weeKBlAD voor
velserbroek,
velsen-Zuid,
Driehuis,
santpoort-noord,
santpoort-Zuid
www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl
1 november 2012

Tel. 0255-533900

www.hofgeesT.nl

Hét lokale nieuws!

‘We hebben alle winkels die je nodig hebt’

IJmuiden: ruwe diamant
ruwe bolster, blanke pit. of
ruwe diamant, het is maar
hoe je het ziet. na alle kritiek die IJmuiden de afgelopen periode over zich heen
heeft gekregen, vinden de
winkeliers van IJmuiden het
wel eens tijd voor een stevig antwoord. ‘IJmuiden is
IJmuiden’, vinden de winkeliers. ‘we weten allemaal wel
dat er iets aan de buitenkant
moet gebeuren, maar de binnenkant, de basis, is prima.
In IJmuiden centrum hebben
we alle winkels die je nodig
hebt.’
IJmuiden is en blijft IJmuiden.
Het nadeel van IJmuiden is dat
het IJmuiden is. En dat is ook
het grootste voordeel. IJmuidenaren komen elkaar graag tegen in het centrum. Het centrum
is door Dudok al stevig verankerd in IJmuiden. En het ligt net
zo stevig in de harten van de
IJmuidenaren, van jong tot oud.
‘Een Lange Nieuwtje pikken’ is
een begrip. Er worden vriendschappen verstevigd en huwelijken gesloten. Het eerste bed
wordt er gekocht, het dagelijks
brood, de uitzet voor de baby en
het verjaardagscadeau voor de
kleinzoon. Daar wordt gevierd
wanneer het Nederlands elftal
wint. Geld- en bankzaken worden er geregeld. Je kunt er een
filmpje huren of bij een heerlij-

ke Vlaamse friet je grootste geheim met je beste vriendin delen. Schoenen en mode zijn er
voor iedereen en elke beurs te
koop. Maar ook voor een wasmachine, parfum of een pilletje
voor de hoofdpijn ga je naar het
centrum.
IJmuiden kent een zeer compleet aanbod van winkels. In
veel gevallen zijn de verkopers
ook de eigenaren, mensen die
dag en nacht werken voor hun
nering en hun klanten. Service
en klantvriendelijkheid staan
bij hen hoog in het vaandel.Het
centrum is goed bereikbaar en
betaalbaar. Parkeren is er nooit
een probleem en op veel plekken gratis. De winkels liggen op

loopafstand van elkaar. En al die
geruchten over zaken die verdwijnen, zijn in de meeste gevallen maar geruchten. Van
leegstand is geen sprake en er
komen nog steeds nieuwe winkels bij.

presenteerd met foto’s van Remko Kraaijeveld en vormgeving van
Ronald Timmermans. Op de Grote Markt is bij de centrale presentatie een miniatuurwerk van
de Velsense kunstenaars te zien.
Bij Cultuur in de Dorpskerk is
werk te zien van keramist Wim
Borst, ruimtelijk vormgever Dominiek Steinmeijer en schilder
Henk van Trigt. Locatie: Burgemeester Enschedélaan 67, Santpoort-Noord. Open zaterdag van
11 tot 17 uur en zondag van 12
tot 17 uur.
In de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid exposeert Caroline de
Bruijn haar beelden met het thema ‘Death is never the end of a
history’. Locatie: Kerkplein 1, Velsen-Zuid. Open zaterdag van 11
tot 17 uur, zondag van 12 tot 17
uur.

Vrijdag
koopavondknaller:

alle bloembollen 25% korting!

kijk ook op: www.groenrijkVelserbroek.nl
Groenrijk Velserbroek • Rijksweg 287 • 023 5376190

Rabo
GroenSparen
nog steeds
interessant.
Zie column verderop in deze uitgave.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

IJmuiden is IJmuiden, ruwe bolster, blanke pit. Aan die diamant mag heus nog wel wat gepolijst worden. De ruwe randjes wat weggewerkt. Maar ondertussen kun je er fijn winkelen. En dat is ook wat de winkeliers van IJmuiden centrum in
deze krant willen zeggen. Zij heten u van harte welkom in hun
en uw centrum.
Karin Dekkers en Friso Huizinga

Weekeinde vol kunst
velsen - Dit weekeinde hoeft
men Velsen niet uit voor kunstbeleving. Op diverse plekken gaan
de deuren open voor exposities
van Velsense kunstenaars. Alle
adressen zijn uiteraard gratis toegankelijk.
In het Raadhuis voor de Kunst,
Torenstraat 7 in Velsen-Zuid
worden dit weekeinde open ateliers gehouden bij kunstenaars
Kees Kalkman, Remko Kraaijeveld, Anouk Kramer, Petra C.M.
Meskers, Annelies van Nieuwmegen, Lieneke de Redelijkheid,
Afke Spaargaren, Nettie Veen en
Henk Zwanenburg. Op de bovenverdieping is een gezamenlijke
expositie met het thema Kreeft,
uitgevoerd in verschillende technieken, grafiek, keramiek, schilderijen en 3D. Er wordt een boek
over de Oosterschelde kreeft ge-
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Ook in Velsen-Zuid exposeert
Haije Gemser dit weekeinde in
zijn eigen galerie aan Torenstraat
4 met etsen en olieverfschilderijen van vogels en landschappen.
Zie ook www.haijegemser.nl.
Bronzen beelden zijn te zien van
Yvonne Piller aan Van Dalenlaan
171 in Santpoort-Zuid. Yvonne Piller is de maakster van het
beeld De Draver op de rotonde
aan de Hoofdstraat in SantpoortNoord. In dit atelier is ook werk te
zien van beeldhouwers die deze
zomer in de Ruïne exposeerden,
zoals Marjolijn de Bruin, Wilma
Hoebee, Annette Koek en Jos van
Riemsdijk. Er zijn beelden van vogels, honden, poezen, paarden en
mensen. Het open atelier is te bezoeken op zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.00 uur. Zie ook
www.hors-art.nl.

zie onze advertentie

zondag 4 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen FC Uitgeest
Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

‘Eten bij Bos Kookt!
voor herhaling vatbaar’
IJmuiden - Twee weken geleden konden lezers van deze
krant een diner voor twee winnen door mee te doen aan de
prijsvraag Bos Vraagt!, uitgeloofd
door eetlokaal Bos Kookt! Bij het
sfeervolle restaurant tegenover
de Stadsschouwburg in IJmuiden kwamen in totaal 41 goede
antwoorden binnen. De kinderen
van eigenaar en chef Hans Bos
bepaalden door loting de uiteindelijke winnaars.
Afgelopen vrijdag kwam Esther
de Boer-van Rooij (rechts op de
foto) samen met haar zus Hellen
haar prijs in ontvangst nemen.
De dames zijn van mening dat
een goede huiswijn een voorbode voor goed eten is, dus Hans
Bos kwam zelf de rode huiswijn,
een Franse Sirah, serveren. Die
viel al meteen goed in de smaak.
Als voorgerecht kozen de zussen allebei voor carpaccio. Hellen was verrukt door de smaak
en textuur van de zongedroogde tomaatjes. Als voorgerecht
twijfelde ze tussen de spareribs
en de haas van wild zwijn, maar
omdat de spareribs standaard op
de kaart staan, koos ze toch voor

de special. Hellen: ,,Jammer dat
er niet het hele jaar wild is!’’ Esther koos de tournedos en roemde die om de malsheid. Als dessert kozen de zusjes voor de fameuze cheesecake.
Esther en Hellen hebben heerlijk
gegeten in een zoals zij noemen
‘sfeervol en ongedwongen restaurant waarbij ze door de persoonlijke bediening in de watten
zijn gelegd’. Esther vond dat de
vele kaarsjes en gezellige inrichting het eetlokaal een huiselijke
sfeer geven. Zij vindt de speciale
wensen die je bij Bos kunt aangeven ook erg fijn. ,,Prettig om te
weten dat ik het jubileumfeestje van mijn werk, inclusief eten
en muziek ook bij Bos Kookt kan
vieren. Afhankelijk van de grootte van het gezelschap kunnen de
tafels eruit en eventueel vervangen worden door statafels.’’ Al
met al dus voor herhaling vatbaar voor Esther en haar zus.
De tweede Bos Vraagt! staat volgende week in de Jutter/de Hofgeest. Misschien bent u wel de
volgende winnaar van een diner voor twee! Zie ook www.boskookt.nl

Korenmolen Zandhaas
wekt elektriciteit op
Santpoort-Noord - In oktober
2011 won korenmolen de Zandhaas in Santpoort de Duurzaamheidsprijs van de gemeente Velsen
met het project ‘Eén Miljoen Kansen’. Dit project had als doel elektriciteit op te gaan wekken met de
omwentelingen van de molenwieken, ruim één miljoen per jaar.
Naast de prijs van de gemeente ontving de molen ook bijdragen van het Coöperatiefonds van
Rabobank Velsen en Omstreken, Schildersbedrijf VSE, Funcke
Communications & Design en de
donateurs van de stichting. Daardoor hebben molenaar Jos Kors
met het stichtingsbestuur en adviseur Frederik den Haan het gepresenteerde plan in de loop van 2012
tot uitvoering kunnen brengen.

De installatie is nu praktisch gereed en deze gaat vanaf november
elektriciteit opwekken, die vervolgens wordt teruggeleverd aan het
elektriciteitsnet. Zo kan de molen
onder andere in de eigen elektriciteitsbehoefte van het molenbedrijf
en de publieksruimten voorzien.
Bovendien komt er dankzij de installatie bij de molen ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen
van bezoekers.
De Zandhaas is de eerste in bedrijf zijnde korenmolen in Nederland met een installatie voor elektriciteitsopwekking. De installatie zal op vrijdag 9 november om
14.00 uur officieel in gebruik worden gesteld door gedeputeerde Jaap Bond van de provincie
Noord-Holland.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:

Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur,
za. van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft
dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

1 november 2012

10
Ruilbeurs bij Postzegelvereniging IJmond in één van de zalen van de Adelbertuskerk. Vanaf 19.45 uur.
Cursus vogeltrek en strandleven in het Pieter Vermeulen
Museum, Driehuizerkerkweg
34d Driehuis. Aanvang 20.00
uur.

Dinsdag 6 november

Stadsschouwburg
Velsen:
Klaas van der Eerden. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Roots of Heaven.
20.30 uur. Toegang 12,50. Café: Swelter, Dan Haywood’s ne
hawke. 20.00 uur. Toegang gratis. LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-,
gratis voor studenten. Vanaf 18
jaar.

IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
2Generations op Golfbaan
Spaarnwoude. Van 21.00 tot
02.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Roots in Heaven invites Soked Recordings. 19.30
uur. Toegang 12,50. Café: Milkbar. 21.00 uur. Toegang gratis.
Grote zaal: Dewolff. 20.00 uur.
Toegang 17,50. 23.00-04.00 uur:
Ltin Lovers: La Fuente + Roul &
Doors, Michael Mendoza, Alex
Crus.

Vrijdag 2 november

Zondag 4 november

Gedenkdag ‘Allerzielen’ op
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis. Vanaf
18.00 uur.
Blokfluitensemble Scarabee
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Advendo speelt ‘Gebroken IJs’
van Haye van der Heijden in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Rob Acda Award,
1e voorronde. 20.00 uur. Toegang 5,- vvk/6,- add. Café:
Jack’s Friday: Crappydog. 21.00
uur. Toegang gratis. Grote zaal:
Frank & NIck Reünie #4. 22.0004.00 uur. 10,- vvk/12,50 add.

Weekeinde vol kunst in Velsen. Zie artikel op de voorpagina van deze editie.
Grote rommelmarkt in Sporthal IJmuiden Oost. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Klaverjastoernooi Schoppen
Dubbel bij kjv Klaversientje,
Velserduin, Scheldestraat 101
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Dienst in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 65 SantpoortNoord. Aanvang 10.00 uur.
Lezing door ds. Sybout van der
Meer in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Thema: ‘Veiligheid, voeding, zorg en onderwijs voor kinderen wereldwijd’.
Aanvang 10.30 uur.
Laatse keer van het jaar
Forteiland geopend voor publiek. Afvaarten 11.00, 12.45
en 15.10 uur. Terug 13.15,
15.15 of 17.15 uur. Zie ook
ww.ijmuidenserondvaart.nl of
www.fortijmuiden.nl.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur. lezing door zeezeiler Henk de Velde van 14.00 tot ongeveer 16.00
uur.
Verhaallezing bij Carmen de
Haan in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Van
14.00 tot 16.00 uur.
Jazz in de Theeschenkerij
Velserbeek. Van 15.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Vesper in de Engelmunduskerk
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Club Funday. 15.00 uur.
Toegang gratis. Kleine zaal: The
Ska is the Limit. 19.45 uur. Toegang 14,-.

Donderdag 1 november

Zaterdag 3 november
Weekeinde vol kunst in Velsen. Zie artikel op de voorpagina van deze editie.
Fancy Fair Immanuëlkerk,
Van Egmondstraat 5 in Haarlem-Noord. Van 10.00 tot 15.30
uur.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Gildewandeling rond de Grote Markt in Haarlem. Aanvang
13.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Meekers speelt
‘Helaas Pindakaas’ 4+. Aanvang 14.30 uur. Om 17.30 uur
Boules Blues Band tijdens foyerconcert.
Kampioenschap Vorm- en
Postuurkanarie bij Fauna Felisena, Eksterlaan 8 IJmuiden.
Van 14.30 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Première Paul Haenen met ‘dolman en Gremdaat live’. Aanvang
20.15 uur.
Advendo speelt ‘Gebroken IJs’
van Haye van der Heijden in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
‘Ape Not Mice’ in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52

Maandag 5 november
Spirituele beurs bij Nicky’s
Place, Oosten de Bruynstraat
60 Haarlem. Van 12.00 tot 17.00
uur.

