Het huidige kabinet 
heeft vanaf 2015 veel zorgta-
ken, die gepaard gaan met 
bezuinigingen, overgeheveld 
naar de gemeenten. Het gaat 
om decentralisatie van Wmo, 
Jeugdzorg en Participatiewet. 
Velsen Lokaal kan zich voor-
stellen dat niet iedereen even 
blij is met deze veranderin-
gen en dat deze kunnen lei-
den tot onzekerheid en pro-
blemen. Velsen Lokaal komt 
graag in contact met mensen 
die problemen hebben als 
gevolg van de veranderingen 
in de zorg. Dat kunnen zorg-
ontvangers zijn, maar ook 
zorgpersoneel, mantelzor-
gers of ouders van kinderen 
die jeugdzorg krijgen. Daar-
om heeft Velsen Lokaal een 
digitaal meldpunt geopend 
voor deze groep mensen. Bij 
het meldpunt kan men te-
recht met problemen, zorgen, 
opmerkingen en complimen-
ten. Zorgontvangers, ouders, 
familie, mantelzorgers, men-
sen met een bijstandsuitke-
ring, werknemers in de zorg, 
en anderen kunnen een mel-
ding doen. 
De gemeente Velsen heeft 
besloten tot een zogenaamde 
zachte landing. Dat houdt in 
dat mensen die al zorg kre-
gen de zorg in 2015 en 2016 
zo veel mogelijk houden en 
dat veranderingen geleide-

lijk worden doorgevoerd, zo-
dat mensen zo min mogelijk 
last en onzekerheid ervaren.
Velsen Lokaal bestuursvoor-
zitter Bart Tijl over het meld-
punt: ‘Wij hebben de in-
druk dat de gemeente Vel-
sen de overdracht van de 
zorgtaken in principe goed 
voor elkaar heeft. Toch kun-
nen mensen tegen proble-
men of belemmeringen aan-
lopen of zijn mensen extra 
bezorgd. Daarnaast krijgen 
we meldingen dat niet ie-
dereen de zorg krijgt waarop 
men recht denkt te hebben. 
Ook zijn hulpbehoevenden 
bezorgd over de eigen bij-
drage voor de hulpmiddelen, 
die soms hoger lijkt dan de 
kostprijs van die middelen, 
zoals onlangs in de IJmui-
der Courant stond. Wij wil-
len graag een beeld krijgen 
van die problemen en zorgen 
en hebben daarom een digi-
taal meldpunt opgezet. Daar-
mee willen we problemen in 
kaart brengen en daar waar 
nodig en mogelijk willen we 
bemiddelen of helpen bij een 
oplossing. Aan de andere 
kant horen we natuurlijk ook 
graag de positieve geluiden 
en complimenten.’

Het meldpunt is te bereiken 
via: http://velsenlokaal.nl/
meldpunt.

Lopen voor Dirk Kuyt Foundation 
tijdens Rabobank Pierloop

IJmuiden - De Rabobank 
Pierloop Velsen viert dit jaar 
haar 25-jarig jubileum. Op za-
terdag 12 september kunnen 
hardlopers meedoen aan dit 
sfeervolle evenement. Met de 
scholenloop en de afstanden 
8,2 en 15 km is er weer voor 
ieder wat wils.

Ook is de Dirk Kuyt Founda-
tion aanwezig bij deze jubile-
umeditie van de Pierloop. De-
ze stichting zet zich in voor 
het stimuleren en bevorde-
ring voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke 
beperking. Het motto is ‘Sport 
& Fun is for Everyone’.
Henk van der Deijl, directeur 
Interfish IJmuiden: ,,Dit goede 
doel sprak ons aan en sinds 

2014 omarmen wij de Dirk 
Kuyt Foundation dan ook als 
sponsor. Vorig jaar is het fan-
tastische bedrag van 6.205 
euro opgehaald door een 
groep van 50 lopers, voort-
komend vanuit diverse be-
drijven vanuit de omgeving 
Velsen. Natuurlijk hopen we 
er ook dit jaar weer een ge-
zamenlijk succes van te ma-
ken!’’ Met het opgehaalde 
bedrag vanuit 2014 wordt, 
in samenwerking met Sport-
support Haarlem, Sportser-
vice Haarlemmermeer en de 
Provincie Noord-Holland, op 
30 augustus een sport- en in-
formatiedag op het Pim Mu-
lier Sportpark te Haarlem ge-
organiseerd voor kinderen en 
volwassenen met een beper-

Middag over het werk 
van de Vletterlieden
IJmuiden - In het kader van 
het Festival Industrie Cul-
tuur is er in het Zee- en Ha-
venmuseum op zaterdag 
12 september om 13.30 uur 
een verhalen- en filmmiddag 
over het werk van de Vletter-
lieden.
Vanaf het leugenaarsbank-
je zullen in de loodsenzaal 
door (oud)vletterlieden ver-
halen over het werk van de 

vletterlieden worden verteld. 
In de filmzaal worden specia-
le films over hun werkzaam-
heden getoond.
Uiteraard kan ook het muse-
um worden bezocht. De en-
tree voor deze verhalen- en 
filmmiddag wordt gespon-
sord door de Coöperatieve 
Vereniging van Vletterlieden 
en is gratis. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl.

Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland start in september weer met een 
Kook-Eetgroep voor nabestaanden die hun partner verloren zijn aan kanker. 
Het doel is om samen de maaltijd te gebruiken, met ruimte voor het uitwisse-
len van ervaringen en aandacht voor verlies en rouw. De sfeer zal open en laag-
drempelig zijn, het Inloophuis zorgt voor de praktische invulling van de maaltijd 
en men wordt van harte uitgenodigd om mee te koken en/of op te ruimen. 

Velsen Lokaal start 
meldpunt decentralisaties

king. Het bedrag dat in 2015 
wordt opgehaald zal weder-
om ingezet worden om een 
mooi sportevenement in de 
regio te organiseren voor on-
ze doelgroep!
Bedrijven die zich willen aan-
melden kunnen contact op-
nemen met Karlijn van Leeu-
warden via runningteam@
dirkkuytfoundation.nl. Inmid-
dels hebben de bedrijven 
BDO, BK Groep, CareworX, 
Kloosterboer/Daalimpex en 
Interfish zich al aangesloten 
bij het Dirk Kuyt Foundation 
Running Team.

De individuele lopers kunnen 
zich inschrijven via inschrij-
ven.nl. Zie ook www.pierloop.
nl.
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Alzheimer Café over 
hulp van sociaal team

IJmuiden - Dinsdag 8 sep-
tember is er weer een Alz-
heimer Café in IJmuiden en 
het onderwerp is: ‘Demen-
tie, wanneer kan het soci-
aal team helpen?’ Demen-
tie kan heel confronterend 
zijn. Soms zijn er vragen 
waarbij het antwoord niet 
zo snel gevonden is. Dan 
is het fijn om te weten dat 
er een sociaal team bestaat 
die kan helpen met onder-
steuning, begeleiding en 
adviezen. Gespreksleider 
Ada Schuurman (Zorgba-
lans) zal samen met een 
medewerker van Socius 
Maatschappelijk Dienst-
verleners vertellen bij wel-
ke vragen men terecht kan 
bij het sociaal team, hoe ze 
te bereiken zijn en wat er 
daarna gebeurt. Er is ruim-
te voor interactie en het uit-
wisselen van ervaringen.

Wilt u meer weten over dit 
onderwerp? Ga naar het 
Alzheimer Café in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmui-
den, Dudokplein 16, 1971 
EP IJmuiden. De ontvangst 
is vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma start om 19.30 uur 
en is tot 21.00 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, 
buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.
De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen 
ervaring spreken. Na dit 
gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te le-
zen. 

