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Swingende tijdreis
IJmuiden - Zes keer werd jubileummusical Het Meisje van
Velsen opgevoerd in de 75-jarige Stadsschouwburg Velsen. Een muzikaal en theatraal
spektakel dat zijn weerga niet
kent. Het publiek was laaiend
enthousiast over de magische
voorstelling.

Magisch, want de geschiedenis
van Velsen werd op toverachtige
en amusante wijze op het podium
gebracht, door middel van zang,
dans en een stukje techniek. In
technicolor kwam Pieter Vermeulen tot leven om ouvreuse Lies van
Velsen - een prachtige rol van Eline Schmidt - te helpen haar grote droom ‘een leven vol kleur’ te

*

*

realiseren. Lies vindt haar leventje in IJmuiden en haar werk in
de IJmuidense bioscoop Rex maar
saai en grijs. Op het grote scherm
lijkt alles veel kleurrijker. En zelfs
de liefde van haar vriendje Teun,
of de strenge eigenaresse mevrouw Dekker (de heks van Rex)
> lees verder op pagina 2

vraag naar de voorwaarden

Vrijdag a.s.
20.00 uur

Telstar
MVV

Telstar Stadion

IJskoude beproeving

Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

Deze week in De krant!
zie onze advertentie
elke zondag*

open
van 12-17 u

SCHEIDINGSBEMIDDELING
IJMOND

Betaalbaar en deskundig
1ste gesprek
vrijblijvend en gratis

Velsen-Zuid - Tijgeren door de modder, een duik in een ijsbad en
kruipen door de sneeuw. Zelfs de doorgewinterde deelnemers aan
de obstacle runs van Strong Viking vonden de Brother Edition in
Recreatiegebied Spaarnwoude loodzwaar. Zaterdag begonnen ruim
5.000 deelnemers bij SnowPlanet aan hun ‘challenge’ van 9, 13 of
zelfs 19 kilometer. Sommige deelnemers deden meer dan vier uur
over de ijskoude beproeving. (foto: Michel van Bergen)
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* Noppes Grootebroek

zondags gesloten

noppeskringloopwinkel.nl

Kerklaan 11, Heemskerk
Tel. 0251-203230
e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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Swingende tijdreis (2)

> vervolg van voorpagina
kunnen daar niets aan veranderen. Maar dankzij schoolmeester Pieter Vermeulen en
haar eigen fantasie huppelt
Lies door het verleden en de
toekomst van Velsen. Zo ziet
zij onder meer Romeinse goden, dolle Friese barbaren, een
swingende Engelmundus, een
twijfelende Koning Willem I met
zijn ministers, projectontwikkelaars Bik en Arnold, keizerin
Sissi, het ontstaan van Hoogovens en een jolige Cornelis
Vreeswijk.
Maar de geschiedenis dreigt
door ingrijpen van Lies door de
war te raken en dan komt Lies
in Provinciaal Ziekenhuis terecht in de negentiende eeuw.

Daar ontmoet zij de levende
Pieter Vermeulen die haar helpt
terug te keren in haar eigen tijd.
Een misschien ingewikkeld
klinkend verhaal, maar op het
podium was het goed te volgen,
goed te verstaan en een en al
kleur en beweging, waardoor
het publiek doorlopend meegesleept werd in het verhaal.
Prachtige zang, van professionals en amateurs.
Een indrukwekkend, soms ontroerend verhaal, met af en toe
sublieme humor (‘Meer of minder Romeinen?’) en prachtige vondsten door regisseur en
tekstschrijver Daniël Cohen.
Muziek en arrangementen van
Velsenaar Koen van der Wel,
muzikale leiding van Sjoerd
Jansen en prachtige, doeltreffende choreografie van Charo
Bocaranda en Henry Schuurman met jonge sterren van het
Kunstencentrum.
Het Meisje van Velsen is een
voorstelling die je niet licht
zal vergeten. De vele prachtige (dans)scènes, de humoristische bedscène met Teun (en
Dickie Sintenie), het sublieme
zangtrio visser, zeeman, soldaat
en de ‘te gekke hippie scene’
van Cornelis Vreeswijk zullen
ons nog lang heugen.
Het Meisje van Velsen werd
speciaal geschreven ter ere van
het 75-jarig bestaan van Stadsschouwburg Velsen en was
slechts van 21 tot en met 26
oktober te zien. (Karin Dekkers)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
De kop van de haven heeft het
hele jaar door toch steeds weer
fraaie en typisch IJmuider beelden in de aanbieding. Zo was
enkele weken geleden bij zonsondergang dit schouwspel waar
te nemen. Met de zon achter het
lichthuis van het ‘Lage Licht’, de
buitenvuurtoren op de Semafoor, lijkt het wel alsof er een
te sterk ‘peertje in de fitting’ is
gedraaid… De
buitenvuurtoren is net als de binnenvuurtoren in 1878 gebouwd door gieterij D.A. Schretlen & Co naar ontwerp van Q. Harder. De petroleumverlichting van beide vuurtorens werd in 1879 ontstoken.
Wanneer men vanaf een schip

op zee de lichten in een lijn zag
kon zonder problemen de haven binnengelopen worden In
1909 werd overgestapt op elektrische verlichting. De binnentoren kreeg een draaiend licht. De
buitenvuurtoren, die aanvankelijk 30 meter en 9 etages hoog
was, werd toen ingekort tot 17,5
meter en 5 etages hoog. Het bovenste deel werd verplaatst naar
Vlieland om daar tot vuurtoren
te dienen. Het resterende deel
kreeg een nieuw lichthuis met
koperen koepel. Een volgende drastische verandering in het
leven van het Lage Licht vond
plaats ten gevolge van de verruiming van de havenmond in 1967
en de verlenging van de pieren.
Om de zichtlijn voor binnenvarende schepen te behouden, is
de buitenvuurtoren op de Semafoor toen 40 meter naar het zuiden verplaatst, naar zijn huidige
positie. Sinds 1980 is het Lage
Licht, net als zijn grotere broer,
een rijksmonument.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
Proef culinair Italië
tijdens Sagra del Vino
IJmuiden - Op woensdagavond
12 november, vanaf half zeven,
houden Ristorante Da Maurizio
en Gall & Gall van Setten samen
de eerste Sagra del Vino.
Het belooft een zeer smakelijke
en interessante avond te worden, waar zeker ook nog een
leerzaam tintje bij hoort. De bijdrage voor deze bijzondere, culinaire avond is 22,50 euro per
persoon.
De naam ‘Sagra del Vino’ verwijst
naar een traditioneel Italiaans
wijn- en spijsfestival. De teams
van Maurizio en Gall & Gall zullen u dan ook in de bekende gezellige Toscaanse sfeer van Ristorante Da Maurizio ontvangen.

Tijdens deze avond wordt u culinair verwend met niet minder
dan tien Italiaanse gerechten en
tien bijpassende wijnen.
Zowel de wijnen als de gerechten zullen deze avond van interessante achtergrondinformatie
worden voorzien.
Voor meer informatie over deze
avond en voor de inschrijvingen
kunt u terecht bij zowel het restaurant van Da Maurizio aan Velserduinweg 161 in IJmuiden als
in de winkel van Gall & Gall van
Setten aan Plein 1945 in IJmuiden.
Of via e-mail naar monica@damaurizio.nl of info@gallengall
vansetten.nl.

IJmuiden - Woensdag 5 november bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan
de Lange Nieuwstraat 469. De
hele dag zal deze specialist
mensen met voetklachten te
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de
klassieke steunzool, die vaak
hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een verende werking en activeert de spieren en
de bloedsomloop. Gebruikers
lopen elastisch verend en op
natuurlijke wijze, dit voorkomt
vermoeidheid en pijnlijke voeten.
Mensen met voetklachten en
daaruit voortvloeiende rug-

www.

klachten zijn enthousiast over
de Vibrionveer. De stand van
de voet en de holling van de
voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund en de voet kan weer op
natuurlijke wijze afrollen. De
pijn neemt af, spieren en banden worden krachtiger en een
goede doorbloeding wordt bevorderd. De Fusegold Vibrionveer heeft een handzaam formaat en past in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken. Leemans is telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer
0255-511117.

.nl
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Donderdag
30 oktober

Buitenplaats Beeckestijn: Verkooptentoonstelling ‘Onze bomen’ toont 75 werken van kunstenaars uit de omgeving. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Muzikale slapstick ‘Playground’ van
de Wëreldbänd. Aanvang 20.15
uur.

Vrijdag
31 oktober

Buitenplaats Beeckestijn: Verkooptentoonstelling ‘Onze bomen’ toont 75 werken van kunstenaars uit de omgeving. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis:
13.00-17.00 uur Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Kleding- en speelgoedbeurs
op De Westbroek, Platbodem
210 in Velserbroek. Van 19.00 tot
20.30 uur.
Telstar-MVV. Aanvang 20.00
uur.
Muziekvereniging Soli viert
105-jarig bestaan. Voorstelling
‘De Bende van Sax’ wordt gespeeld in het gebouw van muziekvereniging Soli in SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.soli.nl.
‘Die Schöne Müllerin’ van
Schubert in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: Première Nieuwe show ‘Koller blijft
thuis!’ van Eric Koller. Aanvang
20.15 uur.

Zaterdag
1 november

Kunstlijn Haarlem. Zie ook
www.kunstlijnhaarlem.nl
Natuurwerkdag op Landgoed
Beeckestijn. Vanaf 10.00 uur verzamelen op de grote laan tussen
het hoofdhuis en de vijverkom.
De dag zal tot ongeveer 15.00 uur
duren. Zie www.natuurwerkdag.
nl voor de locaties.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Kunstlijn Haarlem: Verkooptentoonstelling ‘Onze bomen’ toont
75 werken van kunstenaars uit de
omgeving. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van ama-

teurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Reünie Tender, -Tiberius, -Hendrik Pierson- en Flevumschool op
het Tender College Ijmuiden. Van
14.00 ot 17.00 uur. Zie ook www.
tendercollege.nl.
Muziekvereniging Soli viert
105-jarig bestaan. Voorstelling
‘De Bende van Sax’ wordt gespeeld in kasteel Assumburg in
Heemskerk, aanvang 15.00 uur.
En om 20.00 uur. in de zaal van
Café De Zon in Wijk aan Zee. Zie
ook www.soli.nl.
Gedenkdag ‘Allerzielen’ op Begraafplaats & Crematorium Westerveld in Driehuis. Men is vanaf
17.30 uur van harte welkom.
Samenkomst ‘Voor Alle Zielen’
in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Van 19.00
tot 20.00 uur.
Halloween Party met DJ DDV
in de Zeewegbar IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
IJmuider Harmonie speelt voor
het jarige Stadsschouwburg een
eigen ‘Night of the Proms’. Aanvang 20.15 uur. Bigband Seabreeze zorgt vanaf 19.30 uur voor een
feestelijke ontvangst in de foyer.
Filmdiner ‘Marina’ in het Thalia
Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.

Zondag
2 november

Kunstlijn Haarlem. Zie ook
www.kunstlijnhaarlem.nl
Grote rommelmarkt in sporthal
IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Forteiland sluit seizoen af. De
vertrektijden zijn om 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Vanaf het eiland
vaart de boot om 13.00, 15.15 en
17.15 uur terug.
KAV Holland organiseert jaarlijkse crossloop voor jong en oud
op het terrein van Wheelerplanet in Spaarnwoude. Als eerste
starte de pupillen om 10.30 uur
en als laatste de heren om 12.00
uur. Zie ook www.kavholland.nl/
loopsport/spaarnwoudecross/
Buitenplaats
Beeckestijn:
Kunstlijn Haarlem: Verkooptentoonstelling ‘Onze bomen’ toont
75 werken van kunstenaars uit de
omgeving. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Local Shopping IJmuiden organiseert een Hefstmarkt van
11.00 tot 17.00 uur.
Koeien op Stal met tal van leuke
activiteiten bij informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstel-

ling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Gedenkbijeenkomst voor overledenen in de kapel van Begraafplaats St. Jozef, Vergierdeweg
456 Haarlem. Aanvang 14.00 uur.
Pjotr Tsjaikovsky’s Jaargetijden door pianiste Ksana Stahievitch in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Hans Keune Jazz Trio met tenorsaxofonist Adam Spoort in
Grand Café Restaurant Vreeburg,
Kerkplein 16 Bloemendaal. Van
15.00 tot 17.15 uur.

gelijk als verjaardagspartijtje.
Kunstlab: Sint-Maarten lampion maken in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname gratis. llerzielen Velsen Verlicht op Begraafplaats
Duinhof. Van 18.30 tot 21.30 uur.
Voelboekjes maken in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Santpoortse
Dorpsgesprek
met Paula Blom van ‘t Mosterdzaadje. Bartje Boven, Hoofdstraat
150 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Eerste Klootviool’, een ouderwets
moppenprogramma van Ton Kas.
Aanvang 20.15 uur.

