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Kick-off Serious Request
IJmuiden - Het Vellesan College startte gisteren de kick-off voor 3FM Serious Request met een pannenkoekenactie. Op 20 december zal een groep leerlingen en leiding het eindbedrag brengen naar het
Glazen Huis in Enschedé. Dit jaar wordt het Rode Kruis gesteund in haar kruistocht tegen babysterfte.
Op het Vellesan College zullen deze periode tal van activiteiten worden ondernomen, van auto’s wassen
tot statiegeldflessen inleveren. De pannenkoeken werden woensdag gebakken door directeur Boelsma
en de afdelingsleiders en kostten een euro. De zoetigheid fietste er wel in bij de leerlingen. ‘Staat u hier
morgen weer?’ wilde Noa weten. (Karin Dekkers)

Vreeswijkpad
geopend

Zie artikel elders in deze krant.

zie onze advertentie

wasdrogers
v.a. e 199,wasautomaten
e 299,AAnbieding

Led-tv samsung
v.a. e 299,Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

zondag 18 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen DWV
Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

IJmuiden aan Zee - Vijfentwintig jaar na het overlijden van troubadour Cornelis Vreeswijk kreeg de van
oorsprong IJmuidense zanger een eigen straatnaam in IJmuiden. Zoon Jack Vreeswijk heeft vorige week
vrijdag het straatnaambord bij de strandopgang en zijn vaders borstbeeld onthuld. Het Cornelis Vreeswijk
Genootschap heeft de aanvraag voor het straatnaambord ingediend. Overigens krijgen meer strandopgangen en paden in het duingebied een eigen naam. Dat is onder meer belangrijk om bij calamiteiten duidelijker te kunnen aangeven waar de hulpdiensten moeten zijn. De Commissie Naamgeving is creatief geweest
en komt met namen als Vliegerpad, Kitesurfpad, Waeckerpad en Kokmeeuwpad. (foto: Peter Herweijer)

Brand in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Bij het afvalverwerkingsbedrijf CMF Services in
Velsen-Noord heeft vorige week woensdag een felle brand gewoed.
De zwarte rook was in de wijde omgeving te zien. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Bij de brand raakte niemand gewond. In verband met de rook
werd de A22 korte tijd afgesloten.
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Met je huisdier op
de foto bij GroenRijk

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

Santpoort-Noord - Zaterdag
van 10.00 tot 15.00 uur is
er bij GroenRijk Velserbroek
een dierenfotograaf aanwezig. Alle dieren zijn van harte welkom!

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

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Drukbezochte inloop
nieuwe uitzendkrachten
IJmuiden - De inloopmiddag
die Zebra Uitzendbureau zaterdag organiseerde om nieuwe heftruckchauffeurs en operators te werven, heeft alle verwachtingen overtroffen. Aan het
einde van de dag stond de teller
op 60 inschrijvingen. ,,Het was zo
druk dat we het nauwelijks aankonden’’, aldus vestigingsmanager Edwin Schilling.
De inloopmiddag was bedoeld
om uitzendkrachten te werven
voor een groot vis- en vleesverwerkend bedrijf in IJmuiden.
Schilling: ,,Zij hebben een nieuwe opdrachtgever en moeten
meer mensen inzetten. In overleg met de klant hebben we besloten om de werving en selectie op deze manier te organiseren. We hebben een presentatie
gehouden over het bedrijf en uitgelegd wat wij van onze uitzendkrachten verwachten, zoals collegialiteit, accuratesse en be-

trokkenheid. Wij vinden dat onze mensen moeten weten in wat
voor bedrijf ze terecht komen.
Maar we verwachten ook dat ze
zich onderscheiden door bijvoorbeeld een bezem te pakken als
een machine even stilstaat.’’
De vestigingsmanager is erg tevreden over het resultaat, net als
de klant trouwens. ,,Het is voor
het eerst dat we zo’n inloopmiddag organiseerden en dan is 60
inschrijvingen een geweldige
score. Misschien is het wel typisch iets van de huidige markt.
Het is toch een stukje extra service naar de klant. Het zou best
kunnen dat we dit vaker gaan
doen.’’
Het afgelopen jaar hebben vier
uitzendkrachten een vast contract gekregen bij het vis- en
vleesverwerkende bedrijf. Schilling verwacht dat dit ook zal gebeuren met een aantal van de
nieuwe inschrijvers.

Dit weekeinde speelt
Jonge Stem ‘Urinetown’
Velsen – Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november speelt Jeugdmusicalvereniging De Jonge
Stem in Stadsschouwburg Velsen als eerste amateurvereniging in Nederland de hitmusical
‘Urinetown’.
Zeikstad, de musical is nog
maar net professioneel in première gegaan en is nu al bij De
Jonge Stem als ‘Urinetown’. In
2010 en 2011 tourde deze musical door Nederland onder de titel Zeikstad met in de hoofdrollen onder meer Jamai Loman en
Susan Seegers. Zeikstad kreeg
vier Musical Awards. De van
oorsprong Amerikaanse musical vertelt het verhaal van een
stad waar door waterschaarste alle privé toiletten verboden
zijn, en openbare toiletten veel
geld kosten. De machtige zakenman Reinhard Kleinhart heeft alle toiletten in handen en heerst
als een tiran over de stad, tot de
jonge Bobbie Goud er iets aan
probeert te doen.
Hij bereidt een opstand voor,

maar het feit dat hij ondertussen
verliefd is geworden op Kleinharts dochter maakt de zaken
een stuk ingewikkelder...
‘Urinetown’ is een komisch verhaal met aanstekelijke muziek
en talloze knipogen naar bestaande musicals. De variatie
aan personages en de vele ensemblenummers maken het een
perfecte musical voor De Jonge
Stem, en een voorstelling die je
gezien moet hebben!
Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem is een begrip in Velsen
en omgeving.
De ambitieuze groep heeft al vele talenten voortgebracht en bestaat volgend jaar 60 jaar. ‘Urinetown’ heeft een cast van maar
liefst 45 jongeren in de leeftijd
van 12 tot 21 jaar, die onder leiding staan van hetzelfde artistieke team dat vorig jaar al met
zoveel succes de musical Our
House bracht. De voorstellingen
zijn 16 en 17 november om 20.15
uur. Kaarten kosten 16,50 euro.
Zie ook www.dejongestem.nl.

Bezoekers ontvangen direct een
gratis foto op creditcardformaat.
Men kan ook kiezen voor een
mooie lijst. Speciaal voor deze
dag heeft GroenRijk twee mooie
aanbiedingen.
Vanaf deze week is GroenRijk
ook weer iedere zondag open.
Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van de
sfeervolle kerstshow. Elke zon-

dag genieten van kopje koffie met appeltaart voor maar 1
euro. De high tea die GroenRijk
Velserbroek heeft verloot onder de Facebookfans is gewonnen door Janita Gerrits-Smit. De
nieuwe actie op Facebook is van
start gegaan. Bij 400 likes wordt
er een kerstverlichtingcadeaubon ter waarde van maar liefst
75 euro verloot. Volg GroenRijk
op Facebook en win!
Vanaf dit najaar worden er diverse workshops georganiseerd.
De eerstvolgende staat in de
agenda op vrijdag 30 november op 19.00 uur. Zie ook www.
groenrijkvelsebroek/workshops.

Sinterklaasfabriek
is weer geopend
Regio - Dit jaar komt de Stoomboot op zaterdag 17 november
aan in Roermond, waarna de
bootreis snel verder gaat naar
Haarlem. Hier komen de Sint
en zijn Pieten op zondag 18 november binnenvaren. Zondag 18
november is ook de dag dat de
Sinterklaasfabriek zijn deuren
opent en vanaf deze dag zullen de Sint en zijn Pieten geregeld op deze locatie in de Waarderpolder te vinden zijn. Naar de
Sinterklaasfabriek gaan zij voor
de prachtigste kostuums, het
beste grimeerwerk en de mooiste pruiken.
De Sinterklaasfabriek opent precies op tijd zijn deuren voor misschien wel de mooiste feestperiode die Nederland kent. Op
de prettig gelegen locatie in de
Waarderpolder kan men in alle rust het hele traject doorlopen om als perfecte Sint of Piet
voor de dag te komen. De Sinterklaasfabriek heeft een heel
eigen filosofie, die meer is geworteld is in het theater dan in
de feestartikelen branche. Kwaliteit en professionaliteit staan
voorop.
De handgemaakte kostuums zijn
speciaal voor de Sinterklaasfabriek ontworpen door een ontwerpster van theaterkostuums.

Zij onderscheiden zich door hun
hoogwaardige materiaalkwaliteit, authentieke vormgeving en
rijke uitstraling. De Sinterklaas
kostuums zijn geïnspireerd op
de oorspronkelijke liturgische
kleding, compleet met echte
bisschopsmantel: het originele
gewaad van de goedheiligman.
De drie soorten Zwarte Piet kostuums zijn authentiek gemodelleerd naar de oorspronkelijke
dracht van de Spaanse page.
Alle kostuums zijn van gevoerd
eersteklas fluweel, hebben een
perfecte pasvorm, zijn verkrijgbaar in diverse maatvoeringen
en worden perfect onderhouden, zodat zij altijd schoon zijn
en eruit zien als nieuw. Het grimeerwerk wordt uitgevoerd
door professionele grimeurs met
ruime ervaring in de theaterwereld en in het grimeren van Sinterklaas en Zwarte Piet.
De Sinterklaasfabriek is gemakkelijk te bereiken en je kunt er
gratis voor de deur parkeren,
buiten het zicht van kinderen. Of
Sint en zijn Pieten nu op de zaak,
de sportclub of thuis tussen de
schuifdeuren de kinderen gaan
vermaken, in de Sinterklaasfabriek krijgen zij alle support die
zij nodig hebben! Zie ook www.
sinterklaasfabriek.nl.
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Donderdag 15 november
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Dans Works Rotterdam ‘Codex’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: No Means No.
20.30 uur. Toegang 15,-. LOS!
om 24.00 uur. Toegang 5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.
Café: The Risque. 21.00 uur.
Toegang gratis.

Vrijdag 16 november
Pieter Vermeulen Museum,
tentoonstelling Wip Wollewap
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Knutselen,
konijntje maken van klei. Zie
www.pieter-vermeulen-museum.nl.
SC Telstar-BV Veendam. Aanvang 20.00 uur.
Rode Safraan, concert en
cd-presentatie in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden,
aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: De
Jonge Stem speelt ‘Urinetown’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Angels
Share’. Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Singer/songwriter Marike Jager. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: The Sound Reunion
Party. 23.00-04.00 uur. Toegang
15,- vanaf 18 jaar. Café: Peter
Vandrie en Emmy Green. 21.00
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 november
Kidsdag (sneeuw en fun) bij
SnowPlanet in Velsen-Zuid.
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Van 09.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via www.snowplanet.nl
of 0255-545848
Samen met je huisdier op de
foto bij GroenRijk Velserbroek.
Tussen 10.00 en 15.00 uur. Bezoekers ontvangen direct een
gratis foto op creditcardformaat.
Sinterklaas komt om 10.00 uur
aan bij het Rolandsplantsoen
(tegenover Café Seven Seas) in
Velsen-Noord.
Aankomst Sinterklaas IJmuiden. Voorprogramma start 12.00
uur. Om 13.00 uur vertrek de
stoet vanaf de Loswal en start
de intocht door IJmuiden.

Strandexcursie over het IJmuiderstrand met IVN-natuurgids.
Van 12.30 tot 14.00 uur. Zie ook
www.np-zuidkennemerland.nl/
excursies/online boeken.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Intocht Sinterklaast Spaarndam. Vanaf 13.30 uur zijn alle
kinderen welkom op de Kolk.
Gildewandeling rond de Grote Markt in Haarlem. Aanvang
13.30 uur.
Breien voor de Dierenbescherming in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Tussen 14.00
en 16.00 uur. De middag wordt
geoganiseerd door Steek van
Wal in Santpoort-Noord.
Kienavond bij Jeu de Boulevereniging PUIJ, Heerenduinweg
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: De
Jonge Stem speelt ‘Urinetown’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Micha Wertheim
‘Micha Wertheim voor jet het
weet’. Aanvang 20.30 uur.
Barnbees in café The Bruce,
Kanaalstraat 42 IJmuiden. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Magnetron music
revue 2012 met o.a. De Jeugd
van Tegenwoordig. 20.30 uur.
Toegang 15,-. Van 23.00-04.00
uur: Nope is Dope. Toegang 15,vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Only
Seven Left. 19.30 uur. Toegang
11,-. Café: Oh No! Yoko en Tellison. 21.00 uur. Toegang gratis.
Van 23.00-04.00: Karton Showcase. Toegang gratis.

Zondag 18 november
Optreden Neva Ensemble in
de Engelmunduskerk in Driehuis tijdens de eucharistieviering om 10.30 uur.
Lezing door dr. Hein van Dongeneen in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema:
‘Van het licht en het glas’. Aanvang 10.30 uur.
Wings
Ensemble
speelt
Mahler, Strauss en Francaix in
de Janskerk Haarlem, Jansstraat 40 Haarlem. Om 11.30 en
15.00 uur.
Strandexcursie over het IJmuiderstrand met IVN-natuurgids.
Van 12.30 tot 14.00 uur. Zie ook
www.np-zuidkennemerland.nl/
excursies/online boeken.
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
tentoonstelling Wip Wollewap
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.pieter-vermeulen-museum.nl.
Workshop van Koe tot Cake

bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van
13.30 tot 16.00 uur. Voor kinderen van 7 t/m 10 jaar.
Marionetten Theater tijdens
het ZoMiPo in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Aanvang
14.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Popquiz. 14.30 uur. Toegang 10,- per team.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
The Jay-Jay Bluesband in Fort
Zuid, Boezemkade in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.
Immanuelkoor viert haar
60-jarig bestaan met een bijzonder concert in de Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 Haarlem-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Elvismiddag bij De Griffioen,
Frans Naereboutstraat 9 IJmuiden. Vanaf 16.30. Toegang gratis.
Optreden Mo and the Magic
bij Café Bartje, Hoofdstraat 150
Santpoort-Noord. Van 17.00 tot
20.30 uur.
Band Jimmy’s Gang in café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 Santpoort-Noord. Aanvang 17.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: King Cake tijdens
foyerconcert. Aanvang 18.00
uur.

Maandag 19 november
Clubavond PVIJ in één van de
zalen van de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf
circa 19.45 uur.

Dinsdag 20 november
Gratis foto van uw huisdier bij
Dierenspeciaalzaak Van Roijen, Hoofdstraat 158 SantpoortNoord. Tussen 13.00 en 18.00
uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Spektakelshow ‘yab Yum - het
Circus van de Nacht’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Theatergroep
Carver ‘Café Lehmitz 2012’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Therapy? en Lafaro.
20.30 uur. Toegang 18,-.

Woensdag 21 november
Zee- en Haven Museum open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
tentoonstelling Wip Wollewap
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.pieter-vermeulen-museum.nl.
Knutselactiviteit schoenpaketje maken voor het paard van
Sinterklaas bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Van 13.30 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Spektakelshow ‘Yab Yum - het
Circus van de Nacht’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Theatergroep

Carver ‘Café Lehmitz 2012’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Swans ft. special
guest Sir Richard Bishop. 20.30
uur. Toegang 20,-.

Donderdag 22 november
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Don Juan’ - Komedie met een
bite. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Fillm ‘A Royal Affair’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Go Back to the Zoo.
20.30 uur Toegang 17,50. Kleine
zaal: LOS!. 24.00 uur. Toegang
5,-, voor studenten gratis. Vanaf
18 jaar. Café: Seeka, aftershow
Go Back to the Zoo. 21.00 uur.

Sinterklaas in
Santpoort-N.
Santpoort-Noord - Sinterklaas
komt ook dit jaar weer naar Santpoort–Noord en wel op zaterdag 24 november. Rond 15.00 uur
zal hij met een aantal pieten te
paard vertrekken vanaf het landje
van Scholz aan de Burg. Enschedélaan. Via de Hoofdstraat zal de
goedheiligman naar het podium
op het Broekbergenplein gaan om
daar naar de Santpoortse kinderen te luisteren. Sinterklaas heeft
echter wel een probleem, de staf
van de Sint is kwijt. Dus hij komt
met een wandelstok het dorp in en
hoopt dat alle kinderen hem helpen zoeken naar zijn mooie staf.

Drukbezochte clinic
bij Stormvogels
IJmuiden - Vorige week maaandagavond verzorgde de technische staf van Stormvogels een
voetbalclinic voor de E- en F-pupillen van de vereniging. De lichttraining werd druk bezocht en
stond onder leiding van jeugdcoordinator Jelle Anker en jeugdvoorzitter Alex Beck en zijn vrouw
Jeannette. Met veel elan zetten
de jonge spelers en speelsters
hun beste beentje voor. Dat deden zij met overgave omdat ze
getraind werden door de hoofdtrainers van Stormvogels, DickJan Ente en Marcel Looij, en door
spelers van de selectie. Hun grote voorbeelden dus. Verder wilden ze ook aan hun eigen jeugd-

trainers, die uiteraard ook van de
partij waren, laten zien wat ze van
hen allemaal al geleerd hebben.
In een mooi opgezet circuit werd
op verschillende elementen geoefend. Afwerken op doel (met
een echte keeper van de selectie), het aannemen en spelen, kappen en draaien, positiespel, techniekoefeningen en uiteraard het partijspel stonden op
het programma. Na ruim een uur
vol inspanning werd hun inzet en
prestatie beloond met een drankje van de jeugdcommissieen was
er een groot applaus van de deelnemers voor hun trainers en voor
zich zelf. Zie ook www.stormvogels.nl.

