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Verse Noordzee Sliptong per kilo E 14,50
Hollandse Schelvis Hengelgevangen! kilo E 7,95

Driehuis - Zaterdag 11 oktober waren de heer A. van der
veer en mevrouw E. van der
veer-Potts 70 jaar getrouwd.
Het platina bruidspaar vierde
dat samen met hun kinderen
en kleinkinderen. van de gemeente velsen kregen zij een
mooi boeket bloemen.
De heer Van der Veer is geboren
op 15 september 1922 in IJmuiden. Mevrouw Van der VeerPotts is geboren op 25 juli 1928
in Liverpool (Groot Brittannië).
De twee kennen elkaar vanaf
1940. De heer Van der Veer voer
tijdens de oorlogsjaren op Engeland. Daar heeft hij dan ook
zijn vrouw ontmoet op 18- jarige
leeftijd. Na de middelbare school
volgde hij een opleiding aan de
Hogere Zeevaartschool te Amsterdam en het Dutch Nautical
College te Sutton in Engeland.
Van 1940 tot 1950 was hij stuurman Grote Handelsvaart, daarna
zeeloods bij IJmuiden en Inspecteur van het Loodswezen. In 1977
is de heer Van der Veer gepensioneerd.
In oktober 1944 is het echtpaar
getrouwd in Engeland en me-

www.NettoViSmarkt.Nl

In het hart van

Iedere week
deze editie treft
in deze krant:

vrouw is in september 1945 naar
Nederland gekomen. Vanaf die
tijd wonen ze in Velsen. Het huwelijk werd bekroond met twee
kinderen, een dochter en een
zoon. Er zijn drie kleinkinderen
en twee achterkleinkinderen.
De heer Van der Veer heeft altijd getekend en geschilderd,
sinds 1943 praktisch uitsluitend
in olieverf. Zijn schilderijen munten uit door nautische kennis en
bekendheid met de zee onder alle omstandigheden en door een

eigentijdse realistische stijl in de
traditie van de Hollandse school.
Mevrouw Van der Veer-Potts
heeft naast de zorg voor haar
gezin nooit een arbeidsbetrekking gehad. De grootste hobby
van mevrouw is het onderhouden van familiecontacten via de
computer. Samen luisteren ze
graag naar klassieke muziek.
Het geheim van een gelukkig
huwelijk ligt volgens het bruidspaar in het zijn van elkaars tegenpolen. (foto: Reinder Weidijk)

Werk aan spoor verder
velsen - De voorzieningenrechter van raad van State
heeft maandag het verzoek om
de werkzaamheden aan het
spoor stil te leggen afgewezen.
Tegenstanders van dit Hovtracé hebben getracht met de
tijdelijke voorziening het weghalen van het oude spoor en
perrons vanaf Driehuis richting
IJmuiden stil te leggen.
Het spoor tussen Driehuis en
IJmuiden staat op de nominatie
om te verdwijnen. Over een deel
van het spoor is de nieuwe route van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer gepland. Museumstoomtrein Goes Borsele is geïnteresseerd in de oude spoordelen,
waaronder rails en delen van perrons. De (sloop)werkzaamheden
kunnen na deze uitspraak voorlopig verder gaan.
Wel loopt nog de bodemprocedure die het actiecomité tegen de wijziging van het bestemmingsplan rond het HOV-tracé heeft aangespannen. Dit werd
drie maanden geleden ingediend
en kan maximaal anderhalf jaar

duren. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft onlangs toegezegd niet te
starten met de aanleg van het tracé zolang er nog geen uitspraak is
gedaan over deze zaak. Dat was
ook een van de redenen van de
voorzieningenrechter van de Raad
van State om negatief te beslissen over het verzoek van de actiegroep.
Aad van der Aa, woordvoerder
van de belangengroepen zegt
dat er nog steeds een kans is dat

de bestemming spoor niet gewijzigd wordt. De tegenstanders
van het HOV-tracé waren het niet
eens met het feit dat de provincie
werkzaamheden laat uitvoeren die
niets te maken hebben met het
verwijderen van het spoor, maar
met voorbereidende werkzaamheden zoals het slopen van perrons. Daarover blijft de actiegroep
in gesprek met projectbureau
HOV Velsen. Van der Aa: ,,We hebben veel contact en dringen aan
op eerlijke communicatie.’’

zondag 26 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen SDO
Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt
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2Generations terug
Typisch IJ muiden
in SnowPlanet

Door Erik Baalbergen

Velsen-Zuid - 2Generations keert
terug in SnowPlanet. Na 5 jaar is
de indoor skipiste op zaterdag
8 november weer gastheer voor
het feest van herkenning. Op het
hoofdpodium staat de hoofdact 2
Brothers on the 4th Floor geprogrammeerd. Maar ook de 2Generations Showband, Tim & Faab en
lokale DJ’s zullen de mensen in de
zaal aan het dansen krijgen. Er
komt ook weer een mystery guest
optreden. Dat dit een grote naam
kan zijn bewees de organisatie de
laatste keer met Wolter Kroes. In
Rudy’s Feestcafé staan ook diverse DJ’s achter de knoppen.
De roots van de succesvolle dance-act 2 Brothers on the
4th floor liggen in de Utrechtse wijk Zuilen. Hier, in een flat op
de vierde verdieping, produceren en schrijven de broers Bobby
en Martin Boer hun eerste tracks.
Het eerste (internationale) succes
komt in 1990 in de vorm van het
nummer I can’t help myself. Dit
nummer wordt op het podium uitgevoerd door rapper Da Smooth
Baron MC en de zangeres Peggy
‘The Duchess’. Een Amerikaanse
nr. 1 notering volgt in de Billboard
Dance Chart Chicago. In 1993
wordt besloten 2 Brothers on the
4th Floor nieuw leven te blazen.
Bobby en Martin gingen weer samen de studio in en produceerden
de track Never Alone. Never Alone
is de eerste single met de vocalen zangeres Desray en rapper
(en buurjongen) D-Rock. De nieuwe bezetting behaalde met Never
Alone goud in Nederland. Opvolger Dreams sloeg met een nummer 1-notering en wederom goud

nog beter aan. De daaropvolgende single Let Me Be Free haalde
eveneens de top 10.
Tussen 20.45 uur en 23.00 uur rijden er meerdere personenbusjes/
taxi’s heen en weer naar SnowPlanet. De verzamelplaatsen van deze busjes zijn La Belle, Café de
Wildeman en Winkelcentrum Velserbroek. Dit zijn ook de plekken
waar de busjes aan het eind van
de avond zullen stoppen. Vanaf 00.00 uur staan er weer meerdere personenbusjes klaar. Deze busjes hebben weer elk een eigen halte. De kosten bedragen 5
euro per persoon. Grote groepen
kunnen contact opnemen via info@exclusevents.nl, zodat er een
busje op een nader af te spreken
plaats komt. Inmiddels is de kaartverkoop met vliegende vaart van
start gegaan. Kaarten kosten 20
euro per stuk en zijn op verschillende verkoopadressen te koop.
Zie ook www.2Generations.nl.

Gezinshuis Onder de
Panne van start

Velserbroek - Op 21 september
is er een nieuw bijzonder project
in Velserbroek van start gegaan.
Vanaf dat moment is op de Annie Romeinstraat 2-4, gezinshuis
‘Onder de Panne’ gestart. Een
kleinschalige woonvorm voor
zes (jong)volwassenen met een
verstandelijke beperking, met
24-uurs zorg door de gezinsouders. Uitgangspunt is het realiseren van een zo gewoon mogelijk
leven voor de bewoners.
De bewoners van het gezinshuis
geven hun leven, zo veel als mogelijk, zelf vorm en inhoud. De
gezinsouders scheppen de voorwaarden zodat de bewoner zich
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Zij zijn de vaste basis en
bieden structuur en veiligheid.
Naast het vaste echtpaar worden
er begeleiders en vrijwilligers ingezet voor extra ondersteuning
en aandacht. Er wordt met elkaar
gewoond en geleefd in de gemeenschappelijke ruimten, maar
daarnaast heeft elke bewoner
ook een eigen kamer. In hun huis
geven de bewoners zelf invul-

ling aan hun leven. Zij ontvangen
daar hun visite, ouders en vrienden. Maar de groep vormt met elkaar ook een vaste basis zodat zij
ook op elkaar kunnen steunen.
Stichting ‘Ook Voor Jou’ wonen
kiest bewust voor een gezinshuis.
Een gezinshuis biedt 24-uurs
zorg maar dan voordeliger omdat
er geen slaapwacht noodzakelijk is en er bijna geen overhead
is zodat de zorggelden efficiënter
besteed kunnen worden.
De maanden voorafgaand aan
de start is er hard gewerkt om de
woning (twee geschakelde eengezinswoningen) woonklaar te
maken en hebben de eerste vier
bewoners hun eigen kamer ingericht. Zij wonen inmiddels met
veel plezier in een fijne woonwijk
met veel voorzieningen.
Er is nog plek voor twee bewoners. Binnenkort zal de feestelijke (officiële) opening plaatsvinden. Voor meer info kunt u bellen 023-5490842 of een e-mail
sturen naar: wonen@ookvoorjou.com. Zie ook: www.ookvoorjou.com.

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.
Afgelopen zaterdag vond in de
Brulboei in Oud-IJmuiden een
bijzonder evenement plaats dat
het predikaat ‘Typisch IJmuiden’
zeker verdient. In het kader van
het project BeLeef Oud-IJmuiden werd in samenwerking met
de stichting Welzijn Velsen het
‘Verhalenvertelplein’ georganiseerd. Veel (Oud-)IJmuidenaren
vonden de weg naar het buurthuis. Hier werden ze opgewacht
door
mede-Oud-IJmuidenaren, oude foto’s en films, diverse
sprekers en optredens van shantygroepen. Het uitwisselen van
elkaars verhalen en herinneringen vierde de boventoon. In dat
opzicht boden de verhalen van
de verschillende sprekers voldoende inspiratie. Vooral de verhandeling van Jan Zwanenburg
over het typisch IJmuider ‘moëgdreek taarpen’ leidde tot discussies in deze voor buitenstaan-

ders onbegrijpelijke taal tussen
vooral oudere Oud-IJmuidenaren. Het omgekeerd praten is
rond 1900 in IJmuiden ontstaan
als een geheimtaal tussen vletterlieden. Deze vletterlieden begeleidden de zeeschepen, die op
zee voor IJmuiden verschenen,
door de sluizen en het Noordzeekanaal naar Amsterdam.
Leden van de ‘Koperen Ploeg’
konden via de geheimtaal onderling informatie uitwisselen
over naderende schepen. Zo waren ze de ‘Gouden Ploeg’, die min
of meer het alleenrecht had verworven, dikwijls te slim af. De
taal verspreidde zich in IJmuiden, vooral onder kinderen en
kaairidders. In de Tweede Wereldoorlog werd de geheimtaal
gebruikt in IJmuiden om Duitsers die goed Nederlands konden verstaan te misleiden. De
taal is na de jaren zestig van de
vorige eeuw bijna geheel uitgestorven. Maar tijdens het Verhalenplein leek deze ‘Pietisch IJduimer laat’ nog een levende taal.
Dus als u een oudere IJmuidenaar niet kunt verstaan, denk
dan niet meteen aan drank,
maar aan dit ‘IJduimer moëgdreek taarpen!’

Pianoduo en pianotrio’s
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Tobias
Borsboom en Yukiko Hasegawa, twee meesterlijke pianisten
die elkaar als levenspartner en
muziekduo gevonden hebben,
laten op vrijdag 24 oktober om
20.00 uur horen wat ze als solist
en duo in huis hebben met het
vertolken van Debussy, Brahms,
Schubert, Wagner en Poulenc.
Op zondag 26 oktober om 15.00
uur worden de mooiste pianotrio’s uitgevoerd van Haydn,
Beethoven en Schumann door
Trio Amarantis. De drie professionele musiciennes zijn: Mariana Hutchinson (piano), Maureen
Wong (viool) en Willemijn Knödler (cello).
‘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.
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ode aan Mandela. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
29 oktober

Donderdag
23 oktober

Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
‘Onze bomen’ toont 75 werken van
kunstenaars uit de omgeving.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur.

Vrijdag
24 oktober

Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
‘Onze bomen’ toont 75 werken van
kunstenaars uit de omgeving.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur.
Bolderbazar, Bloemstraat 124
IJmuiden. Start 13.30 uur, rommelmarkt start om 12.30 uur. De
rommelmarkt vindt met aan de
Wilhelminakade 119 ) kerkingang).
Modeshow door de firma Fashion Plus bij Vereniging Santpoorts Belang, ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Aanvang
14.00 uur.
Telstar FC Eindhoven. Aanvang 20.00 uur.
Oktoberfest met dj Barry, DJ
Mitch en fraulein Behave. Villa Westend in Velserbroek. Van
20.00 tot 02.00 uur.
Pianorecital door pianoduo Yukiko Hasgawa en Tobias Borsboom in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
25 oktober

Verkoopexpositie quilts en
patchwork in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201
Santpoort-Zuid. Van 10.00 tot
16.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
‘Onze bomen’ toont 75 werken van
kunstenaars uit de omgeving.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur.
Bolderbazar, Bloemstraat 124
IJmuiden. Start 11.00 uur. De
rommelmarkt vindt met aan de
Wilhelminakade 119 ) kerkingang).
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’,

Vriend & Vijand, de zee geeft,
de zee neemt’ en schilderijen
van amateurschildersvereniging
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat.
Limehouse lizzy brengen een
tribute aan Thin Lizzy in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Halloween Night op Forteiland. Vertrektijden vanaf Kop
van de Haven: 20.30 en 21.30
uur. De boot gaat terug om
24.00, 01.00 en om 02.00 uur.
Nacht van de Nacht. Zie voor
verzamellocaties en aanmelden
www.np-zuidkennemerland.nl.

Zondag
26 oktober

Collecte Diabetes Fonds in
Velsen. Tot 1 november.
Rondrit met de stoomtrein
over het Tata Steel bedrijventerrein. Vertrek 10.45 uur vanaf station Velserbosch. Zie ook
www.csy.nl of www.hoogovensstoomijmuiden.nl.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
‘Onze bomen’ toont 75 werken van
kunstenaars uit de omgeving.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten.
Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60 jaar
bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Pianotrio Amarantis in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Lezing over Etty Hillesum en
de stilte in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 67 SantpoortNoord. Van 15.00 tot 16.00 uur.
Live muziek met Soraya in het
Kottertje, Loggerstraat 13 IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.

Dinsdag
28 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Lezing Triple A-econoom door
Marcel Canoy in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Van 20.00
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Soweto Gospel Choir brengen

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’,
Vriend & Vijand, de zee geeft,
de zee neemt’ en schilderijen
van amateurschildersvereniging
Terpen Tijn die 60 jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen, van 14.00 tot
16.00 uur, voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook
mogelijk als verjaardagspartijtje.
‘De gele olifant’ en maak je eigen bladwijzermannetje. In de
Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 tot
15.00 uur.
Allerzielen Velsen Verlicht
op Duinhof. Bijeenkomst voor
vrijwilligers van 19.30 tot 21.30
uur in de wijkpost in SantpoortZuid.
Stadsschouwburg
Velsen:
Tapdansfenomeen Rythmic Circus. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
30 oktober

Senioren koffie-ochtend in
Bibliotheek Velserbroek, Maanbastion 476 Velserbroek. Van
10.00 tot 12.00 uur. Deelname
gratis.
Stadsschouwburg
Velsen:
Muzikale slapstick ‘Playground’
van de Wëreldbänd. Aanvang
20.15 uur.

Bolderbazar
IJmuiden - In gebouw de Bolder
aan de Bloemstraat 124 vindt op
vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober
de traditionele Bolderbazar plaats.
Dit jaar alweer voor de 61e keer!
Op vrijdag is de start om 13.30
uur. De drukbezochte rommelmarkt start zelfs een uur eerder
om 12.30 uur. Op zaterdag gaat de
deur open om 11.00 uur. Op beide
dagen zijn tal van activiteiten en
verkooppunten. Er is een rommelmarkt, een tweedehandskledingmarkt, verkoop van oude boeken,
platen en cd’s, diverse kraampjes
met allerhande spullen en lekkernijen, de befaamde visstand en uiteraard nog veel meer. Zaterdagmiddag draait het Rad van Avontuur voor jong en oud met mooie
prijzen. De verkoop van tweedehands kleding vindt plaats aan
de Wilhelminakade 119, de kerkingang. De opbrengst van de bazar gaat dit jaar voor een deel naar
het Noodfonds Velsen, een initiatief van Velsenaren om mensen in
acute financiële nood een helpende hand te bieden. Ook wordt geld
bijeengebracht voor de instandhouding van de markante Engelmunduskerk aan de Koninging
Wilhelminakade.