Maandag

Donderdag

Ruilbeurs voor legpuzzels in
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260 IJmuiden. Van 10.00 tot
11.00 uur.
Babymassage in Bibliotheek
Velserbroek, Maanbastion 476
Velserbroek. Van 10.30 tot 11.30
uur. Kosten 5,- leden, 7,50 niet-leden. Inschrijven bij de balie of via
bibliotheekvelsen.nl
Clubavond bij Postzegelvereniging IJmuiden in de Adelbertuskerk, Sparrestraat IJmuiden. Aanvang vanaf circa 19.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Een
goed nest’ van Tessa de Loo.
Aanvang 20.15 uur.

Uitvaartspreekuur van 11.00 ot
12.00 uur in de rouwhuiskamer
van Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg,Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord.
Stadsschouwburg Velsen: Lenette van Dongen met ‘Roedel’.
Aanvang 20.15 uur.

3 november

6 november

Cadeaumarkt
Velserduin
IJmuiden - Twee keer per jaar
organiseert de activiteitenbegeleiding van verpleeghuis Velserduin een gezellige cadeaumarkt.
Op zaterdag 8 november is deze markt er weer in Velserduin
aan de Scheldestraat 101. Er
zijn vele standhouders aanwezig op deze dag met een gevarieerd aanbod. Zo worden er onder andere bloemen en planten, verschillende cadeauartikelen verkocht en er is een
kleine rommelmarkt. Tevens is
het Hoogovenmuseum vertegenwoordigd met een kraam.
Elk uur draait het rad voor vele
mooie prijzen. Natuurlijk wordt
de inwendige mens deze dag
niet vergeten. Er is een haringkraam van Fijnvishandel Santpoort aan Zee en worden er
poffertjes gebakken. De markt
wordt opgeluisterd door live accordeonmuziek in de middag.
De markt wordt gehouden van
10.30 tot 15.30 uur.

Dinsdag
4 november

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Lezing ‘Kunstenaars op reis
voor inspiratie’ door kunsthistorica Helen Westgeest in de Engelmunduskerk Velsen-Zuid. Van
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Bak
to Basic’ van NUHR. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
5 november

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 IJmuiden. Graag van tevoren
een afspraak maken via telefoon
0255-511117.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis:
13.00-17.00 uur Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’. Van
13.30 tot 15.30 Herfstknutselen.
Leesvoorstelling De Lamboeroe in Bibliotheek Velserbroek, Maanbastion 476 Velserbroek. Van 14.00 tot 15.00 uur.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen, van 14.00 tot
16.00 uur, voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook mo-

Griekse specialiteiten
bij Restaurant Rhodos
IJmuiden - Restaurant Rhodos
is al vele jaren een bekend gezicht op Plein 1945 in IJmuiden.
,,Sinds 1987 om precies te zijn,
dus al meer dan 25 jaar”, vertelt
Wally die de scepter zwaait bij
Rhodos. En hij vervolgt: ,,Gedurende deze lange periode hebben veel mensen ons restaurant leren kennen en waarderen, want anders hadden we het
niet zo lang volgehouden.”
,,We proberen ons concepten
dan ook regelmatig te veranderen om weer iets nieuws onder
de aandacht van onze gasten
te brengen. Eén van deze concepten is ons 4-gangen keuze menu dat we serveren voor
de speciale prijs van 26,95 euro (weekend 29,95 euro), waarbij gedurende de eerste twee
uur frisdrank, bier, wijn en koffie
zijn inbegrepen. We hebben gemerkt dat dit menu erg aanslaat
bij grotere groepen. Voorwaarde hierbij is echter wel dat iedereen aan tafel hetzelfde me-

nu neemt”, legt Wally uit. Een
andere menukeuze zou kunnen bestaan uit Griekse Tapas
waarbij gasten, onbeperkt, kunnen genieten van heel veel kleine hapjes.
Een avondje onbeperkt ‘Tapassen’ komt uit op een bedrag
van 21,50 euro. In het weekend
moet hiervoor 25,50 euro worden afgerekend.
,,En we hebben ook nog een
leuke aanbieding indien er een
gast aan tafel zit die op die dag
jarig is. Indien het gezelschap
uit minimaal vier personen bestaat mag de jarige, geheel gratis, zijn hoofdgerecht uitkiezen”,
vertelt Wally verder. En hij vervolgt: ,,We zijn ook al druk bezig
met onze voorbereidingen voor
de komende Kerstdagen, waarbij we waarschijnlijk livemuziek
hebben. Op onze website www.
rhodosijmuiden.nl kunnen belangstellenden alvast een voorproefje vinden wat we dan gaan
doen.’’

6

30 oktober 2014

Tegemoetkoming eigen
risico

Rode kool volgens Jan Molenaar

Volendams genieten
bij De Meerplaats

IJmuiden – Elke maand serveert visrestaurant De Meerplaats weer een nieuw, subliem
maandmenu tegen een zeer
aantrekkelijke prijs. Leverancier
Jan Molenaar van Volendammer Vishandel Molenaar aan de
Cepheusstraat in IJmuiden staat
keer op keer garant voor de bovenstebeste kwaliteit. Jan Molenaar en William Brands zijn goede vrienden van elkaar en filosoferen aan de stamtafel bij De
Meerplaats heel wat af, vooral over smakelijke gerechten en
(bijpassende) wijnen. Beiden zijn
levensgenieters pur sang, vooral
op het gebied van vis. Zo kon het
gebeuren dat Volendammer Jan
Molenaar aan William Brands
voorstelde eens een ‘stamp rode kool met butter en eek’ op de
menukaart te zetten. ,,Het is een
echt Volendams gerecht,’’ aldus
Jan. ,,Ik eet het wel twee keer per
week, uiteraard met vis, het liefst
kabeljauw.’’
Het is een gerecht dat je buiten
Volendam niet gauw zult aantreffen, maar dat in de maand november als najaarsmenu bij De
Meerplaats verkrijgbaar is. Chefkok Fred Nieswaag maakt er
een feestje van: bij uw aperitief
krijgt u een amuse en stokbrood
met room- en kruidenboter. Het
hoofdgerecht bestaat uit gebakken kabeljauw haasfilet met een
stamppot van rode kool en butter en eek, (saus van roomboter,
azijn, zwarte peper en mosterd
naar het idee van Jan Molenaar
en volgens Volendammer traditie). Dit wordt geserveerd met

verse groenten, salade, gebakken aardappelen, huisgemaakte
frites en verse (rabarber)compote. De kabeljauw haasfilet is het
lekkerste deel van deze vis. Voor
een prijs van 17,75 euro kan men
tot en met 30 november dus Volendams genieten bij De Meerplaats.
Zowel bij Volendammer Vishandel Molenaar als bij De Meerplaats staat puur genieten hoog
in het vaandel. Als voorbeeld
geeft William Brands de verse garnalen die in Volendam razendsnel en handmatig worden
gepeld zodat het toevoegen van
conserveringsmiddelen niet nodig is en uiteraard ook uitblijft.
Echte visliefhebbers herkennen de pure kwaliteit van Volendammer Vishandel Molenaar en
De Meerplaats en komen keer
op keer terug om te genieten
van de uitgebreide menukaart.
Zo komt men van heinde en ver
naar IJmuiden voor de unieke
Kings Crab maar ook de rabarbercompote staat in hoog aanzien bij de trouwe gasten van De
Meerplaats.
Wie het Volendamse najaarsmenu wil bestellen kan het als
lunchgerecht (met een gratis
kopje koffie) of als menu bestellen tegen dezelfde scherpe prijs.
Men kan zeven dagen per week
bij De Meerplaats terecht, maar
op zaterdag wordt er geen lunch
geserveerd. Ook beide kerstdagen is De Meerplaats geopend.
Kijk voor meer informatie op
www.meerplaats.nl of bel om te
reserveren 0255-510806.

Reünie Tender, Tiberius,
H. Pierson en Flevum
Velsen - Op 1 november vindt
op het Tender College IJmuiden van 14.00 tot 17.00 uur een
reünie plaats. Deze reünie is
bestemd voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van
het Tender College in IJmuiden
en voor de scholen in IJmuiden waaruit 15 jaar geleden
het Tender College is ontstaan.

Dit zijn de Tiberiusschool, de
Hendrik Piersonschool (voortgezet onderwijs) en de Flevumschool. Informatie over deze reunie kunt u vinden op de website van het Tender College,
www.tendercollege.nl, op facebook (tendercollege reünie) of
telefonisch bij de administratie van de school, 0255-516343.

Velsen – Velsenaren met een inkomen onder de bijstandsnorm
hebben ook dit jaar recht op een
tegemoetkoming
compensatie eigen risico. Het gaat dan om
mensen die het volle eigen risicobedrag van hun ziektekostenverzekeraar in 2014 moeten betalen. Zij kunnen een eenmalig
bedrag van 99 euro per persoon
bij de gemeente Velsen aanvragen. Mensen die vorig jaar ook
al deze tegemoetkoming kregen,
worden via Het Centraal Administratie Kantoor automatisch gescand of zij ook dit jaar in aanmerking komen en krijgen de bijdrage automatisch toegekend en
gestort. Bij twijfel kan men bij de
gemeente Velsen een aanvraag
doen. Per 1 januari 2014 is de
landelijke regeling Compensatie
Eigen Risico afgeschaft, maar het
Rijk kent ter verzachting via het
Gemeentefonds alle gemeenten
in 2014 een extra bedrag toe.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 2 november
wordt in sporthal IJmuiden Oost
aan het Tiberiusplein 6 weer een
grote rommelmarkt met 80 kramen vol oude spullen, zoals boeken aardewerk en kleding georganiseerd. De rommelmarkt
wordt gehouden van 09.00 tot
15.00 uur. De toegang bedraagt 2
euro per persoon, kinderen gratis.
Meer informatie: 0255-517821.

Ruilbeurs voor
legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 3 november is er weer een ruilbeurs
voor liefhebbers van legpuzzels.
Men is welkom tussen 10.00 en
11.00 uur in het wijksteunpunt
Zeewijk aan het Zeewijkplein
260.

Allerzielen
bij Ichthus
Lyceum
Driehuis - Allerzielen is de dag
waarop mensen denken aan
dierbaren die zijn overleden.
Ook op het Ichthus Lyceum willen besteed men hier aandacht
aan. Maandag 3 november stelt
het Ichthus Lyceum personeel en
leerlingen in de gelegenheid om
een dierbare te gedenken. Vanaf
acht uur mag iedere leerling en
of docent een kaarsje aansteken
en een boodschap schrijven aan
een dierbare die hen is ontvallen.
Twee immense takken staan opgesteld in de kantine, waar een
ieder zijn of haar boodschap in
kan hangen. Vorig jaar werden
maar liefst 800 kaarsjes aangestoken.

Sjoel korting bij Cosmo
Hairstyling IJmuiden
IJmuiden - Op 1 november wordt
gevierd dat Denice Albertzoon
twee jaar geleden Cosmo Hairstyling IJmuiden overnam. In die
twee jaar is er veel gebeurd en
heeft de salon een ware metamorfose ondergaan. En sinds
1 augustus 2014 is er ook een
schoonheidsspecialiste bij Cosmo. Denice is nog op zoek naar
een pedicure die zich zelfstandig hier wil vestigen zodat ze hun
klanten alle behandelingen onder
één dak kunnen bieden.
De dames van Cosmo Hairstyling IJmuiden hebben in twee jaar
vele trainingen gevolgd bij Wella Professional om zich op kwaliteitsgebied te onderscheiden.
De laatste trainingen waren vooral gericht op het kleuren van het
haar. Vanaf januari 2015 kunnen de klanten dan ook profiteren van de allernieuwste kleuren
en technieken op kleurgebied. De
details mogen nu nog niet worden prijs gegeven, maar het zal
te zijner tijd via Facebook worden onthuld. Houd die site dus
goed in de gaten. Geheel nieuw
is dat medio november de klanten via een Cosmo-app of via de
website www.cosmo.nl zelf hun
afspraak kunnen inplannen op
een tijd die hen het beste schikt.

