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IJmuiden - In IJmuiden is maandagavond een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van 
de aanslagen in Parijs. IJmuidenaar Chris van Beusekom had op Facebook deze actie gestart. 
De tocht begon op het Zeewijkplein en eindigde driekilometer later op Plein 1945. Daar wer-
den bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument voor de gevallenen. De tocht begon met 
ongeveer 50 mensen, maar groeide aan tot 80 sympathisanten. Waarnemend burgemeester 
Amy Koopmanschap (in het paars) wachtte de deelnemers op bij het monument en heeft te-
gen initiatiefnemer Van Beusekom haar waardering voor deze spontane tocht uitgesproken.
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - Bibliotheek Vel-
sen en de gemeente Vel-
sen hebben in goed over-
leg besloten om per 1 janu-
ari 2016 te stoppen met het 
VVV Agentschap in de bibli-
otheek. 
Amsterdam Marketing gaat 
in opdracht van de gemeen-
te Velsen op zoek naar een 
nieuwe locatie voor het VVV 
Agentschap. Planning is dat 
een nieuw VVV Agentschap 
uiterlijk 1 maart 2016 ge-
opend is. Voor VVV bonnen 
wordt voor de tussenliggen-
de periode verwezen naar 
één van de andere verkoop-
punten in Velsen. 
Het VVV Agentschap is sinds 
2007 gevestigd in de biblio-
theek. De samenwerking tus-
sen de gemeente en de bi-
bliotheek op het gebied van 
het VVV Agentschap is altijd 
prettig en goed geweest. Het 

VVV Agentschap heeft circa 
1.000 bezoekers per jaar, die 
zich boven in de bibliotheek 
melden. Meer dan de helft 
van de bezoekers bestaat uit  
inwoners van Velsen. Dit is 
vergelijkbaar met soortgelij-
ke agentschappen in Neder-
land. Door een aantal nieuwe 
ontwikkelingen binnen de bi-
bliotheek is besloten op zoek 
te gaan naar een nieuwe lo-
catie voor het VVV Agent-
schap. Een van deze nieuwe 
ontwikkelingen is  het nieu-
we openingstijdenbeleid met 
self-service uren. De VVV is 
daardoor pas vanaf 12 uur 
bemand. Daarnaast zit de bi-
bliotheek in een verande-
ringstraject. De bibliotheek 
wil zich in de toekomstonder 
andere nog meer gaan rich-
ten op educatie en is bezig 
om daar formatie voor vrij te 
maken.

VVV-agentschap
weg uit bibliotheek

IJmuiden - Het was dit jaar 
een zeer spannende aan-
komst van Sinterklaas in 
IJmuiden. Niet alleen was de 
pakjesboot vertraagd om-
dat de wegwijspiet de weg 
kwijt was, maar doordat de 
boot zo laat aankwam was 
het al bijna donker. Gelukkig 

had het Sint Nicolaas Comité 
IJmuiden, dat 30 jaar bestaat, 
eraan gedacht dat er dan 
heel veel lichtjes nodig waren 
zodat alle kinderen Sinter-
klaas en zijn pieten toch nog 
goed konden zien. En natuur-
lijk is het in het donker ook 
heel hard nodig om gezien te 

worden. Dat verliep allemaal 
perfect. Duizenden kinderen 
uit Velsen hebben met eigen 
ogen kunnen zien dat Sinter-
klaas weer echt in het land is. 
Talloze handjes werden ge-
schud en wat werd er weer 
mooi meegezongen. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Twee ongevallen in 24 
uur tijd op zelfde punt

Driehuis - Vorige week don-
derdagmiddag werd een 
rechtdoor fietsende scholier  
op de Minister van Houten-
laan aangereden door een 
automobiliste die vanaf de 
Zeeweg kwam. Gelukkig had 
de scholier geen letsel, maar 
alleen een beschadigde 

fiets.  Vrijwel op dezelfde tijd 
vond een dag eerder op het-
zelfde zebrapad ook een on-
geval plaats. Toen werd een 
meisje geraakt door een au-
to. Deze auto reed over haar 
been, maar wonderbaarlijk 
genoeg had het meisje geen 
letsel. 

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

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

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

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie taferelen 
die IJmuiden doorgaans te 
bieden heeft.
 
IJmuiden ontstond rond de 
opening van het Noordzee-
kanaal in 1876 bij de heden-
daagse kleine en zuiderslui-
zen. Vanuit het toenmalige cen-
trum ten westen van de Oran-
jestraat ontwikkelde IJmuiden 
zich in rap tempo oostwaarts. 
Ten zuiden werd de bebou-
wing begrensd door de spoor-
lijn in de geul. Aan het begin 
van de twintigste eeuw be-
gon IJmuiden vol te raken. De 
N.V. Binnenlandsche Exploita-
tie Maatschappij van onroe-
rende Goederen uit Haarlem 
kwam in 1907 met een stra-
tenplan voor het onontgonnen 
duingebied tussen IJmuiden 
en Velseroord. Nieuwkomers 
moesten in dit ‘Nieuw IJmui-
den’ wonen. Ter ontsluiting van 
het nieuwe woongebied legde 
de Binnenlandsche in 1907 een 
brug aan ter vervanging van de 
oude spoorwegovergang tus-
sen Oud en Nieuw IJmuiden. In 
1930 werd deze brug vervan-
gen door de huidige betonnen 
brug, gebouwd door de N.V. Al-

gemene Beton Compagnie ’s-
Gravenhage in opdracht van de 
Gemeente Velsen. De brug is 
opgetrokken in Amsterdamse 
School-stijl. Op de brug staan 
in totaal acht pijlers met daar-
tussen smeedijzeren hekwerk.
In 1931 kreeg de brug de naam 
‘Julianabrug’. In de Tweede We-
reldoorlog werd de Julianabrug 
bij besluit van de burgemees-
ter in 1942 omgedoopt tot Ken-
nemerbrug. Het gebruik van 
namen van het koninklijk huis 
was niet langer toegestaan. 
Koningin Wilhelminakade werd 
Noorderkade en Julianakade 
werd Zuiderkade. Direct na de 
oorlog werden de oorspronke-
lijke namen in ere hersteld, en 
heette de brug weer Julianab-
rug. In de tachtiger jaren werd 
in het kader van het ‘Geulplan’ 
een weg aangelegd langs de 
spoorlijn tussen de Kanaaldijk 
en de Dokweg. Sindsdien over-
brugt de Julianabrug ‘De Geul’.
Recentelijk is de Julianabrug 
opgeknapt. Om vochtproble-
men met het beton op te los-
sen zijn de plantenbakken aan 
weerszijden leeggemaakt en 
voorzien van een bitumen laag 
met daarop een dek van sedum 
(vetkruid). Rechts op de foto – 
die met dank vanaf het dak van 
het ‘verzekeringspand’ aan de 
Havenkade is gemaakt – zien 
we de oostelijke groenstrook 
net onder verkeersborden.

Korting op alle producten 
voor een goede nachtrust

Driehuis - Een goede nacht-
rust is belangrijk voor een fit 
en gezond lichaam. Voldoen-
de slaap helpt ook om opti-
maal te functioneren, bijvoor-
beeld om je goed te kun-
nen concentreren en om ge-
motiveerd te blijven voor ac-
tiviteiten als sporten. Bij 
Zelf!Driehuis staat november 
in het teken van goed sla-
pen, met een speciale goe-
de nachtrust-week van 23 tot 
en met 28 oktober met 15% 
korting op alle nachtrust-be-
vorderende producten; heer-
lijke Chi slaap-voorbereiden-
de etherische oliën en mooie 
aroma-verdampers, Yogi Tea 
om te ontspannen, of een 
boek met praktische tips voor 
beter slapen. Met de feest-
dagen in zicht ook mooie sa-
mengestelde cadeau-pak-
ketjes!
De cursussen die onder an-
dere kunnen helpen bij 
slaapproblemen gaan uiter-
aard ook door tijdens de win-
termaanden. 
,,De cursus Ontspanning & 
Ademhaling is inmiddels ge-
start en een groot succes”, 
vertelt vitaliteitscoach Marisa 
Nederlof enthousiast, ,,door 
de grote belangstelling star-
ten we op donderdag 14 ja-

nuari een volgende cursus. 
De inschrijvingen gaan hard 
dus ik raad iedereen aan er 
snel bij te zijn!” 
Daarnaast biedt Zelf!Driehuis 
de Bowen behandeling; een 
effectieve manuele behan-
delmethode die het lichaams 
eigen herstelvermogen aan-
zet en de oorzaak van de 
klacht daadwerkelijk aan-
pakt. Ook mogelijk in combi-
natie met een Ontspannings-
massage.
Interesse? Ga een kijkje ne-
men in de winkel  aan de 
Driehuizerkerkweg 48 of kijk 
op www.zelfdriehuis.nl voor 
meer informatie over de cur-
sussen en producten met 
korting!

Driehuis - Westerveld houdt 
op woensdag 25 novem-
ber de maandelijkse inloop-
avond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen 
en vragen stellen. De bezoe-
kers worden ontvangen met 
een kopje koffie in de toon-
zaal, waar ook de uitgebrei-
de collectie gedenktekens, 
urnen en assieraden te bekij-
ken is. Ellis Verkerk, teamlei-
der Info & Nazorg, geeft in-
formatie over de verschillen-
de mogelijkheden voor ge-
denkplekken en monumen-
ten: ,,Het is mogelijk een ei-
gen plek uit te zoeken in het 

gedenkpark. Een plek om-
ringd door weelderig groen, 
op een heuvel of juist op een 
open plek. Westerveld heeft 
zoveel moois, er is altijd wel 
een plek die aanspreekt. Ook 
bij de keuze van een monu-
ment adviseren wij graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. Tij-
dens de inloopavond kan 
het formulier worden beke-
ken of meegenomen worden 
naar huis. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

Staatssecretaris Klijnsma 
bezoekt IJmond Werkt!
Regio – Maandag 2 november 
heeft staatsecretaris Klijnsma 
een werkbezoek gebracht aan 
IJmond Werkt! Zij wilde meer 
weten over de dienstverlening 
en de manier waarop de re-
gio zich redt met het afnemen-
de budget om werkzoekenden 
aan werk te helpen. Zij was zeer 
onder de indruk van de resulta-
ten! Zij bracht ook een bezoek 
aan Makro en Flexibel, waar ver-
schillende mensen via IJmond 
Werkt! zijn ingezet. 
De doelgroep van IJmond Werkt! 
Zijn mensen met perspectief op 

werk, met of zonder uitkering. 
Mensen waarvan wordt ver-
wacht dat zij niet binnen twee 
jaar aan het werk zijn, worden 
terug gemeld aan de gemeente 
voor alternatieve trajecten zoals 
vrijwilligerswerk of een andere 
zinvolle dagbesteding of tegen-
prestatie. Lukt dit niet zelfstan-
dig dan is sociale activering via 
welzijn een optie. Wie is aange-
wezen op zorg of hulpverlening 
wordt ondersteund bij het aan-
vragen en inschakelen via de 
Participatiewet-consulent van 
de gemeente.
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Velsen – Provincie Noord-Hol-
land heeft een investerings-
agenda 2015-2020 doorstro-
ming openbaar vervoer opge-
steld. Van het investeringsbe-
drag van 27,5 miljoen euro is 
een groot deel bestemd voor 
het oplossen van problemen 
in Velsen en Beverwijk. Het 
gaat dan om drie grote projec-
ten: een busbaan Wijckermo-
len vanaf NS station Beverwijk 
in noordelijke richting; busbaan 
Wijckerpoort, vanaf NS station 
Beverwijk richting Velsertraver-
se; en problematiek Velsertun-
nel traject vanaf Velserbroekse 
Dreef Velserbroek naar Velser-
traverse in Velsen-Noord. De 
provincie heeft voor deze pro-
jecten 16,3 miljoen euro apart 
gezet. Het genoemde bedrag 
is ook bestemd voor een klei-
ne aanpassing aan de westzij-
de van busbaan Delftplein in 
Haarlem-Noord en voor onder-
zoek naar verbeteringen aan 
het Pontplein in Velsen-Zuid. 
Project busbaan Wijckermolen 
is al in de planuitwerkingsfa-
se. De andere twee grote pro-
jecten zijn in de verkenningsfa-
se. Hiervoor zal binnenkort een 
samenwerkingsverbond wor-
den gesmeed, waarin Velsen 
zal samenwerken met de pro-
vincie en andere wegbeheer-
ders. Doel van de agenda is het 
vergroten van de kwaliteit van 
het openbaar vervoer voor de 
reizigers en tegelijkertijd het 
vergroten van de effi ciëntie. 
Recent werden aanpassingen 
gedaan aan de Velserbroek-
se Dreef en Santpoortse Dreef 
met de opritten en afritten met 
de N208. Ook nog niet zo lang 
geleden werd de kruising Park-
weg/ Amsterdamse weg met 
de Parkweg verbeterd, waar-
door de doorstroming veel vlot-
ter verloopt, niet alleen voor het 
openbaar vervoer, maar ook 
voor andere weggebruikers.

Doorstroming 
openbaar 
vervoer

Afsluiting Sport & 
Health Challenge Bij Bo

IJmuiden - Bo Stokman (ei-
genaresse van de kledingwin-
kel Bij Bo) en Floor Kok (per-
sonal trainer en coach en ei-
genaresse van de WODbox 
IJmuiden) hebben in zeer 
goede samenwerking de 
Sport & Health Challenge ge-
organiseerd. Gedurende zes 
weken hebben 25 dames ont-
zettend hard getraind in de 
WODbox IJmuiden en zijn, 
door onder meer de informa-
tieavond over voeding, gezon-
der gaan eten. 
De resultaten zijn enorm; niet 
alleen minder centimeters in 

omvang, lager vetpercentage, 
meer spiermassa en minder 
kilo’s maar ook energieker, 
sportiever, gezonder en ge-
lukkiger! Deze week werd de 
challenge afgesloten met een 
wedstrijd, waarin iedereen het 
onderste uit de kan heeft ge-
haald en zelfs met tranen over 
de wangen keihard doortrain-
de. Na afl oop werd er voldaan 
geproost Bij Bo aan de Ken-
nemerlaan 94 en werden er 
geweldige prijzen uitgereikt. 
Als afsluiter heeft de hechte 
groep dames héérlijk en heel 
gezellig bij La Belle gegeten. 