Nieuwe bestuurder
OCK het Spalier
Santpoort-Noord - De Raad
van Toezicht van OCK het Spalier
heeft Hendrik Beelen benoemd
als nieuwe voorzitter van de
Raad van Bestuur. Hij volgt Zwan
Hutten op, die na een dienstverband van ruim 44 jaar met pensioen gaat. Beelen treedt op 1
januari 2013 in dienst en vormt
dan met de heer Ton van Voorden (directeur zorg) de nieuwe Raad van Bestuur. Hun gro-

te uitdaging is om met behoud
van kwaliteit, die in de loop van
de lange geschiedenis is opgebouwd, de organisatie en haar
medewerkers te leiden door de
transitie naar een nieuwe fase.
Het gehele stelsel van jeugdzorg
ondergaat immers de komende jaren grote veranderingen,
omdat de gemeenten per 2015
de verantwoordelijkheid krijgen
voor alle vormen van jeugdzorg.
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Renovatie
Bosbeekschuur

Droge perioden
Na een zeer langdurige wisselvallige periode is het deze week de beurt aan een nagenoeg droog weerbeeld. Een
krachtig hogedrukgebied boven Oost-Europa straalt helemaal uit richting Benelux.
De stroming behoudt voorlopig een zuidcomponent. In deze periode van het jaar betekent een zuider niet automatisch hoge temperaturen. Een
gedeelte van de luchtaanvoer
komt namelijk vanaf het Europese vasteland dat gedurende de nachtperiode al flink afkoelt. Overdag kruipt het kwik
weliswaar op dankzij de zon,
maar veel meer dan 10 graden
zit er meestal niet in. Bovendien is de kans op mist en lage wolkenvelden in deze situatie relatief groot. Geen overtuigend zonnige dagen meer
in de IJmond en Noord-Kennemerland vanaf nu, maar een
vrij grote kans op hardnekkige wolkenpartijen waarbij het
dus wel droog blijft. De wind
uit zuidelijke richtingen houdt
zich vooralsnog koest, dus het
weer blijft tamelijk kalm. Wel
neemt de luchtkwaliteit geleidelijk af met de aanvoer van
lucht uit Duitsland. Vooral in
de winterperiode zie je dat regelmatig als een situatie met

een hardnekkig hogedrukgebied soms wel tien dagen kan
aanhouden.
In het weekend zien we weer
wat oceanische bemoeienissen
met ons weer. Enkele storingen
proberen ons via het westen te
bereiken en mogelijk lukt dat
ook wel. De kans op wat regen neemt dan ook toe vanaf
zaterdag. Van een doorbraak
naar zeer wisselvallig en onstuimig herfstweer lijkt evenwel nog geen sprake.
De vooruitzichten voor de middellange termijn ogen wel interessant, althans voor diegenen
die van winters getint weer
houden. De laatste week van
november zou wel eens koud
kunnen gaan verlopen met
noordoostenwinden. Bijzonder
koud eind november werd het
voor het laatst in 1993 toen er
zelfs al geschaatst kon worden
in onze contreien. Overdag
bleef het kwik toen steken op
bijna -5 graden. Ook in 1999
was het tijdelijk zeer koud met
in de duinen tot -15 graden
vlak boven de grond tijdens de
koudste nacht.
Meer via de weerprimeurlijn
0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Topdrukte op sponsoravond RKVV Velsen
Driehuis - Afgelopen maandag
vond de jaarlijkse sponsoravond
plaasts bij de RKVV Velsen.
De sponsorcoördinator Johan
van den Brink had in samenwerking met Marc Bosman, Anouk
van Wees en Maurice Thijssen
een mooi programma samengesteld.
Rond de klok van acht uur werden alle genodigden vriendelijk ontvangen in de kantine met
een kop koffie van Frans en Hannie Looij. Nadat meer dan honderdvijftig sponsoren en andere
genodigden plaats hadden genomen, trapten voorzitter Theo
Stam en Johan van den Brink af
met de introductie van de aanwezige gastsprekers Youri Mulder en journalist Eddy van der
Ley.
De 43-jarige Youri Mulder is assistent-trainer bij FC Twente en is
regelmatig te zien als voetbalana-

lyticus bij NOS Studio Voetbal.
Centraal stond natuurlijk voetbal.
In zijn duo presentatie met Eddy
van der Ley, bracht Youri Mulder
door middel van achtergrondverhalen het verleden en heden
van de voetbalsport tot leven: het
omgaan met tegenslagen, druk
en spanningen, cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland, ontwikkelingen op voetbaltechnisch vlak binnen het betaald voetbal, de prestaties van
het eerste elftal van FC Twente
en de uitdagingen die daarbij op
zijn pad komen. Uiteraard was er
ook aandacht voor het ‘akkefietje’ dat Youri Mulder momenteel
heeft met de Kroatische voetbalclub Dinamo Zagreb.
Het was een drukbezochte en
zeer informatieve avond en zij
bedanken alle sponsoren voor
hun bijdrage en zien iedereen
graag volgend jaar terug.

Sinterklaas in Loeca

Jimmy’s Gang
treedt op in De
Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 18
november, vanaf 17.30 uur, zal
in café De Halve Maan de band
Jimmy’s Gang optreden. In de jaren ‘80 en ‘90 een bekende naam,
zowel nationaal als internationaal.
Met een dynamische mix van
blues, funk en rock was Jimmy’s
Gang op menig podium, festival
en in de toen bekende muziekcafés te horen. Met een breed re-

pertoire geënt op rhytm & blues
en southern rock, en vele gezellige strakke covers gecombineerd
met eigen werk. De stijl is strak,
vaak meerstemmige partijen en
gekenmerkt door dynamiek afgewisseld met mooie ballads. Kortom, redenen genoeg om zondag
even een kijkje te komen nemen
in café De Halve Maan aan de Hagelingerweg 36.

IJmuiden - Ook bij Grandcafé
Loeca wordt dit jaar aan de kleine gasten gedacht.
Op zondag 25 november zal Sinterklaas en zijn pieten Grandcafé Loeca een bezoek brengen.
Sinterklaas zal verwacht worden
tussen 15.00 en 15.30 uur. Sinterklaas en zijn pieten nemen
voor de kleintjes een cadeautje
mee, en ze mogen met sinterklaas op de foto.
Ook aan de ouders wordt gedacht, die krijgen bij binnenkomst een kopje warme chocolademelk á la Loeca en een stukje banketstaaf. Voor de kleintjes
staat er een Chocomel of Fristi

klaar, en natuurlijk een overdaad
aan snoepgoed en pepernoten.
Voor dit alles vraagt Grandcafé
Loeca een kleine vergoeding van
7,50 euro voor volwassenen, en
2,50 euro voor de kids.
Grandcafé Loeca vraag wel of er
van te voren gereserveerd kan
worden, zodat zij weten hoeveel
kids er komen, en natuurlijk om
hoeveel jongens en of meisjes
het zal gaan.
Tevens kan er na de Sinterklaasmiddag nog een hapje gegeten
worden, waarbij de kinderen tegen een gereduceerde prijs kunnen eten. Zie ook www.loeca.nl
of bel 0255-540738.

Vervuiling in sportpark
Velsen-Noord – In de voorbereidingsfase van het nieuwe sportpark Rooswijk is bij bodemonderzoeken ontdekt dat
er nog kleine explosieven van
de tweede wereldoorlog in de
grond lagen. Ook bleek een
deel van de grond te zijn vervuild met zware metalen. Inmiddels zijn de explosieven ge-

ruimd. Voor de extra kosten die
gemoeid zijn met de saneringskosten van de veruivuilde grond
wordt de post ‘onvoorzien’ aangesproken. Het gaat om een bedrag van 236.000 euro. Door
met werkzaamheden te schuiven verwacht men dat het nieuwe sportpark in de zomer kan
worden geopend.

Santpoort-Noord – De Bosbeekschuur, die aan de rand
van het Burgemeester Rijkenspark tegenover de molen ligt,
was hard toe aan renovatie. De
gemeente Velsen is de eigenaar
en heeft een bedrag van 155.000
euro uitgetrokken voor de opknapbeurt. Er is besloten dat de
schuur na de renovatie zal worden verhuurd. Na een selectieprocedure is Stichting Korenmolen De Zandhaas als beste kandidaat voor de huur uitgekozen.
De stichting wil de schuur gebruiken voor culturele en educatieve activiteiten. De schuur zal
naar alle waarschijnlijkheid in februari 2013 worden opgeleverd.
Het huurcontract wordt op korte
termijn ondertekend.

Duinherstel
goed op stoom
Santpoort-Noord - De werkzaamheden in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland zijn in volle
gang. De eerste windsleuf is inmiddels klaar. Deze week wordt
het fietspad tussen Parnassia en
Groot Olmen tijdelijk afgesloten om werkverkeer ruim baan
te geven en gaat strandopgang
Kattendel voorgoed dicht. De
nieuwe opgang komt in de vijfde, meest zuidelijke sleuf te liggen. Op dondredag 22 november
organiseert Nationaal Park ZuidKennemerland een bezoekersavond over dit project en op 1
december kunt u mee op excursie om het werk te bekijken. Zie
ook www.np-zuidkennemerland.
nl. (foto: Jowien van de Vegte)

Controle
Santpoort-Noord - De verkeerspolitie heeft vorige wee
woensdagavond van 19.00 tot
22.00 uur op de Hoofdstraat in
Santpoort-Noord bijna 70 blaastesten afgenomen bij automobilisten en brom- en snorfietsers.
Bij drie personen bleek dat ze
alcohol genuttigd hadden. Een
bromfietser negeerde het stopteken van de politie en dacht
hiermee weg te komen door zijn
hand voor de kentekenplaat te
houden: hij werd na een korte
achtervolging in het dorp door
de politiemotor achterhaald.
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Geld voor
oplaadpunten

Project Hoogeberg
bereikt hoogste punt

IJmuiden - Vorige week vrijdag is
het hoogste punt bereikt van het
project Hoogeberg aan de Trompstraat in IJmuiden. Tijdens een bijeenkomst voor genodigden werd
het laatste deel van de staalconstructie voor de liftschacht omhoog getakeld.
De bouw van dit bijzondere
complex is 1 mei 2012 gestart.
Hoogeberg, genoemd naar het

voormalige zwembad op deze
plek, is bestemd voor senioren en
bijzondere doelgroepen. Er komen
31 huurappartementen in het gebouw; waarvan 15 appartementen
met een markthuur en 16 met een
sociale huurprijs. De zorgcluster in
de westvleugel verhuren zij aan de
ZorgSpecialist, die hier 15 eenheden voor cliënten met een zorgbehoefte in gebruik neemt.
De appartementen hebben een
oppervlakte van 80–90 m2. De
meeste appartementen hebben
hun balkon op het zuiden. Alle
woningen hebben een parkeerplek op het parkeerterrein aan de
noordkant, waar ook de toegang
tot het gebouw is. De woningen
op de begane grond hebben daar
een eigen entree.
De Hoogeberg heeft een systeem
van warmte-koude opslag (WKO)
voor de verwarming in de koude
maanden en verkoeling in de zomermaanden.
De oplevering verwachten men
eind van het tweede kwartaal van
2013. Zij denken in maart met de
verhuur te beginnen. Zodra meer
bekend is over de verhuurcampagne kunt u dit onder meer vinden op www.wbvelsen.nl.

Herinnerdingen
bij Velsen Verlicht
Santpoort-Noord - Ook dit
jaar was Velsen Verlicht een
memorabele
herdenking
rond Allerzielen. Op de vaste woensdagavond, dit jaar
7 november, kwamen vele mensen naar de Biezen.
Daar wordt elk jaar een andere invulling gegeven aan
Velsen Verlicht.
Alleen de prachtige verlichting is vaste prik. Bezoekers
kunnen zelf een lichtje in een
mooie tas meenemen op hun
wandeling over deze sfeervolle
begraafplaats. Onderweg komen zij van alles tegen. Zoals
de waslijn vol gedichten waarvan je er een kunt uitkiezen om
te laten voorlezen, zie foto. Of

de herinnerdingen, voor mensen die zelf geen tastbare herinnering hebben aan een overledene en die iets mochten uitkiezen wat bij hem of haar paste. Maar ook de prachtig gedekte tafel liet mensen niet onberoerd. Alsof alle mensen die
wij niet meer kunnen zien, zo
kunnen aanschuiven. Bij de vijver kon je de lichtjes desgewenst te water laten, zodat er
steeds meer drijvende lichtjes
kwamen. Of je kon een bolletje planten en zo meebouwen
aan een nog mooiere begraafplaats.
Op welke manier je ook rouwt,
er is altijd een plaats voor bij
Velsen Verlicht. (Karin Dekkers)

Wonen bij duinen en zee
IJmuiden - Zilte zeelucht, uitzicht op de duinen en haven, een
heerlijk licht appartement – in de
Lantaarntjes te IJmuiden woon
je betaalbaar, duurzaam en vooral heel erg comfortabel.
,,Een warme bakstenen gevel
aan de voorzijde, een witte gevel
aan de achterzijde, mooi stucwerk en veel glas. Het lijkt op
nieuwbouw, maar dat ís het niet”,
zegt Annemiek Breed van Bon &
Breed Makelaardij. ‘Vernieuwbouw’ noemt Breed de renovatie van het naoorlogse pand op
de Orionweg. In samenwerking
met een architect stript en moderniseert Woningbedrijf Velsen
het woonblok volledig. Behalve
een frisse eigentijdse uitstraling
krijgt het pand 24 mooie, lichte
appartementen die van alle gemakken worden voorzien. Van
een grote eetkeuken en nieuwe
badkamer tot vloerverwarming

en flink veel buitenruimte.
De appartementen komen in drie
groottes – 77, 82 en 91 m2 – en
hebben elk twee slaapkamers.
De grootste krijgen een heerlijk
dakterras, de anderen een mooi
balkon, beide met uitzicht op de
duinen.
Aan de voorkant kijken de appartementen uit een groot, groen
plantsoen met sportveld. Ondertussen krijg je al het goede van
IJmuiden cadeau: de zilte zeebries, het strand om de hoek,
verse vis uit de haven, cafeetjes
en winkels vlakbij. En de prijs?
Vanaf 152.500 v.o.n.
De verkoop start op zaterdag 8
december, in Restaurant Perron
Zee Kruitenstraat 1, 1976 DM
IJmuiden van 11.00 tot 13.00 uur.
Meer informatie bij Bon & Breed
Makelaardij, 023-5388455, info@bon.nl. Zie ook www.delantaarntjes.nl.

GroenLinks stelt
vragen over de ruïne
Santpoort-Zuid – Ernst Merhottein van de fractie van GroenLinks Velsen heeft het college
vragen gesteld over de ruïne van
Brederode. Omdat per 1 januari
2013 geen geld meer is voor de
exploitatie is het beheerderspaar
inmiddels vertrokken.
De ruïne zou ter verkoop worden aangeboden aan provincie
of gemeente.
GroenLinks vindt dat de ruïne
een waardevol historische centrum is in en voor de gemeen-

te en wil daarom weten wie momenteel eigenaar is van de ruïne en of de gemeente Velsen belanghebbende is. Ook willen zij
graag meer duidelijkheid over de
mogelijkheden die de gemeente
Velsen heeft wat betreft het behoud van de ruïne.
Ook willen zij meer weten over
de financiële situatie, eventuele subsidies en of de gemeente
Velsen bereid is om de ruïne te
kopen en de onderhoudskosten
voor haar rekening te nemen.

Vragen woonwagens
Velsen-Zuid - Velsen Lokaal
vraagt aan het college wat de
voortgang is van de ontwikkelingen ter afronding van de renovatie van het woonwagencentrum
aan de Oude Pontweg.
Officieel is het project afgesloten, maar er liggen nog een aantal vragen, onder andere rond
de afwikkeling van de schadeclaims. Wat heeft het onderzoek
opgeleverd naar de grondwaterproblemen. Zijn de problemen

opgelost en op wie kunnen die
extra kosten worden verhaald?
Velsen Lokaal wil ook weten of
de huurovername van de woonwagens is gerealiseerd met een
van de Velsense woningcorporaties. Een andere belangrijke
vraag is wat tot nu toe de kosten zijn geweest van het project
en of er nog andere kosten verwacht worden ter afronding van
de renovatie. Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Velsen – GroenLinks heeft onlangs vragen gesteld aan het
college van B&W Velsen over
openbare laadpalen voor elektrische auto’s. In de gemeente
Velsen zijn inmiddels 22 laadpalen. Er komen steeds meer
elektrische auto’s, maar niet iedereen kan deze vanuit zijn eigen huis opladen. Dat is vaak
onmogelijk op woonerven en
voor flatbewoners. GroenLinks
wil daarom weten of het mogelijk is meer laadpalen te plaatsen. Het college heeft laten weten dat de plaatsing van palen en de kosten hiervoor worden gedragen door stichting Elaad. De gemeente heeft hier
zelf geen budget voor. In geval
van een aanvraag zal het college zich hierover beraden en beslissen of een laadpunt op de
gevraagde locatie in orde is. Het
gaat hier om een pilotproject
met E-laad, dat in 2014 zal worden geëvalueerd.