Uitgeest - In Sporthal de 
Zien wordt op zondag 20 
september een grote over-
dekte rommelmarkt gehou-
den. De markt is van 11.30 
tot 15.30 uur en de entree 
bedraagt 2 euro. Kinderen 
hebben gratis toegang. Het 
is een grote markt met 70 
kramen (4 x 1.20 m). 

Een kraam is te reserve-
ren voor 20 euro. Voor 
meer informatie: 0251-
254067/240557 of e-mail: 
joke.jurriens@xs4all.nl of 
annekezonn@hotmail.com.

Rommelmarkt 
in Uitgeest

Bloemendaal -  Op 6 sep-
tember wordt de verhaalle-
zing ‘Ik hou van mij’ gege-
ven in het St. Raphaëlkerk-
je, Popellaan 1 in Bloemen-
daal. Carmen de Haan van 
het Centrum voor Vrede in 
Santpoort verzorgt de le-
zing, die van 14.00 tot 16.00 
uur duurt. Houden van je-
zelf is de basis voor per-
soonlijke groei en de sleu-
tel tot succes. 

Deelname kost 8 euro. Zie 
Ook www.carmendehaan.
nl.

Verhaallezing

Velsen-Zuid – Landgoed 
Waterland heeft vergun-
ning gevraagd voor het 
bouwen van een beheers-
schuur en het aanleg-
gen van een nieuwe toe-
gangsweg en het kappen 
van bomen. De aanvraag 
is in strijd met het bestem-
mingsplan, dus moet een 
procedure worden doorlo-
pen voor er goedkeuring 
komt. Bij de beheersschuur 
worden de maximaal toe-
gestane goot- en nokhoog-
ten overschreden. De plan-
nen zijn nog vijf weken in 
te zien. 
Tijdens deze termijn kan 
iedereen reageren op de 
plannen. Daarna mag de 
raad hierover beslissen.

Bouwplannen 
Waterland

Jarig gospelkoor Get 
Together Again op pad
Velsen - Als je als gospel-
koor de naam Get Together 
Again heet, dan ga je bij je 
15-jarig jubileum natuurlijk 
samen weer iets leuks doen. 
Het Velserbroekse koor vier-
de zaterdag hun verjaardag 
met een bunkerwandeling en 
een culinaire eetpartij van ei-
gen makelij.

Voorafgaand aan de bun-
kerwandeling kwamen de 
koorleden in de Petrakerk in 
IJmuiden bijeen met het lek-
kers dat zij thuis hadden ge-
fabriceerd. Voor zij konden 
smullen werd er gewandeld 
onder leiding van voorzitter 
en VVV-gezicht Gerardo Eij-
bersen. Als je weet dat de 
koorleden een leeftijd heb-
ben van tussen de 35 en 84 
jaar en dat zelfs de oudsten 
meewandelden zegt dat wel 

iets over de spirit binnen het 
koor. Na alle bunkerverhalen 
begon het bunkeren pas echt 
bij aankomst in de Petrakerk. 
Alle traktaties waren na af-
loop schoon op en uiteraard 
werden er heel wat compli-
mentjes aan de koks uitge-
deeld.

Gospelkoor Get Together 
Again kan nog wel wat ver-
sterking gebruiken. Het re-
pertoire bestaat uiteraard uit 
gospels en gospelgerelateer-
de muziek, maar ook wordt 
bijvoorbeeld Angels van Rob-
bie Williams gezongen en 
traditionele Afrikaanse mu-
ziek. Elke donderdagavond 
wordt gerepeteerd in kerk 
Het Kruispunt in Velserbroek, 
van 20.15 tot 22.15 uur. Diri-
gent is Lorenzo Papolo. Zie 
ook www.gospelkoorgta.nl.

Toverbos in Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - De doe- en ont-
dektentoonstelling Toverbos  
werd op vrijdagochtend 28 
augustus feestelijk geopend 
middels een magisch optre-
den van Fee Hupsakee sa-
men met de kinderen van 
groep 3 van de Molenweid 
en groep 4 van de Rozen-
beek-school.
Vanaf die middag is het To-
verbos voor iedereen ge-
opend. Het is een sprookjes-
achtige tentoonstelling over 
de dieren die leven in het 
bos. Kinderen vanaf 3 jaar 
kunnen in de expositie ken-
nis maken met het leven in 
een bos en op een eenvoudi-
ge en aantrekkelijke manier 
iets leren over de dieren die 
er wonen. Ouders en groot-
ouders zijn van harte welkom 
om met de kinderen op ont-
dekkingstocht te gaan door 
het Toverbos in Driehuis.
De kinderen die de tentoon-
stelling Toverbos bezoeken 
krijgen toverkracht: in het 
bos met echte bomen gaan 
de kinderen op avontuur. Het 
bezoek aan het Toverbos be-
gint met het bekijken van 
een filmpje over Fee Hupsa-

kee. De dieren in het bos wil-
len mensentaal spreken zo-
dat ze met de kinderen kun-
nen praten. Ze vragen de fee 
om hulp: Fee Hupsakee kan 
de dieren betoveren, zodat 
ze gaan spreken. Maar…ze 
heeft hierbij wel de hulp van 
de kinderen nodig. De kin-
deren krijgen een tovermuts-
je op en een toverstafje mee. 
Door aanraking met het ma-
gische stokje gaan dieren in 
het bos ineens praten. Het 
roodborstje vertelt waarom 
hij zo mooi fluit en de vos 
verklapt zijn slimme trucs. 
Daarnaast zijn er geheimzin-
nige kastjes en leuke spelle-
tjes. Ga kijken wat in het bos  
te beleven is.

Pieter Vermeulen Muse-
um, Driehuizerkerkweg 34d, 
Driehuis, 0255-536725, e-
mail: info@pieter-vermeu-
len-museum.nl. Openings-
tijden: woensdag, vrijdag en 
zondag: 13.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens schoolvakanties: 
dinsdag tot en met vrijdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen op afspraak. 
Feestdagen gesloten.

Inloophuis bijeenkomst 
over pijn bij kanker
Regio - Donderdag 10 sep-
tember organiseert Inloop-
huis Kennemerland in sa-
menwerking met het Spaar-
ne Gasthuis een informatie-
bijeenkomst over pijn bij kan-
ker.  
Kanker kan gepaard gaan 
met pijn. Ook de behandeling 
van kanker kan pijnklach-
ten geven. De pijn kan ver-
schillende oorzaken hebben 
en daarom kan ook de be-
handeling op verschillende 
manieren plaatsvinden. Ver-
pleegkundig pijnconsulenten 
vertellen tijdens de informa-
tiebijeenkomst over de ver-

schillende soorten pijn. Ook 
de verschillende behandelin-
gen tegen de pijn komen aan 
bod. Zowel behandelingen 
met als zonder medicijnen.
Er is ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst is donder-
dag 10 september van 19.30 
tot 21.00 uur, inloop van-
af 19.00 uur bij Inloophuis 
Kennemerland, Wulverder-
laan 51,  Santpoort-Noord. U 
kunt zich aanmelden bij In-
loophuis Kennemerland via 
mail of telefoonnummer 023-
8885367 of info@inloophuis-
kennemerland.nl.
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Curiosa bij Naaldkerk
Santpoort Noord - In het 
kader van het pinkenweek-
end 2015 wordt op zater-
dag 10 oktober van 09.00 tot 
14.00 uur rond de Naaldkerk 
in Santpoort een agrarische– 
biologische- en curiosamarkt 
gehouden. Het pinkencomité 
van de Naaldkerk organiseert 
het pinkenweekend voor de 
82ste keer. 