Unieke samenwerking 
tussen bakker en slijter
IJmuiden - Boulangerie Os-
car en Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck hebben samen een uniek 
Velsens product bedacht. Het 
‘Breesaap Bier Borrel Brood’. 
Een ambachtelijk gebakken 
breekbrood die uitstekend 
geschikt is voor bij de bor-
rel. Het ronde brood van 1200 
gram bestaat uit tarwemeel uit 
Frankrijk. Het water is vervan-
gen door het Velsense ‘1875 
Breesaap Tripel Speciaal’ bier 
en geeft een heerlijke moutige 
geur. Ruim 1,5 liter wordt ge-
bruikt voor 4 broden. ,,We zijn 
op het idee gekomen omdat 
bier ook van granen wordt ge-
maakt. Tevens wordt er water 
gebruikt voor het deeg. Waar-
om het water niet vervangen 
door bier bedachten we ons. 
Zover ik weet is er geen brood 
op de markt die op Franse wijze 
geproduceerd wordt met als in-
grediënt bier in plaats van wa-
ter”, aldus Richard Blesgraaf 
van ‘Zeewijck’. Rogier Heijn van 
‘Oscar’, sinds een paar maan-
den gevestigd op de Halkade, 
was gelijk enthousiast en is met 
het idee aan de slag gegaan. 
Na een paar proefbroden zijn 

ze uiteindelijk tevreden met dit 
brood als resultaat. Het brood 
wordt voordat deze de oven in-
gaat bestrooit met fi jngehakte 
rozemarijn en tot slot licht voor-
zien van grof zeezout uit de Ca-
margue. Elke vrijdag wordt de-
ze vers gebakken. Knapperig, 
vers en heerlijk met diverse ka-
zen en worsten tijdens borrel-
tijd. Wees er op tijd bij of reser-
veer van te voren, het Breesaap 
Bier Borrel Brood kan zomaar 
uitverkocht zijn. De introduc-
tie primeur vindt plaats op ‘Wijn 
& Sfeer’ Culinair Kerst Event op 
zondag 22 november waar u dit 
brood kunt gaan proeven sa-
men met nog enkele speciali-
teiten van Boulangerie Oscar.

Met poolbiljart nog 
gezelliger bij Smash! café
IJmuiden - Smash! café, het 
nieuwe sportcafé van sport-
hal Zeewijk, is sinds 11 no-
vember een poolbiljart rijker. 
Terwijl in de sporthal onder 
andere badminton, volleybal 
en korfbal gespeeld wordt, 
kan in het café het darten of 
poolen beoefend worden.
Tijdens of na het sporten 
kan uit maar liefst 20 soor-
ten bier een keuze gemaakt 
worden. 
Naast de Nederlandse en 
Velsense bieren zijn er ook 
diverse Belgische biertjes. 
Op de tap hebben zij naast 
Amstel pils momenteel ook 
Affl igem Blond, Brand Wei-
zen en Texels Skuumkop-
pe. Heerlijk bij een worst- of 
kaasplankje. 
Een sportcafé is pas een 
echt sportcafé als er naast 
het sporten, ook geke-
ken kan worden naar sport. 
In het café hangen dan 
ook vier grote LCD scher-
men waarop de belangrijke 
sportwedstrijden te zien zijn. 
Zo heeft iedereen altijd goed 
zicht op de wedstrijd. Iedere 
vrijdag zijn alle sporters (en 
niet-sporters natuurlijk ook) 
welkom om te komen ge-
nieten van de daghap. De-
ze heeft een vaste lage prijs 
van 7,50. Op de menukaart 
staat ook de vermaarde ver-
se huisgemaakte appeltaart 
met slagroom. 
De grootste blikvanger in 

Smash! café is de echte Mi-
lanese Rocket-espressoma-
chine. Vele gasten hebben 
al genoten van een cappuc-
cino, espresso of latte mac-
chiatto. De koffi e is biolo-
gisch en altijd vers gezet. 
Smash! café wordt het thuis-
honk van Open Coffee Vel-
sen,  een initiatief van een 
aantal ondernemers uit Vel-
sen. Open Coffee is dé ge-
legenheid om andere on-
dernemers te ontmoeten en 
contacten te leggen. Open 
Coffee Velsen is voor zowel 
de al gevestigde ZZP-ers en 
MKB-ers, als voor de star-
ters in de gemeente Velsen 
en omstreken. De toegang is 
gratis. 
De eerste bijeenkomst is op 
3 december van 9.00 tot cir-
ca 11.00 uur. De bijeenkom-
sten worden steeds in de 
oneven weeknummers op 
donderdag gehouden. Op 
smashcafe.nl en op open-
coffeevelsen.nl staan alle 
bijeenkomsten vermeld. 
Smash! café is iedere werk-
dag geopend van 14.00 tot 
01.00 uur. In het weekend 
afhankelijk van de activi-
teiten in de sporthal. Er zijn 
gratis oplaadpunten voor te-
lefoon en laptop en natuur-
lijk is er razendsnel draad-
loos internet aanwezig. 
Nieuwsgierig geworden? Ie-
dereen is van harte welkom 
om even binnen te lopen. 

IJmuiden - Leden van schil-
dervereniging Spectrum in Vel-
serbroek exposeren tot en met 
31 maart 2016 in de Coffeeclub 
aan Velserhof 97 in IJmuiden. 
De schildergroep staat onder 
leiding van Henk Dekkers. Er 
worden schilderijen getoond 
van verschillende stijlen van 
de diverse deelnemers van de 
cursus. Het merendeel van de 
werken is te koop, inclusief lijst. 
Medio januari worden er wer-
ken gewisseld, zodat er nieuw 
aanbod kan worden getoond. 

Expositie in 
Coffeeclub

Velsen-Zuid - Jac Zuurbier, 
een van de leden van De 
Kennemer Sociëteit voor he-
ren, houdt een lezing over de 
Romeinen in Velsen. 
Deze lezing wordt gehouden 
aan Stationsweg 95 te Vel-
sen-Zuid op 25 november, 
om 10.00 uur. De lezing gaat 
over de komst van de Romei-
nen in Velsen in het jaar 15. 
Dus 2000 jaar terug. Waar-
om kwamen ze en groeven 
zij twee havenforten aan het 
Oer-IJ? Hoe was hun relatie 

met de inheemse Friese be-
volking? Wat was hun reden 
van vertrek in 47? Hoe weten 
wij dat in Velsen het lang ge-
zochte fort Flevum lag? 
Deze en vele andere intriges 
komen bij deze lezing aan de 
orde. Nieuwsgierig? 
Belangstellende heren kun-
nen zich melden via mail-
adres kennemersocieteit@
gmail.com. Meer informatie 
over de Kennemer Sociëteit 
is te vinden op www.kenne-
mersocieteit.nl.

Lezing over Romeinen
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Dorn-therapie Haarlem
Pijnloos af van rug- en nekklachten

Regio - Mensen die al heel 
lang rug- en gewrichtsklach-
ten hebben horen vaak van 
de dokter: ,,Er is niets meer 
aan te doen, het is slijtage 
en u moet er maar mee le-
ren leven.” Dat is fundamen-
teel onjuist. Een machine slijt, 
maar een levend organis-
me herstelt zich zo lang het 
leeft. Sinds kort kunt u ook 
bij Healing Balance in Haar-
lem de Dorn-therapie krijgen. 
Een pijnloze methode om van 
rug- en nekklachten af te ko-
men.
Al onze organen, botten, 
weefsels, gewrichten, alle 
cellen bevinden zich in een 
voortdurend proces van af-
braak en vernieuwing. Daar-

door zijn wij tot op hoge leef-
tijd nog in staat ons aan 
nieuwe situaties en belastin-
gen aan te passen.
Vrijwel iedereen heeft een 
beenlengte verschil. Daar-
door wordt het lichaamsge-
wicht verplaatst naar het kor-
te been en komt de ruggen-
wervel in de verkeerde hou-
ding. Eerst wordt het been-
lengte verschil gecorrigeerd 
door het lange been korter 
te maken, daarna worden de 
wervels op een voorzichtige 
manier teruggezet. Een pijn-
loze en effectieve manier om 
iedereen te helpen. 
De Dorn behandeling wordt 
aangevuld met de Breuss 
massage, dat is een zachte 

rugmassage van de tussen-
wervelschrijven. Je kunt er 
veel tussenwervelkolom pro-
blemen, zoals ischias en her-
nia succesvol mee behande-
len.
Tot 15 december 2015 is er 
een kennismakingsbehande-
ling met de Dornmethode in-
clusief Breuss massage voor 
55 euro. 
Behandelingen worden 
(deels) vergoed door veel 
aanvullende zorgverzeke-
raars. 
Zie ook  www.nugezond-
heid.net of mail naar anne-
lies@de-vreeze.nl, telefoon-
nummer 06-16610276. Hea-
ling Balance, Sint Jorisveld 1 
in Haarlem. 

Fysiotherapie Maas
Voorlichtingsochtend 
over artrose
IJmuiden - In het kader van 
‘zorg in de wijk’ organiseert 
Fysiotherapie Maas op twee 
locaties een voorlichtingsoch-
tend over artrose. De voor-
lichting wordt verzorgd door 
één van de fysiotherapeu-
ten op donderdag 26 novem-
ber in Buurtcentrum de Brul-
boei, en maandag 30 novem-
ber in het Senioren Centrum 
Zeewijk. De voorlichting duurt 
van 10.30-12.00 uur. 
Artrose is een veel voorko-
mend en toenemend pro-
bleem onder ouderen. De 
verwachting is dat het aan-
tal personen met pijnklach-
ten en beperkingen door ar-
trose tot 2020 met 40 procent 
zal stijgen. Artrose zorgt soms 
voor ernstige beperkingen in 
de dagelijkse activiteiten: het 
lopen met de hond wordt las-
tiger, traplopen geeft meer  

pijnklachten en zelfs een leuk 
dagje weg daar kunt u te-
gen op gaan zien. Hoe ont-
staat artrose? Kan ik vererge-
ring voorkomen of pijnklach-
ten verminderen? Hoe leer ik 
hiermee omgaan? Is artrose 
te behandelen? Op deze vra-
gen wordt antwoord gegeven 
tijdens deze voorlichting.
Heeft u pijnklachten als ge-
volg van heup-, knieartrose of 
heeft u er in uw omgeving da-
gelijks mee te maken? De fy-
siotherapeut zal uitgebreid in-
formatie en advies geven over  
gewrichtsklachten en eventu-
ele vragen beantwoorden.
Herkent u zich in de boven-
staande omschrijving? Meld 
u dan aan. Deelname is vrij-
blijvend en gratis. Aanmel-
den kan telefonisch via 0255-
532211, of per mail:  info@fy-
siomaas.nl.

Velsen - Op woensdag 2 de-
cember staat de voorstelling 
Ventoux in Stadsschouwburg 
Velsen in IJmuiden. Deze to-
neelvoorstelling, geregisseerd 
en bewerkt door George van 
Houts (De Verleiders) is ge-
baseerd op de bestseller van 
Bert Wagendorp uit 2013. De 
hoofdrollen zullen worden ge-
speeld door Chris Tates, Cees 
Geel, Dennis Rudge en René 
van Zinnicq Bergmann.
Regisseur George van Houts 
wil met zijn toneelbewerking 
van het boek Ventoux de val-

se romantiek van mannen-
vriendschappen (mannen pra-
ten niet, nee, ze moeten sa-
men iets doen) ontluisteren. 
In zijn ogen schreef Bert Wa-
gendorp een diep tragisch, 
prachtig verhaal en geens-
zins hét zomer-strand-vakan-
tieboek dat de media er van 
maakten. De toneelvoorstel-
ling is een scherp portret van 
een generatie en tegelijkertijd 
een zoektocht naar de conse-
quenties van bepaalde keuzes.
Zie www.stadsschouwburg-
velsen.nl. 

Introductie-avond bij Odd Fellows

Velsen-Zuid – Voor dege-
nen die altijd al hebben wil-
len weten wat de Odd Fel-
lows zoal doen op een loge-
avond in hun gebouw aan 
de Stationsweg 95 in Vel-
sen-Zuid, is er nu de mo-
gelijkheid om dit zelf mee te 
maken. Misschien ook dat u 
zich, rijdende over de Stati-
onsweg, wel eens heeft af-
gevraagd, wat zich toch af-
speelt achter die gevel met 
wereldbol en de letters Odd 
Fellows.  
Indien u nieuwsgierig bent 
geworden en belangstel-
ling heeft om eens een der-
gelijke avond bij te wonen, 
bent u en ook uw partner 
van harte welkom op don-
derdag 26 november. De  
ontvangst is die avond van-
af 19.30 uur. U wordt ont-
vangen door leden van de 
IJmondloge (mannen) en 
van de Duinroosloge (vrou-
wen). De eerste kennisma-
king zal onder het genot 
van een kop koffi e of thee 

best lukken. Daarna zul-
len de Odd Fellows zich na-
der aan u voorstellen onder 
andere met een stukje ge-
schiedenis over de organi-
satie. Zoals ook tijdens een 
logeavond voor leden ge-
bruikelijk is, gaan zij na de 
koffi e naar boven, naar de 
ontmoetingsruimte, waar 
ze in alle rust naar wat mu-
ziek, tekst en uitleg zullen 
luisteren. Na afl oop van de-
ze bijeenkomst, die zij zit-
ting noemen, gaan ze weer 
naar beneden, naar de re-
creatieruimte. Daar kunnen 
ze dan van een drankje en 
hapje genieten en zal er al-
le gelegenheid zijn om vra-
gen te stellen.
Odd Fellows zijn mensen  
van verschillende pluima-
ge. Vriendschap is een bin-
dende factor bij al die ver-
schillen. Hierdoor staan ze 
samen sterker en kunnen 
ze meer tot stand brengen, 
dan wanneer ze alleen zou-
den staan. Zo kunnen ze 

werken aan zichzelf en aan 
de directe omgeving; dit al-
les in de hoop op een bete-
re samenleving. Ze werken 
hieraan door onder andere 
hun hulpbehoevende me-
demens fi nancieel en an-
derszins te ondersteunen. 
De Odd Fellows zijn al 93 
jaar in deze gemeente ac-
tief. Het gaat de leden om 
een positieve levenshou-
ding, waarbij een goed ge-
sprek, onderling vertrou-
wen, vriendschap en gezel-
ligheid een belangrijke rol 
spelen. Zie ook de adver-
tentie-oproep elders in dit 
blad.
Alle belangstellende in-
woners van de IJmond en 
Zuid-Kennemerland (Haar-
lem, Haarlemmermeer, 
Zandvoort, Bloemendaal 
enzovoorts) zijn van har-
te welkom. U kunt parke-
ren op de hoek Stations-
weg-Minister van Houten-
laan in Velsen-Zuid. Wilt u 
zich s.v.p. tijdig aanmelden 
voor deze avond, bij de vol-
gende personen: de heer H. 
Bouma, tel. 06-5369.8497, 
e-mail: info@ind-part.
com; de heer G. Stet, tel. 
06-5337.8768, e-mail: ge-
rard@jobjoost.nl; de heer 
B. Wellink, 0251-228268, e-
mail: bwellink@zonnet.nl; 
de heer A. Koehorst, 023-
5390240, e-mail 40ijmond@
oddfellows.nl; mevrouw H. 
Langheld, 0255-521105, e-
mail: 29duinroos@oddfel-
lows.nl; mevrouw Th. Ma-
sereeuw, 0255-516994; e-
mail: thea.masereeuw@
kpnmail.nl. Het postadres 
is Stationsweg 95, 1981 BB 
Velsen-Zuid. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.

jaar in deze gemeente ac-
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Verhalenbundel over Sint 
met Jenneke de Boer
Velsen - Op 12 oktober 2015 
is de sinterklaasbundel ‘Sint 
pakt uit’ van uitgeverij Mira 
Loves Books verschenen. In 
deze bundel staan verhalen 
van bekende en minder be-
kende auteurs voor kinderen 
van twee tot acht jaar. De op-
brengsten van de boekver-
koop gaan naar stichting Het 
Vergeten Kind.
Stel je voor… Een Piet die niet 
kan rijmen, een bakker die 
niet meer weet hoe hij peper-
noten moet bakken, een pak-
jesboot die sputtert, Amerigo 
die werk weigert, daar moet 
je toch niet aan denken?
Maar gelukkig is er een Ma-
nusje-Van-Alles-Piet, weet 
bakker Snor nog net op tijd 
pakjesavond te redden en  
weerhoudt een bril Sinter-
klaas ervan dat hij de achter-
kant van Amerigo knuffelt!
Door dit boek weet je dat 
de Bang-In-Het-Donker-Piet 
niet bang hoeft te zijn om-
dat Glow-In-The-Dark-Piet 
meestal in de buurt is. Ook is 
het fi jn om te weten dat Tom 
weer naar school durft en dat 
het altijd zin heeft om Sinter-

klaas een brief te schrijven!
Een van de minder beken-
de auteurs is Jenneke de 
Boer-Ingelse uit Driehuis. 
Zij schreef diverse dokters-
romans voor een uitgeverij, 
naast haar werk als docente 
Nederlands. Voor ‘Sint pakt 
uit’ schreef ze het verhaal 
‘Tom en de magische bel.’
Dit vrolijke voorleesboek is 
te koop bij The Read Shop in 
IJmuiden en Bruna in Velser-
broek. 