Alzheimer Café in Wooncentrum Nieuw Akerendam, Mr.
van Lingenlaan 2 Beverwijk.
‘Dementie: Hoe eerder je het
weet, hoe beter!’ Van 19.00 tot
21.00 uur.
Lezing over Islam in de benedenzaal van het parochiecentrum, Frans Netscherlaan 12
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot
22.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Joop van den Ende’s musical ‘Aspects of Love’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Barbara’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 7 november
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Ruilbeurs voor legpuzzels bij
wijksteunpunt Zeewijk IJmuiden. Tussen 14.00 en 15.30 uur.
Vergadering
Wijkplatform
Velsen-Noord in wijksteunpunt Watervliet, Doemanstraat
34 in Velsen-Noord.
Stadsschouwburg
Velsen:
Joop van den Ende’s musical ‘Aspects of Love’. Aanvang
20.15 uur.
Allerzielen Velsen Verlicht
op begraafplaats de Biezen in
Santpoort-Zuid.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Barbara’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Heavy in Haarlem.
19.00 uur. Toegang 26,-.

Donderdag 8 november
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep
Oostpool met ‘(in) koud water’.
20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Within Temptation (extra show!) 20.00 uur. Toegang 25,-. Café: Sunday Sun.
21.00 uur. Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-.

Aanhouding na
mishandeling
Regio - Zondag omstreeks 00.50
uur hielden politieagenten, in
zijn ouderijke woning, een 17-jarige Beverwijker aan. Hij wordt
ervan verdacht een 15-jarige
Velsen-Noorder in zijn gezicht te
hebben geslagen. Die liep daardoor een zodanige wond op dat
hij naar een ziekenhuis moest
voor behandeling. De verdachte
werd voor nader onderzoek ingesloten. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Happy-Running Strandloop
IJmuiden - Op zondag 11 november wordt de eerste HappyRunning Strandloop georganiseerd
door Noëlla Kieftenbeld van HappyRunning ,,Wat ik wil proberen”,
zegt zei, ,,is nieuw leven blazen in
de strandlopen. Ik hoop dat ik hiermee weer een nieuwe traditie kan
neer zetten en het kan uitgroeien
tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Velsen.”
De start zal plaats vinden bij Paviljoen Zuidpier om 11.00 uur. De familie Verswijveren zijn één van de
sponsoren die belangeloos meewerken. De afstanden die gelopen
kunnen worden zijn de 5 en 10 kilometer. Het parcours loopt over
het strand eerst naar de pier en

dan richting Parnassia Hier is het
keerpunt van de 10 kilometer. De 5
kilometer lopers keren ten hoogte
van paal 3-4. Voorinschrijven kan
nog steeds via www.happyrunning.nl, de kosten zijn 6,50 euro.
Je kunt uiteraard ook na inschrijven op de dag zelf, de kosten zijn
dan 7,50 euro.
Er zijn prijzen voor de eerste drie
binnenkomende heren/dames en
voor elke loper een herinnering.
Er is tijdregistratie en de uitslagen zullen naderhand op de website geplaatst worden. Zij hopen op
een grote opkomst en dat het een
gezellig loopevenement word voor
iedere hardloper, recreant of wedstrijdloper.

Proslank

Gemiddeld 7 tot 10
kilo per maand afvallen
Velserbroek - Wie wil dat niet
7 tot 10 kilo per maand afvallen,
en dit alles op een verantwoorde
manier, zonder hongergevoel of
jojo-effect.
Mariëtte Knol voedingsdeskundige van Proslank, weet als geen
ander wat het is om overgewicht te hebben. ,,Ik ben zelf in
korte tijd 18 kilo afgevallen met
Proslank en wil er nog 20 kilo af.”
Daarnaast heeft Mariëtte de opleiding gewichtsconsulent gedaan en de interne opleiding bij
Proslank, zodat zij u kan begeleiden naar een gezond gewicht.
Proslank is ‘het eiwitdieet’ waarmee Annemarie Jorritsma in korte tijd 30 kilo is afgevallen.
Het eiwitdieet heeft lekkere
maaltijden variërend van brood,
spaghetti, omeletten, soepen,
yoghurt tot aan repen en andere
lekkere tussendoortjes. Alles op
basis van eiwitten.
Gewoon mee-eten met het gezin
of wisseldiensten, het is allemaal
mogelijk. Gemiddeld valt men 7
tot 10 kilo per maand af in fase 1, waarin vier eiwitmaaltijden
per dag genomen worden met

groenten Vervolgens doorloopt
men fase 2 tot en met 4 waarin men geleid wordt naar het gewone gezonde eten.
Snel en verantwoord afvallen
en voor de kerst al enkele maten kleiner van kleding, wie wil
dat niet. Bent u geïnteresseerd in
deze methode en wilt u meer informatie? Op woensdagavond 7
november om 19.00 uur houdt
Proslank (in het pand van Vita
Slen) een informatieavond.
Hoor uit ervaring hoe mensen
snel zijn afgevallen en vooral hoe
makkelijk. De producten kunnen
worden geproefd. Deze informatieavond is gratis, maar het is wel
prettig als u zich vooraf wilt aanmelden zodat er genoeg producten zijn voor iedereen om te
proeven. Na de informatieavond
wordt u elke woensdagavond
verwacht om 19.00 uur bij Vita
Slen om u te wegen en te begeleiden naar een gezond gewicht.
Bel daarom vandaag nog om
u aan te melden met Proslank
Santpoort, telefoon 06-25035809
of mail infoproslanksantpoort@
bodyslen.eu

Bibliotheek deelt uit

IJmuiden - Nederland Leest is
de grootste leescampagne van
Nederland. De gehele maand
november krijgen leden van Bibliotheek Velsen het boek De
donkere kamer van Damokles
van W.F. Hermans gratis. Ook
ontvangen leden daarbij een
speciale
actieboekenlegger
voorzien van een unieke krascode. Hiermee maken zij kans op
een van de vele mooie prijzen,
waaronder een ballonvaart of
toegangskaarten voor Ecomare.
Op de website www.voordeelmetjebiebpas.nl is te controleren of de code in de prijzen
valt. Ook zijn op deze site allerlei activiteiten en kortingsacties
voor bibliotheekleden te vinden
bij theaters, dierenparken, mu-

sea, pretparken, filmhuizen, lezingen, sportactiviteiten en festivals.
Daarnaast organiseert de bibliotheek speciale activiteiten in het
kader van Nederland Leest. Zo
is er op woensdagavond 7 november de workshop ‘Publiceer
je eigen boek’. En op woensdagavond 14 november is de boekverfilming ‘Als twee druppels
water’, ingeleid door een boeiende lezing over verzetsheld Ab
Homburg.
Ontdek welke verrassende gelijkenis deze Engelandvaarder uit
Velsen vertoont met de hoofdrolspeler uit Herman’s roman
over bedrog, verraad en dubbelgangers. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

1 november 2012

12

Deze week veel wind
Nog even terugkomend op de
eerste ‘koudegolf’ die we vooral het voorbije weekend beleefden. In Noord-Nederland
regende het sneeuwmeldingen
afgelopen zaterdagavond en
Twente KNMI noteerde zowaar
strenge vorst in de nacht naar
zondag. Het werd er -10,2 graden vlak boven de grond.

Zeer opvallend is dat zo’n cycloon zo noordelijk uit is gekomen. Door de warme zomer in
de VS is de zeewatertemperatuur daar sterk opgelopen en
zulke cyclonen kunnen alleen
ontstaan dankzij warm zeewater dat deze keer present was
in de buurt van de noordelijker
gelegen staten.

In Kennemerland en de
IJmond was van dit alles nauwelijks of niets te merken, net
als in het grootste deel van
Nederland. Overdag steeg het
kwik toch nog wel tot 8-9 graden, maar voor eind oktober
was het zonder meer een tamelijk unieke situatie. Na opnieuw wisselvalligheid aan het
begin van de week, zaten we
op de woensdag even op een
vluchtheuveltje van wat hoge
druk en was het weer best acceptabel met de zon er prima
bij. In het tweede deel van de
week zijn de wisselvalligheid
en onstuimigheid weer helemaal van de partij. Boosdoener
is een zeer diepe depressie die
blijft bivakkeren nabij Schotland. In de kern daalt de luchtdruk tot 960-965 millibar. Dat
is niet zo laag als de schadebrengende cycloon Sandy die
de oostkust van Amerika trof.

Vooral een randstoring (rond
vrijdag) moeten we goed in de
gaten houden. Deze kleinschalige en soms zeer felle raddraaiers kunnen tumult geven
in de vorm van storm(achtige)
winden. Er is voor de vrijdag
dus een kans op veel wind
uit het zuidzuidwesten (windkracht 7-8) en mocht de koers
van de randstoring minder
gunstig uitpakken dan kan de
wind zelfs uithalen tot stormkracht.
Overigens blijft het tot in het
weekend periodiek regenachtig in Noord-Holland en waait
het stevig door. De temperaturen komen overdag steeds uit
rond de 10 graden. De nachtvorstperikelen zijn voorlopig
voorbij.
Meer weerinfo is er via de
weerprimeurlijn 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Konijnen
en cavia’s
IJmuiden - Vrijdag 2 november worden de konijnen en cavia’s van de leden van Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken weer gekeurd. Mevrouw
Hollander-van der Kamp keurt
de cavia’s. De heren Hupjé en
de Vos keuren de konijnen, alle drie zijn A-keurmeester. De
officiële opening voor leden en
genodigden is vrijdagavond om
20.00 uur. De opening wordt
verricht door de nieuwe voorzitter van de werkgroep Vrije Tijd
van de Velser Gemeenschap,
Guus Hartendorf. Publiek is van
harte welkom op zaterdag 3 en
zondag 4 november van 12.00
uur tot 16.00 uur. De entree is
gratis. U kunt het clubgebouw
vinden aan de Heerenduinweg
6B in IJmuiden, langs het zwembad, voorbij de speeltuin, aan de
linkerzijde.

Allerzielen
in de kerk
IJmuiden – Vrijdagavond 2 november om 19.00 uur is in de
Oud-Katholieke kerk aan Koningin Wilhelminakade 117 in oudIJmuiden een gezongen Mis van
Allerzielen. Tijdens deze dienst is
er gelegenheid om de naam van
uw dierbare overledene te laten
opnoemen. Voor aanvang van
de dienst kunnen namen op een
lijst worden ingevuld. ‘Gedachtenis houden’ van dierbaren kan
helpen bij het verwerken van gevoelens van verlies en verdriet.
Bovendien benadrukt het de
band die wij nog voelen met onze overledenen.

Opening met Tiroler feest

Nieuwe eigenaar Café ‘t Centrum
IJmuiden - Café ‘t Centrum aan
de Kennemerlaan 124 heeft per
1 november een nieuwe eigenaar
gekregen. Marcel Burgman heeft
jaren ervaring in de horeca, onder
andere in Arnhem en op Schiphol.
Maar Café ‘t Centrum is zijn eerste
eigen café.
,,Het is ontzettend snel gegaan’’,
vertelt Burgman. ,,Ik begon met
een nieuwe baan in de horeca op
Schiphol en verhuisde vanuit Arnhem. Omdat ik vroeger al eens in
IJmuiden had gewoond wilde ik
daar weer wonen. Zo kwam ik bij
de bed & breakfast van Jeannette
en Peter terecht, die vertelden dat
ze Café ‘t Centrum wilden verkopen. Uiteindelijk heb ik maar drie
maanden op Schiphol gewerkt en
ben ik nu eigenaar van dit leuke
café. De laatste twee maanden
heb ik hier al gewerkt. Ik ken de
klanten en heb er ontzettend veel
zin in.’’ Marcel Burgman heeft al
verschillende plannen voor Café ‘t Centrum. ,,Elke eerste zaterdag van de maand houden we een
themafeest. Op zaterdag 10 no-

vember is het openingsfeest en
dat doen we meteen in Tirolerstijl.
De pullen bier gaan in de aanbieding en de dj gaat uiteraard vrolijke meezingers en dijenkletsers
brengen. Leuk voor de mannen in
Lederhosen. Wie wil mag natuurlijk in Tiroler kostuum, dat verhoogt de feestvreugde.’’ Het openingsfeest begint zaterdagavond
10 november om 8 uur. Marcel

Burgman heeft inmiddels een Eredivisie Live licensie geregeld en zal
op zondagmiddag al vanaf 12 uur
de deur openen voor het voetbalpubliek dat gezellig samen wil genieten van de mooiste wedstrijden.
Café ‘t Centrum is zeven dagen
per week geopend. Reguliere openingstijden zijn vanaf 4 uur ‘s middags. Graag tot ziens bij Café ‘t
Centrum.

Rabobank Velsen en Omstreken

Ledenraad in Beweging
Velsen - De bestaande en nieuwe leden van de ledenraad van
Rabobank Velsen en Omstreken kwamen onlangs voor het
eerst in de nieuwe samenstelling
bij elkaar. Dit resulteerde in een
vruchtbare avond die bol stond
van de interactie.
Tijdens de vorige ledenraadsvergadering zijn er zes nieuwe ledenraadsleden benoemd. 23 oktober jongstleden vond de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling plaats.
Simon Heeremans (vicevoorzitter Raad van Commissarissen) zat de vergadering voor. Het
was een levendige vergadering
waarbij opviel dat er veel initiatief kwam van de aanwezigen.
Zowel de bestaande als de nieuwe ledenraadsleden deden actief mee.
Een mooi voorbeeld van de energie van de avond was een workshop, georganiseerd door twee
ledenraadsleden, waarbij de
aanwezigen uitgenodigd werden
om na te denken hoe zij hun betrokkenheid kunnen vergroten.
De diverse themagroepen zullen
in kleine kring de onderwerpen
uitwerken en de resultaten presenteren tijdens de volgende ledenraadsvergadering in decem-

ber 2012. Gezamenlijk komen zij
hiermee tot een plan hoe zij hun
invloed kunnen versterken.
Naast fysieke bijeenkomsten
ontmoeten de ledenraadsleden elkaar ook online. Nu kunnen zij ook in de periodes tussen de vergaderingen informatie
delen, kennis halen en brengen
en met elkaar in discussie gaan.
Hierdoor blijft de interactie continu voortbestaan.
De ledenraad van Rabobank Velsen en Omstreken bestaat uit
dertig leden van onze bank, een
goede afspiegeling van de lokale gemeenschap. De ledenraad
vertegenwoordigt en behartigt
de belangen van onze leden in
het marktgebied en zij geven op
constructieve wijze feedback op
ons beleid.
Mensen die vragen of opmerkingen hebben voor de ledenraad
van Rabobank Velsen en Omstreken kunnen deze sturen naar
ledenraad@velsen.rabobank.nl.
Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe beter de ledenraad deze stem kan vertegenwoordigen naar de directie.
Samen bereik je meer. Dat is de
coöperatieve gedachte van de
Rabobank.