In de Naaldkerk Santpoort-
Noord zullen ook dit jaar 
weer boeken verkocht wor-
den. Vrijwel iedereen heeft 
wel boeken in de boeken-
kast staan die eenmaal zijn 
gelezen en niet meer van 
hun plaats komen. Met deze 
boeken kunt u de Naaldkerk 
Santpoort Noord helpen. Het 
geld dat de verkoop van de 
boeken oplevert, wordt ge-

bruikt voor het onderhoud 
van het kerkgebouw. Met het 
doneren van de boeken ruimt 
u de boekenkast lekker op. 
Gun uw boeken een tweede 
leven. Een vriendelijk verzoek 
om de boeken aan te leveren 
op 10, 17 en 24 september of 
1 oktober tussen 19.00 uur en 
20.00 uur bij de Naaldkerk bij 
de zij-ingang aan de Wulver-
derlaan Santpoort Noord. 

Mocht u echt niet in de ge-
legenheid zijn om de boeken 
te brengen bij de Naaldkerk 
dan kunt u contact opnemen 
met het parochiecentrum via 
023- 5378731 of mailen naar 
parochiecentrum@olvab.nl.  
De Naaldkerk is te vinden 
aan Frans Netscherlaan 12 te 
Santpoort-Noord zie voor alle 
info http://www.olvab.nl.

Graag wil ik aandacht vragen voor het toenemende 
probleem dat geluidsoverlast is gaan vormen.
Samen met, vermoedelijk, vele anderen in de regio er-
vaar ik dagelijks sterke overlast van met name motor-
voertuigen waarvan het uitlaat-geluid verreweg de toe-
gestane normen te boven gaat.
Afgezien van de sociale gevolgen hiervan spelen hier 
ook gezondheidsaspecten een belangrijke rol.
Geluidsoverlast wordt helaas, tot nu toe, door de ver-
schillende overheden nauwelijks serieus genomen. 
Daarom geloof ik dat het tijd is dat er op een verande-
ring van de bestaande regelgeving wordt aangedron-
gen.
Hiertoe zoek ik contact met anderen in de regio om te 
komen tot het oprichten van een pressie-groep. Ieder-
een die last heeft van lawaai en met name zij die erva-
ring hebben op het bestuurlijke- en/of justitiële terrein, 
verzoek ik in contact met mij te treden.
 
Romke T. van Dieren,
Santpoort-Noord

‘t Mosterdzaadje
Opening nieuw seizoen

Haydn’s Sonate in F was 
het eerste werk dat Rich-
ter uitvoerde bij zijn Lon-
dense debuut in 1964; toe-
vallig was dat ook de keuze 
die Lisney maakte voor zijn 
debuut in Wigmore Hall in 
het jaar 1986. Nu heeft hij 
het opnieuw in zijn reper-
toire opgenomen om daar-
mee het 100ste geboorte-
jaar van de grote Russische 
pianist te gedenken.

Bénédiction de Dieu dans 
la Solitude van Liszt speel-
de Lisney op verzoek van 
een goede vriend bij de 
herdenking van zijn dier-
bare partner. Een troost-
rijk stuk vol rijkelijke har-
monieën. Tot slot de Sona-

te in Bes, D 960 van Schu-
bert. Al vijfendertig jaar is 
hij met dit meesterwerk be-
zig. Nog steeds verbaast hij 
zich over de verscheiden-
heid en de diepgang in de-
ze muziek. Lisney heeft een 
internationale reputatie op-
gebouwd voor zijn inter-
pretaties van Schuberts pi-
anomuziek. Al zijn sonates 
werden door hem op cd op-
genomen en goed beoor-
deeld. Hij wordt gevraagd 
voor optredens  in New 
York, Carnegie Hall en alle 
belangrijke concertzalen in 
Europa waaronder de Ber-
liner Philharmonie, de Wig-
more Hall in Londen en het 
Concertgebouw van Am-
sterdam. Sinds enkele ja-

Leef je uit bij Soli
Santpoort-Noord - Zondag  
6 september  2015 start om 
10.30 uur  in het Soli-muziek-
centrum een bijzondere dag 
voor beginnend en (on)er-
varen slagwerkers of andere 
geïnteresseerden. Een work-
shop onder leiding van erva-
ren slagwerkers en blaasin-
strumenten docenten. 

Met Edwin Plooijer heeft So-

li een professionele slagwer-
ker in huis, die tevens onze 
nieuwe slagwerkgroep gaat 
leiden. In de workshop kun 
je allerlei slagwerkinstru-
menten proberen of als erva-
ren slagwerker eens iets an-
ders uitproberen. Kortom ge-
garandeerd een leerzame en 
leuke dag met medeslagwer-
kers, en de mogelijkheid om 
je in te schrijven als deelne-

ren combineert Lisney zijn 
concerten op het vaste 
land met een concert in ’t 
Mosterdzaadje. Voor hem 
een ongekende muzieker-
varing. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord 023-
5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal 
open. 
Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

mer in een professioneel op-
leidingstraject of als lid van 
de nieuwe slagwerkgroep.

Ook wordt een workshop 
blaasinstrumenten gegeven. 
In Elwin Smit en Irene mole-
naar heeft Soli ook twee pro-
fessionele muziekdocenten 
bereid gevonden om je de 
beginselen van het bespe-
len van een instrument bij 
te brengen. Je zult verbaasd 
staan wat je na één dag al 
kunt. Je kunt zelf een instru-
ment kiezen en er dezelfde 
dag nog op leren spelen.

Ook voor de blaasinstrumen-
ten is het mogelijk je in te 
schrijven als lid van Soli en 
mee te spelen in de begin-
nersgroepen: de zogenaam-
de opstapklas voor kinderen 
vanaf 9 jaar of de startklas 
voor volwassenen.

Het resultaat van de work-
shops is dat alle deelnemers 
samen een stuk spelen, on-
dersteund door muzikan-
ten van Soli. Voor elk niveau. 
Deelname is gratis en voor 
de inwendige mens wordt 
gezorgd.

Aanmelden kan via secre-
tariaat@soli.nl of opleidin-
gen@soli.nl. Geef daarbij aan 
welk instrument de voorkeur 
heeft.

Santpoort-Noord - Sommige tradities zijn zó goed 
die moet je zo lang het kan in stand houden. Bij-
voorbeeld de komst van pianist James Lisney uit 
Londen die nu voor de vijfde achtereenvolgende 
keer het nieuwe seizoen in ‘t Mosterdzaadje komt 
openen. Op zondag 6 september om 15.00 uur heeft 
hij gekozen voor een programma met werken waar 
hij een speciale band mee heeft: Haydn, Liszt en 
Schubert.
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KWALITEIT EN VAKMANSCHAP
TELEFOON 06-16466899

WEBSITE: WWW.HOFLANDSTUKADOORS.NL

E-MAIL: RICHARDHOFLAND@ZIGGO.NL

Santpoort Jazz
viert eerste lustrum
Santpoort-Noord – Sant-
poort Jazz, Blues & Soul be-
leeft komend weekend zijn 
eerste lustrum. Dat wordt 
met bekende én verrassende 
acts gevierd op vrijdag 4 en 
zaterdag 5 september.  De lo-
catie is wederom het dorps-
plein bij café Bartje in Sant-
poort-Noord. De toegang is 
gratis.
Het festival opent vrijdag om 
19.30 uur met Jimmy’s Gang, 
de bluesband van frontman 
Jimmy Martin Sterman. Hij 
speelde in het verleden met 
veel grootheden uit de Ne-
derlandse blues en rock. Zijn 
huidige band speelt reper-
toire dat is geënt op Rhytm 
& Blues en Southern Rock, 
waaronder werk van Johnny 
Neel, Allman brothers en Joe 
Bonemassa. 
Op zaterdag begint de vijf-
de editie van Santpoort Jazz 
om vijf uur ’s middags met 
de Tata Steel Bigband, ook 
wel de Swing Masters ge-
noemd. Dit jazzorkest van het 
bekende staalbedrijf speelt 
onderleiding van André El-
ders een gevarieerd repertoi-
re: van jazz en blues tot sam-
ba tot rumba. De Swing Mas-
ters spelen in een traditionele 
bigbandsamenstelling, aan-
gevuld met een zangeres.
Om 18.30 uur is het tijd voor 
de instrumentale Jazz van 
Rubberneck . met onder an-
dere saxofonist Pieter van 
den Eijnden en bassist Rafael 