Verkeerssituatie
Kromhoutstraat
IJmuiden – Velsen Lokaal heeft
signalen ontvangen dat gebruikers van de fietsroute over de
Kromhoutstraat deze route heel
gevaarlijk vinden. Fietsers voelen
zich onveilig door de betonband
van 30 cm hoog langs het fietspad. De band is aan de kant van
de rijbaan 90 cm hoog. Daardoor
hebben fietsers soms het gevoel
over de rand te kunnen vallen op
de rijbaan waar zwaar vrachtverkeer rijdt. Het college vindt echter dat hier geen sprake is van
een onveilige situatie. Het ontwerp is door verkeerstechnici
gunstig beoordeeld en ook na
realisatie nog bekeken. Velsen
Lokaal vroeg tevens of het mogelijk is de band tot borsthoogte te verhogen op plaatsen waar
het zicht niet wordt belemmerd.
Het college antwoordde dat de
wand (van 40! cm hoogte) niet
zal worden verhoogd. Omdat de
wand door fietsers wordt gezien
als een obstakel blijven fietsers
er vandaan. En dat kan prima
gezien de breedte van het fietspad. Ook het voorstel over verbreding van de rijbaan wordt
door het college afgewezen.
Het antwoord luidt dat de geringe breedte in combinatie met de
dubbel doorgetrokken streep en
de muur de automobilist moet
aanzetten tot rustiger rijden en
niet inhalen. Wel is er een positief antwoord over de doorgetrokken streep op het fietspad.
Die wordt over de gehele lengte van de het fietspad aangebracht, omdat het fietspad voor
beide richtingen wordt gebruikt.
Aan het einde van het fietspad
richting Dokweg komt nog een
bord om fietsers duidelijk te maken dat zij hier moeten oversteken. (Karin Dekkers)
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Motie papierloos
werken aangenomen

Viva verliest
kort geding
Velsen - Viva Zorggroep heeft
het kort geding dat zij hebben aangespannen tegen de
vier IJmondgemeenten Uitgeest,
Heemskerk, Velsen en Beverwijk
verloren. Viva Zorggroep vindt
dat de aanbestedingsprocedure
van hulp bij het huishouden en
de onderbouwing voor de vaststelling van de basistarieven niet
voldoende is. Deze tarieven zijn
voor het eerst door gemeenteraden vastgesteld. Viva Zorggroep
betoogde dat niet is uitgegaan
van de Wet Leijten waarbij wordt
uitgegaan van reële kostprijzen,
rekening houdend met de inzet
van personeel tegen passende
arbeidsvoorwaarden. De rechter
stelde echter dat er geen vormvoorschriften zijn om de basistarieven vast te stellen en heeft
daarom de gemeenten in het gelijk gesteld.

Ouwehoeren
IJmuuden - Louise en Martine
Fokkens komen zaterdag 17 november naar Boekhandel Erasmus. De zussen uit IJmuiden, die
bekend zijn geworden door hun
boek en documentaire ‘Ouwehoeren’, hebben een nieuw boek
geschreven: ‘Ouwehoeren op
reis’. Tussen 14.00 en 16.00 uur
kunt u een boek laten signeren.
Als de dames tijd hebben, maken ze van iedere titelpagina een
waar kunstwerkje.

Opslag slak
Velsen-Noord – Het college van
de gemeente Velsen staat Tata
voor drie jaar toe een open opslag voor slakzand toe te staan.
De vergunning is aangevraagd
bij de provincie Noord-Holland. Het gaat om een vergunning voor drie jaar. De opslagplaats komt op het oostelijk deel
van het voormalig DAY-terrein.
De opslag is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.- Zo
moet de luchtkwaliteit in de gaten worden gehouden en mogen
bepaalde richtwaarden niet worden overschreden.

Fietsgevaar
op Kanaaldijk
IJmuiden – Velsen Lokaal heeft
onlangs vragen gesteld aan het
college van B&W over gevaren
voor fietsers op de Kanaaldijk en
dan met name over het traject
voorbij de Emmastraat richting
Kop van de Haven awaar fietsers
op de rijbaan moeten rijden. Omdat hier regelmatig te hard wordt
gereden, sneller dan de toegestane 50 km/uur, ontstaan vaak
gevaarlijke situaties. Het college
is bekend met de situatie. Zij laten weten dat Rijkswaterstaat eigenaar is van dit gebied.

De Zandhaas en de Rabobank

Samen sterk voor
groene (wind)energie
Santpoort-Noord - Vorige
week vrijdag is de nieuwe elektriciteitsgenerator in Korenmolen de Zandhaas in werking gesteld. Het is een goed voorbeeld
van duurzame vernieuwing in
de praktijk. Rabobank Velsen en
Omstreken ondersteunt het project vanuit het Cooperatiefonds.
Korenmolen de Zandhaas dateert uit 1779 en is niet meer weg
te denken uit het dorpsbeeld
van Santpoort-Noord. De molen draait op windkracht en de
molenstenen malen op authentieke wijze graan. Naast het op
ambachtelijke wijze produceren
van duurzame producten gaat
de Zandhaas nu ook energie opwekken. De opgewekte energie
wordt niet alleen voor de molen zelf gebruikt, maar ook voor
andere doeleinden. Zo kunnen
bezoekers er bijvoorbeeld hun
elektrische fiets opladen. Met
dit project heeft de Zandhaas in
2011 de Duurzaamheidsprijs van
de gemeente Velsen gewonnen.
Vrijdagmiddag was het een ge-

zellige drukte bij de molen. Wethouders, buurtbewoners, media en sponsoren kwamen af
op de feestelijke ingebruikname van de generator. Verschillende betrokkenen mochten een
woordje doen. Namens Rabobank Velsen en Omstreken waren Irene Kan, Manager Marketing Communicatie en Coöperatie, en Johan van Ikelen, Ledenraadslid aanwezig (foto). Zij grepen deze dag aan om de donatie
uit het Coöperatiefonds officieel
te overhandigen. ,,Korenmolen
de Zandhaas laat zien dat traditionele processen uitstekend
samen kunnen gaan met duurzame vernieuwing. Rabobank
heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan en brengt dit ook
in de regio Velsen en Omstreken
op allerlei manieren in de praktijk. Deze samenwerking is hiervan een prachtig voorbeeld. Wij
zijn er trots op dat wij Korenmolen de Zandhaas mogen steunen
en kunnen helpen om dit mooie
project van de grond te krijgen.’’

Filmdiner in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 1 december is er voor liefhebbers
van een bijzonder avondje uit
het Thalia filmdiner ‘Les Femmes du 6ème étage’. Een vrolijke, komische film aan uw eigen
tafeltje met een heerlijk driegangen diner uit Augusta’s keuken
als smakelijk intermezzo tijdens
de film.
Parijs, de vroege jaren 60: de
tijd van cocktails, mantelpakjes en dure chevrolets. De vermogende Jean-Louis Joubert is
een brave maar saaie man. Tot hij
en zijn vrouw de mooie Spaanse
María als werkster in dienst nemen. María laat hem kennis maken met de zesde verdieping van
zijn burgerlijke appartementsgebouw waar zij samen met andere Spaanse werksters woont. De
temperamentvolle volksvrouwen,
maar vooral de erg aantrekkelijke
María, leren meneer Joubert voor
het eerst plezier te hebben in

het leven. Dit tot grote ontsteltenis van mevrouw Joubert en haar
deftige vriendinnen... Toegang
42,50 (inclusief film, filmbubbels,
3-gangen diner en koffie). Aanvang 19.30 uur. Reserveringen en
informatie: telefoon 0255-514217.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52.

Velsen - De motie van D66 Velsen over papierloos werken is
aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling op maandag
12 oktober jl.
D66 Velsen constateerde dat
de nieuwe digitale technieken
steeds vaker worden toegepast
en deze techniek het mogelijk
maakt om ook tijdens raadsvergaderingen documenten digitaal
te raadplegen. Nu nog worden er
jaarlijks tientallen pakken papier
voor een raadslid gekopieerd
om vervolgens in de prullenbak
te verdwijnen. ‘Zonde’ vindt D66

Velsen, deze verspilling is niet
goed voor het milieu en kost de
gemeenschap veel geld.
In januari wordt er met een aantal raadsleden een experiment
gestart, waarbij zij papierloos
gaan werken. In september zal
dit worden geëvalueerd en zal
de raad tevens inzicht krijgen in
de kosten en besparingen dat de
nieuwe werkwijze met zich meebrengt. Naar aanleiding van de
uitkomsten zal er een advies komen om papierloos werken wel
of niet in te voeren voor de nieuwe raad in 2014.

‘Zwemmen voor Leven’
IJmuiden – Stralende gezichten waren er zaterdagmiddag
bij de start van de zwemmarathon Zwemmen voor Leven. 230
enthousiaste zwemmers trokken
in estafette 24 uur lang baantjes
voor Inloophuis Kennemerland
in Santpoort. Hier kunnen (ex)
kankerpatiënten en hun familie
elkaar treffen voor een kop koffie, informatie of een leuke activiteit. Het Inloophuis krijgt geen
subsidie en is afhankelijk van
donateurs. Zwembad de Heerenduinen en een aantal sponsors hebben de zwemmarathon
samen mogelijk gemaakt.
Acht teams verschenen zaterdagmiddag om een uur aan de
start. Onder hen bezoekers van
het Inloophuis, ludiek gekleed
met staarten en maskers, want
zij vormden het team Beestenboel. Ook IJRB, OIG/IHD, Watervrienden en Scouting Radboud
waren van de partij. Na een korte speech van zwembadmanager Cor Speelman werd zwemmer Joost Reijns erbij geroepen
voor de start, hij zwom de eerste baantjes samen met bezoekers van het Inloophuis. Deze
25-jarige zwemmer met Olympische aspiraties opende met
een team van de Beestenboel de
zwemmarathon. Ook hij kreeg te
maken met kanker. Na een dopingcontrole moest Joost naar
het ziekenhuis, want er was iets
niet in orde. De uitslag was onzeker, was het doping? Joost:
,,Toen bleek dat ik een tumor

had. Het bleek te gaan om teelbalkanker. Vanaf dat moment
leek mijn leven wel een rollercoaster. Er werd gezegd dat het
goed te genezen was en daar
geloofde ik in. Maar voor mijn
familie was het moeilijk. Ik kende het Inloophuis toen nog niet,
maar nu zou ik ze ernaar toe willen sturen. Ik vind het een heel
goed initiatief. Daarom wilde ik
uiteraard graag meewerken aan
deze zwemmarathon. Ik ben nu
gezond verklaard.’’ Joost zwemt
weer op zijn oude niveau zwemmen, hij werd in oktober Nederlands Kampioen op de 100 meter en mag daarom deze maand
meedoen met het EK in Chartres.
Het team van de Beestenboel
kreeg zaterdag veel aandacht en
moest meermaals op de foto met
Joost. Allen zijn zeer positief over
Inloophuis Kennemerland. En of
ze nu meedoen aan het open
atelier, aan yoga of mindfulness,
of ze zingen in het koor: ze treffen elkaar en voelen zich met elkaar verbonden. Tineke: ,,Voor
mij is het zingen afleiding en ik
krijg er energie van.” Jolanda:
,,Als we bij het open atelier werken aan een opdracht word je
soms zomaar geraakt door iets.
Dan is het fijn dat je kunt huilen
en lachen met elkaar.” En Marja:
,,Uithuilen en lachen kan in het
Inloophuis. Iedereen snapt het.”
Er is al meer dan 3.500 euro bijeengebracht, maar dit bedrag
groeit nog. Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.
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Bunkers rijksmonument

Lottie Buit exposeert in
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Tot en met
eind januari exposeert Lottie Buit
uit Spaarndam een aantal van
haar werken in Inloophuis Kennemerland, een ontmoetingsplek
voor (ex)kankerpatiënten en hun
naasten.
Lottie Buit is onder meer opgeleid aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten in Amsterdam en zij is tevens docent. Zij
geeft les in haar atelier in de
Waarderpolder te Haarlem. Deze
kunstenares vervaardigt veelal
portretten (in opdracht), waarvan enkele uit haar privé collectie te zien zijn. Door middel van
bepaalde lichtval componeert
zij een boeiend beeld dat meer
is dan de gelijkenis van de persoon alleen. Ook landschappen,
abstracte werken en toegepaste

kunst zijn van haar te bewonderen. In de hal van het Inloophuis
hangt haar nieuwste abstracte
schilderij.
Lottie werd bij de opening toegesproken door voorzitter Bert
Pinkster. Na zijn warme woorden
werd de kunstenares toegezongen door het koor Zingen voor
je Leven. Het koor maakte zichtbaar een grote indruk op Lottie
Buit, die daarna vertelde al vele
openingen mee te hebben gemaakt, maar dat dit de meest bijzondere was. Belangstellenden
zijn van harte welkom op dinsdag: van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag van 9.30 tot
12.30. Locatie: Wulverderlaan 51
in Santpoort-Noord. Voor meer
informatie: www.inloophuiskennemerland.nl.

Zaterdag optreden
The Barnbees

De Schotse charme
van café The Bruce
IJmuiden – 25 jaar geleden
kwam de Schotse Allan naar
IJmuiden en het eerste café dat
hij daar leerde kennen was café Willem Barentsz. Sinds twee
jaar is hij zelf de eigenaar van
het café, nu genaamd The Bruce, naar Robert The Bruce, koning van Schotland in de veertiende eeuw, een Schotse held.
Café The Bruce is een gezellig
café waar zowel jonge mensen
komen als wat ouderen. Door de
ligging nabij de havens komen er
ook regelmatig nieuwe gezichten, zoals mensen van schepen
en vrachtwagenchauffeurs die
een weekeinde in IJmuiden blijven. ,,Gewone mensen, een gewoon café en gewone prijzen’’,
zegt café-eigenaar Allan. ,,We
hebben de BTW-verhoging niet
doorberekend, want een biertje
moet voor iedereen betaalbaar
blijven.’’
Toch is The Bruce niet zo gewoon, want wie wat langer blijft
zitten en trek krijgt kan nog wel
eens kiezen uit Schotse maaltijden zoals een Schots ontbijt,

bloedworst, ‘stew’ of de welbekende ‘haggis’. De maaltijden
worden door Schotse familieleden van Allan gemaakt als zij
weer eens een bezoekje brengen
aan IJmuiden. Allan komt trouwens uit een echte horeca-familie. Hij heeft eerst jaren in Nederland in machinefabrieken en
in de offshore gewerkt als engineer. En nu is hij toch nog café-baas geworden. Hij heeft plezier in deze baan en vindt het belangrijk dat het altijd gezellig is
in het café.
Zaterdag 17 november is een
mooie gelegenheid om eens
kennis te komen maken met de
Schotse charme van café The
Bruce want dan speelt de band
The Barnbees vrolijke rockabilly
muziek. Aanvang 21.30 uur. The
Barnbees hebben in de ruime regio veel succes met hun rockabilly songs en country-uitvoeringen van bekende liedjes. De toegang is gratis. Café The Bruce,
Kanaalstraat 40, IJmuiden. Openingstijden van dinsdag tot en
met zondag vanaf 16.00 uur.

IJmuiden – Bij de fractie van
GroenLinks Velsen is onrust ontstaan na een artikel in de IJmuider Courant over het toekennen van de status van rijksmonument aan de bunkers in IJmuiden. ,,Dit is aanleiding tot zorgen, want het beheer van rijksmonument de Ruïne van Brederode wordt door het rijk afgestoten’’, aldus Ernst Merhottein van
GroenLinks. De grootste zorg is
het feit dat de gemeente Velsen
mogelijk verantwoordelijk wordt
voor de kosten van het onder-

houd. Daarom heeft GroenLinks
aan het college vragen gesteld
of er sprake is van een rijksmonument en hoe het dan zit met
de kosten. Zij wijzen er op dat
er een mogelijkheid tot bezwaar
maken is, indien het rijk van plan
is de bunkers tot rijksmonument
te verklaren. In 2006 heeft de gemeenteraad van Velsen een verzoek aangenomen om de bunkers tot rijksmonument te laten
verklaren. GroenLinks en twee
leden van de PvdA waren tegen
dit verzoek.