Zaterdag landelijk
Natuurwerkdag
IJmuiden - Zaterdag 3 november vindt voor de 12e keer
de landelijke Natuurwerkdag
plaats.
Elk jaar doen ruim 11.000 Nederlanders op 350 locaties mee
met deze grote opknapbeurt
voor natuur en landschap. De
meeste activiteiten bestaan uit
kleinschalig onderhoudswerk:
snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden,
het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van
takkenrillen en het verwijderen
van riet.
Een dag lekker buiten werken
in de natuur met een groep enthousiaste mensen. In ZuidKennemerland kan op meedere

natuurlocaties worden gewerkt,
waaronder in de Kennemerduinen, langs het Spaarne, in park
Kennemergaarde in SantpoortNoord en op het Kennemerstrand in IJmuiden. Ook kinderen mogen op veel locaties een
handje komen helpen.
Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd. Iedereen is
van harte welkom! Ervaring is
niet vereist. Men zorgt zelf voor
werkkleding, lunch en koffie/
thee.
De organisatie zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen,
begeleiding en een lekkere versnapering. Aanmelden kan via
wwww.natuurwerkdag.nl.
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Avontuur
Klavierschippers
geslaagd

Sinterklaas komt op 17
november in IJmuiden
IJmuiden - Vanuit Spanje is het
bericht binnengekomen dat Sinterklaas en zijn 170 zwarte pieten met de stoomboot inmiddels
onderweg zijn naar IJmuiden, om
daar op zaterdag 17 november
weer voet aan wal te zetten.
Iedereen is van harte welkom aan
de loswalkade op de Steigerweg in
IJmuiden, voor deze speciale gelegenheid omgedoopt tot Stoombootkade, bij de kleine sluis.
Sinterklaas en zijn gevolg worden
dit jaar weer binnengevaren door
de pakjesboot van het Zeekadetkorps IJmond. Net als voorgaande jaren zal Sint via het Noordzeekanaal (vanuit de richting Amsterdam) IJmuiden binnenvaren. Zo
krijgen meer mensen de mogelijkheid om een glimp van de stoomboot op te vangen.
Het voorprogramma met de alvast vooruitgekomen muziekpieten start dit jaar om 12.00 uur. Samen met het publiek zal presentator Mark Moreels op de komst van
de Sint gaan wachten, die vanaf
dat tijdstip ieder moment aan kan
komen vanuit Spanje.
Als de stoomboot vanuit Spanje is
gearriveerd, zal Sint officieel worden ontvangen door de burgemeester Weerwind. Om 13.00 uur
zal de stoet vanaf de loswal vertrekken en start de intocht door
IJmuiden. De route zal zijn: Steigerweg, oversteken van de Kanaaldijk, vervolgen Kanaaldijk,
Kerkstraat, Julianabrug, Kennemerlaan, Velserhof, Lange Nieuwstraat, Plein 1945. Om 13.30 uur
wordt op het Kennemerplein een
korte stop gehouden van ongeveer 15 tot 20 minuten. Vervolgens vertrekt de stoet naar Velserhof waar Sint rond 14.30 uur wordt
verwacht. Ook hier is een stop
van circa15 minuten om uiteindelijk via de winkels aan de kant van
de Lange Nieuwstraat de koets
weer te betreden. Hierna begeeft
de stoet zich over een voor beide rijrichtingen afgesloten Lange
Nieuwstraat naar het stadhuis en
zal hier omstreeks 15.15 uur aankomen.
Verkeer en passagiers van Con-

nexxion dienen rekening te houden met enige verkeershinder gedurende de gehele intocht. Zo zal
de Kanaaldijk vanaf de Kerkstraat
tot de Amstelstraat van 11.30 uur
tot 13.30 uur zijn afgesloten. Verkeer komende vanaf de Kanaaldijk met bestemming Oud IJmuiden wordt geadviseerd De Geul te
nemen. Bezoekers wordt verzocht
om lopend of op de fiets naar de
aankomst en intocht te gaan. De
Kennemerlaan is van 13.15 tot
14.30 uur en de Lange Nieuwstraat van 14.40 tot 15.30 uur geheel gestremd. Bij het stadhuis
vindt de officiële ontvangst plaats,
gevolgd door de inmiddels traditionele balkonscène. Het programma eindigt om 15.45 uur.
De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft dit jaar het thema ‘Viva Espana’ aan de aankomst
van de Sint verbonden en verzoekt alle kindertjes, ouders, opa’s
en oma’s om Sint een zo Spaans
mogelijk welkom te geven. Zowel op de Loswalkade als op het
Plein 1945 is er mogelijkheid voor
het publiek om koffie, thee of warme chocomel te kopen bij Victor’s
Espressobar die op deze locaties
aanwezig zal zijn. Deze en andere
informatie over de intocht van Sinterklaas in IJmuiden is ook terug te
vinden op de website van de Stichting, www.intochtsinterklaas.nl of
via twitter #Sintijmuiden.

Velsen-Zuid - Irma Sinnige,
Jan van den Broek (Administratie en Fiscaal adviesbureau
Aadonis) en Ron van der Linden
(HeadFirst Services, ICT projectmanagement & advies) hebben een cursusprogramma samengesteld voor ondernemers.
Doelgroep is met name diegenen die zich aan het oriënteren zijn op een mogelijk ondernemerschap en recent gestarte
ondernemers.
Het bijzondere aan deze cursus
is dat de cursusleiders allemaal
zélf actief ondernemer zijn. Al
hun praktijkervaring is gebundeld om elke (aanstaande) ondernemer een optimale start te
geven. Een berg aan waardevolle, praktische informatie dus,
samengepakt in vijf avonden.
Onderwerpen die tijdens de
cursus de revue passeren zijn
onder andere: Een ondernemingsplan: hoe zet je dit op?
Welke ondernemingsvorm kies
je: eenmanszaak, VOF, Flex BV,
etc. De belastingdienst: wat verwacht deze van je en welke fa-

ciliteiten biedt deze jou als ondernemer? Ook is er een avond
gereserveerd voor marketing,
promotie, klantbenadering en
netwerken.
Veel aandacht is er voor ICT in
de breedste zin van het woord;
traditionele ICT, maar ook nieuwe ontwikkelingen als Cloud en
toepassing van mobiele applicaties komen allemaal in begrijpelijke termen langs.
De groepsgrootte wordt beperkt tot 10 deelnemers zodat
er veel ruimte is voor vragen en
discussie.
De cursus wordt gegeven in
Velsen-Zuid en begint op 15
november, 5 donderdagavonden van 19.30 tot 22.00uur. De
kosten bedragen 150 euro, exclusief BTW, en zijn aftrekbaar
voor (aanstaande) ondernemers.
Meer informatie vind je op
www.cursussenvoorondernemers.nl. Hier kun je je ook inschrijven. Voor meer informatie
kun je bellen met Ron van der
Linden, telefoon 06-20179256.

FIFA 13-toernooi voor
Playstation 3 bij Rico’s

Is de sanering van
Hokatex-terrein klaar?
Santpoort-Zuid - De sanering
van vervuilde grond van het voormalige Hokatexterrein in Santpoort-Zuid is eind oktober afgerond. Daarover zijn de bewoners
onlangs geïnformeerd door firma
Bodemzorg.
De bewoners in deze buurt waren
daarover verbaasd. Temeer omdat
er al geruime tijd geen melding is
gemaakt vanuit de provincie, gemeente, Milieudienst en/of de saneerder. Op vragen van het wijkplatform zegt de gemeente dat dit
onderwerp al lang van de agenda is geschrapt. In 2011 kwam de
GGD nog in actie, omdat er klach-

Starterstraining vóór
en dóór ondernemers

ten waren over slechte drainage in
relatie tot de sanering.
Begin mei 2012 vroeg de bewonerscommissie een evaluatie aan
de gemeente. De gemeente is
daar tot op heden niet op teruggekomen. De melding van Bodemzorg over de afronding is dan ook
verrassend geweest voor de bewoners.
Ook voor de raad komt deze melding als een verrassing. Om die reden stelt Velsen Lokaal vragen aan
het college om enige opheldering
te krijgen over ondermeer de consequenties van de werkzaamheden. Zie ook: www.velsenlokaal.nl.

IJmuiden - Zaterdag 10 november organiseert Rico’s
IJmuiden weer het zogenaamde FIFA 13-toernooi voor de
Playstation. Dit toernooi is opgezet rondom de release van
de nieuwste game FIFA 13 voor
de Playstation 3.
Vorig jaar heeft al een soortgelijk evenement plaatsgevonden
met zestien deelnemers en dat
was een zeer geslaagde avond,
daarom is besloten het dit jaar
nogmaals te doen maar dan
met 32 deelnemers. De deuren
van Rico’s openen zeer ongebruikelijk om 14.00 uur en het
toernooi begint officieel om
14.30 uur.
Er word eerst in poules gespeeld en daarna volgt een
knock-out systeem. De uiteindelijke winnaar mag zich een
jaar lang FIFA 13 Master noemen en gaat de deur uit met

een leuke geldprijs van 100
euro. Tevens worden er diverse Playstation gadgets voor de
verliezende finalisten beschikbaar gesteld. Deze prijzen worden mede mogelijk gemaakt
door: MGN Security en de
Drankenier. Uiteraard Rico’s via
deze weg de sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage.
Opgeven voor het toernooi kan
nog steeds via facebook of email: blokjack@hotmail.com.
Het inschrijfgeld bedraagt
12,50 euro, inclusief drie consumptiemunten voor bier, fris
of wijn.
Wil je komen kijken? Ook dat
is uiteraard mogelijk, de entree
is gratis. Na het toernooi neemt
de DJ het over en is Rico’s gewoon geopend tot in de kleine
uurtjes.
Locatie: Café Rico’s, Kennemerlaan 44 in IJmuiden.

IJmuiden - Vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober heeft Accordeonvereniging de Klavierschippers haar jaarlijkse oktobershow gehouden in een volle aula van het Technisch College Velsen. Traditiegetrouw werd de
show geopend door het opleidingsorkest. In dit orkest deden
twee debutanten mee: de pas
9-jarige Roos Gouda en Lizanne Schoorl. Vol overgave werden nummers vlot en pittig gespeeld. Nummers als ‘Ai se eu te
Pego’ en ‘Miracle’ werden goed
ten gehore gebracht. Het showorkest opende met de bekende tune en al snel klonken de
vrolijke klanken van ‘Comment
Ca Va’ en tango’s door de zaal.
Niet onvermeld mag worden het
nummer ‘Somewhere Between’.
Dirigent Thomas Moore is niet
alleen een geweldige dirigent,
maar blijkt ook over een goede zangstem te beschikken, getuige het a capella-stuk tijdens
dit nummer. Aaf Dekker nam de
honneurs waar op vrijdag. Beide
keren klonk het erg mooi. Na de
‘Vrolijke Koster’ die door presentator Peter de Graaf knap werd
neergezet, werd het eerste gedeelte afgesloten met ‘Er hangt
liefde in de lucht’. Terwijl de gordijnen nog dicht waren, werd
het nummer ‘Crazy little Thing
Called Love’ ingezet, om vervolgens door te gaan met het thema van de avond ‘My heart will
go on’. Daarna weer terug in de
tijd met ‘In the Mood’ van Glenn
Miller, met als solist onder andere Thomas Moore op de trombone. De man is bijkans een duizendpoot. Bij het nummer ‘Edelweiss’ was het publiek muisstil.
Dit nummer werd met veel gevoel en emotie gespeeld. Daarna was het tijd voor de Jantjes en
liep met Nick en Simon de avond
ten einde. Heeft u de show gemist? Zondag 4 november treedt
het showorkest om 14.00 uur op
in de Dwarsligger in IJmuiden tijdens het ZoMiPo.

Vergadering
Wijkplatform
Velsen-Noord - Het Wijkplatform Velsen-Noord vergadert op
woensdagavond 7 november om
20.00 uur in Wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat 34.