Fernandez.  Om circa 20.00 
uur gaat het festival ver-
der met Ampless, de semi-
akoestische band uit Sant-
poort van de zangeressen 
Angela Hoffmann en Daphne 
Willenbroek. Laatstgenoem-
de speelt ook accordeon.
Om 21.30 uur verzorgt de 
bekende IJmuidense zan-
ger en gitarist Fred Koridon 
een slotact vol soul, funk en 
pop. Daarvoor heeft hij een 
aantal van zijn muziekvrien-
den opgetrommeld. Naast 
zoon Nando (nam deel aan 
Beste Singer-Songwriter van 
Nederland), zingt ook Maya 
Shanti Koldijk mee. Zij is be-
kend als actrice in Spangas 
maar daarnaast ook een be-
genadigd singer-songwriter. 
In Koridons band spelen ver-
der diverse topmuzikanten, 
zoals gitarist Glenn Schwar-
zer (onder andere Soulsix) en 
drummer Ilse Hofma (onder 
andere Alain Clark).
Fred en Nando zijn geen on-
bekenden op Santpoort Jazz. 
Zij deden eerder mee met het 
project Alle 13 Soul, waaraan 
vorig jaar ook Franc Weer-
wind zijn vocale steentje bij-
droeg. De bijna ex-burge-
meester van Velsen zong 
toen een duet met de IJmui-
dense zangeres Kelly Cos-
sée (bekend van The Voice 
of Holland). Kelly zal dit jaar 
op zaterdag tussen de ande-
re acts door korte solo-optre-
dens verzorgen.

Veel rook bij zolderbrand
Velserbroek – De brand-
weer moest vorige week vrij-
dag rond het middaguur in 
actie komen voor een wo-
ningbrand in Velserbroek. 
Op de zolder van een woning 
aan de Kerkenmaaijerskamp 
was even voor twaalven 
brand ontdekt. De brandweer 
kwam met spoed ter plaatse 
om het vuur te blussen. Daar-

bij kwam veel rook uit de wo-
ning. Het is nog onduidelijk 
wat de oorzaak van de brand 
precies is geweest. Stichting 
Salvage is opgeroepen om te 
assisteren bij de afhandeling 
van de schade. De  Kerken-
maaijerskamp was tijdens de 
bluswerkzaamheden door de 
politie afgezet met lint. (foto: 
Michel van Bergen)

Velsen - Dinsdag 8 sep-
tember organiseert AN-
BO Santpoort-Velserbroek 
een dagtocht naar de Mae-
slantkering in Hoek van 
Holland en een druiven-
kwekerij in het Westland. 
Door omstandigheden zijn 
er voor deze tocht, waar 
grote belangstelling voor 
is, nog enkele plaatsen be-
schikbaar. 

Opgeven kan bij Ly-
dia van der Tuin, tele-
foon 023 5381221, en Ca-
rine Timmers, telefoon 023 
5383051.

ANBO 
dagtocht

Velsen - Voor de klaver-
jasweek naar Zeddam, met 
vertrek op maandag 19 ok-
tober, zijn door omstandig-
heden nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Ook niet 
ANBO-leden zijn van har-
te welkom! Voor informa-
tie en inschrijven kunt u te-
recht bij Minke Uytendaal, 
telefoon 023 7522153.

Klaverjasweek 
in Zeddam

www.l i j fengezondheid .n l
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De Mel wordt De Stek
Woensdag 11 septem-
ber om 15.00 uur wordt 
de nieuwe multifunctione-
le accommodatie aan de 
Heirweg in Velsen-Noord 
officieel geopend. 

Waar alweer drie jaar gele-
den Wijkcentrum de Mel af-
brandde is een prachtig ge-
bouw herrezen. In het ge-
bouw is de basisschool ge-
huisvest, het consultatiebu-
reau en het wijkcentrum. Het 
nieuwe wijkcentrum heeft een 
nieuwe naam gekregen: Wijk-
centrum de Stek. Een naam 
die staat voor een plek waar 
mensen elkaar vinden en 
waar kansen tot iets moois 
kunnen uitgroeien. Waar Vel-
sen-Noorders de kans krijgen 
om hun ideeën vorm te geven, 
eventueel met wat ondersteu-

ning van het team (zie foto).
4 september om 19.00 uur 
wordt traditioneel het nieuwe 
seizoen ingeluid met een kin-
derdisco in de grote zaal met 
geweldige discoverlichting. 
Vanaf maandag 7 september 
worden de reguliere activitei-
ten hervat. In het programma 
zijn ook een aantal nieuwe 
activiteiten te vinden, zoals: 
het seniorenpopkoor en kin-
derpopkoor en het senioren-
café op zondagmiddag. 
Natuurlijk wordt de ope-
ning van De Stek ook groots 
voor de wijk gevierd, dat ge-
beurt op Burendag zaterdag 
26 september. Vanaf 11.00 
uur begint de dag met een 
inloop met koffie en wat lek-
kers, waarna een uitgebreid 
programma wordt aangebo-
den voor jong en oud.

Het Terras – Zaterdag 29 au-
gustus was er een open dag 
van Dorpshuis het Terras in 
Santpoort-Noord. Op de-
ze dag konden bewoners uit 
Santpoort en omstreken ken-
nis maken met, en informatie 
krijgen over, de vele clubs en 
cursussen in Het Terras. Een 
groot aantal clubs en cursus-
sen waren aanwezig. Daar-
naast waren er ook verschil-
lende leuke activiteiten te 
doen. Het jongerenwerk was 
aanwezig met informatie, een 
DJ-cursus en boogschieten. 
De open dag was een groot 
succes! Er waren maar liefst 
40 mensen actief bezig (do-
centen, gastvrouwen en an-
dere vrijwilligers) en er zijn 
ongeveer 200 mensen komen 
kijken in Het Terras.

Open dag 
Dorpshuis

De Dwarsligger - De bridge-
groep van de Dwarsligger 
die op vrijdag 11 september 
van start gaat, zoekt drin-
gend versterking. Liefheb-
bers die graag willen brid-
gen, zonder of met partner, 
worden van harte uitgeno-
digd. De bridgemiddag vindt 
iedere vrijdagmiddag plaats 
tussen 13.30 en 16.00 uur in 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Opgeven kan telefonisch 
bij Hans Akkerman, tel: 0255-
512725.

Bridge

De Brulboei - In Buurthuis 
De Brulboei speelt elke dins-
dagavond een enthousias-
te groep Rummicub. Omdat 
er enkele plaatsen vrijgeko-
men zijn, heeft u nu alle ge-
legenheid zich aan te mel-
den.   De eerste avond is op 
15 september en meedoen 
kost maar 25 euro voor een 
heel seizoen. Meer weten? 
Bel:  0255-510652,  zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Rummicub

Nederlandse les
Taal Actief Velsen - In de 
week van de alfabetisering (7 
t/m 13 september) starten di-
verse groepsactiviteiten van 
Taal Actief Velsen. Dat zijn on-
der andere de Nederland-
se lessen in Buurtcentrum de 
Dwarsligger. Er zijn 2 groepen 
op de dinsdag; beginners en 
licht gevorderden. Op de don-
derdag zijn er ook 2 groepen; 

beginners en gevorderden. De 
lessen zijn zowel op de dins-
dag als op de donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur. U kunt zich 
elke maandag tussen 9.00 en 
10.00 uur in De Dwarsligger 
inschrijven. Vraag naar de heer 
Nieboer. Meer weten? Bel: 
Nurcan Arslan, 0255-510186 
of 06-83231300 of mail: nurca-
narslan@welzijnvelsen.nl.