Ook kan de klant dan aangeven
of ze een kopje koffie of thee willen, zodat die klaar staat bij binnenkomst. Klanten worden zo wel
heel gastvrij ontvangen. Dus ook
op digitaal vlak gaat Cosmo Hairstyling IJmuiden helemaal met
zijn tijd mee.
Na de behandeling krijgen klanten bovendien een gratis ‘Koffie
(of thee) to go’ mee in een handige Cosmo-meeneembeker. Zodat men zelfs na afloop nog wordt
verwend, extra lekker met koud
of regenachtig weer.
Omdat klanttevredenheid bij Cosmo Hairstyling hoog in het vaandel wordt aan klanten gevraagd
of ze met een klanttevredenheidsonderzoek willen meedoen.
Voor de medewerkers van Cosmo is het prettig om te weten hoe
de klant de behandeling ervaart
en wat eventueel nog kan worden
verbeterd.
Ter ere van het tweejarig bestaan zijn er de hele maand november leuke acties en kunnen
klanten middels de Cosmo Sjoelbak hun eigen korting verdienen,
tussen 20 en 50 procent. De salon
is zes dagen per week geopend,
van maandag tot en met zaterdag. Cosmo Hairstyling IJmuiden,
Marktplein 62, 0255-510 554.

www.lijfengezondheid.nl
Albert Sonnevelt:
8 tips om je nog gezonder te voelen!
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Zet alvast in uw agenda
Demonstratie
Kangenwater Experience
Vrijdag 21 november
van 15.00 - 17.00 uur
gratis EntrEE
Vooraf aanmelden:
danielle@lijfengezondheid.nl

4

GOEDE REDENEN OM
KANGEN WATER TE DRINKEN

Bijna elke chronische aandoening komt voort uit lichaamsverzuring,
een te veel aan vrije radicalen en uitdroging van het lichaam.
Drink daarom Kangen Water:
✔ Alkalische mineralen om verzuring te verwijderen
✔ Anti-oxidanten om vrije radicalen te neutraliseren
✔ Micro-clusters voor SUPER hydratatie
✔ Hexagonaal gestructureerd voor meer
vitaliteit en anti-aging

Locatie:
Kantoor De Jutter/De Hofgeest
Zeeweg 189-191
IJmuiden
GRATIS E-BOOK

GRATIS DEMONSTRATIE AAN HUIS?
Maak een geheel vrijblijvende afspraak op
www.kangenwaterexperience.nl

Velsen doet
niet mee aan
Jeugdsportfonds

Kunstlijn 2014
Velsen - Het eerste weekend van
november is het zover. De oudste
en grootste atelierroute van Nederland. Ook Buitenplaats Beeckestijn doet mee. De tentoonstelling ‘Onze Bomen’ is dit weekeinde gratis te bezoeken. De verkooptentoonstelling ‘Onze Bomen’
toont werk van kunstenaars uit de
omgeving. De 75 kunstwerken die
in deze expositie zijn samengebracht verbeelden het thema ‘Bomen’ op originele en bijzondere
wijze. Van sculpturen, (bewerkte)
foto’s, schilderijen en werk op papier, de bomen komen in alle soorten en maten voor. Met dank aan
de Gemeente Velsen en alle kunstenaars die hun werk hebben ingezonden. Openingstijden: donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Entree: 4 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Tijdens het Kunstlijn Weekend geopend van 11.00 tot 17.00 uur en
toegang gratis! Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Raadhuis voor de Kunst
Twee vaste Kunstlijn-deelnemers,
Petra C.M. Meskers en Nettie Veen
hebben dit jaar tijdens de Kunstlijn
hun ateliers in Raadhuis voor de
Kunst aan de Torenstraat 7 te Velsen Zuid beschikbaar gesteld aan
andere kunstenaars. De bekende
Velsenaar Ernst Merhottein exposeert met zijn surrealistische schilderijen en Annet Verplanke uit Vel-

sen-Noord toont onder meer haar
magisch realistich werk in het
Raadhuis voor de Kunst.
Expositie in Bollenschuur
Meskers en Veen exposeren dit
jaar zelf in Haarlem. ,,Het is stimulerend om eens op een andere
plek te exposeren en flink te kunnen uitpakken’’, aldus Petra. De
nieuwe locatie voor het weekend
van 1 en 2 november is een monumentale gerestaureerde bollenschuur gelegen aan het Wihelminapark 28 in Haarlem. Het monument is een parel, verscholen in
een van de mooiste buurten van
Haarlem. De bollenschuur stamt
uit 1898 en stond vroeger op de
Schouwtjeslaan maar is verrold
naar het Wilhelminapark. Het gebouw is stijlvol, authenthiek gerestaureerd. Behalve Petra C.M. Meskers en Nettie Veen exposeert Miriam van de Linden haar prachtige papierkunst, komt Erica Huber
zingen, gitaar spelen en portret tekenen en heeft Melioro een verrassende smaakbeleving waar het
publiek aan kan deelnemen.
De kunstenaars verheugen zich
er op hun werken op deze mooie
plek te tonen en de bijzondere locatie te laten zien. Wilhelminapark
is een zijstraat van de Wagenweg.
Publiek is welkom op zaterdag 1
en zondag 2 november in Wilhelminapark 28, van 12.00 tot 17.00
uur.

Velsen – Het college van de gemeente Velsen heeft na rijp beraad besloten niet mee te doen
aan een regionaal Jeugdsportof Jeugdcultuurfonds. In juni
hebben de fracties van SP en
Velsen Lokaal hierover een motie ingediend die raadsbreed
werd aangenomen. Op verzoek
van de twee partijen zijn de kosten en de voor- en nadelen van
de huidige regeling ten opzichte
van aansluiting bij een regionaal
fonds vergeleken. Het gaat dan
om vergoeding voor sport en/of
cultuur voor kinderen die leven
op of onder het bijstandsniveau.
In 2014 heeft Velsen het bedrag voor deelname aan sportieve of culturele activiteiten al
verhoogd van 100 naar 200 euro
per kind. Daarnaast wordt volgens de notitie Kinderen in armoede al meer ondersteuning
gegeven, bijvoorbeeld voor de
aanschaf van een fiets. Dat gebeurt steeds op declaratiebasis.
In Velsen maken ongeveer 290
kinderen gebruik van deze regelingen. Maar naar schatting
zijn er in Velsen 1000 kinderen
die op of onder het bijstandsniveau leven.
Het college heeft de mogelijkheden van het aansluiten bij een
Jeugdsport- of Jeugdcultuurfonds bekeken, maar besloten
dat de huidige regelingen in Velsen voldoen. Bij een fonds kunnen alleen professionals een
aanvraag doen, dat zou minder
privacy betekenen. Bovendien
is gebleken dat zelfs met extra
geld van partijen als de Vriendenloterij en andere donaties,
het college niet verwacht dat
er voor Velsense kinderen meer
geld beschikbaar komt dan nu.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

Besluit Kustinformatiecentrum is laat
IJmuiden aan Zee – Raadslid
Nathanaël Korf van Velsen Lokaal heeft het college gevraagd
naar het in september beloofde besluit over het Kustinformatie- en Innovatie Centrum (KIIC),
waarin het Pieter Vermeulen Museum een plaats zou krijgen. Het
besluit over het KIIC is momenteel in een afrondende fase. In
het KIIC zou het Pieter Vermeulen Museum, dat nog steeds tijdelijk is gehuisvest in Driehuis,
een vaste plek krijgen met daaraan gekoppeld eventueel een Lifelab.
Ook zou worden onderzocht of
het kan worden gecombineerd
met meer commerciële activiteiten, zoals een winkel. Uitgangspunten zijn dat de stenen worden betaald door de gemeente, de inrichting door sponsors
wordt gerealiseerd en dat de ex-

ploitatie meerjarig sluitend is. De
gemeente Velsen zou eigenaar
van het gebouw zijn. Zolang de
financiële haalbaarheid nog niet
duidelijk is kan het college nog
geen antwoord geven op vragen. Het college verwacht binnenkort meer informatie te kunnen geven en hoopt eind van dit
jaar een raadsbesluit te kunnen
voorbereiden.
Dan pas kan de raad beslissen
of het project kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft
uit de grondexploitatie van het
Stadspark nog een bedrag van
470.000 euro beschikbaar voor
het Pieter Vermeulen Museum.
Mocht het KIIC niet doorgaan,
dan zal het college zich buigen
over alternatieven. Er is al een
overzicht van alternatieve locaties (met afweging) besproken
met het museum.

Spetterend jubileumconcert van Voices
IJmuiden - Zanggroep Voices
brengt op 8 november onder
de titel Voices 4(t)! een avondvullend concert in de Stadsschouwburg Velsen. Deze titel
verraadt al dat er iets te vieren
valt, namelijk het 30-jarig jubileum van dit ook ver buiten
de gemeentegrenzen bekende popkoor. Tijdens dit concert
wordt Zanggroep Voices niet
alleen ondersteund door haar
vier vaste muzikanten, maar
ook door een blazerscombo en
een strijkkwartet die samen de
balans tussen de vier muziekstijlen pop, jazz, musical en
klassiek garanderen.
Zanggroep Voices heeft in aanloop naar het concert gebruik
mogen maken van vier zeer inspirerende krachten.
Dirigent Chiel van Tok is verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte. Gedreven, vasthoudend en precies als hij is
herhaalt hij tijdens de repetities
passages, net zo lang tot deze
perfect klinken. Choreograaf
Kevin van der Meer heeft de

zingende leden de afgelopen
maanden geleerd hoe te bewegen en wat podiumpresentatie
nu precies inhoudt. Repetitor
en vaste pianist Jasper Swank
verzorgt deelrepetities, waarin
hij specifieke stemgroepen ondersteunt bij extra lastig in te
studeren nummers. Regisseur
MaartenJan Hoekstra brengt
alle onderdelen van zang, begeleiding en choreografie samen en heeft een spetterende
licht- en beeldshow gecreëerd.
Dankzij het enthousiasme van
alle leden tijdens de wekelijkse repetities op vrijdagavond
en de inzet van door leden
gevormde commissies heeft
Zanggroep Voices in iets meer
dan anderhalf jaar een compleet nieuw repertoire en choreografie ingestudeerd.
Het resultaat hiervan is 8 november te horen en te zien.
Kaartverkoop aan de kassa van
de Stadsschouwburg tijdens de
openingsuren van dit theater of
via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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Stormvogels toont inzet
IJmuiden - In de thuiswedstrijd
tegen SDO uit Bussum, de huidige koploper van de eerste klasse
A, toonde Stormvogels heel veel
inzet, maar kwam opnieuw na
zeven wedstrijden met lege handen te staan.
Met de wind in de rug kreeg het
fysiek sterke SDO in de beginfase een overwicht en creëerde
zich enkele kansen. Na tien minuten kwam Stormvogels in haar
spel en dat resulteerde in twee
opgelegde kansen voor linkerspits Geoffrey Verweij. Maar gehaast schoot hij tweemaal over.
Na een half uur spelen nam SDO
de leiding. Via een vrije schop
kwam de bal via de IJmuidense muur voor de voeten van Rick
van der Velden, die vervolgens
doelman Danny Adrichem met
een subtiel gekruld schot in de
kruising passeerde: 0-1.
Twee minuten na de thee was
de stand weer gelijk. Met een
snel genomen vrije schop stuur-

de Yves Wirjosemito spits Geoffrey Verweij in de diepte en met
een keihard schot passeerde hij
SDO-doelman Rolf Hazelaar: 1-1.
Stormvogels wilde meer en omdat men te aanvallend ging spelen, kregen de IJmuidenaren
het deksel op de neus. Van het
te aanvallend spel van Stormvogels profiteerde SDO door op
de counter aardig wat kansen te
creëren en nadat centrumverdediger Lionel Grootfaam een
kwartier in de tweede helft een
strafschop veroorzaakte, bracht
Berry van ‘t Land vanaf elf meter SDO opnieuw op voorsprong:
1-2.
Stormvogels bleef na deze domper haar aanvallend concept
hanteren en via onder andere Geoffrey Verweij en Patrick
Krop kwamen er kansen, maar
gescoord werd er niet meer. Dat
deed SDO op de counter wel
twee minuten voor tijd door invaller Veirano Slager: 1-3.

Vrouwen Velsen gelijk
Driehuis - Velsen heeft een punt
overgehouden aan de ontmoeting
met koploper RKDEO uit Nootdorp. De spannende wedstrijd
eindigde in een 2-2 gelijkspel.
Hoewel Velsen tevreden het veld
verliet, was wel duidelijk dat er
voor de promovendus meer had
ingezeten. Het team van Johan
Kraaikamp was zich zeer bewust
van de mogelijkheid bij winst de
koppositie te pakken en begon uiterst geconcentreerd aan de wedstrijd. Dit resulteerde in eenrichtingsverkeer en constante dreiging in de openingsfase. Velsen creëerde in deze fase diverse mogelijkheden, maar kwam
niet verder dan een hard schot op
de lat via Rona Mosterd. Halverwege de eerste helft ging de Velsense storm wat liggen, waardoor
RKDEO aan voetballen toekwam.
Via een vrije trap kwam RKDEO
goedkoop aan de 0-1 voorsprong.
Doelvrouw Lisette Hamidovic
kwam uit op hoge voorzet, maar

kwam lengte te kort. Tien minuten
later kwam Velsen langszij door
een fraaie treffer van de sterk spelende Joyce van Gelder. Ze krulde de bal haast vanaf de achterlijn
in de lange hoek, die via de binnenkant van de kruising binnenviel. Nog voor de thee hielp Velsen de koploper opnieuw aan een
voorsprong. Een onzorgvuldige terugspeelbal kon maar half worden
weggewerkt door de goalie en viel
voor de voeten van een tegenstander die niet aarzelde en met
een geplaatst balletje een dreun
uitdeelde aan de thuisploeg: 1-2.
De tweede helft was het Velsen
dat vol op jacht ging naar de gelijkmaker. Het zag deze inzet, tot
vreugde van de steeds groter wordende aanhang, ook beloond. Het
was wederom Villa Westend Woman of the Match, Joyce van Gelder, die de lange bal van Daisy van
Wichen juist inschatte en met een
bekeken schot de doelvrouw van
RKDEO versloeg: 2-2.