IJmuiden - De viering van 
het 100-jarig bestaan van de 
Christelijke Oratorium Ver-
eniging IJmuiden is vrijdag-
avond 13 november afgeslo-
ten met een feestelijk concert 
in de Nieuwe Kerk.
De avond werd geopend met 
het Stabat Mater van Rossi-
ni. Deze Italiaanse componist 
geniet grote bekendheid met 
veelal opera’s. Zijn laatste 
werk is echter een religieus 
werk: het Stabat Mater. De 
uitbundige Italiaanse ope-
rastijl komt op verschillende 
plaatsen terug in dit werk, in 
het bijzonder in de tenorso-
lo ‘Cujus Animam’, gezongen 
door de Italiaanse tenor Livio 
Gabrielli en het aangrijpende 
deel  ‘Eia Mater, fons amo-
ris’, een samenzang van koor 
en bas Marc Pantus. Het du-
et ‘Qui est homo’ vormt een 
hoogtepunt gezongen door 
sopraan Claudia Patacca en 
alt Margareth Beunders.
Na de pauze volgt de Messe 
Solennelle van Charles Gou-
nod. De vertaling is: Plechti-
ge Mis. Dit zet ook de toon 
van deze mis, die duidelijk af-

wijkt van de sfeer van Rossi-
ni. Ingetogen en in een rus-
tig moderato begint het koor 
met het Kyrie, gevolgd door 
een breed opgezet Gloria.
Het publiek luistert ademloos 
toe wanneer de sopraan het 
Benedictus zingt met ingeto-
gen koorzang op de achter-
grond en tenslotte uitmon-
dend in een blijmoedig Ho-
sanna. De 120 zangers slui-
ten met een sonoor en in-
drukwekkend klinkend Sanc-
tus dit concert af.
De uitgebreide muzikale be-
geleiding werd uitstekend 
uitgevoerd door Het Prome-
nade Orkest en organist Dirk 
Out. Het geheel stond onder 
leiding van dirigent Piet Huls-
bos.
COV IJmuiden zong dit con-
cert samen met het Haar-
lemmermeers Oratorium-
koor Excelsior. Dankzij deze 
samenwerking zal het con-
cert in dezelfde samenstel-
ling nogmaals worden uitge-
voerd op vrijdag, 27 novem-
ber in de thuisbasis van het 
koor Excelsior te Nieuw Ven-
nep. (Arie van Geel)

Afscheid Truus Klous

Santpoort-Noord - Truus 
Klous stopt op 77 jarige leef-
tijd met het trainen van ‘haar’  
maandagochtend trimgroep. 
Zij leidde de groep sinds ok-

tober 1987 op de haar zo 
kenmerkende enthousias-
te en warme manier. Lang 
geen makkelijke opgave aan-
gezien de groep uit zo’n 18 à 
20 personen bestaat van 35 
tot in de 70. Ruim 40 jaar was 
Truus als jurylid en trainster 
verbonden aan Atletiekver-
eniging Suomi. Truus gaat nu 
zelf met de groep mee trai-
nen onder leiding van Anita 
Ferwerda. Als blijk van waar-
dering is zij door de maan-
dagochtend  trimgroep in het 
zonnetje gezet en heeft deze  
haar op 9 november tot Erelid 
Trimgroep benoemd.
Lijkt het u leuk mee te trai-
nen? Voor meer info www.
avsuomi.nl.

Fietser gewond
IJmuiden - Dinsdag rond het 
middaguur is een fi etser ge-
wond geraakt bij een onge-
val op de Strandweg. Een au-
tomobilist, komende vanuit de 
Zandvoortstraat, zag de fi et-
ser over het hoofd en reed 
hem aan. Een wagen van de 
Landelijke Eenheid van de po-
litie was in de buurt en ver-
leende assistentie tot de lo-
kale politie arriveerde.  Het 
slachtoffer is met onbekend 
letsel naar het ziekenhuis ver-
voerd. (foto: Ko van Leeuwen)

Aanrijding  
Orionweg

IJmuiden - Op het kruispunt 
Orionweg/Pleiadenplant-
soen/Raafstraat zijn afgelo-
pen vrijdagavond twee auto’s 
op elkaar gereden. Een auto-
mobilist komende vanaf de 
Orionweg wilde het kruispunt 
oversteken maar was eerst 
gestopt om daarna het kruis-
punt op te rijden. Hij heeft 
daarbij een auto over het 
hoofd gezien die vanaf het 
Pleiadenplantsoen rechtdoor 
naar de Raafstraat reed. Het 
gevolg was dat de eerste au-
to eindigde met een afgebro-
ken wiel. Er was geen sprake 
van letsel. De bestuurder ver-
klaarde onbekend te zijn met 
het kruispunt. Door de aan-
wezigheid van een vlucht-
heuvel dacht hij dat het een 
gelijkwaardige kruising was. 
Het kruispunt wordt begin 
volgend jaar veranderd in 
een rotonde. Vanaf maandag 
zijn er al werkzaamheden in 
verband met het omleggen 
van leidingen en kabels.

Velserbroek - Op dinsdag 
24 november komt een be-
kende mode fi rma in wijk-
centrum De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat met een extra 
verkoop van najaarskleding. 
Aanvang 10.00 uur. Verkoop 
tot circa 12.00 uur. 

Verkoop 
najaars mode

Stadsschouwburg Velsen
Sara Kroos speelt 

voorstelling ‘Doorgefokt’
Velsen - Sara Kroos is een 
echte publiekslieveling. Ze 
staat dan ook al vijftien jaar 
voor volle, enthousiaste za-
len. Op dinsdag  1 decem-
ber (20.15 uur) speelt ze haar 
nieuwe, hilarische voorstel-
ling ‘Doorgefokt’ in de Stads-
schouwburg Velsen. Net als 
haar eerdere voorstellingen 
gaat ze ook in deze het ene 
moment tot het randje - of 
erover - en het andere mo-
ment weet ze te ontroeren. 
‘Doorgefokt’ gaat over men-
selijke weeffouten, die we al-
lemaal herkennen. Sara is 
genadeloos, scherp, ontwa-
penend en met recht een van 
de grappigste vrouwen van 
het land!
Sara Kroos groeide op in de 
polder. Tijdens haar middel-
bare schooltijd kwam ze voor 
het eerst in aanraking met 
theater. Ze regisseerde zelf 
een stuk en won hiermee ook 
een prijs. Daarna verhuisde 
ze naar Utrecht. Na een mis-
lukte studie besloot Kroos op 
haar achttiende mee te doen 
aan het Leids Cabaret Fes-
tival. Ze won de Publieks-
prijs. Het was het begin van 
een succesvolle carrière die 

nog steeds in stijgende lijn 
is. Kroos won de VSCD Ca-
baretprijs Neerlands Hoop 
voor haar voorstelling ‘Zoet-
gevooisd’ en wordt voor ieder 
programma overladen met 
goede recensies. 
Prijs: 26,50 euro, inclusief 
drankje en garderobe. Re-
serveren: www.stadsschouw-
burg velsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Kroos-
kunst)
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Donderdag 
19 november

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen in Cirque Sti-
letto 3. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
20 november

Koffieochtend in de Ichthus-
kerk IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Film ‘Derouille et d’os’ in ‘t 
Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg Santpoort-
Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Wintersportbeurs bij Tu-
day Funsports & Ski, Nijver-
heidsweg 17 in Heemstede tot 
21.00 uur.
Winterkleding- en speel-
goedbeurs bij De Pionier, lo-
catie De Duinroos, Floraronde 
293 Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
Concert door Sabine Poi-
esz (viool) en Giovanna Ri-
boli (orgel) in de Engelmun-
duskerk, Kon. Wilhelminakade 
119 in IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur. Toegang gratis.
Hildegard Knef in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Life in re-
gie van Anton Corbijn’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 
21 november

Wintersportbeurs bij Tuday 
Funsports & Ski, Nijverheids-
weg 17 in Heemstede. Van 
10.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Sinterklaasfeest bij Vereni-
ging Santpoorts Belang in ‘t 
Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg Santpoort-
Zuid. Aanvang 14.00 uur. 
Sinterklaas bezoekt Sant-
poort-Noord. Vanaf 14.30 uur 
landje van Scholz, om 15.00 
uur op Broekbergenplein.
Kienavond bij PUIJ, Heeren-
duinweg, naast Kerbert Die-
rentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Zondag
22 november

Rommelmarkt in de recrea-
tiezaal van Velserhooft, Valc-
kenhoeflaan 18 Santpoort-
Noord. Van 09.00 tot 17.00 uur. 
De opbrengst komt ten goede 
aan AMREF/Flying Doctors.
Wintersportbeurs bij Tuday 
Funsports & Ski, Nijverheids-
weg 17 in Heemstede. Van 
10.00 tot 17.00 uur.
Hoorns Byzantijns Man-
nenkoor tijdens de Eucharis-
tieviering in de Engelmundus-
kerk, Kon. Wilhelminakade 
119 in IJmuiden. Aanvang 
10.00 uur. Toegang gratis.
Sinterklaasloop bij AV Suo-
mi, 
Hagelingerweg in Santpoort-
Noord. Jeugdloop start om 
10.45 uur, 5.2 en 10 kilometer 
start om 11.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie 
ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Rock ‘n Roll Winter Party 
in het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Aan-
vang 15.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Maandag
23 november

Open avond bij het Nova 
College van 18.00 tot 21.00 
uur. Zie ook www.novacol-

lege.nl.
Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
het Terras, Dinkgrevelaan 27 
Santpoort-Noord. Aanvang 
circa 19.00 uur.

Dinsdag
24 november

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag.
Koninklijke Visio geeft gra-
tis informatie en advies bij 
slechtziendheid of blindheid 
in Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion 476. Van 14.00 
tot 16.00 uur.

Woensdag
25 november

Verkoop bij Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 in 
Velsen-Noord. Tussen 10.30 
en 18.00 uur.
Workshop stap voor stap zelf 
een slow food boerenkaas-
je maken. Van 11.15 tot 14.15 
uur. Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘Romeinen terug in Velsen’, 
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiter-
lijk de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Italiaanse wijnproeverij bij 
Italiaans specialiteitenres-
taurant Da Maurizio i.s.m. 

Nagenieten 
intocht Sinterklaas

 IJmuiden! 
Nu op rtvseaport.nl
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Gall & Gall van Setten. Vel-
serduinweg 161 IJmuiden. 
Aanvang 18.30 uur.
Inloopavond bij Cremato-
rium en Begraafplaats Wes-
terveld in Driehuis. Van 18.30 
tot 21.00 uur.
Ladies Night! bij Pronto 
Wonen Cruquius, Spaarne-
weg 22. Van 19.00 tot 22.00 
uur.
Workshop ‘Opvoeden zon-
der straf en stress’ in Bi-
bliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 19.30 tot 
21.30 uur.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor 
kinderen van de basisscho-
len in Stadsschouwburg Vel-
sen. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 
26 november

Verkoop bij Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 in 
Velsen-Noord. Tussen 10.30 
en 18.00 uur.
OTK speelt ‘Duinpieper’ voor 
kinderen van de basisscho-
len in Stadsschouwburg Vel-
sen. Aanvang 19.30 uur.

Beleef het verschil bij Work Out!
IJmuiden - Waarom wach-
ten met goede voornemens 
tot januari?
Heb je de laatste tijd het ge-
voel dat je gewicht in de weg 
zit? Past je kleding niet lek-
ker meer? Heb je het gevoel 
dat je niet helemaal fit bent of 
denk je dat je te weinig aan 
sport doet? Dan is het nu de 
tijd om daar iets aan te doen. 
Wacht niet tot volgend jaar, 
maar onderneem nú actie! 
Wie wil zich nou niet ener-
gieker, gezonder en vitaler 
voelen?
Bij Work Out helpt het team 
je om aan je conditie te wer-
ken op een manier die bij je 
past. De trainers weten pre-
cies wat jij nodig hebt om het 
beste uit jezelf te halen. Als 
meest complete sportschool 
van de regio hebben ze alles 
in huis om iedereen een af-
wisselend en uitdagend trai-
ningsschema te bieden. Al-
leen zo zorgen ze ervoor dat 
jij je ook echt energieker, ge-

zonder en vitaler gaat voelen!
Sporten onder begeleiding 
heeft vele voordelen, te be-
ginnen bij het maken van een 
plan van aanpak. 
Jouw coach zal een program-
ma voor je opstellen, reke-
ning houdend met jouw ei-
sen en wensen. Dit helpt je 
om een beeld te krijgen van 
hoe je jouw doelen kunt rea-

liseren. Doordat dit program-
ma op jou persoonlijk is afge-
stemd, train je op een manier 
die bij jou past. Zo zit je lek-
kerder in je vel en blijf je ge-
zond en vitaal. 
Beleef het verschil! Tot ziens 
bij Work Out,  Kanaalstraat 
10, IJmuiden, 0255-540 470, 
zie ook www.workoutvelsen.
nl.

Velsen-Noord - Rob de Brou-
wer, voorzitter van de VOHM, 
de Vereniging van Oud-Hoog-
ovensmedewerkers, geeft in de 
Algemene Ledenvergaderin-
gen op maandag 23 en dins-
dag 24 november, respectieve-
lijk in Velsen-Noord en Heerhu-
gowaard zijn visie op de huidige 
politiek en op de gevolgen hier-
van voor de pensioenwereld. 
Hoewel pensioenen gegrond 
zijn op een privaatrechtelij-
ke overeenkomst  en er in de 
wet is vastgelegd binnen wel-
ke grenzen sociale partners en 
pensioenfondsen kunnen han-
delen, zijn die grenzen de laat-
ste tien jaar steeds verder inge-
perkt. Buffers dienen de pensi-
oenfondsen zelf aan te leggen 
vindt de politiek. Maar tot wel-
ke hoogte? Zelfs als die buffers 
zo hoog zijn dat tot indexatie 
kan worden overgegaan, wordt 
dit alsnog onmogelijk gemaakt. 
Waar blijft dan het privaatrech-
telijke van de overeenkomst? 
Rob de Brouwer bespreekt de-
ze materie met belangstellende 
leden en niet-leden op maan-
dag in het Dudokhuis, Velsen-
Noord en daags erna in het 
Event-Centre Jules in Heerhu-
gowaard. Beide vergaderingen 
beginnen om 14.30 uur. Om 
13.30 uur zijn de zalen al open 
en kunnen oud-collega’s elkaar 
onder het genot van een kopje 
koffie met cake gezellig bijpra-
ten. Beide zalen zijn ook voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk.