Mazda MX5 Cup

Michael van der Heijden
rijdt goed seizoen
Regio - Na enkele jaren in de
kop van de Volvo 360 Cup gereden te hebben (2013–Vice Kampioen) werd het tijd voor een nieuwe
en snellere uitdaging voor Velsenaar Michael van der Heijden. Deze werd gevonden in een Mazda cup racer. Michael was meteen
verkocht aan deze rappe circuitracer, waarna met het hele team besloten werd om er tijdens de winterstop zelf één te bouwen voor
seizoen 2014.
In enkele maanden werd van een
straatauto een cupracer gebouwd.
Na een laatste nachtje doorsleutelen stond de auto drie uur voor de
eerste race paraat. Met een 16de
plaats algemeen in een veld van
36 auto’s was iedereen zeer tevreden.
Naarmate het seizoen vorderde
kwam Michael steeds dichter bij
het streefdoel: de zeer competitieve top 10. Tijdens de druk bezochte Pinksterraces (A-evenement,
16.000 bezoekers) kwam onze
snelle plaatsgenoot de top 10 binnen met een achtste plaats algemeen en verbetering van zijn snelste ronde tot 2.10.00.
De op een na laatste race van het
seizoen vond plaats op het TT circuit van Assen waar Michael de
stijgende lijn vasthield en de top

10 in het klassement kwam zelfs in
zicht. Met al die goede resultaten
ging het team vol goede moed op
weg naar Circuit Park Zandvoort
voor de laatste racedag van het
seizoen. De training werd afgesloten met een 15de startplek voor
de eerste race. Na een zeer goede
start waarbij Michael meteen vier
plaatsen pakte ging het een paar
bochten later mis, hij werd aangetikt en viel daardoor terug naar de
23ste plek. Hierna begon een inhaalrace die eindigde op een 15de
plaats, ook de startplek voor de
tweede race. Na weer een formidabele start en enkele snelle ronden was Michael aan het strijden
om plek 7. Helaas vond het motortje het welletjes na 7 ronden
en kon ook race drie niet gereden
worden.
Geluk bij een ongeluk is dat ieder
team aan het eind van het kampioenschap de drie slechtste resultaten van het seizoen mag schrappen. Zo kwam Team Van der Heijden op de achtste plek in het
eindklassement. Rijder en team
bedanken alle sponsors, vrijwilligers en enthousiaste supporters bedanken voor een meer dan
geslaagd seizoen. Zie ook op facebook.com/vanderheijdenautosport. (foto: Michel Oldebeuving)

www.lijfengezondheid.nl

Eet je
warm!
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Roetz zoekt
schrijvers
en dichters

Uitbreiding wijkgezondheidscentrum Velserbroek
Velserbroek - Woningcorporatie
Velison Wonen start in november
met de verbouwing en uitbreiding van het wijkgezondheidscentrum aan de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek. In totaal
komt er na de verbouwing circa
300m2 extra ruimte beschikbaar.
Het
wijkgezondheidscentrum
wordt gehuurd door de Stichting
Wijkgezondheidscentrum Velserbroek en omvat diverse zorgverleners, zoals apotheek, huisarts,
fysiotherapie, tandarts, mondhygiënist, verloskunde, mensendieck therapie, het centrum voor
Jeugd en Gezin en het consultatiebureau. Velison Wonen is eigenaar van het complex en zorgt
ook voor het beheer en onderhoud ervan.
De Stichting Wijkgezondheidscentrum Velserbroek heeft al
enige jaren dringend behoefte aan meer praktijkruimte voor
diverse disciplines om te kunnen voldoen aan de wijkgerichte zorg die de overheid verlangt.
Daarbij ging de voorkeur van de
stichting er naar uit om de uitbreiding binnen het huidige wijkgezondheidscentrum te realiseren. Na nader onderzoek bleek

dit inpasbaar. De bouwkundige aanpassingen aan het wijkgezondheidscentrum houden in
dat er een herindeling van de bestaande huisartsenpraktijkruimten plaatsvindt en dat het binnenplein van het wijkgezondheidscentrum ter hoogte van de
eerste verdieping wordt overkapt. Het volledige oppervlakte
van het overkapte deel komt beschikbaar als extra ruimte voor
de huisartsen, fysiotherapie en
de wijkverpleging van Stichting
Zorgbalans die gaat inhuizen
binnen het Gezondheidscentrum.
Gedurende de werkzaamheden
blijft het gehele complex ‘De Hofstede’ waarin het wijkgezondheidscentrum is gevestigd in gebruik. Daarbij wordt getracht om
de overlast voor huurders, gebruikers en bezoekers tot het
minimum te beperken. De huisartsen zullen tijdens de verbouwing tijdelijk hun intrek nemen in
het oude noodgebouw De Molenweid, Aletta Jacobstraat 74.
De werkzaamheden zullen waarschijnlijk zes tot acht maanden
duren. De oplevering wordt in
het voorjaar van 2015 verwacht.
(foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Maandag heeft om 13.00 uur
een aanrijding plaatsgevonden
op de kruising Plein 1945/De
Noostraat in IJmuiden.
De automobiliste kwam vanaf De Noostraat en onze dochter en haar vriendin wilden met
de fiets oversteken vanaf het
gemeentehuis richting de ING
bank.
De auto raakte de fiets en de
meisjes zijn tegen de auto gekomen. De bestuurster is uitgestapt met de opmerking: ‘Eerst
even kijken of jullie schade hebben aangericht.’ Haar auto was
zeker erg belangrijk.
Toen zij geen schade constateerde gaf ze een van de meiden een aai over de bol en is zij
snel weggereden, aldus getuigen, de meisjes van 11 jaar trillend achterlatend. Ze zijn lo-

pend naar een kennis gegaan,
waar zij huilend hun verhaal deden. Hier hebben zij hun school
en ouders kunnen bellen.
Als u dit leest en u herkent zichzelf, dan moet u zich schamen!
Neem de volgende keer even
de tijd voor de ander! Laat uw
naam en telefoonnummer achter voor eventuele gevolgschade of gewoon omdat dat wel zo
netjes is. Bel even naar ouders
of school. En laat de slachtoffers niet zomaar achter, omdat u
vindt dat het wel mee valt.
Heeft u iets gezien of informatie over dit ongeval? Neem dan
contact op met de politie in Velsen, telefoonnummer 09008844.
Naam en adres bekend bij de
redactie

Velsen - De tweede Roetz van dit
jaar moet uitkomen in december.
Er is volop ruimte voor mooie verhalen, gedichten, artikelen en andere bijdragen. Roetz is het culturele tijdschrift van, voor en door
de IJmond. De deadline is 20 november, dan moeten alle inzendingen binnen zijn. Het tijdschrift
krijgt een andere vorm, net als de
eerste nummers van jaren geleden, zal deze wintereditie er uitzien als een boek. Roetz is een
open podium, dat betekent dat iedereen kan publiceren. Jong, oud,
amateur of professional. Alle inzendingen kunnen gestuurd worden naar kopij@roetz.nl. Daar kun
je ook voor informatie terecht.
Voor meer info: roetz.nl.

Oktoberfest in
Villa Westend
Velserbroek - Wie kent het
niet, het Oktoberfest! Gekenmerkt door grote bierpullen, liters
bier, Duitse muziek en natuurlijk
Dirndls en Lederhosen. Na het
succes van vorig jaar keert het
Oktoberfest Velsen terug naar Villa Westend en wel op vrijdag 24
oktober. Van 20.00 tot 2.00 uur is
het in Velserbroek dus groot Duits
feest. Net zoals vorig jaar zijn DJ
Barry, DJ Mitch en ook Fraulein Behave er weer bij. En om er
een echt een geslaagd Oktoberfest van te maken, zal er een speciaal optreden plaatsvinden van
de koning van de foute meezingers: Zanger Rinus! Zijn clips op
youtube zijn inmiddels legendarisch, dus iedereen zal zijn bekende hits mee kunnen zingen. Voor
meer informatie en online tickets:
www.oktoberfestvelsen.com. Tickets zijn ook te koop bij een aantal lokale voorverkoopadressen
zoals: Villa Westend Velserbroek,
Bruna Velserbroek, Mannenmode
Patrick van Keulen in IJmuiden,
CareworX (Tata Steel Stadion)
IJmuiden, City Sport SantpoortNoord en Jan Monnikedam Haarlem voor slechts 5 euro. Tickets
zijn ook eventueel aan de deur te
koop voor 7,50 euro per stuk.

Kleding- en
speelgoedbeurs
Velserbroek - Met een knipoog
naar de komende feestmaanden
organiseert OBS De Pionier aan
de floraronde 293 op donderdag
6 november van 19.00 tot 20.30
uur een (feest)kleding- en speelgoed beurs. Feestkleding voor
dames en kinderen, kinderkleding en speelgoed kunt u hier
vinden. Dameskleding in diverse
maten zijn in het bijzonder welkom. Voor vragen of aanmelden
betreffende het inleveren van
speelgoed en kleding via kledingbeursdepionier@gmail.com.

Gratis kerstbomen en staatsloten:

Jubileumactie Hans van
den Berg Schilderwerken
Heemskerk - Hans van den
Berg Schilderwerken bestaat 15
jaar en dat wordt gevierd met een
mooie actie. Bovenop de huidige
winteractie van één staatslot per
dag voor binnenschilderwerk en/
of behangwerk ontvangt iedereen die vóór 1 december 2014
een offerte aanvraagt voor deze werkzaamheden bij de offerte 1/5 staatslot met jackpot! Iedereen die akkoord gaat met de
offerte en deze vóór 15 december 2014 ondertekend retourneert ontvangt bovendien een
mooie Nordmann kerstboom of
een cadeaubon ter waarde van
25 euro. Als slagroom op de taart
geeft Hans van den Berg bovendien vanwege het jubileum tijdelijk niet één maar twee staats-

loten met jackpot per dag weg.
Deze actie loopt tot en met maart
2015. De klanten hebben hierdoor dus nóg meer kans op het
winnen van een geldprijs! Overigens is het ook mogelijk om in
plaats van een staatslot een cadeaubon, een boekenbon of een
korting op de factuur voor het
binnenschilderwerk en/of behangwerk te krijgen. Hans van
den Berg Schilderwerken is een
gediplomeerd schildersbedrijf
met inmiddels meer dan dertig jaar ervaring, waarvan vijftien
jaar als zelfstandig ondernemer.
Hans werkt uitsluitend met professionele materialen en volgens
de geldende richtlijnen. Bel vrijblijvend voor een offerte of informatie naar 0251 -248030.

IJmuiden – Zaterdagavond 25
oktober wordt het Forteiland
IJmuiden bevolkt door griezelige geesten, enge zombies, draconische demonen, bloeddorstige
wezens en ander angstaanjagend
en huiveringwekkend horrorgespuis. Vanwege de jaarlijkse Halloween Night kunnen bezoekers
deze avond in de schaars verlichte en mysterieuze gangen en zalen van het Fort zomaar plotseling
oog in oog komen te staan met allerlei spookachtige wezens die het
daglicht niet kunnen verdragen.
Inclusief enge geluiden, vreemde
lichten en andere onverklaarbare
gewaarwordingen. In de koepelzaal van het Fort vindt deze avond
de Halloween Party plaats met DJ
Frans. Zij die de uitdaging aandurven en beschikken over stalen zenuwen zijn van harte welkom; de
minimum leeftijd voor entree is
echter 12 jaar. En gepaste spokenoutfit wordt uiteraard op prijs
gesteld. De overtocht naar het
spookeiland vindt plaats met MS
‘Koningin Emma’, vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn hier zaterdagavond
om 20.30 en om 21.30 uur. Van-

af het eiland vaart de boot terug
om 00.00, 01.00 en om 02.00 uur.
De entreeprijs, inclusief overtocht,
bedraagt 17,50 euro per persoon.
Op het eiland kan men niet pinnen: consumpties moeten contant worden afgerekend. Entreekaarten kunnen vooraf worden
geboekt via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch:
0255-511676. Maar ook aan boord
van de ‘Koningin Emma’ kunnen
kaarten worden gekocht.

Halloween Night op
Forteiland IJmuiden
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Maatschappelijke
stage verdwijnt

Geslaagde reünie 85
jaar KHC Strawberries
Driehuis - Op 16 oktober was
het precies 85 jaar geleden dat
KHC Strawberries werd opgericht door studenten van de Rijks
HBS. Na omzwervingen door de
regio kwam de hockeyclub in de
jaren ‘50 van de vorige eeuw terecht op Sportpark Schoonenberg. Daar groeide Strawberries
uit tot de grootste sportvereniging in Velsen.
Bij een lustrum hoort een reünie.
Afgelopen zaterdag kwamen bijna 150 oud-leden en veteranen
naar het in 2012 gebouwde clubhuis aan de Waterloolaan om bij
te kletsen en herinneringen op te
halen. Op het zonovergoten veld
werden wedstrijden gespeeld
tussen de eerste teams en oud-

eerste elftalspelers. Na toespraken van vice-voorzitter Jeroen
Bom en de voorzitter van de reuniecommissie Thea Peet werd
een grandioos buffet geopend
dat was bereid door Van Es Catering. Op het terras genoot de
jongere garde ondertussen van
het prachtige weer, waarbij de
anekdotes over Strawberries elkaar in hoog tempo opvolgden.
De reüniecommissie bestaande
uit Thea Peet, Gerrie Kappen-van
Overeem, Anneke van den BergHendriks, Mayke van Randtwijk,
Marianne de Jongh en Wilmien
Schols kan terugkijken op een
zeer geslaagde dag met ruim
250 bezoekers. Zie ook www.facebook.com/85jaarStrawberries.

Lopen voor jong en oud
Velsen-Zuid - Zondag 2 november organiseert KAV Holland haar jaarlijkse crossloop
voor jong en oud op het terrein
van Wheelerplanet in Spaarnwoude. Deels gaat het over asfalt, maar ook over gras en bospaden. Het is de eerste loop van
het Runnersworld Crosscircuit,
een reeks van zeven crosslopen
in Kennemerland.
Voor iedere loper en leeftijd is
er een afstand naar keuze: 1 of
2 kilometer voor de jeugd, 3 kilometer Sprint Cross voor alle
leeftijden, 5,6 kilometer voor de

dames en 8,4 kilometer voor de
heren. Tot 16 jaar kost het 3,50
euro, daarboven 7,50 (bij na-inschrijven 4 respectievelijk 8,50
euro). Als eerste starten de pupillen om 10.30 uur, als laatste de
heren om 12.00 uur.
Inschrijven kan via www.inschrijven.nl. De locatie is Wheelerplanet, Zijkanaal C-weg 6, 2064
KA Spaarndam. Gelegen tussen
Spaarndam en pontje Buitenhuizen, goed bereikbaar op de fiets
met voldoende parkeergelegenheid. Zie ook www.kavholland.
nl/loopsport/spaarnwoudecross/

Velsen – Van overheidswege is
besloten dat de verplichte maatschappelijke stage verdwijnt, met
ingang van dit schooljaar. Men
vindt dat scholen meer vrijheid
moeten krijgen voor hun onderwijsprogramma. De gemeentelijke subsidie stopt per 1 januari 2015, daarom zal ook in Velsen
het werk van de voorheen verplichte stagemakelaar in de loop
van 2015 stoppen. Het merendeel van de scholen in Velsen wil
de Maatschappelijke stage zelf
voorzetten, ook zonder subsidie
of stagemakelaar. De gemeente heeft hierover afspraken met
Stichting Welzijn Velsen en wordt
samengewerkt met Stichting Telstar Thuis in de Wijk, Stichting
Jeugdprojecten en BUUV. Scholen zullen hun leerlingen stimuleren zich in te zetten voor een ander, op basis van projecten, zoals met De Zonnebloem (een verwendag en de rolstoelvierdaagse) en bijvoorbeeld War Child.

‘SpiritualiTijd’
op Seaport FM
IJmuiden - Maandag 27 oktober
gaat er een nieuw radioprogramma van start bij Seaport FM. ‘SpiritualiTijd’ gaat dieper in op spirituele onderwerpen, het mysterie en de kunst van het leven. De
presentatie is in handen van Erik
Beekman en Mark Metselaar.
Beekman is al vanaf het begin
betrokken bij de lokale radio van
Velsen. Metselaar heeft een praktijk als natuurgeneeskundig-spiritueel therapeut en geeft al jaren
lezingen, workshops en cursussen op het gebied van spiritualiteit
van spiritualiteit, levensbeschouwing en gezondheid. Elke maandagavond van 21.00 tot 22.00 uur
wordt er in ‘SpiritualiTijd’ over
een bepaald onderwerp gesproken. Voorbeelden hiervan zijn yoga, meditatie, intuïtie, engelen, leven na dit leven, bijna-dood-ervaringen, helderziendheid, het zesde zintuig, Bewustzijn, Ayurveda,
de aura, de chakra’s en het zelfhelende vermogen. En er is natuurlijk ook veel ruimte voor muziek. ,,Veel mensen zijn op zoek
om zelf antwoorden te vinden op
levensvragen, of zijn op zoek naar
nieuwe inzichten en inspiratie’’,
aldus Mark Metselaar. ,,Er is zoveel meer dan je in eerste instantie kunt zien of bedenken. ‘SpiritualiTijd’ wordt een interactief radioprogramma. Mocht je als luisteraar een vraag hebben, iets willen vertellen of een ervaring willen
delen, dan ben je van harte welkom om te reageren.’’ Erik Beekman: ,,Een programma als SpiritualiTijd hadden we nog niet. Het is
een mooie aanvulling op de programmering van Seaport FM. En
er is in deze tijd zeker veel interesse voor deze onderwerpen. Er
is meer tussen hemel en aarde.”

Nieuw: Geigi Kappers
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Op maandag 27 oktober opent Geigi
Kappers haar deuren aan de
Kerkerinklaan 23, een zijstraat
van de Hagelingerweg.
Chantal van Geldorp had al
enige tijd die wens, alleen het
vinden van de juiste locatie en
het juiste moment liet op zich
wachten. Tot het op 1 oktober zover was en zij de sleutel
kreeg.
Het opknappen was een hele
klus, maar ging voorspoediger
dan gedacht. In het pand heeft
voorheen kapsalon Mod’elle
gezeten dus het was een kwestie van diverse veranderingen,
andere kleuren en een nieuw
interieur. Ook over de naam is
nagedacht, Geigi betekent letterlijk ‘kunstpersoon’.
Nadat eigenaresse Chantal 13
jaar lang ervaring heeft opgedaan als topstyliste, en bedrijfsleidster is geweest in verschillende kapsalons, werd het
realiseren van haar droom eindelijk werkelijkheid.
Chantal: ,,Ik kom uit Spaarndam, maar ben van jongs af
aan al veel in Santpoort te vinden. Mijn familie komt hier

deels vandaan en er wonen
veel bekenden van mij. Ik voel
mij hier altijd erg op mijn gemak, ben hier graag en vind
Santpoort gewoon een mooi
dorp. Vandaar mijn keuze om
hier mijn eigen salon te starten.” Iedereen is welkom in de
salon, dames, heren, jong en
oud. ,,Ik wil een prettige, ontspannen sfeer in de salon creëren waar klanten graag komen
om hun haar te laten doen.” De
wens van de klant en de gezondheid van het haar staan bij
Geigi Kappers voorop. In de salon zal gewerkt worden met de
kleur-, styling- en verzorgingsproducten van Keune.
Chantal zal op afspraak gaan
werken, zodat elke klant de gewenste tijd en aandacht krijgt.
De kapsalon is vijf dagen in
de week geopend inclusief de
maandag- en woensdagavond.
Iedereen die nieuwsgierig is
naar Geigi Kappers is vanaf
maandag 27 oktober van harte welkom om vrijblijvend een
kijkje te komen nemen.
Voor eventuele vragen of om
een afspraak te maken kunt u
bellen met 023-5376402.

www.lijfengezondheid.nl
Carlos Lens
Verlanglijstje: buikspieren
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Nieuwe
wandelclub in
Velserbroek
Velserbroek - Bewoners van
Velserbroek hebben bij Welzijn
Velserbroek aangegeven dat er
behoefte is aan een wandelclub.
Fred (lid van Kerngroep Velserbroek) en Jannie (vrijwilligster)
hebben samen het initiatief genomen om een wandelclub op te
zetten. Deelnemers van de club
gaan één keer in de week wandelen, op de donderdagmorgen
van 10 tot 11 in de omgeving
van Velserbroek. De startdatum
is donderdag 30 oktober. Deelname is gratis. De startplaats is
Wijksteunpunt de Hofstede in de
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek. Na afloop van de wandeling is hier gelegenheid om
een kop koffie, thee of iets fris te
drinken. De kosten voor de koffie en thee bedragen 80 cent en
een glaasje fris kost 1.20 euro.
Lijkt het u ook gezellig om met
een groepje te wandelen en op
een positieve manier met uw gezondheid bezig te zijn? Ga dan
op donderdag om 10 uur naar
de Hofstede. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Fred Tromp via 06-25316198.

Herinner je
geliefden!

Buurtbemiddeling
Velsen beter vindbaar

Vellesan College viert
30-jarig bestaan
IJmuiden - Het Vellesan College bestaat 30 jaar. Om dat heuglijke feit te vieren organiseert de
school een groot feest voor de
leerlingen en een bijeenkomst
voor medewerkers en oud-medewerkers.
In september 1984 fuseerden de
Prof. Mr. S. Vissering Scholengemeenschap, de Willem de Zwijger-mavo, de Hugo de Grootmavo en de Huishoudschool
tot het Vellesan College. Deze
school was toen een van de eerste brede scholengemeenschappen in Nederland. Nu, dertig jaar
later, is het Vellesan College nog
net zo vitaal als bij de oprichting. De school kende de afgelopen jaren een groeiend leerlingenaantal en neemt daarmee
als brede scholengemeenschap,
nog steeds, een unieke plaats in
in het Nederlandse onderwijsbe-

stel. Het 30-jarig bestaan wordt
gevierd met een feest voor de
leerlingen in Hollywood stijl. Op
donderdag 23 oktober ligt de rode loper uit bij het Telstar stadion
om alle leerlingen te ontvangen.
Er worden limousines, oldtimers
en cabrio’s verwacht die de leerlingen afleveren. Er staat een fotograaf om de glamoureuze binnenkomst vast te leggen, leerlingen kunnen meteen een printje
kopen van hun ‘moment of fame’. En daarna barst het feest los
in de twee zalen van het stadion.
Op vrijdag 24 oktober is er een
bijeenkomst voor medewerkers
en oud-medewerkers. In de fraai
aangeklede aula van het hoofdgebouw zullen, onder het genot
van een drankje en hapje, herinneringen worden uitgewisseld
aan 30 jaar onderwijs in IJmuiden.

Lezing Triple A-econoom
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Noord - Zaterdag 1
november van 19.00 tot 20.00 uur
is er een sfeervolle samenkomst
Voor Alle Zielen in de Dorpskerk, waarin iedereen welkom is
om dierbare overledenen te gedenken. Samen kunnen we elkaar tot troost zijn. Er zal mooie
muziek gezongen worden, onder
andere koormuziek van Gounod
uit de prachtige ‘Messe pour les
morts’, en eigentijdse liederen
van liefde en herinnering. Bovendien zijn er passende teksten,
stilte-momenten en de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Iedereen is welkom! Muzikale medewerking wordt verleend door projectkoor Zingen in
de Dorpskerk onder leiding van
Antje de Wit en Elina Keijzer op
piano en orgel. De kerk is open
in stilte vanaf een half uur voor
aanvang. Meer weten? Mail naar
Kijk voor het actuele nieuws op
symphonia@xs4all.nl of bel 06www.jutter.nl
21805104. Zie ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl.
Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Santpoort-Zuid - Nederland
verkeert in een economisch, sociaal en politiek kwetsbare periode. Econoom Marcel Canoy
betoogt dat het denken over de
huidige crisis is vastgelopen in
een onvruchtbare tweestrijd tussen twee economische beschouwingen: de een gedreven door
cijfers, de ander door cynisme.
Canoy wil de impasse doorbreken door de introductie van een
fictieve vakbroeder: de Triple Aeconoom. Deze is kritisch, oplossingsgericht en neemt het beste van twee werelden. Canoy put
inspiratie uit de theorieën van
oude filosofen als Aristoteles,
Thomas van Aquino en Adam
Smith om oplossingen te zoeken
voor hedendaagse economische
en maatschappelijke problemen.
In een heldere stijl en met tal van
praktijkvoorbeelden analyseert
econoom Canoy dat in Nederland de wet van de remmende
voorsprong is opgetreden. Eco-

nomische groei zal pas renderen wanneer deze is ingebed in
een politiek en filosofisch denkklimaat.
Over de auteur: Marcel Canoy,
woonachtig in Santpoort Zuid,
is als hoofdeconoom verbonden
aan Ecorys (advies en consultancy), is aan de Erasmus Universiteit verbonden, is columnist van
het Financieel Dagblad, tevens
voormalig hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van
Tilburg en economisch adviseur
bij de denktank van de Europese Commissie van Barroso. Hij
verzorgde tal van publicaties in
binnen- en buitenland en treedt
veelvuldig op in de media.
De lezing is 28 oktober aan
Bloemendaalsestraatweg 201,
Santpoort-Zuid bij de Vereniging Santpoorts Belang. De entree bedraagt 6 euro, de avond
begint om 20.00 uur en duurt tot
22.00 uur. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

w w w. j u t t e r . n l

Kijk voor het actuele nieuws op

Velsen - Buurtbemiddeling Velsen, onderdeel van Stichting Welzijn Velsen, heeft samen met zo’n
80 andere lokale organisaties voor
Buurtbemiddeling uit andere steden één website ontwikkeld, www.
problemenmetjeburen.nl. Op deze
site is algemene informatie over de
10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips
gegeven. Bezoekers worden direct
doorverwezen naar de voor hen
dichtstbijzijnde organisatie voor
Buurtbemiddeling. Maar liefst 27
procent van de Nederlanders
heeft wel eens last van omwonenden en 6 procent van de Nederlanders heeft vaak overlast van de
buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pesterijen en andere zaken.
Frannie Herder van het onafhankelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
is content met de nieuwe website.
,,Tijdig met elkaar in gesprek gaan
is dé oplossing voor problemen
tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring
leert dat de burenruzie in twee
van de drie situaties wordt opgelost dankzij de helpende hand van
buurtbemiddelaars. Doordat men
via deze laagdrempelige website
snel terecht komt bij de Buurtbemiddeling die in hun stad actief is,
kan het gesprek snel worden aangegaan.”
Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door de rechter opgelegde oplossing is volgens
Herder de bewustwording die ontstaat in de gesprekken tussen buren. ,,Onder begeleiding van de
buurtbemiddelaar gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Het
onafgebroken gehuil van een baby is ineens een stuk minder sto-

rend als je weet dat het kind ziek is
en de ouders er alles aan doen om
het stil te krijgen. In de gesprekken krijgen buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is een
oplossing sneller gevonden. Legt
de rechter een oplossing op, dan
is daarmee nog niets aan het onderliggende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.” Het initiatief voor de landelijke website, die zowel de bekendheid van
Buurtbemiddeling in het algemeen als de vindbaarheid van lokale Buurtbemiddelingsorganisaties moet vergroten, komt vanuit
Travers Welzijn, de organisatie die
in Zwolle Buurtbemiddeling coördineert. Buurtbemiddeling Velsen,
initiatiefnemer Travers Welzijn en
de andere organisaties die bijdragen aan www.problemenmetjeburen.nl hopen dat met de komst van
de nieuwe site ook meer mensen
het bestaan van Buurtbemiddeling
ontdekken. ,,Nog lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwillige bemiddelaars burenrelaties
helpen verbeteren. Zouden meer
mensen het kennen, dan konden
veel conflicten in een vroeg stadium worden voorkomen”, zegt
Suleika van Holland, coördinator
buurtbemiddeling Velsen.

Heerenduinen Heren 2
najaarskampioenen
IJmuiden - In de KNLTB Najaarcompetitie is het team Heren
2, tweede Klasse Heren Dubbel
35+ 2014 van LTC de Heerenduinen uit IJmuiden kampioen geworden.
Bijzonder is dat dit kampioenschap al na zes wedstrijden werd

bereikt, terwijl de najaarcompetitie zeven wedstrijden duurt. In
het team spelen, op de foto vanaf
links: Maarten Post, Gerrit Hoogerwerf, Nico Haver, Roel Moco en Paul Spanjaard. Het team
wordt gesponsord door Smit &
Hoogewerf BV.

Ouderennieuws
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Ouderennieuws
Decibel in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Onder auspiciën van de stichting Cultuur
in de Dorpskerk zal het Popkoor
Decibel uit Driehuis zaterdagavond 25 oktober een wervelend
optreden verzorgen in de Dorpskerk, Burgemeester Enschedelaan 67.
Popkoor Decibel is een gemengd
koor met circa 40 leden en zingt
popmuziek, van klassiekers tot
hedendaagse nummers, vaak in
heel verrassende arrangementen.
Men staat inmiddels voor het
16e jaar onder de enthousiaste leiding van dirigente Aswintha Weidema en het popkoor
staat garant voor een fantastisch avondje genieten. Aswintha is degene geweest die 16 jaar
geleden samen met twee an-

deren het initiatief nam om een
popkoor te beginnen. Sindsdien
heeft zij haar enthousiasme voor
het zingen op de koorleden weten over te brengen en gestreefd
naar, zoals zij zelf zegt: ‘kwaliteit op een ontspannen manier’.
Dat laatste is ook wat het koor
uitstraalt. Het koor wordt verder
muzikaal begeleid door de vaste
pianist Michael Jansse.
Het concert, dat een swingend
geheel zal worden met herkenbare nummers en een verrassingsoptreden, vangt aan om
20.00 uur.
Kaarten à 10 euro per persoon
zijn voor aanvang van het concert te verkrijgen bij de ingang
van de zaal van de Dorpskerk.
Zie ook www.cultuurindedorpskerk.nl.

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 31 oktober:
Uiensoep met stokbrood, kipfilet,
bloemkool met kaassaus, aardappelen en bavaroise toe. Kosten
6,50. Aanvang 12.30 uur. Reserveren maandag 27 oktober tussen 11-12 uur.
Verkoop onder- en nachtmode. Vrijdag 31 oktober. Aanvang 10.30 uur, verkoop duurt
tot 14.00 uur.
Modeshow en verloting door
Fashion Plus. Woensdag 5 november. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Verkoop kaarten ZoMiPo
voorstelling La Musiquette
op zondag 2 november. Aanvang
14.00 uur. Toegang 4,-.
Expositie van teken- en schilderclub De Hofschilders. tot 30
november. De expositie kan bezocht worden tijdens de openingsuren. Toegang gratis.

Vakbonden in
actie voor de zorg
IJmuiden - Velsen. Het Actiecomité Red de Zorg Kennemerland, de FNV in Beweging en de
ABVA KABO FNV organiseren
op donderdag 30 oktober een
actie- en protestbijeenkomst
Strijd voor de zorg.
De bijeenkomst vindt plaats in
de zalencentrum Velserduin,
Velserduinplein 3-5. Aanvang 20
uur. Zaal open 19.30 uur.
Met bondsbestuurder Ruud
Kuin en leden van WIJZIJNDETHUISZORG HAARLEM bespreken ze de ontwikkelingen die de
zorg bedreigen, en zetten daar
het antwoord van de bonden
tegenover - de actiecampagne
‘Red de Zorg’. Deze actiecampagne is gericht tegen het kabinetsbeleid en de afbraak van
de zorg door bezuinigingen van
drie miljard op de zorg voor de
meest kwetsbare mensen, als
ouderen, kinderen en gehandicapten.
De handtekeningenactie van de
afgelopen weken is de opmaat
voor een protestdemonstratie
op 8 november in Den Haag.
Daar worden de leden van de
Eerste Kamer onder druk gezet. Lukt dat niet, dan zetten de
bonden in op een referendum
over de Wet Langdurige Zorg.

Voor de demonstratie van 8 november zetten de bonden gratis
bussen in, met opstapplaatsen
in Haarlem en Amsterdam.
Door regeringsbeleid sluiten
honderden verzorgingshuizen.
Het kabinet bezuinigt tegelijk op
de zorg thuis. Gemeenten krijgen meer zorgtaken voor ouderen, gehandicapten en kinderen. Meer taken dan ze aankunnen. Als gevolg van bezuinigingen verliezen tienduizenden
medewerkers in verzorgingshuizen, jeugdzorg, dagopvang en
de thuiszorg hun baan. Anderen zien hun arbeidsvoorwaarden verslechteren en voelen de
werkdruk stijgen. En vele kwetsbare mensen verliezen hun
noodzakelijke zorg. De plicht
van het rijk en van gemeenten
om voor hun inwoners te zorgen en het recht van kwetsbare
mensen op zorg vervalt.
Het is nog niet te laat om je betrokkenheid om te zetten in
daden,de ondertekening van
de petitie ‘Red de zorg’ van de
FNV kan ook digitaal via www.
fnvvoorzorg.nl. Het Actiecomité Red de Zorg Kennemerland
is bereikbaar via Erik Gerritsma
06 26396078, of erikgerritsma@
gmail.com.

www.
www.

.nl
.nl

Race of
The Classics
IJmuiden – Van 14 tot en met
19 oktober vond de Race of
The Classics Young Professionals plaats, een jaarlijkse zeilrace met zo’n 600 jonge werknemers in bedrijfsteams. De
race op klassieke zeilschepen
gaat van Rotterdam naar Engeland en daarvandaan via IJmuiden terug naar Amsterdam.
De race ontstond in 1989 toen
twee studenten van de Amsterdamse Academie besloten een
kleine zeiltocht van Amsterdam naar Ramsgate (UK) te
houden. Oorspronkelijk was de
race bedoeld voor studenten,
maar sinds 2006 is er ook jaarlijks een editie van Young Professionals. Dit jaar is de race
gewonnen door Team Rotterdam School of Management op
de Hendrika Bartelds. De zeilschepen kwamen zondag door
de sluizen. Omdat de deur van
de grote sluis kapot was moesten de 22 tallships door de Kleine Sluis, wat bijna de hele dag
duurde. (foto: Frits Houtgraaf)

Met Harmonieorkest Soli

Bijzonder najaarsconcert
van COV IJmuiden
IJmuiden - Christelijke Oratoriumvereniging IJmuiden geeft
op vrijdag 7 november een concert waarbij zij begeleid zal
worden door het harmonieorkest Soli. Het programma dat
deze avond uitgevoerd wordt
is als volgt: voor de pauze zal
het Requiem van de Hongaarse
componist Frygyes Hidas (19282007) aan de orde zijn.
Ter herdenking van de opstand
tegen het communistische regime in Hongarije in 1956 heeft
Hidas dit circa een uur durende requiem gecomponeerd, dat
in makkelijk begrijpbare muziek
het grote thema nieuwe gestalte geeft. Het Requiem van Frigyes Hidas is het enige Requiem dat speciaal gecomponeerd
is voor symfonisch blaasorkest,
vierstemmig gemengd koor en
vier zangsolisten. Dit Requiem volgt de traditionele dodenherdenkingsrituelen zoals deze door componisten als Mozart en Verdi reeds werden getoonzet.
Na de pauze zal het harmonieorkest Soli vier (delen van) werken spelen en wel: 1ste Peer
Gynt Suite van Edward Grieg
arrangement Zurmühle; Bohemian Revelry van Adam Gorb;
Canterbury Chorale van Jan van
der Roost
en Charles Chaplin van Chaplin arrangement Marcel Peeters. De Engelse Componist Edward Elgar (1857-1934) schreef
een Ave Verum voor Koor met

orgelbegeleiding. Soli-dirigent
en -componist Vincent van den
Bijlaard arrangeerde het voor
blaasorkest. Het wordt dus een
unieke uitvoering.
Samen wordt verder nog uitgevoerd: The Holy City, algemeen
bekend als Jerusalem; en Pomp
and Circumstance eveneens
van Edward Elgar met het bekend Land of Hope and Glory.
De solisten zijn: Åsa Olsson –
sopraan; Adélaïde Rouyer – alt;
Alberto ter Doest – tenor; GertJan Alders – bas. Dirk Out – orgel; Piet Hulsbos – dirigent COV
IJmuiden; Vincent van den Bijlaard – dirigent Harmonieorkest
Soli.
Het concert wordt gegeven op
vrijdag 7 november in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in
IJmuiden. De kerk is open om
19.15 uur, het concert begint
om 20.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt 22 euro. Voor jongeren tot en met 16 jaar zijn de
kaarten 10 euro, consumptie inbegrepen. Voorverkoop: ten zuiden van het Noordzeekanaal:
Tineke Zwanenburg, 0255525693 en ten noorden van het
Noordzeekanaal: Joke Spruit,
0251-211612. Ook bij Molenaar
Muziekinstrumenten: Hagelingerweg 98, Santpoort-Noord,
023- 5375281 of Centrum van
de Kunsten ’t Muzenhuis Velserbroek, 023-5360525. Via email: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl. Zie ook: www.cov-ijmuiden.nl en www.soli.nl.

Dag van de Mantelzorg
Velsen - Centrum Mantelzorg
van Socius organiseert dit jaar
weer de Dag van de Mantelzorg!
Mantelzorgers komen op deze
gezellige dag in de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. Met een
heerlijke High Tea en leuke muziek, gaan we er ongetwijfeld
een mooie middag van maken!
De dag vindt plaats op maandag 10 november van 14.00 tot
16.00 uur in De Theeschenkerij,
Velserbeek 3 in Velsen-Zuid. De
zaal is geopend vanaf 13.45 uur.

Bent u mantelzorger en heeft u
geen uitnodiging ontvangen?
U bent dan van harte welkom,
maar aanmelding vóór 1 november is wel een vereiste. U kunt
zich telefonisch aanmelden bij
Socius via 088-8876900 of centrummantelzorgvelsen@sociusmd.nl.
Kent u nog een mantelzorger in
de gemeente Velsen die geen
uitnodiging heeft ontvangen?
Laat diegene dan contact opnemen.
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Herfstactiviteiten bij
Pieter Vermeulen museum

Lekker eten
in de kerk
IJmuiden - Op maandag 27 oktober zijn mensen met lekkere trek weer vanaf 17.30 uur welkom in de Petrakerk aan Spaarnestraat 8. Om 18.00 uur komt het
eten op tafel. Wat er wordt geserveerd is nog een verrassing. De
kosten zijn 4 euro per volwassene en voor kinderen 2 euro. Naast
het menu krijgt de eters hiervoor
ook een drankje en koffie of thee
na de maaltijd. Rond 19.00 uur is
de maaltijd afgelopen. Dus hebt
u geen zin of geen tijd om te koken, of zin in gezelschap, eet dan
gezellig mee. Vrienden en familie
zijn ook welkom. Wel dient men
zich van te voren op te geven,
vóór zaterdag 25 oktober, zodat
de organisatie weet op hoeveel
mensen zij moeten rekenen. Bel
of mail naar Loes Steenkamp via
06-10447286 of loessteenkamp@
gmail.com.

Bijzondere
expositie in
De Dorpskerk
Santpoort-Noord - In de Dorpskerk is dit jaar een bijzondere expositie te zien tijdens de Kunstlijn
2014. Teja Galjaard exposeert in
pasteltekeningen portretten van
achttien ‘troostmeisjes’, Indonesische vrouwen die in de Tweede
Wereldoorlog door de Japanners
tot prostitutie waren gedwongen.
Teja gebruikt daarvoor de indringende foto’s van Jan Banning.
Tussen 2007 en 2009 reisden fotograaf Jan Banning en antropologe Hilde Jansen door Indonesië om de inmiddels oude ‘troostmeisjes’ te interviewen en te portretteren. Teja Galjaard heeft met
grote zorgvuldigheid hun gezichten getekend en afgetast. De lijsten zijn bekleed met Indonesische batik. Verspreid over de
ruimte worden de achttien batik
jasjes van de vrouwen tentoongesteld. Bij ieder portret komt de
naam in staaldraad en daaronder de tekst met hun levensverhaal. Siemen Dijkstra toont kleurenhoutsneden in flink formaat
van landschappen, sterk geïnspireerd door het Groningse en
Drentse rurale land. Evenals de
Scandinavische schilders van de
19e en begon 20ste eeuw zoekt
Dijkstra naar de ziel van het landschap. Hij houdt zich bezig met
het archiveren van deze beelden
voordat dit oorspronkelijke land
verdwenen is. De houtsneden
zijn zeer kunstig en gedetailleerd
gemaakt. Elysia Verhoeven is keramiste van natuurlijke, grafische
vormen. Zij werkt zeer oorspronkelijk en intuïtief. Haar keramische werk heeft een volstrekt eigen vorm en originele bewerking.
Zij maakt onder andere grafiekkeramiek: een symbiose van de
houtsneden van Siemen met
de keramiek. Het laat tevens de
veelzijdigheid van de keramiste
zien op haar vakgebied.

Win een van de zes fietsen!

Veel prijswinnaars
bij groot marktfestijn
Velsen - Op de drie weekmarkten in Velsen worden elke week
vier volle boodschappentassen
met smakelijke en mooie producten weggegeven. De marktkooplieden vinden dat de mensen die regelmatig op de markt
komen kopen wel eens extra
verwend mogen worden. Dat
doen zij door het grote Feestfestijn in oktober.
Iedereen die iets op de markt
koopt kan meedoen. Vul de bon
in en lever deze in bij de bus op
de markt. Elke week worden er
per markt vier prijswinnaars uitgeloot die een volle boodschappentas winnen die is gevuld met
producten van de markt. Daarnaast kunnen er ook nog twee
elektrische fietsen per markt gewonnen worden. Het gaat om
een prachtige fiets: een Giant
Twist Lite Single met een waarde
van 1499 euro. Ook u kunt nog

meedoen, want de actie geldt tot
en met de laatste marktdagen
van oktober. Die zijn op dinsdag
28 oktober in Velserbroek, op
donderdag 30 oktober in IJmuiden en op vrijdag 31 oktober in
Santpoort-Noord. Iedereen die
iets koopt of eerder deze maand
op de markt gekocht heeft en de
coupon heeft ingevuld, dingt nog
mee naar de fietsen.
Bijna was het mis gegaan met de
fietsen, want in Santpoort werd
onlangs een van de te winnen
fietsen van de laadklep van de
vrachtwagen gestolen. Kennelijk
ging het hier om een grap, want
vrijdagochtend stond dezelfde
fiets ineens weer voor de prijskraam. ,,Geen leuke grap,’’ zegt
marktmeester Frans de Ruijter.
,,Maar gelukkig is de fiets weer
terecht en kan het Feestfestijn
op de markt doorgaan zoals gepland.’’

Lezing over Etty
Hillesum en de stilte

Santpoort-Noord - In verband
met de landelijke Dag van de Stilte is er op zondag 26 oktober van
15.00 tot 16.00 uur een lezing in
de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67 in Santpoort-Noord.
Kick Bras, stilte-beoefenaar en
inspirerend spreker, houdt de lezing over het leven en werk van
Etty Hillesum. Na de lezing zijn er
nog meer stilte-activiteiten, zoals
een kennismaking met stilte-meditatie en zingen vanuit de stilte.
De Joods-Nederlandse schrijfster
Etty Hillesum is nu 100 jaar geleden geboren. In haar aangrijpende dagboeken, deels geschreven
tijdens haar gevangenschap in
Auschwitz, deelt zij met haar lezers diepgaande persoonlijke ervaringen over haar omgang met
zichzelf, de ‘stilte’ in haar en God.
Kick Bras schreef inmiddels veel
boeken rondom meditatie-be-

oefening. Hij is emeritus- predikant en oprichter van het landelijke platform voor meditatief leven, Vacare, een initiatief vanuit
de Protestantse Kerk Nederland.
De Dag van de Stilte vindt voor
de vierde keer plaats, altijd op de
laatste zondag van oktober. Verspreid over het hele land worden
vele soorten activiteiten rond het
thema stilte georganiseerd. Het
doel van deze jaarlijks terugkerende themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te
brengen van een zo breed mogelijk publiek. Stilte is universeel, zij
is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of
politieke overtuiging.
Alle stilte-activiteiten in de
Dorpskerk zijn vrij toegankelijk.
Zie ook www.dagvandestilte.nl.

Driehuis - Tijdens de herfstvakantie, de afgelopen week, mocht
het Pieter Vermeulen Museum zich
verheugen over flinke bezoekersaantallen. Ouders, grootouders en
veel kinderen maakten gebruik
van het feit dat het museum de
gehele week ’s middags geopend
was. Zowel binnen als buiten het
museum was er veel te doen en te
ontdekken.
Binnen kon geknutseld worden
met allerlei herfstmaterialen waarvan een ketting, een spinnetje in
een web of een egeltje van klei kon
worden gemaakt. En voor of na het
knutselen kon de nieuwe tentoonstelling ‘De Bosranden’ worden
bezocht. Deze expositie gaat over
de natuur en de dieren in het bos
met daarbij speciale aandacht voor
de ree. Bij binnenkomst kregen alle kinderen nog een formulier met
een speurtocht uitgereikt om het
bezoek aan de tentoonstelling ex-

tra spannend te maken.
Als buitenactiviteit kon worden
deelgenomen aan een wandeling over het natuurpad in park
Schoonebeek met opdrachten
over bomen, vogels en struiken.
Ook een langere wandeling behoorde tot de mogelijkheden namelijk de, onlangs geïntroduceerde, GPS-bomenroute langs de bomen van de Keltische bomenhoroscoop.
De familie Kieft uit Haarlem beleefde, met hun twee kleinzoons,
dan ook een middagvullend programma in het museum. ,,We zijn
hier al vaker geweest omdat de
kinderen zich hier prima amuseren. Er is hier altijd veel te zien en
te doen. Eerst zijn ze een tijdje aan
het knutselen geweest en daarna
hebben we de nieuwe expositie
bekeken en hebben de kinderen
de speurtocht gedaan. Erg leuk’’,
vertelt mevrouw Kieft.

Johnny Cash Roadshow
in Thalia Theater
IJmuiden - In The Johnny Cash
Road Show schittert Clive John als
‘The Man In Black’. Van de eerste
hits uit de jaren ’50, tot Johnny’s
laatste topnummers, het komt allemaal voorbij in deze unieke en
authentieke show met ondersteuning van visuals en clips die opgenomen zijn tijdens het leven
van Johnny Cash. Ook June Tabor wordt sterk gecoverd. Kortom,
even terug naar die heerlijke jaren
’50 in het sfeervolle Thalia. Een ervaring die je als Johnny Cash liefhebber zeker niet mag missen!
The Johnny Cash Tributeband

wordt door de familie van Mr.
Cash als enige JC tribute een
warm hart toegedragen. The Johnny Cash Road Show kan zonder
twijfel gezien worden als ’s werelds beste tribute en eerbetoon
aan één van Amerika’s grootste
muzikanten aller tijden.
De show is zaterdag 22 november te zien in Thalia Theater, aanvang 20.30 uur. Toegang 20 euro
voor een staanplaats. Reserveringen en info: www.thaliatheater.nl.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52,
IJmuiden, 0255-514217. Zie ook
www.thaliatheater.nl.
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Nighttrailrun
voor 3FM
Serious Request

Bram Biesterveld
presenteert dichtbundel
IJmuiden - Vrijdagmiddag 24 oktober komt Bram Biesterveld naar
verpleeghuis Velserduin. Onlangs
verscheen zijn dichtbundel ‘Eindeloos’.
In Velserduin komt hij een aantal
van zijn gedichten voordragen en
vertellen hoe zijn dichtbundel tot
stand is gekomen.
De presentatie van de middag is
in handen van Mark Metselaar,
hier op de foto met Bram Biesterveld en actrice Nelly Frijda tijdens de officiële presentatie van
de dichtbundel op 26 september jl. in het Magic Art Centre in
Bennebroek. Bram is vanaf zijn
jeugd altijd bezig met toneel, muziek en schrijven. Hij moest een
vak leren, maar zijn hart was ergens anders. Hij speelde accordeon en zong Italiaanse liedjes.
Met hard werken en doorzetten
kwam hij steeds een stapje verder en via de Snip en Snaprevue
werd hij in 1965 beroepsartiest.
Hij werd bekender via de vele te-

levisieprogramma’s waaraan hij
meewerkte. Echt bekend werd hij
in Nederland toen hij de hoofdrol ging spelen in ‘Pommetje Horlepiep’. Bram: ,,Vaak denk ik aan
het heelal, de planeten en zonnestelsels. Beseffend dat het eindeloos is en dat al eeuwen de liefde
wordt bezongen onder de sterren.
Vaak ook de tranen die stroomden als de liefde niet werd beantwoord. Je droomde aan de oever
van een rivier of in een bootje op
het water. Zo droom ik vaak weg
in deze wereld om mijn gevoelens
in dichtvorm neer te zetten. Voor
iedereen, in begrijpelijke taal, zodat je je in de gedichten kunt herkennen en we samen kunnen hopen een betere wereld.”
De presentatie is vanaf 14.30
uur, in Velserduin aan de Scheldestraat 101. Ook is hij maandagavond 27 oktober te horen in
de eerste uitzending van het radioprogramma ‘SpiritualiTijd’ op
Seaport FM.

Natuurwerkdag op
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zaterdag 1 november vindt alweer de veertiende Natuurwerkdag plaats.
Op meer dan 400 locaties verspreid door heel het land kan
je als vrijwilliger bomen zagen, houtwallen afzetten, wilgen
knotten en struiken snoeien om
mee te helpen ons mooie Nederlandse landschap te onderhouden.
Ook op Beeckestijn is dit jaar
weer van alles te doen. Nadat
vorig jaar de oude boomgaard
is gerooid, gaat men dit jaar onder leiding van de boswachters
van Natuurmonumenten meehelpen met het graven van nieuwe plantgaten in de historische
kersenboomgaard. Daarna worden maar liefst 28 nieuwe kersenbomen aangeplant. Zo wordt
een stukje geschiedenis van Velsen weer tot leven gebracht.
De ‘Velser kers’ was in de 18de
eeuw zeer geliefd in Amsterdam
en Haarlem. Bijna elk landgoed
in en rond Velsen had kersenbo-

men staan om de grote steden
te voorzien van deze rode lekkernij.
Ook worden op 1 november
een tweetal bosvakken naast de
siertuinen aangepakt. Er staat
daar onder andere Amerikaanse
vogelkers die omgezaagd moeten worden. Amerikaanse vogelkers is een ‘exoot’ die inheemse
beplanting bedreigt.
Wie wil meehelpen is zaterdag
1 november om 10.00 uur welkom op de grote laan tussen
het hoofdhuis en de vijverkom.
De dag zal tot ongeveer 15 uur
duren. Jong en oud, iedereen is
welkom. De boswachters zorgen voor warme chocolademelk
en wat lekkers. Oude, makkelijk zittende kleding aantrekken
is verstandig en een paar laarzen is ook misschien wel prettig.
Natuurmonumenten zorgt ook
voor het gereedschap. Meld je
aan op: http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/buitenplaats-beeckestijn/1080.

Velsen-Zuid - Ook de ambulancehulpverleners van de
GGD Haarlem komen in actie en gaan geld inzamelen
ten behoeve van 3FM Serious
Request. Eén van de manieren
om dit te doen is middels een
Nighttrailrun-clinic. Het is geen
wedstrijd, er valt niets te winnen. Het is een keer een ander
trainingsrondje dan je gewend
bent. Voorwaarde om mee te
kunnen trainen is een goede conditie, een goede hoofdlamp en het doen van een donatie van bijvoorbeeld 10 euro
voor het goede doel van Serious Request. De clinic is op 31
oktober om 20.00 in Spaarnwoude.
Verzamelen
vanaf 19.30 uur op het parkeerterein bij SnowPlanet. Zie ook
https://www.facebook.com/
events/364709493691665. Voor
info: rdenhartog@ravken.nl.

Postzegelavond
in Het Terras
Santpoort-Noord - Voor liefhebbers en geïnteresseerden
wordt op maandag 27 oktober
een postzegelavond gehouden
in Het Terras, Santpoortse Dreef
in Santpoort-Noord. Deze avond
is er ook een leuke veiling. Vooraf is er voldoende gelegenheid
om de kavels te bekijken. Aanvang 19.30 uur.

Op de koffie
bij BUUV in
Huis ter Hagen
Driehuis - Altijd al willen weten wie BUUV is? Dan is men
maandagochtend 27 oktober
van 10.15 tot 11.00 uur welkom
in Huis ter Hagen aan Lodewijk
van Deyssellaan 254 in Driehuis. Daar wordt die ochtend
voor belangstellenden uitleg
gegeven over BUUV IJmond,
de sociale marktplaats voor en
door bewoners. Bij BUUV gaat
het om diensten die je voor elkaar kunt doen zonder dat er
direct iets tegenover staat. Dat
kan van alles zijn: gezelschap,
het uitlaten van de hond, een
lift naar de dokter, een klusje in
huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag
en ook iets te bieden. Bij BUUV
is het niet ‘voor wat hoort wat’.
Als BUUV-er hoeft u echt niet
altijd klaar te staan. U kunt
ook af en toe een handje helpen, gewoon wanneer het u
uitkomt. Want wat voor u een
kleine moeite is, kan voor een
ander juist heel veel betekenen. De toegang, de koffie en
de thee zijn maandagochtend
gratis.

De Nacht van de Nacht
Santpoort-Noord - De Nacht
van de Nacht is een landelijk initiatief om aandacht te vragen
voor lichtvervuiling. Deze nacht
wordt het onnodige licht zoveel
mogelijk geminderd.
Normaal gesproken is het Nationaal Park na zonsondergang niet toegankelijk. Tijdens
de Nacht van de Nacht mag
men, onder begeleiding, bij uitzondering de duinen in. Ga bijvoorbeeld mee met een gids op
Nachtwachterexcursie, ga met
Natuurmonumenten op excursie
bij Duin en Kruidberg of wandel
mee met de magische lichtjestocht van PWN. De lichtjestocht
bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is een echte aanrader voor gezinnen. De volgende ochtend begint de Dag van
de Stilte. Een half uur na zonsopkomst houdt IVN een belevingsexcursie bij Bleek en Berg.
Op 25 oktober steken de boswachters van PWN bijna honderd kaarsjes aan voor een ma-

gische lichtjestocht door het
duingebied bij recreatieplas ‘t
Wed. Een uniek evenement, want
normaal is het duin na zonsondergang gesloten voor bezoekers: de natuur geniet dan van
de rust. Vanaf 19.00 uur tot 20.30
uur kan er gestart worden vanaf de balie van Bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan
de Zeeweg 12 te Overveen. De
kosten zijn 3 euro per kind (ouders gratis ). Aanmelden voor de
lichtjestocht is niet nodig.
Hoe donker is de nacht eigenlijk?
Ga mee op zoek naar de lichtste en donkerste plekken in het
duin. Tijdens de excursies kunnen we reeën, damherten, bosuilen en misschien zelfs vleermuizen tegenkomen. Je kunt mee op
excursie bij Duin en Kruidberg
van 19.30 to 21.30 uur en op Koningshof van 20.30-22.00 uur. Ga
voor informatie over de kosten,
het adres van de verzamellocaties en om aan te melden naar
www.np-zuidkennemerland.nl.

Schoolvolleybal Velsen
succesvol

Velsen - Het jaarlijks terugkerend schoolvolleybaltoernooi van
de gemeente Velsen in samenwerking met volleybalvereniging
Smashing Velsen was ook dit jaar
weer een groot succes.
Ruim 200 leerlingen van de basisscholen vanuit de hele gemeente Velsen waren in sporthal IJmuiden-Oost samengekomen om te
strijden om de schoolvolleybalbeker 2014. In de ochtend was het

de beurt aan de groepen 5 en 6 en
in de middag speelden de groepen 7 en 8. Na een hele spannende middag hebben de volgende
teams een ereplaats behaald.
De eindstand van de groepen 5
en 6: 1. Rozenbeek 1, 2. Het Anker 1, 3. Jan Campert 1, 4. Het Anker 2. De eindstand van de groepen 7 en 8: 1. Triangel 1, 2. Duinroos 3, 3. Klipper Dalton 2, 4. Pionier Molenweid 1.
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Wethouders: ‘We staan dichtbij’
Iedereen kent wel iemand in de buurt waarmee het minder goed
gaat. Een alleenstaande oudere die nauwelijks meer buiten komt,
een gezin met een gehandicapt kind of iemand die al een langere
tijd werkloos is. Of wellicht herkent u zichzelf hierin.

Tot nu toe financiert de Rijksoverheid veel vormen van hulp en ondersteuning die mensen nodig hebben. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor onderdelen die eerst landelijk georganiseerd waren. Dus ook in Velsen. Dat is spannend, maar vooral een
kwestie van goed overleg met verschillende partijen zoals zorgaanbieders, jeugdhulpverlening, Wmo-raad en cliëntenraad. Maar ook met andere gemeenten zoals Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, de regio Haarlem en soms nog breder. In het college van B&W trekken we daarin met
drie wethouders gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de veranderingen in Velsen goed landen.
Overigens verwachten we dat veel mensen die nu al hulp en ondersteuning krijgen maar weinig van die veranderingen vanaf 1 januari 2015
zullen merken. Mensen die hulp nodig hebben blijven dit krijgen. In
2015 gaan we vooral met mensen in gesprek. Maar als u nu al vragen
hebt, stel ze dan alstublieft! Er staan nu al veel antwoorden op de website van de gemeente Velsen, die de komende tijd steeds verder worden
aangevuld.
Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat is wat ons voor ogen staat. De gemeente staat dichterbij u dan de Rijksoverheid. Maar het idee is ook dat
de persoonlijke leefomgeving de komende jaren een grotere rol krijgt
bij het geven van hulp en ondersteuning van mensen in onze eigen
buurten en wijken. Wat ons daarbij steunt is de wetenschap dat veel

foto: Reinder Weidijk

Velsenaren al goed voor elkaar zorgen. De betrokkenheid is groot, waar
je ook komt in Velsen. Laten we dat vooral benutten, en waar dat kan,
helpt de gemeente daarbij.
Annette Baerveldt, Robert te Beest en Arjen Verkaik,
Wethouders gemeente Velsen

Wat verandert er in 2015
in hulp, ondersteuning en
het werk/inkomen?
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Velsen er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij
– net als alle andere gemeenten in
Nederland.

Zo krijgt de gemeente de begeleiding
en dagbesteding van haar inwoners
in haar takenpakket (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook
krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle hulp en ondersteu-

ning aan jeugdige inwoners van Velsen en hun ouders (de nieuwe Jeugdwet). Daarnaast moet Velsen ervoor
gaan zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk
gaan, bij voorkeur bij een reguliere
werkgever (Participatiewet).
In deze speciale uitgave van de Infopagina zetten wij de belangrijkste
veranderingen op een rij en leest u
waar u meer informatie kunt vinden.
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Wat doet de gemeente vanaf 1 januari 2015?

De veranderingen op een rij

1 Individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die thuis
wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.
Dat zijn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze taken vallen tot 1 januari 2015 onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten en
daarna onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; de gemeente voert
die wet uit.

2. Jeugdhulp
De nieuwe Jeugdwet regelt dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin: specialistische
hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), gesloten jeugdhulp en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg. Een uitzondering is de hulp die valt onder de Wet langdurige
zorg. De gemeente geeft informatie en advies, en de instellingen bieden
professionele hulp. Veiligheid staat daarbij voorop. De gemeente werkt intensief samen met zorg- en hulpverleningsinstanties, andere overheden,
en met instanties die betrokken zijn bij onderwijs, werk en inkomen, sport
en veiligheid. Jeugdigen die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden
deze in 2015. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan gaat de gemeente met de
cliënt hierover in gesprek (herindicatie).

3. Werk en inkomen
Mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want
werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2015 uit van wat mensen wél kunnen en gaan daar een grote
rol in spelen. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere
werkgevers en aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als werk niet mogelijk is, dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk. Dit
wordt geregeld in de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen
in de samenleving.

4. Passend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Schoolbesturen zijn er voor verantwoordelijk de kinderen met een handicap, stoornis
of gedragsproblemen – die extra ondersteuning nodig hebben – een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt daarbij is regulier onderwijs met extra begeleiding, en anders gaan kinderen naar het speciaal
onderwijs. Gemeente en het onderwijs werken hier samen aan, omdat het
gaat om kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit is geregeld
in de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.
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2015: een overgangsjaar
Voor de meeste mensen die in 2014 hulp,
zorg of ondersteuning krijgen, verandert er
niets. In de loop van 2015 wordt hun situatie en hulpvraag doorgenomen en worden er
nieuwe afspraken gemaakt.

Indicaties die in 2015 aflopen of doorlopen tot 1
januari 2016 worden vervangen door een nieuwe. Die is gebaseerd op deze uitgangspunten: wat
kunnen mensen zelf, wat kan de omgeving betekenen en wat moet de gemeente doen. In 2015
doen we daar ervaring mee op, leren we daarvan en stellen we waar nodig afspraken bij. 2015
wordt een overgangsjaar. Wie echt hulp en zorg
nodig heeft, krijgt die ook.
De cliënten die vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, krijgen daar in 2014 nog een persoonlijke brief over.
Waarom verandert er zoveel?
De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp, ondersteuning en zorg sterk gestegen, onder andere
door bureaucratie en versnippering van het aanbod. De Rijksoverheid verwacht dat dit beter en
goedkoper kan door dit dicht bij de mensen te organiseren. De gemeenten kennen hun inwoners

en weten hoe het hulpaanbod werkt. Daarom
kunnen zij dit ook goed organiseren, samen met
informele en professionele organisaties. Omdat
de gemeente voor inwoners dichtbij is, kan zij
eerder problemen signaleren en tijdig ondersteuning bieden en zo voorkomen dat problemen groter worden.
De taken komen naar de gemeente met minder
geld dan er nu beschikbaar is. Dit vraagt dus ook
om een slimme en minder bureaucratische organisatie. Maar het betekent ook dat hulp, ondersteuning en zorg minder vanzelfsprekend zijn en
soberder worden dan we nu gewend zijn.

Wat blijft bij het oude?
De zorg en ondersteuning voor iedereen die in
een instelling woont, blijft hetzelfde. Een instelling kan een verpleeg- of verzorgingshuis zijn,
een instelling in de gehandicaptenzorg of in de
psychiatrie. Het gaat om persoonlijke verzorging,
begeleiding, verpleging, behandeling, individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen
en voor vervoer, vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling en woningaanpassingen.
Daar blijft het Rijk verantwoordelijk voor, onder
de wet ‘Wet langdurige zorg’, die waarschijnlijk
ook ingaat op 1 januari 2015. Daar moet, op het

moment dat deze krant wordt gedrukt, de Eerste
Kamer nog over besluiten.

Brede samenwerking
De gemeente krijgt er dus veel belangrijke taken bij, die zij niet alleen kan doen. Velsen werkt
daarin nadrukkelijk samen met partners zoals
cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond
Werkt!, welzijnswerk en schoolbesturen – zowel binnen de gemeente als in de regio’s IJmond
en Zuid-Kennemerland, en zelfs breder. De sleutel van het succes ligt in de samenwerking tussen
al deze partijen. Velsen zoekt samenwerking met
professionals en zoekt samen met hen naar passende oplossingen.
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Waar vindt u nog meer informatie?
Sociaal Wijkteam Velsen
Eind oktober 2014 start de gemeente Velsen
met twee Sociale Wijkteams in IJmuidenNoord & Zuid, en Zee- en Duinwijk / IJmuiden-West. In 2015 komen er nog twee bij,
waarna er Sociale Wijkteams zijn voor heel
Velsen.

Zoekt u een instantie in Velsen op het gebied
van zorg, ondersteuning, welzijn of wonen:
kijk dan op de Hulpwijzer van Velsen.
Zoekt u iemand die een klusje voor u kan
doen? Of wilt u (af en toe) wat voor een ander
betekenen: kijk dan bij BUUV.

Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor uzelf of voor
een ander of over het huishouden? Het Sociaal
Wijkteam Velsen kan u ondersteunen; zij zijn
dichtbij, komen naar u toe als u dat wilt, denken
met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing. Zij leggen contacten waar dat nodig is, ook
met andere deskundigen. Zodat u daarna weer
zelf verder kunt.

Op www.BUUV.nu – de sociale marktplaats voor
en door bewoners van (onder andere) Velsen –
kunt u vragen stellen en uw diensten aanbieden.
BUUV draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen: een klusje in huis
of in de tuin, hulp bij de computer, een lift naar de
dokter, en ga zo maar door.

Op www.hulpwijzervelsen.nl vindt u de gegevens van alle mogelijke organisaties en instanties
met uw vragen over zorg & ondersteuning, welzijn
en wonen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij
boodschappen doen, of informatie zoekt over een
aangepaste woning omdat uw kind een beperking
heeft. Er staat veel praktische informatie op en ervaringen van anderen.

Op www.velsen.nl staat onder ‘Hoe verandert
mijn zorg?’ informatie over de veranderingen in
de zorg, hulp, werk & inkomen. De meeste tekst in
deze speciale uitgave staat daar ook op. De informatie wordt steeds aangevuld.

De leden van de Sociale Wijkteams komen uit organisaties zoals MEE, Socius, Stichting Welzijn
Velsen en Zorgbalans. Er zijn korte lijnen met de
gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd
en Gezin IJmond. Voor rechtstreeks contact met
het Sociaal Wijkteam belt u 088-8876970 of mailt
u naar contact@swtvelsen.nl. Of u belt het algemene nummer van de gemeente Velsen: 140255.

Landelijke websites
www.hoeverandertmijnzorg.nl: voor cliënten die langdurige zorg krijgen. Uitleg over de veranderingen in de langdurige zorg voor volwassenen
en jeugd, en over overgangsrechten naar nieuwe zorg.
www.dezorgverandertmee.nl: informatie over zorg en ondersteuning
thuis (Wmo), over de Jeugdwet, over verzekerde (medische) zorg thuis, en
langdurige zorg. De informatie wordt steeds aangevuld.
www.regelhulp.nl: een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen
die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ (Centrum voor indicatie van
Zorg), het UWV (werk en inkomen) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
www.digitalezorggids.nl: een kennisplatform over digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. De Digitale ZorgGids wil de bewustwording, inzicht en helderheid geven over eHealth; het
is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.
www.ciz.nl: de website van het Centrum voor Indicatiestelling van Zorg.
Het CIZ geeft indicaties af of toetst de aanspraak op Awbz-zorg. Met een
indicatie van het CIZ weet u hoeveel Awbz-zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

www.uwv.nl: het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Deze instantie helpt werkzoekenden aan het werk te komen of te
blijven, verzorgt (onder andere) WW- en WAO-uitkeringen en beoordeelt
arbeidsongeschiktheid.
www.werk.nl: deze website is nauw verbonden met die van het UWV. Op
werk.nl kunt u vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen.
www.hetcak.nl: de website van het Centraal Administratie Kantoor, dat
onder andere de eigen bijdragen voor Awbz-zorg en de Wmo berekent en
int, en compensaties voor bepaalde kosten verstrekt. Er staan telefoonnummers op voor vragen over de Wmo, zorg zonder verblijf en zorg met
verblijf, compensatie eigen risico en Wtcg (chronisch zieken en gehandicapten).
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Gratis naar Telstar-MVV
Vrijdag 24 oktober is het alweer 10 weken geleden dat
Telstar in eigen huis werd
verslagen. Mede dankzij de
geweldige steun van het publiek lukt het de mannen van
Michel Vonk keer op keer de
punten in eigen huis te houden.
Deze en volgende week speelt
Telstar twee thuiswedstrijden
op rij. Een ideaal moment om
de weg omhoog in te zetten en
de reeks goede thuiswedstrijden
een vervolg te geven. Om u als
trouwe supporter te bedanken
voor uw steun gelden een aantal
speciale acties. Als u in de week
voorafgaand aan Telstar–FC
Eindhoven een kaart koopt voor

deze wedstrijd, dan ontvangt u
gratis een kaart voor Telstar–
MVV Maastricht op 31 oktober.
Deze actie is alleen geldig als u
voor donderdag 23 oktober 17.00
uur uw kaart koopt bij de hoofdingang van het Telstar Stadion.
Ook seizoenkaarthouders genieten van de voordelen rond
deze wedstrijd. Vanaf maandag 20 oktober kunnen seizoenkaarthouders kaarten bijkopen voor slechts 5 euro voor
de thuiswedstrijd tegen MVV.
Dit kan op vertoon van de seizoenkaart bij de balie in het Telstar stadion, tot uiterlijk donderdag 30 oktober 17.00 uur. Let op:
het is alleen mogelijk extra kaarten te kopen voor uw eigen vak
en maximaal 2 per seizoenkaart.

Blauw veld dichterbij

Clinic groot succes
Met 150 deelnemers, veel lachende gezichten en een lekker
zonnetje kan er tevreden teruggekeken worden op de clinic die
vorige week plaatsvond in het
Telstar stadion.
Tata Steel en Telstar hadden de
handen ineengeslagen en gaven ruim 150 kinderen de mogelijkheid om onder begeleiding
van de voetballers van Telstar

hun kunsten te laten zien op het
hoofdveld.
Ook het binnenprogramma met
onder andere een rondleiding,
tips over voeding van Frank Korpershoek en een film van Tata
Steel, was voor de vele deelnemers leerzaam.
Aan het einde van de dag kregen alle kinderen, uit handen
van IJmuidenaar en Nederlands

elftal-speler Joël Veltman, een
goodiebag met daarin prachtige spullen namens Telstar en Tata Steel. Ook gingen alle teams
op de foto met Joël Veltman. Zie
ook ww.1963-pictures.nl.
Dank gaat uit naar Tata Steel, alle vrijwilligers van Telstar en in
het bijzonder Anthony Correia
die de organisatie van deze dag
op zich nam.

Granuband Amsterdam wil Telstar aan een blauw veld helpen.
De research & developmentafdeling van de shirtsponsor is
in staat gebleken om blauw gekleurde infill te produceren. Infill is de vakterm voor de korrels
die als stabilisatie van kunstgrasvelden worden gebruikt.
De langgekoesterde wens van
de Witte Leeuwen om op een
blauw voetbalveld te gaan spelen komt hiermee dichterbij.
Doordat de blauwe infill korrels
de bekende zwarte rubberkorrels gaan vervangen ontstaat

er ondanks het groene kunstgras een vrijwel blauw veld.
Omdat de FIFA- en de KNVBregelgeving de kleur van gras
wel, maar die van de opvulkorrels niet definieert kan de Witte Leeuwen geen duimbreed in
de weg worden gelegd.
Granuband Amsterdam brengt,
middels haar merk Sportsfill
Eco+ reeds decennia rubberkorrels op de markt. Als enige
in Nederland doet Granuband
dit met het belangrijke Milieukeur. En in alle kleuren van de
regenboog!

Telstar helpt RKC Waalwijk in het zadel
Telstar heeft het goede resultaat tegen Sparta Rotterdam
geen vervolg kunnen geven. In
Waalwijk boekte de thuisclub
een 2-0 zege op het team van
Michel Vonk. Op basis van het
vertoonde spel en de daarbij behorende kansen hadden
de Velsenaren minimaal één
punt verdiend. En misschien
wel drie.
In de strijd om de eerste periodetitel hadden de Waalwijkers
uit negen wedstrijden slechts
één overwinning en één gelijkspel geboekt. Door deze slechte competitiestart had trainer/
coach Martin Koopman zijn
spelers een afwachtende houding geïnstrueerd. Toch wist Telstar wel raad met deze speelwijze. Van kiet af aan bepaalden de
Velsenaren de wedstrijd, kreeg
vele kansen, maar benutte deze niet. De eerste kans was voor
Ralf Seuntjens. In de 3e minuut
krulde hij de bal net aan naast.
Vier minuten later was Jonathan
Kindermans dicht bij de 0-1. Zijn
schot in de korte hoek werd door
een geelhemd voor de doellijn tot

corner verlengd. Zestig tellen later had Tarik Tissoudali de 0-1 op
zijn schoen. Met de borst voorkwam keeper Arjan van Dijk deze
treffer. In de rebound schoot Anmar Almubaraki de leren knikker
voorlangs het Waalwijkse doel. In
de 17e minuut veroverde Telstar
op het middenveld de bal. Met
prachtig combinatievoetbal werd
Kevin van Essen in stelling gebracht. Doelman Van Dijk plukte de bal net onder de lat vandaan. Vier minuten verder kwam
RKC Waalwijk vanuit het niets op
voorsprong. Met een steekpass
gaf Malcolm Esajas het talent Alves Fortes de vrije doorgang richting het Velsense doel. De spits
omspeelde doelman Varkevisser (foto) en scoorde beheerst de
1-0. Een fikse tegenvaller voor de
in het zwart-wit gestoken Telstar.
Waar de Witte Leeuwen kans op
kans onbenut lieten, sloegen de
Waalwijkers direct toe. Telstar
ging niet bij de pakken neerzitten en ging verder met het creeren van kansen. In de 24e minuut glipte Johan Kulhan langs
zijn tegenstander en zette de bal
prima voor. Met een kopbal was

Ralf Seuntjens dicht bij de gelijkmaker. Acht minuten later moest
doelman Arjan van Dijk wederom
handelend optreden. Zijn redding op een vlammend schot van
Kevin van Essen richting de benedenhoek was meer dan voortreffelijk. Een doelpoging van
Tarik Tissoudali in de 37e minuut ging voor het doel van Arjan van Dijk langs. In de één minuut extra speeltijd sloeg wederom het noodlot toe. In de vijande-

lijke zestien kwam Malcolm Esajas aan de bal, maakte voor zichzelf ruimte en schoot de bal in de
korte hoek hoog in de touwen,
2-0. Direct floot de Belgische arbiter, de heer Boterberg, voor het
einde van de eerste helft.
Beide elftallen begonnen ongewijzigd aan de tweede helft. Telstar ging onverdroten door met
de jacht op een doelpunt. Kevin
van Essen had met een aantal
afstandschoten geen geluk. Hij
mikte veelal te hoog. Steve Olfers
was in de 54e minuut dicht bij de
aansluitingstreffer. Uit een vrije
trap van Alair Cruz Vicente kopte hij in het zijnet. In de 59e minuut moest aan de andere kant
van het speelveld Cor Varkevisser één keer handelend optreden op een schot van Philippe
van Arnhem. Twee minuten later
had Anmar Almubaraki het geluk
niet aan zijn zijde. Op weg naar
de 2-1 werd de Irakees op het allerlaatste moment door een geelhemd gestuit. Jonathan Kindermans en Kevin van Essen bleven
het met afstandschoten proberen om de 2-1 op het scorebord
te zetten, maar beide middenvel-

ders zochten het doel te hoog. In
de 77e minuut bereikte een dieptebal van Toine van Huizen in het
strafschopgebied Ralf Seuntjens.
De Brabander nam in riante positie de bal aan. Juist op het moment dat hij wilde uithalen, werd
Seuntjens door Frank van Mosselveld naar het gras getrokken.
Deze overtreding van de Waalwijkse aanvoerder ontging de arbitrage. Eén minuut later zette
Jonathan Kindermans vanaf de
linkerkant goed voor. De kopbal
van Ralf Seuntjens ging luttele
centimeters naast. In de slotfase
was de beste kans voor Tarik Tissoudali. De buitenspeler mocht
op het randje van buitenspel
doorgaan, omspeelde Arjan van
Dijk en schoot de bal in het zijnet.
Na ruim 90 minuten floot de heer
Bovenberg voor het einde van de
wedstrijd en boekte RKC Waalwijk de eerste thuiszege van het
seizoen. En Telstar? Het vertoonde spel geeft vertrouwen voor de
toekomst. Nu alleen nog de vele
kansen die gecreëerd worden in
doelpunten omzetten. Dan kan er
dit seizoen wat moois in VelsenZuid gaan bloeien.
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Rhythmic Circus in Velsen

DCIJ-nieuws

Nuttige winst voor
IJmuidense dammers
IJmuiden - Na een teleurstellende start in de eerste ronde van
de nationale competitie (10-10 tegen SNA) is het eerste tiental van
DCIJ op schot gekomen. Maar
ook nu was de start tegen 020 uit
Amsterdam niet geweldig. De dit
seizoen in het elite team debuterende Stella van Buuren liep tegen haar eerste nederlaag aan.
Na een niet al te gecopliceerde combinatie moest Van Buuren al snel capituleren. Niet veel
beter verging het Feroz Amirkhan
die aan het laagste bord een remise moest toestaan.Ook Jesse
Bos kreeg weinig vat op zijn tegenstander en een puntendeling
was het hoogst haalbare. De victorie begon bij Martin van Dijk die,
met gedegen- en sterk positiespel
zijn opponent tot overgave dwong.
Toen kon Willem Winter niet achterblijven en won, zij het zoals hij
zelf opperde, met wat geluk. Maar

geluk is vaak een belangrijke factor bij het damspel. Cees Pippel
moest het opnemen tegen de enige dame bij 020, C. Ratniece. Pippel stuitte op onverwachte tegenstand en kwam niet verder dan
een puntendeling. Bij Harrie van
der Vossen, tegen J.P. Drost, en
Cees van der Vlis, tegen P. Hildering, werd het evenwicht nauwelijks verbroken en rolde er twee
remises uit. Stijn Tuijtel en Conall
Sleutel hadden nog goede vooruitzichten op winst. Sleutel miste
een eenvoudige winst maar Tuijtel
won alsnog waardoor de eindscore op 10-8 voor DCIJ kwam.
Het tweede tiental liep tegen de
sterke combinatie van WSDV/
Heteren tegen de eerste nederlaag aan. Ondanks de winstparijen van Jan Maarten Koorn, Nicole
Schouten en Berrie Bottelier was
de 7-13 nederlaag niet te voorkomen.

‘Playground’ nog één keer
te zien in Schouwburg
Velsen - De meest hilarische show
van de Wëreldbänd, ‘Playground’,
is nog één keer te zien in de Stadsschouwburg Velsen, en wel op
donderdag 30 oktober (20.15 uur).
De show waarin de muzikale cowboys weer niet afrekenen met hun
kindertijd, maar juist toegeven aan
hun losgeslagen muzikale en theatrale ideeën. De Wëreldbänd was
dé muzikale verrassing van Ellen
ten Damme’s ‘Cirque Stiletto’ waar
ze al lieten zien dat niks ze te gek

is. In ‘Playground’ combineren ze,
net als collega-topgroep Ashton
Brothers doet. Een trampolineact op Schubert-muziek, tapdansen op klompen en ski’s, Popeye
die ineens uit Brazilië komt en de
Beach Boys op de Loosdrechtse
plassen. ‘Playground is het beste
dat de Wëreldbänd tot op heden
maakte, daarom komen ze graag
nog een keer terug naar Velsen.
Prijs vanaf 24 euro. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Soweto Gospel
Choir in
Schouwburg
Velsen - Dit is niet zomaar een
gospelkoor. Ze zongen met grootheden als U2 (Bono: ,,Dit koor
is briljant!”), Stevie Wonder en
Aretha Franklin. Het wereldberoemde Soweto Gospel Choir is
een van de meest bejubelde gospelkoren ter wereld. In hun nieuwe show brengen de zangers en
zangeressen een ode aan een van
hun grootste fans: Nelson Mandela. Op dinsdag 28 oktober (20.15
uur) zingen de hemelse Afrikaanse stemmen ter nagedachtenis
aan hun inspirator Mandela’s favoriete vrijheidsliederen én de
nummers uit hun oeuvre die hij het
liefste hoorde in de Stadsschouwburg Velsen. Een eerbetoon recht
uit het hart. Het Soweto Gospel
Choir staat erom bekend dat het
mensen uit alle windstreken verblijdt en ontroert met zijn prachtige zang, muziek en dans. Hun
voorstelling is een bijzonder theaterfeest vol prachtige gospelnummers, dynamische dans, kleurrijke kostuums en swingende live
muziek. Een concert om niet snel
te vergeten. Prijs vanaf 31 euro.
Kaarten voor het Soweto Gospel
Choir zijn online te bestellen via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - Zien is geloven! Met
een koffer vol tapschoenen, funky kostuums en een hele batterij instrumenten komt het Amerikaanse gezelschap Rhythmic
Circus naar Velsen om het publiek van jong tot oud te trakteren op een show waar de energie van af spat. Op planeet Dans
is Muziek de zwaartekracht is
hun motto. Op woensdag 29 oktober (20.25 uur) laat dit hippe
tapdans-fenomeen zijn wervelende kunsten zien in de Stadsschouwburg Velsen met hun bejubelde show ‘Feet Don’t Fail Me
Now’.
Humor, energie en creativiteit
Ze begonnen als underground
clubje dansers en muzikanten
in Minneapolis en groeiden al
snel uit tot dé tapdans-act die
monden doet openvallen. Tap-

dans saai? Echt niet in de handen van deze Amerikanen die
tapdans moeiteloos combineren
met beatbox, soul, rock, blues
en funk. Tel daarbij de Sgt. Pepper-kostuums op en je krijgt een
spectaculaire en vrolijke show
met heel veel humor en creativiteit. De schoenen van de vier
dansers zijn pure ritme-instrumenten en ze worden ook nog
eens begeleid door een zevenkoppige live band plus een beatboxer die elke tap, shuffle en
stamp voorziet van een klank
een riff of een refrein. Ze dansen
op aanstekelijke wijze met en op
van alles, of het nou zand is of
klapstoelen zijn. Prijs vanaf 26,50
euro. Kaarten voor ‘Feet Don’t
Fail Me Now’ van Rhythmic Circus zijn online te bestellen via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Première Eric Koller in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Cabaretier Eric Koller heeft een grote schare fans
in Velsen. Logisch dus dat zijn
nieuwe show ‘Koller blijft thuis!’
op vrijdag 31 oktober (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen in
première gaat. De altijd slungelige, klungelige, stuntelige Koller
stopt zijn voorstellingen altijd vol
met prachtige, humorvolle, fysieke en energieke miniatuurtjes.
In ‘Koller blijft thuis!’ wacht Eric
Koller op de uitnodiging van Cirque du Soleil om als clown van
het circus mee te gaan op wereldtournee. Voor een artiest als
hij vergelijkbaar met de kwalificatie van een atleet voor de
Olympische Spelen! Koller gloeit
van opwinding over deze interesse maar de samenwerking is
er tot op heden nog niet van ge-

komen. Ach, ieder nadeel heeft
zijn voordeel want zo kwam de
fysieke cabaretier tot een prachtige humoristische voorstelling,
waarmee hij een nieuwe weg in
slaat.
Wie Eric Koller kent, weet dat hij
garant staat voor onnavolgbare slapstick en humor. Wie Koller
nog niet kent, spoedt zich naar
de Stadsschouwburg Velsen om
zijn aaneenschakeling van knap
uitgebeelde, zeer humoristische,
goed getimede grappen te zien.
En dat allemaal woordeloos, Koller maakt alleen gebruik van zijn
lichaamstaal en het beeld Prijs
vanaf 21,50 euro.
Kaarten voorde première van
‘Koller blijft thuis’ van Eric Koller
zijn online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Automobilist
ziet scooter
over het hoofd

200 Kinderen nemen
deel aan Sportinstuif
Velsen - Vorige week donderdag heeft de eerste SportInstuif in de gemeente Velsen
plaats gevonden. 200 Deelnemende kinderen hebben de hele
dag met liefst negen verschillende sporten kennis gemaakt. De
volgende sporten waren aanwezig: volleybal (Smashing Velsen),
handbal (HCV’90), judo (Dschen

Dui), rugby (RC Haarlem), dammen (DCIJ), tennis (TLC de Heerenduinen), voetbal (RKVV Velsen), snorkelen (Zwembad De
Heerenduinen) en atletiek (Suomi). In de voorjaarsvakantie
wordt er op 26 februari (onder
voorbehoud) in het Polderhuis in
Velserbroek een tweede Sportinstuif georganiseerd.