Tai Chi in de Brulboei
De Brulboei - Tai Chi is een 
zachte bewegingsvorm en 
bevordert gezondheid en vi-
taliteit. Het is geschikt voor 
iedereen, ongeacht leeftijd 
en conditie. Ook dit seizoen 
kunt u weer meedoen met 
deze prachtige manier van 
bewegen. Elke donderdag-
avond in Buurthuis de Brul-
boei. Deze keer zijn er vooraf-

gaand aan de cursus, kennis-
makingslessen, die op 3 sep-
tember beginnen, van 19.00 
tot 20.00 uur. Kosten: 12 euro. 
De eigenlijke cursus start op 
donderdag 17 september van 
20.00 tot 21.00 uur. Een heel 
seizoen van 30 lessen kost 
100 euro. Meer weten? Bel: 
0255-510652, zie ook: www.
buurthuisdebrulboei.nl.

55+ popkoor De Stek
De Stek - Vrijdag 11 septem-
ber van 19.30 tot 20.30 uur 
start onder begeleiding van 
Monique Hendriks-Kee een 
popkoor voor enthousiaste 55 
plussers. Het koor start met 
een workshop van 6 lessen 
voor 30 euro. Bij succes is er 
de mogelijkheid voor een vast 

popkoor. U zingt pop en rock-
nummers uit het heden en 
verleden. Docente Monique 
begeleidt u naar een schitte-
rend optreden. 
Voor informatie of aanmelden: 
Wijkcentrum de Stek (voor-
heen de Mel), Heirweg 2 in 
Velsen Noord, 0251-226445.

Fit met Tennis IJmuiden
Buurtsport - Woensdag 16 
september start de laatste 
groep Fit met Tennis. Dit is 
een programma van 21 we-
ken. De eerste zes weken 
gaat u onder begeleiding van 
een fysiotherapeut werken 
aan uw conditie en vervol-
gens krijgt u 15 weken ten-
nisles in de tennishal. Door 
subsidie van ZonWM betaalt 
u maar 40 euro (i.p.v. ruim 
700 euro). Voor een tennis-

racket en tennisballen wordt 
gezorgd. Het programma is 
voor 45+ers met een mini-
mum inkomen die in  IJmui-
den wonen. U hoeft geen er-
varen sporter te zijn. Er zijn 
nog enkele plekken beschik-
baar. Wilt u meer weten? 
Neem contact op met Nico-
le Sheridan, buurtsportcoach 
0255-510186, 06-12798959 
of mail: buurtsport@welzijn-
velsen.nl.

Wandelen Buurtsport
Buurtsport - Op dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 
uur is er een wandelgroep 
vanuit Buurtcentrum de Spil 
naar de Heerenduinen. Ie-
dereen wandelt op zijn eigen 
tempo. Als u langer wilt lopen 
kan dat ook op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur of (alleen 
voor vrouwen) op woens-
dag van 9.15 tot 11.30 uur. 
Ook vanuit Buurtcentrum de 
Dwarsligger is er een wan-

delgroep op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
In Velserbroek kunt u op don-
derdag van 10.00 tot 11.00 
uur wandelen vanuit De Hof-
stede. Na afloop wordt er 
vaak nog even koffie of thee 
gedronken. Deze wandelin-
gen zijn gratis. Wandel ge-
woon een keer mee! Meer 
weten? Bel: 06-12798959 of 
mail: buurtsport@welzijnvel-
sen.nl

Zangworkshop Kinderen
De Stek - Op 11 septem-
ber begint een zangworkshop 
voor kinderen van groep 5/6. 
De workshop is van 15.45 uur 
tot 16.45 uur. Voor de kinderen 
van groep 7/8 is er een work-
shop van 17.00 tot 18.00 uur. 
Dit initiatief is genomen door 
Monique Hendriks-Kee, zan-
geres bij One en voorheen 
Baxteen. Samen met het cur-

susbureau zijn we nu aan 
het inventariseren of Velsen-
Noord er zin in heeft. 
De kosten zijn 30 euro voor 
6 lessen. We zingen pop- en 
rocknummers uit het heden 
en verleden. Uiteraard wel 
nummers die de deelnemers 
leuk vinden. Opgeven Bij de 
Stek of bij www.welzijnvel-
sen.nl.

Het Terras - Bridge is een 
kaartspel dat concentratie, 
geheugen en logisch den-
ken en goede samenwerking 
tussen partners vereist. Het 
wordt gespeeld door 4 per-
sonen met 52 kaarten. Elke 
speler krijgt de naam van een 
windrichting. Noord en Zuid 
spelen samen en vormen een 
paar, zij spelen tegen Oost en 
West. De cursus Bridge start 
maandag 21 september van 
19.30 tot 22.00 uur, de kos-
ten 90 euro voor 15 lessen. 
U kunt zich opgeven bij het 
cursusbureau 0255-548548 
of via  www.welzijnvelsen.nl 

Cursus Bridge

De Dwarsligger - Maan-
dag 28 september tussen 
12.00 en 14.00 uur opent Het 
Hobbyhuis een expositie van 
schilderijen van Marja Retz- 
Den Harder met een drankje 
en een hapje in De Dwarslig-
ger. Bel: 0255-512725.

Expo Hobbyhuis
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Werkzaamheden in
Oud IJmuiden van start
Afgelopen maandag 31 augustus 
2015 is begonnen met de werk-
zaamheden in Oud IJmuiden. De-
ze bestaan uit het aanleggen van 
trottoirs naast de nieuwbouw in 
de Frogerstraat en de Oranje-
straat. Verder krijgt de Brees-
aapstraat nieuwe riolering. De 
Bie Wegenbouw zal het werk uit-
voeren. Verwacht wordt, dat de 
werkzaamheden vier weken du-
ren. Aansluitend zal worden be-
gonnen met het Thaliaplein.

In de Frogerstraat is begonnen met 
het maken van de rioolhuisaanslui-
tingen. Daarna volgt de aanleg van 
het trottoir naast de nieuwbouw. 
Hiervoor wordt tussen huisnum-
mer 119 en de Oranjestraat de weg 
maximaal 2 weken afgesloten. In 
de Oranjestraat wordt alleen de be-
strating aangeheeld in verband met 
de nieuwbouw tussen de Froger-
straat en de Breesaapstraat. Gelijk-
tijdig wordt de riolering gelegd in de 

Breesaapstraat. Hiervoor dient de 
weg te worden afgezet van de Oran-
jesteraat tot de Van der Pollstraat. 

Huisvuil en parkeren
Wij willen u vriendelijk verzoeken 
gedurende deze werkzaamheden 
uw huisvuil buiten het werkterrein 
aan te bieden. Wanneer u bij het 
aanbieden van uw huisvuil onover-
komelijke problemen ondervindt en 
u deze niet zelf kunt oplossen, kunt 
u beroep doen op het personeel van 
de aannemer. Tevens verzoeken 
wij u voorafgaand aan en tijdens de 
werkzaamheden uw auto buiten het 
werkterrein te parkeren. 