Politiek en 
pensioen 

Hoogovens
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Brothers-4-Tune in 
uitverkocht Witte Theater
IJmuiden - Afgelopen zater-
dagavond was het Witte The-
ater tot de laatste stoel uit-
verkocht. Het Velsens/Cas-
tricums à capellakwintet 
Brothers-4-Tune vierde zijn 
25-jarig jubileum. De groep 
bestaat uit de Velsenaren 
Erik Warns (oprichter en mu-
zikaal leider), Ed de Bruijn en 
Kees Giesbergen, en de Cas-
tricumse broers Peter en Her-
man Klut. 
Voor de gelegenheid waren 
drie andere zanggroepen uit-
genodigd. Groepen waarmee 
de vijf mannen ‘iets’ heb-
ben of mee hebben samen-
gewerkt: twee groepen van 
vijf dames uit het Gooi, Quin-
tessa en Next, en het in Vel-
sen ook welbekende dubbel-
kwartet Cigale.
Resultaat was een zeer af-
wisselend programma in de 
vorm van een zangwedstrijd, 
waarbij in vier categorieën 
een nummer werd gebracht: 
Nederlandstalig, met een in-
strument, up-tempo en hu-
mor.
Juryvoorzitter was Pepijn La-
gerwey, directeur van Balk, 
de landelijke bond van groe-
pen en koren in de lichte mu-
ziek, en voormalig coach van 
de Brothers. Verder bestond 
de jury uit Martijn Gunne-
man, voorheen zanger van 

de groep, en de presenta-
tie was in handen van Arjen 
Klut, zanger uit de beginfase 
van de Brothers.
Gevoelige zangstukken wer-
den afgewisseld met hilari-
sche momenten. Zo’n hila-
risch moment was het on-
verwachte optreden van de 
echtgenotes van de vijf zan-
gers. De ‘Sisters 4-Tune’ wa-
ren getooid met een enorme 
stropdas met ieder een ei-
gen kleur, inmiddels het han-
delsmerk van de Brothers. 
De vrouwen hadden een ei-
gen vermakelijke tekst ge-
maakt op het bekende num-
mer ‘Stand by your man’. 
Elke deelnemende groep had 
zijn eigen inbreng en ze de-
den niet onder voor elkaar. 
Een moeilijke taak voor de 
jury, die uiteindelijk besloot 
alle vier de groepen om uit-
eenlopende redenen te dis-
kwalifi ceren, zodat de prijs 
werd toegekend aan ‘Sisters 
4-Tune’. Het publiek was het 
daar roerend mee eens en 
stak haar enthousiasme niet 
onder stoelen of banken.
Het was een door Brothers-
4-Tune perfect georganiseerd 
evenement, en getuige de re-
acties van de toeschouwers 
zal er nog lang over worden 
nagepraat. (foto: Edith Jon-
geneel)

Techniek 
promotie vol 

in de aandacht
IJmuiden - Op 19 en 20 no-
vember maken de groep 8 
leerlingen uit de regio weer 
kennis met de leuke en in-
teressante aspecten van de 
techniek. Dan vindt in IJmui-
den al weer voor de 9e keer 
het Promotie Evenement 
Techniek IJmond plaats. On-
der de vlag van Techport la-
ten de verschillende oplei-
ders uit de regio samen met 
belangenorganisaties als 
techniektalent.nu en Jet-Net 
de kinderen op een prakti-
sche en educatieve manier 
kennis maken met techniek. 
Als technische regio mogen 
we trots zijn op de mogelijk-
heden die er in de buurt zijn 
om niet alleen technisch on-
derwijs te volgen, maar ook 
na afl oop van die opleiding in 
de regio aan het werk te kun-
nen. En daarom is het van be-
lang op vroege leeftijd de in-
teresse voor techniek te wek-
ken. En dat wordt op het PET 
IJmond gedaan door prak-
tisch met techniek aan de 
gang te gaan. Zo kunnen de 
leerlingen zelf met autotech-
niek aan de gang. Hoe wissel 
je een wiel? Hoe werkt een 
motor? Hoe kan je een ac-
cu testen? Belangrijk daar-
bij is dat ze zelf ook de han-
den uit de mouwen kunnen 
steken. Bij verschillende ac-
tiviteiten gaan ze zelf tech-
nische constructies maken 
als ballonauto’s, fl ipperkas-
ten, lichtbollen, houten pen-
nenstandaard en het aanslui-
ten van verwarmings radia-
toren en elektrische schake-
ling. Ook kunnen ze een kijk-
je nemen op een opleidings-
schip en zijn er technische 
hoogstandjes als elektrische 
ligfi etsen, draaibanken, ro-
bots en 3D printers. Dat het 
evenement breed gedra-
gen wordt blijkt uit het aan-
tal aanmeldingen dat elk jaar 
nog steeds toe neemt. Van 
1200 leerlingen in 2007 be-
reikt het PET IJmond nu met 
ruim 1700 deelnemende leer-
lingen meer dan 80% van alle 
scholen in de regio. Het PET 
IJmond is de start van een 
drukke week waarin ook leer-
lingen uit het voortgezet on-
derwijs op 25 en 26 november 
op de Jet-Net Careerday ken-
nis maken met de technische 
bedrijven uit de regio.

Velsen-Zuid - Eén van de 
vele activiteiten die stichting 
Beeckestijn verzorgt, is de 
openstelling van het  hoofd-
huis voor bezoekers aan dit 
historische pand en de daar 
ingerichte exposities. Uit-
gaande van de gedachte dat 
huis en tuin ‘onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn’. 
Dit is alleen mogelijk door 
de enthousiaste inzet van 
een betrokken groep vrijwil-
ligers. Stichting Beeckestijn 
is trots op haar vrijwilligers 

die niet alleen ingezet wor-
den voor de openstelling van 
het huis maar ook actief be-
trokken zijn bij ontvangsten 
in het huis, openingen, het 
inrichten van tentoonstellin-
gen, rondleidingen, (trouw-) 
fotoreportages, en activitei-
ten rond de feestdagen.
Lijkt het je leuk ook actief te 
zijn op deze historische plek 
temidden van de prachtige 
historische tuinen? Meldt je 
dan aan via constance@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl

Mantelzorgers
in het zonnetje

Santpoort-Noord - Centrum 
Mantelzorg van Socius orga-
niseerde op vorige week dins-
dag de Dag van de Mantel-
zorg bij Café-Brasserie De Wil-
deman. Het ontvangst van de 
67 mantelzorgers was hartelijk 
en de rode loper was zelfs uit-
gerold. Manon Stoker, beleids-
medewerker van de gemeen-
te, was aanwezig om de man-

telzorgers te bedanken voor al 
hun inspanningen. Vervolgens 
hebben The Lone Star Cowboys 
het geheel muzikaal opgefl eurd 
en werd het royale lunchbuffet 
geopend. De sfeer was goed en 
de mantelzorgers waren volop 
met elkaar in gesprek. Aan het 
einde van de middag gingen de 
voetjes zelfs nog van de vloer. 
Kortom een geslaagde middag!

The Wizz schittert op podium
De Jonge Stem brengt  
een droom tot leven
IJmuiden – Werkelijk schitte-
rend was de uitvoering van The 
Wizz van Jeugdmusicalvereni-
ging De Jonge Stem, vrijdag in 
Stadsschouwburg Velsen. Het 
bekende verhaal van Dorothy op 
het gele pad kreeg een theatraal 
thema mee. Net als veel leden 
van De Jonge Stem vast doen, 
droomt Dorothy van een hoofd-
rol in een musical.
Terecht, kun je denken na het 
zien van deze uitvoering, want 
wat zit er veel talent in deze club. 
Zang, dans, choreografi e, decor, 
kostuums en muziek: alles werd 
tot in de puntjes verzorgd. Doro-
thy (Céline Dib) was een prach-
tige hoofdrolspeelster met een 
mooie stem. Bo Stuvel zette een 
heerlijke Blikkie neer. Rob Sep-
penwoolde stal ieders hart als 

de vogelverschrikker en Sem 
van Gennip was een geweldi-
ge leeuw. Verder vielen bijzon-
der op Naomi Moerdijk als heks 
Acadabra door haar geweldi-
ge optreden en Pien van Mee-
gen als heks Glinda met haar 
bijzondere stem. De aandacht 
ging echt niet alleen uit naar de 
geweldige hoofdrolspelers, want 
ook de andere spelers vielen op 
door uitstraling, zang en dans. 
Het is onvoorstelbaar met hoe-
veel durf de jongelui hun act op 
het podium brengen, daarbij sa-
menwerkend tot een werkelijk 
magische voorstelling. En dat de 
magie oversloeg op het publiek 
was duidelijk merkbaar. Er viel, 
ook achteraf, geen woord van 
kritiek. En alle lof was verdiend. 
Chapeau!  (Karin Dekkers)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Nieuw fotoboek 
over Santpoort

Santpoort-Noord - Volgen-
de week verschijnt het eerste 
deel van het fotoboek ‘Er valt 
wat te kijken’ met ruim 200 
foto’s van Santpoort, tussen 
1878 en 2015. Het boek is sa-
mengesteld door Guus Har-
tendorf en wordt uitgegeven 
door Jeroen Bakker van Uit-
geverij Cornegge Media uit 
Velserbroek. De zwart/wit fo-
to’s zijn voorzien van uitge-
breidde bijschriften en som-
mige hoofdstukken hebben 
een wat langere tekst. Het 
eerste exemplaar van het 
boek wordt komende week 
in kleine kring uitgereikt aan 
de heer Aris Schutte en me-
vrouw Iefke Hop.
Hartendorf kon putten uit de 
archieven van Foto Schut-
te en de verzameling van 
Aat Hop, maar kreeg ook fo-
to’s van particulieren te leen. 
De kiekjes tonen straatbeel-
den en groepsfoto’s van wel-
eer uit Santpoort-Noord en 
–Zuid van bijvoorbeeld het 
taxibedrijf ESTO van Arie en 
Jaap Stegemeijer, de vis-
kraam en het restaurant van 
Jan Plant, boerderijen, tuin-
derijen, branden en de Ruï-
ne van Brederode. Vandaar 
de titel ‘Er valt wat te kijken’.
Santpoorter Hartendorf 
tracht in het boek een ze-
kere balans te vinden tus-
sen Noord en Zuid, of zoals 
hij het noemt, Dorp en Stati-

on. ‘Er valt wat te kijken’ heeft 
bijvoorbeeld een hoofdstuk 
over de Horeca, met een klei-
ne greep uit de horecazaken 
die de beide dorpen rijk wa-
ren/zijn, zoals het toenmali-
ge ’t Kleine Stations Koffie-
huis (voorheen café de Blau-
we Druif) aan de Bloemen-
daalschestraatweg. Deel I 
van het fotoboek eindigt met 
het hoofdstukje over de Ruï-
ne van Brederode.
‘Er valt wat te kijken’ opent 
met de viskraam en later res-
taurant van Jan Plant aan de 
J.T. Cremerlaan. In 1957 is 
de halve J.T. Cremerlaan nog 
maar bebouwd en kan de kij-
ker nog een orgineel stukje 
van de voormalige oprijlaan 
van Huize Duin en Kruidberg 
zien. Een verhaal om van te 
smullen, net zoals van de vis 
van Plant.
Guus Hartendorf: ,,Al met al 
hebben Jeroen Bakker en ik 
een keuze moeten maken uit 
bijna zeshonderd foto’s. In 
deel II komen straatbeelden, 
winkels, (sport)verenigingen 
en optochten aan bod en wie 
weet, gaan we in deel III ver-
der. Er valt immers nog heel 
wat te kijken!”
Het fotoboek, ISBN 978-
9079165049, is vanaf 25 no-
vember voor 33,95 euro bij 
Bredero Boeken aan de 
Hoofdstraat te koop of te be-
stellen via www.cornegge.nl.

Velserbroek - Gaat u 
slechter zien? Dinsdag 24 
november geeft Koninklij-
ke Visio in de bibliotheek-
vestiging aan  Maanbastion 
476 te Velserbroek van 14.00 
tot 16.00 uur gratis informa-
tie en advies bij slechtziend-
heid of blindheid. Tijdens dit 
inloopspreekuur kunt u ook 
allerlei hulpmiddelen op het 
gebied van vergroting en 
verlichting (bij lezen erg be-
langrijk), mobiliteit, commu-
nicatie en verzorging pro-
beren. Meer info: www.vi-
sio.org.

Slechtziend?

Sinterklaasfeest 
bij Santpoorts 

Belang
Santpoort-Zuid- Zater-
dag 21 november komt Sin-
terklaas om 14.00 uur aan in 
Santpoort-Zuid. Vanuit ‘t Bre-
derode Huys maakt hij, bege-
leid door Pieten en Pieten-
band, een ronde door het 
dorp. Rond 14.45 uur zal de 
stoet weer terug zijn en be-
gint het feest in de Poorters-
zaal.

Santpoort-Noord - Maan-
dag 23 november is er weer 
een gezellige bijeenkomst 
van de Postzegel Vereniging 
Santpoort. Deze avond wordt 
gehouden in het Terras aan 
de Dinkgrevelaan 27. Vanaf 
circa 19.00 uur kan men te-
recht, er zal een veiling zijn, 
waarvan men de kavels hier-
aan voorafgaand, rustig kan 
bekijken. Voldoende parkeer-
gelegenheid en gratis toe-
gang. Meer inforatmei: 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velserbroek - De politie 
heeft vorige week woensdag-
ochtend omstreeks 03.00 uur 
een 42-jarige vrouw uit Vel-
serbroek aangehouden als 
verdachte van het plegen van 
vernielingen in een tuin aan 
de Grote Buitendijk. Ook ver-
stoorde zij door geschreeuw 
de nachtrust en verkeerde 
zij onder invloed van alcohol. 
In de tuin trof de politie de 
vrouw niet meer aan. Even la-
ter kwam zij echter plotseling 
tevoorschijn uit de tuin van 
de buren. De Velserbroek-
se was hevig in de war. De 
vrouw is overgebracht naar 
politiebureau voor verhoor.

Vernielingen

Nadine Hollander
wint Belgium Open

Velserbroek - Nadine Hollander uit Velserbroek heeft in 
Leuven  (België) op zondag 15 november de Belgische open 
karate kampioenschappen Belgium Open gewonnen. Nadine 
Hollander, uitkomend voor karatevereniging Kenamju, moest 
hiervoor vijf wedstrijden winnen. Nadine vocht in de catego-
rie -14 jaar en onder de 43 kilogream.

Autisme voor een avond
Velserbroek - Ruim honderd 
mensen wilden zich maan-
dag 9 november wel inleven 
in autisme. In het autismeca-
fé Velsen in de grote zaal van 
de Hofstede was het dan ook 
‘gezellig’ druk. De irritatie be-
gon met een tekort aan stoe-
len, een behoorlijke tempe-
ratuur in de zaal en ruis tij-
dens de clou van een mop-
je. Dit bleek er allemaal bij te 
horen, aangezien bezoekers 
de overprikkeling die men-
sen met autisme hebben wil-
len ervaren. 
Jasper Kok, de gastspreker 
deze avond, wordt geïnter-
viewd door vaste gespreks-
leidster Mariska Krab. Hij 
springt in zijn verhaal soms 
van de hak op de tak en laat 
ervaren hoe het is om ge-
brek aan overzicht te heb-
ben, sociaal inzicht te mis-
sen en over- of onder-gevoe-
lig te zijn. Hij vertelt dat wat 
mensen met autisme onder-
scheidt van mensen zonder 
autisme niet hun gedrag is, 

maar de wijze waarop ze den-
ken en waarnemen. Hij illu-
streert dit door de hele groep 
onderdelen uit het Autisme 
Belevings Circuit (ABC) te la-
ten doen. Schrijven en daar-
bij slechts kijken in een spie-
gel; je coördinatie is volledig 
in de war. Een puzzel maken 
die niet klopt; de vormen zijn 
er wel, maar de tekening sluit 
niet aan. ,,Autisme is alsof 
je naar een puzzel van 1000 
stukjes kijkt en je niet de fo-
to of tekening ziet die ze sa-
men voorstellen’’, legt Jasper 
uit. Kijken door een kokertje 
dat je kunt verschuiven om zo 
het totale plaatje te kunnen 
zien; terwijl je het totale over-
zicht mist en dat is wat men-
sen met autisme ook kunnen 
hebben.
Bezoekers kregen een goe-
de inkijk in de worsteling die 
mensen met autisme gere-
geld hebben. Wilt u ook eens 
een avond in het autismecafé 
bezoeken? Kijk voor info op: 
www.autismecafe.nl/Velsen.

Gewonde man naast fiets
Santpoort-Noord - De 
hulpdiensten zijn zondag-
avond massaal opgeroepen 
voor een gewonde man. 
Rond acht uur werd de man 
naast zijn fiets gevonden bij 
het fietstunneltje op de Sla-
perdijk in Santpoort-Noord. 
Gezien de ernst van de situ-
atie is het Mobiel Medisch 
Team uit Amsterdam opge-
roepen. 
Omstanders boden eerste 

hulp in afwachting van de 
hulpdiensten. 
De man is na de eerste be-
handeling ter plaatse naar 
het ziekenhuis overge-
bracht voor verdere behan-
deling. Het traumateam is 
vlak voor de landing gecan-
celd waarna ze weer terug 
konden vliegen naar Am-
sterdam. De aard van de 
verwondingen van de man 
is onbekend. 



Nostalgische kalender 
voor Aart Aarts Fonds

Santpoort - Bij Kopie-Druk 
in de Terrasweg ligt de nieu-
we Nostalgisch Santpoort ka-
lender 2016. Dit jaar gaat per 
kalender 1,50 euro naar een 
bijzonder Santpoorts initia-
tief, het Aart Aarts Fonds. Dit 
fonds is opgericht als eerbe-
toon aan de bekende Sant-
poorter. Doel van dit Fonds is 
een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van leven, saamho-
righeid en welzijn in het dorp 
Santpoort. Gedacht wordt de 
opbrengst te besteden aan 
een muziektent op of nabij het 
nieuw in te richten kermister-
rein. André en Mieke Mes van 
Kopie-Druk hebben ook dit 
jaar weer hun best gedaan om 
een mooie kalender samen 
te stellen. Met hedendaag-
se technieken heeft André de 
nostalgische foto’s deels inge-
kleurd en op deze manier ‘de 
goede oude tijd’ dichterbij ge-
haald (zie foto).
Nieuw is dat per kalender 1,50 
euro wordt geschonken aan 
het Aart Aarts Fonds. De be-
heerders van dit fonds zijn de 
kinderen van de overleden 
Aart Aarts (Sharon, Jennifer 
en Alex), terwijl zijn vrouw As-

trid de voorzitter is. Elk jaar, 
rond de verjaardag van Aart 
storten vrienden en familie 
een bedrag in dit fonds. Daar-
naast zijn Astid en haar zus 
Margaret Schuijlenburg erg 
actief en hebben afgelopen 
maanden kookworkshops ge-
houden bij Astrid thuis, waar-
bij zo’n duizend euro is opge-
haald. In totaal is er nu een 
kleine tweeduizend euro in 
kas. De commissieleden van 
het Aart Aarts Fonds spelen 
met het idee om een muziek-
tent in Santpoort neer te zet-
ten die in de buurt kan komen 
van het nieuw in te richten 
kermisterrein. Deze tent kan 
dan worden gebruikt door de 
verschillende verenigingen en 
kan de spil vormen van de sa-
menleving in Santpoort. 
Overweegt u de Nostalgie Ka-
lender 2016 van Santpoort 
aan te schaffen, dan steunt u 
dit jaar dus tevens een goed 
doel. Daarnaast kan iedereen 
die dit initiatief van de Mu-
ziektent ook een warm hart 
toedraagt een vrijwillig bedrag 
storten op het Fonds NL18RA-
BO0145800237 onder vermel-
ding van ‘Aart Aarts Fonds’. 

Lezing in 
Brederode Huys 
Santpoort-Zuid - Dinsdag 
24 november houdt Wim van 
Hooff de lezing ‘Een was-
programma van een week’. 
Hij verhaalt op boeien-
de wijze over de geschiede-
nis van Midden-Kennemer-
land (Overveen, Bloemen-
daal, Santpoort/Velsen ) in de 
periode van 1500 tot 1960. In 
Haarlem en Leiden was rond 
1550 een bloeiende linnen-
industrie en het blekersam-
bacht werd in onze regio ze-
ker 250 jaar intensief beoe-
fend. In 1602 waren er onge-
veer 90 blekerijen. De han-
delaren in laken zijn in die 
tijd schatrijk geworden en zij 
vestigden zich op de gron-
den van de in 1770 failliet 
gegane blekers. Ze zorgden 
voor prachtige parken waar-
aan wij nu onze groene om-
geving danken. Tijdens de le-
zing zal de ontwikkeling van 
de linnenindustrie worden 
toegelicht en zal het bleek-
proces uit de doeken wor-
den gedaan. De lezing is van 
20.00 tot 22.00 uur, toegang 6 
euro. Vereniging Santpoorts 
Belang, Bloemendaalse-
straatweg 201, telefoon 023-
5383016. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Ode aan Hildegard Knef 
en Griekse meesterpianist
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 20 november om 20.00 
uur wordt in ‘t Mosterd-
zaadje een hommage ge-
bracht aan de zangeres van 
het Duitse chanson Hildgard 
Knef. Dat gaan de klassiek 
geschoolde zangeres Ma-
rianne Koopman en de pi-
anist Pieter Grimbergen op 
bijzondere manier doen. 
Hun gloednieuwe program-
ma ‘Illussionen’ is een mix 
van muziek, tekst en ge-
sprek in de vorm van en Kaf-
fe Klatsch. 
Het programma dat Vas-
silis Varvaresos, prijswin-
naar van vele grote interna-
tionale concoursen, op zon-

dag 22 november om 15.00 
uur ten gehore zal brengen 
is op zijn lijf geschreven. In 
dit programma met werken 
van Chopin ( etudes op.10), 
Schumann (Arabeske) en 
Prokoviev (sonate nr. 6) kan 
hij zijn vele mogelijkheden 
laten horen: de poëet, de ro-
manticus, de geliefde of de 
vechter; steeds is hij in staat 
weer een andere dimensie in 
zijn spel te leggen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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IJmuiden - Woensdagmid-
dag 4 november heeft het 
Cruijff 6 versus 6 plaatsgevon-
den. Dit toernooi werd geor-
ganiseerd door de Buurtsport-
coaches (Milanne en Marnick) 
van IJmuiden in samenwerking 
met Welzijn Velsen. Het voet-
baltoernooi voor jongens en 
meiden uit groep 7 en 8 vond 
plaats op het Cruijff Court op 
het Pleiadenplantsoen. Dit jaar 
was er een recordaantal deel-
nemers: maar liefst 160 jon-
gens en meiden, verdeeld over 
13 jongen teams en 7 meiden-
teams beloofde dit een zeer 
sportieve middag te worden.
De hele middag werd er fana-
tiek gevoetbald met als doel 
plaatsing voor de fi naleron-
de op woensdag 18 novem-
ber. Alle deelnemende teams 
gingen er volledig voor. Één 
van de 14 regels van Johan 
Cruijff is respect: ‘Heb respect 
voor de ander’. Iedereen heeft 

zich hier netjes aan gehou-
den.  De teams die naar de fi -
naleronde gaan zijn bij de jon-
gens:  De Zefi er, Real Madrid 
(Pleiadenschool), De Origon 
en De Vuurtoren. Bij de mei-
den: Go Girls (Pleiadenschool) 
en Linke Poezen ( De Vlie-
gende Hollander). Lars Stee-
neken, Buurtsportcoach Wel-
zijn Velsen heeft tijdens de-
ze middag het watertappunt 
geopend. Het watertappunt 
is een initiatief van de Johan 
Cruyff Foundation hiermee wil-
len ze het drinken van kraan-
water stimuleren,  in plaats van 
fl esjes of blikjes sportdrank en 
energydrank. Tevens wil de Jo-
han Cruyff foundation hiermee 
voorkomen dat er extra zwerf-
vuil op het Cruyff Court komt 
en een extra bijdrage leve-
ren aan het milieu, de gezond-
heid van kinderen en te zorgen 
dat de rotzooi minder wordt of 
zelfs verdwijnt.

Stormvogels boekt eerste 
‘winderige’ uitoverwinning
IJmuiden - Na dit sei-
zoen vijf uitwedstrijden te 
hebben verloren, slaagde 
Stormvogels tegen Zaan-
landia in Zaandam, met 
trainer Ronald Dooije-
weerd die zijn roots in 
IJmuiden heeft, erin haar 
eerste uitoverwinning te 
boeken. 

Door de harde wind, die over 
de lengte van het veld stond, 
was normaal voetbal haast 
niet mogelijk. Binnen drie mi-
nuten was de wind debet aan 
het eerste tegendoelpunt, 
want na een terugspeelbal 
op doelman Danny Adrichem 
trachtte hij de bal zo ver mo-
gelijk weg te schieten, maar 
de harde wind blies de bal 
terug precies voor de voeten 
van Jordy Vrugt, die dank-
baar gebruik maakte van dit 
buitenkansje, 1-0.
Alles stelde Stormvogels in 
het werk de aanval op te zoe-
ken, maar dat was door de 
wind een ondoenlijke zaak. 
Zaanlandia kon ook geen 
potten breken: elke aanval 
liep op niets uit, omdat de 
wind steeds spelbreker werd 
doordat de bal te veel vaart 
kreeg.
Na wat tactische wissels be-

gon het team van trainer Je-
roen Kroes met de harde 
wind in de rug aan de twee-
de helft en ook de IJmuiden-
se spelers hadden proble-
men met het opzetten van de 
aanvallen. Maar toch werden 
er een aantal kansen gecre-
eerd en halverwege de twee-
de helft namen de ‘vliegende 
Vogels’ de leiding toen inval-
ler Brian Sno vanaf 25 meter 
een hard en laag afstands-
schot afvuurde waar doel-
man Terry Bosman geen ant-
woord op had, 1-1.
Stormvogels bleef de boven-
liggende partij, maar pas vijf 
minuten voor tijd kwam ein-
delijk het verlossende doel-
punt. Een dieptepass van 
Yves Wirjosemito bereikte Et-
kin Zivkara, die oog in oog 
kwam met doelman Bosman 
en met een mooie lob werd 
hem het nakijken gegeven, 
1-2.
Voor aanstaande zondag  
stond de bekerwedstrijd in 
Heiloo tegen eersteklas-
ser De Foresters op het pro-
gramma, maar omdat de 
ploeg uit Heiloo haar duel te-
gen VSV afgelast zag, spe-
len zij nu zondag aanstaan-
de. Het bekerduel zal nu later 
midweeks gespeeld worden.

In Zandvoort ontmoette 
Stormvogels-zaterdag het 
mooi op de tweede plaats 
staande elftal met diezelf-
de naam. Voor de thee had 
Zandvoort windvoordeel; 
daarom had trainer Marco 
Adema zijn team opdracht 
gegeven de linies kort te 
houden en met succes, want 
het team van trainer Laurens 
ten Heuvel kwam niet tot 
scoren. Stormvogels kreeg 
daarentegen op de counter 
aardig wat kansen, maar, zo-
als de laatste weken het ge-
val, gescoord werd er niet 
door Tim Binkhorst en Mit-
chell Wesseling, die beiden 
alleen voor de Zandvoortse 
sluitpost Jorrit Schmidt ver-
schenen, maar faalden.
Na de thee was de wind een 
stuk minder geworden, dus 
geen voordeel meer voor de 
kornuiten van Adema. Door 
dom balverlies van Nigel 
Oudshoorn kwam Stormvo-
gels twintig minuten na rust 
op achterstand; doelpunten-
maker aan Zandvoortse kant 
was Patrick van den Oord. 
Zes en elf minuten later be-
paalde Boy Visser de eind-
stand op 3-0. Zaterdag is het 
team van trainer Adema vrij 
van competitie.

Montadoors en ‘t 
Kottertje sponsoren 

Zaterdag 2 Stormvogels
IJmuiden - IJVV Stormvogels 
mocht dit seizoen al een za-
terdag 2 seniorenteam be-
groeten. Nu wordt gewerkt 
aan een zaterdag 3 voor het 
nieuwe seizoen. 
Deze grote vriendengroep 
heeft veel plezier met elkaar 
met het voetballen. Gezamen-
lijk werd door een deel van de 
groep regelmatig een borrel 
gedronken in het oergezelli-
ge cafe ‘t Kottertje bij Gail He-
ijerman aan de Loggerstraat. 
Goede vrienden, want Gail 
zwaaide een aantal jaren ge-
leden de scepter in de kanti-
ne van Stormvogels. Het idee 
was geboren om de Zater-
dag 2 van nieuwe wedstrijd-
kleding te voorzien. Een an-

dere grote vriend van de de-
ze groep Erik de Kruijff, eige-
naar van Montadoors werd 
gevraagd mee te doen. On-
der het genot van een drank-
je leidt deze vriendschap tot 
een mooie sponsorovereen-
komst tussen deze twee be-
drijven en Stormvogels zater-
dag 2.  Montadoors is gespe-
cialiseerd in het leveren en in-
stalleren van industriële deu-
ren en dock equipment, maar 
ook renovatie, onderhoud  en 
reparatie staat hoog in hun 
vaandel. De komende drie 
seizoen en speelt Stormvo-
gels zaterdag 2 in een prach-
tig tenue en beschikt het over 
mooie trainingspakken. Zij 
staan tweede in hun klasse.

Knappe overwinning 
voor VV IJmuiden

IJmuiden - Na de goede ope-
ning van het seizoen was het 
eerste elftal door enkele ne-
derlagen wat gezakt op de 
ranglijst. Hoog tijd voor een 
overwinning dus. 
Tegenstander was het ster-
ke Blauw Wit / Beursbengels, 
speciaal voor deze wedstrijd 
met een luxe touringcar ge-
komen. Of het aan de woor-
den van trainer van Amers-
foort lag of aan de videobood-
schap van de geblesseer-
de aanvoerder van Vuuren is 
niet bekend maar IJmuiden 
kwam tot op het bot gemoti-
veerd uit de startblokken. Vol 
inzet en passie ging IJmuiden 
de strijd aan, wat resulteer-
de in een 3-0 ruststand door 
doelpunten van Kay Brouwer, 

Joshua Dominggus en Orlan-
do Williams. De tweede helft 
was de kwaliteit van Blauw 
Wit Beursbengels goed zicht-
baar en kwamen ze door twee 
mooie doelpunten terug in de 
wedstrijd. Door hard te blijven 
werken (Danny Badenhuizen) 
en goed te verdedigen (Kay 
Brouwer en Bob Schol) kon-
den er eindelijk weer eens drie 
punten worden bij geschre-
ven. Complimenten voor het 
hele team! 
Het tweede elftal had iets min-
der geluk. Na een 1-0 voor-
sprong door een duikkopbal 
van Stefan Meijvogel namen 
ze nog wel de voorsprong 
maar helaas kregen ze er ook 
twee tegen. Trainer Fred Bis-
schot zat er ongemakkelijk 

bij op de bank. Of dit door de 
onnodige nederlaag kwam of 
door zijn merkwaardige bles-
sure is niet bekend. De B1 wist 
bij Geel Wit met 0-2 te winnen. 
Dit kwam mede door de soli-
de verdediging en het goede 
keepers werk. B2 wist niet te 
winnen van VVH-Velserbroek, 
met een aantal C-junioren in 
het team bleef de schade be-
perkt tot een 4-0 nederlaag. 
De E3 heeft met 4-1 gewon-
nen van concurrent Bloemen-
daal. Trainer Koos de Koning 
was uitermate tevreden over 
het knappe positiespel.
Volgende week is er een in-
haalweekend en zijn er slechts 
enkele wedstrijden, evengoed 
is de kantine geopend en bent 
u allen van harte welkom.
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Velsen - Naar het ambt van 
burgemeester van de ge-
meente Velsen hebben 25 
personen gesolliciteerd, on-
der wie zes vrouwen en ne-
gentien mannen. Dit heeft 
J.W. (Johan) Remkes, com-
missaris van de Koning in 
Noord-Holland, meegedeeld 
aan de gemeenteraad van 
Velsen. Van deze kandidaten 
hebben of hadden 20 per-
sonen een fulltime functie 
in het (lokaal) openbaar be-
stuur en vijf personen heb-
ben een functie daarbuiten. 
Onderverdeeld naar politie-
ke richting: D66: 7; PvdA: 5; 
Onbekend/geen: 5; CDA: 4 
en VVD: 4. De nieuwe bur-
gemeester zal naar verwach-
ting in april 2016 worden be-
noemd. 

25 kandidaten 
voor nieuwe 
burgemeester

Geslaagd concert Soli
Santpoort-Noord - Afge-
lopen zondag 15 november 
trad Muziekvereniging So-
li samen met Muziekvereni-
ging Diemer Harmonie op 
in de Naaldkerk. Beide or-
kesten gebruikten dit con-
cert als laatste try-outcon-
cert voordat ze op concours 
gaan. De presentatie van het 
concert was in hand van Eel-
co Graafsma. Hij memoreer-
de aan de aanslagen in Parijs 
en het concert begon daarom 
ook met een momentje stil-
te. Het eerste nummer ‘With 
each sunset’ dat dat de Die-
mer Harmonie speelde pas-
te in sfeer mooi bij dit mo-
ment. Daarna ging de harmo-
nie door met hun concours-
werken. De stukken ‘Hun-
ting scenes’ en ‘An Australian 

Rhapsody’ waren zeer onder-
houdend en enerverend om 
naar te luisteren.
Na de pauze trad het Har-
monieorkest van Soli op. Ook 
zij openden met een mooi 
stemmig stuk ‘Evening pray-
er’. Daarna speelde zij de 
stukken ‘Bohemian revelry’ 
en ‘Bacchus on Blue Ridge’ 
waarmee het orkest op 29 
november in Zutphen hoge 
ogen wil gooien tijdens het 
concours. 
Het concert was voor bei-
de orkesten en hun dirigent 
Vincent van den Bijlaard een 
mooie graadmeter om te zien 
waar de laatste twee weken 
voor het concours nog aan-
dacht aan moet worden be-
steed voor de laatste puntjes 
op de i.

Kook-eet groep 
voor nabestaanden

Santpoort-Noord - Inloop-
huis Kennemerland, een ont-
moetingsplaats voor ieder-
een die in zijn of haar leven 
met kanker te maken krijgt, 
start in januari weer met een 
Kook-Eetgroep voor nabe-
staanden die hun partner 
verloren zijn aan kanker.
Het doel is om samen de 
maaltijd te gebruiken, met 
ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen en aandacht 
voor verlies en rouw. De sfeer 
zal open en laagdrempelig 
zijn, het Inloophuis zorgt voor 
de praktische invulling van 
de maaltijd en men wordt van 
harte uitgenodigd om mee te 
koken en/of op te ruimen.
De veilige plek en onder-
steuning van deskundige 
vrijwilligers, met veel erva-
ring op het gebied van rouw- 
en verliesbegeleiding, zul-
len er voor zorgen dat de ge-
sprekken aan tafel goed ver-
lopen, er aandacht voor ie-
der is en men weer op ver-
haal kan komen. Men geeft 
zich op voor de gehele pe-

riode, de groepssamenstel-
ling blijft dus ook tijdens de-
ze zes keer Kook/Eten het-
zelfde. Voor deze groep kun-
nen zich maximaal 10 deel-
nemers inschrijven. Locatie 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51, Santpoort-
Noord. Data: 13 en 27 janua-
ri, 10 en 24 februari, 9 en 23 
maart van 17.30 tot 20.00 uur. 
Aanmelden via mail: info@in-
loophuiskennemerland.nl of 
telefonisch via 023-8885367. 
Kosten eigen bijdrage voor 
6 avonden totaal: 52,50 euro.

Strawberries H1 wint
Driehuis - Het is het eerste 
herenteam van hockeyclub 
Strawberries weer gelukt te 
winnen. De promovendus in 
de tweede klasse versloeg af-
gelopen zondag middenmoter 
Weesp met 2-4. Na afl oop was 
de opluchting van de gezich-
ten van de Strawberries spe-
lers af te lezen, want de over-
winning kwam met zeer veel 
moeite tot stand. 
Direct na het eerste fl uitsig-
naal was het aftasten gebla-
zen voor beide ploegen. De 
teams durfden niet met vol-
le druk te spelen en lieten het 
initiatief aan de tegenstander. 
Vanwege het afwachtende 
hockey van beide teams wa-
ren er in de eerste helft niet 
veel kansen te noteren. Toch 
werden er drie doelpunten ge-
scoord en stond Strawberries 
met 1-2 voor tijdens de thee-
pauze. Erik van den Berg fl ik-
te zijn kunstje weer en benut-
te de eerste strafcorner van de 
wedstrijd. Weesp kwam mid-
dels een mooie variant van 
eveneens een strafcorner op 
gelijke hoogte. Aanvaller Cas-
per Herrebrugh zette de aard-
beien vlak voor de rust weer 
op voorsprong. Hij tikte de bal 
op magistrale wijze tussen zijn 

benen door langs de keeper.
Het aanwezige publiek had er 
beter aan gedaan om de eer-
ste twintig minuten van de 
tweede helft over te slaan, 
want het niveau was erbarme-
lijk slecht te noemen. Overi-
gens van beide kanten, want 
Weesp kon ook geen potten 
breken op het eigen veld. Toch 
kwam de thuisploeg weer te-
rug in de wedstrijd via we-
derom een strafcorner. Even 
leek het erop dat Strawber-
ries zou gaan bezwijken onder 
de druk. Echter was daar op-
nieuw Herrebrugh, die vanuit 
het niets opdook voor de kee-
per en de bal in het doel prik-
te. Vijf minuten voor het ein-
de van de wedstrijd gooide 
Floris Welman het duel defi -
nitief in het slot met het vier-
de doelpunt van de ploeg uit 
Driehuis.
Dankzij deze overwinning 
staan de mannen van trainer 
Axel Wessels nog steviger in 
de subtop, op de derde plaats. 
Komende zondag komt Gou-
da op bezoek in Driehuis. Tij-
dens de play-offs om promotie 
naar de tweede klasse speel-
den de twee teams ook al te-
gen elkaar, toen bleef het 0-0. 
(Finn van Leeuwen)

Velsen - Op 1 januari 2015 is 
de gewijzigde  Wet gemeen-
schappelijke regelingen in 
werking getreden. Hierin is 
een aantal bepalingen opge-
nomen dat maakt dat ook de 
gemeenschappelijke rege-
ling Noord-Hollands Archief 
moet  worden aangepast. Het 
college van Velsen heeft in 
verband met deze wijzigin-
gen aan de gemeenteraad 
voorgesteld dat de gemeen-
teraad uittreedt uit de Ge-
meenschappelijke Regeling, 
omdat zij geen bevoegdhe-
den meer inbrengt. De ge-
meenteraad is gevraagd om 
het college van Velsen toe-
stemming te geven om de re-
geling te wijzigen en samen 
met het college van Haarlem 
en de minister van OC&W de 
regeling voort te zetten. De 
gemeenteraad zal hier op 17 
december 2015 een besluit 
over nemen.  

Noord-Hollands 
Archief

Geweldige prestatie en 
grote pech voor TVIJ

Velserbroek - De afgelopen 
weken hebben de kwalifi ca-
tiewedstrijden voor het jeugd 
WK trampolinespringen 
plaatsgevonden. Vier sprin-
gers van TVIJ hebben alles 
in de strijd geworpen om een 
startbewijs te bemachtigen 
voor dit grote toernooi dat 
begin december in Odense 
gehouden zal worden.  Daan 
Overbeek, de jongste deelne-
mer in de drukst bezette leef-
tijdscategorie, is letterlijk bo-
ven zichzelf uitgestegen. Bij 
trampolinewedstrijden krijgt 
elke springer, naast uitvoe-
ringscijfers en een moeilijk-
heidsscore, ook een cijfer 
voor de hoogte, welke met 
behulp van speciale appa-
ratuur wordt gemeten. Daan 
wist zich te kwalifi ceren om-
dat hij in zijn leeftijdcategorie 
de hoogte score voor Time Of 
Flight behaalde! Een onge-
loofl ijke prestatie! 
Dat Mel van der Kolk zich 
zou kwalifi ceren was eigen-
lijk van te voren al zeker. Mel 
heeft het afgelopen jaar een 
enorme groei doorgemaakt, 
heeft alles voor zijn sport 
over en springt daadwerke-
lijk altijd de sterren van de 
hemel. Derhalve geldt hij dan 
ook als één van de grootste 
talenten van Nederland op 

dit moment. Tot ieders ver-
driet heeft hij tijdens een in-
ternationaal toernooi in Por-
tugal twee weken geleden 
zijn scheen- en kuitbeen le-
lijk gebroken. Hij zal dus niet 
naar Denemarken afreizen, 
een enorme domper voor 
hem! 
Siebe Wielenga en Ella Ed-
wards, beide ook deelne-
mers in het kwalifi catietra-
ject, hebben zich jammer ge-
noeg niet weten te plaatsen 
voor het WK in Denemarken. 
TVIJ wenst Daan al het suc-
ces van de wereld en heel 
veel plezier tijdens dit enor-
me avontuur! Zie ook www.
tvij-trampoline.nl.

Velserbroek - Eerstvolgen-
de open tafel in De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat wordt 
gehouden op vrijdag 27 no-
vember. Op het menu staan 
dan een kippensoep, huts-
pot met rundvlees en toetje 
van de chef. Kosten 6,50 eu-
ro. De open tafel begint om 
12.30 uur. Men kan voor de-
ze maaltijd reserveren op 
maandag 23 november tus-
sen 11.00 12.00 uur.

Open tafel in 
De Hofstede
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‘Details zijn van groot belang’
Nieuw in Heemstede: 

Loft Uitvaartbegeleiding
Heemstede - Betrokkenheid 
en passie voor het vak brach-
ten Colinda Veldman (48) 
op de gedachte een langge-
koesterde wens werkelijk-
heid te laten worden. 
Gepokt en gemazeld in het 
bedrijfsleven en bij de over-
heid als HR-manager, speel-
de de gedachte over een ei-
gen bedrijf in de uitvaart-
verzorging steeds door haar 
hoofd. In een gesprek met 
een vriendin over hun carriè-
reperspectief werd het haar 
duidelijk: ,,Dit is wat ik wil, 
een familie bijstaan in een 
droevige periode tijdens hun 
leven.” 
Via cursussen en stages 
deed ze veel ervaring op en 
tijdens een baan bij een gro-
tere uitvaartonderneming 
zag ze hoe ze het niet wilde 
doen: een onpersoonlijke be-
nadering en een standaard 
lijst met mogelijkheden die 
wordt doorgenomen met de 
nabestaanden.
,,Het is geen haastwerk”, ver-
telt ze. ,,In alle rust help ik de 
nabestaanden keuzes maken 
die bij hen en hun dierba-
re passen.” Details zijn voor 
Colinda Veldman belangrijk. 
,,Hield de overledene van be-
paalde bloemen, dan gaan 
we kijken hoe we die terug 
kunnen laten komen bij het 
afscheid. De bestemmingen 
van de urn met as van de 
overledene zijn zo uiteenlo-
pend dat een goed gesprek 
nabestaanden op ideeën kan 
brengen. Mijn doel is om een 
uitvaart te laten passen bij de 

overledene en de familie in 
welke vorm dan ook. Van so-
ber tot uitbundig, er is zoveel 
mogelijk.”
Tijdens de opstartfase van 
haar bedrijf deed ze tevens 
onderzoek naar de kosten. 
Ze bekeek een aantal offer-
tes van ‘concullega’s’. Hieruit 
bleek dat er grote verschillen 
zijn. ,,Ik geef ook op dat punt 
duidelijkheid vooraf en mijn 
tarieven en kosten zijn, door 
minder overheadkosten, laag. 
Veel mensen denken overi-
gens ten onrechte dat ze ver-
plicht zijn de uitvaart te laten 
verzorgen door de verzeke-
raar waar ze een polis heb-
ben afgesloten. Ze kunnen 
echter zelf bepalen wie ze in-
schakelen.”
Loft uitvaartbegeleiding voor 
Heemstede en omgeving. In-
formatie: 06-20380224 en 
www.loftuitvaart.nl

IJmuiden - Tijdens de Week 
van de Mediawijsheid (van 
23 tot en met 27 novem-
ber) houdt Bibliotheek Vel-
sen allerlei toffe activitei-
ten voor mediawijsneuzen 
tussen de 7 en 12 jaar. Pro-
gramma Week van de Medi-
awijsheid: Maandag 23 no-
vember: workshop Trucfoto-
grafi e. Dinsdag 24 novem-
ber: hoe werkt de 3D Prin-
ter. Woensdag 25 november: 
samen met De Club een lip-
dub opnemen. Donderdag 
26 november: workshop Ga-
meDesign. Vrijdag 27 novem-
ber: Bizarre Filmpjes Bios. Al-
le activiteiten vinden plaats 
in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden. Check www.biblio-
theekvelsen.nl voor meer in-
formatie en tijden. Soms is 
er maar beperkt plaats, dus 
schrijf je snel in.

Week van 
Mediawijsheid 
in bibliotheek

IJmuiden - Bibliotheek Vel-
sen organiseert in samen-
werking met Ciska Mos-
tert van Het ScheidingsHuys 
Noord-Holland een inloop-
spreekuur over scheiden. Tij-
dens het gratis spreekuur 
kun je, samen of anoniem, 
vrijblijvend vragen stellen 
over alles wat te maken heeft 
met het beëindigen van een 
relatie. De confrontatie kan 
groot zijn wanneer het mis-
schien beter is om een huwe-
lijk of samenwonen te beëin-
digen. Het roept veel vragen 
en emoties op. Wat moet er 
geregeld worden? Hoe gaat 
met de zorg voor de kinde-
ren? Wat gebeurt er met het 
huis? Ciska Mostert is elke 
laatste vrijdag van de maand 
(behalve in december) in 
de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden aanwezig om men-
sen op weg te helpen. Het in-
loopspreekuur vindt plaats 
op 27 november, 29 januari, 
26 februari en 25 maart tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en is 
gratis toegankelijk.

Inloopspreek- 
uur scheiden

Twee concerten Oud-
Katholieke Parochie

IJmuiden - Vrijdag 20 no-
vember zullen Sabine Poiesz 
(viool) en Giovanna Riboli 
(orgel) een concert verzor-
gen in de oudkatholieke H. 
Engelmunduskerk in IJmui-
den. Het concert begint om 
19.30 uur en de toegang is 
gratis. 
Het duo Poiesz (geboren in 
Amsterdam) en Riboli (ge-
boren in Florence) ontstond 
een aantal jaren terug op 
een regenachtige Holland-
se avond.  
De combinatie van de in-
strumenten (viool en or-
gel) en interculturele dia-
loog transformeert zich tot 
muziek. Na veel enthousiast 
ontvangen concerten in Ita-

lië, zullen zij  u meenemen 
op een muzikale expeditie 
tussen Italië en Nederland. 
Het romantische program-
ma bestaat uit werken van 
onder andere Rheinberger, 
Reger, Fiocco en Massenet.
 U kunt uw waardering voor 
het concert laten blijken 
door een vrijwillige bijdra-
ge aan de collecte bij de uit-
gang.
Op zondagmorgen 22 no-
vember zal het Hoorns By-
zantijns Mannenkoor zingen 
tijdens de eucharistieviering 
in de oudkatholieke H. En-
gelmunduskerk in IJmuiden. 
De kerkdienst begint om 
10.00 uur en iedereen is van 
harte welkom.

Vrijdag 27 november 
scholenmarkt

Velserbroek - Het kiezen 
van de juiste middelbare 
school na de basisschool is 
niet eenvoudig. De scholen in 
de regio bieden verschillende 
opleidingen en hebben hun 
eigen specialiteiten. Een ken-
nismaking met de scholen in 
de regio is een eerste stap 
in dit keuzeproces. Daar-
om wordt er een scholen-
markt georganiseerd op 27 
november in het Polderhuis  
in Velserbroek. Alle scho-
len in de regio zijn daar ver-
tegenwoordigd. Dus als een 
achtstegroeper precies wil 
weten wat de sportklas of de 
dansklas is, kan hij/zij daar 
de juiste vragen over stellen. 
Of als een ouder het verschil 
wil weten tussen gymnasium 
of vwo dan is er op de scho-
lenmarkt de gelegenheid dat 
na te vragen. Ook zaken als 
bijvoorbeeld dyslexiebeleid, 
af- en opstromen of klassen-
grootte kunnen worden na-
gevraagd bij de aanwezige 
scholen. De bezoekers van 

de drukbezochte scholen-
markt kunnen daarnaast een 
algemene indruk krijgen van 
de verschillende middelbare 
scholen.  De scholen presen-
teren zich heel verschillend 
en leggen allemaal hun eigen 
accenten. Brochures, folders 
en schoolgidsen zijn er om 
mee te nemen. 
En na een bezoek aan de 
scholenmarkt kan het ge-
sprek beginnen tussen ou-
der en kind welke scholen 
het meest in aanmerking ko-
men voor verder onderzoek. 
Dan volgen proefl esjes, open 
dagen, informatieavonden, 
Doemiddagen en Experien-
ces. Een proces dat tenslot-
te eindigt met de  aanmel-
ding bij een van de middel-
bare scholen. Op 27 novem-
ber kan de eerste stap wor-
den gezet!
De scholenmarkt wordt ge-
houden in het Polderhuis, 
Vestingplein 58, Velserbroek, 
aanvang 19.00 uur einde 
21.00 uur.

Boekenmarkt AMREF/
Flying Doctors in teken 
van Sinterklaas en Kerst
Op zondag 22 november 
wordt er een rommelmarkt 
gehouden in de recreatiezaal 
van Velserhooft aan de Valc-
kenhoefl aan 18 (tegenover 
de speeltuin in Santpoort-
Noord). Deze markt staat ge-
heel in het teken van Sinter-
klaas en Kerst. Naast speel-
goed en kerstspullen zijn er 
heel veel boeken te koop. De 

toegang is gratis. De zaal is 
geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. De koffi e staat klaar. De 
opbrengst komt geheel ten 
goede aan AMREF/Flying 
Doctors. Dit is een onafhan-
kelijke organisatie, die zich 
inzet voor een betere ge-
zondheidszorg in Afrika.
Meer informatie: Joop Jonge-
ling, telefoon 06-51511170.

www. .nl

www. .nl
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Velsen  zet  eerste  stap  
naar  beschikbaar stellen  
van open data
Open data is een actueel onder-
werp. Het bekendste voorbeeld is 
het gebruik van de weergegevens 
die u waarschijnlijk dagelijks raad-
pleegt via buienradar of reisinfor-
matie over openbaar vervoer via 
OV9292. 

Maar wat verstaan we onder open da-
ta? Is het een onderwerp voor tech-
neuten of ook interessant voor onder-
nemers, studenten en geïnteresseerde 
inwoners van Velsen? Is open data een 
hype of een voorwaarde voor sociale 
en economische innovatie? Wat zijn 
de kansen en mogelijkheden?
Denk en praat mee op vrijdag 20 
november a.s. tijdens de open da-
ta challenge ‘Breek Velsen Open!’ 
in het Tata Steel Stadion/SC Tel-
star aan de Minister van Houten-
laan 123 in Velsen-Zuid. 
Tussen 09.00 en 22.00 uur staat een 
aantal teams van studenten klaar om 
met behulp van beschikbare openbare 
gegevens vraagstukken op te lossen. U 

bent van harte welkom om de studen-
ten met de vraagstellingen aan de slag 
te zien en/of zelf kennis te maken met 
‘open data’. Hiervoor worden sessies 
georganiseerd in de openbare ruimte 
om 10.00, 11.00 uur, 14.30 en 15.30 uur. 

Meer informatie over de Open 
Data Challenge ‘Breek Velsen 
Open’ vindt u op onze website
www.velsen.nl

Werkzaamheden in Santpoort 
én Beverwijk

Vermijd komend 
weekend de N208!
 In het weekend van vrijdag 20 no-
vember (20.00 uur) tot maandag 23 
november (06.00 uur) zijn op  twee 
plaatsen afsluitingen die kunnen 
leiden tot ernstige verkeershinder 
op en rond de N208. Het gaat om 
de afsluiting van de Hoofdstraat-
Delftplein (op  de grens van Sant-
poort-Noord  en Haarlem-Noord) 
en verkeershinder als gevolg van 
werkzaamheden rond de Velser-
traverse bij Beverwijk. Het advies 
is om in dat weekend  de N208 zo-
veel mogelijk te mijden en te kie-
zen voor een  alternatieve route 
naar bestemmingen in de richting 
Haarlem-Noord/Spaarndam en Be-
verwijk/Alkmaar. 

Afsluiting Hoofdstraat-Delftplein
Op de Hoofdstraat is geen verkeer 
mogelijk tussen de rotonde Wüstel-
aan in Santpoort-Noord tot en met de 
kruising Vlietweg-Delftplein (bij het 
Bastion hotel). Hier wordt een nieuwe 
asfaltlaag aangebracht en bijkomende 
werkzaamheden uitgevoerd. Dit be-
tekent dat daar zowel van als naar de  
Velsertunnel  de toerit en de afrit van 
de N208 zijn afgesloten. Verkeer rich-
ting de Vondelweg (Kennemer Gast-
huis, de sportvelden, Spaarndam) 
wordt omgeleid door Haarlem-Noord 
via de route Jan Gijzenkade-Generaal 
Spoorlaan-Rijksstraatweg. Ook de 
toerit van de N208 richting Haarlem/
Heemstede is gesloten. Alleen de afrit 
van de N208 vanuit de richting Haar-
lem is open voor verkeer richting de 
Vondelweg. De Vlietweg is niet te be-
reiken vanaf het Delftplein. Verkeer 
naar de bestemmingen langs deze weg 
(McDonalds, Bastion hotel, parkeer-

terrein Onze Gezellen) wordt omge-
leid via de afrit Velserbroek.

Werkzaamheden rond A22-Vel-
sertraverse
In hetzelfde weekend van vrijdag 20 
tot maandag 23 november wordt de 
afrit van de A22 vanuit de Velsertun-
nel richting Beverwijk/Velsen-Noord 
en de toerit naar Alkmaar afgesloten. 
Verkeer op de A9 vanuit Amsterdam/
Haarlem wordt omgeleid via de Wij-
kertunnel en de afslag Beverwijk Ba-
zaar. Verkeer vanaf de N208 wordt via 
de calamiteitenboog A22-A9 ook naar 
deze afslag geleid. Het advies is om 
vanuit Haarlem direct te kiezen voor 
een route via de A9 (Rottepolderplein 
en Wijkertunnel). Er is namelijk ook 
minder verkeer mogelijk door de Vel-
sertunnel doordat één van de twee 
doorgaande rijstroken richting Alk-
maar is afgesloten. Dit veroorzaak-
te tijdens een eerdere weekendafslui-
ting veel oponthoud voor verkeer op 
de N208 in noordelijke richting. Van-
daar het advies voor alle verkeer naar 
bestemmingen boven het Noordzee-
kanaal om te kiezen voor een route via 
de A9/Wijkertunnel.

Meer informatie
De uitvoering van de werkzaamhe-
den zijn a� ankelijk van de weersom-
standigheden. Bij slecht weer kan de 
planning wijzigen. Meer informatie 
over de werkzaamheden bij de Hoofd-
straat-Delftplein zijn te volgen op fa-
cebook/gemeentevelsen . Voor de 
aanpassingen rond de Velsertraver-
se bij Beverwijk kan informatie wor-
den gevonden op www.infoN197vel-
sertraverse.nl.

Velsen treurt om de slachto¡ ers 
en de gebeurtenissen in de Franse 
hoofdstad. Afgelopen maandag is om 
12.00 uur in de publiekshal van het 
gemeentehuis een minuut stilte in 
acht genomen. Gemeentepersoneel, 
maar ook inwoners waren naar de 
centrale hal aan het Dudokplein in 
IJmuiden gekomen om de slachtof-

fers van de aanslagen in Parijs te ge-
denken. Een burgerinitiatief heeft 
ervoor gezorgd, dat in IJmuiden 
maandagavond ook een stille tocht 
is gehouden. Dit werd ondersteund 
door de gemeente. Ruim vijftig per-
sonen maakten deel uit van de stoet 
van het Zeewijkplein naar Plein 
1945.(foto: gemeente  Velsen)

Minuut stilte in 
gemeentehuis
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Ontbijt met burgemeester
28 leerlingen van basisschool De 
Origon uit IJmuiden brachten bur-
gemeester Amy Koopmanschap 
vorige week donderdag een ont-
bijtje op het gemeentehuis. De 
kinderen zelf bleven ook eten. 
Met dit gebaar werd invulling ge-
geven aan het Nationaal School-
ontbijt, waarbij ruim 500.000 kin-
deren op zo’n 2.600 basisscholen 
ontbeten voor het goede doel. 

Burgemeester Koopmanschap on-
derstreepte, net als haar 240 colle-
ga burgemeesters in het land, het be-
lang van een gezond ontbijt. Aan de 
ontbijttafel maakten de kinderen en 
de burgemeester uitgebreid kennis 
met elkaar en wisselden ze van ge-
dachten.
Donatie aan de Linda Foundation
Aan het eind van het ontbijt ‘betaal-

de’ de  burgemeester voor haar ont-
bijtje door te doneren aan de Linda 
Foundation; het goede doel van het 
Nationaal Schoolontbijt. 
De stichting van Linda de Mol geeft 
jaarlijks in december meer dan 
2.000 Nederlandse gezinnen een 
steuntje in de rug in de vorm van een 
set cadeaukaarten voor boodschap-
pen, kleding en cadeautjes.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt 
voor het 13 e jaar een week lang aan-
dacht aan het belang van een gezond 
ontbijt. Veel kinderen eten ontbijten 
niet of niet gezond. Het Nationaal 
Schoolontbijt heeft de steun van het 
Voedingscentrum, Jongeren Op Ge-
zond Gewicht, de Hartstichting, de 
Maag Lever Darm Stichting en de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging.
(foto: gemeente Velsen)

Van A8 naar A9! 
Het ontbreken van een goede 
oost-westverbinding zorgt dage-
lijks voor fi les op de provinciale 
wegen N203 en N246. Een bete-
re verbinding tussen de A8 en A9 
is van groot belang om deze ver-
keersproblemen op te lossen. De-
ze leiden bovendien tot ernstige 
overlast in Krommenie en Assen-
delft, zoals sluipverkeer, geluid-
hinder en slechte luchtkwaliteit. 
Om de doorstroming en de leef-
baarheid voor nu en voor de toe-
komst te verbeteren wordt nog al-
tijd druk gezocht naar oplossing-
en. 