IJmuiden - Afgelopen maandagmiddag is op de Heerenduinweg, ter hoogte van de Ahornstraat, een snorscooter in aanrijding gekomen met een auto. De
automobilist sloeg rechtsaf naar
de parallelweg nadat hij een fietser voor had laten gaan. De snorscooter had hij over het hoofd
gezien. Gevolg was dat deze hard
tegen de auto knalde. Het achterste zijraam van de auto is hierbij versplinterd. De bestuurder
van de snorscooter klaagde over
pijn aan zijn been en op de borst.
Een toevallig passerende ambulance heeft de man bijgestaan
tot de gealarmeerde ambulance
arriveerde. Na behandeling in de
ambulance kon de man op eigen
kracht voorzichtig naar huis.

Santpoort-Noord – Een zwam van aanzien is momenteel te zien op
Landgoed Duin en Kruidberg. De 79-jarige Edmee Grauf kwam de
reuzenzwam onlangs tegen tijdens een wandeling door het duin. De
zwam is volgens haar zeker 2,5 meter in doorsnede. Zij maakte er dit
mooie plaatje van.
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Velsen komt
geluk tekort

Teamwash voor
meiden E1 van SVIJ
IJmuiden - Dit seizoen is SVIJ
een nieuw meisjeselftal rijker.
Het team bestaat uit elf enthousiaste en fanatieke meiden die
iedere dinsdag- en donderdagavond trainen.
De trainers van het team, Ron
Gouda en Marco de Nijs, zijn vol
lof over de inzet van ‘hun’ meiden. Ze zien de groep met de
week vooruit gaan. ,,Zowel de
meiden die al jaren op voetbal
zitten als de nieuwe meisjes tonen grote inzet en dat is natuurlijk super om mee te werken”, aldus de trainers.
Afgelopen zaterdag speelden de
meisjes tegen het eerste team
van de Koninklijke HFC. Hoewel
alle toeschouwers het gevoel
hadden dat het elftal van SVIJ
beter was stonden ze helaas met
rust 2-4 achter. Na de rust herpakten de meiden zich gelukkig.
Misschien had het bezoek van

een promotieteam van een bekende wasautomatenfabrikant
,Zanussi, hier alles mee te maken?! Eén van de meiden van het
team had zich namelijk opgegeven voor de teamwash. Hetgeen
inhoudt dat van je elftal de vuile was wordt opgehaald en weer
schoon terug wordt gebracht.
Groot was de hilariteit bij de meiden toen dit team daadwerkelijk,
met megafoon, langs de kant
stond! Feit is dat vanaf dat moment nog drie doelpunten werden gescoord en SVIJ er met 5-4
met de winst vandoor ging.
Dat de meiden zich extra in het
zweet hadden gewerkt was natuurlijk geen probleem. Want alle vieze was mochten ze in een
tas doen en meegeven aan het
promotieteam. Volgende week
gaan de meiden de strijd weer
aan in fris gewassen shirts. Zie
ook www.svij.nl.

VSV bekert verder
Velserbroek - Na in de poulefase als eerste geëindigd te zijn,
wachtte afgelopen zaterdag het
vervolg in de beker voor VSV zaterdag 1. Ditmaal mocht aangetreden worden tegen de zondag
1 van Geuzenmiddenmeer.
Onder fantastische weersomstandigheden voor deze tijd van
het jaar floot de scheidsrechter om 14.30 uur de wedstrijd in
gang. Of het mooie weer er nu
invloed op had is niet te zeggen
maar in de eerste helft ontspon
zich een zeer gezapig potje met
welgeteld nul echte kansen voor
beide partijen. In de rust zal er
door de trainers het nodige gezegd zijn tegen beide teams
want na de thee steeg de amusementswaarde tot genoegen
van de in het zonnetje genietende toeschouwers. De zaterdag 1
opende na een kleine tien minuten de score nadat de spits via
een steekbal 1 op 1 richting de
keeper van Geuzenmiddenmeer
kon opstomen om vervolgens

de attent meegelopen rechtsbuiten te bedienen voor wie het
een koud kunstje was de bal in
een leeg doel te lopen. Na de 1-0
verzuimde VSV enkele mogelijkheden te benutten en zo de wedstrijd te beslissen.
In een alles of niets poging zette de trainer van Geuzenmiddenmeer er nog een paar spitsen bij.
VSV kwam hierdoor wel meer
onder druk te staan maar bleef
overeind en kon in de slotase profiteren van de ruimte die
Geuzenmiddenmeer weggaf.
Een diepe bal in het strafschopgebied, twee spelers die met een
sliding voor de bal gaan, de VSV
speler die het snelst opkrabbelt
en weer neergetrokken werd betekende strafschop VSV en de
uitgelezen mogelijkheid de wedstrijd definitief te beslissen.
De penalty op zijn Neeskens,
keihard door het midden, binnen
geschoten en op naar de volgende bekerronde met een mooie
2-0 overwinning.

Driehuis - Velsen 1 trad afgelopen zondag voor de beker
aan tegen hoofdklasser JOS/
Watergraafsmeer.
De wedstrijd begon ondanks
de marathon van Amsterdam
gewoon op tijd en vanaf het
begin was Velsen de bovenliggende partij. Er werd fel, gedisciplineerd gespeeld in een
hoog tempo. De Amsterdamse
tegenstanders wisten niet wat
hen overkwam, altijd zat er een
Velsen speler direct in de buurt
van de bal. Velsen speelde misschien wel de beste wedstrijd
van dit seizoen (tot nu toe). Wat
vooral ook opviel was dat Ron
Nolles weer in de spits stond.
De speler die aan het eind
van vorig seizoen gestopt was,
heeft de schoenen weer aangetrokken en is het voetballen duidelijk nog niet verleerd.
In de eerste helft een gelijk opgaande strijd, waarbij het spel
zich vooral op Amsterdamse helft afspeelde. Voor beide
partijen leverde dit kansen op
maar geen doelpunten. In de
tweede helft het zelfde spelbeeld. Velsen speelde scherp
en JOS kwam er vooral uit via
de bloedsnelle buitenspelers.
Bij een vrije schop even buiten het strafschopgebied, zag
de scheidsrechter een handsbal van Ron Nolles in de muur:
strafschop. Ook de Amsterdamse toeschouwers vonden
dit ver gezocht, maar JOS/Watergraafsmeer pakte dit cadeau natuurlijk wel uit, al zat
Randy dicht bij de bal. Velsen
gooide er nog een schepje boven op maar ondanks het goede spel lukte het niet te scoren.
Een doelpunt van Henk Swier afgekeurd voor vermeend aanvallen van de keeper - en een
niet gegeven penalty door de
jonge scheidsrechter: Velsen
kwam gewoon geluk tekort. Tot
overmaat van ramp kreeg Eric
Metgod zo’n tien minuten voor
tijd een omstreden rode kaart.
Velsen probeerde het nog wel
maar de kansen werden niet
benut.
Velsen kan met opgeheven hoofd terugkijken op deze wedstrijd en met optimisme
vooruitzien naar de komende
competitiewedstrijden.

VSV C bokst zich op!
Velserbroek - Om de zoveel jaar
meld een VSV voetbal team zich
aan, bij kick- en boksleraar Michel van Zeelt met de vraag of
hij conditie training wil geven , en
altijd is het antwoord kom maar
op met je team! Ditmaal werd de
training gegeven bij Ben Rietijk in
één van de grote zalen waar onze
jonge mannen ongestoord lekker
los konden gaan! Eerste periode
van de les werd techniek training
gegeven de stoot, trap en verdediging. Na deze basis techniek
mocht men de kunsten uitoefenen op de zak en even later tegen
elkaar, waarbij gezegd moet worden dat alleen stoten op de romp
was toegestaan. Dit werd gedaan
op tijd, na tijd kwam de piep en
moest je van tegenstander veranderen hilariteit ontstond, en dit is
altijd goed voor het groepsproces, daar wordt een voetbal trainer blij van!
Na deze vrolijke gebeurtenis
was lachen voorbij, fysieke aspect kwam aan de beurt, conditietraining werd ingezet, dit werd
gedaan op een hoog tempo met

muziek. Dit was even schrikken
voor de voetballers, spieren die
men tijdens voetbal niet zoveel
gebruikt werden nu in één keer
helemaal uitgeput. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat deze
groep zich niet zomaar gewonnen gaf. Toen de muziek stopte
was blijdschap te zien, dit hadden
ze toch mooi even gedaan, einde les dachten ze, maar dit bleek
valse hoop! Met deze teleurstelling werd natuurlijk gespeeld
door de leraar, even kijken wie
er mentaal doorheen ging zitten!
Buikspieroefeningen kwamen als
laatste aan bod. Door wilskracht
bleven ze tot op het laatst overeind! Als men deze tanige instelling blijft vasthouden, krijgt misschien ook dit voetbalseizoen
nog een leuke wending. Zo pakte
de hoofdmacht van VSV ooit een
periodetitel en werden de e-junioren kampioen na dit kick- en
boksfun gebeuren.
Bij deze bedanken zij onder andere Klaverjasvereninging VSV
voor hun zoveelste steun aan de
jeugd.

IJmuiden E1 debuteert
in tweede klasse
Velsen-Zuid - Zaterdag debuteerde het team van Coen van
Oosterom niet onverdienstelijk
in de tweede klasse. IJmuiden,
die tot voor kort uitkwam in klasse drie, verloor nipt van Alliance
‘22 uit Haarlem in een wedstrijd
waarvan een gelijkspel meer verdiend zou zijn.
IJmuiden E1 begon aanvallend
wat direct resulteerde in 1-0 op
naam van Dariush Enayatizaman. In het begin van de eerste helft kon IJmuiden Alliance
nog redelijk in het eigen doelgebied houden. Dit resulteerde in een aantal ‘net niet in het
net’-momenten voor Levi Kiewiet, Cas Peetoom en Bamidele
Alade. Langzaamaan kreeg Alliance weer grip op de wedstrijd.
Hierdoor zagen zij kans de gelijkmaker te scoren. IJmuiden liet

de kop niet hangen en vocht terug maar door een verdedigingsfout viel daar de 1-2. Vlak voor
rust viel de 1-3. Gedurende de
tweede helft zette IJmuiden direct de aanval in. Alliance probeerde de druk weer op te voeren maar Danny Loerakker liet
zien ook over prima verdedigende kwaliteiten te beschikken.
Wederom waren er kansen voor
IJmuiden die niet werden benut.
Uiteindelijk waren het Enayatizaman en Peetoom die de score terugbrachten naar een 3-4
eindstand. Ondanks het verlies
was het voor IJmuiden E1 geen
slechte start in de nieuwe klasse. Hopelijk kunnen de mannen
a.s. zaterdag na de uitwedstrijd
tegen Terrasvogels uit Santpoort
wel drie punten mee naar huis
nemen.
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Herinrichting omgeving
gemeentehuis Velsen
De gemeente is van plan om de
openbare ruimte rond het gemeentehuis op te knappen. Zo zal
een gedeelte van Plein 1945 worden aangepakt om aan te sluiten
op de toekomstige herinrichting
van de Lange Nieuwstraat. Verder wil Velsen de bestaande route
voor gemotoriseerd verkeer over
Plein 1945 opheffen. Dit zorgt
voor meer veiligheid. Tevens
wordt de riolering vervangen en
zal ook het Dudokplein een fraaiere uitstraling krijgen. De uitvoering staat gepland in het voorjaar
van 2015.

Op maandag 27 oktober 2014 is in de
Burgerzaal, ingang Plein 1945, een
inloopbijeenkomst georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen
het ontwerp en inspraakdocument
worden ingezien. Ook vragen zijn

welkom. U kunt inlopen tussen 16:30
en 19:30 uur.
Het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument is door het
college van burgemeester en wethouders vastgesteld en vrijgegeven
voor inspraak. De inspraakperiode is
van 9 oktober tot en met 6 november
2014. Tijdens deze periode zijn het
ontwerp en inspraakdocument in te
zien op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en op onze website www.velsen.nl.
Schriftelijke reacties kunnen tot en
met 6 november 2014 worden gestuurd naar het college van Burgemeester en wethouders, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of via het
contactformulier op de website o.v.v.
inspraak ‘Herinrichting omgeving
gemeentehuis’.

Twee Sociaal Wijkteams
actief in Velsen
Echtpaar 70 jaar getrouwd
Op 11 oktober jl. was het echtpaar
Van der Veer-Potts uit Driehuis
zeventig jaar getrouwd. Een platina jubileum voor een kwiek stel
mensen, die elkaars tegenpolen
zijn en daarom zo goed harmoniëren.” We vullen elkaar prima aan”.

Mevrouw Van der Veer-Potts is 86
jaar en doet haar boodschappen en
inkopen via de computer. Haar zes
jaar oudere man is gek op schilderen en maakt nog altijd mooie taferelen van onder meer de zee en grote schepen. Hoe kan het ook anders,
de heer Van der Veer heeft gewerkt
als stuurman Grote Handelsvaart en

bij het Loodswezen in IJmuiden. Afgelopen maandagavond ging burgemeester Franc Weerwind bij hen op
bezoek, omdat ze vorige week met
hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen een paar dagen weg waren.
Ook namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin bracht de burgemeester de felicitaties over, vergezeld van een boeket bloemen. Het werd een bijzonder
feestelijke en ontspannen bezoek.
Vijf jaar geleden kwam de burgemeester ook op de koffie bij het destijds briljanten echtpaar, dat sinds
1945 in Velsen woont. (foto: Reinder
Weidijk)

Hulp en ondersteuning in de
wijk, voor elke inwoner van
Velsen met vragen – daar is het
Sociaal Wijkteam Velsen voor.
Vanaf 22 oktober 2014 zijn er
twee Sociaal Wijkteams in de
gemeente. De samenwerkingsovereenkomst van de vijf partners partijen werd diezelfde
dag ondertekend.

Velsen (sociaal maatschappelijke activiteiten) en Zorgbalans
(verzorging, verpleging, behandeling). Het Centrum voor Jeugd
en Gezin IJmond is nauw betrokken, evenals de gemeente Velsen,
onder andere via de Wmo consulenten. Namens de gemeente ondertekende wethouder Annette
Baerveldt de overeenkomst.

Wie er niet uitkomt met vragen
over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor zichzelf of voor
een ander kan de hulp inroepen
van het Sociaal Wijkteam Velsen. Zij denken mee, zoeken samen met de klant naar een oplossing, zodat die daarnaar weer zelf
verder kan.
De partners zijn MEE (handicap,
beperking of chronische ziekte),
Socius (maatschappelijk werk,
mantelzorg), Stichting Welzijn

Op woensdag 22 oktober vierden
de partners de officiële lancering
van de twee Sociaal Wijkteams.
De wethouder reikte de nieuwe
visitekaartjes met het logo uit, en
er waren flyers / kleine posters
voor alle aanwezigen om uit te
delen. Voor rechtstreeks contact
met het Sociaal Wijkteam belt u
088-8876970 of mailt u contact@
swtvelsen.nl, of u belt het algemene nummer van de gemeente:
140255. (foto: Reinder Weidijk)
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Extra parkeerplaatsen
bij station Driehuis
Het parkeerterrein bij station
Driehuis is vanaf zondag 2 november 2014 18.00 uur gedurende vier weken niet meer te gebruiken. Het terrein gaat op de
schop en krijgt er 18 parkeerplaatsen bij. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden
is
het
treinstation wel te voet of per
fiets te bereiken.

De bestaande klinkerbestrating
wordt eruit gehaald en anders gelegd. Zo komen de klinkers uitsluitend in de rijbanen, terwijl de par-

keervakken worden gekenmerkt
door zwarte betonkeien. Kortom:
een fraaier geheel, dat inspeelt op
de parkeerbehoefte en beter past in
het straatbeeld.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zal op het aangrenzende plantsoen een bouwkeet worden
geplaatst. Ook zullen hier de nieuwe
materialen achter afgesloten bouwhekken worden opgeslagen. Als de
werkzaamheden klaar zijn, wordt
gekeken of het nodig is het grasveld
opnieuw in te zaaien.

Dag van de Mantelzorg
Centrum Mantelzorg van Socius
organiseert dit jaar weer de Dag
van de Mantelzorg. Deze gezellige bijeenkomst wordt gehouden
in de Theeschenkerij, Velserbeek
3 in Velsen-Zuid op maandag 10
november 2014 van 14.00 uur tot
16.00 uur. De deur staat open vanaf 13.45 uur.

Bent u mantelzorger en heeft u geen
uitnodiging ontvangen voor een
heerlijke High Tea en leuke muziek ?
Als u zich vóór 1 november a.s. aan-

meldt, bent u van harte welkom. U
kunt zich telefonisch aanmelden bij
Socius via telefoonnummer 088 – 88
76 900 of via centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl (naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer vermelden). Kent u misschien een mantelzorger in de gemeente Velsen, die
geen uitnodiging heeft ontvangen?
Laat diegene dan contact opnemen
met Socius. Voor vragen en meer informatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij de mantelzorgconsulenten
op bovenstaand telefoonnummer.