Elvismiddag
bij café
De Griffioen
IJmuiden – Wie houdt er niet
van een glaasje op zijn tijd en
wat gezelligheid? Bij café De
Griffioen is allebei ruimschoots
voor handen. In dit ruime bruine café komt een gezellige
mengeling van jongere en oudere bezoekers en heerst een
relaxte sfeer.
Er is aandacht voor de gasten en er kan altijd een praatje vanaf. Ook aan de inrichting wordt aandacht besteed
met een bloemetje en kaarsjes. En het grote biljart trekt altijd wel gasten. Voor klanten is
er regelmatig een lekker hapje.
Gastvrijheid is bepalend bij een
café en ook daarmee zit het
snor bij café de Griffioen, wie
er ook achter de bar staat. Barkeepster Esther zegt: ,,Ik vind
het belangrijk dat iedereen het
naar zijn zin heeft. En of het nu
een gewone avond is met de
dinsdagavond biljarters of een
bruiloft, we maken er iets leuks
van.’’
Regelmatig wordt er iets bijzonders georganiseerd. Afgelopen vrijdag was de eerste karaoke-avond een succes. Het
was gezellig druk en na een
biertje was de podiumvrees
wel weg en werd er flink meegezongen. Er zal dus zeker een
herhaling komen.
Zondagmiddag komt zanger
Aad Lotterman vanaf 16.30
uur Elvisnummers zingen. Ook
dat belooft een leuke middag
en avond te worden. En in december kan men zeker weer
een wildmiddag en rond oudjaar een drankverloting verwachten. De donkere dagen in
de winter worden door café De
Griffioen omgetoverd tot gezellige dagen om naar uit te kijken. Café De Griffioen is van
dinsdag tot en met donderdag
vanaf 16.00 uur open. Van vrijdag tot en met zondag gaat de
deur al om 15.00 uur open. Locatie: Frans Naereboutstraat 9
in IJmuiden.

Bijna 30 ervaring bij
Gordijnatelier Venice
IJmuiden - Monique Venice (eigenaresse) en Sibel Demir (ateliermederwerkster) draaien hun
hand er niet voor om. Allebei de
dames hebben elk dik 14 jaar ervaring in het maken en ontwerpen van alle mogelijke raamdecoratie. Bij Gordijnatelier Venice
is bijna alles wat de klant wil mogelijk. Dit omdat alle gordijnen,
vouwgordijnen, inbetweens enzovoort door de dames zelf, achter in het professionele atelier,
worden gemaakt.
Uiteraard kunnen zij u voorzien
van goed advies. Zij beschikken
over een goed gestorteerd assortiment met alle denkbare stoffen- en raamdecoratievoorbeelden. Gordijnatelier Venice levert
uitsluitend A-kwaliteit en doordat zij het atelier in eigen beheer
hebben kunnen zij hun klanten
de gordijnen en raamdecoratie
tegen zeer concurrerende prijzen
aanbieden. Wist u dat u ook bij
Venice terecht kan voor het ver-

maken en verstellen van reeds
bestaande gordijnen?
Sinds enige tijd bent u bij Gordijnatelier Venice ook op het juiste adres voor vloer- en schilderwerkzaamheden. Dit alles wordt
op vakkundige wijze door de eigen technische dienst gelegd en
geschilderd. Als klap op de vuurpijl verlengen zij hun acties tot en
met het einde van dit jaar. De acties zijn: 20 procent korting op de
vouwgordijnen, inclusief stalen
ketting en tassel naar keuze, en
15 procent korting op de rest van
de raamdecoratie.
Bij Gordijnatelier Venice is de
klant koning en staan service en
garantie hoog in het vaandel. GA
gerust naar de winkel om offertes te vergelijken. Gordijnatelier
Venice, Kennemerlaan 77a, telefoonnummer 0255-577366, info@gordijnateliervencie.nl. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zie
ook www.gordijnateliervenice.nl.

Zoutzuurdampen
vrijgekomen bij Nuon
Velsen-Noord - Bij een incident op het terrein van de Nuon-centrale in Velsen-Noord
zijn vorige week donderdagochtend zoutzuurdampen vrijgekomen. Diverse medewerkers hebben de giftige damp
ingeademd. Zij zijn ter plaatse onderzocht, maar hoefden

niet naar het ziekenhuis. Er is
geen gevaar geweest voor omwonenden.
De installatie waar het incident plaatsvond, is een zogeheten demineralisatie-installatie. Hier wordt water ontkalkt,
zodat het gebruikt kan worden
in de energiecentrale.
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Schaakclub Santpoort:
winst voor vijf teams
Uiteraard kunt u ons vinden in
de digitale wereld…
Raadhuisstraat & Binnenweg
@WCHeemstede

Voor al uw Sinterklaas
inkopen kunt u bij ons nog
‘ouderwets’ voor de deur
parkeren!

Marjet van den Brand te beluisteren
op de Binnenweg
De spanning bij Marjet van den Brand, deelneemster aan The Voice of Holland neemt toe.
Vrijdag brak zij door in de eerste live-show
van het programma. Met goede kritieken en
hoge scores behaalde zij de volgende ronde.
En zo begint de 27-jarige Marjet een bekende
Heemsteedse te worden. Tijd dat de inwoners
van Heemstede nader kennis met haar maken.
Voor meer informatie: www.wch.nl.

Programma Binnenweg, in samenwerking met Winkelcentrum Heemstede:
Remix (neem je eigen cd op)
12:00 tot 15:00 uur
Bewegen met Club Life
14:00 tot 14:15 uur
Rock en Coverband The Biet
14:15 tot 14:45 uur
Prijsuitreiking Remix
14:45 tot 15:00 uur
Rock en Coverband The Biet
15:00 tot 15:30 uur
Marjet van den Brand
15:30 tot 16:15 uur

Snelheidscontrole
Santpoort-Noord - Op de N208
werd zondag tussen 15.00 en
15.45 uur op snelheid gecontroleerd. De maximum snelheid van
80 km/uur werd door zes bestuurders overschreden. De hoogst gemeten snelheid was 98 km/uur.

Velserbroek - Schaakclub Santpoort zit in de lift en beschikt op
dit moment over maar liefst vijf
seniorenteams en die winnen ook
nog allemaal. Santpoort 3 gaf het
goede voorbeeld door het sterke
Wijker Toren 3 uit Beverwijk met
5,5-2,5 terug te wijzen en gaan
nu aan kop in de competitie. Gijsbert de Bock, Martijn de Roode,
Richard Dietvors en Ger Kemper
wonnen hun partij, Wim Gravemaker, Cherl Looijer en Gerard Swier
speelden remise.
Op dezelfde avond speelde het
vijfde hun eerste wedstrijd, zij
wonnen met 5-1 van Chesscool.
Martin Bender scoorde in zijn eerste wedstrijd gelijk zijn eerste punt
voor Santpoort, de andere winnaars waren Jonathan Koudstaal,
Joey Meijer en Jelle van de Broek.
Het eerste en tweede speelden afgelopen zaterdag tegelijk in het
Polderhuis. Het eerste moest tegen Caissa 5, de ‘schaakgodin’, ze
wonnen ook hun derde wedstrijd
op rij. Vooral het gemak waarmee
Ilias van der Lende won tegen een
2000+ speler maakte grote indruk. Peter de Roode, Wim Eveleens, Bas Haver en Patrick Lommel volgden zijn voorbeeld, Xander Schouwerwou speelde remise.
Het tweede deed het niet minder
goed: zij stuntten tegen het eerste
van de Uil uit Hillegom en wonnen met 5-3. Dave Looijer maakte
grote indruk om op bord 1 te winnen van Ad Reijnderveld. De andere winnaars waren Brain Mollenkamp, Sjoerd Haver en Natha-

lie van der Lende. Jan Burggraaf
en Hans Kors speelden remise.
De volgende wedstijd mogen ze
in IJmuiden tegen het eerste van
Kijk Uit spelen!
Het vierde moest tegen Chess
Society Zandvoort/de Jopen; zij
wonnen nipt met 4,5-3,5. Moet er
wel bij gezegd worden dat Martin Bender van Santpoort totaal
gewonnen stond, maar door onervarenheid (het was zijn tweede
partij voor Santpoort) dacht dat
hij er nog een kwartier bij kreeg.
Hij ging in een totaal gewonnen
stand door zijn vlag. Wel wonnen
aan de kopborden 1, 2 en 3 Ozden Tuna, Wim Dijkman en Ronald
Hoekstra. Douwe van Rees, Robin
Looijer en teamcapten Rob Buschman speelden remise. Zie ook
www.schaakclubsantpoort.nl.

Russische rijkdom
in ‘t Mosterdzaadje

ZoMiPo

Neva Ensemble in
de Engelmunduskerk
Driehuis - Op zondag 18 november zal het Neva Ensemble uit St.
Petersburg, tijdens de eucharistieviering om 10.30 uur, in de Engelmunduskerk de viering opluisteren met Russische kerkmuziek.
Het Neva Ensemble is een kleinkoor van vijf personen (twee vrouwen en drie mannen). Na de vie-

ring zingen zij nog enkele beroemde liederen uit de folklore van het
land en een licht klassiek repertoire. Na afloop van de viering houden de leden van het ensemble
een deurcollecte. Ook kunt u hun
nieuwste CD aanschaffen en het
programmaboekje met daarin de
volledige concertagenda.

Santpoort-Zuid - Het ZondagMiddagPodium in Velsen verzorgt zondag 18 november een
optreden van het Marionetten
Theater in ’t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201,
Santpoort-Zuid. U ziet De barbier van Sevilla, een Italiaanse
opera van Gioacchino Rossini
met onder andere Maria Callas in
de authentieke opname uit 1958.
De teksten zijn Nederlands gesproken, zodat het verhaal goed
te volgen is. In deze vernieuwde
uitvoering worden originele poppen uit 1955 van Bert Brugman
gebruikt. Het Marionetten Theater staat nu onder leiding van de
dochter van Bert, Mariska Brugman. Dit alles zijn ingrediënten voor een fantastische middag. Kaarten à 4,00 euro zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij
alle ZoMiPo-locaties en zondag
aan de zaal. De voorstelling begint om 14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open.

Santpoort-Noord - Vrijdag 16
november om 20.00 uur presenteren de Russische musiciennes
Basia Schulman (piano) en Anna
Azernikova (sopraan) het programma Rode Safraan. Zo heet
ook de CD die ze in dit concert
presenteren. Russische liederen
en pianomuziek van onder andere Glinka, Tsjaikovsky, Rachmaninov en Sjostakovitsj.
De klarinettist Paul Kaiser en de
pianist Patrick Hopper hebben

een mooi programma samengesteld voor het concert dat ze op
zondag 18 november om 15.00
uur in ’t Mosterdzaadje laten
horen. Uitgevoerd wordt werk
van Ries, Chausson, Nielsen en
Muczynski.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.
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Onderwijsmarkt voor
leerlingen groep 8

Jippie: dé
hondenuitlaatservice voor
Velsen
Velsen - Hondenuitlaatservice
Jippie is de nieuwste uitlaatservice voor hondenbezitters
in IJmuiden, Velserbroek en
Santpoort. Jippie loopt dagelijks drie rondes, hierdoor onderscheidt zij zich van andere
hondenuitlaatservices.
,,Mijn naam is Anouschka Kok,
oprichter en eigenaar van Hondenuitlaatservice Jippie. Ik heb
mijn uitlaatservice vernoemd
naar een van mijn hondenvrienden Jippie, een lieve bordercollie van 5 jaar. Door Jippie
is het idee ontstaan voor mijn
bedrijf.
Het uitlaten van honden is al 14
jaar lang mijn grootste hobby,
dus nu wilde ik graag van mijn
hobby mijn werk maken. In deze 14 jaar heb ik al veel verschillende honden uitgelaten
dus van ervaring kan ik spreken.”
Jippie laat uw hond(en) veilig
uit wanneer u het niet zelf wilt
of kunt doen. Met Jippie raakt
uw hond zijn energie kwijt, socialiseert met andere honden
en komt moe, maar tevreden
thuis.
Met Jippie voor uw hond slaat
u zonder schuldgevoel zelf een
wandeling over.
Als uw hond met Jippie meeloopt, kunt u erop rekenen dat
uw viervoeter ongeveer 2 tot
2,5 uur van huis is. Van ophalen tot en met het thuisbrengen. Het wandelen zelf duurt
ruim een uur.
Per keer neemt Hondenuitlaatservice Jippie maximaal 8 honden mee. Zo blijft de groep
overzichtelijk en kan Anouschka elke hond persoonlijk aandacht geven. Wilt u ook (gratis) kennismaken met de service van Jippie? Belt u dan gerust naar telefoonnummer 0618731699 voor een afspraak.
Nieuwe klant? Dan betaalt u
voor de eerste drie wandelingen geen 30 euro maar 24 euro! Zie ook www.hondenuitlaatservicejippie.nl.

Velserbroek - Vrijdag 23 november is in het Polderhuis in
Velserbroek van 19.00 tot 21.00
uur een scholenmarkt voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Leerlingen uit groep 8 moeten dit
schooljaar beslissen naar welke
school voor voortgezet onderwijs
ze volgend jaar gaan. Dat wordt
dus folders en websites bekijken, meedoen aan kennismakingslessen, of open dagen bezoeken. Maar ook de Onderwijsmarkt die de scholen uit Haarlem-Noord en Velsen met elkaar
organiseren is voor de aanstaande brugklassers een prima gelegenheid om aan informatie te
komen. Of het nu gaat om speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of gymnasium, alle opleidin-

gen zijn vertegenwoordigd. Alle middelbare scholen uit Haarlem-Noord en Velsen zijn op deze avond met een kraam of stand
aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.
De school waar brugklassers
zich straks zullen aanmelden
hangt voor een belangrijk deel
af van de testuitslag en het basisschooladvies. Maar zelfs dan
is er nog steeds heel veel keuze
en heeft iedere school zijn eigen
specialiteiten en zijn eigen sfeer.
Een goede gelegenheid dus om
kennis te maken met alle scholen in de buurt, ideeën op te
doen en informatie te verzamelen. Het Polderhuis is te vinden
aan het Vestingplein in Velserbroek. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

In actie voor Brederode
De Ruïne van Brederode zal
per 1 januari 2013 waarschijnlijk voor een symbolisch bedrag door het rijk aan de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland ter overname
worden aangeboden, met als
voornaamste reden dat het Rijk
van de onderhoudsverplichting
af wil. De subsidie voor het beheer wordt stopgezet. Daardoor zal de poort van de Ruine, die eeuwenlang in maart
werd geopend, gesloten blijven.
Dit mag natuurlijk niet gebeuren en daarom moet er gezocht
worden naar een oplossing, zodat de Ruïne in het voorjaar zijn
poorten gewoon weer kan openen!
Het actiecomité ‘Te wapen voor
Brederode’, dat begin oktober is
opgestaan, maakt zich sterk om
de Ruïne open te houden als
openbaar cultureel-historisch
erfgoed en is daarom de afgelopen week een aantal acties gestart, waaronder een handtekeningenactie. Daarnaast is de
stichting ‘Vrienden van Brederode’ in oprichting.
Waarom is de Ruïne van Brederode zo belangrijk? Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen de
Ruïne als museum. In toenemende mate komen er scholen,
zowel basis als voortgezet on-

derwijs, naar deze inspirerende, historische plek om levende geschiedenis te ondergaan.
Eugenie van de Berg, bovenschool Cultuurcoördinator voor
vele scholen in de IJmond heeft
met subsidie van de provincie
Noord-Holland leskisten en projecten ontwikkeld voor het onderwijs, die gretig aftrek vinden.
Een dag op de Ruïne de middeleeuwen beleven, gedragen door
de Compagnie van Brederode,
speelt hierin een onmisbare rol.
Er zijn meerdere keren per jaar
cultuurhistorische lezingen. Tevens is de Ruïne dan de uitvalsbasis voor excursies. De ruïne is
al vele jaren podium voor zowel
muziek, theater als verhalenvertellers. En jaarlijks vinden er exposities plaats van allerlei beeldende kunsten.
Hier moeten we met zijn allen
uitkomen,want deze plek moet
een openbare plek blijven!
Teken daarom de actielijst. Deze kunt u vanaf komende week
vinden op diverse openbare locaties, waaronder de bibliotheken. Digitaal kan deze vanaf
volgende week worden ingevuld
op de website www.kasteelbrederode.nl. De handtekeningen worden rond 5 december
aan de provincie Noord-Holland
worden aangeboden.

Prijswinnaars bij
Van Delden Mode
IJmuiden - Pieter Geraedts, eigenaar van Van Delden Mode, had
onlangs een feestelijke gebeurtenis in zijn modezaak aan Plein
1945 in IJmuiden. Deze happening
had namelijk alles te maken met
een speciale najaarsactie die hij in
september en oktober van dit jaar
op touw had gezet. In deze periode konden klanten die voor een
bepaald bedrag artikelen uit zijn
najaarscollectie hadden gekocht,
meedingen naar één van de waardecheques die Pieter ter beschikking had gesteld. Na afloop van de
actieperiode kwam het grote moment van de trekking van de prijswinnaars, die daarop een uitnodiging ontvingen om de prijs in
de winkel in ontvangst te komen
nemen. De families Kemker uit
IJmuiden, Mazurel uit Velserbroek
en Delwel uit Velsen-Zuid meld-

den zich uiteraard spoorslags bij
Pieter om hun waardecheque in
ontvangst te komen nemen, die
hen bij de overhandiging natuurlijk een hele fijne dag toewenste.
De cheque houdt in dat de winnaars een gratis overnachting ontvangen in een prachtig hotel in
Hellendoorn waar tevens een diner en het ontbijt bij zijn inbegrepen. ,,Maar het blijft een feest om
bij Van Delden te winkelen, want
de volgende actie staat al weer op
stapel”, vertelt Pieter. En hij vervolgt: ,,Van 15 november tot 24
november krijgt de klant die een
broek aanschaft, de tweede broek
voor de halve prijs en op winterjacks geldt een korting van 20%.
Bovendien zijn diverse artikelen en
accescoires sterk afgeprijsd.” Dus
snel naar Van Delden Mode om
van deze acties te profiteren.