Planstudie
In de planstudie zijn zeven alterna-
tieven onderzocht voor het verbete-
ren van deze verbinding. Op 11 no-

vember 2015 heeft de Stuurgroep be-
sloten alle zeven alternatieven mee 
te nemen naar de volgende stap van 
de planstudie. Per alternatief is on-
derzocht of het de problemen op het 
gebied van bereikbaarheid en leef-
baarheid voldoende oplost. Elk alter-
natief geeft een verbetering ten op-
zichte van de huidige situatie, maar 
waar de een beter scoort op de leef-
baarheid, scoort de ander beter op de 
doorstroming. De gemiddelde scores 
van de alternatieven liggen daardoor 
dicht bij elkaar. Om een zorgvuldig 
proces te blijven doorlopen is ervoor 
gekozen alle alternatieven verder uit 
te werken in het e� ectenonderzoek 
(stap 2 planstudie). Dit alles is on-
derdeel van de milieue� ectrapporta-
ge. Voor meer informatie:  www.ver-
bindinga8-a9.nl

Sinterklaas in IJmuiden
Het was groot feest voor de kinderen 
afgelopen zaterdag in IJmuiden. On-
danks windstoten en af en toe regen 
kwamen Sinterklaas met zijn pieten 
veilig en droog aan op de Loswalka-
de. Dit tot grote vreugde van de klein-
tjes en burgemeester Amy Koopman-

schap, die de Sint alle goeds en een 
prettig verblijf in Nederland wens-
te. Vervolgens ging de goedheiligman 
in lichtjesoptocht naar Plein 1945, 
waar diverse activiteiten, maar ook 
een vuurwer kshow werden georgani-
seerd. (foto: Ko van Leeuwen) 

Asfalteringswerkzaamheden in Velsen-Noord
In het weekend van 20 t/m 22 no-
vember 2015 brengt aannemings-
bedrijf BAM nieuw asfalt aan op 
een groot deel van de hoofdrij-
baan van de Breedbandweg tus-
sen de Witte Hekweg en de Wenc-
kebachstraat in Velsen-Noord.
Tijdens de werkzaamheden  is dit 

weggedeelte voor alle verkeer af-
gesloten. 

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoer-
tuigen met bestemming ingang Tata 
Steel aan de Breedbandweg of Sport-
park Rooswijk wordt een omlei-

dingsroute aangegeven via de Staal-
straat en Rooswijkweg. De Witte 
Hekweg/parkeerterrein sportpark 
is ook via deze omleidingsroute be-
reikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden om-
geleid op de momenten dat dit nodig 

is. Oversteken van de hoofdrijbaan 
zal dan ook niet steeds op de vaste 
locaties mogelijk zijn.

Bij ongunstige weersomstandighe-
den worden de werkzaamheden een 
week opgeschoven.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
november 2015 tot en met 13 no-
vember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Loggerstraat 19H, legaliseren verdie-
pingsvloer (13/11/2015) 17806-2015;
Piet Heinstraat 58, vervangen af-
zuigpijp van afzuigkap (13/11/2015) 
17902-2015;

Dokweg ong., oprichten short-stay 
hotel (09/11/2015) 17536-2015;
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-
bouw (11/11/2015) 17726-2015;

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 19, kappen 
boom (10/11/2015) 17734-2016;
Rijksweg 118, vergroten woning met 
aanbouw (11/11/2015) 17714-2015.

Santpoort-Zuid

Velserenderlaan ong., oprichten ber-
ging (08/11/2015) 17757-2015;
Bloemendaalsestraatweg 5B, plaat-
sen dakkapel (07/11/2015) 17470-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelin-
stallatie (16/11/2015) 14457-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD). 
In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Hofdijklaan 19A, vergroten dakka-
pel voorzijde woning(16/11/2015) 

13410-2015.

Santpoort-Noord
Terrasweg 73, vergroten 1ste verdie-
ping (17/11/2015) 15796-2015;
Velserhooftlaan ong., kappen boom 
(16/11/2015) 17207-2015;
Frans Netscherlaan 12, kappen boom 
(16/11/2015) 16008-2015;
Frans Netscherlaan ong., kappen 
boom (16/11/2015) 17430-2015.

Santpoort-Zuid 
Vinkenbaan 36, kappen boom 
(16/11/2015) 17258-2015.

Velsen-Zuid
Stelling 42, oprichten berging 
(16/11/2015)14835-2015;
Torenstraat 4, veranderen kleur ko-
zijnen (16/11/2015)15572-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor gebruiksvergun-
ning brandveilig gebruik aan de Bur-
gemeester Enschedélaan 66 te Sant-
poort-Noord.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 20 november 2015 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit in te zien op www.velsen.nl via 
het menu Actueel/inzage (ontwerp)
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Mededelingen

besluiten. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend tegen 
de ontwerp-omgevingsvergunning 
en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij daar redelijkerwijs niet 
toe in staat zijn geweest, kunnen te-
gen dit besluit binnen een termijn van 
zes weken met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland verzoeken een voor-
lopige voorziening te tre en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrok-

ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 66, ge-
bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (13/11/2015)  14352-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Driehuis
Hofdijklaan 19A, plaatsen hoekdak-
kapel (16/11/2015) 13410-2015.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Sinterklaasintocht te Velserbroek 
(winkelcentrum) op 21 november 
2015 u15.008212 (16/11/2015);
Sinterklaasintocht te Velsen-Noord 
op 21 november 2015 u15.008233 
(16/11/2015);
Mountainbike strandrace Noord-
wijk-IJmuiden-Noordwijk op 
13 december 2015 u15.007955 
(11/11/2015).

APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnamen, op 23 november 
2015 van 8.00 tot 18.00 uur. Loca-
tie: Reamurstraat - Celsiusstraat te 

IJmuiden 17428-2015 (16/11/2015);
Filmopnamen, op 24 november 2015 
van 17:45 tot 20:15 uur. Locatie: Vis-
seringstraat, tussen de straten Sluis-
plein en Prins Hendrikstraat  te 
IJmuiden 17442-2015 (16/11/2015);
Filmopnamen, op 24 november 
2015 van 19:45 tot 22:00 uur. Loca-
tie: Oranjestraat te IJmuiden 17443-
2015 (16/11/2015).

Rectifi catie
In de krant van 12 november is een 
verkeerd adres bij de ingediende aan-
vragen om  omgevingsvergunning 
vermeld. Boerhaavestraat 8 te IJmui-
den had moeten zijn Boerhaavestraat 
9 te IJmuiden.

Besluiten (vervolg)

De gemeenteraad heeft in haar 
vergadering van 5 november 2015 
vastgesteld:

• Verordening Onroerende-zaak 
belastingen 2016

• Verordening Roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2016

• Verordening Hondenbelastingen 
2016

• Verordening Rioolhe�  ngen 2016
• Verordening Afvalsto enhe�  ng 

2016
• Verordening Precariobelasting 

2016
• Verordening Toeristenbelasting 

2016
• Verordening Watertoeristenbe-

lasting 2016
• Legesverordening 2016

• Verordening Marktgelden 2016
• Verordening Standplaatsgelden 

2016
• Verordening Lijkbezorgingsrech-

ten 2016
• Verordening Parkeerbelasting 

2016 
• Aanwijzingsbesluit ingevolge de 

verordening Parkeerbelasting 
2016

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de) 
verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 
uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen.

Ontwerpbestemmingsplan Averijhaven
Aankondiging 
De gemeente Velsen is van plan een 
nieuw bestemmingsplan voor de 
Averijhaven vast te stellen. Voor de 
gemeenteraad het bestemmings-
plan vast stelt ontvangt hij graag 
uw zienswijzen met betrekking tot 
dit plan en de bijbehorende MER.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het slibdepot 
aan het einde van de Reijndersweg in 
Velsen-Noord en het omliggende ge-
bied, inclusief de Reijndersweg van-
af ingang slibdepot tot en met het ho-
reca-etablissement, en de bestaande 
lichtervoorziening.

Wat gaat er gebeuren:
Het ontwerp bestemmingsplan Ave-
rijhaven maakt het mogelijk het slib-
depot Averijhaven aan het einde 

van de Reijndersweg te ontmante-
len en een haven aan te leggen met 
een voorziening voor het overslaan 
van bulkgoederen van zeeschepen 
in binnenvaartschepen (een lichter-
vorziening). Voor het bestemmings-
plan is een milieue ectrapporta-
ge opgesteld dat gelijktijdig met het 
ontwerp bestemmingsplan ter visie 
wordt gelegd..  

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan Averijhaven (idn: 
NL.IMRI.0453.BP0102AVERIJHA-
VEN-O003) van vrijdag 20 novem-
ber tot en met donderdag 31 decem-
ber 2015 ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibli-

otheek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Houdt u reke-
ning met afwijkende openingstijden 
op de feestdagen.
 
Indienen van zienswijzen
Tot en met donderdag 31 december 
2015 kunt u een zienswijze indie-
nen op het plan en de bijbehoren-
de MER. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswij-
ze ontwerpbestemmingsplan Ave-
rijhaven” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysie-

ke postadres aan te geven. Voor het 
indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar dhr. Van 
der Linden, telefoonnummer 0255-
567200.

Crisis- en herstelwet 
Op de procedure tot vaststelling van 
het bestemmingsplan Averijhaven 
zijn de afdelingen 2 en 3 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Voor de vervolgpro-
cedure (beroep bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak) betekent dit on-
der andere dat het voor appellanten 
niet mogelijk is een pro forma be-
roepschrift in te dienen. Appellan-
ten zijn gehouden om binnen de be-
roepstermijn de gronden van hun 
beroep in te dienen.
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 Raadsvergadering donderdag 26 november 2015 
Locatie:  het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en beslui-
 tenlijst raadsvergadering 29 
 oktober 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte 
 brieven
6 3e Wijziging Afvalsto� enveror-
 dening Velsen 2009
7 Keuzenota maatregelen Meerja-

 renbegroting IJmond Werkt!
8 Bestemmingsplan Velsen-
Noord
9 Milieubeleidsplan 2015-2020
10 Tweede bestuursrapportage  
 2015 Velsen
11  Verordening maatschappelijke 
 ondersteuning Velsen 2016 
 (onder voorbehoud)
13  Afl eggen eed steunfractielid
14 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen geduren-
de 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de gemeenteraadsleden. 

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 aan-
dacht van de gemeenteraadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel 
betrekking hebben op onderwerpen 
waar de gemeenteraad over gaat of 
die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van 
het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 25 november 
2015 16.00 uur aan te melden bij de 
raadsgri�  e: 0255-567502 of via e-
mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stuk-

ken staan op de website van de ge-
meenteraad: raad.velsen.nl. Via de-
ze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks ver-
slag uit via internet en hun TV ka-
naal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Abonneren op de digitale nieuws-
brief kan door adresgegevens en 
e-mailadres te mailen naar raads-
plein@velsen.nl

 
10  19 november 2015

Santpoort-Noord - Netwerk 
Palliatieve Zorg verzorgt sa-
men met het Rode Kruis Zie-
kenhuis een informatieavond 
op donderdag 26 november  
in de Dorpskerk, Burgemees-
ter Enschedélaan 67, 2071 AT 
Santpoort-Noord. De avond 
begint om 19.15 en eindigt 
om 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
staat koffie en thee klaar. On-
derwerp is de keuze rondom 
het levenseinde. Wie beslist 
wat over uw behandeling tij-
dens de laatste levensfase? 
Helpt het om een wilsverkla-
ring te hebben? Wie maakt de 
keuzes als u dat zelf niet meer 
kunt? Deze en meer cruciale 
vragen staan centraal tijdens 
de publieksavond ‘Baas in ei-
gen behandeling’. Verschillen-
de sprekers uit deze regio hou-
den een presentatie. Tijdens 
en na afloop van de presenta-
ties kunnen belangstellenden 
vragen stellen en ervaringen 
uitwisselen. Ook is er infor-
matiemateriaal beschikbaar. 
Het programma eindigt om 
21.00 uur waarna u tot 21.30 
uur nog een afsluitend drank-
je kunt nemen. Deze avond is 
gratis toegankelijk. Wel wordt 
aanmelden op prijs gesteld via  
www.netwerkpalliatievezorg.
nl/middenenzuidkennemer-
land. Op de site staat een kop-
je ‘Patiënten en naasten’, waar 
men op kan klikken waarna 
aan de linkerkant ‘aanmelden 
Publieksavond 26 november’ 
verschijnt. Mocht dit niet luk-
ken dan kunt u ook bellen met 
Bureau VBZ tijdens kantoor-
uren 023-5322151.

Keuze rondom 
levenseinde

Diederik Samsom op 
bezoek bij Tata Steel
IJmuiden - Woensdag 11 
november bezocht Diede-
rik Samsom, fractievoorzitter 
van de Tweede-Kamerfrac-
tie van de PvdA, de bedrijfs-
school van Tata Steel in Vel-
sen-Noord. Hij liet zich daar 
door directievoorzitter Theo 
Henrar van Tata Steel Ne-
derland (foto) informeren 
over de ontwikkelingen in de 
staalsector, zoals de wereld-
wijde overcapaciteit en de 
toename van de export van 
staal uit China richting de 
Europese markt. Tevens werd 
aandacht geschonken aan 
de concurrentienadelen die 
het bedrijf ten opzichte van 
Europese concurrenten on-
dervindt op het gebied van 
energiekosten. In de bedrijfs-
school werd hij rondgeleid 
door Jeroen Klumper, mana-
ger van de Academy van Ta-

ta Steel. Samsom, die techni-
sche natuurkunde studeerde 
in Delft, was geïnteresseerd 
in hoe Tata Steel professio-
nele opleidingen aanbiedt in 
een stimulerende omgeving. 
Tijdens het bezoek nam hij 
alle tijd om met leerlingen in 
gesprek te gaan. Aan de be-
drijfsschool van Tata Steel 
starten jaarlijks 120 jonge-
ren een MBO-opleiding op 
het gebied van procestech-
nologie, werktuigbouwkunde 
en elektrotechniek. De helft 
van de medewerkers van de 
productieafdelingen van Tata 
Steel is ooit zijn of haar car-
rière in de techniek begon-
nen op de bedrijfsschool, die 
al sinds 1939 bestaat. Het 
slagingspercentage aan de 
Academy bedraagt 88% (lan-
delijk gemiddelde op MBO is 
65%).

Amateurtoernooien 
Tata Steel Chess

IJmuiden - Zo’n 1.500 
schaakliefhebbers hebben 
zich inmiddels ingeschreven 
voor een van de amateurtoer-
nooien van de 78e editie van 
het Tata Steel Chess Tourna-
ment. In januari mogen ze de 
strijd achter het bord aan-
gaan op slechts een steen-
worp afstand van het hoofd-
podium waar grootmeesters 
als wereldkampioen Magnus 
Carlsen, Anish Giri en Fabia-
no Caruana hun partijen spe-
len. De weekendvierkampen 
zitten bijna vol, voor de ande-
re toernooien zijn nog plek-
ken beschikbaar. Het Tata 
Steel Chess Tournament vindt 
plaats van 15 tot en met 31 ja-
nuari 2016.
,,Het is mooi om te zien dat 
zo veel schaakliefhebbers en-
thousiast zijn over ons toer-
nooi”, aldus Jeroen van den 
Berg, directeur van het Ta-
ta Steel Chess Tournament. 

,,Binnen vijf minuten na het 
openen van de inschrijving 
hadden we al 70 aanmel-
dingen ontvangen.” Verheu-
gend is ook dat het gemiddel-
de ratingniveau van de ama-
teurs die zich hebben inge-
schreven hoger is dan tijdens 
voorgaande edities. Daardoor 
staat nu al vast dat de Top-
tienkamp komend jaar een 
zogenaamde Meestertien-
kamp zal worden. Net als in 
voorgaande jaren promoveert 
de winnaar van deze Toptien-
kamp naar de Tata Steel Chal-
lengers in 2017. 
Aanmelden voor de Week-
endvierkampen, de Dagvier-
kampen en de Tienkampen 
kan via de website van het Ta-
ta Steel Chess Tournament: 
www.tatasteelchess.com. Er 
is een beperkt aantal plaatsen 
voor amateurspelers. Aanmel-
dingen worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld.
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