Ruilbeurs voor
legpuzzels
IJmuiden - Woensdag 7 november is er weer een ruilbeurs
voor liefhebbers van legpuzzels. Jong en oud kunnen tussen 14.00 en 15.30 uur naar
hartenlust ruilen, zonder kosten, in het wijksteunpunt Zeewijk.
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Telstar in actie
voor Supersoof

Strawberries
haalt uit
Driehuis - Strawberries Heren 1 heeft na twee nederlagen op rij weer een wedstrijd
gewonnen. Hisalis uit Lisse
werd zondag met 7-0 verslagen. De roodhemden begonnen de wedstrijd wervelend en
kwamen via Bas van Faassen al
snel op voorsprong. Niet veel
later stond het al 2-0 dankzij Sebas Wermenbol en leek
het een eenvoudige middag te
gaan worden. Maar ook tegen
Hisalis was weer duidelijk waar
het dit seizoen bij Strawberries
aan ligt, namelijk het benutten
van de kansen. Tot aan de rust
lukte dit niet meer en zo kon
de tegenstander uit de Bollenstreek stiekem blijven hopen op een puntje. Tot ver in de
tweede helft werd er niet gescoord. Ook Hisalis wist geen
vuist te maken, mede dankzij
goed keeperswerk van Wouter
Rempt. Tien minuten voor het
einde van de wedstrijd lukte
het de Driehuizenaren om toch
nog te scoren. Jelle Groeneveld (twee maal), Gijs Henfling,
Benno Steensma en Erik van
den Berg wisten wisten allen
het doel te vinden. Door deze
overwinning staat Strawberries
nu op de vierde plaats. Zondag
4 november is het team vrij, de
week daarna komt de nummer
twee Bennebroek op bezoek.
(Finn van Leeuwen)

Tata Steel Orkest in
Beurs van Berlage
Regio – Op zondagmiddag 4 november geeft het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest een concert in
de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is afwisselend en bevat vooral muziek van
componisten die een eerbetoon
vormen: de Ceremonial March van
Jan van der Roost en de Ricercare
van Hendrik Andriessen eren respectievelijk Edward Elgar en J.S.
Bach. Het eerste deel uit de derde symfonie van Ferrer Ferran gaat
over de beroemde Spaanse architect Antonio Gaudi, en Slava van
Leonard Bernstein is een eerbetoon aan de cellist Mstislav Rostropovitsj. In het tweede deel van
het concert treedt het orkest op
als begeleiding van Haystax. Deze Bluegrass band bestaat uit zes
muzikanten uit Enschede. De arrangementen voor blaasorkest en
Haystax maken ze zelf. Het volksmuziekkarakter en de up-tempo
arrangementen maken van elk optreden van Haystax een feestje.
Het concert begint op 4 november

om 15.00 uur in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Kaarten à 15
euro zijn verkrijgbaar aan de kassa van de beurs vanaf drie uur
voor aanvang van het concert.
In de voorverkoop kosten kaarten 12,50 euro. Deze zijn online te
koop via de website www.beursvanberlage.nl. Servicekosten 1,50
euro per kaart. Of koop de kaarten
bij de Primerawinkels, servicekosten 3 euro per kaart, afhankelijk
van de toegangsprijs. Telefonisch
bestellen kan via Paylogic: 09009000500. Kaartjes ontvangt u per
post of per e-mail. Per email: clientcare@paylogic.nl. Servicekosten
1,50 euro per kaart exclusief verzendkosten. Aan de kassa van de
Beurs van Berlage (telefoonnummer: 020-5313350) zijn de servicekosten 0,50 euro per kaart.
Via de muzikanten van het orkest worden speciale combikaarten met busvervoer v.v. vanaf station Beverwijk voor 17,50 euro per
stuk verkocht of via secretaris@tatasteelorkest.nl 06-51079045.

Velsen-Zuid - Diep geroerd is
Telstar door het aangrijpende verhaal van de slechts 5-jarige Sofie Ligthart. Sofie vecht tegen de
verschrikkelijke ziekte kanker. Bij
Sofie is een intensieve behandeling nodig bestaande uit chemotherapie, een operatie, een hoge
dosis chemo met stamcelteruggave, bestraling en een immunotherapie (van minstens 6 maanden) in Philadelphia (VS). Voor
deze behandeling is geld nodig, veel geld. Vanmorgen was
er nog een bedrag nodig van circa 63.000 euro om Sofie de benodigde behandeling te geven. Namens Telstar bieden de fysiotherapeuten hun diensten aan, om
op deze manier geld in te zamelen voor de behandeling van Sofie. Iedereen kan zich inschrijven
om in de week van 19 tot en met
23 november een professionele massage te krijgen van sportmasseur Clement Uittenbogaard
(massagepraktijk CU). Kosten
voor deze actie bedragen 63 euro per persoon. De gehele op-

brengst voor deze actie zal ten
goede komen voor de stichting
Supersoof, die zich inzet om het
benodigde bedrag bij elkaar te
krijgen. Inschrijven kan door een
mail te sturen naar communicatie@sctelstar.nl. Naast de massage kunt u ook bieden op het officiële wedstrijdshirt van Cerilio
Cijntje van de wedstrijd Telstar–
FC Eindhoven. Met dit shirt scoorde Cijntje twee maal en werd hij
Man of the match. Het shirt, dat
mede door stichting Telstar thuis
in de wijk beschikbaar is gesteld,
zal via de website van Telstar geveild worden om op deze manier
zoveel mogelijk geld op te halen
voor stichting Supersoof. Kijk op
www.sctelstar.nl om de veiling in
de gaten te houden en om mee
te bieden.
De wedstrijd Telstar–Almere City FC van vrijdag 2 november zal
in het teken staan van het geld
inzamelen voor stichting Supersoof. De exacte invulling van deze
avond zal volgende week bekend
gemaakt worden.

Dressuurwedstrijd

Samenwerking tussen
Skon en Staatsbosbeheer

Kledingbeurs
‘t Brederode
Huys
Santpoort-Zuid - Op 10 november van 14.00 tot 16.00 uur
wordt een kledingbeurs in ‘t
Brederode Huys aan de Bloemendaasestraatweg 201 gehouden. Tijd om de kast te vullen met tweedehands kinderkleding en damesmode. De
kleding ligt op maat gesorteerd
met een aparte plek voor jongens- en meisjeskleding. Om
de kinderen even af te leiden
zijn kleurplaten aanwezig. Zie
ook www.kledingbeursbrederode.nl.

Velsen – Skon kinderopvang en
Staatsbosbeheer zijn een landelijke samenwerking aangegaan om
meer kinderen de natuur te laten beleven. De Skon Natuurbus
brengt kinderen van de buitenschoolse opvang naar de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.
In de herstvakantie gingen kinderen van de Blauwe Hyena, Bosuil, Chimpansee, Vleermuis en Rog

uit Velsen en omgeving op bezoek
in natuurgebied De Hoep in Castricum. Ze leerden onder andere
hutten bouwen, pijl en boog maken en deden nog veel meer buitenspelletjes. Buiten spelen is niet
alleen leuk, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen
in de natuur stimuleert creativiteit
en sociale intelligentie.

Velsen-Zuid - Zondag 28 oktober organiseerde Hippisch Centrum Velsen een FNRS dressuurwedstrijd. Na de pony- en paarden groepslessen begon de wedstrijd om 13.00 uur. De ruiters konden losrijden in de buitenmanege en de pensionklanten starten
met deze drukke wedstrijd. In de
rubriek pensionklanten pony’s en
paarden werd knap eerste Marika
Lazet met haar paard Blingh in de
F9 proef met 223 punten. De tweede plaats was voor Sidney Kruup
met de pony Junior in de F8 met
220 punten en een fraaie derde
prijs ging naar Brigitte van Oostveen met Wanadoo in de F9 met
219 punten. Daarna was het de
beurt aan de ruiters met de manegepony’s en paarden in de rubriek
F7 t/m F11.
Bianca Swager met Penotti behaalde de eerste prijs in de F7 met
225 punten. Het rode rozet was
voor Michelle Kraaijenoord met
Orlando in de F11 met 222 punten
en Cassey Stam met Dizzy mocht
de derde prijs mee naar huis ne-

men. Zij reed een F8 proef met 220
punten.
In de rubriek manegepony’s F4 t/m
F6 ging de eerste plaats naar Jody
Burger met Diva. Zij reed een F5
proef met 231 punten.
Een knappe tweede prijs ging naar
Mindel Smid met Mistral in de F4
met 226 punten. En tot slot mocht
Siska Hulsman het witte rozet mee
naar huis nemen. Zij werd fraai
derde met de pony Red Rabbit in
de F5 met 224 punten.
Uiteindelijk mochten de senioren
starten. Wanda Schouten met La
Paz werd eerste met 227 punten in
de F8. Gevolgd door Karin Elsendoorn met Lukas. Zij behaalde een
tweede prijs in de F4 met 222 punten en tot slot werd Conny Kruup
fraai derde met Orlando in de F8
met 218 punten.
Zondag 4 november a.s. komt Mischa Koot naar Hippisch Centrum
Velsen. Zij geeft vanaf 10.00 tot
17.00 uur een dressuurclinic aan
de pensionklanten van de manege. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.
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Barokmuziek,
cello en piano in
‘t Mosterdzaadje

Schaken in Hoogeveen
Velserbroek - Momenteel wordt
het grote schaaktoernooi in Hoogeveen gehouden. Een prachtig evenement dat jaarlijks in de
herfstvakantie gespeeld wordt.
Er spelen zes jeugdspelers van
Schaakclub Santpoort uit Velserbroek mee, namelijk Ilias van
der Lende (van wie nog een leuke slotstelling op de site www.
schaakclubsantpoort.nl
staat),
zijn zus Nathalie van der Lende,
Bas, Daan en Sjoerd Haver en Brian Mollenkamp. Na vier ronden

blijkt dat de clubgenoten het prima doen tegen sterke tegenstanders. Ze hebben allemaal een TPR
die hoger of praktisch gelijk is aan
hun rating. Wie het toernooi wil
volgen kan gebruik maken van deze link:http://www.univechess.nl/
Naast dat de jeugdspelers allemaal les krijgen in de stappen 1
tot en met 6 is er nu ook les voor
senioren. Heeft u interresse? Geef
u dan op via robderoode@hotmail.
com of kijk op www.schaakclubsantpoort.nl.

Enthousiaste reacties
op www.straatvolley.nl
Velserbroek - De organisatie van
het negende HHI-Metaalwerken
Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi Velserbroek kan terugkijken
op een zeer geslaagd toernooi.
Al het enthousiasme op de dag
zelf, de inzet van alle vrijwilligers
van Smashing Velsen en de Rowans van scoutinggroep Sint Radbout, leuke kinderactiviteiten, de
gastvrouw Marlies Dortmundt,
de feestavond met Ramon, funky
Diva Ezz , en DJ Bas, de reacties
na afloop, een zeer enthousiaste wethouder, de EHBO, zeer te-

vreden sponsors, en een gezellige
clinic hebben de editie van 2012
van het toernooi hebben tot een
zeer geslaagd evenement geleid.
Veel straten die meegedaan hebben reageren zeer enthousiast in
het gastenboek op de site www.
straatvolley.nl . Ook de sponsoren reageren massaal en spontaan op deze site. Ook alle foto’s
van het toernooi zijn te vinden op
de site. Op de foto de zeer tevreden organisatoren van het toernooi: Frans Looij, Jankees Holst
en Frank Post.

Velsen F2 in het
nieuw dankzij Tinholt
Driehuis - Tinholt Velserbroek-Heemstede heeft Velsen F2 voorzien
van nieuwe shirts. Op de foto poseren Renzo Hoogewerf, Daan Freeze, Rijk Groenedaal, Sep Heus, Tommy Termeulen, Andy Looij, Niek
Gijssen, Ferron van Weerdenburg en Sepp de Jong bij een fraaie Hyundai Veloster.

Santpoort-Noord - Op vrijdag
2 november, om 20.00 uur, klinken er in ’t Mosterdzaadje muzikale juweeltjes uit de Barok verklankt door het ensemble Scarabee dat bestaat uit blokfluitistes
Marieke Rigterink, Hilde de Wolf
en Wendy Wouters. In dit concert
werken mee Eelco Kooiker (klavecimbel) en Martijn Verbrugh (viola da gamba). Op zondag 4 november, om 15.00 uur, treden in ’t
Mosterdzaadje op de celliste Ivana Poparic en de pianist Frederic
Voorn. Op het programma onder
andere werken van Beethoven,
Schümann en Fauré. In de maand
november laat Elly van den Berg
via haar foto’s en gedichten de
bezoekers in ‘t Mosterdzaadje bewust worden van alles wat de natuur te bieden heeft. De natuur als
inspiratiebron en krachtbron die
op de mens een helende werking
heeft. ‘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.

Kerst zangproject
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Kerstliederen, Magnificat en Mis! Vanaf dinsdagavond 6 november 20.00 uur kun je meezingen in het Kerstzangproject van
‘Zingen in de Dorpskerk’. Het
prachtige Magnificat van Margaret Rizza en delen uit een mis
van Gounod staan op het programma. Verder zullen er mooie
Adventliederen en Christmas
Carols gezongen worden. Het
kerstkoor gaat zingen in de
Kerstnachtdienst op 24 december a.s.. Voor wie wil, zingt het
koor ook in een eenvoudig samenzijn in Advent met zang en
stilte op 15 december. Er zijn
minstens 9 repetities. Deelname kost 29 euro. Gaarne contant te betalen op de eerste of
tweede repetitie.
Iedereen kan en mag mee zingen in de zangprojecten van de

Dorpskerkcantorij. Je bent altijd
welkom om de sfeer te proeven. Er is ook aandacht voor
adem, ontspanning, klank en
samenklank. Muzikale leiding
is in handen van Antje de Wit.
Wij vinden dat financiële overwegingen geen belemmering
moeten zijn; neem eventueel
contact op met één van de bestuursleden (Gerrit Out of Ingrid
Burger).
Repetities zijn iedere dinsdagavond , 20.00-21.30 uur, in het
Ontmoetingscentrum van de
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
67. Gaarne deelname vooraf
aanmelden per email symphonia@xs4all.nl of telefonisch 0621805104 (Antje de Wit). Voor
verdere informatie en actueel
zangnieuws zie ook ‘Zangprojecten’ op www.pknsantpoortenvelserbroek.

Lezing over
Islam bij Kerk
in Nood
Santpoort-Noord - Kerk in
Nood houdt dinsdag 6 november om 20.00 uur in de benedenzaal van het parochiecentrum aan
Frans Netscherlaan 12, SantpoortNoord, een lezing over ‘Islam, bedreiging of uitdaging?!’ Nog nooit
zijn we zo dicht en veelvuldig in
contact geweest met de Islam als
vandaag de dag. Via immigratie
van mensen uit het Midden-Oosten en Afrika naar ons land, via
nieuws in de krant en op de televisie krijgen we dagelijks informatie
over Moslims en Islam. Maar wat
weten we nu werkelijk van Moslims en hun geloof? Hoe kan de
Kerk op een goede manier in contact en dialoog komen met hen?
Wat is de uitdaging die zij en hun
geloof aan ons geven? Joris van
Voorst, directeur van Kerk in Nood
Nederland, en Peter van Hoof, medewerker PR & Communicatie,
verzorgen de lezing. Afsluiting om
22.00 uur.