Conny Braam signeert
nieuwste boek Sjaco

IJmuiden - De eerste signeersessie van het nieuwste boek van
Conny Braam vindt traditiegetrouw plaats in Boekhandel Erasmus. De IJmuidense schrijfster
had het zaterdagmiddag druk.
Haar schelmenroman Sjaco werd
druk verkocht, natuurlijk met een
mooie handtekening van Conny.
,,In IJmuiden heb ik mijn grootste
fanclub,’’ vertelde Conny Braam.
,,Ik wilde altijd graag een schelmenroman schrijven en kwam Sjaco tegen, een historische schelm

uit Amsterdam. Bij research bleek
de regent die zijn grootste tegenstander was geboren te zijn in Velsen-Zuid. Toen wist ik: dat boek is
voor mij. Maar verder was het hard
werken.
In feite heb ik het boek wel acht
keer geschreven voor ik er helemaal tevreden over was. Schrijven
is een eenzaam proces. Je kunt
op niemand terugvallen. Maar ik
zou geen betere plek weten om
te schrijven dan hier in IJmuiden.’’
(Karin Dekkers)
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Kennisgeving besluiten Aardgastransportleiding
Beverwijk – Wijngaarden
U kunt nu formeel beroep instellen.
het MER en 26 ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 18 mei tot en met
donderdag 28 juni 2012 ter inzage gelegen. Op 24 mei en 4, 6, 11 en
12 juni 2012 hebben informatieavonden plaatsgevonden waarbij
de mogelijkheid is geboden mondeling zienswijzen naar voren
te brengen. Naar aanleiding hiervan zijn 40 zienswijzen naar voren
gebracht, waarvan 38 uniek.
Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het inpassingsplan deﬁnitief vastgesteld en zijn 26 overige besluiten genomen.
Van 21 september tot en met 1 november 2012 heeft het ontwerpbesluit op de aanvraag voor een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) voor dit project ter inzage
gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
Het deﬁnitieve besluit op de aanvraag op grond van artikel 19d
Nb-wet wordt samen met het inpassingsplan en de 26 overige
besluiten ter inzage gelegd.
De overige besluiten die ter inzage worden gelegd, betreﬀen besluiten
op grond van de Waterwet, de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de Spoorwegwet, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998, het Besluit lozen buiten inrichtingen, de Wegenverordening
Noord-Holland, de Wegenverordening Zuid-Holland 2010,
de Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard, de Wegenverordening waterschap Rivierenland 2011, de Vaarwegenverordening
Zuid-Holland en de Scheepvaartverordening Noord-Holland 1995.
De besluiten op aanvraag worden op donderdag 15 november 2012
door de Minister van EZ bekendgemaakt door toezending aan
N.V. Nederlandse Gasunie. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Achtergrond
Gasunie wil een aardgastransportleiding aanleggen tussen de
compressorstations nabij Beverwijk en Wijngaarden om zo op de
middellange termijn aan de vraag naar transportcapaciteit voor
aardgas te kunnen voldoen.
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen
worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan,
dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ)
en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast is voor het project
een groot aantal andere besluiten nodig. Deze besluiten worden
met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder
coördinatie van de Minister van EZ.
Besluiten
Voor het inpassingsplan en de Waterwetvergunningen is een milieueﬀectrapport (MER) opgesteld om in beeld te brengen welke gevolgen
het project heeft voor het milieu. Het ontwerp-inpassingsplan,

Waar kunt u de besluiten inzien?
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van vrijdag 16 november tot en met vrijdag 28 december 2012,
tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:
- Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73,
Den Haag, T (070) 379 89 79;
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, afdeling Ruimte,
Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg, T (020) 407 90 00;
- Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Informatiecentrum/CBI,
Raadhuisplein 1, Hoofddorp, T (023) 567 65 43;
- Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen,
T (071) 332 72 72;
- Gemeentehuis Rijnwoude, Publieksbalie, Frederik van Eedenplein 4,
Hazerswoude-Rijndijk, T (071) 342 82 82;
- Gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel,
T (0180) 33 03 00;
- Gemeentekantoor De Waard, Melkwegplein 1, Bleskensgraaf,
T (0184) 80 50 00.
Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.
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WONEN IN HET HART VAN BROEKPOLDER | HEEMSKERK

WATERGEUS

ALL
INCLUS
DEAL!IVE

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na
die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen
van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 17 november tot en met
vrijdag 28 december 2012. Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreﬀende
besluit.
Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat
de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na aﬂoop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Het wordt aanbevolen te vermelden in het beroepschrift dat
de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Kom naar het open huis zaterdag 17 nov. 11 tot 14 uur
en prof iteer van de vele extra voordelen!
Aantrekkelijke prijsverlaging
Luxe afgewerkt
U betaalt geen bouwrente
Inclusief sanitair Villeroy & Boch
Inclusief Siematic Keuken
Inclusief vloerbedekking
Levering nog dit jaar mogelijk

ment!
Laatste apparte
Bouwnummer 2 - 82 m2
adres: Laan van Archeologie 102

nu €

189.500,- v.o.n.

www.woneninwatergeus.nl
Brantjes Makelaars
Beverwijk
T 0251 – 26 06 60
Heemskerk
T 0251 – 24 11 94

Tromp Makelaardij
Beverwijk
T 0251 – 22 90 88

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van
uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ ter attentie van
de directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel
van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van
het besluit;
- de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen
(motivering).
Voor het instellen van beroep is griﬃerecht verschuldigd. Voor particulieren
is dit vastgesteld op € 156,– en voor rechtspersonen op € 310,–.
Over de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u,
na indiening van het beroep, bericht van de griﬃe van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onderdeel van de Bosch groep

Scherpe aanbiedingen
in winterbanden!

WISSELEN
WINTERWIELEN

€24,95
OPSLAG
WINTERBANDEN
TEGEN SCHERP
TARIEF!

incl. BTW

WINTERCHECK

NU GRATIS
OP AFSPRAAK

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

25% KORTING

OP BOSCH ACCU’S
Al vanaf €75,incl. BTW,
excl. loodtoeslag.
GRATIS gemonteerd.

25% KORTING

OP BOSCH
RUITENWISSERBLADEN
Voor diverse merken
op voorraad.

Wij hebben GESPECIALISEERD PERSONEEL
* zetfouten voorbehouden

’s Gravenlust 37b, 1981 AE Velsen-Zuid

0255 - 527 222
www.autobedrijfschweitzer.nl
Service zonder afspraak!
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Vreemde vragen
over Buitendijk

Ook vaarbewijs bij Post
IJmuiden - Bij Verkeersschool
Post is het nu weer mogelijk om
het vaarbewijs te halen. De cursus Vaarbewijs start deze week
op donderdagavond 15 november.
Het vaarbewijs heeft twee delen. Het eerste deel geldt voor
alle binnenwateren. Het tweede gedeelte geldt voor die wateren waarbij u het zicht op de wal
kunt verliezen , zoals op de Wadden, het IJsselmeer en verschei-

dene zeearmen. Cursus deel 1
is op donderdag van 19.00 tot
21.00 uur en bestaat uit tien lesavonden. Het vaarbewijsexamen
wordt afgenomen in Hoofddorp
of Alkmaar. De kosten voor deel
1 bedragen 150 euro inclusief
boeken. Dit is exclusief examengeld. De eerste lesavond kan
men als introductie deelnemen.
Voor meer informatie: Verkeersschool Post, Dokweg 38, IJmuiden, 0255 536917.

Nieuw: Naaicafé in Beverwijk

Naailessen en workshops
Regio - Wie kent de term Internetcafé niet? Vanuit dat idee is
het naaicafé ‘Naaldwerk en zo’
ontstaan. Een ruim naaiatelier,
professioneel opgezet door Jamila Cheour in de voormalige
Middelaarkerk, Moensplein 8A
in Beverwijk. Hier kunnen naailiefhebbers tegen betaling (per
uur of per dagdeel) geheel zelfstandig aan de slag of onder
professionele (gratis) begeleiding. Tevens is er de mogelijkheid om een naaicursus te volgen en zijn er diverse mogelijkheden voor workshops. Dit alles
in een prettige sfeer onder het
genot van een kopje koffie of
thee. Ook leuk om samen met
vriendinnen of familie te doen.
Naaicafé Naaldwerk en zo
maakt de droom waar voor iedereen die altijd al droomde van
een eigen atelier met veel ruimte en professionele naaimachines. Er zijn industriële naaimachines, twee huishoudmachines, een overlockmachine, een
blindzoommachine en een professioneel strijkstation.
Het voordeel van Naaldwerk en
zo is dat men zelf de gewenste
werktijden kan indelen en aangeven of men gebruik wil ma-

ken van begeleiding. Het mooiste van deze droom is, dat men
niet hoeft op te ruimen, want
dat wordt voor u gedaan!
Bij naaicafé Naaldwerk en zo
worden ook diverse creatieve workshops gegeven. In een
klein groepje (maximaal 5 personen) krijgen deelnemers per
thema (bijvoorbeeld kerstdecoraties) een aantal voorbeelden
te zien om ideeën op te doen.
Een leuk idee om een verjaardag of vrijgezellendag te vieren,
een bedrijfsuitje te organiseren of een gezellige dagje met
vriend of vriendin.
Op vrijdag 16 en zaterdag 17
november van 10.00 tot 17.00
uur zijn er open dagen in het
naaicafé. Vanaf dinsdag 20 november kan men elke dinsdag en woensdag van 09.30 tot
16.30 uur flexibel terecht in het
naaicafé en elke vrijdagochtend
van 09.30 tot 12.30 uur.
Naailessen worden gegeven op
maandag-, dinsdag-, en woensdagavond van 19.30 tot 21.30
en op vrijdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Bel voor meer informatie met 06-55 718 827 of
kijk op www.naaldwerk-en-zo.
nl.

Organisten
in zonnetje
Velsen-Zuid - Het was in meerdere opzichten een feestelijke
kerkdienst die afgelopen zondag
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid werd gehouden. Enerzijds omdat aandacht werd besteed aan het feit dat de beide organisten die aan deze kerk
verbonden zijn inmiddels 56 respectievelijk 48 jaren de orgelbespeling voor hun rekening nemen. En anderzijds vanwege het
feit dat dominee Hoekstra, die de
dienst leidde hoewel hij inmiddels met emeritaat is, beide orgelspelers al 29 jaar kent en omdat hij tijdens deze kerkdienst
ook nog zijn kleinzoon mocht
dopen.
Als blijk van grote waardering
kregen de beide organisten, die
van deze feestelijkheden geheel
niet op de hoogte waren, buiten
lovende woorden een insigne en
een oorkonde uitgereikt.
De twee orgelspelers, Syb Brink
en Jaap Haringa, namen na afloop van de dienst, met de nodi-

ge trots en met het opgespelde
insigne op de revers, de felicitaties van gemeenteleden, familie
en vrienden in ontvangst.
Desgevraagd vertellen de heren
dat, ondanks de vele jaren ervaring, er nog steeds flink geoefend moet worden. ,,We doen
dat grotendeels thuis waar wij
beiden de beschikking hebben
over een uitstekend elektronisch
orgel, met twee klavieren en vijf
pedalen”, licht Syb Brink toe die
al 48 jaar het orgel bespeelt. En
Jaap Haringa, met 56 jaar orgelspel de langst zittende organist, heeft nog een leuke anekdote: ,,Ik was 16 toen ik begon
met spelen en kreeg toen les van
koster Riessen die toen rond de
80 jaar oud was. Op die leeftijd
kwam hij bij ons aan de deur om
te vragen of ik kwam spelen.”
Syb en Jaap zijn beiden eensgezind in hun mening: ,,Een grote eer en ontzettend leuk dat we
vanochtend zo in het zonnetje
zijn gezet.”

Velsen – De gemeente Velsen
heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) haar verbazing uitgesproken over bepaalde
antwoorden die GS heeft gegeven aan een lid van Provinciale
Staten. De vragen betroffen het
bouwen buiten de rode contourlijn aan de Grote Buitendijk. De
gemeente is met name verbaasd
over deze gang vragen omdat zij
nog in afwachting zijn van goedkeuring van de provincie NoordHolland. Het is zelfs zo dat het al
of niet bouwen buiten de afgesproken rode contourlijn afhankelijk is van de provincie. In het
antwoord in de krant stelt GS
dat de noodzaak voor het bouwen buiten de aangegeven lijnen niet voldoende zou zijn onderzocht en aangetoond. En toch
is de aanvraag nauw in samenwerking met en met goedkeuring van de provincie NoordHolland opgesteld. De gemeente Velsen vindt het vreemd dat
zij niet als eerste op de hoogte zijn gesteld van het feit dat er
niet voldoende informatie met de
aanvraag is meegezonden. ,,Gedurende het hele traject is regelmatig contact geweest tussen
de gemeentelijke en provinciale
organisatie. De aanvraag is mede tot stand gekomen omdat de
gemeente in het Regionaal Actie
Programma een woningbouwopgave heeft gesteld waar wij als
gemeente en IJmond aan moeten beantwoorden.” Het lijkt erop dat de provincie Noord-Holland niet goed op de hoogte is
van wat hier gaande is. (Karin
Dekkers)

Mazda2 wint trofee
Velserbroek - Per 1 juli zijn de
CO2-grenzen behoorlijk aangescherpt en dat heeft een flinke
impact gehad op de automarkt.
Auto’s met een uitstoot van 110
gram/km kwamen niet meer in
aanmerking voor de kwalificatie
BPM-vrij. Omdat een paar gram
een significant verschil kan maken, is Mazda direct op zoek gegaan naar een alternatief.
Brandmanager bij Mazda RC Velserbroek, Hans Touw: ,,Door gebruik te maken van een modern
LPG-systeem dat beschikt over
de allerlaatste technieken, die de
benzinemotor via een automatische schakelaar altijd op LPG laat
draaien, is het Mazda gelukt om
de Mazda 2 weer binnen de zeer
scherpe norm van 102 gram/km
te laten vallen.’’ Volgens Touw betekent dit dat Mazda het succes
van de Mazda 2 BiFuel zal kunnen
continueren en zelfs nog verder
zal kunnen uitbreiden, aangezien
een aantal concurrenten in dit
segment nu niet meer aanwezig
zijn. ,,Door het hoge BPM-voordeel zijn wij nu zelfs in staat om
voor de BiFuel-uitvoering geen
meerprijs te berekenen ten op-

zichte van de benzine-uitvoering.
Wij hebben dus een zeer unieke
positie met de nieuwe Mazda 2
BiFuel in het B-segment.’’
De LPG-tank is gemonteerd in
de kofferbak op de plek van het
reservewiel, waardoor slechts 8
procent bagageruimte verloren
gaat. De LPG-vulaansluiting is op
vernuftige wijze achter de brandstofklep geplaatst, direct naast de
vulopening voor de benzinetank.
Hierdoor is hij uit het zicht en is
er geen extra gat in de carrosserie zichtbaar.
De Mazda 2 BiFuel is in zeer interessante en rijk uitgeruste uitvoeringen beschikbaar. De Cool
met de 1.3 benzinemotor met 75
pk voor een prijs van 14.490,- euro en als GT met 1.3 liter 84 pk
benzinemotor voor 15.990,- euro. Daarnaast hoeft er voor deze
Mazda 2 geen wegenbelasting te
worden betaald en indien de auto zakelijk wordt gebruikt geldt er
een bijtelling van slechts 14 procent. Voor u voldoende redenen
om eens een bezoek te brengen
aan de Mazda RC showroom aan
de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek.

Gratis foto van
uw huisdier
Santpoort-Noord - Op dinsdag 20 november kan men een
gratis zwart/wit foto van 10 bij
15 centimeter laten maken van
uw hond, kat of samen met uw
kind. bij Dierenspeciaalzaak
Van Roijen aan de Hoofdstraat
158. De dierenfotograaf is aanwezig tussen 13.00 en 18.00
uur. Er zijn extra mogelijkheden om sleutelhangers of een
‘hier waak ik’ bordjes te bestellen met de foto van uw eigen
huisdier. Vraag naar de voorwaarden.
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Nederlands
elftal oefent
in Velsen-Zuid

SVIJ in nieuw gestoken
IJmuiden - Het afgelopen weekeinde stond bij de F-jeugd van
SVIJ in het teken van een zelfgemaakt ontbijt. In het kader van
‘de week van het ontbijt’ werd
deze happening gecombineerd
met het bekendmaken van een
nieuwe sponsor voor zowel de F1
als de F2 van SVIJ.
Dankzij meerdere familiebanden
en oude voetbalcontacten heeft
Kids & Co besloten om de F1 van
SVIJ te voorzien van nieuwe trainingspakken en is Kids & Co tegelijkertijd ook de trotse shirtsponsor geworden van de F2 van
SVIJ.
De trainingspakken werden
overhandigd door de twee uithangborden van Kids & Co, te

weten; Tijgertje en Loeloe. Onder luid gejuich van alle kinderen, werden deze twee levensgrote poppen de kantine binnengehaald. Het feest was compleet
terwijl er die ochtend ook nog
gevoetbald moest worden. De F1
versloeg tegenstander Odin met
3-0 en staat momenteel samen
met Sporting Krommenie fier aan
kop in hun poule. De F2 moest
het onderspit delven tegen Vogelenzang F1 maar weet zich inmiddels wel verzekerd van de felbegeerde 4 plek in hun competitie. Beiden F-juniorenteams en
hun begeleiding danken Kids &
Co voor het gestelde vertrouwen
en beloven nog veel van zich te
laten horen.