Hinder
In verband met de werkzaamhe-
den zullen materialen worden op-
geslagen en schaftketen worden 
neergezet. De werkzaamheden wor-
den met zorg uitgevoerd, maar eni-
ge overlast is helaas niet te voorko-
men.

Remkes bezoekt Velsen
Op maandag 31 augustus bracht de heer Johan Remkes, Commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, een werkbezoek aan de gemeente Velsen. Naast 
de gesprekken met het college en de raad werd er ook een bezoek gebracht 
aan Venus & De Waard. Democratie, regionale samenwerking, onderwijs en 
bedrijfsleven, maar ook aandacht voor demografi sche opbouw waren onder-
werpen van gesprek tussen de bestuurders. (foto: Reinder Weidijk)

Wethouders in gesprek met bewoners

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

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

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

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

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

Midden-en kleinbedrijf

Kansen voor fi nanciering
Bent u ondernemer uit het Mid-
den-en Kleinbedrijf in Noord-Hol-
land en bezig met het ontwikke-
len van een idee, dienst of pro-
duct? En zoekt u naar de mees-
te geschikte fi nanciering? Kom 
dan dinsdag 8 september naar 
het Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord. De bijeenkomst 
begint om 19.00 uur en eindigt 
21.00 uur.

Een passende fi nanciering is lastig, 
want banken zijn doorgaans terug-
houdend. Maar er zijn nieuwe vor-

men van fi nanciering ontstaan. De 
provincie Noord-Holland en de Ka-
mer van Koophandel zijn het project 
‘Kansen voor Financiering’ gestart 
om u hiermee te helpen. In dit pro-
ject slaan zij de brug tussen innova-
tieve ondernemers, verschillende fi -
nancieringsmogelijkheden en fi nan-
ciers.

Aanmelden
Aanmelden doet u via www.kvk.nl/
bijeenkomsten/kansen-voor-fi nan-
ciering-in-de-ijmond/?alias=ijmond
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Camerabewaking in
publiekshal gemeentehuis
Deze week is de camerabewaking in de publiekshal van het gemeente-
huis aan het Dudokplein in IJmuiden in werking gesteld. Dit hebben wij 
gedaan voor u en onze veiligheid. Er wordt niet dagelijks gemonitord. De 
beelden worden alleen opgeroepen als aangewezen persoon daarvoor op-
dracht krijgen.

Werkzaamheden 
aan Velsertraverse
Vanaf half september 2015 tot 
april 2016 wordt de aansluiting 
van de N197 met de A22 opnieuw 
ingericht. Dat is nodig om de fi le-
vorming rondom de Velsertraver-
se tegen te gaan. Ook zal daar-
door de uitstoot van uitlaatgassen 
verminderen. De werkzaamheden 
vinden plaats voorafgaand aan de 
renovatie van de Velsertunnel.

De werkzaamheden aan de N197/
Velsertraverse worden in delen uit-
gevoerd om de verkeersoverlast zo-
veel mogelijk te beperken. Daar-
naast vinden ingrijpende werk-
zaamheden plaats op tijdstippen dat 
er minder verkeer op de weg rijdt, 
zoals in avonden en nachten of in de 
weekenden.

Inloopbijeenkomst
Maandag 7 september houdt de pro-
vincie Noord-Holland een inloopbij-
eenkomst over de herinrichting van 
de Velsertraverse. Tussen 17.00 uur 
en 19.30 uur kan iedereen inlopen op 
het gemeentehuis van Beverwijk aan 
het Stationsplein 48 in Beverwijk. 

Meer informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op: www.in-
foN197velsertraverse.nl. Voor vra-
gen en opmerkingen kan contact 
worden opgenomen met het provin-
ciaal servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen via telefoonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of e-mailadres infobu@
noord-holland.nl.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft woensdag 26 augustus de eerste bro-
chure over de JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen op de basisschool 
De Pionier, locatie Duinroos in Velserbroek. Deze zogeheten JSP is voor het 
negende seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het ba-
sisonderwijs kunnen zich aanmelden voor kennismakingslessen bij sport-
verenigingen en andere sportaanbieders via www.jeugdsportpas.nl (foto: 
Reinder Weidijk)

Gescheiden inzameling 
lege pakken
Hebt u lege pakken sap, zuivel 
of saus? Werk mee aan een beter 
milieu en bewaar ze apart. Van-
af september kunt u ze - evenals 
uw plastic verpakkingsafval - in 
de verzamelcontainers bij onder 
andere supermarkten gooien. De-
ze containers zijn herkenbaar aan 
het plastic hero logo (zie afbeel-
ding).

Sinds september mogen de lege 
pakken van sap en zuivel (inclusief 
eventuele dop) samen met het plas-
tic verpakkingsafval in een plastic 
zak in de verzamelcontainer worden 
weggegooid. De lege pakken worden 
vervolgens bij de verwerker weer 
gescheiden van het plastic verpak-
kingsafval.

Een vuilniszak vol per week
Jaarlijks wordt in Nederland 70.000 
ton verpakkingen van sap en zui-
vel op de markt gebracht en het om-
vat ongeveer 10% van het volume 
van ons restafval in de grijze contai-
ner. Een gezin heeft gemiddeld elke 
week een vuilniszak vol plastic en le-
ge pakken. 

Het plastic, karton en aluminium 
waar de pakken van sap en zuivel van 
zijn gemaakt kunnen worden herge-

bruikt. De gemeente roept haar in-
woners daarom op om dit afval te 
scheiden zodat dit weer grondstof 
kan opleveren voor nieuwe produc-
ten, zoals: broodtrommels, tennis-
ballen en bermpaaltjes.

Gratis inzamelzakken
U kunt gratis inzamelzakken voor 
plastic verpakkingsafval (en lege 
pakken) bestellen op www.hvcinza-
meling.actiesite-2organize.com of 
door te bellen met de klantenservice 
van HVC, telefoonnummer 0800-
0700. Maar u mag ook normale vuil-
niszakken of plastic tassen gebrui-
ken om dit soort afval weg te gooien.
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Feest in het Rijkenspark
Zondag 13 september is het ‘De 
dag van het Park’. Vandaar dat er 
dit jaar in het Burgemeester Rij-
kenspark in Santpoort van alles 
is te doen voor jong en oud. Het 
programma begint 11.00 uur en 
eindigt 16.00 uur. Toegang is gra-
tis.

Tijdens deze dag maak je kennis met 
verschillende organisaties en kun 
je deelnemen aan verschillende ac-
tiviteiten. Zo zijn er natuurexcur-
sies voor volwassenen en kinderen, 
kun je uilenballen uitpluizen en je 
laten schminken. Verder laat Art By 
Sea Design zien wat voor mooie din-
gen je kunt maken van aangespoeld 
hout en geeft de GGD Kennemer-
land voorlichting over het voorko-
men van teken en er zijn demonstra-
ties van een boomzagerij.

Andere organisaties, die meewerken 
zijn: Vrienden van het Park Kenne-
mergaarde, ecologisch adviesbureau 
Ben Kruijsen, Imker Jeroen En-
gelhart, De Imkerschool uit Bever-
wijk, Egelopvang Haarlem, Sterren-
wacht Copernicus, de Vogelwerk-
groep, Hart Werk & Kunst Harte-
kamp Groep en gemeente Velsen.

Maak een foto en win!
Maak tijdens de Dag van het Park 
een foto en plaats hem op www.fa-
cebook.com/gemeentevelsen. Voor 
drie mooiste impressies van het eve-
nement wordt een prijs uitgereikt. 
Bereikbaarheid 

Kom zoveel mogelijk op de fi ets. Via 
de Olga von Götschlaan in Sant-
poort-Zuid is het park het beste te 
bereiken.