Koppes Snacks nieuwe
shirtsponsor Terrasvogels
Santpoort-Noord - Het bestuur
en de selectie van SV Terrasvogels zijn zeer verheugd met de
nieuwe hoofdsponsor Koppes
Snacks. Ronald Koppes tekende afgelopen zondag het sponsorcontract op sportpark de Elta.
Ronald zijn zoons spelen bij Terrasvogels en zij komen, samen

met hun vader, regelmatig het
eerste elftal aanmoedigen.
Het eerste elftal promoveerde
vorig jaar naar de 4e klasse en
draait redelijk mee in de middenmoot. Wellicht geeft het vinden van deze sponsor een extra
impuls en wordt het een mooi
seizoen.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Zeepketting
maken
De Dwarsligger - Op dinsdag
6 november van 19.30 tot 21.30
uur is er een workshop Zeepketting maken in buurtcentrum
De Dwarsligger. Inschrijven kan
tot en met vrijdag 2 november
(tot 14.00 uur). Er is plaats voor
maximaal 15 personen. De kosten, inclusief materiaalgebruik
en 1 zeepketting, per persoon
zijn 7,50 euro. Opgeven bij Minke Wolkers of Hans Akkerman,
bij inschrijving dient ook direct
betaald te worden. Meer weten?
Bel 0255-512725.

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei - De eerstvolgende filmavond voor vrouwen
in Buurthuis de Brulboei is op
woensdag 14 november. U ziet
dan de film ‘Jackie’. Een humoristisch drama met Carice en Jelka van Houten als twee zusjes
die naar Amerika reizen om hun
biologische moeder te ontmoeten. De 33-jarige tweeling Sofie
en Daan is opgevoed door twee
vaders. Wanneer er totaal onverwacht een telefoontje van hun,
tot dan toe, onbekende biologische moeder uit Amerika komt,
storten ze zich in een avontuur
waardoor alle aannames die ze
hadden op losse schroeven komen te staan. Door de reis met
de raadselachtige en onaangepaste Jackie, verandert het leven
van Sofie en Daan voorgoed. De
film begint om 20.00 uur, entree
2,50 euro. Meer weten? Bel 0255
510652. Alle informatie vindt u
ook op www.buurthuisdebrulboei.nl

Puberexpert Marina van der Wal:

‘Het opvoeden van
pubers is leuk!’
Welzijn Velserbroek - Een
puber in huis? Hoe houden we
het gezellig? De puberteit zien
veel ouders als de lastigste opvoedperiode van hun kinderen. En ondanks het feit dat pubers zich natuurlijk gaan verzetten tegen hun ouders, hoeft
dat helemaal niet. Zeker niet als
je weet hoe het brein van pubers zich in deze periode ontwikkelt. Op donderdag 15 november spreekt Marina van der
Wal, zelf moeder van twee pubers, de opvoeddeskundige bij
het tv-programma ‘Koffietijd’ en
co-auteur van Het Enige Echte
Eerlijke Puberopvoedboek over
het opvoeden van pubers. Zij
doet dit op uitnodiging van bibliotheek Velserbroek en Welzijn Velserbroek. Van der Wal is
voor velen bekend uit de media
als het gaat om opvoed-kwesties zoals bijvoorbeeld de ‘bangalijsten’ en ‘comazuipen’. Eén

van de bezoeksters die eerder
een bijeenkomst bezocht: ,,Ik
dacht even dat ik in het theater was. Zo leuk!” Van der Wal:
,,het is fijn als mensen plezier
hebben, deze avond. Maar laat
ik duidelijk zijn: opvoeden gaat
ook over het stellen van grenzen. Dat is namelijk ook een
vorm van liefde voor je kind. Wij
zullen onze kinderen ook moeten leren dat het leven tegen-

slagen en teleurstellingen kent.
En ook zo’n thema komt aan
bod.” Geïnteresseerden zijn op
donderdag 15 november welkom in de bibliotheek, Maanbastion 476 in Velserbroek.
Aanvang: 20.00 uur. U kunt
zich opgeven via: www.mammaweetalles.nl, ‘lezingen & ouderavonden’ en daarna ‘agenda’, info@welzijnvelserbroek.nl
of 023-5388830.

De Brulboei - ‘Weet wat je eet,
nooit meer op dieet!’ Ben je het
zat om elke keer weer op dieet
te gaan? Wil je weten wat je lichaam nodig heeft om af te vallen? Wil je weten waarom je een
dip hebt om 4 uur? Wil je weten
waarom je dik wordt als je weinig eet? Wil je weten waarom dieten niet werken op lange termijn? Wil je weten waarom producten met 0% vet/suiker dik
maakt? Wil je weer genieten van
eten zonder calorieën te tellen?
Wil je je weer fit voelen? Wil je
echt afvallen? Kom dan op 7 november naar de informatieavond
in de Brulboei. Deze avond wordt
gegeven door voedingscoach
Marion Bos. Aanvang 20.00 uur,
kosten 2,50 euro inclusief een
kopje koffie of thee. Meer weten? Bel 0255-510652.

Do-in
stretching
De Koe - Nieuw in Jongerencentrum de Koe: Do-in stretching
voor tieners en jongeren met
concentratie problemen, proefwerkvrees en faalangst. Do-in
stretching is een van oorsprong
uit China afkomstige zelftherapie
en is tot op de dag van vandaag
terug te vinden in disciplines zoals Siatsu massage, Aikido, ChiKung, Yoga en Tai-Chi. Door regelmatig strekoefeningen te
doen, wordt je lichaam strakker,
sterker, soepeler en verhelp of
voorkom je stress, inflexibiliteit,
pijn en andere klachten. Tegelijkertijd wordt er op een speelse
manier aandacht besteed aan de
ademhaling. Deze cursus wordt
gegeven op dinsdagmiddag van
17.15 tot 18.15 uur. De kosten zijn
25 euro voor 5 lessen. Het streven is deze cursus in januari te
starten. Meer weten? Bel Daniella van Delft, 0255-548524.

Cursus aquarel
De Driehoek - Op deze cursus
aquarel wordt er op creatief gebied veelal de nadruk gelegd op
allerlei basistechnieken. De afgelopen jaren is deze cursus
vooral bezocht door 65 plussers.
In januari hopen wij deze cursus
weer te starten. Heeft u zin om
heerlijk uw geest vrij te maken
en in een ontspannen omgeving
met elkaar te aquarelleren meldt
u zich dan snel aan. De cursus
begint op donderdag 13 januari om 14.00 uur. De kosten bedragen 84 euro voor 15 lessen.
U kunt zich opgeven door een
inschrijfformulier in te vullen bij
Dorpshuis de Driehoek of deze via www.welzijnvelsen.nl te
downloaden of digitaal te versturen. Meer weten? Bel Daniella van Delft, 0255-548524.

Informatieavond
over voeding

Samen erop uit met Vkafé
Velsen - De vriendenkring Vkafé organiseert activiteiten voor
mensen van 30 tot 60 jaar die
graag met anderen activiteiten
ondernemen. Tijdens de activiteiten kun je interesses en ervaringen uitwisselen en zo je vriendenkring uitbreiden. Vkafé is
voor heel Velsen en is bedoeld
om vriendschap te stimuleren,
dus géén relatiebureau. Een ont-

spannen, sportieve en ongedwongen sfeer staat voorop. De
vriendenkring bestaat uit vrijwilligers en deelnemers die zelf het
initiatief nemen om een activiteit te organiseren. Het lidmaatschap is gratis maar je moet je
wel aanmelden. Activiteiten worden tegen kostprijs aangeboden.
De komende activiteiten staan
op het programma: vrijdag 9 no-

vember: naar het Mosterdzaadje,
wereldmuziek Hava Hava. Zondag 18 november: viering eenjarig bestaan met duinwandeling en Amerikaans buffet. Donderdag 29 november: spelletjesavond in Dorpshuis De Driehoek.
Zaterdag 15 december: dansen
bij Swingsteesjon in Haarlem.
Meer weten? Kijk op de website www.vkafe.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Brede School VelsenNoord in ontwikkeling
Velsen-Noord – Na de brand
die buurtcentrum De Mel bijna een jaar geleden verwoestte zijn plannen gemaakt voor
een school met maatschappelijke functie aan de Heirweg, op de
locatie van De Mel. Op het concept startdocument dat deze zomer in de inspraak was kwamen
twee reacties, die niet hebben
geleid tot wijzigingen. De verzekering heeft inmiddels alvast
een gedeelte van de schadevergoeding uitgekeerd, 980.252,02
euro. Totaal zal een bedrag van
1.683.588,05 worden uitgekeerd
door de verzekering. Het restant van het bedrag zal bij de
start van de bouw worden overgemaakt. De overige kosten voor

de bouw van de Brede School
met nieuwe gymzaal, totaal bijna 6 miljoen euro, worden uit diverse potjes en subsidies betaald. Een deel van het geld komt
van de gemeente Velsen voor de
ontwikkeling van Velsen-Noord.
Maar ook komt er geld vanuit
de Waterland subsidie en het
Masterplan. In het Waterlandakkoord is onder meer bepaald dat
de huidige locaties van de basisschool worden gebruikt voor
ontwikkeling van woningbouw.
Voor de exploitatie van de Brede School worden nu al afspraken gemaakt over het beheer en
de onderhoudskosten door de
gebruikers: school, welzijn en
sport. (Karin Dekkers)

Laatste kans op
tickets 2Generations

Velsen-Zuid - De ticketverkoop
voor 2Generations bij het restaurant van de Golfbaan Spaarnwoude, Graan voor Visch, is de
afgelopen dagen zeer hard gegaan. Een aantal voorverkoopadressen is bijna door de voorraad heen, online zijn voorlopig
nog wel tickets beschikbaar.
2Generations vindt jaarlijks
plaats in de unieke setting van
Graan voor Visch en biedt een
programma met een mix van regionale toppers en verassende
acts. Zo is deze editie een lastminute toevoeging aan de lineup in de vorm van Ivar Oosterloo.
Ivar is een groot talent uit Haarlem en is een van de favorieten
die op dit moment meedoet aan
The Voice of Holland.
Het programma bevat daarnaast
regionaal bekende acts zoals de
band Full Count. De leden van
Full Count hebben elkaar gevonden in hun liefde voor de betere
nummers uit de rijke historie van
de pop-, rock- en soulmuziek.
Full Count kiest voor dansbare,
energieke muziek met veel dynamiek, waarin de omvang en de
samenstelling van de band goed
tot hun recht komen. Daarnaast
gaan DJ Quin, DJ Bert Coster &

Friends, Dennis Sintenie en Esther de Haas weer voor volle
dansvloeren zorgen. Het feest
begint om 21.00 uur en eindigt
om 02.30 uur.
Voor 2Generations Velsen wordt,
net als afgelopen jaren, weer een
speciale buspendeldienst in het
leven geroepen. Voor slechts 5
euro wordt u heen en weer naar
de golfbaan gebracht. Haltes en
tijden vindt u op de website 2Generations.nl
Wilt u er bij zijn, wacht dan zeker
niet te lang met het bestellen van
tickets, de organisatie verwacht
ruim voor het feest op 3 november uit te verkopen. Tickets kosten 20 euro en zijn te bestellen
via de website van 2Generations
en diverse lokale voorverkoopadressen.
De voorverkoopadressen zijn:
Primera Prince in IJmuiden, Tabaksspeciaalzaak Tromp in Driehuis, Brederode Sport in Santpoort, Kapsalon Hair-In in Velserbroek,
CD-speciaalzaak
North-End in Haarlem-Noord en
bij het restaurant van de golfbaan Spaarnwoude.
2Generations is ook te volgen op
Twitter, Facebook en de 2Generations Iphone App.

Kinderen met
taalachterstand
Velsen – Voor de periode 2011
tot 2014 komt er meer geld voor
Onderwijsachterstandenbeleid
(OAB). Het college van B&W
heeft besloten ook het resterende geld van de voorgaande periode, 167.000 euro, in te zetten om
achterstanden in Nederlandse
taal bij kinderen te voorkomen.
Het gaat dan om jonge kinderen via voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Centaur naar
Wilt u het vakantiegevoel terug? watertorenpark

Authentiek Spanje bij
tapasbar La Caverna
IJmuiden - IJmuiden heeft weer
een tapasbar. Michiel van Opbergen en zijn vriendin Maaike
van den Beldt hebben het pand
waarin voorheen restaurant Il
Faro en eetcafé Toedeloe waren
gevestigd, omgetoverd tot een
sfeervolle tapasbar. Vanwege
het karakteristieke interieur van
de bar is gekozen voor de toepasselijke naam La Caverna, dat
‘grotwoning’ betekent.
,,Ik had altijd de droom om voor
mijn veertigste een eigen zaak
beginnen’’, vertelt Michiel, die
jarenlang op de Openbare Golfbaan Spaarnwoude heeft gewerkt. Daar leerde hij ook zijn
vriendin Maaike kennen.
,,Maaike heeft vorig jaar drie
maanden in Sevilla gewoond en
daar een passie gekregen voor
Spanje.’’ Deze heeft zij overgedragen aan Michiel. ,,We waren
er dus snel uit dat het een tapasbar moest worden.’’ Maaike vult
aan: ,,La Caverna wil de omgeving het authentieke Spanje laten proeven. De sfeer en de gezelligheid zijn net als in Spanje het belangrijkste, samen met
de eenvoud van de gerechten.’’
Michiel: ,,Iedereen moet bij ons
een onvergetelijke avond hebben waar je het jaren later nog
over hebt.’’
Het horecastel verwacht dat La
Caverna zal uitgroeien tot een
ontmoetingsplek waar je met
vrienden of teamgenoten na het
sporten of een dagje winkelen

heen gaat voor een drankje en
een hapje. ,,Onze gasten geven
wij de keuze uit elke week wisselende tapas, naast onze ‘tapas de la casa’. Heb je geen zin
om in de kaart te kijken? Dan
kun je het ook aan ons overlaten.’’ La Caverna schenkt mooie
wijnen die op de tapas en andere gerechten zijn afgestemd. Uiteraard staat de koeling vol met
het populaire Spaanse bier, zoals San Miguel, en ontbreken Licor 43 en andere typisch Spaanse likeuren ook niet in het assortiment.
Daarnaast heeft La Caverna elke zondag traditioneel paella. Maaike: ,,In Spanje wordt
op zondag een grote paella gemaakt voor de hele familie om
het weekend goed af te sluiten.
Deze traditie zetten wij voort in
La Caverna.’’
Door de informele sfeer in La
Caverna ook zeer geschikt voor
een vrijdagmiddagborrel of
bedrijfs(kerst)borrel of diner. Het
knusse interieur en de goed betaalbare tapas zorgen voor een
onbezorgde avond. Van maandag tot en met woensdag gaat
La Caverna ook graag open voor
groepen vanaf 20 personen.
La Caverna, Kennemerlaan 38
in IJmuiden, telefoon 0255-524
654.
Geopend van donderdag tot en
met zondag vanaf 15.00 uur. Zie
ook de website www.facebook.
com/lacavernavelsen.