VVH verspeelt punten
Velserbroek - VVH heeft verzuimd om de punten vanuit Vogelenzang mee te nemen. In
een goed eerste helft leek VVH
de wedstrijd al te hebben beslist. Eerst was het Jeffrey Kors
die met een mooie halve omhaal de Velserbroekers op een
0-1 voorsprong zette. Vervolgens
kreeg VVH nog een aantal goede kansen om de score verder
uit te bouwen. Slechts een van
die kansen werd benut. Robin
Zeeuw speelde zichzelf knap vrij
in de zestien meter en vond de
linkerhoek met een droog schot.

Er leek weinig aan de hand voor
VVH maar ook in deze wedstrijd
kwam de ploeg niet al te best uit
de pauze. Vogelenzang kwam
terug in de wedstrijd door een
goede intikker en zelfs de 2-2
viel nog na chaotisch uitverdedigen door VVH in het eigen strafschopgebied. In de slotfase hadden beide ploegen nog kansen
om de wedstrijd in eigen voordeel te beslissen. Raymond Barends kreeg nog een ultieme
mogelijkheid om VVH aan de
overwinning te helpen maar de
Vogelenzang keeper redde knap.

Rollen
omgedraaid
bij VSV 2

Velsen wint van ZAP
Driehuis - Na de prima bekerwedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer waren de verwachtingen hoog gespannen. ZAP
is echter voor Velsen altijd een
lastige tegenstander en ook nu
bleek dat het geval: de mannen uit Breezand begonnen
stevig en in de eerste minuut
kreeg Angelo Beck al een vreselijke trap op de enkel van Fabian Raap. Gelukkig kon Angelo doorspelen. Na een minuut of
tien kwam ZAP op 0-1: Randy
Eijkelenboom verkeek zich volledig op een schot vanaf de zijkant dat bij de tweede paal binnen viel. Het wachten was op
de tweede treffer van ZAP. Zo
vloog een vrije trap van rechts
rakelings naast. Een sporadische aanval van Velsen leverde
onverwacht gevaar op aan de
overkant: Henk Swier schoot alleen voor doelman Farrell naast.
Even later kreeg doelman Farrell
een afstandsschot van Ron Nolles niet onder controle. Stephan
Clarenburg kwam net een voetje te kort.
Na de thee een herboren Velsen om eens een cliché uit de

kast te trekken. Ron Nolles zette
na een prachtige aanval voor en
Tim Groenewoud zorgde voor
1-1. ZAP moest vanaf nu ver terug. Enkele minuten later maakte Henk Swier het doelman Farrell lastig. Twee keer kon deze redden maar de terugspringende bal werd uiteindelijk
door Ron Nolles tegen de touwen geschoten: 2-1. Ook Barry Schildwacht deed van zich
spreken: van dertig meter kogelde hij de bal rakelings over.
Ron Nolles beproefde even later de stevigheid van de paal.
Na een vloeiende combinatie
tussen Tim Groenewoud en Ron
Nolles kwam Henk Swier na
een half uur vrij voor de doelman van ZAP. 3-1. ZAP had de
moed al lang opgegeven: er was
geen eer te behalen op Sportpark Driehuis.
Voor de nabije toekomst: de Velsenspelers vinden elkaar steeds
makkelijker en dat biedt perspectief. Nu nog iets eerder in
de wedstrijd beginnen. Zondag
reist de ploeg naar Nibbixwoud,
waar tegenstander SVW’27
wacht.

IJmuiden ten onder
tegen SV Kadoelen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag stond voor VV IJmuiden
de belangrijke uitwedstrijd tegen SV Kadoelen op het programma. Winst zou voor IJmuiden aansluiting met de subtop betekenen terwijl verliezen
er voor zou zorgen dat er weer
naar beneden gekeken moet
worden op de ranglijst.
De wedstrijd begon rommelig met niet al te veel kansen.
Het was Kay Brouwer die na
een half uur spelen tegen een
tweede gele kaart aan liep en
het speelveld moest verlaten.
Niet veel later kwam Barry
Hamstra na een duel om de bal
vervelend in aanraking met het
kunstgras waarna zijn elleboog

uit de kom raakte. De scheidsrechter floot voor de rust zodat
Hamstra behandeld kon worden door de ambulancebroeders. Na de thee ging IJmuiden
met tien man op jacht naar de
overwinning, het was de doelman van de Kadoelen die zijn
ploeg in deze fase op de been
hield. Plotseling was daar aan
de andere zijde een treffer, een
dekkingsfout werd genadeloos
afgestraft door de linkerspits
van de thuisploeg die de bal
hard in de bovenhoek schoot.
Na de openingstreffer was het
verzet van de IJmuidenaren gebroken en kon Kadoelen nog
uitlopen naar een geflatteerde
4-0 eindstand.

Velserbroek - Op zondag 26 oktober 2014 was het weer zover op
Sportpark De Hofgeest, thuisbasis van VSV: De Koninklijke HFC
kwam op bezoek. In de afgelopen jaren hebben VSV en HFC
een aantal keren tegen elkaar gespeeld, waarbij het steevast de
Roodwitte Leeuwen waren die
hun thuiswedstrijd wonnen, veelal met slecht voetbal maar mooie
goals. De VSV-ers waren dan ook
zeer gedreven om ook deze wedstrijd weer op karakter te winnen van de arrogante Haarlemmers. Voor de wedstrijd werd er
natuurlijk afgegeven op het absurd vroege tijdstip van verzamelen, waarover ook de nodige verwarring heerste. Daarnaast werden nog wat mooie anekdotes
van het afgelopen weekend uitgewisseld, met Djorim Verdonkschot die er zelf nog steeds niet
over uit is hoeveel mazzel hij heeft
gehad dat hij nog leeft, na zijn
ontmoeting met een angstaanjagende vos op de Kennemerlaan.
Toch was er een bepaalde spanning voelbaar, het was duidelijk:
Dit team was zeer gemotiveerd
de wedstrijd tot een goed einde te
brengen! Voor de wedstrijd kwam
de vrouwelijke scheidsrechter aan
trainer Bert van Duivenbode vragen waar het toilet is, naar het
schijnt is hij daar nog steeds over
aan het nadenken met een langgerekte ‘uhhh’ Na wat hulp van
de spelers kwam het gelukkig nog
goed. Ook was het weer spitsuur
bij verzorger John Cossee, hier en
daar een tapeje en iedereen kon
met een goed gevoel aan de warming up beginnen. Met een opstelling die op een aantal plaatsen
was gewijzigd, begon VSV goed
aan de wedstrijd. Waar het initiatief tijdens voorgaande krachtmetingen bij HFC lag, was het deze
keer VSV dat het wedstrijdbeeld
bepaalde. Dit resulteerde in een
aantal kansen voor onder andere Ahmed Othman, maar hij wist
het net telkens net niet te vinden.
Er zijn verscheidene geluiden gehoord dat hij afgeleid werd door
de scheids Stefan Ebbeling, die
zoveel tegen de scheids praatte dat er getwijfeld werd aan zijn
monogamie, scoorde uit een vrije
trap van Michiel Akerboom, die
nog doorgekopt werd door Randy
Rietdijk. Na een uur ging HFC alles of niets spelen, het werd alles
voor de Haarlemmers, niets voor
de Velserbroekers: 1-2. Op basis
van de eerste helft had VSV verdiend om te winnen, maar na de
tweede helft had een gelijkspel
de verhoudingen het best weergegeven. We kunnen in ieder geval met opgeheven hoofd door
naar de volgende wedstrijd, aanstaande zondag uit bij Hollandia,
in Hoorn.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

YES-R op B-Fresh feest Telstar en Tata steel bedanken
Telstar en Telstar thuis in de
wijk organiseren op vrijdag 14
november voor de eerste keer
het B-Fresh feest. Het leukste
jongerenfeest in de IJmond,
en dat in ons eigen Telstar stadion! Een feest voor jongeren
vanaf 13 tot en met 16 jaar. Het
gehele feest is rook- en alcoholvrij zodat het voor ieder-

een een fantastische avond
blijft! De avond zal omlijst worden door optreden van DJ Mitchel en als speciale gast komt
niemand minder dan YES-R
optreden! De avond, met als
dresscode NEON, start om
20.00 en duurt tot 00.00 uur.
De kosten bedragen 7,50 euro
per stuk.

alle deelnemers aan de clinic

Penalty Cup voor jeugd
Elke thuiswedstrijd organiseert
Telstar voor haar Witte Welpen
de unieke Witte Welpen Penalty
Cup. Ook voor aanstaande thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven
staat deze activiteit weer op het
programma. Wil jij graag deelnemen en aanstaande vrijdag in
de rust van Telstar – FC Eindhoven penalty’s nemen tegen Telstar keeper Joey Wiese? Geef je
dan snel op en mail jouw gegevens naar: anthony@sctelstar.nl
en wie weet sta jij aankomen-

de vrijdag in het kolkende Telstar
stadion penalty’s te schieten!
Natuurlijk wordt er ook gedacht
aan de ouders en/of begeleiders
van onze Witte Welpen. Daarom
krijgt elke deelnemer aan de Penalty Cup twee gratis kaartjes
voor de wedstrijd (deelnemer +
1 ouder/begeleider). Wilt u toch
nog extra kaarten? Dan zijn deze af te halen voor een prijs van
8 eurro per stuk. Graag van tevoren aangeven, dan kunnen wij
deze kaarten klaarleggen.

Telstar ziet alle hoeken van het veld
Telstar heeft tegen FC Eindhoven alle hoeken van het veld
gezien. De 0-5 nederlaag was
te wijten aan een complete off-day van de withemden.
Binnen het kwartier keek het
team van trainer/coach Michel Vonk al tegen een 0-2
achterstand aan. Deze klap
kwam de ploeg niet meer te
boven.
Trainer/coach Michel Vonk moest
het naast de al langer afwezigen Anthony Correia, Tim Keurntjes, Wouter Soomer en Wouter
de Vogel ook stellen zonder Steve Olfers. De verdediger is nog
niet helemaal hersteld van een

hamstringblessure. In de basiself werd hij door Kenneth Dougall vervangen. Als rechtsback
kreeg Alistair Quinn de voorkeur
boven Tom Beissel. Bij tegenstander FC Eindhoven had trainer/
coach Jean-Paul de Jong niet de
beschikking over de al langer geblesseerden Paul Beekmans, Torino Hunte en Diego Karg.
De wedstrijd was nauwelijks tien
seconden onderweg of FC Eindhoven had al op voorsprong kunnen staan. De vrijstaande Anthony van den Hurk werd net niet
bereikt. Toen hadden de alarmbellen reeds moeten gaan rinkelen bij de thuisclub. In de 8e minuut was het wel raak. Uit een

voorzet van Fries Deschilder kopte Anthony van den Hurk de bal
voor de voeten van Joey Sleegers.
De Feyenoord-huurling schoot de
bal achter Cor Varkevisser, 0-1.
Zes minuten verder stond de 0-2
op het scorebord en was de wedstrijd een gelopen koers. Maxime
Gunst hield op links de bal binnen. Ter hoogte van de cornervlag kreeg hij van Alistair Quinn
alle tijd en ruimte om de bal voor
te zetten. De geheel vrijstaande
Anthony van den Hurk kopte de
0-2 tegen de touwen. In het verdere verloop van de eerste helft
had Telstar het geluk dat de Eindhovenaren niet profiteerden van
de vele ruimtes. De beste kan-

sen waren voor Anthony van den
Hurk en Joey Sleegers maar zij
faalden. En Telstar? In de persoon
van Tarik Tissoudali kregen de
Velsenaren twee mogelijkheden,
maar de aanvaller had het vizier
niet op scherp staan.
In de rust paste trainer/coach Michel Vonk één wissel toe maar eigenlijk had de oefenmeester bijna zijn gehele elftal wel kunnen wisselen. Anmar Almubaraki bleef in de kleedkamer achter. Binnen de krijtlijnen werd hij
door Frank Korpershoek vervangen. FC Eindhoven ging door met
aanvallen. Deze speelwijze had
snel succes. In de 57e minuut
schoot uit een vrije trap Maxime

Gunst fraai raak, 0-3. Drie minuten later herhaalde Branco van
den Boomen dit kunstje, 0-4. In
de 75e minuut kreeg Calvin Valies de kans om de eretreffer te
scoren. Ralf Seuntjens zette met
een steekpass de invaller aan het
werk. Calvin Valies schoot de bal
in de korte hoek. Net waar doelman Tom Muyters stond. In de
90e minuut bepaalde Tom Boere via het lichaam van Frank Korpershoek de eindstand op 0-5.
Gauw vergeten deze wedstrijd.
Alle neuzen weer één kant op
en focussen op vrijdag wanneer
MVV Maastricht de volgende tegenstander op sportpark Schoonenberg is.