Grote Boterbloem
trots op
kampioensbord
Velserbroek - Grote Boterbloem in Velserbroek heeft weken feest gevierd. De dames waren de sterkste tijdens het 9e
HHI-metaalwerken dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek gehouden 12 oktober in
het Polderhuis.
De dames van Grote Boterbloem wonnen niet alleen de beker en de wisselbeker maar ook
het schitterende kampioensbord. Wie rond 2015 Velserbroek
inrijdt kan de borden dan overal
in de straten zien hangen, steeds
weer met een ander jaartal. Dit
jaar verschijnt de vijfde aan een
lantarenpaal in Grote Boterbloem. Vlak bij de paal met de
naam van de straat, met dezelf-

de witte letters op de bekende
lichtblauwe achtergrond: kampioen straten zaalvolley-baltoernooi Velserbroek 2012.
Frans Looij, JanKees Holst en
Frank Post zijn de initiatiefnemers van dit kampioensbord en
het bord is te winnen tijdens het
door Frans, JanKees, en Frank
georganiseerde dames stratenvolleybaltoernooi Velserbroek.
Samen met volleybalvereniging
Smashing Velsen hebben zij in
Velserbroek een geweldig evenement neergezet. Vrijdag 2 november hebben de dames van
Grote Boterbloem het bord in
hun straat opgehangen. Daarbij
is toen behoorlijk gefeest en geproost rond het kampioensbord.

Velsen-Zuid - In het voorbereidingstraject richting het
EK 2013 speelt het Nederlands vrouwenelftal zondag
25 november een oefeninterland tegen Wales. Het duel wordt gespeeld in het Tata
Steel stadion in Velsen-Zuid,
de thuishaven van de Telstar
Vrouwen, en begint om 14.30
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar
via TicketBox, de KNVB ticketshop en de administratie
van sc Telstar. Het Tata Steel
Stadion biedt voor deze interland plaats aan maximaal
3300 toeschouwers. Ruim
een jaar geleden was Nederland ook te gast in het stadion
van sc Telstar waar de Oranje Leeuwinnen de EK-kwalificatiereeks openden met een
flitsende 6-0 zege op Servië. Inmiddels is bij de Oranjevrouwen de blik vol gericht
op het Europees kampioenschap dat komende zomer in
Zweden wordt gehouden. De
afgelopen twee maanden oefende de equipe van bondscoach Roger Reijners tegen
EK-deelnemers Zweden en
Frankrijk. De derde sparringpartner Wales is niet van de
partij op de Europese eindronde. In de EK-kwalificatie eindigde de nummer 37
van de FIFA-ranking achter
Frankrijk en Schotland derde in de poule. Het Nederlands vrouwenelftal plaatste zich onlangs voor de tweede keer in de historie voor het
EK dat van 10 tot en met 28
juli in zeven Zweedse steden
plaatsvindt. Vrijdag 9 november weet de ploeg wie het
volgend jaar in Zweden treft.
Dan vindt in Gothenburg
de loting voor de eindronde
plaats. Kaarten voor Nederland-Wales zijn inmiddels in
de vrije verkoop verkrijgbaar.
Er is dus geen clubkaart nodig. Elftallen, schoolklassen
of vriendengroepen (minimaal tien personen) krijgen
korting op hun toegangsbewijs. Kaarten voor NederlandWales zijn verkrijgbaar via
de Primera verkooppunten
van TicketBox, de KNVB ticketshop en de administratie
van sc Telstar. Het betreft vrije
verkoop, dus er is geen clubkaart nodig. De toegangsprijs voor alle vakken, uitgezonderd de hoofdtribune, bedraagt 4 euro. Een plaats op
de hoofdtribune kost 6 euro. Voor groepen, zoals verenigingen en scholen, geldt
een speciaal actietarief. Wie
met tien of meer personen
de interland bezoekt, betaalt
3 euro voor een kaartje. Deze groepenkaarten zijn tot uiterlijk 20 november te bestellen via communicatie@sctelstar.nl.

Steek van Wal
één jaar
Santpoort-Noord - Wolwinkel
Steek van Wal aan Hagelingerweg 43 vierde zaterdag haar eerste verjaardag. Voor de bezoekers in de winkel waren er lekkernijen en een attentie bij elke
aankoop.
Sinds Steek van Wal in Santpoort-Noord is gevestigd hebben veel dames de brei- en
haakpennen weer ter hand genomen, geïnspireerd door de
leuke voorbeelden in de winkel

of de website, van kerstballen
tot vesten met ajour. Wie minder vertrouwd is met handwerken kan er terecht voor advies of
een leuke workshop.
Eigenaressen Lilian, Rita en
Hannie werden volop gefeliciteerd met de verjaardag en hun
succes. Een van de leukste reacties van een klant was: ,,Ik feliciteer mezelf ook maar, want door
jullie winkel brei ik sinds een jaar
weer.’’

Toch een auto voor EHBZ
IJmuiden - De Eerste Hulp Bij
Zeehonden Velsen heeft een
spannende periode achter de
rug. De kleine groep vrijwilligers kreeg steeds meer problemen met hun versleten auto. Reden voor de impressario’s Wendy Molee Entertainment en MoNo Entertainment om op 14 oktober met een keur van artiesten
een benefietconcert te organiseren in Het Zandhuis op de Kennemerboulevard in IJmuiden.
Tot
verrassing
van velen meldde zich een weldoener die verklaarde dat er
de volgende dag
een gratis vervangende
auto klaar stond
en dat hij de inbouwkosten voor
zijn rekening zou
nemen. Helaas
werd enkele dagen later duidelijk dat deze weldoener zijn beloftes niet na
kwam. Ondanks
de
opbrengst
van het benefietconcert van 1030
euro bleef de EHBZ met een kater achter.
Drieënhalve week later kan de
EHBZ melden dat alles weer
ten goede is gekeerd. Komende donderdag 8 november wordt
de nieuwe zeehondenambulance gepresenteerd. Tweedehands maar voor het doel goed
geschikt, ingericht en voorzien
van de nodige materialen.Gara-

ge Bakker uit Volendam heeft de
wagen na een kleine bijbetaling
geleverd. Van der Heijden Reclame uit IJmuiden is net als bij de
vorige wagen verantwoordelijk
voor de striping, Bouwbedrijf Ulehake uit IJmuiden heeft een speciale kist gebouwd om bruinvissen nat te vervoeren en On-Route.nl uit De Bilt heeft gezorgd voor
een nieuwe zwaailichtbalk. De leden van de EHBZ hebben veel
werk verzet om de binnenkant
van de wagen
te betimmeren.
EHBZ-Velsen
is onderdeel
van het EHBZnetwerk van
Zeehondencrèche Lenie
‘t Hart. Zij vangen zeehonden en andere
zeezoogdieren
op die langs
de
Nederlandse kust in
de problemen
komen. EHBZVelsen heeft
de kuststrook
vanaf Bloemendaal tot en met
Castricum onder beheer. Naast
de genoemde bedrijven hebben
veel anderen belangeloos meegewerkt aan het tot stand komen
van de wagen. Allen zullen via de
facebook-pagina https://www.facebook.com/ehbz.velsen bedankt
worden. voor hun inzet en giften.
Contactpersoon: Dave de Koning,
06-23958704. www.ehbz-velsen.
nl. (foto: Ko van Leeuwen)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Rommelmarkt
in De Brulboei
De Brulboei - De bekende najaarsrommelmarkt van Buurthuis de Brulboei komt er weer
aan.
Op zondag 18 november kunt
u van 10.00 uur tot ongeveer
14.00 uur op koopjesjacht! Altijd leuk. Wilt u zelf staan om
spulletjes te verkopen dan kunt
u voor 3,50 euro een tafel huren, er zijn nog een paar tafels
beschikbaar. Meer weten? Bel
0255-510652.

Tweedehands
bij Tweede Kans
Velsen-Noord - In september
is Tweede Kans gestart in Velsen-Noord aan het Stratingplantsoen. Een werkproject in
de vorm van tweedehandskleding en cadeaus, annex koffieen theehuisje. Tweede Kans is
geopend van dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur. Tweedehands kleding kan
worden ingeleverd bij Tweede Kans of bij Buurtcentrum de
Mel (in de Schulpen). Het assortiment wordt geregeld afgewisseld met leuke cadeau-artikelen.
Momenteel is er ook een grote
keuze uit gezelschapsspellen;
een betaalbare 5 decembertip!
Meer weten? Bel 0251-210050
(Lars Steeneken).

Uitnodiging
De Brulboei - Op vrijdagavond
23 november om 19.30 uur,
bent u uitgenodigd in Buurthuis de Brulboei voor meer informatie over Welzijn Nieuwe
Stijl. Dit is een nieuwe manier
van werken in het sociaal cultureel werk. Verder ziet u deze avond twee korte films over
Oud-IJmuiden en maken oude en nieuwe bewoners van de
wijk kennis met elkaar en met
het buurthuis. Iedereen krijgt
een lot. Aan het eind van de
avond is er een loterij met leuke prijzen. Verder krijgen aanwezigen een verrassing.
Alle wijkbewoners, donateurs,
vrijwilligers en een ieder met
belangstelling voor deze avond
is van harte welkom. Als u zich
aanmeldt, weten wij hoeveel
appeltaart we moeten bakken! U kunt ook een mail sturen naar info@buurthuisdebrulboei.nl of naar buurthuisdebrulboei@live.nl dan heeft
u zich meteen aangemeld voor
de volgende nieuwsbrief. Meer
weten? Bel 0255-510652.

ZondagMiddagPodiumboegbeeld overleden
Velsen - Al zestien seizoenen lang
is het ZoMiPo (Zondagmiddagpodium) een begrip in de gemeente
Velsen. Van begin oktober tot eind
april vinden op acht locaties in de
gemeente culturele activiteiten
plaats, vooral gericht op de ouderen. Die activiteiten zijn heel breed
van opzet, een shantykoor, marionettentheater, operettekoor tot een
middag vol Amsterdamse volksliedjes. Voor elk wat wils dus.
Het Podium beschikt al jaren over
een hechte groep vrijwilligers en
volgers. Martha Jongejan verzorgde al die jaren de programmering
en de tekst in het prachtige, zeer
professionele
programmaboekje. Zonder anderen tekort te willen doen, was zij het boegbeeld
van het ZoMiPo. Drie weken geleden is Martha Jongejan overleden.
,,Een groot verlies voor ons. Mart-

ha was een heel bijzondere vrouw,
maar ook heel gewoon. Met een
enorme persoonlijkheid. Ze werkte heel punctueel en verwachtte
dat ook van anderen”, zo typeert
Daniëlla van Delft haar. Zij werkte nauw met Martha samen in de
Brulboei. Ook ZoMiPo-vrijwilligster Ans van der Ham is diep onder de indruk van wat Martha Jongejan voor het Podium betekende: ,,Een zeer groot gemis. Martha was niet alleen een fijne collega in het vrijwilligerswerk, maar tevens een fijne vriendin. Een organisatorisch talent en daarnaast sociaal zeer vaardig die van ons team
een hechte groep wist te maken.”
Hoe zeer Martha Jongejan geliefd
was en gewaardeerd werd, bleek
eind oktober bij haar crematie. De
sprekers loofden haar inzet en toewijding en als eerbetoon werd vlak

voor het Podium op zondag 4 november in De Dwarsligger, waar
de Klavierschippers optraden, voor
haar een minuut stilte in acht genomen.

grootste systeem van scheepvaartroutes ter wereld. Een olietanker is gebroken, vervuilt de rivier en dreigt te exploderen. Een
bergingsbedrijf moet dit voorkomen en de tanker bergen. Na de
pauze wordt de avond vervolgd

met een film uit 1990 over de visserij met de Scheveningse trawler Fransiska. Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 19 november verkrijgbaar in de Brulboei en op
de avond zelf. Meer weten? Bel
0255-510652.

Vrouwen van Velsen maken
kunst in Velsen-Noord
De Mel - In samenwerking met
Woningbedrijf Velsen is in Velsen-Noord het project Vrouwen
van Velsen van start gegaan. Alle vrouwen uit de Gildenbuurt zijn
van harte welkom op woensdagochtend in De Mel (in De Schulpen) om zogenaamde portiekkunst te maken. Er wordt gewerkt in twee groepen; één groep
maakt vrolijke mozaïekwerkstukken en de andere groep werkt
met kostenloos materiaal. Deelnemen is gratis. Over ongeveer
20 weken zullen de kunstwerken
de portieken in de Gildenbuurt
gaan opvrolijken. Met dit project
wordt aandacht gevraagd voor
de grootste irritatie uit de Gildenbuurt, namelijk rommel op straat.
Meer weten? Bel 0251-210050.

De Driehoek - In Dorpshuis de
Driehoek wordt elke donderdagmiddag gebreid voor een weeshuis in Roemenië. Een van de deelnemers vertelde dat haar broer 40
jaar geleden als priester naar Brazilië is vertrokken en daar ook een
weeshuis heeft opgezet. Zij zouden
het fantastisch vinden als er ook
voor hen gebreid wordt. Omdat er
al vier zakken naar Roemenië gegaan zijn hebben wij besloten de
volgende naar Brazilië te sturen.
Wie helpt mee breien, kindertruien
in kleine maten, of heeft wol die wij
hiervoor kunnen gebruiken? Meer
weten? Bel: 0255-520850

Vkafé bestaat
één jaar

‘IJmuiden wat vertel je
me nou’ in De Brulboei
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei beleeft u de gezelligste filmavond van deze maand
op donderdag 29 november. Om
20.00 uur begint Deep Sea Salvage. De Mississippi en de Golf
van Mexico vormen samen het

Nieuw goed doel

Velsen – Zondag 18 november
wordt het éénjarig bestaan van
Vkafé (Vriendenkring Velsen) gevierd met een winterwandeling en
een Amerikaans buffet. Vkafé is
een project van Stichting Welzijn
Velsen om vriendschap in Velsen
te bevorderen. Deelnemen aan activiteiten kan na inschrijving bij het
Vkafé (via www.vkafe.nl). De kosten voor de activiteiten zijn gratis of tegen kostprijs. Deelnemen
aan de jubileum winterwandeling?
Start om 13.30 uur bij Dorpshuis
de Driehoek in Driehuis (kosten:
iets lekkers meenemen voor het
buffet, organisatie zorgt voor soep
en fris). Meer weten? Mail naar
jannekecluistra@welzijnvelsen.nl
of judithderuyter@welzijnvelsen.nl.

Open podium
De Koe - Een keer in de 14 dagen
is er op vrijdag Friday Late in Jongerencentrum de Koe. Tijdens deze late avond-activiteit gaan we nu
beginnen met een ‘open podium’.
Jongeren kunnen tijdens de Friday
Late allerlei dingen kunnen doen
die met muziek te maken hebben.
Bijvoorbeeld een band, een gitarist, een zanger, maar ook een DJ
kan langs komen om muziek te
maken. We staan overal voor open.
De avond is van 19.30 tot 00.00
uur. De entree is gratis. Deze vrijdagen is er open podium: 16 nov.,
30 nov., 14 dec. en 28 dec. Heb je
interesse om iets te doen op het
open podium, kom even langs en
vraag naar Brahim of Sanne. Meer
weten? Bel 023-5491817.

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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Telstar zet zich in
tegen racisme
Velsen-Zuid - Rond de wedstrijd Telstar–SC Veendam zal
er door Telstar, in samenwerking met Telstar Thuis in de Wijk
en Stichting Welzijn Velsen actie
gevoerd worden tegen racisme
onder het motto ‘NEE tegen racisme’. Telstar wil met hun inzet
een zichtbare bijdrage leveren
aan verdraagzaamheid. Voetballers zijn iconen van deze tijd,
hun medewerking aan deze actie
versnelt en verankert verdraagzaamheid bij hun fans en voetbalvolgers in het algemeen. Het
initiatief voor deze actie werd
genomen door Braun Weisse
Tulpen
(www.braunweissetulpen.nl), de Nederlandse supportersvereniging van FC St. Pauli
uit Hamburg.
Speciaal voor deze wedstrijd zal
Telstar met opvallende shirtsponsors spelen. Op de borst zal
Jan de Wit Group pronken terwijl op de rug het logo van Zwart

Techniek IJmuiden zichtbaar zal
zijn. Deze combinatie van Zwart/
Wit is een bijzondere maar in dit
geval ook een zeer toepasselijke
samenwerking.
Een aantal basisscholen en
buurtcentra zullen worden uitgenodigd om de wedstrijd bij
te wonen, zij zullen zich echter als groep moeten presenteren waarbij het thema ‘NEE tegen racisme’ centraal zal staan.
Het doel is om de kinderen bewust te maken van het thema
racisme. De groep die zich het
meest toepasselijk presenteert
krijgen een workshop aangeboden in het kader van multiculturele samenwerking.
De wedstrijd Telstar-SC Veendam wordt vrijdag 16 november
gehouden in het Tata Steel stadion en begint om 20.00. Kaarten
zijn verkrijgbaar via het secretariaat van Telstar en via de website van Telstar.

