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Legally Blond:
vrolijk spektakel
IJmuiden - Vrijdag 21 en zaterdag 22 november stond Jeugdmusicalvereniging De Jonge
Stem in Stadsschouwburg Velsen
met de musical Legally Blond.
Annelies Maltha vertolkt de rol
van Elle Woods, die gedumpt
wordt door haar vriend Warner
Huntington III, gespeeld door
Rob Seppenwoolde. Elle besluit om net als Warner aan Harvard rechten te gaan studeren
om hem terug te winnen. Helaas
komt Elle er bij aankomst op Harvard achter dat Warner nu een
relatie heeft met medestudente
Vivienne (Anniek Bakker). Warner is er namelijk van overtuigd
dat zij beter in zijn toekomstplaatje past, want Warner heeft
grootse plannen voor zichzelf.
Grappig zijn de meiden van stu-

dentenvereniging Delta Nu die
steeds opdraven wanneer Elle
morele steun nodig heeft. Docent
Prof. Callahan (Wouter Janssen)
neemt onder andere Elle, Emmett, Vivienne en Warner mee als
stagiaires en zij mogen hem als
advocaten-in-spé assisteren bij
een rechtszaak. Hilarisch is daarbij de scène waarin Nikos (Bryan Urtubia Almonacid), één van
de verdachten, ‘uit de kast komt’,
waarna zijn vriend Carlos (Yannou Tamis) prompt van de publieke tribune springt en hun relatie uitbundig kenbaar maakt.
Uiteindelijk wint Prof. Callahan
de zaak dankzij Elles geniale inzichten. Hierna probeert Warner
Elle weer voor zich te winnen,
maar Elle volgt haar hart en kiest
voor medestudent Emmett.

Extra eisen rondom
nieuwe zeesluis
IJmuiden – De gemeente Velsen
heeft extra eisen gesteld aan de
werkzaamheden rondom de grote nieuw te bouwen zeesluis. Dat
gebeurde na bekendmaking van
het PIP (provinciaal inpassingsplan) Zeetoegang IJmuiden.
Een van de besluiten van Provinciale Staten was om Gedeputeerde Staten (GS) tien jaar verantwoordelijk te maken voor de
vergunningen voor de nieuwe
Zeetoegang. Het college vindt
tien jaar echter te lang, ook de
normen voor het toestaan van
bouwlawaai vinden zij te ruim.
En het behoud van de noordzuidverbinding tijdens de werkzaamheden is van belang. Die
punten bleken in het PIP niet
voldoende gewaarborgd te zijn.
GS heeft nu nieuwe toezeggingen gedaan wat betreft de wegverbinding, bevoegd gezag en de

bouwoverlast. Er zal bovendien
regelmatig overleg tussen GS
en de gemeente Velsen zijn over
verschillende zaken. Het college
van Velsen vindt het daarom niet
meer nodig in beroep te gaan tegen het PIP.

-

NEC
Allen spelen hun rol met veel enthousiasme en grote overtuiging.
Warner zet een echte corpsbal
neer en Elle ontroert het publiek
met een mooi solonummer. Ook
mooi spel van de kapster, Prof.
Callahan (Wouter Janssen) en
niet te vergeten Emmett (Jop van
Gennip), die veel indruk maakte
met zijn mooie (zang)stem. Carlos verraste een ieder tijdens zijn
kleine solo-optreden met een
geweldige ‘stage-presence’ en
mooie, krachtige stem. De choreografieën waren erg leuk en
een compliment aan het begeleidingsensemble DJS is ook zeker
op zijn plaats. Kortom: een zeer
geslaagde uitvoering!
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Zondag Paranormale
beurs in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 30 november
is in IJmuiden weer een paranormale beurs in Zalencentrum Velserduin. Samma Saya organiseert
hier vier keer per jaar haar paranormaalbeurs maar houdt ook regelmatig avonden met foto-readingen.
Zondag zijn op de kleine maar
veelzijdige beurs veel bekende paragnosten, helderzienden
en spiritueel hulpverleners. Laat
eens een foto lezen, zoek contact
met gene-zijde, laat u helpen met
de zoektocht naar uw gids, ontvang een handvat over: ‘hoe nu
verder?’ laat uw hand lezen, welke kleuren heeft uw aura? Of ga
samen met een medium op zoek
naar informatie over overledenen.
Natuurlijk zijn de ‘traditionele’ paranormale hulpverleners zondag
ook weer van de partij. Er is een
hypnotherapeut,
auratekenaar,
pendelaar en er is ook weer een
Angel Card reader en een kennismakingstand over Reiki, van
Monique Giesberts uit IJmuiden.

Het in de regio zeer bekende medium Greet Vermeulen is weer
op de beurs aanwezig, maar onder andere ook Gerda Schoehuijs,
Gerda Doezie en de bekende Anita van der Berg uit Joure. Op de
beurs kan men terecht met vragen heeft over relaties, gezondheid en werk. Maar ook voor
mensen die algemene interesse
hebben in deze materie zijn van
harte welkom.
Er zijn diverse producten te koop
zoals wierook, tarotkaarten en
helende stenen. Maar is er informatie over een workshop Encaustic Art of een cursus Intuïtieve Ontwikkeling van Samma Saya.
De beurs is zondag 30 november
bij Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, 1971 BR IJmuiden.
Openingstijden: 11.00 tot 17.00
uur. Entreeprijs 5 euro per persoon, kinderen onder 11 jaar gratis (mits onder begeleiding). Consulten kosten rond de 12,50 euro
per persoon. Zie ook www.sammasaya.com.

Presentatie ‘Onze
Bomen’ op Beeckestijn

Velsen-Zuid - In de stijlvolle ambiance van Buitenplaats
Beeckestijn vond zondagmiddag de presentatie en uitreiking plaats van het eerste
exemplaar van het boek ‘Onze Bomen’. Het boek is samengesteld en geschreven
door milieubeleidsadviseur
en vrijwilliger op Buitenplaats
Beeckestijn, Hans Schut,
waar hij samen met zijn echtgenote de rol van gastheer en
gastvrouw vervult.
,,Belangstelling voor bomen zit
in de familie’’, vertelde Hans bij
zijn welkomstwoord. ,,Mijn vader was boomdeskundige of, zoals hij zich zelf omschreef, bomengek. Hij schreef veel artikelen over bomen en wilde die
ooit eens bundelen tot een boek,
maar dat is er nooit van gekomen.
Na zijn overlijden heb ik zijn verhalen geactualiseerd en aangevuld en daaruit is nu dit boek

‘Onze Bomen’ voortgekomen.
Wist u dat de lindeboom vroeger een statussymbool was? Rijke mensen die zich dit soort buitenplaatsen konden veroorloven,
plantten veel lindebomen vanwege de grote opbrengst van
honing. Destijds kende men nog
geen suiker en daarom werd deze honing onder meer gebruikt
als zoetstof in de thee of koffie.’’
Na een kort intermezzo door
troubadour en zanger Paul Marseille die een prachtig lied, uiteraard over bomen, ten gehore
bracht, volgde de overhandiging
van het eerste exemplaar van het
boek aan Theo Wams, directeur
natuurbeheer van Natuurmonumenten. Femke Overdijk, directeur van de Stichting Beeckestijn, vestigde tenslotte in haar
dankwoord nog de aandacht op
de gelijknamige tentoonstelling
‘Onze Bomen’, bestaande uit 75
kunstwerken die tot 14 december 2014 in Beeckestijn bezichtigd kunnen worden.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch
IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de actualiteit of een evenement, soms
gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft.
Het Thalia Theater is een van de
markante panden in Oud-IJmuiden die de tand des tijds, de
storm van twee wereldoorlogen
en de sloopwoede van Duitsers en
de gemeente hebben overleefd.
Het pand werd in 1889-1890 gebouwd als kerk van de Oud-Katholieke parochie. De meeste vissers uit Egmond aan Zee die vanaf
het begin van de visserij in IJmuiden waren komen wonen behoorden tot deze parochie. Omdat het
aantal zielen snel groeide werd de
kerk al spoedig te klein en werd
aan de Koningin Wilhelminakade
een grotere kerk gebouwd. Deze
nieuwe kerk werd in 1907 in gebruik genomen. De oude kerk aan
de Breesaapstraat werd verkocht

IJmuiden - Dutch Floyd presenteert op zaterdag 13 december om
20.30 uur The Relic Floyd Experience in Thalia. Een uniek soundproject dat stamt uit de tijd dat
Pink Floyd nog faam verwierf als
4-mans formatie. David Gilmour,
Roger Waters, Nick Mason en Richard Wright, bijgestaan door Dick
Parry op saxofoon. Ze brengen een
ode aan de tijd waarin de band
een trouwe schare fans verzamelde en zich langzaam onderscheidde als een van de meest invloedrijke bands van zijn generatie.
Dutch Floyd speelt voornamelijk
materiaal uit de periode vóór The
Wall en verdiepen zich in uitgesponnen stukken als ‘Atom Heart
Mother’, ‘Echoes’ en ‘Set The Controls For The Heart Of The Sun’.
Dutch Floyd maakt gebruik van
dezelfde apparatuur als Pink Floyd
gebruikte in die tijd: de Hammond
B3, Fender Rhodes, Wurlitzer, Farfisa Compact Duo, Moog’s, Solina
String Ensemble, Hiwatts, Binsons,
Leslie’s, en... een gong! De rollen
worden vertolkt door Bart Logtens
als David Gilmour, Ruud Peeters
als Roger Waters, Paul Daamen als

met de clausule dat het de eerste
jaren geen uitgaansgelegenheid
mocht worden.
Het pand werd aanvankelijk als
mandenmakerij en voor opslag
gebruikt. Rond 1912 ontstonden
er plannen om er een koffiehuis
en concertzaal te vestigen. Pas
in 1919 werd het pand verbouwd
tot theater en bioscoop Thalia en
kreeg het een Art Deco uiterlijk.
De kerkruimte werd verbouwd tot
bioscoopzaal en achter de pastorie kwam in 1922 een kleine concertzaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het pand gevorderd door de Duitsers en gebruikt
voor opslag en als paardenstal. Na
de oorlog werd het pand gebruikt
door de dienst Bescherming Bevolking. Rond de negentiger jaren waren er zelfs plannen om
het complex te slopen, maar uiteindelijk besloot de gemeente het
te verkopen. De exploitanten van
Hotel Augusta werden de nieuwe eigenaren en na een grondige
restauratie opende het Thalia Theater in 1996 haar deuren.

Richard Wright, Maurice Mater als
Nick Mason en Thijs Leuven als
Dick Parry, die niet alleen de instrumenten bespelen, maar ook
de vocale partijen van hun helden
feilloos neerzetten. Rauwe, eerlijke versies van de nummers die het
publiek mee nemen op een trip:
Dichterbij de échte Pink Floyd ervaring kom je niet!
De toegang bedraagt 15 euro.
Voor informatie en kaartverkoop
zie www.thaliatheater.nl.
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Donderdag
27 november

Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
’Onze Bomen’ toont 75 werken
van kunstenaars. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Ladies Night Deluxe bij Jacky Hart en Bij Bo, Kennemerlaan
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.

Vrijdag
28 november

Energiek Velsen staat op de
markt in Santpoort-Noord voor
nieuwe inkoopacties zonnepanelen en spouwmuur isJlatieactie. Zie ook www.energiekvelsen.nl.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
’Onze Bomen’ toont 75 werken
van kunstenaars. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Pianotrio Delta in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
29 november

Decemberverkoop Unicef. Zij
staan van 10.00 tot 16.00 uur bij
Albert Heijn IJmuiden en Dekamarkt Santpoort-Noord.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling
’Onze Bomen’ toont 75 werken
van kunstenaars. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.

Zondag
30 november

Grote rommelmarkt in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2,
hoek Planetenweg IJmuiden.
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Open dag bij de Kuba Moskee, Planetenweg 1, IJmuiden.
Van 10.00 tot 18.00 uur.
Paranormale beurs van Samma Saya in Zalencentrum Velserduin. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:

Verkooptentoonstelling
’Onze Bomen’ toont 75 werken
van kunstenaars. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Workshop ‘Bomen’ voor kinderen
van 6/8 jaar van 14.00 tot 15.30
uur. Kosten 10,-. Max. 8 kinderen. Opgeven via corina@puurspeelgoed.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
That’s Soul in Café ‘t Kottertje,
Loggerstraat 13 IJmuiden. Deuren open om 15.00 uur. Toegang
gratis.
Trio Ligno in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Samenzang en lezing in de
Adventstrijd m.m.v. Dirk Out,
orgel en Lyda de Boer, fluit in
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur,
toegang gratis. Kerk op 18.30
uur.

Maandag
1 december

Muziek met baby’s in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein
IJmuiden. Van 10.30 tot 12.00
uur. Deelname gratis. Inschrijven bij de balie of via bibliotheekvelsen.nl.
Bijeenkomst over zorg, georganiseerd door Stichting Gezamenlijke Oudeenbonden Velsen.
Gebouw Velserduin, Velserduinplein IJmuiden. Spreker is mevrouw Veenstra van Zorgbalans.
Aanvang 19.30 uur.
Clubavond bij Postzegelvereniging IJmuiden in één van de
zalen van de Aldelbertuskerk,
Sparrenstraat. Vanaf 19.45 uur.
Telstar-NEC. Aanvang 20.00
uur.

Dinsdag
2 december

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.

Woensdag
3 december

Pieter Vermeulen Museum,

Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.
Kindervertelmiddag
met
prinsessenverhalen, van 14.00
tot 16.00 uur, voor kinderen
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Nu ook mogelijk als verjaardagspartijtje.
Leesvoorstelling ‘Kas gaat
verhuizen’ in Bibliotheek Velserbroek, Maanbastion 476
Velserbroek. Van 14.00 tot
15.00 uur.
Kunstlab: ‘Maak je eigen
beeldroman’ in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 tot
16.00 uur. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Deelname gratis. Inschrijven bij de balie of via bibliotheekvelsen.nl.

Donderdag
4 december

Uitvaartspreekuur van 11.00
tot 12.00 uur in de rouwhuiskamer van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord.
Zie ook www.aliceloeters.nl.

Competitienieuws
badmintonclub IJmond
IJmuiden – Het competitieseizoen van de badmintonners is
halverwege. Met het naar de
1e klasse gepromoveerde eerste team van BCIJ gaat het uitstekend. Van de zeven wedstrijden werden er zes gewonnen
en één gelijk gespeeld. Vorige
week donderdag werd de wedstrijd tegen Almere met 6-2 gewonnen, waarbij de vechtlust
van Martin Helmerhorst in zijn
single opviel. Een grote achterstand in de tweede set wist hij
om te buigen en daarna won hij
de derde set.
Het andere gepromoveerde
team, team 5, heeft het in de 4e
klasse zwaar gehad in het begin, maar heeft inmiddels twee
keer met 5-3 gewonnen. Afgelopen dinsdag speelden zij, evenals team 2, de eerste returnwedstrijd. Beide teams kregen ABC
’14 uit Almere te gast. Team 2
staat op een vierde plaats en is
weer compleet, nu Paul van de
Keer na zijn achillespeesblessure zijn eerste partij weer heeft
gespeeld.
Team 3 gaat aan de leiding in
hun poule en heeft afgelopen
zaterdag tegen Zeemacht in Den
Helder een gelijkspel gehaald
met invallers Lisanne Boos (die
haar partijen alledrie won) en
Mark Nobels. De Gors uit Purmerend kan nog wel gelijk ko-

men. Team 4 tenslotte is op weg
naar het kampioenschap. Aanstaande zondag spelen zij de
eerste returnwedstrijd in en tegen Almere die in IJmuiden nog
twee punten wisten te scoren.
Suzan Heilig en Angelique Heinemeijer hebben alle damesdubbels gewonnen en Angelique heeft met Mark Nobels alle gemengd dubbels gewonnen.
De voorsprong op nummer 2 Almere is met één wedstrijd meer
gespeeld, 20 punten.
Volg competitie- en ander
nieuws van BC IJmond op www.
bc-ijmond.nl. (foto: Paul van der
Keer)

Decemberverkoop Unicef
Velsen - Zoals elk jaar zullen
vrijwilligers van Unicef Kennemerland weer Unicef artikelen
verkopen. Dit jaar niet alleen bij
Albert Heijn IJmuiden, maar ook
bij Dekamarkt Santpoort-Noord.
Zij zijn aanwezig op zaterdag 29
november en vrijdag 12 december van 10.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk staan ze 14 december
ook op de Kerstmarkt in Santpoort-Noord. Het thema is ‘De
wereld brandt. Maar kinderen
hebben ‘m niet aangestoken’.
Met kaarten, knuffels en andere Unicefartikelen kunt u helpen
om kinderleed te verzachten.

Schoolfeest in
De Heerenduinen
IJmuiden - Op vrijdag 28 november houdt het Gymnasium Felisenum een schoolfeest
in zwembad De Heerenduinen.
De leerlingen houden voor hun
school in samenwerking met
het zwembad een ouderwetse
discoavond van 21.30 tot 23.00
uur. De Heerenduinen biedt
graag de mogelijkheid om een
schoolfeest op deze sportieve
wijze in te vullen. Zie ook www.
zwembadvelsen.nl.

Warm welkom voor
Sint in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Zaterdagochtend arriveerde Sinterklaas met
heel veel Pieten met sleepboot
Pollux in Velsen-Noord. Aan de
kade stonden de kinderen met
gespannen toetjes te wachten
op de Goedheiligman. De Pietenband speelde muziek en liet de
kinderen springen om warm te
blijven. Ondertussen werd druk
rondgekeken op die grote kade
met al die containers. Zou Sinterklaas daarin soms allemaal cadeautjes hebben verstopt?
Het wachten duurde niet lang,
want het schip was mooi op tijd.
Sint gaf vele handjes en de Pieten gaven handenvol pepernoten

en snoepgoed. In een koets met
twee mooie zwarte paarden ging
Sinterklaas in optocht door het
dorp. Ondertussen werden op het
Stratingplantsoen enorme zeepbellen geblazen. En er was lekkere, warme chocolademelk met
een speculaasje voor alle wachtenden. Daarna werd Sinterklaas
welkom geheten door wethouder Te Beest en werd er nog even
flink gezongen, met begeleiding
van de Pietenband. ‘s Middags
was er in De Mel/Watervliet nog
een Sintfeestje voor de allerkleinsten. En iedereen die braaf was
geweest, mocht natuurlijk zijn
schoen zetten.

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

Kerstdecoratie
maken
Het Terras - Op 10 december
om 19.30 uur is er weer een
gezellige kerstworkshop in het
Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. Er wordt vooraf een raamwerk gemaakt.
Het decoreren van de randen
met mos en de kerstdecoraties
doen de cursisten zelf. De kosten zijn 9,50 euro + materiaalkosten (15.50 euro). De materiaalkosten dienen aan de docente Marga Alofsen betaald
te worden. Inschrijven kan via
www.welzijnvelsen.nl of vraag
een inschrijfformulier aan via:
daniellavandelft@welzijnvelsen.nl. Dit kan ook bij de diverse locaties in de gemeente
Velsen. Meer weten? Bel 0255548548 (vraag naar Daniella
van Delft)

Velsense peuterleidsters
blijken Taaltalenten!
Velsen - Uit recent onderzoek
komt naar voren dat de kwaliteit
van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) samenhangt met de
kwaliteit van de leidsters die hier
uitvoering aan geven. Het lijkt
ook logisch, dat als je de taalontwikkeling bij peuters wilt stimuleren, je zelf ook goed Nederlands moet kunnen schrijven en
met name spreken. De eisen die
daaromtrent aan peuterspeelzaalleidsters worden gesteld,
worden daarom ook steeds aangescherpt. Eind oktober en begin

november 2014 hebben de peuterspeelzaalleidsters van Stichting Welzijn Velsen in dit kader
de ‘Taaltoets Nederlands voor de
VVE’ gemaakt. De taaltoets bestond uit drie onderdelen; schrijven, lezen en spreken. Het niveau
van de toets is gelijk aan de toelatingseis voor het HBO. Omdat de
opleidingseis voor peuterspeelzaalleidsters SPW3 of vergelijkbaar is, vonden veel leidsters de
toets toch wel spannend. 36 leidsters zijn in één keer voor alle
onderdelen geslaagd. Dit is een

slagingspercentage van 78,3%!
Hiermee kunnen de leidsters
aantonen dat zij voldoen aan de
landelijk geldende taalnorm voor
pedagogisch medewerkers in de
VVE. De leidsters die deze keer
niet geslaagd zijn, krijgen scholing en gaan in het voorjaar van
2015 herexamen doen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze leidsters het examen ook gaan
halen. Na het herexamen zullen
alle leidsters die geslaagd zijn,
hun diploma op feestelijke wijze
in ontvangst nemen.

Tabletworkshop
voor senioren
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u zich nog steeds
opgeven voor de workshop
‘Omgaan met Android op je tablet’. Er wordt dan aandacht besteed aan het apparaat en aan
Android, het besturingssysteem
op de meeste tablets. Onder
andere wordt gekeken naar internet, Facebook, foto’s uitwisselen tussen tablet en computer enz. De kosten bedragen 10
euro per deelnemer. De eerstvolgende workshop is op donderdagmiddag 11 december
van 13.30 tot 16.00 uur. Graag
uw eigen Android-tablet meenemen! Meer weten? Bel 0255510652 of www.buurthuisdebrulboei.nl

Buurtsport - Bewegen is gezond dus begin nu alvast met
wandelen! We vertrekken op
dinsdagochtend om 10.00 uur
vanuit Buurtcentrum De Spil.
In januari is er ook op donderdagochtend een wandelgroep
en op woensdagochtend begint
‘Fit met Tennis’. Voor meer informatie kunt u bellen naar Nicole
Sheridan, buurtsportcoach voor
volwassenen tel: 0255-510186
(Buurtcentrum de Spil) of 0612798959

2de Kans in
decembersfeer

ZondagmiddagSoos
De Brulboei - Een gezellige
middag in uw buurthuis waar
van alles mag, maar niets moet.
Veel mensen weten De Brulboei
al te vinden en komen sjoelen,
kaarten, een spelletje spelen of
gewoon een praatje maken. Altijd leuk om zo de zondagmiddag door te brengen. Iedereen
is welkom van 14.00 tot 16.00
uur. De bijdrage per persoon
is slechts 1,50 euro. Maar de
eerstvolgende soos wordt een
speciale middag, want op zondag 7 december wordt voortgeborduurd op Sinterklaas en
een bingo gehouden. Kosten
per bingoronde 1,50 euro. Wel
graag opgeven voor 4 december. Meer weten? Bel 0255510652 of www.buurthuisdebrulboei.nl

Waarom
wachten
met goede
voornemens?

De Mel-Watervliet - Tweedehands kleding- en koffiehuisje ‘De 2de Kans’ aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord
is geheel in Sinterklaassfeer gebracht. Sinterklaas kan voordelig zijn inkopen doen in het winkeltje; er is veel keuze aan gezelschapsspellen, puzzels en knuffels. Het winkeltje is van dinsdag
tot en met vrijdag geopend van
10.00 tot 14.00 uur en wordt volledig gerund door vrijwilligers.
Gewoon langskomen en aanschuiven aan de koffietafel voor
een gezellig gesprek kan ook en
wie weet vindt u het ook leuk om
vrijwilliger te worden bij De 2de
Kans. Meer weten en aanmelden
als vrijwilliger? Bel 0251-226445

Musical Sound in Het Terras
Het Terras - Zondag 30 november kunt u genieten van
een gevarieerd programma van
Musical Sound in Dorpshuis
het Terras op de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord.

Het Heemskerks gemengd
koor brengt u musical-, film- en
soms popmuziek.
Met dit koor bent u verzekerd van een gezellige middag. Kaarten à 4,00 euro zijn

Sjoerd & Max veilen
voor het goede doel
De Koe - Zondag 30 oktober
houden Max & Sjoerd een veiling van 15.00 tot 17.00 uur in
Jongerencentrum de Koe. De
opbrengst van de veiling komt
geheel ten goede aan de Glazen Huis actie van 3FM Serious
Request. Er worden zeer uiteenlopende kavels geveild. Een kleine greep: schilderijen, cadeaubonnen, kaartjes voor de Winter-Efteling, een sterrenkijker,
delicatessen en nog veel meer.

Het belooft een spectaculaire
veiling te worden met voor ieder wat wils. We hopen op een
mooie opbrengst voor het goede
doel. Tussen de veilingen door
kunt u voor een klein bedrag genieten van taart, saucijzenbroodjes en haring. Wanneer u nog
wat voor de veiling hebt kunt u
dat laten weten via max@lagerweij.com Meer weten? Bel: 0235491817 of mail: alexander@jcdekoe.nl

verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de
zaal open. Meer weten? Bel
023-3031228

Kerstworkshop
bloemschikken
De Mel-Watervliet - Voor de
kerstworkshop bloemschikken
in Wijkcentrum de Mel-Watervliet kunt u zich nu opgeven.
Een metalen ster op voet wordt
gedecoreerd met fietsbanden
en in de kern wordt een modern kerststuk gemaakt met
lichtjes.
Deelname kost 22,50 euro (inclusief materiaal en een kop
koffie/thee). Inschrijven kan tot
1 december. Meer weten? Bel
0251-225445.

Knutsel Kids
De Spil - Knutsel Kids start op
7 januari 2015 in Buurtcentrum
de Spil en is er voor kinderen
vanaf 6 jaar die het leuk vinden
om te knutselen op woensdagmiddag . Tijd: van 13.30 tot 15.30
uur. Voor 6 bijeenkomsten betaal je slechts 10 euro. Tot 19 december 2014 kun je je opgeven
bij onze receptie, na deze datum
is dat helaas niet meer mogelijk.
Meer weten? Bel:0255-510186.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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PUZZEL DEZE WEEK MEE EN
Twist Lite Single Giant
- Versnellingen • Shimano Nexus 7
- Remmen • Shimano Rollerbrakes
- Accu • 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*
- Gewicht • 21,3 kg (excl. accu)

Full Count in
Café Bartje

WIN!!!

Santpoort-Noord – Zondag 7
december staat in Café Bartje,
het dorpshuis van Santpoort, een
optreden gepland van de Velsense band Full Count. Zij spelen
covers van onder andere James
Brown, de Dijk, the Romantics,
Amy Winehouse, Anouk en Adele. Het optreden begint om 17.00
uur en de toegang is gratis.

Rommelmarkt

Open dag bij Kuba Moskee
A.Donker
Rijwiel en Scooter palace

e
Ter waard

van

€ 1799,-

Piet Hulsbos 10 jaar
bij COV IJmuiden
IJmuiden - Tijdens de repetitieavond heeft het bestuur van de
COV IJmuiden dirigent Piet Hulsbos in het zonnetje gezet bij zijn
10-jarig jubileum bij de vereniging.
Het koor kenmerkt zich door
een stabiel dirigentschap. Vanaf 1948 zijn alleen Willem Wiesehahn (1948-1989) en Marcel
Joosen (1989-2004) hem voorgegaan. Onder leiding van Piet
Hulsbos heeft het koor zich kunnen handhaven in het culturele
leven van IJmuiden, waarbij ieder jaar een najaarsconcert gegeven wordt met solisten en orkest. Recent was er een schitterend concert samen met Harmonieorkest Soli uit Driehuis. Belangrijk is ook de voortzetting
van de uitvoeringen van Johann
Sebastian Bach’s Matthäus Passion in de voorbereidingsweek
van Pasen. Piet slaagt er telkens in met veel tact en geduld

de motivatie en expressie op te
voeren tot de uiteindelijke uitvoering die telkens in de prachtige Hervormde Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden wordt gehouden. Hoewel het vaste aantal
koorleden in de loop der jaren is
afgenomen, stijgt het aantal enthousiaste project-zangers. Voor
de komende Matthäus Passion is
zelfs een wachtlijst voor projectzangers. Doorgaans is de uitvoering ook uitverkocht.
De voorzitter onderstreepte Piets
kwaliteiten als dirigent, maar ook
als arrangeur, zoals noodzakelijk
voor het laatste najaarsconcert
en ziet uit naar de komende uitvoeringen van Matthäus Passion
en najaarsconcert waarin COV
IJmuiden aandacht zal schenken aan het 100-jarig bestaan
van de vereniging. In het kader
van dit jubileum gaat het koor in
mei 2015 op reis naar Leipzig en
Dresden.

IJmuiden - Het is 50 jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland kwamen om een bijdrage te leveren
aan de welvaart in Nederland.
Een deel van die gastarbeiders
is naar Velsen gekomen om bij
het voormalige Hoogovens, in de
visindustrie of bij andere bedrijven te werken. Sindsdien leeft er
een aanzienlijke Turkse gemeenschap in Velsen. Ze voelen zich
Velsenaar en wonen met plezier
in Velsen.
Veel Velsenaren hebben de afgelopen jaren de moeite genomen
om de moskee te bezoeken en
kennis te maken met de bezoekers van de moskee. Om degenen die de moskee nog niet bezocht hebben ook een kans te
geven, wordt er op 30 november
van 10.00 tot 18.00 uur een culturele open dag gehouden. Iedereen is van harte welkom.
De Turkse gemeenschap heeft
in 1993 de Kuba Moskee laten
bouwen en sindsdien vervult het
een belangrijke rol voor de moslims in Velsen. De Kuba Moskee
staat langs een weg waar iedereen dagelijks langs rijdt, loopt
of fietst. Onbekend maakt onbemind is een bekend Nederlands spreekwoord dat hierop
goed van toepassing is. Nu is er
de mogelijkheid om met elkaar
kennis te maken. Elk jaar organiseert de Kuba Moskee een open
dag om iedereen in de gelegenheid te tellen tot het stellen van
vragen over de Islam en kennis te maken met de Turkse cultuur. Veel scholen en verenigin-

gen weten de weg naar de moskee inmiddels te vinden.
Buiten de open dagen bestaat
er altijd de mogelijkheid om de
moskee individueel en in groepen te bezoeken. Iedereen is altijd van harte welkom om in de
moskee een praatje te maken
en thee of koffie te drinken. In
de moskee kan er worden gebeden maar er vinden ook tal
van activiteiten plaats voor jong
en oud. De kinderen krijgen onderricht over de Islam, dit vindt
plaats op de zaterdag en zondag. Om de kinderen op school
te helpen wordt huiswerkbegeleiding gegeven aan leerlingen
van basisscholen en scholieren
uit het voortgezet onderwijs. Regelmatig zijn er culturele activiteiten voor de gemeenschap. De
jeugdcommissie organiseert allerlei sportactiviteiten zoals zaalvoetbaltoernooien, tafeltennistoernooien en Playstationtoernooien.
Tijdens de open dag zullen door
de imam en de bestuursleden
rondleidingen worden gegeven.
Tijdens de rondleiding is er de
mogelijkheid tot het stellen van
vragen. Optredens van volksdansgroepen zullen niet ontbreken. Door de werkgroep vrouwen zullen verschillende Turkse gerechten klaar worden gemaakt die tegen een kleine vergoeding gekocht kunnen worden. Thee en koffie zijn gratis.
Belangstellenden zijn va harte
welkom op deze open dag. De
Kuba Moskee is gevestigd aan
Planetenweg 1 in IJmuiden.