Scouting Wijcker Duinjaghers zoekt vrijwilligers
Beverwijk - Scoutingvereniging
Die Wijcker Duinjaghers wil het
bestuur uitbreiden. Er worden
vrijwilligers gezocht die een rol
willen gaan spelen in de organisatie. Vrijiwilligers hoeven geen
ervaring met scouting te hebben. Het clubgebouw is dit jaar
geheel vernieuwd en er wordt
op korte termijn een duidelijke groei verwacht. Die Wijcker

Duinjaghers is al jaren een begrip in deze regio en veel kinderen hebben er een leuke spannende en leerzame levenservaring opgedaan.
Wie interesse heeft, kan een kijkje nemen op de website www.
dwd-beverwijk.nl. Voor meer informatie, of aanmelden: Yvonne
Roijers, secretaris@dwd-beverwijk.nl.

IJmuiden – B&W wil het beeld
Centaur van kunstenaar A.J.E.
Spronken verplaatsen naar het
watertorenpark in IJmuiden. Het
beeld stond bij basisschool De
Klipper aan de Orionweg. Nu De
Klipper is gesloopt is men voor
de Centaur op zoek naar een
nieuwe plek. Om het beeld te
kunnen verplaatsen is wel een
omgevingsvergunning
nodig.
Die procedure wordt nu doorlopen.

HAP wordt
duurder

Velsen – Het bestuur van
het Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied bericht
in de concept begroting 2013
onder meer dat de tarieven volgens het Havenafvalstoffenplan
(HAP) omhoog gaan. Dat is nodig om het HAP-fonds weer in
balans te brengen. Samen met
de havens van Antwerpen en
Rotterdam wil men komen tot
een gelijksoortig tariefsysteem
in 2014. De tarieven gaan echter in 2013 al omhoog. Verder is
te lezen in de begroting dat de
Haven Amsterdam zal overgaan
naar een zelfstandige onderneming, Haven Amsterdam NV,
waarbij de aandelen in handen
van de gemeente Amsterdam
blijven. Dit gebeurt uit het oogpunt van efficiency.

Drankrijder
Regio - Op de Parallelweg in Beverwijk is maandagmiddag een
43-jarige IJmuidenaar aangehouden die ernstig onder invloed
van alcohol verkeerde. De IJmuidenaar was rond 17.00 uur tegen
een andere automobilist aangereden. Op het politiebureau bleek
dat hij bijna vier keer de alcohollimiet had overschreden. De politie vorderde direct zijn rijbewijs
in. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. De IJmuidenaar bleek niet in zijn eigen auto
te hebben gereden, dus heeft de
politie de eigenaar van de auto
geïnformeerd over de aanrijding.
De eigenaar heeft het schadeformulier samen met de gedupeerde automobilist ingevuld.
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Website voor
blinden en
slechtzienden
Velsen – Sinds een paar maanden is de website van het Gehandicapten Beraad Velsen
(GBV) weer actief in gebruik.
Dankzij een vrijwillige websitebouwer is op de website veel informatie te vinden voor gehandicapten, zijn er links naar andere organisaties en kan men de
bezigheden van het GBV volgen.
Vanaf nu is de website ook geschikt voor blinden en slechtzienden omdat er een voorleesfunctie bij is gekomen. Het
GBV is nog wel op zoek naar iemand die de website actueel wil
houden. Wie hiervoor interesse heeft kan bellen met 0255548522 of mailen naar gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl.
Zie ook www.gehandicaptenberaadvelsen.nl.

Ruilbeurs
bij PVIJ
IJmuiden - Maandag 5 november houdt de Postzegelvereniging IJmuiden haar clubavond in één van de zalen van
de Adelbertuskerk. Vanaf 19.45
uur kunnen liefhebbers terecht om te ruilen en bij te praten over alles wat met postzegels te maken heeft. Neem dus
gerust uw (ruil)postzegelboeken mee.

Advendo
speelt in het
Witte Theater
IJmuiden - Op 2 en 3 november, om 20.30 uur, speelt amateur Toneelvereniging Advendo de komedie ‘Gebroken IJs’
van Haye van der Heijden in
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257. Voor reserveringen van kaarten, á 10 euro per
stuk, kan men bellen naar telefoonnummer 023-5390839. Zie
ook www.toneelverenigingadvendo.nl.

Spookfactuur
IJmuiden - Bij de politie kwam
vorige week vrijdag een melding binnen van een spookfactuur, zogenaamd afkomstig van
de MKB registratie. De politie
heeft navraag gedaan bij deze instantie en hieruit is gebleken dat het inderdaad om
valse facturen gaat. De melder die de factuur had ontvangen, had niet betaald maar het
risico is aanwezig dat andere
bedrijven dit mogelijk wel gedaan hebben. De politie waarschuwt hiervoor. Mochten er
gedupeerden zijn, dan worden
zij verzocht hiervan aangifte te
doen bij de politie.

Leerpunt voor
Marathonzwemmen voor laaggeletterden
Iedereen kan meedoen

Inloophuis Kennemerland
IJmuiden - Op zaterdag 10 november vanaf 13.00 uur start
een unieke actie in Zwembad
de Heerenduinen. Door middel van een 24-uurs zwemmarathon wil men Inloophuis Kennemerland financieel steunen.
Zowel teams als solo-zwemmers kunnen zich nog opgeven
voor deelname.
Inloophuis
Kennemerland
steunt kankerpatiënten en hun
naasten door informatie, gesprekken, activiteiten en lotgenotencontact. Het huis is
sinds dit voorjaar gevestigd
aan Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord. Het gaat om een
niet gesubsidieerd initiatief. Om
het huis in stand te houden en
nieuwe activiteiten te ontplooien is steeds geld nodig.
Omdat in teams van minimaal
tien mensen kan worden gezwommen, is deelname haalbaar voor iedereen. Hoe groter
het team hoe beter je de uren
kunt verdelen. Met 24 mensen
kun je bijvoorbeeld elk een uur
zwemmen, of twee keer een
half uur. Er zijn al teams samengesteld, zoals van Reddingbrigade IJmuiden, de Watervrienden, OIG/IHD, Scouting Radboud en De Natte Badmutsen.
Maar het is ook mogelijk om je
als solozwemmer op te geven,
je wordt dan ingedeeld in een
team. Deelname kost 5 euro per

teamlid. Het is natuurlijk ook de
sport om je te laten sponsoren
door je bedrijf, je familie of je
schoolklas.
Hoe meer sponsors hoe beter!
De start is om 13.00 uur. Dan
zal estafettezwemmer Joost
Reijns zwemmen met een aantal bezoekers van Inloophuis
Kennemerland. Joost Reijns
zou eigenlijk deelnemen aan
de Olympische Spelen in Londen, maar doordat dit jaar teelbalkankerk bij hem werd ontdekt, viel deze droom in duigen.
Inmiddels is hij echter genezen
verklaard en traint hij hard voor
de Olympische Spelen van 2016
in Rio de Janeiro. Hij weet dus
ook waar hij voor zwemt. Na
deze start beginnen de marathonteams. Elk team moet gedurende 24 uur een zwemmer
in actie hebben. Gedurende de
zwemmarathon zullen de gastvrouwen van Inloophuis Kennemerland de zwemmers voorzien
van diverse versnaperingen.
Dj’s van het zwembad zullen
zorgen voor een gezellige sfeer.
Uiteraard zal aan het einde van
deze bijzondere marathon ook
een feestelijk einde worden gegeven. Iedereen die kan zwemmen en wil meedoen, kan contact opnemen met Zwembad de
Heerenduinen in IJmuiden, via
0255-531888 of kijk op de website www.zwembadvelsen.nl.

Neva Ensemble in Laurentiuskerk

Jubileumconcert:
20 jaar met jullie
IJmuiden -Neva Ensemble: 20
jaar met jullie, Dat is de titel van
de concertreeks waarmee het
Neva Ensemble uit St: Peterburg
naar ons land komt en ruim 80
concerten zal geven. De toernee
begint op 3 november eindigt op
8 januari.
Op zaterdagavond 24 november geeft het beroemde Neva Ensemble een concert in de
Laurentiuskerk, Fidelishof 30 te
IJmuiden. Om 19.30 uur gaat de
kerk open en het concert begint
om 20.00 uur. Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop van
het concert houden de leden van
het ensemble bij de uitgang een
schaalcollecte.
De mooiste liederen staan op
het repertoire. Naast de juweeltjes uit de Russische kerkmuziek
staan prachtige nieuwe liederen van Russische componisten
op het programma. Na de pauze
staat het programma in het teken van beroemde liederen uit
de Russische folklore zoals het
wereldberoemde ‘Twaalf rovers’.

Ook wordt muziek van Italiaanse componisten ten gehore gebracht. Op veler verzoek het duet van twee katten uit de bundel
‘De muzikale avonden’ van Rossini. Het wordt een van de mooiste concerten die het Neva Ensemble de bezoekers aanbiedt.

IJmuiden - Sinds vandaag heeft
Bibliotheek Velsen in IJmuiden
ook een leerpunt voor laaggeletterden. Dit punt, oorspronkelijk
bedoeld voor nieuwkomers die
in Nederland inburgeren en zich
de Nederlandse taal eigen willen maken, is nu uitgebreid met
materialen voor de Nederlandse
laaggeletterden onder ons.
In Nederland leven circa 1,5 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit die om wat voor
reden dan ook de taal onvoldoende beheersen om goed informatie tot zich te kunnen nemen. Helaas heerst er onder deze groep vaak schaamte en weet
de omgeving vaak niet dat zij
met een laaggeletterde te maken
hebben. In de bibliotheek liggen
bij het leerpunt herkenningswijzers om de symptomen te signaleren met het doel deze groep op
weg te helpen. Om de doelgroep
te bereiken werkt de bibliotheek
onder andere samen met het Sociaal Werkbedrijf: de Meergroep,
omdat daar een groot deel van
onze laaggeletterden te vinden
is.
Het leerpunt omvat onder ande-

re: woordenboeken, grammaticaboeken en cd-roms op alle niveaus, materialen over de Nederlandse samenleving, leesboeken en websites op de computers in de bibliotheek om de taal
te oefenen.
Bij een aantal computers kan er
gebruik gemaakt worden van de
koptelefoons van de bibliotheek
om luisteroefeningen te doen.
Voor de koptelefoons en voor
hulp en advies kan men terecht
bij de servicebalie in de Centrale
Bibliotheek.
Het punt Nederlands leren, bedoeld voor nieuwkomers en
laaggeletterde Nederlanders, is
natuurlijk ook toegankelijk voor
iedereen die geïnteresseerd is
en misschien mensen kent die
hier goed gebruik van willen maken, zoals de zogenoemde taalmaatjes (vrijwilligers die een op
een iemand helpen en begeleiden).
Iedereen die kan aantonen lessen Nederlands te volgen kan
voor 1 jaar een gratis lidmaatschap van Bibliotheek Velsen
krijgen. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

De Meekers met
‘Helaas pindakaas’ (4+)
IJmuiden - Helaas pindakaas
Dat rijmt! Een voorstelling over
helaas of over pindakaas? Of
misschien wel allebei? Soms zit
het een beetje tegen, maar zit
vooral niet bij de pakken neer.
Een ode aan de pindakaas met
een knipoog naar het leven.
Een plakkerige slapstick. ‘Attentie opnamen! Camera – loopt –
en…aktie!’
Wat staat die meneer daar nu
raar te zwaaien? Oh ja, Applaus!
‘En dan schakelen we nu over
naar de andere kant van de wereld. Hallo Linda, hoor je mij?
Helaas Pindakaas! Het lukt niet,
de verbinding is heel slecht. We
proberen het later nog eens. Tot
straks na de reclame.’ In Helaas Pindakaas volgen we vanuit een televisiestudio de avonturen van Linda La Pinda en jij
bent er bij. Ze vliegt van hot naar
her en beleeft spannende avonturen op haar zoektocht naar bijzondere pinda’s. Reis mee en
vergeet vooral je paspoort niet!
Helaas Pindakaas is een vrolijke voorstelling over dromen achterna gaan en ze proberen uit te
laten komen. Lukt dat niet met-

een? Helaas Pindakaas! Haal je
schouders op en probeer het gewoon nog een keer.
Ook leuk voor vaders, moeders,
verzorgers, oma’s en opa’s!
Vraag in het theater naar het Helaas pindakaas-paspoort. Doe de
opdrachten, plak de stickers en
verdien een stempel!
Toegang: 8,50 euro.
Reserveren maandag tot en met
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en
vanaf een uur voor de voorstelling.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘helaas pindakaas’ op 4
november 2012 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Rabo GroenSparen
nog steeds interessant

Rioolheffing
niet omhoog
Velsen – Ondanks het feit dat
elke gemeente in Nederland het
gemeentelijk rioleringsplan moet
uitbreiden, wordt de rioolheffing
in Velsen niet duurder. De gemeente Velsen is al hard bezig
om hemelwater en rioolwater te
scheiden en heeft een flinke slag
behaald voor wat betreft de efficiency en de kosten, onder meer
door samenwerking met meerdere partijen, zoals Zeehaven
IJmuiden. Daardoor kunnen de
kosten voor zowel gebruikers als
eigenaren gelijk blijven. Dankzij
inspraak van een aantal bewoners is de gemeente tot het inzicht gekomen dat er zelfs verlaagde tarieven komen voor eigenaren of gebruikers van objecten (zoals garageboxen)
waarbij alleen hemelwater wordt
geloosd. De gemeente Velsen is
nog steeds bezig met een aantal
speerpunten voor wat betreft de
riolering om te kijken waar systemen verder kunnen worden
geoptimaliseerd. Ook wordt nog
verder onderzoek gedaan naar
de grondwatersituatie en de mogelijkheden rond duurzaamheid.
(Karin Dekkers)

Verlichting
Santpoort-Noord - De politie
heeft vorige week dinsdagavond
op de Vlietweg een fietsverlichtingscontrole gehouden. In totaal werden zes fietsers bekeurd
die helemaal geen verlichting
voerden. De agenten hebben 15
fietsers gewaarschuwd.

Boules Blues
Band in WT
IJmuiden - Zondag 4 november speelt de Boules Blues Band
om 17.00 uur in het Witte Theater Stage Café. Deze Beverwijkse band is al vele jaren een begrip in de IJmond en ver daarbuiten en vond zijn oorsprong
tijdens een legendarische jam in
de Wijk aan Zeese bar The Old
Fashion. Zanger Jan ‘Boules’
Doetjes zocht tijdens deze jam
de muzikanten bij elkaar voor
zijn bluesband en inmiddels is
deze band een begrip geworden. De blues-rock die de BBB
speelt wordt door de fans Voodoo blues genoemd. Regelmatig
toert de band door het land en
ook in Ierland is men vaste gast.
Zanger Jan wordt in de frontlinie
gesteund door de stormachtige
blaaskracht van mondharmonicaman Ron en aan de andere zijde staat de exenlerende gitarist
Bonne die in de rug gesteund
word door de menselijke ritmebox Ruud en de stuwende bas
van Wietse, ziehier de fijne ingrediënten voor een geslaagd
middagje blues-rock optimaforma. Het optreden begint om
17.30 uur. De toegang is gratis.

Met DFDS naar Premier League

Níet alleen voor mannen
IJmuiden - Een minicruise naar
Newcastle wordt door veel vrouwen gezien als een perfecte
kans om romantiek en shoppen
met elkaar te combineren. Dineren in één van de restaurants
aan boord van de King Seaways
of Princess Seaways een dansje
wagen in de nachtclub, in slaap
gewiegd worden door de kabbelende zee. De volgende ochtend
van boord om het prachtigecentrum van Newcastle te ontdekken. Een lunch meepakken in
één van de vele pubs om vervolgens verder te struinen door de
straten van de historische binnenstad en weer terug naar de
boot.
Maar het kan ook heel anders!
In plaats van het struinen door
de stad ’s middags kun je er voor
kiezen om na de lunch richting
St James’ Park te lopen, om daar
een voetbalwedstrijd mee te pikken. Dit is zeker niet alleen maar
weggelegd voor mannen: vriendengroepen en vaders en zoons
zie je overigens veel, maar het
is ook een ideaal uitstapje voor
stellen, gezinnen en bijvoorbeeld broer en zus. De sfeer in
een stadion tijdens een Premier
League wedstrijd is overweldigend. Er wordt geschreeuwd,
geklapt en gefloten. Maar vooral heel veel gezongen. Een heel
stadion onverstaanbare Britse
strijdliederen te horen zingen
geeft zelfs de meeste ongevoelige ziel kippenvel. De fans staan
achter hun club, maar schuwen
niet hun ongenoegen te laten
horen als het met hun team iets
minder goed gaat.
Er zijn geen hekken in de Britse stadions, waardoor je het ge-

voel hebt bijna op het veld te zitten. Ze zijn streng, de Britse stewards. Op deze manier kan alles goed in de gaten gehouden
worden, en zal kattenkwaad of
andersoortige problemen bijna niet plaatsvinden. Ze hebben
hun lessen duidelijk geleerd uit
het verleden.
Zelfs na een verloren wedstrijd
blijft de sfeer rondom het stadion in orde, ook is het allemaal
minder uitgelaten dan aan het
begin Overal loopt politie, wat
een gevoel van veiligheid geeft.
En omdat er in het stadion niet
gedronken mag worden, zie je
(bijna) geen ladderzatte voetbalfans die het voor de rest verstieren.
Dus naast het kijken naar voetballende mannen (met korte
broeken), een blije vriend, man
of broer omdat hij naar een voetbalwedstrijd mag kijken en een
perfecte sfeer in en om het stadion, is er nog één hele grote reden om een voetbalreis te boeken: tijdens de rust zijn er geen
rijen voor de vrouwentoiletten.
Je wurmt je door de rij wachtende mannen, om vervolgens een
leeg (!) toilet aan te treffen. Ideaal dus. De avond sluit je weer af
op de boot, waar jouw vriend vol
zit met stoere verhalen, jij een
aantal gevulde tassen met kleding in de hut hebt achtergelaten en jullie samen nagenieten
onder het genot van een drankje van een heerlijke minicruise:
leuk voor hem en haar! Bij DFDS
zijn voetbalreizen te boeken
naar zowel Sunderland als Newcastle United. Zie ook www.
dfdsseaways.nl/voetbal. (Maaike Huizinga)

Velsen loopt geld mis
Velsen – Over de periode 2003
tot 2011 loopt de gemeente Velsen bijna een ton belastinggeld
mis. Het gaat om een bedrag van
93.251,33 euro aan gemeentelijke heffingen die niet meer te innen zijn.
Jaarlijks verstuurt de gemeente Velsen ongeveer 40.000 aanslagen gemeentelijke heffingen

aan inwoners en bedrijven. In
een aantal gevallen is het echter onmogelijk de bedragen in
te vorderen. Uiteraard wordt
uitgebreid onderzoek naar deze gevallen gedaan voordat deze beslissing wordt genomen.
Het gaat dan om faillissementen, schuldsanering, emigratie of
overlijden.

Bij Rabobank Velsen en Omstreken hebben we duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. Vanuit het Coöperatiefonds van onze bank stimuleren we diverse maatschappelijke activiteiten in het werkgebied. Eén van
de initiatieven die kan rekenen
op onze steun, is Korenmolen de
Zandhaas in Santpoort-Noord.
Een klant vertelde mij laatst dat
hij de korenmolen heeft bezocht
en ontdekte dat wij betrokken
zijn bij de Zandhaas. Hij sprak
zijn waardering uit voor dit initiatief en hij vertelde mij dat hij
zelf ook graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren,
maar dat hij wel de juiste investering wil doen. Hij vroeg zich in
dat kader af wat GroenSparen
nou precies is. Die vraag speelt
vast bij meer mensen.
GroenSparen kan zeker interessant zijn. Niet iedereen doorziet meteen welk rendement behaald kan worden met GroenSparen, omdat er naast de rente
ook verschillende fiscale voordelen zijn waar je gebruik van
kunt maken. Rabo GroenSparen valt namelijk onder de zogenoemde maatschappelijke beleggingen. Wie investeert in een
betere toekomst, wordt daarvoor
door de overheid beloond. Bijvoorbeeld door heffingskorting,
maar ook door een aantal andere regelingen, waardoor het een
interessant nettorendement kan
opleveren.
En vergeet niet: via het Groensparen investeert u in een be-

ter toekomst voor ons allen. Het
tegoed dat u aanhoudt op uw
spaarrekening, wordt door de
Rabo Groen Bank BV hoofdzakelijk gebruikt voor het financieren van groene projecten
in de sectoren duurzame tuinbouw, natuur en landschapsbeheer en duurzame energie. Door
te sparen op een rekening Rabo
GroenSparen maakt u indirect
groene investeringen mogelijk.
Bent u geïnteresseerd in deze
manier van sparen en benieuwd
welk rendement u kunt behalen
met Rabo GroenSparen? Neem
dan contact op met de afdeling
Private Banking van Rabobank
Velsen en Omstreken. Wij zijn
bereikbaar via telefoonnummer
023-5133500 of via privatebanking@velsen.rabobank.nl.
Wim van Putten, accountmanager Private Banking Rabobank
Velsen en Omstreken

Verkiezingen Hoogovens
Pensioenfonds
Velsen- In november kunnen alle gepensioneerden van Hoogovens/Corus/Tata Steel een schriftelijke stem uitbrengen op kandidaten die hen gaan vertegenwoordigen in het bestuur van hun eigen
pensioenfonds.
De pensioenen zijn al 5 jaar niet
verhoogd. De hoofdoorzaak is de
lage rente. Maar de VOHM vindt
dat ook gekeken moet worden
naar zaken die werkgever en pensioenfonds zelf kunnen beïnvloeden. De huidige pensioenregeling trekt een gote wissel op de reserves van het pensioenfonds. Om
dat in de toekomst te voorkomen
zal de regeling snel moeten worden aangepast.
Ook wil de VOHM dat werkenden
en gepensioneerden gelijk behandeld worden. Als werkenden eerder aan de beurt zijn dan de gepensioneerden als het gaat om
het herstel van de indexatie is dat
een onrechtvaardige behandeling.
Daarom oefent de VOHM samen
met andere belangenverenigingen
van gepensioneerden ook druk uit
op de politiek met betrekking tot
de koopkracht.

De VOHM biedt onder meer hulp
bij het organiseren van de ReunieOud-Medewerkers-dagen (ROM),
die in het voorjaar van 2013 weer
plaats zullen vinden. De VOHM
hoopt dat het bedrijf daar iets tegenover zal stellen, zoals betere informatievoorziening en wellicht voor het wederom uitreiken
van kerstpakketten aan gepensioneerden.
VOHM stelt dat als ‘Hoogovens’gepensioneerden willen dat er
krachtig wordt opgekomen voor
hun belang, zij hun stem moeten
uitbrengen op één van de VOHMkandidaten. De VOHM is immers
de vertegenwoordiger van hun belang.
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen op maandag 19 november in het Tata Trainingscentre in
Velsen-Noord en op dinsdag 20
november in het Event Centre Jules in Heerhugowaard zullen de
zes VOHM-kandidaten zich voorstellen om nader kennis met hun
te maken. Aanvang beide vergaderingen: 14.30 uur. De zalen zijn
om 13.30 uur open. Meer weten?
Kijk op www.vohm.nl.
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Vier besloten veilingen in november

Velsen Verzameld
De gemeente Velsen heeft een verzameling van voorwerpen die betrekking hebben op het verleden
van Velsen. Deze voorwerpen worden in de periode van 4 november
tot en met 18 november a.s. geveild
via vier internetveilingen. Het zijn
besloten veilingen, er kan alleen
geboden worden door inwoners
van Velsen.

21.00 uur tot woensdag 14 november
21.00 uur en de vierde van woensdag
14 november 21.00 uur tot zondag 18
november 21.00 uur.
De gekochte voorwerpen kunnen in
de periode 3 december tot en met 13
december worden afgehaald. Hierover volgt eind november meer informatie. (foto: Gemeente Velsen)

Het webadres van de veiling is
http://velsen.veilingenvankunst.nl.
Onder het kopje ‘Hoe werkt het’ vindt
u alle informatie over de veiling, bieden en aanmelden. Vanaf 1 november
kan de website al bekeken worden.

Nationaal Schoolontbijt
Wethouder Baerveldt leest de leerlingen van basisschool Het Kompas in
IJmuiden voor uit het boek ‘Weet jij waar mijn melk vandaan komt?’ In de
week van 30 oktober tot en met 2 november is het de week van Het Nationaal
Schoolontbijt. Basisschool het Kompas locatie oost is ingeloot om deel te
nemen. Een onderdeel van het ontbijt is voorlezen door een burgemeester of
een wethouder. (foto: Reinder Weidijk)

De eerste veiling is van zondag 4 november 21.00 uur tot woensdag 7 november 21.00 uur, de tweede veiling
van woensdag 7 november 21.00 uur
tot zondag 11 november 21.00 uur, de
derde veiling van zondag 11 november

Inloop over zonnepanelen Genomineerden Brakland
Wilt u betrouwbare informatie over
zonnepanelen? Kom dan op donderdagavond 15 november tussen
18.00 en 21.00 uur naar het stadhuis van Velsen, ingang Plein 1945.
Daar staat een uitgebreide informatiestand van Route du Soleil.
Prijzen, installatie, subsidiemogelijkheden en vergunningen – alles
komt die avond aan bod.

Route du Soleil is een uniek project
waarin marktpartijen en 17 gemeenten samenwerken en zonnepanelen leveren tegen een garandeerde scherpe
prijs en goede garantievoorwaarden.
Wethouder Wim Westerman van milieu: ‘Tijdens deze avond willen we
onze inwoners informeren over het
gebruik van zonnepanelen. Het opwekken van elektriciteit via zonneenergie draagt namelijk bij aan het
terugdringen van de CO2-uitstoot,
het broeikasgas dat opwarming van
de aarde veroorzaakt.’
De markt voor zonnepanelen is flink
in ontwikkeling. Een groot aantal
aanbieders biedt panelen aan uit diverse landen en van diverse kwaliteit. Voor de consument is de kwaliteit van de panelen lastig te beoor-

delen. Route du Soleil neemt deze
drempel weg door een pakket aan te
bieden waarbij kwaliteit, garantie en
betrouwbaarheid centraal staan. Een
klantenservice zorgt voor alle klantencontacten en verzorgt alle aanvragen. Na het invullen van een offerteaanvraag regelt Route du Soleil
de schouw aan huis, een transparante offerte, de bestelling, de levering en
installatie van de panelen.
Van 8 november tot en met 22 november is het mogelijk om in de publiekshal van het stadhuis een complete opstelling te bekijken. De opstelling bestaat uit een zonnepaneel,
omvormers en dakbevestigingssystemen voor plat en schuin dak. Dit alles is te bekijken tijdens de openingstijden van het stadhuis. Zie ook www.
velsen.nl.

Ecologische tuintjes, een zorgkwekerij en speeltuintjes / kinderboerderij – ziedaar in het kort
de vijf beste ideeën voor het
braakliggende terrein in OudIJmuiden. De jury heeft haar
voorkeur uitgesproken, de omwonenden krijgen nu het laatste
woord.

Hartger Griffioen van het Landschap Noord-Holland vergaarde de
meeste punten (22) met zijn idee
voor ecologische tuintjes. Daarna volgden Heleen Oudendijk van
De Groeierij, een zorgkwekerij bij
Heemskerk met 20 punten, en een
idee van Piet Magré voor verschil-

lende soorten speeltuintjes (15 punten). De speeltuintjes komen ook terug bij de ideeën van Debby Linders
(6 punten). Zij noemt ook een kinderboerderij. De souvenirwinkel
uit IJmuiden oppert foto’s van het
gebied tentoon te stellen. Dat idee
scoorde ook 6 punten.
De gemeente Velsen gaat nu de bewoners van Oud-IJmuiden benaderen met de vraag of zij in de komende periode op deze top 5 hun stem
willen uitbrengen. Meer informatie
wordt gepubliceerd op de Facebookpagina van Oud-IJmuiden, op de
website van de gemeente Velsen en
in deze gemeentelijke Infopagina.

Wegwerkzaamheden
Vanaf 5 november 2012 wordt in
Santpoort-Noord aan de weg gewerkt. De werkzaamheden bestaan
uit het hertegelen van het trottoirgedeelte Santpoortse Dreef en duren ongeveer vijf weken.

Tijdens de werkzaamheden moeten
de auto’s buiten het werkterrein worden geparkeerd. De bewoners wor-

den verzocht het huisvuil buiten het
werkterrein te zetten. Bewoners die
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp
inroepen van het personeel van de
aannemer. De gemeente streeft ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Velsen via
140255.
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Verbouwing gemeentehuis
weer een stap dichterbij
Op vrijdag 19 oktober heeft het
college van B&W besloten om de
renovatie van het oude deel van
het stadhuis – met de trouwzaal
- te gunnen aan BAM Utiliteitsbouw te Amsterdam en de installatiewerkzaamheden aan Kuijper
& Zonen te Helmond. Beide partijen zijn in hun categorie de laagste bieder.

Tijdelijke geldautomaat
in centrum Velsen-Noord
Sinds de sluiting van de geldautomaat aan de Wijkerstraatweg
kunnen de inwoners van VelsenNoord niet meer in de directe omgeving geld pinnen.

kunnen vanaf vrijdag 26 oktober
2012 bij een mobiele geldautomaat
terecht om geld te pinnen. Deze automaat staat er alleen op vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.

Directe aanleiding tot sluiting is de
ramkraak die onlangs werd uitgevoerd op deze geldautomaat. Na vele klachten heeft de Rabobank besloten tot een tijdelijke oplossing.
De inwoners van Velsen-Noord

Ter hoogte van Wijkerstraatweg
185 heeft de gemeente Velsen hiervoor een parkeervak gereserveerd
dat is gemarkeerd met een aanwijsbord.

Intocht Sinterklaas op
zaterdag 17 november 2012
Vanuit Spanje is het bericht binnengekomen dat Sinterklaas en
zijn zwarte pieten met de stoomboot inmiddels onderweg zijn
naar IJmuiden. Op zaterdag 17
november 2012 zet hij weer voet
aan wal. Het voorprogramma met
de muziekpieten start dit jaar om
12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan
de Loswalkade op de Steigerweg in
IJmuiden – voor deze speciale gelegenheid omgedoopt tot Stoombootkade. Dit is dezelfde locatie als
vorig jaar, bij de Kleine Sluis. Als
de stoomboot uit Spanje is gearriveerd, wordt de Sint officieel ontvangen door de burgemeester van
Velsen, Franc Weerwind. Om 13.00
uur zal de stoet vanaf de Loswal
vertrekken en start de intocht door
IJmuiden.

Alle informatie over de intocht van
Sinterklaas in IJmuiden is terug te
vinden op www.intochtsinterklaas.
nl of via twitter #Sintijmuiden.

Het gaat om een zogenaamde voorlopige gunning. Als de bezwaartermijn is doorlopen zal volgens planning per 1 januari 2013 de verbouwing van het oude stadhuisdeel beginnen. Vanaf half december verhuizen de medewerkers van het oude
deel. Zij worden tijdelijk gehuisvest
in andere delen van het gemeente-

huis, in De Beurs en op enkele kleinere locaties. De vergaderingen van
het Raadsplein worden vanaf januari gehouden in het Tata Steel Stadion
aan de Minister van Houtenlaan 123
in Velsen-Zuid.
Het doel van de verbouwing is een
verantwoorde sanering en renovatie.
Met name het ventilatiesysteem van
het oude deel bevat asbesthoudend
materiaal. De klimaatbeheersing
van het gebouw voldoet niet aan de
actuele eisen op het gebied van Arbo,
het bouwbesluit, milieu en (duurzame) energie. Diverse gebouwonderdelen zijn aan renovatie toe. Er
wordt heel zorgvuldig omgegaan met
de monumentale waarde van het oude deel van het gemeentehuis.

Netwerkbijeenkomst
toeristische ondernemers
Op 29 oktober organiseerde de gemeente Velsen in samenwerking met het
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau een netwerkbijeenkomst voor de
Velsense toeristische ondernemers. De bijeenkomst onder leiding van de
wethouder van toerisme Annette Baerveldt stond in het teken van social media en de kansen die de ferry en cruisevaart bieden voor nieuwe initiatieven
op toeristisch gebied. (foto: Ko van Leeuwen)
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Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november is de Dag
van de Mantelzorg. Mantelzorgers
– mensen die lang voor een ander
zorgen – worden in het zonnetje
gezet. Zij zijn van harte welkom in
Buurthuis De Spil in IJmuiden. Aanmelding via MaatjeZ.

Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld
voor een chronisch zieke ouder, een
gehandicapte zoon, een buurman of
vriendin die hulp nodig heeft. De zorg
is vaak intensief en duurt soms jaren.
Daardoor kan de eigen ontspanning er
bij inschieten en wordt het moeilijker
om de zorgtaak vol te houden. Daarom
is het motto van die dag: ‘Zorg je voor
een ander? Zorg ook goed voor jezelf!’

geheel. Iedereen is van harte welkom;
graag aanmelden via info@maatjez.nl
of via 088-9957788.
De Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd door MaatjeZ, Centrum
voor Mantelzorg, in samenwerking
met de Hartekamp Groep, Dijk en
Duin, Heliomare, Odion, Stichting
MEE, Stichting Philadelphia Zorg,
Stichting Thuiszorg Gehandicapten,
ViVa! Zorggroep en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Verandering in de Wmo
Er gaat wat veranderen in de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bepaalde hulpmiddelen of artikelen, zoals douchebeugels en verhoogde toiletten,
vergoedt de gemeente niet meer
met ingang van 1 november 2012.

De Wmo is vooral bedoeld voor mensen met (lichamelijke of verstandelijke) beperkingen die niet goed kunnen meedoen in de samenleving. De
gemeente kan hen helpen met bepaalde hulpmiddelen of artikelen.
Sommige daarvan zijn zo alledaags,
zo ‘algemeen gebruikelijk’, dat de ge-

meente die niet meer verstrekt. Dat
geldt bijvoorbeeld al voor elektrische fietsen en thermostaatkranen.
Algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn:
• niet speciaal bedoeld voor mensen
met een beperking;
• in veel winkels te koop;
• niet duurder dan andere
producten met hetzelfde doel.
Het gaat onder andere om doucheen toiletbeugels, douchezitjes en
verhoogde toiletten. Wie meer informatie wil, kan bellen naar 140255.

Op 10 november is er een ‘Zorg ook
goed voor jezelf-beurs’, een komische voorstelling en kunnen bezoekers meedoen aan twee workshops.
Het programma begint om 13.00 uur
en eindigt om 16.00 uur. Wethouder
Wim Westerman van de gemeente
Velsen verricht de opening. Op www.
velsen.nl staat het programma in zijn

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, 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 het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
20 oktober tot en met 26 oktober
2012 de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Koningsplein 1, vergroten hek (16/10/2012) w12.000478;
Lagersstraat 60, plaatsen dakkapel (24/10/2012) w12.000490; Dudokplein 1, plaatsen 92 zonnepanelen (24/10/2012) w12.000489;
Reggestraat 25, kappen 2 bomen
(25/10/2012) w12.000495

Velsen-Zuid: Stelling 50, plaatsen
berging (23/10/2012) w12.000485;
Oude Pontweg 148, plaatsen woonwagen (26/10/2012)
Santpoort-Noord:
J.M.
van
Nassaulaan 26, kappen boom
(24/10/2012) w12.000492; Kruidbergerweg 52, plaatsen dakopbouw (25/10/2012) w12.000494;
Hoofdstraat 270, kappen boom
(25/10/2012) w12.000493
Driehuis: Hofdijklaan 36, plaatsen
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)(22/10/2012) w12.000484
Velserbroek: Galle Promenade 141, vernieuwen berging en
plaatsen tuinmuur (19/10/2012)

w12.000483;
Galle
Promenade 15, wijzigen handelsreclame
(24/10/2012) w12.000491; Hillegondswegje 14, kappen boom
(24/10/2012) w12.000488; Galle
Promenade 15, wijzingen voorgevel
(24/10/2012) w12.000487
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Santpoort-Zuid: 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.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen
verlengd met zes weken:
IJmuiden: Dolfijnstr. 27 t/m 65,
Watermanstr. 1 t/m 13 6 t/m 28,
Eenhoornstr. 14 t/m 52, Saturnusstr. 35 t/m 69 36 t/m 66, Poolsterstr. 1 t/m 19 2 t/m 20), het renoveren van 118 woningen (10/08/2012)
w12.000375.
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Beslissingen wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom
worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet
meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.

Thomas,B.
geb.20-09-1965
Lier van,T.J.
geb.26-04-1978
Tiets,R.G.
geb.21-11-1972
Luyck De,M.D.A. geb.06-12-1967
Tria,C.B.
geb.26-09-1969
Mantle,K.L.
geb.06-07-1957
Türkmen,S.
geb.23-04-1992
Noordzij,J.
geb.16-10-1973
Versluijs,E.L.
geb.10-10-1964
Paula Gerardo de,J.Ageb.13-06-1979
Wiel,M.S.A.
geb.09-10-1952
Ruiter,T.
geb.15-04-1992

Het betreft de volgende personen:

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Abdulhassan,H.
Rijswijk van,W.A.
Buitendijk,O.
Schellevis,W.A.C.
Demir,E.
Schneider,J.
Erath,U.A.
Speer,R.
Groen,D.H.
Stam,T.J.A.
Ibrhimi,D.
Tassos,C.
Khabbaz El,A.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.

geb.22-04-1994
geb.21-02-1974
geb.03-01-1965
geb.20-12-1958
geb.31-08-1987
geb.05-05-1972
geb.18-04-1965
geb.31-07-1980
geb.02-05-1967
geb.22-11-1986
geb.18-08-1990
geb.21-07-1967
geb.06-03-1979

Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namen het dagelijks
bestuur van Milieudienst IJmond
het volgende bekend. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek is genomen. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeesteweg 8
te Velserbroek, een verzoek om
vaststelling van hogere waarden in
het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft
betrekking op wegverkeerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden Wet
geluidhinder is gedelegeerd aan het
dagelijks bestuur van Milieudienst
IJmond. Het dagelijks bestuur heeft
de uitoefening van deze bevoegdheid
gemandateerd aan de directeur van
Milieudienst IJmond.
De directeur van Milieudienst IJmond
is van plan een besluit hogere waarden
Wet geluidhinder te nemen ten behoe-

ve van de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarden ligt met ingang van 2 november 2012 gedurende zes weken, samen met de ontwerpomgevingsvergunning, ter inzage bij
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van
9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur
en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren brengen bij de
directeur van Milieudienst IJmond.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Milieudienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Hofgeesterweg 8 te Velserbroek”. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u telefonisch een afspraak maken met Milieudienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Besluiten
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 (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 Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden:
Lozentzstraat
82,
plaatsen dakkapel (26/10/2012)
w12.000400
Santpoort-Noord:
Hoofdstraat 262, plaatsen verkoopbord

(26/10/2012) w12.000386; Kerkweg
48 b, plaatsen dakkapel (achtergevel)(23/10/2012) w12.000394; Middenduinerweg 44, kappen omgevallen dode populier (30/10/2012)
w12.000454
Santpoort-Zuid:
Brederoodseweg 55 en 57, vergroten 2e verdieping (nrs. 55 en 57) en vergroten 1ste
verdieping (nr. 55) (23/10/2012)
w12.000409; Kopslaan 27, kappen
boom (30/10/2012) w12.000446;
Jagtlustlaan 5, kappen boom
(30/10/2012) w12.000464
Velserbroek: Linie 39, plaatsen
berging (chalet) en 2 bouwwerken voor houtopslag (29/10/2012)
w12.000401; De Zeiler 154, plaatsen
berging (29/10/2012) w12.000402;
Lockerskamp 12, kappen 2 bomen
(30/10/2012) w12.000440
Velsen-Zuid:
Meervlietstraat
53, kappen 4 bomen (25/10/2012)
w12.000404
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen
Evenementen
De burgemeester heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement: Driehuis,
begraafplaats Westerveld , Allerzielen, 2 november 2012 (29/10/2012)
i.12.009955

Ontwerpbesluiten
Tijdens de periode van terinzagelegging van de onderstaande ontwerpbesluiten kan eenieder naar
keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen de
ontwerpbesluiten.

Drank- en Horecawet
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een vergunning
te verlenen voor IJmuiden, Frans
Halsstraat 29, buurtcentrum De
Spil, uitoefenen van een horecabedrijf, u12.009621. De ontwerpvergunning uitoefenen van een horecabedrijf en de overige bijbehorende stukken liggen m.i.v. 2 november
2012 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.

Wet alg. bep. omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor Velserbroek, Hofgeesterweg 8; oprichten
woning en garage, w12.000196. De
aanvraag wordt voorbereid met de
uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste
lid sub a onder 3° Wabo. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de
ontwerpomgevingsvergunning en de
overige bijbehorende stukken liggen
m.i.v. 2 november 2012 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn de stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl > bekendmakingen.