Velserbroekse schrijft boek

‘Lief voor je lijf’

Velserbroek – Drs. Helma Slik
is voedingsdeskundige met
een eigen praktijk, Lief voor je
lijf. Voor mensen die meer houvast willen bij een nieuwe manier van eten is er sinds kort het
boek Lief voor je lijf. Hiermee
verwijst Helma Slik naar voedingsmiddelen en een leefwijze die gezond zijn. Zij zet zich
af tegen geraffineerde producten zoals wit brood en suikers,
omdat deze niets toevoegen aan
een gezonde leefwijze en zelfs
slecht voor het lichaam zijn.
,,Ik ben zelf ook zwaar geweest,
tijdens en na mijn zwangerschappen. Ik weet dus wat het
is om je slecht in je vel te voelen, futloos en te zwaar om te
bewegen. Ik heb veel onderzoek
gedaan naar voedingsmiddelen
en werk sinds zes jaar met deze
methode. En met succes, niet alleen voor mezelf maar ook voor
mijn eigen gezin en cliënten.
De belangrijkste peilers van Lief
voor je Lijf zijn: eten wat goed
voor je is, bewegen en ontspannen. Want ook op die manier
ben je lief voor je lijf.”
In het 400 pagina’s dikke boek
wordt uitgebreid ingegaan op
wat goed voedsel voor je kan
doen, wat gezond voedsel is,
wat je lichaam nodig heeft en
in welke combinaties je voedsel het beste kunt nemen. Ruim
honderd pagina’s zijn gewijd
aan weekmenu’s voor acht weken met smakelijke recepten.
En het fijne van Lief voor je Lijf
is dat je niet alles hoeft te laten
staan. Zo mag je zelfs een keer
pure chocola, Indische mie of
een volkoren muffin.
,,Elke weekend mag je een keer
gebak”, zegt Helma. ,,En hoewel veel vlees eten niet goed

voor je is, staan er ook recepten met vlees. Daarnaast werk
ik veel met vis en vegetarische
producten. Met deze leefwijze
hoef je geen honger te lijden.
Over de dag verdeeld neem je
steeds bepaalde hoeveelheden
voedsel die je trek zullen stillen. Door deze voedingsmiddelen zullen mensen zich energieker dan ooit voelen, zelfs tijdens
het afslanken.’’
Drs. Helma Slik is drs. in Franse taal en letterkunde en sinds
2006 voedingsdeskundige met
een praktijk aan huis in Velserbroek. Zij geeft ook Pilateslessen bij Oyama. Het boek Lief
voor je Lijf is voor 24,95 euro
verkrijgbaar bij Bruna in Velserbroek en Boekhandel Erasmus
in IJmuiden en te bestellen via
andere boekhandels. Zie ook
www.liefvoorjelijf.nl.

Smugglers
vloeren
Haarlem

Ledenvergadering IJVV Stormvogels

Onderscheiding voor
bijzondere leden
IJmuiden - Op dinsdag 30 oktober, tijdens de algemene ledenvergadering van IJVV Stormvogels, zijn de volgende leden onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten.
Leden van verdienste: Gerrit
Spies, al meer dan 25 jaar actief als jeugdleider, en als medewerker bij de accommodatie,
voor het onderhoud, het wassen
van de kleding en kleedkamerbeheer.
Charl de Pauw, al meer dan 17
jaar actief als jeugdleider, jeugdtrainer, scheidsrechter senioren en jeugd, lid toernooicommissie en jarenlang lid geweest
van de jeugdcommissie. Ereleden: Annet Heilig, postuum onderscheiden voor haar kwaliteiten als penningmeester, financieel-administratieve werkzaamheden en haar bijzondere inzet
op vele andere terreinen meer
dan 20 jaar.
Eveline van Drunen-Heilig nam
de onderscheiding voor haar re-

cent overleden moeder in ontvangst.
Henk Viskil, is al meer dan 17
jaar bestuurslid, doet daarin
technische zaken, maar is al ver
daarvoor vrijwilliger en medewerker van Stormvogels. Geert
Strijland: secretaris en duizendpoot, bestuurslid al meer dan 12
jaar, daarvoor lid van de activiteitencommissie.
Kees van Honk, ook al meer dan
12 jaar bestuurslid en ook een
duizendpoot. Kees is het geweten, scherp en integer. Steun en
toeverlaat op financieel terrein.
Portefeuillehouder accommodatie. Een geweldige kracht bij bijzondere projecten.
De ledenvergadering was eensluidend in haar oordeel bij de
voordracht van deze leden van
verdienste en ereleden. Voor allen is de onderscheiding meer
dan verdiend.
IJVV Stormvogels is zeer trots op
deze supervrijwilligers en uiteraard ook op hun vele collega’s.

Rode Kruis zoekt
PR-medewerkers

Velsen - Werken met mensen en
voor mensen, dat is vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis.
Het is zinvol en dankbaar werk.
Het Rode Kruis Velsen is altijd op
zoek naar vrijwilligers. Mensen
met veel tijd of slechts weinig, die
regelmatig of maar af en toe ingezet willen worden. Die verzorgend, ondersteunend of leidinggevend werk willen doen: er is
voor iedereen een passende vrijwilligersfunctie. EHBO-vrijwilligers
zijn aanwezig tijdens allerlei evenementen. Sinds kort is er ook een
bike-team actief, dat snel ter plaatse kan zijn. De verbindingsdienst
geeft ondersteuning op het gebied
van radiocommunicatie en bij nationale rampen kunnen er in korte
tijd duizenden vrijwilligers gemobiliseerd worden om snel hulp te
verlenen. Ook worden er speciale activiteiten georganiseerd om te

voorkomen dat met name ouderen
en mensen met een lichamelijke
beperking in een sociaal isolement
raken. Voor deze groep worden er
ook speciale vakanties georganiseerd. Dit alles wordt ondersteund
door het promotieteam. Zij zijn
aanwezig tijdens allerlei evenementen om informatie te verstrekken over de activiteiten van het
Rode Kruis, om zo de bekendheid
hiervan te vergroten en om mensen enthousiast te maken voor dit
bijzondere vrijwilligerswerk. Ook
het schrijven van persberichten
en het ontwikkelen van promotiemateriaal hoort hierbij. Dit promotieteam kan nog wel wat versterking gebruiken. Wie zich aangesproken voelt of meer informatie
wil kan contact opnemen met Els
Zorgdrager via telefoonnummer
06-36426123 of mail naar socialehulp@rodekruisvelsen.nl.

Regio – De al voor besproken
wedstrijd stond op het punt van
beginnen, Haarlem2 was deze
zondag de tegenstander van de
Smugglers uit Velserbroek, een
wedstrijd tegen Haarlem brengt
altijd veel extra met zich mee en
zo ook deze. De Smugglers opende zeer sterk en zo was er dan
ook binnen 5 minuten een try
voor hen, deze try werd gemaakt
na een actie van Hans La Gro.
Toch was er binnen geringe tijd al
een antwoord van Haarlem en zij
drukte ook een try. Die schudde
de Smugglers toch nog even extra
wakker en de scherpte nam toe.
Na een goede eerste helft waren
de Velsenaren naar een hoge score gelopen. De tweede helft verliep minder voor de Smugglers,
binnen de eerste minuut van deze helft werd er namelijk een try
gemaakt door Haarlem. Kudos
voor hen want ze kwamen sterk
terug. Dit was alleen niet genoeg
om langszij te komen, onder meer
omdat de Velserbroekers goed
stand hielden de laatste paar cruciale minuten, eindstand 47-40 in
het voordeel van de heren uit Velsen. Aan de kant van de Smugglers blonken een paar spelers
uit, zoals Colin Moore, die zich
liet blijken op het veld, ook Joey
van Strien mogen we niet ongenoemd laten met zijn twee try’s
en zeker ook niet de ‘the man of
the match’ Wouter van Assema,
die waarschijnlijk ’s morgens nog
niet dacht dat hij zou gaan spelen
en ook niet dat hij dit zo goed zou
doen. (Daan Rustemeijer)

Kunstenaars
Collectief
Velsen
Velsen-Zuid - Tot en met 2 december is iedereen welkom om
de expositie van 16 leden van het
Kunstenaars Collectief Velsen te
komen zien in Raadhuis voor de
Kunst. Getoond worden schilderijen, keramiek, beelden in steen
en brons, grafiek, fotografie en
gemengde techniek. Deze keer
geen opening, maar een speciale gezellige zondagmiddag op
25 november van 14.00 tot 17.00
uur, waarbij de eventuele koper van een werkstuk, de provisie die de kunstenaars normaal
aan het KCV afdragen, op deze dag als korting op hun aankoop krijgen. Deze korting geldt
op zondag 25 november voor alle tentoongestelde werkstukken.
Daarnaast zal er van verschillende kunstenaars nog extra inbreng van (kleine) kunstwerken
zijn, waarop ook leuke kortingen
worden gegeven. Bezoekers zijn
tot en met 2 december welkom
van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur aan
Torenstraat 7.
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Feest met Berget Lewis

King Cake live
in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 18 november
treedt King Cake op in het Witte
Theater Stage Café. Deze Beverwijkse tex-mexband werd in 1991
toegevoegd aan het lokale muziekfirmament, een gebied wat doordrenkt was met tallentvolle musici. De vier gelouterde musici zijn er
in geslaagd een geheel eigen geluid te ontwikkelen. Rock&roll, cajun, blues, zydecco, en reggae invloeden werden met het bekende
King Cake tex-mex touch bewerkt.
Kortom stevige gitaar ondersteund
door swingende accordeon meerstemmige zang en een strakke ritmesectie zorgen voor een veelzijdig repertoire dat bestaat uit nummers van onder andere Flaco Jiminez, Los Lobos, Ry Cooder aangevuld met eigen werk. Waar de
band ook speelt, of dat nu in een
klein café is of op festivals, King
Cake draait er zijn hand niet voor
om en laat het publiek tevreden en
met een lach huiswaarts gaan. Het
optreden begint om 18.00 uur. De
toegang is gratis.

Veilig uitgaan
Kennemerlaan
IJmuiden – Al sinds 2006 wordt
er samen met bewoners, ondernemers, horeca, gemeente en politie al gepraat over Veilig uitgaan
in de Kennemerlaan. Hoe zorg je
ervoor dat je prettig en veilig kunt
uitgaan aan de Kennemerlaan en
beperk je de overlast voor omwonenden is een complexe zaak.
Daarover zijn in oktober 2010 afspraken gemaakt tussen de horeca-ondernemers, politie en gemeente. Al eerder in november 2010 is er een intentieverklaring ondertekend. Een werkgroep
heeft aan de hand hiervoor gewerkt aan afspraken waarmee alle partijen akkoord konden gaan.
Ook wijkplatform IJmuiden-Noord
onderschrijft het convenant. Afspraken gaan bijvoorbeeld over
de omgeving, dat containers niet
buiten blijven staan en dat de verlichting in orde is. Maar de verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemers strekt zich ook uit tot
de vertrekkende gasten: er moet
op worden toegezien dat deze de
buurt geen overlast bezorgen.

DE Rijdende
Rechter
Regio - Dinsdag 20 november verschijnt de gemeente Beverwijk in
een uitzending van de Rijdende
Rechter. Een inwoner van de gemeente Velsen had mr. Visser gevraagd zich te buigen over zijn
klacht. Tijdens een stormachtige
januaridag is hij bij de Aagtenpoort
in Beverwijk tegen de top van een
net omgewaaide boom gereden.
Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade. De uitzending is op dinsdag 20 november om 22.20 uur op Nederland 1.

Laantje is veel meer
dan alleen lunchroom
Santpoort-Noord - Wie bij
Lunchroom Laantje aan Hoofdstraat 190 binnengaat ervaart
meteen dat gezellige huiskamergevoel, compleet met de geur
van verse appeltaart. Eigenaresse Lany en haar gezellige crew
ontvangen iedereen hartelijk,
zodat je je meteen thuis voelt.
Laantje bestaat 2 december alweer twee jaar.
Gasten worden verwend met
louter zelfgemaakte gerechten,
heerlijke koffie en biologische
thee. Erwtensoep, bijzondere
tostis, vers afgebakken broodjes, het kan niet op. Je kunt er
terecht voor superlekkere koffie of thee met een zelfgebakken
koekje, voor een lunch of een
high tea. Klanten komen soms
van ver, zoals een mevrouw uit
Bergen die speciaal komt voor
de tosti camembert met abrikozenjam. Klanten kunnen er rustig een krantje lezen bij een kop
koffie, een spelletje doen of sur-

fen op internet met de gratis wifi.
Maar daarnaast is er nog veel
meer mogelijk bij Laantje. Zo
zijn er elke maand besloten thema-avonden, met deze maand
een Engels buffet met onbeperkt
eten voor maar 15 euro. In december wordt een avond met
kerstbier en vullende hapjes gehouden. Veel informatie staat op
Facebook.
Wat veel mensen niet weten
is dat Lany ook op het gebied
van catering heel actief is. Lunches, hapjes, maaltijden of buffetten kunnen worden besteld.
En Laantje is een heel geschikte
locatie voor een besloten feestje met invulling naar keuze, zoals een high-wine. Het enthousiaste team van Laantje maakt het
graag de gasten naar de zin. Zie
ook www.laantje.net of bel 0237519610. Reguliere openingstijden van Laantje zijn dinsdag tot
en met zaterdag van tien tot vijf
uur.

Afrittenoverzicht
Velsen - Vorige week hebben
de leden van het Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) het open afrittenoverzicht overhandigd
aan wethouder Vennik. Dat gebeurde op de kruising van de
Lange Nieuwstraat met de Engelmundusstraat in IJmuiden.
De werkgroep Toegankelijkheid
van het GBV heeft in het voorjaar
van 2012 een inventarisatie gedaan van moeilijk toegankelijke

verkeerssituaties voor rolstoel-,
rollator-, scootmobielgebruikers.
De verkeerssituaties zijn met foto’s vastgelegd door de werkgroep en gebundeld in een overzicht. Het overzicht geeft inzicht
in lastige verkeerssituaties en is
in te zien op www.gbvelsen.nl.
Het overzicht dient als ‘praatpapier’ voor de gemeente, met als
verzoek het GBV te raadplegen
bij nieuwbouw en herbestrating.

Velsebroek - Zaterdag is het
wederom feest in Velserbroek.
Na het succes van Velserbroek
25 jaar organiseert Villa Westend
dit jaar Let’s Party! Op het podium geven Berget Lewis en haar
band een concert dat wordt ondersteund door een aantal talentvolle kandidaten van een populair muziekprogramma. Lewis was vorig jaar Beste Zangeres van Nederland en vierde afgelopen zomer haar bruiloftsfeest in de unieke horecalocatie
aan de rand van Velserbroek. De
avond begint om 20.30 met een
warming up door Funky Diva Ezz.
Het feest duurt tot 02.00 uur en
wordt afgesloten met heerlijke
dansmuziek van DJ Dominic. De
laatste kaarten zijn a 12,50 euro te koop bij Ris Juwelier en via
www.villa-westend.nl. Toegang
minimaal 21 jaar.
Berget heeft Villa Westend verrast door twee muzikale vriendinnen uit te nodigen. Zij zijn bekend van een zeer populair ta-

lentenprogramma dat nu op tv is!
En die ook te gast waren op haar
bruiloft afgelopen zomer bij Villa
Westend... Weet jij wie er meekomen? Dan maak je kans op 2x2
gratis tickets! Je kunt het juiste
antwoord mailen naar info@villa-westend.nl. De winnaar wordt
vrijdag gemaild.

Maak kans op
vrij-kaarten voor
Yab Yum
Velsen - ‘Yab Yum, het Circus
van de Nacht’ is 20 en 21 november te zien in Stadsschouwburg Velsen. Het Nederlandse publiek krijgt een impressie van wat er zich afspeelde in
Yab Yum. Natuurlijk was er elke nacht het spel der verleiding,
waarbij de vele mooie jonge
vrouwen mannendromen waar
maakten. Maar in deze spectaculaire, grootschalige productie beleeft het publiek ook dat
de meisjes elk hun eigen droom
hadden.
Theo Heuft, de oprichter en eigenaar van Yab Yum, zette in zijn
club de prostitutie in een gouden lijst. Naast captains of Industry, beurshandelaren en BNers werd Yab Yum echter ook
het ‘clubhuis’ van de keiharde
Amsterdamse onderwereld die
met alle middelen, met geweld
en moorddreigingen, trachtte de
club in handen te krijgen.