Felison Brass wint
bondsconcours
Velsen-Noord - Brassband Felison Brass heeft zaterdag met
succes deelgenomen aan een
bondsconcours in het Fulco-theater in IJsselstein.
De band heeft onder leiding van
dirigent Patricia Geertse de eerste prijs in de wacht gesleept.
Met een totaal van 85,9 punten

www.

www.

liet Felison Brass de concurrentie ver achter zich. In combinatie met de vierde plaats op het
Nederlands Brassband Kampioenschap in Vredenburg kan
de brassband spreken van een
succesvol laatste kwartaal, dat
wordt afgesloten met een drukke kerstperiode.

.nl

.nl

IJmuiden - Zondag 30 november wordt in Sporthal Zeewijk
een rommelmarkt met 80 kramen vol oude spullen zoals kleding, aardewerk, boeken enzovoort. De markt is geopend van
09.00 tot 15.00 uur. De toegang
bedraagt 2 euro, kinderen gratis. Sporthal Zeewijk vindt men
aan de Eenhoornstraat 2, hoek
Planetenweg. Meer informatie:
0255-513010.

Politie extra
alert tijdens
donkere dagen
Velsen - Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden
neemt de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toe. Daarom neemt de politie extra maatregelen om criminaliteit te voorkomen en daders sneller te pakken.
De duisternis biedt criminelen
meer mogelijkheden om ongezien toe te slaan en te vluchten.
De politie neemt daarom extra
maatregelen om vooral overvallen, straatroven en woninginbraken tegen te gaan. Deze extra maatregelen bestaan
onder meer uit verscherpt toezicht op risicoplaatsen en (potentiële) daders. Dit gebeurt
door agenten in uniform én in
burger. Het tegengaan en oplossen van woninginbraken
staat hoog op de agenda van
de politie. Aangezien het aantal inbraken toeneemt in de
donkere maanden, zijn er dus
extra surveillances. En na elke
woninginbraak wordt sporenen buurtonderzoek gedaan. De
laatste weken valt het de politie
op dat veel woningen in Velsen
niet goed zijn afgesloten, waardoor het voor inbrekers makkelijk is binnen te komen. Bij
een aantal meldingen van woninginbraken bleek dat er geen
sprake is van braak, maar van
insluiping. Dit betekent dat de
deur niet op het nachtslot zat,
open was, of dat een raam of
deur open stond. De politie
vraagt u dan ook om uw woning goed af te sluiten. Ook
vragen zij u om extra alert te
zijn. U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en
in welke auto’s ze rijden. Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet!
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Stageplekken bij Telstar
Telstar heeft elk jaar verschillende stageplekken beschikbaar
voor HBO-studenten. Vanaf januari beschikt Telstar over een
aantal nieuwe vacatures. Wil jij

ervaring opdoen op de afdelingen commercie, horeca, communicatie of ticketing? Stuur
dan jouw motivatie en CV naar
communicatie@sctelstar.nl.

Fanpakket
Op zoek naar het ideale cadeau
voor de feestdagen? Of gewoon
als Telstar-fan jezelf eens trakteren? Koop dan het jubileum fanpakket.
Perfect voor Sinterklaas of onder
de kerstboom! Het pakket bevat
een verscheidenheid aan artikelen waardoor u dagelijks herin-

nerd wordt aan het jubileum van
Telstar. Dit alles voor slechts 10
euro! Het pakket bevat een pot
met pepernoten, twee Telstarstickers, een memoblokhouder,
sleutelhanger en een jubileumspeldje. Als extraatje ontvangen kopers een paraplu, vlag of
handdoek (op=op).

Telstar onderuit tegen FC Emmen Schoen zetten bij Telstar
Telstar heeft zich tegen subtopper
FC Emmen niet kunnen revancheren voor de nederlaag tegen Helmond Sport. De ploeg van trainer/
coach Michel Vonk ging met 1-3
onderuit. Bij een 0-2 achterstand
redde Ralf Seuntjens de spreekwoordelijke eer voor de Velsense club.
Trainer/coach Michel Vonk kon in
het thuisduel tegen de Emmenaren
geen beroep doen op de geblesseerden Anmar Almubaraki, Anthony Correia, Tim Keurntjes, Steve Olfers, Wouter Soomer en Wouter de Vogel. Anmar Almubaraki
werd op het middenveld door Edo
Knol vervangen. Bij tegenstander
FC Emmen had trainer/coach Joop
Gall niet de beschikking over de
donderdag aan zijn enkel geopereerde Alexander Bannink en de
al langer geblesseerden Bart de
Groot, Danny Menting en Marcel
Seip. De vervanger van Alexander
Bannink was Nick Vossebelt. Gedurende de wedstrijd maakte Telstar geen moment aanspraak op
de drie punten. De bal was amper aan het rollen gebracht toen
Boy Deul namens FC Emmen een
vrije trap mocht nemen. De leren
knikker werd door bijna iedereen
gemist. Cas Peters kreeg wel zijn
schoen tegen de bal, maar de paal
stond een vroegtreffer in de weg.
Zes minuten later had het ook zo
maar 1-0 kunnen staan. Na een

goede combinatie met Ralf Seuntjens kon Tarik Tissoudali inschieten maar zijn schot werd gekraakt.
Uit de hoekschop die hierop volgde, kopte Kenneth Dougall de leren knikker over het doel van
Marko Meerits. FC Emmen wist
zich geen raad met de speelwijze
van de withemden.
De Emmenaren hadden veel balbezit maar gingen hier slordig
mee om. Aan beide kanten werden weinig tot geen kansen gecreëerd. De rust leek zonder doelpunten gehaald te worden. Leek,
want balverlies van Alair Cruz Vicente leidde de 0-1 in. Vervolgens
ging Kevin van Essen in het één
tegen één duel met Nick Vossebelt
te slap het duel aan. Vossebelt kon
hierdoor de bal op Leandro Resida passen. Uit zijn voorzet kopte
de vrijstaande Boy Deul raak: 0-1.
De tweede helft begon Telstar
scherp aan het vervolg van het duel. Er was meer strijd, passie en elke speler deed er een schepje bovenop. Dit resulteerde in de 50ste
minuut in de gelijkmaker van Edo
Knol.
Na een hachelijk moment voor het
doel van Vitesse-huurling Marko
Meerits scoorde hij de gelijkmaker. Op advies van zijn grensrechter keurde de leidsman het doelpunt wegens buitenspel af. Tien
minuten verder werd Ralf Seuntjens aangespeeld. De spits draai-

Pleiadenschool bouwt
nieuw Telstar-stadion

IJmuiden - Vrijdagmiddag waren leerlingen van klas 8a en 8b
van de Pleiadenschool te gast in
het computerlokaal van het Tender College. Ze waren door Telstar uitgedaagd een nieuw ontwerp voor het Telstar-stadion te
maken. Dit heeft alles te maken
met Telstar’s ‘Thuis in de wijk’.
Met het spel Minecraft kun je in

een virtuele wereld bouwen wat
je maar wilt. Een voetbalstadion
ontwerpen is dan ook geen enkel probleem. Te gast zijn op het
Tender College, bij meester Joost
de Goede, was zo leuk dat de
middag wel erg snel voorbij was.
Volgende week is het ontwerp
van de Pleiadenschool klaar voor
de 3D-printer!

de om zijn as en haalde uit. Zijn
inzet werd een prooi voor doelman Meerits. In de 66ste minuut
kwam FC Emmen op 0-2. Uit een
corner van Boy Deul kopte Tim
Siekman de bal door naar Luis Pedro. Van dichtbij kopte de verdediger de 0-2 achter Cor Varkevisser. Vervolgens waren Johan Kulhan en Ralf Seuntjens dicht bij de
aansluitingstreffer. De kopbal van
Johan Kulhan ging over het doel.
Met een geweldige redding op
het schot van Ralf Seuntjens voorkwam doelman Meerits de 1-2. Vijf
minuten later viel dit doelpunt alsnog. Via Tom Beissel en Johan Kulhan schoot Ralf Seuntjens de 1-2
binnen. Het thuispubliek ging er
eens goed voor zitten. Misschien
dat er nog meer in het vat zat?
Niet dus. Vrijwel vanaf de aftrap
scoorde Cas Peters de 1-3. Roland
Bergkamp was niet egoïstisch en
stelde zijn maatje in de spits in de
gelegenheid om de wedstrijd definitief in het slot te gooien: 1-3.
Telstar bleef strijden voor een beter resultaat. In de slotfase waren de invallers Johan Kulhan en
Roy Talsma nog dichtbij een Velsense treffer. Johan Kulhan had
te veel tijd nodig om op aangeven
van Ralf Seuntjens te scoren. Het
schot van Roy Talsma smoorde in
een mêlee van spelers. Niet veel
later floot de heer Lindhout voor
het einde van de wedstrijd.

Ook dit jaar zal de Sint zijn favoriete ploeg bezoeken: Telstar.
Alle kinderen uit de IJmond
kunnen tussen 2 en 4 december hun schoen zetten in het
Telstar-stadion.

De Sint zal, samen met zijn Pieten, in de nacht van 4 op 5 december de schoenen vullen. De
schoenen kunnen dan ook op
5 december weer worden opgehaald.

Telstar horeca
Telstar Horeca biedt de perfecte
gelegenheid voor een kerstborrel of nieuwjaarsborrel met uw
bedrijf. Vanaf 10 december staat
Telstar Horeca in het teken van
kerst met mooie kerstbomen,
lichtjes en prachtige versiering. Uw borrel zou daar perfect
passen. Voor deze gelegenheid

hebben wij een speciaal kerstmenu gemaakt: van champagne tot kerstbonbons en oliebollen tot een heerlijk kerst/nieuwjaarsbuffet en smakelijke hapjes. Heeft u interesse? Kijk dan
snel op www.telstarhoreca.nl of
neem contact op via vanessa@
sctelstar.nl.

Uitwedstrijd FC Volendam
Telstar speelt op 7 december de
uitwedstrijd tegen FC Volendam.
De wedstrijd is voor Telstar supporters te bezoeken via de verplichte autocombi. Bij aankoop
zult u een omwisselbiljet ontvangen die u op de dag van de
wedstrijd tussen 11.15 en 11.45

uur kunt omwisselen bij het Telstar stadion. Kosten: 7,50 euro.
De kassa van het gastenvak zal
gesloten blijven. De voorverkoop
begint donderdag 27 november
en duurt tot 5 december 17.00
uur. Parkeren kan in de Schoolstraat in Volendam.
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Eén aanmeldprocedure
voor Velsense
scholen

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest

IJmuiden - Zaterdagochtend
werd er hard gewerkt op de
hoek van de Heerenduinweg en
de Grote Beerstraat door een enthousiaste en betrokken groep
vrijwilligers. Met hand- en machinekracht werd een flink stuk
grond ‘plantrijp’ gemaakt voor de
aanleg van een bloembollenveld
met een paar duizend bloembollen. ,,We streven er naar om
IJmuiden van meer kleur en fleur
te voorzien en daarmee zoveel
mogelijk buurtbewoners te enthousiasmeren en hetzelfde doel
na te streven om ons aller leefomgeving te verbeteren”, vertellen mede-initiatiefnemers Marianne van Beek en Marianne
Wieringa.
En John Todirijo, die de technische uitvoering voor zijn rekening neemt, vervolgt: ,,Ik ben al
een paar maanden bezig om dit

voor te bereiden. Mede dankzij de steun van de gemeente
hebben we toestemming om dit
aan te pakken, mét een financiële bijdrage. Daardoor kunnen we
nu een mooi mengsel van bollen
planten waaronder diverse soorten krokussen, blauwe druifjes
en allium. Die gaan straks bloeien in het voorjaar en zullen zorgen voor een prachtig bloeiend
tapijt. Om in de zomerperiode
ook van fleur en kleur te kunnen
genieten gaan we dan nog een
weidemengsel van zo’n 30 soorten weidebloemen inzaaien, zodat ook rond de zomerperiode
dit park in volle bloei blijft staan.”
Via www.fleurenkleurvelsen.nl
kunnen buurtbewoners en belangstellenden informatie geven
en kennis, tips en enthousiasme voor meer groen en fleur en
kleur in de wijk met elkaar delen.

Bike Totaal Donker 80 jaar

Profiteer nog snel van
het Nationale Fietsplan
IJmuiden - Bike Totaal Rijwiel
en Scooterpalace Donker in
IJmuiden bestaat dit jaar 80 jaar.
Als traktatie hebben zij daarom
een mooie inruilactie op Giant
elektrofietsen. Wie zijn fiets inruilt krijgt extra hoge korting op
deze fiets. Helemaal interessant
wordt het als je deze actie combineert met het Nationale Fietsplan.
Het Nationale Fietsplan gaat
stoppen. Wie nog een ‘fiets van
de baas’ wil aanschaffen moet
snel zijn, want op 1 januari 2015
wordt deze fiscale regeling afgeschaft. Bij Bike Totaal Rijwiel
en Scooterpalace Donker kunnen ze u er alles over vertellen.
In de showroom staan tientallen
modellen klaar voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor
werknemers aantrekkelijk om
goedkoop een (elektrische) fiets
aan te schaffen. Deze fiets is namelijk fiscaal aftrekbaar waardoor klanten al snel honderden
euro’s kunnen besparen. Eén op
de vijf Nederlanders heeft de afgelopen jaren via hun werkgever gebruik gemaakt van het

fietsenplan. Om in aanmerking
te komen voor de korting moet
de werkgever meedoen aan het
Nationale Fietsenplan. Het voordeel kan oplopen tot 52 procent euro. Het is toegestaan tot
een bepaald bedrag accessoires
aan te schaffen, zoals een fietsslot, ander zadel, fietstas, verlichting of bakfietskussens. Ook
een fietsverzekering voor drie
jaar kan worden meegenomen
in dit plan. Dit kan ook nog na
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor
de aanschaf van een (elektrische) fiets via het fietsenplan.
Het voordeel van het Fietsplan kan vergoed worden tot
een prijs van 1.100 euro. Ook
de steeds populairder wordende bakfiets en toebehoren kunnen op deze manier worden gekocht. Meer weten over het Nationale Fietsplan? Ga dan langs
bij Bike Totaal Rijwiel en Scooterpalace Donker, Marktplein 30
in IJmuiden. Hier vindt u 1.000
m2 aan tweewielerplezier en vele accessoires. Zie ook www.
adonker.nl.

Robin Juweliers blijft
in vertrouwde handen
IJmuiden - Sinds augustus van
dit jaar hebben Ton en Sandra
de Graaf, Robin Juweliers aan
de Planetenweg overgenomen.
Voor de mensen die nog geen
kennis hebben gemaakt met de
nieuwe eigenaren is er een grote geruststelling, want alles blijft
zoals het altijd geweest is, service, winkel en atelier.
,,Wij doen nog steeds alle reparaties zelf in ons eigen atelier’’,
aldus Ton de Graaf. ,,Uw dierbare sieraden, klokken en horloges worden niet opgestuurd
naar andere reparateurs. Trouwringen verbouwen, urnsieraden

naar eigen idee, alles is mogelijk.’’
In de winkel is de collectie uitgebreid met nieuwe horlogemerken zoals Lars Larsen, Hector en
Go Girls Only. Ook sieraden in
het goud en zilver zijn volop verkrijgbaar. Nieuw bij Robin Juweliers zijn de bijou-sieraden, leuk
om te geven of te krijgen met de
feestdagen.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Ga dan gerust eens een kijkje
nemen in deze prettige winkel
aan Planetenweg 28 in IJmuiden. Ton, Sandra en Winnie heten u van harte welkom!

Velsen - Het afgelopen jaar is
de samenwerking tussen de
besturen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Velsen
geïntensiveerd.
De veelvuldige contacten in dit
PO-VO-overleg hebben er onder meer toe geleid dat is afgesproken om in de gemeente
Velsen bij de overstap van basisonderwijs naar middelbaar
onderwijs één aanmeldprocedure te gebruiken voor alle
scholen.
Bij de aanmelding van groep
acht leerlingen van de basisscholen bij het Voortgezet Onderwijs gaat in 2015 veel veranderen. Basisscholen moeten
uiterlijk 1 maart hun schooladvies aan de leerlingen en
ouders hebben kenbaar gemaakt. Meteen daarna volgt de
aanmelding bij de middelbare school. Er is geen Cito-toets
die het advies ondersteunt. In
het basisonderwijs wordt later
in het jaar wel de zogeheten
‘eindtoets’ afgenomen.
Voor de Velsense middelbare scholen waren deze veranderingen aanleiding om, samen met het basisonderwijs,
een nieuwe aanmeldprocedure te ontwerpen. De nieuwe
procedure is afgelopen week
vastgesteld en zal vanaf 1 januari 2015 worden toegepast
door de Velsense scholen voor
Voortgezet Onderwijs. Zij gaan
ook hetzelfde aanmeldformulier gebruiken.
De aanmeldprocedure en het
aanmeldformulier zijn op de
website van de betrokken
scholen te vinden.
Ook in de regio Haarlem wijzigt
de aanmeldprocedure. Daar
is met name de wijze waarop de loting wordt georganiseerd aangepast. Omdat de
middelbare scholen in de gemeente Velsen niet loten zullen de scholen niet meedoen in
de Haarlemse systematiek. Een
leerling met als eerste voorkeur
een school in Haarlem kan op
het formulier als tweede en
derde voorkeur een school in
Velsen vermelden.
Voor een leerling/ouder geldt
dat, als de keuze op een Velsense school voor Voortgezet Onderwijs valt, er een ander aanmeldformulier wordt ingevuld dan wanneer er gekozen wordt voor een Haarlemse school.
De scholen in Velsen die de
nieuwe procedure gaan gebruiken zijn de Duin & Kruidberg Mavo, het Gymnasium Felisenum, het Ichthus Lyceum,
het Maritiem College IJmuiden,
het Technisch College IJmuiden, het Tender College en het
Vellesan College.
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Geflatteerde
nederlaag
Velserbroek - Stormvogels
heeft tegen Woerden een geflatteerde 5-1 nederlaag geleden.
Op tien minuten na is Stormvogels absoluut niet de mindere
van haar tegenstander geweest.
Integendeel, de eerste helft was
Stormvogels de bovenliggende
ploeg en kwam dan ook na acht
minuten op voorsprong door
Bastiaan Scholten. De rest van
de eerste helft bleef Stormvogels de betere ploeg, maar ging
te nonchalant met haar kansen
om. Ook de Woerden-doelman
liet zich regelmatig gelden, o.a.
op een harde kopbal van Patrick
Krop. In de laatste minuut kwam
Woerden op gelijke hoogte door
een kopdoelpunt van El Ahmadi.
Ruststand 1-1.
Binnen twee minuten na de thee
scoorde Patrick Krop, maar omdat de Woerdense grensrechter ten onrechte vlagde, ging
dit feest niet door. In vijf minuten tijd wist Woerden zes minuten later tot driemaal aan toe het
net te vinden: 4-1. Stormvogels
was even van slag, maar herpakte zich. Geluk had men toen niet
aan haar zijde, want tot tweemaal
toe schoten Patrick Krop en Jurjen Dikker op de paal. Een Woerden-verdediger schoot eveneens
op zijn eigen paal. Tien minuten voor tijd bepaalde El Ahmadi
met zijn derde doelpunt de eindstand op 5-1. Een geflatteerde
overwinning voor Woerden. Opnieuw is gebleken dat Stormvogels in de hoek zit waar de klappen vallen. Zondag komt medekoploper De Meern uit Utrecht
naar IJmuiden.
Stormvogels zaterdag was de
eerste twintig minuten van de
eerste helft niet bij de les en
kwam daardoor met 0-2 achter te staan. Door twee doelpunten van Tim Binkhorst werd de
ruststand 2-2. Na de thee domineerde Stormvogels en creëerde zich vele kansen. De mooiste kreeg Tim Binkhorst, maar
hij miste vanaf 11 meter. Er werd
niet meer gescoord en daardoor
werd de eindstand 2-2. Zaterdag
is in Heemstede HBC de tegenstander.

Onnodige nederlaag
Driehuis - Met een uitoverwinning op Spirit ’31 zou Velsen de thuisploeg passeren op
de ranglijst. In de tweede minuut was Velsen al gevaarlijk.
Een diepe bal op Henk Swier
eindigde op de lat. Even later
kwam Velsen op voorsprong.
Tim Groenewoud onderschepte
een afgeslagen bal en schoot
via een verdediger raak, 0-1.
Velsen behield het overwicht
en tweemaal vond Tim de doelman op zijn weg. Sander van
der Lugt voorkwam aan de andere kant de gelijkmaker van

Spirit. Kort voor rust een mooie
aanval van Velsen via Tim
Groenewoud en Ron Nolles.
Het schot van Stephan Clarenburg verdween langs de verkeerde kant van de paal. Met
een kopbal van Ron Nolles net
over kwam de rust.
Na de thee een feller Spirit ’30:
Velsen moest achteruit en een
treffer van Spirit werd wegens
buitenspel afgekeurd.
Even later kwam Velsen tegen
de verhouding in op 0-2: Tim
Groenewoud haalde uit vanaf
de hoek van het strafschopge-

Velsen flikt het weer

Driehuis - De vrouwen van
Velsen wonnen verdiend met
3-5 van FC Purmerend. In de
eerste helft speelde Velsen
het beste voetbal tot nu toe
en wist het, via sterk combinatiespel, kans op kans te creëren. Na een kwartier wist Rona
Mosterd voor de zoveelste keer
haar tegenstander te passeren,
maar werd gevloerd in de zestien voordat ze kon uithalen.
Thamar Veering schoot de
strafschop koelbloedig binnen,
0-1. Mosterd tekende zelf later
voor de 0-2 (na te kort terugspelen) en de 0-3 (rebound op
een geblokt schot van Denise
Brinkman). Hierdoor werd haar
directe tegenstander nog voor
rust gewisseld om een monsterscore te voorkomen. Purmerend wilde nog niet capituleren en counterde uit het niets

naar de 1-3. Het antwoord van
Velsen bleef niet lang uit. Mosterd bediende Joyce van Gelder, die hard en hoog de 1-4
liet noteren. Nog voor de rust
bracht Purmerend de spanning
weer terug door opnieuw een
scherpe counter. 2-4.
De tweede helft ging Purmerend hartstochtelijk op zoek
naar de aansluiting en vond
deze met nog 30 minuten te
spelen, 3-4. Velsen kwam echter niet meer in de problemen.
Via de uitmuntende Tamara
Cuvelier kwam de bal bij Rona
Mosterd. Het schot werd nog
gekeerd, maar Richelle Smit
reageerde alert en bepaalde de
eindstand op 3-5.
Trainer Kraaikamp was in zijn
nopjes. De eerste helft was van
heel hoog niveau, dat was puur
genieten.

bied. De doelman heeft de bal
niet gehoord en gezien. Spirit
gooide er nog een schepje bovenop en Velsen beperkte zich
tot snelle, gevaarlijke counters.
De doelpunten vielen echter
aan de andere kant: een snelle
aanval van Spirit gevolgd door
een voorzet die door de spits
via Jesper Gutteling werd binnengegleden: 1-2.
Spirit voelde dat er meer te halen was en zette een tandje bij.
Even later een prachtige solo van de rechterspits gevolgd
door een fraaie steek-pass op

de spits. Sander was kansloos:
2-2. Tot overmaat van ramp
kreeg Spirit tien minuten voor
tijd nog een strafschop die feilloos werd benut: 3-2.
Er bleven kansen voor Velsen:
Henk Swier werd onderuit gehaald binnen de zestien, strafschop. Tim Groenewoud vond
helaas de doelman op zijn weg
die daarmee de overwinning
redde voor zijn ploeg. Gezien
de vele kansen: een onnodige
nederlaag voor Velsen. Volgende week de derby op eigen terrein tegen VSV.

IJmuiden vergeet
zichzelf te belonen

IJmuiden - Na de knappe overwinning op Zeemacht kreeg VV
IJmuiden zaterdag de nummer
twee van de ranglijst ZCFC op
bezoek. In een zeer sterke eerste helft kregen de IJmuidenaren
meerdere kansen op de voorsprong. Spits Mitchel Post was
het dichtst bij een treffer. Zijn
vrije trap spatte echter jammerlijk uiteen op de lat.
Waar de thuisploeg de kansen
niet wist om te zetten in doelpunten, lukte het ZCFC tot kort
voor rust nauwelijks om kansen
te creëren.
Na de thee waren de rollen omgedraaid. Hoewel de thuisploeg veelal balbezit had en in
de openingsfase van de tweede helft wederom de kansen op
een voorsprong kreeg, wisten de

gasten nu ook kansen te creëren
en toonde de ploeg aan zeer effectief te zijn. ZCFC wist de drie
kansen die de ploeg kreeg namelijk allemaal om te zetten in
doelpunten en kwam hierdoor in
een tijdsbestek van een kwartier
op een 0-3 voorsprong.
Invaller Merijn van Urk redde
kort voor tijd de eer voor IJmuiden met een geplaatste kopbal
en bracht hiermee de eindstand
op 1-3. Ondanks de nederlaag
blijft VV IJmuiden op een tiende
plek staan op de ranglijst. Volgende week is op Sportpark Egmonderhout nummer twaalf Alcmaria Victrix de tegenstander. Bij
winst slaan de IJmuidenaren een
gaatje met de onderste plaatsen
en sluiten zij aan bij de middenmoot.
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Open dag
bij Maritiem
College
IJmuiden

Afscheid van een icoon

Gerard Steentjes
vertrekt van Ichthus
Driehuis – 41 jaar was hij ‘Steentjes van het Ichthus’, de aardrijkskundedocent. Volgens collega’s
onuitputtelijk, bevlogen en altijd
betrokken. Leerlingen gingen met
hem mee op excursie naar Moskou en Siberië. Maar ook ging hij
met zijn groep op landschapsexcursie in Nederland, waar hij in
een dag de verschillen liet zien en
proeven tussen Noordwijk en Hilversum. Want een beetje klei en
zand proeven hoorde er ook bij.
,,Een boeiend vak’’, zegt Steentjes.
,,Aardrijkskunde is een vak in ontwikkeling, omdat de wereld steeds
verandert.’’
Steentjes studeerde sociale geografie aan de universiteit. In 1963
solliciteerde hij samen met studiegenoot Gerard Remmers naar een
duo-baan. Remmers werd later
pater, maar Steentjes bleef zijn hele onderwijscarrière op het Ichthus
Lyceum, altijd als parttime docent,
voor vier dagen per week. ,,Zo had
ik alle tijd om lessen en reizen voor
te bereiden’’, vertelt hij. ,,Ik heb het
lesgeven nooit te zwaar gevonden,
omdat het mijn passie is en ik het
heerlijk vind om met mensen om
te gaan. Ik deed ook graag wat extra’s dat maakte het leuk. Zo heb
ik jarenlang op 31 januari een Koninklijke Borrel gehouden. Dan
kwam ik in mijn speciaal gemaak-

te rood, wit blauwe pak op school
en schonken we een oranjebittertje en sinaasappelthee. En we
stuurden ook altijd een kaart naar
de Koningin.’’
Steentjes gaf voornamelijk les in
de bovenbouw. De laatste twee
jaar werkte hij als teamleider van
de bovenbouw als begeleider van
leerlingen. Met zijn leerlingen, hun
ouders en zijn collega’s heeft hij
altijd een speciale band gehouden. Nu hij met pensioen gaat, wil
hij een fietstocht naar Santiago de
Compostela maken. Ook is hij begonnen met een studie theologie.
Als afscheidscadeau heeft hij een
boom uitgekozen die hij vrijdag op
het schoolplein zal planten. Maar
ook laat hij zijn school iets anders bijzonders na, namelijk Stichting Vrienden van het Ichthus Lyceum, die onderlinge contacten
tussen (oud)leerlingen bevordert,
een grote wens van Gerard Steentjes. Afscheid nemen kan zaterdag vanaf 16.30 uur in het Ichthus Lyceum voor (oud)leerlingen
en (oud)collega’s. Aanmelden via
info@ichthuslyceum.nl of via een
berichtje op de Facebook-pagina
‘Steentjes is een kei’. Graag aangeven of men komt voor het middag(vanaf 16.30 uur) of het avondprogramma, vanaf 19.30 uur, of beide.
(Karin Dekkers)

Pianotrio en trio Ligno
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 28
november om 20.00 uur komt het
befaamde Delta Pianotrio vanuit Salzburg naar Santpoort om
in ‘t Mosterdzaadje een concert
te geven met op het programma
Beethoven, Brahms, Mozart en
Auerbach.
Het Delta Pianotrio werd in Salzburg opgericht door drie jonge,
uitermate begaafde Nederlandse
musici: Vera Kooper (piano), Gerard Spronk (viool) en Irene Enzelin (cello).
Op zondag 30 november om
15.00 uur is Trio Ligno te gast in
’t Mosterdzaadje. De leden zijn:

Gert Verrijdt op saxofoon, Liana Kuipers op fluit en Ties Kemper op klarinet. Hun programma
omvat op verrassende wijze bewerkt pianorepertoire van Purcell, Franck, Granados en Vaughan Williams. Trio Ligno is het
verhaal van drie bevlogen musici die elkaar op het conservatorium ontmoetten.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

IJmuiden - Voor alle groep 8 leerlingen en hun ouders geldt dat ze
voor een heel belangrijke keuze
staan. Wat voor school wordt gekozen voor het kind? Baankansen
op termijn of de kwaliteit van het
onderwijs tellen zwaar mee in die
keuze. Maar het is ook belangrijk dat een kind met plezier naar
school gaat. ,,Voor alle waterratten en zeebonken die een advies
vmbo basis, kader of gemengde
leerweg hebben, is het Maritiem
College IJmuiden een geweldige school om na de lagere school
de opleiding te vervolgen”, vertelt
een van de leerkrachten enthousiast. ,,Je wordt bij ons opgeleid
tot vakman. Het maritieme onderwijs is zelfs het enige vmbo in Nederland waar je met je vmbo diploma tegelijk een beroepskwalificatie krijgt. Je mag dan dus gaan
werken in de Rijn-, Kust- en Binnenvaart. Maar in werkelijkheid
leren de meeste leerlingen door,
bijvoorbeeld op het mbo Nova en
een groot deel zelfs daarna op het
hbo.” Het Maritiem College IJmuiden is onderdeel van de Maritieme Academie Holland waarin vmbo, mbo en hbo gezamenlijk een
doorlopende opleiding garanderen. ,,Wie wil komen kijken hoe
de school werkt zijn er open dagen op zaterdag 29 november van
10.00 uur tot 13.00 uur, vrijdag 8
februari van 19.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 9 februari van 10.00 tot
13.00 uur. Maar iedereen is daarnaast altijd welkom om een kijkje te komen nemen in onze school
na telefonische afspraak.” De leerlingen krijgen praktijklessen op
grote opleidingsschepen, halen
certificaten zoals EHBO, Marifonie, VCA, lasdiploma. De school
heeft al jaren 100 procent geslaagden. In klas 3 en 4 wonen de
leerlingen intern. ,,Onze school is
klein, we kennen elkaar, we gaan
met respect met elkaar om.”

Indrukwekkend: ‘Het
lot van de MD3 Anna’
IJmuiden – Maandagochtend
werd aan Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden, het boek ‘Het lot van de
MD3 Anna’ gepresenteerd. Het
boek is geschreven door film- en
documentairemaker Fons Grasveld uit Hilversum. Ook aanwezig
was Leen Langbroek uit IJmuiden, een van de nabestaanden
van de schipper van MD3 Anna.
Het boek is een zeer verzorgde
en goed gedocumenteerde uitgave boordevol foto’s over de
visserij in alle facetten.
MD3 Anna was een vissloep
met een bemanning uit Middelharnis, maar vanwege de vangst
op schelvis had de Anna ‘s winters IJmuiden als thuishaven. Het
schip voer op 9 januari 1912 uit
en kwam nooit meer terug. Dertien mannen bleven op zee, negen gezinnen werden zwaar getroffen.
Twee jaar geleden werd in Middelharnis herdacht dat de laatste vissersboot (MD3 Anna)
100 jaar geleden op zee is gebleven. Omdat over het vergaan
van het schip weinig bekend is,
valt er weinig te melden, zou je
denken. Fons Grasveld, echtge-

Lijf & Gezondheid SINT WINACTIE !!
Wij verloten volgende week
vrijdag 5 december
5 boeken van Ralph Moorman
‘Het Hormoonbalansdieet’
Om te winnen doe je het volgende:
- Like de www.facebook.com/LijfenGezondheid pagina
- Deel dit bericht openbaar op je pagina.
- Tag in dit bericht een vriend/vriendin
die dit ook interessant vindt.

noot van een van de nabestaanden, en documentairemaker verdiepte zich echter in de omstandigheden van de visserij en in de
vissersbevolking van die tijd en
maakte een prachtig document
over de visserij van 100 jaar geleden. De vissers zijn inmiddels
verdwenen uit Middelharnis. Een
aantal van hen koos IJmuiden,
waar immers de visafslag is, als
woonplek. IJmuiden komt dan
ook meermaals voor in het boek.
Verder is het boek een prachtig
beeld van het leven van gewone
mensen, met persoonlijke verhalen, maar ook veel informatie
over de visserij in die tijd, over de
schepen en de manier van leven.
Het boek is zeer zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de visserij, of in
het leven van een eeuw geleden.
De vele foto’s, kaarten en documenten in het boek vormen een
prachtige aanvulling op de tekst.
Dankzij sponsoring (van onder andere Zeehaven IJmuiden)
is het boek voor de mooie prijs
van 19,95 euro te koop bij The
Readshop in IJmuiden. Het boek
is ook verkrijgbaar via www.
md3anna.nl.
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Werk aan parkeerterrein
station Driehuis op schema
De werkzaamheden aan het parkeerterrein bij station Driehuis, waar 18
nieuwe parkeerplaatsen komen, verlopen naar wens. De bestaande klinkerbestrating is eruit gehaald en komt terug in de rijbanen. In de parkeervakken
worden zwarte betonkeien gelegd. Kortom: een fraaier geheel, dat inspeelt
op de parkeerbehoefte en beter past in het straatbeeld. Het parkeerterrein
kan naar verwachting vanaf maandag 1 december weer in gebruik genomen
worden.(foto: gemeente Velsen)

Velsen maakt zich sterk
voor schuldpreventie

Kindergezondheid
Begin oktober heeft de GGD en
JGZ Kennemerland 3.266 ouders van jonge kinderen uit Velsen benaderd om mee te doen
met de Kindermonitor. Inmiddels hebben duizend ouders de
online vragenlijst ingevuld.

meedoen aan het onderzoek. Doe
mee! Daardoor kan de gemeente
inspelen op de gezondheidssituatie van jonge kinderen en rekening
houden met hun behoeften.

Voorkomen is beter dan genezen.
De gemeente Velsen vindt preventie dan ook heel belangrijk als
het om schuldhulpverlening gaat.
Dit standpunt is opgenomen in
het IJmondiaal beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening. In het
kader van deze beleidsprioriteit
heeft de wethouder Werk en Inkomen van Velsen, Arjen Verkaik, vorige week deelgenomen aan
het congres over de resultaten
van 10 jaar schuldpreventie binnen de gemeente Groningen.

Hare Majesteit Koningin Máxima
was als erevoorzitter van het landelijk Platform ‘Wijzer in geldza-

ken’ ook aanwezig op dit congres.
Een persoonlijke benadering, samenwerking en creativiteit. Dat zijn
volgens Koningin Máxima de factoren die bepalen waarom de Groningse aanpak op het gebied van schuldpreventie toonaangevend is. Om het
belang van schuldpreventie te benadrukken, hebben tijdens dit congres
enkele wethouders de intentie uitgesproken zich sterk te maken voor
schuldpreventie en financiële educatie binnen hun eigen gemeente.
Op de foto is te zien dat wethouders
uit het hele land, waaronder wethouder Verkaik, dit statement overhandigden aan Koningin Máxima (foto:
Henk Tammens)

Voortgang Oud-IJmuiden

Om een goed beeld te krijgen van de
gezondheid van de kinderen is het
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Bent u een van de
3.266 ouders die uitgenodigd is en
heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? U kunt nog tot 14 december

Werk aan de weg
Op dinsdag 2 december en woensdag 3 december wordt er gewerkt
aan de IJmuiderstraatweg tussen
de J.C. Neckstraat en de Homburg
straat.

werkzaamheden is het noodzakelijk
dat de weg wordt afgesloten voor al
het verkeer. Bewoners worden verzocht hun auto buiten het werkvak
te parkeren.

Een deel van de IJmuiderstraatweg
krijgt nieuw asfalt. Ook brengt de
aannemer belijning aan. Voor deze

Op woensdag 3 december worden
putdeksels in de asfaltverharding
geboord.

De eerste paal is geboord in ‘dok
10’ van het nieuwe Oud-IJmuiden!
Een bijzonder moment, want met
deze start zal straks het ‘gat’ in de
Oranjestraat worden opgevuld en
is er weer sprake van voortgang
in de bouw van het hart van OudIJmuiden.

Op het nieuwe complex, waar afgelopen week de eerste paal is geboord, komen 27 appartementen;
koop- en huurwoningen. De corporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen gaan de woningen verhuren. De koopwoningen worden
door het Bouwfonds in de markt gezet. Volgens planning start in januari de bouw van 13 woningen aan de

Prins Hendrikstraat. En in februari de bouw van 6 woningen aan het
Thaliaplein. Daarna kunnen we beginnen met het Thaliaplein zelf. Al
met al zal de woningbouw ongeveer
anderhalf jaar duren. (foto: gemeente Velsen)
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Fotoborden bij Velsertunnel
tegen te hoge vrachtwagens
Rijkswaterstaat heeft fotoborden bij de Velsertunnel geplaatst.
Deze geven aan wanneer vrachtwagens te hoog zijn om door de
tunnel te rijden. De borden moeten voorkomen dat hoge vrachtwagens tegen de tunnel rijden en
veel schade veroorzaken met lange files als gevolg.

Primeur
De fotoborden bij de Velsertunnel
zijn een primeur. Het zijn de eerste
die in Nederland worden geplaatst.
Ze komen aan de noord- en zuidkant
van de tunnel te staan op een afstand van 2 kilometer van de tunnelingang. Vrachtwagens hebben dan
nog tijd genoeg om de A22 te verlaten.
Doorrijhoogte vergroten
Plaatsen van de fotoborden hangt direct samen met de renovatie van de

Velsertunnel in 2016. Tijdens deze
grootschalige onderhoudsbeurt verhoogt Rijkswaterstaat onder meer
de doorrijhoogte van de tunnel met
12 centimeter, zodat incidenten met
te hoge vrachtwagens minder vaak
voorkomen. Ook richt Rijkswaterstaat de tunnel slimmer in. Het laagste punt ligt straks niet langer ongeveer in het midden van de tunnel,
maar direct aan het begin. Zo wordt
de kans aanzienlijk kleiner dat een
vrachtwagen in de tunnel vast komt
te zitten en over een groot deel van
de tunnel schade maakt.
Meer informatie
Hebt u vragen over deze werkzaamheden? Bel dan met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (06.00-22.30 uur) of kijk
op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Informatie over hinder op de
weg vindt u op vanAnaarBeter.

Opbrengst snoeiafval
taxus gaat naar KiKa
De inzameling van snoeiafval
van de taxusplant was een groot
succes. Van 15 juni tot 31 augustus is op de gemeentewerf van
Santpoort-zuid 5.39m3 taxussnoeisel ingezameld. De jonge
scheuten en uitlopers vormen
een belangrijke grondstof voor
een geneesmiddel tegen kanker.
De gemeente heeft van de Stichting ‘Vergroot de hoop’ 215 euro ontvangen. Dit geld is overgemaakt naar de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Alleen de jonge eenjarige scheuten van de ‘taxus baccata’ zijn geschikt. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 30 cm en
de takken mogen niet dikker zijn
dan 0,5 cm. Hieruit wordt baccatini gehaald, dat wordt toegepast in
een geneesmiddel ter bestrijding
van bepaalde vormen van kanker.

Het is van belang, dat het snoeisel
schoon is, anders is het niet bruikbaar. Vanwege het succes gaat de
gemeente volgend voorjaar weer
inzamelen. Nadere informatie
volgt. (foto: gemeente Velsen)

Zonnepanelen in Santpoort
Afgelopen woensdag 19 november zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van de wijkpost
Santpoort aan de Wijnoldy Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid. Dit
gebeurde in aanwezigheid van de
wethouder Milieu van Velsen, de
heer Floor Bal.

Velsen stimuleert toepassing van
zonne-energie. De gemeenteraad
heeft een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld om in 2014 zonnepanelen aan te brengen op eigendommen van de gemeente die ook
door de gemeente worden gebruikt:
sportzalen en wijkposten. De panden

onder de daken zijn daarmee niet alleen zelfvoorzienend in elektriciteit,
zij kunnen ook stroom terug leveren.
Na deze wijkpost volgen onderstaande gebouwen: sportaccommodaties
Dolfijnzaal, Heerenduinzaal, Kennemerzaal, Sluiswijkzaal, Springplank
en Waterloozaal, en de Wijkpost Zeeen Duinwijk.
Op de foto is wethouder Bal te zien op
het dak van de wijkpost SantpoortZuid, waar de zonnepanelen zijn geplaatst. Hieraan hebben uitsluitend
Velsense bedrijven gewerkt. (foto:Ko
van Leeuwen

Herplaatsing kunstwerken
Na een afwezigheid van 7 maanden staat het beeld ‘Kinderen bouwen aan
hun toekomst’ uit 1956 van beeldhouwster Gerda Rubinstein weer op zijn
plek in het Stadspark. Het beeld is hersteld van meerdere breuken. Ook is
het schoongemaakt. Tegelijkertijd is het opgeknapte, bronzen beeld ‘Schaap’
van kunstenaar Gerrit Bolhuis teruggeplaatst in het plantsoen aan de Kromme Mijdrechtstraat (foto:gemeente Velsen)

Infopagina
27 november 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Tegemoetkoming eigen
risico zorgverzekering
De raad heeft op 20 november jl. besloten dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in 2014. Het
gaat om een bedrag van € 99, - ter compensatie van het eigen risico van
de zorgverzekering. Mensen die in 2013 zo’n tegemoetkoming ontvingen
van het CAK en een laag inkomen hebben, krijgen in 2014 de nieuwe tegemoetkoming zonder dat zij daarvoor een aanvraag hoeven in te dienen.

Per 1 januari 2014 is de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft.
Deze regeling werd uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
De gemeente wil het financiële leed van de afschaffing van de CER verzachten
voor mensen met een laag inkomen. De volgende inkomens- en vermogensgrenzen worden daarbij aangehouden:
< 65 jaar
Gehuwd / samenwonend tot € 1.415,49
Alleenstaande ouder
tot € 1.273,95
Alleenstaande
tot € 990,85

> 65 jaar
tot € 1.496,15
tot € 1.367,88
tot € 1.086,97

Vermogensgrens
tot € 11.700, tot € 11.700, tot € 5850, -

Wie in 2013 de tegemoetkoming van het CAK heeft gekregen, ontving in juli dit
jaar een brief van het CAK met de vraag of het CAK hun gegevens mocht doorgeven aan de gemeente. Men kon dat bevestigen door een antwoordkaart terug
te sturen naar het CAK. Ingeval u een hoger inkomen of meer vermogen heeft
dan hierboven aangegeven, heeft u geen recht op de bijdrage. U ontvangt dan ook
geen nader bericht van de gemeente.Als u de tegemoetkoming niet automatisch
krijgt, maar wel aan de inkomensgrens voldoet en uw eigen risico hebt volgemaakt, kunt u vanaf 8 december een aanvraagformulier downloaden op www.
velsen.nl.

Academy Tata Steel 75 jaar
Maandag
17 nov jl. vierde Tata Academy haar 75 jaar bestaan.
De vroegere bedrijfsschool van de
Hoogovens is de oudste van heel
Nederland. Namens het Regionaal
Economisch Bureau IJmond overhandigde de Velsense wethouder Arjen Verkaik de directeur Tata IJmuiden, de heer Hans Fischer,
een cheque ter waarde van 2000
euro.

Tata Academy is een opleidingscentrum met een regionale functie waar
jongeren en volwassenen leren en
werken in de techniek. Het thema van
het jubileum was: ‘de toekomst begint hier’. Het gedoneerde geldbedrag
is dan ook bedoeld voor de inrichting
van het techniek- en wetenschapslokaal. Hierin kunnen leerlingen van de

basschool ontdekken hoe leuk en inspirerend techniek is.
Wethouder Verkaik daarover: ,,De
trots en de betrokkenheid van werknemers bij Tata Steel is uniek in Nederland. De bedrijfsschool heeft daarin een grote rol gespeeld. Het is bijzonder dat in die 75 jaar de samenwerking en contacten nu groter zijn
dan ooit. Nadrukkelijk willen Tata ,bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan betere technische opleidingen, betere geschoolde werknemers en daarmee aan een betere regionale economie. De basis voor de toekomst ligt bij de jongeren. Hun kennis
en interesse voor techniek is van groot
belang. Al het andere wat we ook bedenken en doen is een afgeleide hiervan.’’

Symposium 15 jaar KIMO
KIMO Nederland en België vierde
vorige week haar 15 jarig bestaan
op het Forteiland in IJmuiden. In
zijn toespraak blikte gastheer en
voorzitter, wethouder Robert Te
Beest, terug op succesvolle jaren.

Kimo Nederland en België is een organisatie van gemeenten met belangen op de Noordzee. Op het Forteiland in IJmuiden waren ruim 150 vertegenwoordigers aanwezig van onder
meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken,
provincies, gemeenten, visserijorganisaties en diverse maatschappelij-

ke organisaties. Tijdens het symposium werden presentaties gegeven over
hoe een schone zee te bereiken.
Daarna was het tijd voor de ‘Green
Deals’, waarbij 35 organisaties de
Green Deal Schone Stranden en 18
organisaties de Green Deal Visserij
voor een schone Zee ondertekenden.
De ondertekenaars geven hiermee te
kennen dat zij zich zullen inzetten
voor schonere stranden en zee. Na de
ondertekening werd het symposium
afgesloten met een zee concert in de
inspirerende monding van het Noordzeekanaal.( foto Reinder Weidijk)

Bezoek Crown Van Gelder
Vorige week dinsdag bracht het college burgemeester en wethouders van
Velsen een werkbezoek aan Crown Van Gelder. Als dank voor de gemeentelijke belangstelling voor dit bedrijf, overhandigde directeur Miklas Dronkers
burgemeester Franc Weerwind een sierbord ter gedenking van de bouw van
de Zeesluis in 1930. (foto: Martin Bruineberg).
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
november 2014 tot en met 21 november 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 74, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(20/11/2014) w14.000585;
Pruimenboomplein 56, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(20/11/2014) w14.000584;
Edisonstraat 14, wijzigen sportschool
in
2
appartementen
(20/11/2014) w14.000583.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., tijdelijk in gebruik nemen weiland als parkeerplaats (19/11/2014) w14.000578.

gevel)(18/11/2014) w14.000574.
Velsen-Noord
Afrit A22 Beverwijk, kappen 7 bomen (19/11/2014) w14.000577.

staande panden tot 9 appartementen, een horecaruimte en een detailhandelruimte (w14.000317)

Velserbroek
De Kamp 37, plaatsen dakkapel (voor-

-Wijkerstraatweg 178-180 VelsenNoord - het verbouwen van de be-

De ontwerp-omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 27 november 2014
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het ontwerpbesluit in
te zien www.velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.
Gedurende de termijn van inzage
kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw
naam en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van
uw zienswijzen.

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is

ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

(voorgevel)(25/11/2014) w14.000509;
de Rijpstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(24/11/2014) w14.000507.

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

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 50, kappen
boom (20/11/2014) w14.000582;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000581;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000580;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000579;
Park Velserbeek, kappen boom
(18/11/2014) w14.000575;
Velserdijk 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/11/2014)
w14.000576.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 5, kappen
(17/11/2014) w14.000569.

boom

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben het voornemen een
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen bouwwerk’ te verlenen voor:

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus

IJmuiden
Maasstraat 7, plaatsen dakkapel
(24/11/2014) w14.000398;
Lorentzstraat 34, plaatsen dakkapel

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren verhardingen (24/11/2014) w14.000372;
Spekkenwegje 14 B, wijzigen voor- en zijgevel (20/11/2014) w14.000530;
Roos en Beeklaan 35, opstarten Bed
& Breakfast in bestaande woning
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Besluiten (vervolg)
(20/11/2014) w14.000504;
Duin en Kruidbergerweg 66a en Rijksweg 134, kappen 4 bomen (24/11/2014)
w14.000513.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A, verkleinen kozijn (21/11/2014) w14.000520.
Velsen-Zuid
Zijkanaal C, realiseren wachtvoorzieningen bij brug A9 in Zijkanaal C
(25/11/2014) w14.000486;

Duin en Kruidbergerweg 66a en Rijksweg 134, kappen 4 bomen (24/11/2014)
w14.000513.
Velsen-Noord
Schoonoortstraat 40, vergroten woning met uitbouw (voor- en zijgevel)
(24/11/2014) w14.000464.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velserbroek
Klipper 2, plaatsen carport (24/11/2014)
w14.000483.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Kerst-Inn, 21 december 2014, Grote
Hout of Koningsweg te Velsen-Noord
(24/11/2014), u14.011092.
Verlengen termijn omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, termijn vergunning wordt verlengd naar 1 december
2014.

(Ver)bouwplannen in of voor Santpoort-Noord?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplannen opstellen voor Santpoort-Noord. In het bestemmingsplan staan alle regels voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in SantpoortNoord? Dan wordt ook uw woning straks in dit bestemmingsplan opgenomen. Het gaat hierbij om de hele bebouwde kom van SantpoortNoord

ring van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen.

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houden we als gemeente waar mogelijk rekening met initiatieven, bouwplannen en ideeën van onze inwoners en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verande-

Als u nog vragen heeft of een afspraak hierover wilt maken, kunt u contact opnemen met de heer Pijpers (cluster Ruimtelijke Ordening) via 0255– 567200.
Schroom niet om te bellen of te e-mailen indien u twijfelt of uw plan of idee
belangrijk is voor dit bestemmingsplan. Wij ontvangen uw reactie graag voor
5 januari 2015.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Eventueel
kunt u deze ook per post sturen. Vervolgens beoordelen wij uw voorstel. In
onze reactie geven wij aan of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen
van het bestemmingsplan meegenomen kan worden.

Naamgeving
Burgemeester en wethouders
hebben op 18 november 2014 besloten de naam Thaliapad te geven aan de weg tussen de Frogerstraat en de Breesaapstraat in
IJmuiden. Ook hebben zij de gewijzigde contouren van de Ir. Justus Dirksstraat en het Thaliaplein

in IJmuiden vastgesteld.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

Regeling “Duurzaam wonen in Kennemerland”
De gemeenteraad van Velsen
heeft op 15 mei 2014 de Subsidieverordening Duurzaam wonen in
Kennemerland vastgesteld. Het
besluit is in werking getreden op
16 mei 2014. Tegen dit besluit kan
geen bezwaar of beroep worden
ingediend.

Inzage
De stukken liggen tot 9 januari 2015
ter inzage bij de receptie van gemeente Velsen op werkdagen van 09.00 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
en bij Milieudienst IJmond op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.
Subsidie
Inwoners van Velsen kunnen sub-

sidie aanvragen voor isolatie van de
woning die vanaf 1 januari 2014 zijn
uitgevoerd. De verordening loopt tot
uiterlijk 30 november 2016 of zolang
budget beschikbaar is. Milieudienst
IJmond is belast met de uitvoering
van de subsidieverordening. Aanvragen kunnen worden ingediend
via www.wijwonenwijzer.nl. Op deze
website treft u meer informatie over

de regeling aan.
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: Stationsplein
48b, 1948 LC Beverwijk. Telefoon:
(0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.
nl.
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