Spoor krijgt tweede leven
De Stichting Stoomtrein GoesBorsele (SGB) is bezig met het
demonteren van de oude spoorlijn Santpoort-IJmuiden. De provincie Noord-Holland is benaderd
door de stichting, die de rails zal
hergebruiken voor haar spoorlijn
in Zeeland.

In Zeeland rijden museumtreinen
op eenzelfde type rails. SGB heeft
dringend behoefte aan de materialen
vanwege herstelwerk aan hun spoorbaan. Komende winter staat een
baanvernieuwing ingepland. De materialen afkomstig uit de oude spoorlijn zijn daarbij onmisbaar, aangezien deze niet meer geproduceerd
worden. Tijdens de werkzaamhe-

De begraafplaats wordt voor de
viering aangekleed met veel licht,
vuur, klank en kunst. Het doel van
de avond is de doden gezamenlijk te
herdenken om wie ze waren en om
herinneringen te delen. De begraafplaats krijgt als openbare ruimte
betekenis als een plek van ontmoeting.

Maar liefst 200 basisschoolleerlingen kwamen naar de 1e Sportinstuif van
donderdag 16 oktober jl. in sporthal IJmuiden-Oost. Ze hebben de herfstvakantie benut om kennis te maken met sporten als snorkelen, volleybal, dammen, judo, voetbal, atletiek, handbal en tennis. De sporten werden aangeboden door de Velsense sportverenigingen. (foto: gemeente Velsen)

Uitspraak rechter
De stichting Visie & Analyse en anderen heeft de Raad van State verzocht een voorlopige voorziening te
treffen. Zij vreesden dat ten behoeve van het HOV tracé onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd zouden worden. Op 20
oktober jl. heeft de voorzitter van de
Raad van State het schorsingsverzoek afgewezen. Meer informatie:
www.hovvelsen.nl.

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 5 november vindt
tussen 18.30 uur en 21.30 uur op
begraafplaats Duinhof in IJmuiden Allerzielen Velsen Verlicht
plaats. Iedereen die zijn dierbaren wil herdenken, is van harte
welkom. Voor kinderen is speciale aandacht.

Sportinstuif druk bezocht

den is de oude spoorlijn SantpoortIJmuiden niet toegankelijk als wandel- en fietspad. Vanwege de veiligheid zijn op zichtbare open plaatsen
zoveel mogelijk hekken geplaatst
met daarop (informatie)borden.

Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt,
worden bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk per fiets te komen.
Voor bezoekers met auto’s is er gelegenheid tot parkeren op het grote
parkeerterrein tegenover het stadion van Telstar aan de Minister van
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen
bezoekers te voet naar de begraafplaats. Ook rijden er doorlopend
busjes van de OIG. Dankzij sponso-

ren als Zwart Techniek en Rolvink
Bouw is de toegangsweg, de Slingerduin, dit jaar passend verlicht.
Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers wordt op
woensdag 29 oktober van 19.30 uur
tot 21.30 uur een bijeenkomst georganiseerd in de gemeentelijke
wijkpost aan de W. Daniëlslaan 53
in Santpoort-Zuid. Wilt u zich ook
opgeven als vrijwilliger? Dat kan
via www.AllerzielenVelsen.nl. Ook
sponsoren zijn van harte welkom.
Het rekeningnummer van de Stichting is Rabobank Velsen en omgeving NL77RABO0126617716.
In verband met de herdenking
van 5 november wordt op maandag 3 november van 19.30 tot
21.00 uur een workshop Herdenkingsbloemstuk georganiseerd in de gemeentelijke wijkpost aan de W. Daniëlslaan in
Santpoort-zuid. Iedereen kan
hieraan deelnemen, mits u zich
vòòr 27 oktober per mail opgeeft.
(info@AllerzielenVelsen.nl)
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Gemeente Velsen zuinig op bomenbestand
Deze zomer zijn in onze gemeente veel bomen gekapt en
gerooid, waardoor het lijkt dat
Velsen inboet op haar groen.
Gelukkig is de werkelijkheid anders: het bomenbestand blijft
in evenwicht. Weliswaar is een
groot aantal paardenkastanjes
getroffen door bloedingsziekte en zijn jonge eiken aangetast
door de eikenspintkever. Maar
de gemeente doet er alles aan
om het groen in de straat weer
aan te vullen en bestaande bomen te handhaven. Zij is zuinig
op haar groen en luistert graag
naar omwonenden, die ook het
beste voor hebben met hun natuur voor de deur.

Velsen staat te boek als groene gemeente en wil dat graag zo houden! Zij is trots op haar landgoederen, duinen en groene dorpen als
Santpoort en Driehuis, maar ook
op de grote doorgaande straten
met volwassen bomen in IJmuiden, zoals de Heerenduinweg.

Paardenkastanjes
Afgelopen zomer zijn de bomen
van Velsen een aantal keer in het
nieuws gekomen. Een groot aantal paardenkastanjes is besmet
met de kastanjebloedingsziekte.
Dit is een bacteriële infectie, die
nog niet te genezen is. Het levert
geen gevaar op, maar bomen zullen er op den duur aan doodgaan.
Pas als de bomen dood zijn of gevaar opleveren worden ze gerooid.
Hierdoor zijn er in enkele straten ‘gaten’ gevallen in de doorlopende laanstructuur. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant. Weliswaar andere soorten,
want anders zullen de jonge paardenkastanjes weer net zo snel besmet raken.
Het is afhankelijk van de ruimte of
er nieuwe bomen in bestaande lanen kunnen worden geplant. Ook
als het in de straat geen probleem
lijkt, kan het juist onder de grond
wel op allerlei zaken stuiten. De
straat ligt ondergronds vol met kabels en leidingen. Wortels en lei-

dingen moeten niet met elkaar
verstrengeld raken. Daardoor kan
het zijn dat als een boom is verwijderd, er toch geen nieuwe geplant
kan worden.
Eiken
Afgelopen jaren zijn er veel eiken geplant in IJmuiden. Deze eiken moeten in de toekomst zorgen voor mooie monumentale lanen. Door onder meer de droge periodes in het voor jaar hebben de
jonge bomen last gehad van stress,
waardoor ze vatbaar zijn voor aantasting door de eikenspintkever.
Op enkele jong aangeplante lanen
heeft de gemeente veel jonge bomen moeten kappen. Deze worden zo snel mogelijk allemaal weer
vervangen door nieuwe eiken.
Grote werkzaamheden
Er zullen helaas altijd bomen gerooid moeten worden. De gemeente is op veel plekken bezig met de
openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Zo wordt
op een aantal plekken de riolering

vervangen of aangepast. Soms
ontkomen we er dan niet aan om
voor die werkzaamheden bomen
te rooien. Dit doen we altijd in
overleg met de direct omwonenden, waarin ze betrokken worden
bij de plannen én bij de herinrichting en dus herplant van nieuwe
bomen.
Bewonersinitiatief
Op enkele plaatsen in de gemeente is door bewoners aangegeven,
dat ze graag betrokken zijn bij de
inrichting en keuze voor het bomensoort. Zo wordt voor de weggezaagde paardenkastanjes in
de Van Rijswijkstraat in VelsenNoord gezamenlijk met de bewoners gekeken naar nieuwe soorten
en plekken waar bomen geplant
worden. Kwaliteit voor alles in onze lanen en straten. Geert Crielaard van gemeente Velsen: “De gemeente koopt haar bomen in bij
speciale boomkwekerijen, waar de
bomen met zorg zijn gekweekt, gesnoeid en begeleid in hun groei.’’

Middelbare scholieren maken ‘Dudok-fie’
Leerlingen van klas 3 B van de Duin-en Kruidberg MAVO zijn afgelopen week door Afke
Spaargaren van het Kunstencentrum Velsen
rondgeleid door het gemeentehuis van Velsen. Zij hadden de opdracht om een zogeheten ‘Dudok-fie’ te maken; een selfie met op
de achtergrond een architectuurdetail van
Dudok, ontwerper van het gemeentehuis.

Uit de 41 ingezonden selfie’s koos de jury voor de foto van Patrick Keuter. De jury bestond uit Afke Spaargaren, Kees Kalkman (Kunstenaars Collectief Velsen), Erna
Muntendam (gemeente Velsen) en wethouder Robert te Beest (voorzitter). De winnende foto maakte indruk omdat op de achtergrond de klasgenoten van Patrick in een ankervorm stonden opgesteld. Deze vorm heeft
voor Dudok als basis gegolden voor het stratenplan van het centrum van IJmuiden. (foto: Patrick Keuter)

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
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
oktober tot en met 17 oktober
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.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
IJmuiden
Willemsbeekweg 1, splitsen van 1
bedrijfsruimte in 2 bedrijfsruimten
(14/10/2014) w14.000495
Bik- en Arnoldkade 25 + 27, wijzigen dakopbouw (17/10/2014)

w14.000505
De Rijpstraat 25, plaatsen dakkapel voorzijde woning (17/10/2014)
w14.000506
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 64, bouw erker en
uitbreiden de woning (13/10/2014)
w14.000493
)
Kerkweg 27 en Burgemeester Enschedelaan 2, samenvoegen van 2
woningen (13/10/2014) w14.000494
Biezenweg ong. en Rijksweg ong.,
aanleggen van 2 amfibieënpoelen
en kappen 59 bomen (14/10/2014)
w14.000496
Hoofdstraat 203, plaatsen ko-

zijn en veranderen gevelpaneel
(14/10/2014) w14.000500
Wüstelaan ong., kappen 1 boom
(16/10/2014) w14.000502
Hoofdstraat to 85, kappen 1 boom
(16/10/2014) w14.000503
Roos en Beeklaan 35,
realiseren Bed & Breakfast (16/10/2014)
w14.000504
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 21,kappen 26
bomen (14/10/2014) w14.000499
Velsen-Zuid
VerLoren van Themaatlaan 7, oprichten
garage
(14/10/2014)
w14.000497
Oude Pontweg 126, oprichten berging Oude Pontweg 126 (15/10/2014)

w14.000501
Velserbroek
Fregat 81,het kappen van 2 bomen
(14/10/2014) w14.000498
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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.

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.

Driehuis
Geen mededelingen.

van een Brede school) (20/10/2014)
w14.000429

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 2, plaatsen dakopbouw (20/10/2014) w14.000380

Velserbroek
Galle Promenade143, legalisering terrasoverkapping, luifel aan
zijgevel, berging aan achtergevel
w14.000387

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

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 12, plaatsen aanbouw en vergroten van dakopbouw (15/10/2014) w14.000381
)

IJmuiden
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, kappen 1
boom (14/10/2014) w14.000444

Velsen-Noord
Heirweg 2, wijzigen verleende omgevingsvergunning (w13.000396)
oprichten

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
25 oktober 2014, Strong Viking Obstacle Run Brother Edition, Spaarnwoude,(14/10/2014) u14.009390
23 november 2014, Sinterklaasloop,
door Santpoort en Driehuis met
start en finish in sportpark Groeneveen, (15/10/2014) 2014 u14.009667

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

Zeewijkplein 422, 1974 PP IJmui-

den
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
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Raadsplein 30 oktober 2014

www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

1: Raadzaal
19.30-21.00

Doelstellingen lokaal Integraal Veiligheids-beleid

2: Rooswijkzaal
19.30-21.00

2e Bestuursrapportage 2014 Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De nieuwsbrief raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 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 het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl. Op raad.velsen.nl vindt u na de carrousel een audioverslag van
de afzonderlijke sessies.

www.jutter.nl
Rijwiel en Scooter palace

A.Donker

Twist Power Lite Giant

gesteld bestaande uit 20 enthousiaste saxofonisten uit de
IJmond.

e
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gesteld bestaande uit 20 enthousiaste saxofonisten uit de
IJmond.

Twist Power Lite Giant

Soli bestaat 105 jaar

IJmuiden - Zanggroep Voices is druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor het grote jubileumconcert: ‘Voices 4(t)!’
Het 30-jarig bestaan wordt met
een groots en feestelijk optreden gevierd in de eveneens jarige Stadsschouwburg Velsen. Het
repertoire dat zanggroep Voices zingt is zeer gevarieerd, popsongs, musicalliedjes, up-tempo nummers, er komt van alles
voorbij op zaterdag 8 november.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd dit feestelijke concert, dat
mede mogelijk gemaakt wordt
door het VSB fonds en door de
J.C. Ruigrok Stichting, bij te wonen. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar via www.stads-

Kijk voor het actuele nieuws op
A.Donker
Rijwiel en Scooter palace

WIN!!!

schouwburgvelsen.nl of aan de
kassa van het stadsschouwburg.
Telefoon: 0255-515789.

Zanggroep Voices telt af!

www.jutter.nl

WIN!!!

e
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van

€ 1799,-

Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

van

www.jutter.nl

schouwburgvelsen.nl of aan de
kassa van het stadsschouwburg.
Telefoon: 0255-515789.

Rondrit met
stoomtrein
over Tata Steel

Santpoort-Noord
Muziekvereniging Soli viert haar
105-jarig bestaan op drie plaatsen in de IJmond (SantpoortNoord, Wijk aan Zee en Heemskerk) door alle bezoekers te
trakteren op een voor iedereen vrij toegankelijke muzikale
en beeldende vertelvoorstelling
rond het enerverende leven van
‘200-jarige’ Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon.
De, op 6 november 1814, in
het Belgische Dinant geboren Adolphe Sax had een leven
vol persoonlijk drama, met vele
hoogte- en dieptepunten, passie en lijden. Hij heeft de dood
vele malen in de ogen gekeken,
maar is steeds op wonderbaarlijke wijze de dans ontsprongen.
Kortom voldoende materiaal
voor tekstschrijver Henk Hoeben uit Schagen en verteller
Piet Paree uit Santpoort-Noord
om er een beeldende en poëtische voorstelling over te maken.
Dat kon natuurlijk niet zonder
saxofoonmuziek.
De 105-jarige Muziekvereniging Soli uit Santpoort Noord
heeft daarvoor in samenwerking met Ineke Wentink, dirigent en saxofoondocent van
Kunstencentrum Velsen, een
gelegenheidsorkest
samen-

IJmuiden - Op zondag 26 oktober organiseert de vereniging
Hoogovensstoom weer een
rondrit met fotostop op het terrein van Tata Steel. De stoomtrein vertrekt om 10.45 uur vanaf station Velserbosch in Velsen-Noord. De rondrit duurt
zo’n anderhalf uur. Na afloop is
het Hoogovens Bedrijfsmuseum geopend. Dit ligt op de route naar station Velserbosch.
Bij grote belangstelling wordt
bij vertrek van de eerste rondrit besloten of er een tweede rit
gereden wordt.
De kaartverkoop start om 9.30
uur bij het loket van het station. Kinderen van 0 tot 12 jaar
betalen 4 euro en volwassenen 6 euro. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden
via www.csy.nl of www.hoogovensstoomijmuiden. Deze dienen voor 10.00 uur aan het loket op de dag van de rit te zijn
afgehaald. Iedereen die meegaat moet in het bezit zijn van
een geldige ID-kaart of paspoort (geen rijbewijs). Station
Velserbosch is te bereiken door
de Wenkebachstaat in Velsen-Noord uit te rijden tot het
hoofdkantoor van Tata Steel.
Postcode voor navigatie: 1951
JZ. Voor de afgesloten toegangspoort gaat u linksaf richting museum en station. Borden wijzen bij het hoofdkantoor de weg.
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heeft daarvoor in samenwerking met Ineke Wentink, dirigent en saxofoondocent van
Kunstencentrum Velsen, een
gelegenheidsorkest
samen-

Zanggroep Voices telt af!
www.jutter.nl

IJmuiden - Op zondag 26 oktober organiseert de vereniging
Hoogovensstoom weer een
rondrit met fotostop op het terrein van Tata Steel. De stoomtrein vertrekt om 10.45 uur vanaf station Velserbosch in Velsen-Noord. De rondrit duurt
zo’n anderhalf uur. Na afloop is
het Hoogovens Bedrijfsmuseum geopend. Dit ligt op de route naar station Velserbosch.
Bij grote belangstelling wordt
bij vertrek van de eerste rondrit besloten of er een tweede rit
gereden wordt.
De kaartverkoop start om 9.30
uur bij het loket van het station. Kinderen van 0 tot 12 jaar
betalen 4 euro en volwassenen 6 euro. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden
via www.csy.nl of www.hoogovensstoomijmuiden. Deze dienen voor 10.00 uur aan het loket op de dag van de rit te zijn
afgehaald. Iedereen die meegaat moet in het bezit zijn van
een geldige ID-kaart of paspoort (geen rijbewijs). Station
Velserbosch is te bereiken door
de Wenkebachstaat in Velsen-Noord uit te rijden tot het
hoofdkantoor van Tata Steel.
Postcode voor navigatie: 1951
JZ. Voor de afgesloten toegangspoort gaat u linksaf richting museum en station. Borden wijzen bij het hoofdkantoor de weg.

Kijk voor het actuele nieuws op

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Rondrit met
stoomtrein
over Tata Steel

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.

www.hofgeest.nl

Op donderdag 30 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30
uur.

de afzonderlijke sessies.