Deze productie heeft als uitgangspunt de bestseller van
Theo Heuft. Het is een vrije theater-impressie van de glorie en
ondergang van zijn droom en levenswerk de Yab Yum.
Beat the Best winnaars Martin van Bentem en Marielle Constancia en Poelifinario
2012-winnaar Richard Groenendijk zijn live te bewonderen
in Yab Yum - Het Circus van de
Nacht. (foto: Govert de Roos)
Producent Stardust verloot
5x2 kaarten onder de lezers
van de Jutter/de Hofgeest.
Weet u het antwoord op de
vraag waar Yab Yum jarenlang was gevestigd? Het antwoord kunt u tot maandag
19 november mailen naar
mandy@stardustbv.nl.
De
winnaars krijgen per mail bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
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Resultaten Burgerpanel bekend

Onderzoek winkelcentrum
Lange Nieuwstraat
In juni van dit jaar zijn tijdens een
werkatelier vijf mogelijke ideeën
naar voren gekomen waarop het
winkelcentrum in IJmuiden ontwikkeld kan worden. Vervolgens
zijn deze denkrichtingen in september voorgelegd aan winkeliers
en omwonenden van het huidige
winkelgebied. Hier bleek een voorkeur voor een grondige aanpak van
het winkelgebied met behoud van
woningen aan de noordzijde tussen de Kalverstraat en de Lange
Nieuwstraat.

In september is over dit onderwerp
een burgerpanelenquête gehouden.
Hierbij hebben 1395 mensen een reactie gegeven over onder andere de
vijf mogelijke ontwikkelingrichtingen, de bereikbaarheid van het winkelcentrum en het winkelgedrag. Het

rapport van dit onderzoek staat vanaf 13 november op de website van de
gemeente Velsen.
Uit de enquête blijkt geen duidelijke
voorkeur voor een van de vijf ontwikkelrichtingen. Wel wordt de wens geuit voor een breed en divers winkelaanbod (93%), een goede inrichting
van de openbare ruimte (87%), horeca en groenvoorzieningen. De bezoekers van het winkelcentrum hechten
ook aan een verkeersluw winkelcentrum. Op basis van de opbrengst van
de bijeenkomsten en het burgerpanel maakt het college van B&W nog
dit jaar een raadsvoorstel ter bespreking in de gemeenteraad.
Meer informatie en een link naar
het rapport kunt u vinden op www.
velsen.nl > meer nieuws.

Nieuwe contactgegevens
HVC klantenservice
Vanaf 23 november 2012 is de
klantenservice van HVC Inzameling op werkdagen van 8.00 uur
tot 17.00 uur bereikbaar via het
gratis telefoonnummer 08000700. Stelt u uw vraag liever via
e-mail? Dan kunt u deze sturen
naar klantenservice@hvcgroep.nl.

HVC wil u nog beter van dienst zijn
en heeft daarom besloten de klantenservice te centraliseren. Geen
aparte contactgegevens voor verschillende locaties maar één emailadres en één telefoonnummer, één gecentraliseerd systeem
en het belangrijkste: een betere bereikbaarheid. Doordat nu alle servicedesk medewerkers bij elkaar
op dezelfde locatie zitten, kunnen

zij elkaar, en daardoor u, beter ondersteunen wanneer er veel gebeld
wordt.
Doordat de klantenservice wordt
gecentraliseerd verdwijnt de baliefunctie op de HVC-locatie in Velsen. Deze balie werd onder andere
gebruikt voor de aanvraag en afhandeling van afvalpassen en een enkele keer voor het betalen van grof
huishoudelijk afval. Voor deze onderwerpen en alle andere afvalgerelateerde onderwerpen geldt dat
u daarvoor bij de klantenservice terecht kunt. Wanneer het nodig is
om het laten ophalen van grof huishoudelijk afval te betalen (meer dan
de gratis hoeveelheid), doet u dat
via pinbetaling aan de chauffeur.

Ondertekening contracten
voor renovatie Stadhuis
Op vrijdag 19 oktober heeft het
college van B&W besloten om
de renovatie van het oude deel
van het stadhuis – met de trouwzaal - voorlopig te gunnen aan
BAM Utiliteitsbouw te Amsterdam
en de installatiewerkzaamheden
aan Kuijper & Zonen te Helmond.
Dinsdag 13 november 2012 heeft
wethouder Wim Westerman de
contracten ondertekend.

Inmiddels is de bezwaartermijn
doorlopen en zal volgens planning
per 1 januari 2013 de verbouwing
van het oude stadhuisdeel beginnen.
Vanaf half december verhuizen de
medewerkers van het oude deel. Zij
worden tijdelijk gehuisvest in andere delen van het gemeentehuis, in De
Beurs en op enkele kleinere locaties.

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

Zing jij mee met het echte
IJmuider Sinterklaaslied?
Zaterdag is het zover. Sinterklaas, vergezeld van zijn pieten, zet om 12.15 uur voet aan
wal op de Loswal bij de Kleine
Sluis, waar burgemeester Weerwind de Sint welkom heet. Speciaal hiervoor is een echt IJmuider Sinterklaaslied gemaakt. De
tekst en melodie staan op www.
velsen.nl > actueel.

Sint en de Hoofdpiet nemen zoals

elk jaar plaats in de koets die wordt
gevolgd door open wagens waarop
pieten van de Pietenband staan.
Sinterklaas heeft een verzoek aan
de ouders om de kinderen niet te
dicht bij de koets en de auto’s te laten komen. En als het regent tijdens
de balkonscene op het Plein 1945
graag doorzichtige paraplu’s gebruiken, zodat alle mensen - groot
en klein - Sinterklaas kunnen zien.
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Eigen mogelijkheden voorop

Wmo bedoeld als vangnet
Zoals u de afgelopen weken in deze Infopagina heeft kunnen lezen,
gaat er een aantal dingen veranderen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet is onder andere bedoeld
voor mensen met (lichamelijke of
verstandelijke) beperkingen die
niet goed kunnen meedoen in de
maatschappij. Deze week leest u
waarom deze veranderingen nodig zijn.

Veel mensen denken ‘recht’ te hebben op een Wmo-voorziening. De
Wmo is echter geen verzekering
waar men aanspraak op kan maken.
Het is een vangnet voor mensen die
niet zelf in staat zijn om – al dan niet
samen met hun omgeving – hun pro-

blemen met het meedoen in de samenleving op te lossen.
Daarom gaat de gemeente meer dan
voorheen met mensen in gesprek om
te achterhalen wat het probleem is
en wat zij zelf al hebben gedaan om
dit probleem op te lossen. De vraag
is dus niet: ‘Wat kunt u niet meer?’,
maar: ‘Wat kunt u allemaal nog wel?’
Daarnaast gaat de gemeente in de
eerste plaats uit van de vraag van de
burger en niet meer van de voorziening (bijvoorbeeld een scootmobiel).
In de komende weken kunt u in de
gemeentelijke Infopagina meer lezen
over de nieuwe werkwijze. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente: 140255.

Reacties Bosbeekschool
Bij twee recente bijeenkomsten
over de toekomstige nieuwbouw
van de Bosbeekschool was er direct de gelegenheid om schriftelijk een reactie te geven via een
reactieformulier.

Dit formulier kunt u ook digitaal
invullen via www.velsen.nl (onder
meepraten in Velsen). De gemeen-

te kreeg enkele meldingen dat het
niet mogelijk was om via dit formulier op de website te reageren.
Dit ondanks het feit dat er wel diverse reacties via de website binnen kwamen. Dit probleem is inmiddels hersteld. Heeft u twijfels
of uw reactie is aangekomen? Ook
dan kunt u nog reageren tot 2 december aanstaande.

Digitale versie beschikbaar

Speciaal voor mantelzorgers
Zorg voor jezelf, durf te vragen
en even géén mantelzorger – deze onderwerpen komen in het magazine ‘Speciaal voor mantelzorgers’ aan de orde. Het is op 10 november gelanceerd en zowel digitaal als op papier beschikbaar.

Op 10 november – de Dag van de
Mantelzorg – is het magazine ‘Speciaal voor mantelzorgers’ gelanceerd.
Een blad met verhalen van mensen
die voor een ander zorgen, met leuke tips en handige adviezen. Het magazine is uitgebracht ter gelegenheid
van de Dag van de Mantelzorg door
de gemeenten Beverwijk, Castricum,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen.
U kunt de papieren versie van de
‘Speciaal’ ophalen bij de receptiebalie van het stadhuis, Dudokplein in
IJmuiden. Er is ook een digitale ver-

sie beschikbaar om te lezen op uw
smartphone of tablet. De link staat
op www.velsen.nl.

speciaal!

Voor lmante
zorgers

Speciale uitgave voor mantelzorgers in Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
november 2012

Aan de kook,
bewaren of
thuisbezorgen?
Aftrekposten,
vergoedingen,
kosten en meer

Zij zorgen...
w
w
w

Weetjes
Vragen aan de mantelzorgconsulent
Zorg voor jezelf

Cornelis Vreeswijk in
foyer Stadsschouwburg
Maandag 12 november vond in de
Stadsschouwburg het Cornelis
Vreeswijkgala plaats.

Het gala werd georganiseerd omdat het die dag precies 25 jaar geleden was dat de in IJmuiden geboren troubadour en dichter Cornelis
Vreeswijk overleed. Een groot deel

van zijn leven heeft hij in Zweden
gewoond, waar hij nog altijd zeer beroemd is. Op de foto staan mevrouw
Lena Stenwall, namens de Zweedse ambassade, geflankeerd door burgemeester Weerwind en Jack Vreeswijk, de zoon van Cornelis. (foto:
Reinder Weidijk)

Wethouder op Seaport RTV
Wekelijks treedt het college van
burgemeester en wethouders
naar buiten. Dit gebeurt door middel van persconferenties, persberichten, interviews, representatieve verplichtingen, openbare bijeenkomsten, informatiepagina’s,
gemeentelijke website en dergelijke.

Doel hiervan is om bekendheid te geven aan het gemeentelijk beleid en

het gemeentelijke handelen. Aan het
naar buiten treden van het college is
inmiddels een periodieke televisieuitzending toegevoegd. Op vrijdag 16
november 2012 zal SeaportRTV om
20.00 uur een televisie-uitzending
verzorgen met wethouder Annette
Baerveldt. De dagen daarna herhaalt
SeaportRTV de uitzending diverse
malen. Wethouder Baerveldt geeft
een brede inkijk in haar portefeuille Toerisme. (foto: Reinder Weidijk)
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 3
november tot en met 9 november
2012 de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zeeweg ong. (naast nr.
255), kappen boom (09/11/2012)
w12.000521; Zeeweg 221, plaatsen dakopbouw (05/11/2012)
w12.000510.
Velsen-Zuid: Oude Pontweg 148,
oprichten berging (09/11/2012)
w12.000522.
Santpoort-Noord: Burgemeester
Weertsplantsoen 5, plaatsen erker
(07/11/2012) w12.000517; Broekbergenlaan 13, vergroten 1ste verdieping (05/11/2012) w12.000511.
Driehuis: Jacob Catslaan 7, wijzigen
dakkapel
(06/11/2012)
w12.000514; Duin- en Kruidbergerweg 6, kappen boom
(07/11/2012) w12.000518.
Velserbroek:
J.
78,
plaatsen

Paxtonstraat
zonnepanelen

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

Besluiten
(07/11/2012) w12.000515.
Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 2,
kappen 24 bomen (08/11/2012)
w12.000520; Corantijnstraat 16,
plaatsen dakkapel (05/11/2012).
Santpoort-Zuid:
Wustelaan
47, kappen boom (05/11/2012)
w12.000513; Middenduinerweg
74 8000, kappen 11 zomereiken
(07/11/2012) w12.000516.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand:
140255.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes weken:
IJmuiden, Snelliusstraat 21, vervangen en verwijderen kozijnen
(13/09/2012) w12.000418.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden: Van der Zwaagstraat
1, plaatsen uitbouw en deur in
naastgelegen
erfafscheiding
(12/11/2012) w12.000423.
Santpoort-Noord:
Kruidbergerweg 97, kappen boom (09/11/2012)
w12.000426.
Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
Velserbroek:
Zadelmakerstraat
ong. t.o. nr. 150, plaatsen reclametekst (09/11/2012) w12.000456.
Velsen-Zuid: Minister Lelylaan 7,

kappen 2 bomen en plaatsen erfafscheiding (12/11/2012).
Velsen-Noord: Olieweg 6, wijzigen lamellenbaan (09/11/2012)
w12.000422;
Corverslaan
2,
plaatsen laadkuil (07/11/2012)
w12.000462 .
Driehuis: Geen mededelingen
Evenementen
De burgemeester heeft op grond
van artikel 2:17 APV de volgende
vergunning verleend voor het organiseren van een evenement: IJmuiden, Centrum IJmuiden, Sint Nicolaasintocht op 17 november
2012 (8/11/2012) i12.002524; Op
het strand van IJmuiden aan Zee,
MTB wedstrijd, 16 december 2012
(9/11/2012) i12.010443.
Santpoort-Zuid: Centrum Santpoort-Zuid, Sint Nicolaasintocht
op 17 november 2012 (8/11/2012)
i12.009785.
Velserbroek: Van Velserbroek naar
Driehuis, Sint Nicolaasintocht op
24 november 2012 (8/11/2012)
i12.009163.
Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op grond van art
2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van film en/of foto
opnamen:
Velsen-Zuid: Omgeving Torenstraat, Velsen Zuid op 15 november
2012 van 18:00 uur tot 21:00 uur.
u12.010624.
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Kennisgeving
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen, maken
bekend dat zij een geluidsbelastingkaart hebben vastgesteld als
bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet
milieubeheer. Deze kaart ligt
vanaf 16 november 2012 tot 28
december 2012 voor eenieder
ter inzage bij de receptie in het
stadhuis te Velsen.

De kaart is tevens in te zien op
de internetsite van Milieudienst
IJmond:
www.milieudienstijmond.nl. Ook is het mogelijk de
kaart (met een beperkte nauwkeurigheid) van deze internetsite te
downloaden (nadere informatie
daarover is verkrijgbaar bij de afdeling communicatie van Milieudienst IJmond).
De verplichting tot het opstellen
van een geluidsbelastingkaart is
opgenomen in de Wet milieubeheer
en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De geluidsbelastingkaart is een weergave
van de geluidsbelasting in 2011 die

veroorzaakt wordt door de wegen,
spoorwegen en bedrijven in of nabij
de gemeente.
Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen
en stille gebieden er zijn en hoeveel
bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld. Uit de kaart blijkt
dat de geluidsituatie in de IJmond
in 2011 geen grote verschillen ten
opzichte van de in 2006 opgestelde
kaart vertoont.

Besluiten
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
heeft, gelet op artikelen 3 en 4
van de Monumentenwet 1988, positief beslist op het verzoek/voorstel het complex ‘Batterij Olmen’,
IJmuiderslag bij 472 te IJmuiden
en het complex ‘Batterij Heerenduin’, Badweg bij 38A te IJmuiden aan te wijzen als rijksmonument.

Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit binnen 6 weken na de dag
waarop het besluit is bekend ge-

maakt (5 november 2012) schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de Minister van OCW,
o.v.v. ‘Bezwaar’, t.a.v. DUO, Postbus
606, 2700 ML Zoetermeer.
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 9 november 2012 ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website www.velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads
ontwerpomgevingsvergunning.

Tegen de vaststelling van de kaart
is geen bezwaar of beroep mogelijk.
De kaart is de basis voor het actieplan dat burgemeester en wethouders medio 2013 moeten opstellen. In dit plan staat het geluidsbeleid voor de periode 2013-2018.
Het ontwerp van dit plan zal voor
de bewoners worden gepubliceerd,
waarbij eenieder zijn zienswijze
daarover naar voren kan brengen.
Te zijner tijd wordt het actieplanproces bekendgemaakt.

Raadsplein 8 en 12 november 2012
Donderdag 22 november 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan
het Plein 1945.

Raadsvergadering om 19.30 uur
Punt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Onderwerp
Opening
Actualiteitenuurtje
inspreken inwoners
vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen:
notulen raadsvergadering 11 oktober 2012
besluitenlijst raadsvergadering 11 oktober 2012
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
Vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO voor het oprichten van vier woningen
en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord
Startdocument Heirweg t.b.v. Brede School Velsen-Noord
2e Bestuursrapportage 2012 gemeente Velsen
Besluitvorming
Verordening maatschappelijke ondersteuning Velsen 2013
Welzijn Nieuwe Stijl
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015
Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel
Begroting 2013 “de Meergroep” en meerjarenbegroting 2014 – 2017.
Begroting 2013 Centraal Nautisch Beheer
Nota lokaal discriminatiebeleid gemeente Velsen 2012
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda
en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of
die relevant zijn voor de raad.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 8 november, voortgezet op 12 november 2012, een besluit genomen over het volgende onderwerp:
•Begroting 2013 gemeente Velsen
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl