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

ZoMiPo

ZondagmiddagSoos
in De Brulboei
De Brulboei - De ZondagmiddagSoos is een gezellige middag in uw buurthuis waar van
alles mag, maar niets moet. Veel
mensen weten De Brulboei al te
vinden en komen sjoelen, kaarten of gewoon een praatje maken.

De Hofstede - Aanstaande zondag 2 november wordt in het
Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek
een optreden verzorgd van La
Musiquette een vertrouwde
groep zangers bij het Zomipo.
Bekende opera melodieën worden uitgevoerd in prachtige kleding. Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal. Het
optreden begint om 14.00 uur en
vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Meer weten? Bel 023-5386528

Altijd leuk om zo de zondagmiddag door te brengen. Iedereen is welkom van 14.00 tot
16.00 uur. De bijdrage per persoon is slechts 1,50 euro. Meer
weten? Bel 0255-510652. Zie
ook www.buurthuisdebrulboei.
nl voor nog meer informatie.

Nog plaats bij
verschillende cursussen
De Spil – Er is nog plaats bij
verschillende activiteiten in
Buurtcentrum de Spil. Voor volwassenen: Er zijn nog plaatsen bij Yoga op donderdag van
20.30 tot 21.30 uur.
Bij de Biljartles op maandag van
11.00 tot 12.00 uur is nog een
plaats. Voor kinderen: Bij CookIt (kinderkookklub) op dinsdag
van 16.00 tot 17.30 uur zijn nog

twee plaatsen. Bij Zumba-kids
op vrijdag van 16.00 tot 17.00
uur en bij Capoeira op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur zijn
nu te weinig deelnemers. Als er
niet voldoende nieuwe aanmeldingen komen zal dit misschien
gaan stoppen.
Dus als je mee wilt doen, meld
je dan snel aan! Meer weten?
Bel 0255-510186.

Kledingwinkel 2de Kans
Kansen & Zo – In Buurtcentrum
de Spil wordt de grote zaal iedere maandag omgebouwd tot
tweedehands kledingwinkel. We
hebben ondertussen een behoorlijk groot assortiment en rekenen maar kleine prijsjes. Wilt
u eens kijken wat er allemaal is,

dan bent u van harte welkom
tussen 9.30 en 11.30 uur in Kledingwinkel 2de Kans.
De wintercollectie is ook net binnen! Voor meer informatie vraag
naar Femke Maas, 06-23802814
of mail naar kansenenzo@welzijnvelsen.nl.

Honderdste truitje
voor het goede doel
De Driehoek - Vol trots showt
Cobi van de Plas haar 100ste
truitje welke zij voor kinderen in
een weeshuis in Roemenië heeft
gebreid.
Ruim anderhalf jaar geleden reageerde ze op een oproep van De
Verbinding in Dorpshuis de Driehoek.
Cobi is niet meer zo goed ter
been maar thuis zet ze de tv aan,
luistert naar muziek, drinkt koffie

met de buurman en ondertussen
breien haar handen een trui. Cobi werd in het zonnetje gezet met
een heerlijke taart die wij haar
uit dank hebben aangeboden.
De voorraad wol in De Driehoek
raakt op. Heeft u nog wol liggen
die u niet meer gebruikt, u kunt
het in De Driehoek afleveren.
De breiclub is op donderdagmiddag. Meer weten? Bel 0255520850

Kansen & Zo zoekt
creatieve vrijwilliger
Spil/Kansen & Zo – Voor de
creatieve activiteit is K & Z op
zoek naar (een) enthousiaste
vrijwilliger(s). De activiteit houdt
in dat de deelnemers eigen creatieve activiteiten kunnen doen
zoals onder andere mozaïeken,
handvormen met klei, schilderen, of iets anders creatiefs.
Als vrijwilliger begeleidt u samen met een andere vrijwilliger
een groepje deelnemers met
een lichte verstandelijke beper-

king en/of een lichte psychiatrische problematiek. De activiteit
is op donderdagochtend van
9.30 tot 11.30 uur in Buurtcentrum de Spil.
De vrijwilliger(s) die wij zoeken
moeten minimaal 18 jaar zijn en
affiniteit hebben met creatieve
activiteiten. U bedenkt samen
met de deelnemers wat zij gaan
maken.
Meer weten? Bel Yvonne Roozekrans, 06-23802814.

Praathuis Velsen-Noord
De Mel-Watervliet - Iedere donderdag is Het Praathuis
van Wijkcentrum de Mel-Watervliet.
Het Praathuis is voor iedereen
die al een beetje Nederlands
spreekt maar dit wil verbeteren.
Onder begeleiding van vrijwilligers wordt er in kleine groepjes

Nederlands gepraat in een gezellige vrijblijvende sfeer.
Je kunt hier oefenen om je Nederlands te verbeteren en het is
ook een goede aanvulling als je
Nederlandse les volgt.
Het Praathuis is van 13.30 tot
15.00 uur en kost 1 euro. Meer
weten? Bel 0251-226445.

Vrijwilligers in
het zonnetje gezet
Velsen - Het was een leuke verrassing voor de Opkikkertjesvrijwilligers van Stichting Welzijn Velsen. Zij waren uitgenodigd door Telstar Horeca voor
een high tea.
Dit als waardering voor de inzet
van de vrijwilligers die de Opkikkertjes maken en rondbrengen in de gemeente Velsen. Opkikkertjes zijn doosjes vol kleine verrassingen die door vrijwilligers met liefde wordt ge-

bracht naar mensen in de gemeente Velsen die een opkikkertje kunnen gebruiken. De vrijwilligers waren aangenaam verrast
met de uitnodiging van Telstar
Horeca en samen met de welzijnswerkers van de buurtcentra
in Velsen hebben zij genoten van
heerlijke hartige en zoete hapjes.
Meer weten over Opkikkertjes?
Bel Lydia Moreira, 0251-226445
of mail naar opkikkertjes@welzijnvelsen.nl.

Praathuis
Velserbroek
Welzijn Velserbroek – Het
Praathuis Velserbroek is vanaf
heden niet meer op dinsdagmiddag maar op woensdagochtend
van 9.30 uur tot 11.00 uur. De
kosten zijn 1 euro. Het Praathuis
vindt plaats in Jongerencentrum
de Koe aan de Zadelmakerstraat
nummer 3 in Velserbroek. Er is
kinderopvang aanwezig. Meer
weten? Bel 023-5388830

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei - De filmavond is
de komende maand op woensdag 12 november en niet op de
19de zoals aangekondigd tijdens
de vorige filmavond. In August:
Osage County beleeft u mee
hoe een familie bij elkaar komt
om moeder Violet en dochter
Ivy te steunen, nadat de aan de
drank verslaafde vader verdwenen is. Hierbij komt allerlei oud
en nieuw zeer tussen de familieleden bovendrijven. Een prachtige film met hoofdrollen voor
Meryl Streep en Julia Roberts.
Neem familie, buren en vriendinnen mee en kom naar uw buurthuis. De film begint om 20.00
uur. Kaartjes à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.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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Velsen betaalt
mee aan
verbinding
A8-A9

Gezellige Herfstmarkt
in stadshart IJmuiden
IJmuiden - Laat zondag de
boel maar waaien om naar
de gezellige Herfstmarkt in
het stadshart van IJmuiden te
gaan. Van 11.00 tot 17.00 uur
staat op de Lange Nieuwstraat
een enorme rij kramen met de
leukste herfstkoopjes.
Het wordt langzamerhand toch
echt wat kouder en dan heb
je ineens warme vesten, truien, broeken, jassen en schoenen nodig. In Stadshart IJmuiden vindt men volop aanbod op
dit gebied. Daarnaast zijn veel
mensen nu bezig om het in
huis extra knus te maken. Het
is nog te vroeg voor de kerstboom, maar met wat lichtjes,
geurkaarsen, nieuwe kussens
op de bank of een mooie plant
of feestelijk boeket wordt het
meteen een stuk gezelliger in
huis. Op de Herfstmarkt is veel
moois te vinden, dat zult u zien.
Op de Herfstmarkt kunnen mensen die zelf een leuke hobby hebben of iets maken wat verkoopbaar is een
gratis kraam krijgen. De enige voorwaarde is dat men niet
met een bedrijf is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel.
Om mee te doen aan de Herfstmarkt kan men contact opnemen met Kroko Evenementen
via 0181-320130.
Zo kan het winkelend publiek
eens zien wat hobbyend Velsen
allemaal creëert. En misschien
vinden zij er nog een leuk cadeautje tussen of inspiratie om
zelf aan de slag te gaan met
een nieuwe hobby.
Natuurlijk zijn er ook lekkere hapje verkrijgbaar op de
Herfstmarkt, zoals een hamburger, makreel of Spaanse
churros, die ook in het najaar
prima smaken.
Voor de avontuurlijke jeugd
wordt op de Lange Nieuwstraat
een bungeetrampoline neergezet, ook altijd leuk voor een fotomoment, zodat op Facebook
de dappere zijn verrichting kan
laten zien.
Zondag belooft dus weer een
gezellig dagje uit te worden
op de Lange Nieuwstraat. Lekker shoppen, een hapje en een
drankje en natuurlijk de echt
IJmuidense gezelligheid die iedereen zelf meebrengt.

Nieuw in Santpoort-Noord

Kim van der Toorn Hair
Weaving & Make Up
Santpoort-Noord - Sinds drie
weken is er weer een mooie nieuwe zaak in de Hoofdstraat te vinden. Op nummer 208 is sindsdien
kapsalon Kim van der Toorn HairWeaving-Make Up gevestigd. In
deze allround kapsalon die mede
gespecialiseerd is in hairweaving
met 100% echt haar uit Denemarken wordt alleen op afspraak gewerkt.
Ondanks haar jonge leeftijd heeft
Kim van der Toorn al een indrukwekkende kapperscarrière achter
de rug. Zij werkte onder andere
bij Rob Peetoom in Heemstede en
een tijdlang in de befaamde kapsalon in de Bijenkorf. ,,Hartstikke
leuk’’, zegt Kim over die periode.
,,Maar ook heel erg druk. Daarom
wilde ik voor mezelf en wat dichter bij huis beginnen. Twee jaar
geleden kon ik bij mijn oma in
huis een kamer krijgen voor mijn
eigen kapsalon, dat was aan de
Scheiberglaan in IJmuiden. In die
tijd werkte ik ook als thuiskapster
en had ik al een klantenkring opgebouwd die zelfs reikte tot Uitgeest en voorbij Haarlem. Toen
pas geleden een pand vrijkwam
aan de Hoofdstraat heb ik met-

een toegehapt. Het is een ontzettend leuk pand, al moest er wel
het een en ander nog gebeuren.
Dus hebben we in korte tijd flink
geschilderd en opgeknapt. Drie
weken geleden heb ik de zaak
geopend en sindsdien ben ik helemaal in mijn element. De buurt
is ontzettend leuk, collega-ondernemers hebben me echt verwelkomd en lopen af en toe binnen voor een praatje. Heerlijk dat
dorpsgevoel. En mijn klanten weten ook de weg naar mijn nieuwe
kapsalon goed te vinden. Ik heb
alleen maar leuke reacties gekregen op mijn nieuwe zaak.’’
Kim van der Toorn Hair Weaving
& Make Up is afgelopen zaterdag
officieel geopend. De prijzen van
de kapsalon zijn bewust laag gehouden, zo kost wassen, knippen
en föhnen voor een dame 34,50
euro. Dames, heren en kinderen
zijn er voor alle haarbehandelingen welkom na een afspraak via
06-54970575. Kim verzorgt ook
bruidsmake-up of make-up voor
speciale gelegenheden. Voor
meer informatie binnenkort ook
op Facebook Kim van der Toorn
en op www.kimvantertoorn.nl.

Wensen komen uit bij
DekaMarkt Velserbroek www.lijfengezondheid.nl
Velserbroek - Op een prettige manier boodschappen doen
en ook nog meewerken aan een
goed doel? Dat kan met de actie Wensen komen uit bij DekaMarkt. In de periode van 26 oktober tot en met 29 november
krijgt men bij besteding van 15
euro en bij aankoop van bepaalde actieproducten een wensmunt. Deze munten kunnen
worden ingeleverd bij een wensput naar keuze in elke DekaMarkt.
Er is bewust gekozen voor lokale verenigingen die daarmee
een heel aardig extraatje krijgen van de supermarktketen.
Bij DekaMarkt Velserbroek worden dan ook Velserbroekse verenigingen gesteund. Er zijn drie

goede doelen waarvoor men
kan kiezen in Velserbroek: Popkoor het Swingstation, volleybalvereniging Smashing Velsen
en Basisschool De Hoeksteen.
Na 1 december wordt bekend
gemaakt welk van deze doelen
de meeste wensmunten hebben gekregen van het publiek.
Degene met de meeste punten
krijgt de hoofdprijs, een bedrag
van maar liefst 1000 euro. Maar
ook voor de tweede en de derde prijs zijn er mooie bedragen:
750 en 500 euro. Voor de winnaars een heel mooie aanvulling
op hun budget om wensen te
verwezenlijken en voor de consumenten een zeer comfortabele manier om bij te dragen aan
een lokaal doel.

Dr. Gábor Lenkei:
Cholesterol is niet schadelijk

Regio – De provincie Noord-Holland wil een verbindingsweg tussen snelwegen A8 en A9 aanleggen, waarschijnlijk ter hoogte van
Heemskerk. Dat moet de bereikbaarheid in de regio zo versterken dat niet alleen de provincie,
Stadsregio Amsterdam en gemeente Zaanstad gaan meebetalen, maar ook de vier IJmondgemeenten. Vorig jaar is hierover
een samenwerkingsovereenkomst
getekend. De IJmondgemeenten
dragen bij in de vorm van een nog
op te zetten Mobiliteitsfonds voor
d e IJmond, de 2,1 miljoen van Velsen moet gezien worden als eerste dotatie aan het fonds. De kosten van de nieuwe verbinding zijn
geraamd op 111 miljoen euro. De
IJmondgemeenten hebben onder bepaalde voorwaarden toegestemd. Een daarvan is dat wordt
gekozen voor de Heemskerk-variant, omdat deze variant bijdraagt
aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in de IJmond. Een andere voorwaarde is dat elk van de
zeven partijen volgens afspraak
betaalt. Mochten de kosten van
de nieuwe verbinding lager uitvallen, dan wordt de bijdrage van elke partij evenredig verminderd.

Santpoortse
Dorpsgesprek
Santpoort-Noord - Op woensdag 5 november vindt in Bartje
Boven, Hoofdstraat 150, het vierde
Santpoortse Dorpsgesprek plaats.
Aanvang 20.00 uur. Deze keer is er
een ontmoeting met Paula Blom.
Ze is samen met Pim Reiding de
grote initiator van ‘t Mosterdzaadje aan de Kerkweg in Santpoort.
Het is inmiddels een zeer bekend en uniek podium voor klassieke muziek in Santpoort. Paula en Pim begonnen dit project in
1982 in een uitgewoond en vervallen pandje aan de Kerkweg. Wat
bracht haar er toe deze uitdaging
aan te gaan? Wat dreef haar? Wat
is haar bezieling voor muziek? Deze en vele andere ‘zielsvragen’ komen aan de orde. Iedereen van
harte welkom! Muzikale medewerking van leerlingen van de
muziekschool Velsen. Koffie, thee
en soes gratis. Aan de uitgang
een vrijwillige bijdrage. Informatie bij Otto Sondorp, telefoon 0615908560, e.sondorp@pkn.nl.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 8 november
wordt bij buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg 338
weer een rommelmarkt gehouden. Iedereen is vanaf 9.00 uur van
harte welkom. Wie een tafeltje wil
reserveren, kan vanaf maandag
3 november, na 09.30 uur, bellen
met Gerda Broek, 0255-522782.
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Fit & Veilig
op manege

De Rozenbeek wint
schoolvolleybalfinale
Velserbroek - In een nek-aan-nek race heeft De Rozenbeek na een
bloedstollende finale met 26-19 gewonnen van Het Anker en daarmee pakten de jongens en meisjes van groep 6 de eerste plaats van
het schoolvolleybaltoernooi Velsen. Op de foto staan de juichenade winnaars.

Lieve ouders en kinderen
Vanuit het zonnige Spanje is het
bericht binnengekomen dat Sinterklaas en zijn 150 zwarte pieten alweer met hun stoomboot onderweg zijn naar IJmuiden. Volgens aloude traditie zal de Sint via
het Noordzeekanaal ons IJmuiden
binnenvaren. En wel op zaterdag
15 november weer voet aan wal
zetten. We zien jullie graag op de
Loswalkade bij de kleine sluis om
de Sint en zijn pieten een warm en
gezellig welkom te geven.
Het feest zal met de alvast vooruitgekomen muziekpieten starten om 12.00 uur. Onze presentator Mark Moreels zal samen
met jullie de Sint opwachten. Zodra de stoomboot is gearriveerd,
zal de Sint worden ontvangen
door de burgemeester van Velsen,
dhr. F.M. Weerwind. Om 13.00 uur
zal de stoet vanaf de Loswal vertrekken richting het centrum van
IJmuiden.
De route zal zich voltrekken via de

Steigerweg, Kanaaldijk, Kerkstraat,
Julianabrug, Kennemerlaan met
een kort optreden op het Kennemerplein. Hierna zal de stoet zijn
weg vervolgen richting Velserhof,
Lange Nieuwstraat en eindigen
rond 15.15 uur op Plein 1945.
Ook dit jaar zal de Sint officieel
worden ontvangen op het grote
podium voor het stadhuis. Nadat
de burgemeester de Sint en zijn
pieten officieel heeft verwelkomd,
en Sinterklaas alle kindertjes van
Velsen en omstreken heeft toegesproken, zal het feest om 15.45
worden afgesloten.
Deze en andere informatie over de
intocht van Sinterklaas in IJmuiden is ook terug te vinden op onze nieuwe website sintijmuiden.nl,
Facebook.nl/SintIJmuiden en via
Twitter @SintIJmuiden.
Ik hoop jullie allen in grote aantallen te zien!

Santpoort-Noord - Fit en Veilig
te paard? Dat kun je nog meer
bevorderen door bij Manege
Kennemergaarde een les bij te
wonen. De instructeurs hebben
een cursus gevolgd om zodoende de ruiters de mogelijkheid te
bieden om meer te leren over je
balans op een paard. Daarnaast
leer je de technieken van het
‘veilig’ vallen. Want als je eenmaal weet waar je op moet letten
en je jezelf dit eigen maakt, voel
je je als ruiter te paard nog sterker! Spelenderwijze leer je om te
gaan met vallen en opstaan. Van
balanceren op een skippybal tot
oefeningen op een mat. Manege Kennemergaarde stelt hoge eisen aan de veiligheid van
ruiter en paard. En zij doen er
graag alles aan om deze kennis
over te dragen op hun klanten.
Geïnteresseerd? Houdt u de Facebook pagina in de gaten. Manege Kennemergaarde, Duin- en
Kruidbergerweg 79, SantpoortNoord, 023-5377886. Zie ook
www.kennemergaarde.nl.

Clubavond
bij PVIJ
IJmuiden - Maandag 3 november is er weer een gezellige clubavond, georganiseerd door de
Postzegel Vereniging IJmuiden.
Op deze avond is er natuurlijk
voldoende gelegenheid voor het
snuffelen in de 5-centsboeken
en nog meer wat met postzegels
te maken heeft. Vanaf circa 19.45
uur is men van harte welkom in
de Adelbertuskerk aan de Sparrenstraat. Meer weten? Bel 0641804330 (na 18.00 uur).

De perspiet.

Damclub IJmuiden
IJmuiden - Martijn Vis en Rick de
Wolf gaan zienderogen vooruit en
vormen een steeds lastiger obstakel voor de gevestigde dammers.
De inspanningen die de gelouterde spelers zich moeten getroosten om tot winst te komen schieten steeds vaker tekort. Martijn
Vis leverde een fraaie prestatie tegen Willem Winter. Met sterk spel
kwam hij zelfs gewonnen te staan.
Met kunst en vliegwerk hield Winter stand en kon door zijn routine later alsnog winnen. Berrie Bottelier kwam tegen Rick de
Wolf niet verder dan een puntendeling. Een prestatie van De Wolf
die veel belooft voor de toekomst.
De meeste belangstelling ging uit
naar de ontmoeting tussen Martin van Dijk en Casper Remeijer.
Koploper Van Dijk leed een ver-

rassende maar verdiende nederlaag. Piet Kok kwam tegen Harrie van der Vossen in het middenspel een schijf voor. Van der Vossen kreeg echter veel compensatie en trok uiteindelijk aan het
langste eind. Bram van Bakel en
Marcel Doornbosch deelden de
punten wat ook bij de ontmoeting
tussen Jan Apeldoorn en Stella
van Buuren te zien was. Klaas de
Krijger speelde een voortreffelijke
partij en won overtuigend van Nicole Schouten. Stijn Tuijtel lijkt in
topvorm. De wijze waarop hij won
van Cees van der Vlis was overtuigend en getuigde van een goede
voorbereiding, Jacqueline Schouten bleek te sterk voor Jan Maarten Koorn. Schouten kwam daarmee op haar vierde overwinning in
dit nog prille seizoen.

Koeien op Stal
Velsen-Zuid - Zondag 2 november organiseert Informatieboerderij Zorgvrij het evenement
Koeien op Stal met tal van leuke
activiteiten. Kom kijken naar het
scheren van de koeien en maak
een button met koeienhaar. Zie
hoe de hoeven bekapt worden.
Ga zelf aan de slag met wentelteefjes, maak een houten koeienpuzzel voor thuis en speel het boter kaas en eieren spel. Koeien op
Stal duurt van 11.00 tot 16.00 uur.
De entree is 4 euro per persoon
en voor dat bedrag kan aan alle
activiteiten worden meegedaan.

Competitienieuws
Badmintonclub IJmond
IJmuiden – Na vier speelrondes beginnen de poules van
de badmintonners al een beetje vorm te krijgen. Het 1e team
van BCIJ, dat dit seizoen uitkomt in de 1e klasse district,
doet het uitstekend. Met een
gelijkspel tegen SGA en drie
overwinningen, op Amsterdam, Slotermeer en Weesp,
staan zij stevig op de 2e plaats,
op één punt van koploper Almere. Team 2 (2e klasse) moet
het nog steeds doen zonder de
geblesseerde Paul van de Keer,
en staat, mede door de goede
invalbeurten van Steven Komin, Danny Heijne, Harald Hutten en Mattijs Kuiper, op een
nette vierde plaats. Team 3, uitkomend in de 3e klasse, heeft
na de eerste verloren wedstrijd
tegen De Gors, dat nu samen
met Upsilon aan kop gaat, drie

keer op rij gewonnen, met 6-2,
7-1 en 6-2. Het staat op twee
punten van de beide koplopers. Team 4 is dit seizoen gestart zonder de (met competitie) gestopte Henny Böhm en
gaat stevig aan de leiding in de
4e klasse. Ze wonnen hun eerste wedstrijd thuis tegen Almere met 6-2, de andere drie wedstrijden werden met 8-0 gewonnen. Met 13 punten voorsprong is een kampioenschap
nu al in beeld. Het vijfde team
van BC IJmond speelt in de 4e
klasse in een kleinere, maar
zware poule en heeft nog maar
drie wedstrijden gespeeld. Tegen ABC ’14 in Almere werd
met 7-1 verloren, de wedstrijden tegen Sparta (één inhaalwedstrijd) werden net met 5-3
verloren. Zie ook www.bcijmond.nl. (foto: Paul v/d Keer)

Strawberries wint
derby van Saxenburg
Driehuis - Het eerste herenteam van KHC Strawberries
heeft afgelopen zondag de
derby in Haarlem tegen Saxenburg gewonnen. Het werd 2-6
voor de bezoekers uit Driehuis. Strawberries had weinig
te duchten van de tegenstander, die zich vooral beperkte tot
tegenhouden.
De aanvallende intenties waren
vanaf de eerste minuut duidelijk zichtbaar bij Strawberries.
De bal ging snel rond en de
aanvallers werden vlot in stelling gebracht. Tot doelpunten
leidde dit niet, tot Erik van den
Berg in de zeventiende minuut
een strafcorner wist binnen
te pushen. Drie minuten later
scoorde Floris Welman een rebound van een strafcorner. Ondanks de vele kansen voor de
aardbeien werd er in de eerste
helft niet meer gescoord, onder
meer door goed keeperswerk
bij Saxenburg.
In het tweede bedrijf werd snel
orde op zaken gesteld door
de bezoekers. Daan van Poorten en Bas van Faassen maak-

ten binnen tien doelpunten
het derde en vierde doelpunt
van de wedstrijd en een monsterscore dreigde. Toch kwam
Saxenburg terug in de wedstrijd.
Twee counters werden binnengewerkt door de Haarlemmers,
waardoor zij weer een klein
beetje hoop op een goede afloop wisten te krijgen. Strawberries liet zich niet van de wijs
brengen en speelde de wedstrijd zakelijk uit.
Vijf minuten voor tijd scoorde Sander Joustra een prachtig doelpunt en één minuut
voor het einde van de wedstrijd
wist Van Poorten zijn tweede
van het duel te maken en zette
daarmee de eindstand van 2-6
op het scorebord.
Komende zondag komt koploper Purmerend op bezoek in
Driehuis, dat één punt voorsprong heeft op Strawberries.
Een mooie wedstrijd dus waarin verlies geen optie zal zijn
voor beide ploegen. De wedstrijd begint om 14.45 uur. (Finn
van Leeuwen)
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Werk aan knooppunten
Velsen en Beverwijk
Tot en met donderdag 6 november moeten weggebruikers op de
A9 en de A22 rekening houden
met hinder. Rijkswaterstaat werkt
aan twee calamiteitenbogen op
de knooppunten Velsen en Beverwijk. Tijdens deze werkzaamheden
geldt op de A22 en A9 een lagere
maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Velsense held geëerd
Burgemeester Jorritsma van de
gemeente Almere heeft 23 oktober jl. Stefan Teeuwen (31) uit Velserbroek en Danny van Kessel (32)
uit Heerhugowaard onderscheiden met een bronzen medaille van
de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen.

De heren hebben hun onderscheiding
te danken aan hun hun heldendaad
op woensdag 19 februari jl. Op deze
dag reden Stefan en Danny op de A6
richting Lelystad vlak bij de aansluiting met de A27. Zij zagen dat de auto

voor hen in de ﬂauwe bocht door een
nat wegdek slipte en omgekeerd in
een sloot terecht kwam. Het slachtoffer, de heer Meetsma, zat in de gordels
en hing met zijn hoofd onder water.
De twee mannen aarzelden geen moment, ze sprongen in de sloot en bevrijdden de bestuurder uit zijn benarde positie. De heer Meetsma maakt
het goed. Als getuige van de onderscheiding liet hij weten de heren heel
dankbaar te zijn. Op de foto, vlnr: Stefan Teeuwen, Wietze Meetsma, Danny van Kessel uit Heerhugowaard en
burgemeester Jorritsma.

De calamiteitenbogen zijn extra binnenbochten op de knooppunten Velsen en Beverwijk, die het mogelijk
maken om via de Wijkertunnel te rijden als de Velsertunnel door een ongeluk is gestremd.
Welke hinder?
• A22 richting het noorden: tot vrijdag 7 november is er van 20.00 tot
05.00 uur één rijstrook beschikbaar. In het weekend is er dag en
nacht één rijstrook beschikbaar.
• A9 richting het zuiden: van vrijdag
31 oktober (20.00 uur) tot maandag
3 november (05.00 uur) is er slechts

één rijstrook beschikbaar op twee
momenten na:
- volledige afsluiting in de avond en
nacht van zaterdag 1 november op
zondag 2 november (20.00 tot 06.00
uur).
- twee rijstroken open op het drukste moment zaterdag 1 november
van 15.00 tot 20.00 uur.
• Van maandag 3 november tot vrijdag 7 november is de A9 richting
het zuiden van 20:00 tot 05:00 uur
volledig afgesloten. Er kan worden
omgereden via de A22.
Renovatie Velsertunnel
Het is de bedoeling om de nieuwe calamiteitenbogen in januari in gebruik
te nemen. Deze kunnen ook van groot
belang zijn bij de grootschalige renovatie van de Velsertunnel in 2016.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Bel dan met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (06.00-22.30 uur).

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de
buurt onveilig? Dat wil het wijkteam graag weten en daarom
komen ze met een wijkmobiel
naar u toe. Op maandag 3 november staat het wijkteam klaar
in het Stratingplantsoen in Velsen-Noord en op donderdag 6
november in de Wieringer Aak
in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie,
stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de gemeente. Zij zetten zich in om alle wijken van Velsen leefbaar te houden en horen
uw suggesties graag. Met al uw opmerkingen, vragen en ideeën over
de leefbaarheid in de wijk kunt u
bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 15.00
tot 17.00 uur. Meer informatie of
vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255567369.

Regels hulp en ondersteuning
Het wijkteam komt naar u toe op 6 november!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en
sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar?

De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan De Wieringer Aak in Velserbroek.

Wanneer?

De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 6 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

De gemeenteraad van Velsen
heeft op donderdag 23 oktober jl.
de verordeningen over de Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015, de Participatiewet en de Jeugdhulp 2015 vastgesteld.

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden
voor de ondersteuning van hun inwoners op het gebied van zorg, hulp
en ondersteuning, en werk. De Wet
maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking
thuis de ondersteuning krijgen die

ze nodig hebben. De Participatiewet
ondersteunt mensen die geen werk
hebben: mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Beide wetten
willen inwoners op verschillende gebieden ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ook is de gemeente straks
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin.
Met het vaststellen van deze verordeningen heeft Velsen weer een belangrijke formele stap gezet om per
1 januari 2015 de nieuwe taken op
gebied van ondersteuning, zorg en
werk goed te kunnen doen.
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Extra parkeerplaatsen
Velsense bedrijven
station Driehuis
genomineerd voor
IJmond Duurzaam Award
Ursa Paint en IJmond Klimaatservice zijn genomineerd voor de
IJmond Duurzaam Award 2014.
Dinsdag 18 november wordt tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt de
award uitgereikt in de A9 Studio’s in Uitgeest. Ook Melkveehouderij Apeldoorn uit Uitgeest
is kanshebber. Het netwerkevent
begint om 16.00 uur.

Duurzame bedrijfsvoering
De genomineerden geven succesvol uitvoering aan duurzaam ondernemen en leveren daarmee een
bijdrage aan het verbeteren van het
milieu. Om deze bedrijven extra te
belichten is de IJmond Duurzaam
Award in het leven geroepen.

Jury
Een deskundige jury zal bepalen
welke van de drie bedrijven met
de IJmond Duurzaam Award naar
huis gaat. De leden, waaronder directeur Bert Pannekeet van de Milieudienst IJmond , kijken naar
de verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, of ze onderscheidend te werk gaan en een
voorbeeldfunctie vervullen. Ook
wordt beoordeeld naar energiebesparende maatregelen, energieopwekking, afvalscheiding, materiaalgebruik en mobiliteit. Meer info:
www.ijmondonderneemt.nl.

Het parkeerterrein bij station Driehuis is vanaf zondag 2 november
2014 18.00 uur gedurende vier weken niet meer te gebruiken. Het
terrein gaat op de schop en krijgt
er 18 parkeerplaatsen bij. Tijdens
de onderhoudswerkzaamheden is
het treinstation wel te voet of per
fiets te bereiken.

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

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

Baggerwerkzaamheden
Rijkswaterstaat
voert
in
2014/2015 onderhoud uit aan het
sluizencomplex te IJmuiden om
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de vaarwegen te
vergroten.

Tot april 2015 wordt door aanne-

mingsbedrijf De Klerk Waterbouw
gewerkt aan het onderhoud van de 1e
Rijksbinnenhaven. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit baggeren. De bewoners in de haven zijn ingelicht maar zullen naar waarschijnlijkheid ook weinig tot geen hinder
ondervinden.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
oktober tot en met 24 oktober
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld..

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

IJmuiden
Pieter Nuytsstraat ong., kappen 8
bomen (24/10/2014) w14.000519;
Maxwellstraat 13, veranderen kantoor (23/10/2014) w14.000517;
Willemsbeekweg 44, vergroten dakopbouw (24/10/2014) w14.000521;
de Rijpstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(20/10/2014)
w14.000507;
Lorentzstraat 34, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/10/2014)
w14.000509.

Driehuis
Waterlandweg ong., kappen 2 bomen (23/10/2014) w14.000516;
Valeriuslaan
80,
plaatsen
erker(voorgevel)(21/10/2014)
w14.000512.
Santpoort-Noord/Velsen-Zuid
Duin en Kruidbergerweg 66a en
Rijksweg 134, kappen 2 bomen
(22/10/2014) w14.000513;
Spoorweg
Uitgeest/SantpoortNoord, kappen 60 bomen langs

spoorweg
Uitgeest-SantpoortNoord (20/10/2014);
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mobiele
zwembadoverkapping
(23/10/2014) w14.000514;
Kerkesingel ong., kappen boom
(21/10/2014) w14.000511.
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 64, oprichten garage met kantoorruimte en kappen 4
bomen (17/10/2014) w14.000508;
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
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Aanvragen (vervolg)
bomen (17/10/2014) w14.000508;
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
verkleinen kozijn (24/10/2014)
w14.000520.
Velserbroek

Liniepad 50, verhuren ruimte t.b.v.
bed en breakfast (22/10/2014)
w14.000518.
Velsen-Noord
Watervlietstraat 37, plaatsen 2 dak-

kapellen (voor- en achtergevel)
(21/10/2014) w14.000515.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Bonekampstraat 13, plaatsen erker
(27/10/2014) w14.000420;
Strandweg ong., oprichten vrieshal met kantoor (24/10/2014)
w14.000428;
Kennemerlaan 73, wijzigen bestemming detailhandel naar winkelondersteunende daghoreca (27/10/2014)
w14.000391.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Anemonenstraat 24, vergroten woning met uitbouw (21/10/2014)
w14.000314;
Hyacinthenstraat 59A, plaatsen 3 ramen (27/10/2014) w14.000416;
Wustelaan ong., kappen boom
(27/10/2014) w14.000502;
Hoofdstraat ong., kappen boom
(27/10/2014) w14.000503;
Overbildtweg 40, kappen boom
(27/10/2014) w14.000469.

Bickerlaan 54, kappen
(23/10/2014) w14.000466.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, kappen
(23/10/2014) w14.000459.

boom

boom

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 170 9000, kappen 11
bomen (23/10/2014) w14.000477.
Velserbroek
Floraronde 291, gebruiksvergunning kinderdagverblijf (27/10/2014)
w14.000255;
Grote Buitendijk ong., kappen 4 bomen (23/10/2014) w14.000475;
Rietkamp
7,
kappen
boom
(23/10/2014) w14.000473;
Rietkamp
13,
kappen
boom
(23/10/2014) w14.000474;
Langemaad ong., kappen boom
(23/10/2014) w14.000482;
Fregat 81, kappen 2 bomen
(23/10/2014) w14.000498;
Grote Buitendijk 102, kappen boom
(23/10/2014) w14.000462.
Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening
Verkoop vuurwerk artikel 2:56 APV
Mandenmakersstraat 15, 1991 JG
Velserbroek. Verkoopdagen: maandag 29 december, dinsdag 30 december en woensdag 31 december 2014
(16/10/ 2014) u14.010282.
Evenementen artikel 2:17 APV
14 december 2014, Kerstmarkt, winkelgalerij Hagelingerweg, Broekbergenplein, Hoofdstraat en pleintje t.o.
kermislandje in Santpoort-Noord
(20/10/ 2014) u14.009591;
22 november 2014, Sint Nicolaasintocht, Santpoort Noord ( 21/10/
2014) u14.009470;
2 november 2014, Halloweenmarkt, winkelgedeelte Lange Nieuwstraat te IJmuiden (23/10/ 2014)
u14.009865.
8 november 2014, 2Generations,
Snowplanet, Heuvelweg 6-8, Velsen
Zuid (28/10/2014) u14.009691
Standplaats artikel 5:18 APV
Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen, van 8 tot 20
december 2014, Bloemendaalsestraatweg 169 a te Santpoort-Zuid
(23/10/2014) u14.010318.

Publicatie beslissingen ingevolge wet BRP
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
basisregistratie personen 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.
Het betreft de volgende personen:
Agüero Velazquez,N.
Bertrums,F.W.P.J.

geb. 30-08-1972
geb. 07-05-1973

Dalkalı,E.
geb. 20-08-1973
Dekkers,E.
geb. 21-12-1953
Garsevanidou,M.
geb. 14-06-1967
Glas,N.
geb. 16-07-1979
Hol,S.A.
geb. 16-03-1976
Ivanov,I.V.
geb. 23-11-1971
Langenberg,M.
geb. 14-09-1973
Linger,R.F.E.
geb. 13-05-1950
Jong de, W.
geb. 24-01-1990
Nadeem, A.
geb. 15-05-1960
Nastasowski,J.
geb. 31-12-1981
Oude Weernink,M.H.B. geb. 23-06-1959
Radenković,M.
geb. 14-06-1976
Sasheva,E.
geb. 02-03-1978
Truszkowski,J.
geb. 02-08-1974
Yildirim,A.
geb. 19-03-1967

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.
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.
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Verordeningen Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 23 oktober 2014 heeft besloten:

- De volgende verordeningen vast te stellen:
o Verordening Jeugdhulp 2015;
o Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015;
o Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Velsen;
o Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Velsen;
o Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015 gemeente Velsen.

- deze verordeningen per 1 januari 2015 in werking te laten treden;
- de volgende verordeningen per 1 januari 2015 in te trekken:
o Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013;
o Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen;
o Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen;
o Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen;
o Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen;
o Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen;
o Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 gemeente
Velsen;
o Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
gemeente Velsen;
o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente
Velsen.
De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de verordeningen 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

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

Jacob van Heemskerkstraat 13, 1972

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

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

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

Verordening Jeugdhulp 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 23 oktober

2014 heeft besloten:

De Verordening Jeugdhulp 2015
vast te stellen en deze per 1 januari
2015 in werking te laten treden

De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening
12 weken ter inzage bij de receptie

van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

Verordening tot 6e wijziging van APV Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 23 oktober
2014 heeft besloten:

-de verordening tot 6e wijziging van
de gewijzigde Algemene Plaatselij-

ke Verordening Velsen 2009, met inbegrip van de bijlagen 1 en 2, vast te
stellen;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 31 oktober 2014.

-de verordening tot 6e wijziging van
de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening Velsen 2009 daags na
officiële bekendmaking in werking
te laten treden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening

12 weken ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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Raadsplein 6 november 2014

De raad heeft in zijn vergaderingen van 23 oktober 2014 een besluit genomen

IJmuiden - Per 1 januari 2015 zal
Martijn Mewe stoppen als directeur-bestuurder van Bibliotheek
Velsen. In de afgelopen jaren
heeft hij met enthousiasme leiding gegeven aan een groot aantal veranderingen binnen de bibliotheek. Mewe start vanaf 2015
een zelfstandige adviespraktijk.
Interim-bestuurder Hans Spruijt
zal de directietaken tijdelijk waarnemen.
Bibliotheek Velsen heeft de afgelopen jaren een intensieve transitiefase doorlopen. Naast het proces van verzelfstandiging en reorganisatie, heeft de bibliotheek
een aantal belangrijke stappen in
het productaanbod gezet. Overstap naar de landelijke website
heeft de digitale dienstverlening
sterk verbeterd. Door intensivering van lokale partnerships (onder andere met Kunstencentrum
Velsen en Stichting Welzijn) is het
activiteitenaanbod breder en sterker. De introductie van een nieuw
catalogussysteem in samenwerking met Bibliotheek IJmond
Noord heeft gemaakt dat het collectieaanbod verdubbeld is.
Mewe over zijn rol in dit proces:
,,Ik heb met veel plezier en enthousiasme leiding gegeven aan
de veranderingen in de afgelopen periode. De bibliotheek is
mede hierdoor een gewaardeerde dienstverlener en samenwerkingspartner binnen Velsen/
IJmuiden. Voor mij persoonlijk
liggen toekomstige uitdagingen
op een ander vlak, ik begin een
zelfstandige adviespraktijk. Ik kijk
met veel plezier terug op de afgelopen jaren en zal de ontwikkeling

‘t Mosterdzaadje

‘t Mosterdzaadje

Die Schöne Müllerin en
Russische Romantiek

steeds leidde. Op zondag 2 november om 15.00 uur voert de
pianiste Aksana Stahievitch ‘De
seizoenen’ van Tsjaikovski uit.
Dit, met de daarbij behorende
kunstwerken van de Wit-Russische Elena Vashkevich én de poezie van Poesjkin, gelezen door
Frans Groothuis, maakt deze uitvoering tot een prachtig geheel
waarbij in klank, beeld en woord
alle twaalf maanden van het jaar
te beleven zijn. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.

van de bibliotheek in de Velsense
samenleving met belangstelling
blijven volgen.”
Voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Schröer, over het besluit van Mewe: ,,We zullen Martijn gaan missen. Hij heeft in de
beginfase van zijn directeurschap
in korte tijd een aantal flinke uitdagingen voor zijn kiezen gehad, zoals de bezuinigingen en
de verzelfstandiging. Toch heeft
hij noodzakelijke vernieuwingen
weten door te voeren. Geen eenvoudige opgave. Hij laat de bibliotheek kansrijker achter.”
Mewe blijft zich tot het einde
van zijn dienstverband (1 januari 2015) inzetten voor de bibliotheek. De continuïteit van de organisatie is gewaarborgd door
het enthousiaste team van de bibliotheek en interim-bestuurder
Hans Spruijt.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 23 oktober 2014 een besluit genomen

Santpoort- - Op vrijdag 31 oktober om 20.00 uur wordt ‘Die
schöne Müllerin’ van Schubert
uitgevoerd door de bas/bariton
Joost van Tongeren en de pianiste Lennie Kerkhoff.
Deze twee Haarlemse musici, bij
gelegenheid aan elkaar gekoppeld, verstonden elkaars muzikale taal en besloten samen
verder te gaan. Meteen maar
het summum van de liedkunst:
Schuberts ‘Die Schöne Müllerin’. Het verhaal gaat over een
romantische jongeling die verliefd wordt op de molenaarsdochter. Zij kiest echter voor de
jager. De jongeman eindigt in de
trouwe beek, die hem op zijn pad

Directeur Martijn Mewe
vertrekt bij Bibliotheek

Die Schöne Müllerin en
Russische Romantiek

IJmuiden - Per 1 januari 2015 zal
Martijn Mewe stoppen als directeur-bestuurder van Bibliotheek
Velsen. In de afgelopen jaren
heeft hij met enthousiasme leiding gegeven aan een groot aantal veranderingen binnen de bibliotheek. Mewe start vanaf 2015
een zelfstandige adviespraktijk.
Interim-bestuurder Hans Spruijt
zal de directietaken tijdelijk waarnemen.
Bibliotheek Velsen heeft de afgelopen jaren een intensieve transitiefase doorlopen. Naast het proces van verzelfstandiging en reorganisatie, heeft de bibliotheek
een aantal belangrijke stappen in
het productaanbod gezet. Overstap naar de landelijke website
heeft de digitale dienstverlening
sterk verbeterd. Door intensivering van lokale partnerships (onder andere met Kunstencentrum
Velsen en Stichting Welzijn) is het
activiteitenaanbod breder en sterker. De introductie van een nieuw
catalogussysteem in samenwerking met Bibliotheek IJmond
Noord heeft gemaakt dat het collectieaanbod verdubbeld is.
Mewe over zijn rol in dit proces:
,,Ik heb met veel plezier en enthousiasme leiding gegeven aan
de veranderingen in de afgelopen periode. De bibliotheek is
mede hierdoor een gewaardeerde dienstverlener en samenwerkingspartner binnen Velsen/
IJmuiden. Voor mij persoonlijk
liggen toekomstige uitdagingen
op een ander vlak, ik begin een
zelfstandige adviespraktijk. Ik kijk
met veel plezier terug op de afgelopen jaren en zal de ontwikkeling

IJmuiden – Zondag 2 november is
Forteiland IJmuiden voor de laatste keer in het seizoen geopend
voor het publiek. Het Fort is sinds
1996 als internationaal monument
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De overtocht naar
het Forteiland wordt verzorgd door
MS ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn om 10.45, 12.45 en
15.10 uur. Vanaf het eiland vaart
de boot weer terug om 13.00, 15.15
en 17.15 uur. Na aankomst op het
eiland worden de bezoekers gedurende circa 1,5 uur in groepjes in en rond het Fort rondgeleid
door ervaren gidsen. Na de rondleiding kan men op eigen gelegenheid het eiland verkennen of in de
Koepelzaal van het Fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje.
Pinnen is op het eiland helaas niet
mogelijk. Men is vrij om op het eiland te verblijven totdat de laatste
boot vertrekt. Overigens moeten
mindervaliden er rekening mee
houden dat het Fort niet overal
makkelijk begaanbaar is. Voor rolstoelen bijvoorbeeld zijn sommige ruimten niet toegankelijk. Toegangskaarten voor de overtocht,
inclusief rondleiding, kosten 12,50
euro per persoon. Kinderen tot en
met 6 jaar hebben gratis toegang
(mits onder begeleiding; maximaal
4 kinderen per begeleider). Kaarten kunnen vooraf worden besteld
via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch: 0255511676. Maar ook aan boord van
de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.

steeds leidde. Op zondag 2 november om 15.00 uur voert de
pianiste Aksana Stahievitch ‘De
seizoenen’ van Tsjaikovski uit.
Dit, met de daarbij behorende
kunstwerken van de Wit-Russische Elena Vashkevich én de poezie van Poesjkin, gelezen door
Frans Groothuis, maakt deze uitvoering tot een prachtig geheel
waarbij in klank, beeld en woord
alle twaalf maanden van het jaar
te beleven zijn. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.

Forteiland
IJmuiden sluit
seizoen af

vseaport.nl .

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl Een
samenvatting van deze vergadering is terug te zien in de week na de vergadering op het TVkanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl .

Forteiland
IJmuiden sluit
seizoen af

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

• Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde APV Velsen 2009
• Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
• Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord
• Verklaring van geen bedenkingen voor Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord
• Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond
Werkt!
• Verordening Jeugdhulp 2015
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
• Verordeningen Participatiewet:
* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
* Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
* Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
* Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
* Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015
Santpoort- - Op vrijdag 31 oktober om 20.00 uur wordt ‘Die
schöne Müllerin’ van Schubert
uitgevoerd door de bas/bariton
Joost van Tongeren en de pianiste Lennie Kerkhoff.
Deze twee Haarlemse musici, bij
gelegenheid aan elkaar gekoppeld, verstonden elkaars muzikale taal en besloten samen
verder te gaan. Meteen maar
het summum van de liedkunst:
Schuberts ‘Die Schöne Müllerin’. Het verhaal gaat over een
romantische jongeling die verliefd wordt op de molenaarsdochter. Zij kiest echter voor de
jager. De jongeman eindigt in de
trouwe beek, die hem op zijn pad

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1
Opening
2
Begroting 2015 gemeente Velsen
3
Belastingverordeningen 2015 gemeente Velsen

over de volgende onderwerpen:

IJmuiden – Zondag 2 november is
Forteiland IJmuiden voor de laatste keer in het seizoen geopend
voor het publiek. Het Fort is sinds
1996 als internationaal monument
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De overtocht naar
het Forteiland wordt verzorgd door
MS ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn om 10.45, 12.45 en
15.10 uur. Vanaf het eiland vaart
de boot weer terug om 13.00, 15.15
en 17.15 uur. Na aankomst op het
eiland worden de bezoekers gedurende circa 1,5 uur in groepjes in en rond het Fort rondgeleid
door ervaren gidsen. Na de rondleiding kan men op eigen gelegenheid het eiland verkennen of in de
Koepelzaal van het Fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje.
Pinnen is op het eiland helaas niet
mogelijk. Men is vrij om op het eiland te verblijven totdat de laatste
boot vertrekt. Overigens moeten
mindervaliden er rekening mee
houden dat het Fort niet overal
makkelijk begaanbaar is. Voor rolstoelen bijvoorbeeld zijn sommige ruimten niet toegankelijk. Toegangskaarten voor de overtocht,
inclusief rondleiding, kosten 12,50
euro per persoon. Kinderen tot en
met 6 jaar hebben gratis toegang
(mits onder begeleiding; maximaal
4 kinderen per begeleider). Kaarten kunnen vooraf worden besteld
via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch: 0255511676. Maar ook aan boord van
de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.

Op donderdag 6 november 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945.

van de bibliotheek in de Velsense
samenleving met belangstelling
blijven volgen.”
Voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Schröer, over het besluit van Mewe: ,,We zullen Martijn gaan missen. Hij heeft in de
beginfase van zijn directeurschap
in korte tijd een aantal flinke uitdagingen voor zijn kiezen gehad, zoals de bezuinigingen en
de verzelfstandiging. Toch heeft
hij noodzakelijke vernieuwingen
weten door te voeren. Geen eenvoudige opgave. Hij laat de bibliotheek kansrijker achter.”
Mewe blijft zich tot het einde
van zijn dienstverband (1 januari 2015) inzetten voor de bibliotheek. De continuïteit van de organisatie is gewaarborgd door
het enthousiaste team van de bibliotheek en interim-bestuurder
Hans Spruijt.

Directeur Martijn Mewe
vertrekt bij Bibliotheek

* Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015
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