Zondag 13 september in Velsen

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

In een monument komen veel 
ambachten samen. Dat kunnen 
werkzaamheden zijn zoals met-
selwerk, het zetten van glas-in-
lood of rietdekken, maar ook in-
pandig handwerk zoals wandbe-
kleding en houtsnij- en schilder-
werk. Daarnaast zijn er ambach-
ten die verbonden zijn met het 
‘buiten’ van het monument, zo-
als tuinbaas en tuinarchitect. 
Een sprekend voorbeeld van deze 
combinatie is de voormalige bui-
tenplaats Duin en Kruidberg in 
Santpoort-Noord. 
  
Oude ambachten gericht op pro-
ductie van goederen zoals smid 
of kuiper zijn op één hand te tel-
len. Wel hebben we in Velsen nog 
een molenaar. Korenmolen De 

Zandhaas is een uit 1779 date-
rende molen waar vandaag de dag 
nog op authentieke wijze graan 
wordt gemalen. Dat monumen-
ten ook een inspiratiebron kun-
nen zijn voor andere kunstvor-
men komt goed tot uiting bij villa 
Beeckzangh in Velsen-Noord. Zij 
dankt haar naam aan een gedicht 
van Joost van den Vondel. En over 
inspiratie gesproken: de Vinken-
baan in Santpoort-Zuid vervulde 
rond 1900 een functie als cultu-
reel trefpunt en kreeg de bijnaam 
‘Salon van Velsen’. 

Tijdens de Open Monumenten-
dag op zondag 13 september aan-
staande worden op verschillen-
de locaties speciale activiteiten 
voor publiek georganiseerd; de 
entree is gratis. Informatie hier-
over is te vinden in een brochu-
re getiteld: ‘Prachtwerk. Kunst en 
ambacht in Velsen’. Deze is gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero 
in Santpoort-Noord, boekhandel 
The Read Shop, het gemeentehuis 
en de bibliotheken in IJmuiden 
en Velserbroek. Ook vindt u nade-
re informatie op de website www.
openmonumentendag.nl.

Asfaltonderhoud De Kamp
Donderdag 10 september a.s. 
worden asfaltonderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd op de as-
falthoofdrijbaan van De Kamp 
in Velserbroek. De hoofdrijbaan 
wordt daarvoor 1 dag afgesloten 
tussen Boterkamp en Grote Bui-
tendijk. Verkeer van en naar de 
buurt ten noorden van de Kamp 
kan via de Banenkamp en Hof-
geesterweg de buurt bereiken/
verlaten.

De buurt ten zuiden van De Kamp 
blijft bereikbaar  via Boterkamp, 
Kerkenmaaijerskamp en Grote Bui-

tendijk. Het tankstation is overdag 
alleen bereikbaar via de uitrit tegen-
over de Boterkamp. Kruisend fi ets-
verkeer wordt tijdens de werkzaam-
heden geregeld of omgeleid door 
verkeersregelaars op de momenten 
dat dit nodig is. Doorgaand verkeer 
kan gebruik maken van de route via 
Hofgeester Eijnde, Rijksweg, Broe-
keroog, of via de Grote Buitendijk, 
Langemaad, Velserbroekse Dreef. 

Als gevolg van weersomstandighe-
den kan de uitvoeringsdatum wij-
zigen. Zie voor actuele informatie: 
www.velsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Velsertunnel, Oude Pontweg 1, Velsen-Zuid. Open 13.00-16.00 uur. 
Rondleidingen door dienstgebouw en info over de tunnel.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Werkzaamheden

Reconstructie Lange Nieuwstraat
Op maandag 14 september 2015 
beginnen de werkzaamheden 
voor de reconstructie van de Lan-
ge Nieuwstraat. De geplande 
einddatum daarvoor is medio fe-
bruari 2017. Daarna gaat het Vel-
serduinplein achter de Hema op 
de schop; dat duurt tot augustus 
2017.

De gehele Lange Nieuwstraat wordt 
opnieuw aangelegd en krijgt nieuwe 
bestrating. Tegelijkertijd wordt de 
riolering in de Lange Nieuwstraat 
vervangen. Om wateroverlast tij-
dens hevige regenbuien te beperken 
wordt over de hele lengte een apart 
infi ltratieriool aangelegd. Als het 
werk klaar is, heeft de Lange Nieuw-
straat een nieuw wegprofi el met vrij 

liggende fi etspaden aan beide kan-
ten; dat is veiliger voor fi etsers. Bo-
vendien wordt de rijbaan smaller, 
waardoor het wegverkeer langza-
mer gaat rijden. Ook wordt het win-
kelgebied vernieuwd en komen er 
nieuwe haltes voor de lijnbussen.

Van west naar oost
De werkzaamheden worden in fa-
ses uitgevoerd en beginnen aan 
de westkant van de Lange Nieuw-
straat. Tussen de rotonde Planeten-
weg en de hoek Scheldestraat gaat 
de straat volledig open (fase 1). Deze 
werkzaamheden duren tot begin de-
cember 2015.  Daarna start direct fa-
se 2 tussen de Scheldestraat en het 
Marktplein; hier wordt gewerkt tus-
sen december 2015 en maart 2016.

Bomen
Omdat de weg volledig open gaat 
betekent dit dat er  tussen de ro-
tonde Gijzeveltplantsoen en Schel-
destraat 26 bomen gekapt gaan wor-
den. In het najaar van 2016 zullen 
er 49 bomen voor terugkomen. (29 
langs de rijbaan en 20 in planten-
bakken aan de noordzijde).

Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten 
voor al het verkeer. Het doorgaande 
verkeer wordt zoveel mogelijk om-
geleid via de Heerenduinweg. Fiet-
sers en bromfi etsers worden via de 
omliggende wegen omgeleid. Dit al-
les wordt met borden aangegeven en 
is ook te zien op de bijgaande kaart-
jes. Op het deel waar gewerkt wordt, 

kunnen voetgangers langs het werk 
lopen om de woningen en winkels te 
bereiken. 

Openbaar vervoer Connexxion
Lijndiensten 3, 75 en 82 worden om-
geleid. Meer informatie daarover en 
over tijdelijke bushaltes staat op 
www.connexxion.nl of www.con-
nexxion.com. Vragen over het open-
baar vervoer kunt u stellen via naar 
tel. 0255-547964.

Het gehele project duurt tot augus-
tus 2017 en wordt in zes fases uit-
gevoerd.  De planning is globaal en 
hangt af van hoe snel de werkzaam-
heden vorderen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
augustus 2015 tot en met 28 au-
gustus 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
van Broekhuijsenstraat 20, verplaat-
sen voordeur (23/08/2015) 13854-
2015;
Middenhavemstraat 20 1.,  voortzet-
ten gebruik  werkplaats en kantoor 
(24/08/2015) 13960-2015; 
Tiberiusplein 4,  slopen  gasstation 

(24/08/2015) 13966-2015;
Ampèrestraat 27,  wijzigen gevel en 
splitsen bedrijfspand (24/08/2015) 
13914-2015;
Zeeweg 282, kappen  boom 
(24/08/205) 13903-2015;
Herculesstraat 67, plaatsen  terras-
overkapping (27/08/2015) 14119-
2015;
Gurvenlaan 11, kappen  boom 
(26/08/2015) 14049-2015;
Marconistraat 8 en 10, plaatsen dak-
opbouw (26/08/2015) 14170-2015.
 
Driehuis 
van Maerlantlaan 10, kappen boom 
(25/08/2015) 13982-2015.  
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 32, kappen  boom 
(24/08/2015) 13980-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, kappen van 2 bomen 
(26-08-2015) 14043-2015. 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen  zonneboi-
lers op bijgebouw 4 (25/08/2015) 
13993-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen 
woonbestemming naar woonbe-
stemming met onzelfstandige woon-
ruimte (31/08/201) 11359-2015

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
President Steynstraat ong., wijzigen 
verleende vergunning w14.000261 
(26/08/2015) 9081-2015;
Kievitlaan 28, plaatsen dakkapel 
(26/08/2015) 9700-2015;            

Driehuis
Driehuizerkerkweg 4, vergroten 
woning met uitbouw (26/08/2015) 
9635-2015;
Driehuizerkerkweg 12, aanbrengen 
twee dakramen (26/08/2015) 12131-
2015.
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 180, strijdig planolo-
gisch gebruik (31/08/2015) 11873-
2015.  

Santpoort-Zuid 
Papenburghlaan 4, legaliseren dak-
terras plaatsen terrasafscheiding 
(26/08/2015)11212-2015.         

Velsen-Zuid
Parkweg 2, renoveren afvalwater-
transportgemaal kappen  boom 
(26/08/2015) 8922-2015;
Oude Pontweg 190, plaatsen woon-
wagen (31/08/2015) 8675-2015;
Thorbeckelaan 9, plaatsen dakkapel 
(01/09/2015) 10810-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

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

Rijksweg 458, SANTPOORT-NOORD

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

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Buitengewone vergadering raad Velsen 8 september
Locatie en tijd: 
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 14.30 uur 

1 Opening 
2 Toespraken afscheid van burgemeester F.M. Weerwind
3 Sluiten

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni en 18 juni
 (voortgezet op 25 juni) 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
7 Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW).
8 Wijziging Reglement van orde raad en Raadsplein Velsen
9 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 9 september 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Vergadering gemeenteraad Velsen 10 september

Waasdorp beschrijft leven als koopman
Velsen - Op 12 september 
verschijnt het boek ‘Het bizar-
re leven van een trotse markt-
koopman’ van Jaap ‘Japie’ 
Waasdorp (1958). Hij beschrijft 
op smakelijke wijze hoe hij let-
terlijk opgroeide in de vishan-
del en zich ontwikkelde tot een 
van de kleurrijkste marktlieden 
van Nederland. 
In een verteltrant waarin zijn 
stem doorklinkt, neemt hij de 
lezer mee langs herinneringen 
en anekdotes uit het dagelijks 
leven in deze keiharde en oer-
hollandse bedrijfstak. Hij ver-
telt over bijzondere gebeur-
tenissen tijdens diverse eve-
nementen en over promotie-
stunts die hij heeft uitgehaald. 
Het geheel is geïllustreerd met 
foto’s en knipsels. Jaap vertelt 
ook open en eerlijk hoe het is 
om, door elke dag hard te wer-
ken, een onderneming te run-
nen en daarbij risico’s te ne-
men. Daarbij licht hij zijn vi-
sie op het ondernemerschap 
toe. Kortom, ‘Het bizarre leven 
van een trotse marktkoopman’ 
is een boek over een bevlogen 
marktkoopman, die in de loop 
der jaren uitgroeide tot een 
waardig ambassadeur van zijn 
branche. Een aanrader voor el-
ke ondernemer.

Open repetitieavonden 
zanggroep Sparkle
Velsen - Zing je graag en 
voel jij je ook een popstar, al 
meezingend met de radio of 
onder de douche, misschien 
vind je het dan ook wel leuk 
om samen met 60 andere 
vrouwen te zingen. Ga dan 
meezingen en laat je talent 
horen in popkoor Sparkle 
Velsen onder leiding van 
Frank Anepool.
Je bent welkom op de vol-
gende gezellige open repe-
titieavonden in de Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-

serbroek: van 20.00 tot 22.00 
uur op woensdag 16, 23 en 30 
september. Je zingt zo mee 
met het moderne popreper-
toire van onder andere Ade-
le, Krezip en Duffy. Ook  Ne-
derlandstalige songs worden 
gezongen door Sparkle. Zin-
gen kan echt reuze ontspan-
nend zijn in een druk leven.
Enthousiast geworden en wil 
je meer weten over Sparkle, 
zie dan: www.sparklevelsen.
nl of bezoek de Facebook pa-
gina: Sparkle Velsen. 

Het boek wordt op zaterdag 
12 september op feestelij-
ke wijze gepresenteerd op de 
Botermarkt in Haarlem. Om 
10.00 uur opent de wethou-
der de presentatie en later 
volgt er muzikale ondersteu-

ning van een zangeres. Dat 
het een feest gaat worden, is 
aan Japie Waasdorp wel toe-
vertrouwd. Op zondag 13 sep-
tember wordt het boek gepre-
senteerd bij De Dolfijn aan de 
Halkade in IJmuiden.
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nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 9 september 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Vergadering gemeenteraad Velsen 10 september

Waasdorp beschrijft leven als koopman
Velsen - Op 12 september 
verschijnt het boek ‘Het bizar-
re leven van een trotse markt-
koopman’ van Jaap ‘Japie’ 
Waasdorp (1958). Hij beschrijft 
op smakelijke wijze hoe hij let-
terlijk opgroeide in de vishan-
del en zich ontwikkelde tot een 
van de kleurrijkste marktlieden 
van Nederland. 
In een verteltrant waarin zijn 
stem doorklinkt, neemt hij de 
lezer mee langs herinneringen 
en anekdotes uit het dagelijks 
leven in deze keiharde en oer-
hollandse bedrijfstak. Hij ver-
telt over bijzondere gebeur-
tenissen tijdens diverse eve-
nementen en over promotie-
stunts die hij heeft uitgehaald. 
Het geheel is geïllustreerd met 
foto’s en knipsels. Jaap vertelt 
ook open en eerlijk hoe het is 
om, door elke dag hard te wer-
ken, een onderneming te run-
nen en daarbij risico’s te ne-
men. Daarbij licht hij zijn vi-
sie op het ondernemerschap 
toe. Kortom, ‘Het bizarre leven 
van een trotse marktkoopman’ 
is een boek over een bevlogen 
marktkoopman, die in de loop 
der jaren uitgroeide tot een 
waardig ambassadeur van zijn 
branche. Een aanrader voor el-
ke ondernemer.

Open repetitieavonden 
zanggroep Sparkle
Velsen - Zing je graag en 
voel jij je ook een popstar, al 
meezingend met de radio of 
onder de douche, misschien 
vind je het dan ook wel leuk 
om samen met 60 andere 
vrouwen te zingen. Ga dan 
meezingen en laat je talent 
horen in popkoor Sparkle 
Velsen onder leiding van 
Frank Anepool.
Je bent welkom op de vol-
gende gezellige open repe-
titieavonden in de Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-

serbroek: van 20.00 tot 22.00 
uur op woensdag 16, 23 en 30 
september. Je zingt zo mee 
met het moderne popreper-
toire van onder andere Ade-
le, Krezip en Duffy. Ook  Ne-
derlandstalige songs worden 
gezongen door Sparkle. Zin-
gen kan echt reuze ontspan-
nend zijn in een druk leven.
Enthousiast geworden en wil 
je meer weten over Sparkle, 
zie dan: www.sparklevelsen.
nl of bezoek de Facebook pa-
gina: Sparkle Velsen. 

Het boek wordt op zaterdag 
12 september op feestelij-
ke wijze gepresenteerd op de 
Botermarkt in Haarlem. Om 
10.00 uur opent de wethou-
der de presentatie en later 
volgt er muzikale ondersteu-

ning van een zangeres. Dat 
het een feest gaat worden, is 
aan Japie Waasdorp wel toe-
vertrouwd. Op zondag 13 sep-
tember wordt het boek gepre-
senteerd bij De Dolfijn aan de 
Halkade in IJmuiden.
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