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Schoolvoetbal van start
velsen - onder het toeziend
oog van een waterig zonnetje is afgelopen maandag het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer van start gegaan. De
weersomstandigheden waren
wat dat betreft uitstekend en
voor de komende week zien de
voorspellingen er ook goed uit.
Een prima start dus voor dit jaarlijkse evenement dat tot en met
donderdag 16 april wordt gehouden. Het grootste gedeelte van alle wedstrijden, tot de halve finales,
zal worden gehouden op de voetbalterreinen van VV IJmuiden aan

de Tolsduinerlaan te Velsen-Zuid.
De finalewedstrijden worden traditiegetrouw gehouden in het nabij gelegen Telstar Stadion.
Er staan dit jaar weer een groot
aantal wedstrijden op het programma, in totaal 297. Al met al
dus een enorme organisatie die
door een groot aantal vrijwilligers
wordt begeleid waaronder de heren scheidsrechters die al jaren,
geheel belangeloos, hun medewerking aan dit evenement verlenen.
Ook de voorbereiding neemt al vele maanden in beslag waarbij ook
de afdeling Sportzaken van de ge-

meente nauw is betrokken. Ook
dit jaar staan respect en sportiviteit, zowel vanuit de organisatie als vanuit de gemeente, weer
hoog in het vaandel. Voor de aanvang van dit toernooi is wederom een ‘Convenant Schoolvoetbaltoernooi 2015’ opgesteld met
daarin veel raadgevingen en afspraken waaraan alle deelnemers
zich hebben te houden.
Alle betrokkenen rekenen dus
op een sportief en gezellig voetbalevenement en dat de beste
meisjes en jongens elkaar voor de
eindkwalificatie mogen treffen in
het Telstar Stadion.

Oude bekenden en
top-dj’s op Dance Valley

Vrijdag 20 maart
20.00 uur

Telstar
-

Jong PSV
Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

vraag naar de voorwaarden

BEGRAAFPLAATS
& CREmAToRium
WESTERVELD

INLOOPAVOND

VOOR AL UW VRAGEN

25 mAART
18.30 - 21.00 UUR
www.BC-wESTERVELD.nL

zondag 22 maart
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Elinkwijk
Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

M

DEZE WEEK IN DE KRANT

ODE SPECIAL

DEZE WEEK IN DE KRANT

velsen - De line-up van de 21ste editie van Dance Valley wordt gedomineerd door hedendaagse topdj’s én oude bekenden. Onder de grote namen van nu zijn Showtek, Fedde le Grand, Nervo, Sander
van Doorn en Audio Bullys. Terug van weggeweest is het HQ-podium met Dance Valley-artiesten van
het eerste uur, zoals JP, Tom Harding en Yoji. Dance Valley, dat plaatsvindt op zaterdag 1 augustus,
maakte de afgelopen twintig jaar naam met authentieke dance en een grote diversiteit in muziekstijlen. Van de tien ‘stages’ worden er dit jaar zes gehost door partners, zoals Flow van Franky Rizardo en
Full On van Ferry Corsten. Op de Techno Stage draaien onder meer Monika Kruse en 2000 and One.
De tweede vallei staat ook dit jaar in het teken van de hardere dancestijlen. De volledige line-up en
informatie over kaartverkoop is te vinden op www.dancevalley.com. (foto: UDC)

www.lijfengezondheid.nl
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IJmond - Zaterdag 21 maart
houdt Rabobank IJmond een
Inloopspreekuur
Hypotheken voor iedereen die overweegt een (ander) huis te kopen. Veel huiseigenaren in Nederland willen wel verhuizen,
maar zijn nog onzeker over de
eigen situatie.
,,Hoeveel kan ik lenen, hoeveel eigen geld moet ik meenemen en
hoe ga ik om met een restschuld?
Dat zijn de vragen bij de woonconsument anno 2015”, aldus Linda van Maren-van Zutphen, financieel adviseur Rabobank
IJmond. Rabobank biedt sinds
2014 de mogelijkheid aan klanten en niet-klanten om restschuld
te financieren. Hier hebben tot nu
toe meer dan 1.500 woningbezitters gebruik van gemaakt. Van
Maren ziet een toename in hypotheekaanvragen. ,,Daarom organiseren we deze laagdrempelige inloopspreekuren’’, aldus de financieel adviseur.
Sinds 2013 is het mogelijk om via
de Rabobank website met het Rabobank Hypotheek Dossier een
uitgebreide persoonlijke berekening te maken voor het verkrijgen van een hypotheek. Hiermee
heeft de klant thuis de beschikking over dezelfde tool als de adviseur op de bank. Als een klant
er zelf niet helemaal uit komt, kan
een adviseur op afstand met hem
meekijken in zijn scherm. ,,Klan-

ten hebben daarnaast ook de mogelijkheid hun ingevulde hypotheekdossier te delen met een
adviseur’’, aldus Van Maren. ,,Tijdens het adviesgesprek gaan adviseur en klant dan samen verder waar de klant gebleven is. Zo
gaan onze klanten goed voorbereid het gesprek met onze adviseur in. Ook kan de klant hiermee digitaal de documenten die
de bank nodig heeft voor het verstrekken van een hypotheek toevoegen aan zijn hypotheekdossier. Daarmee bespaart de klant
uiteindelijk ook nog eens 450 euro op de advieskosten.’’
Door het aantrekken van de woningmarkt, verwacht Rabobank
IJmond gedurende het hele jaar
meer beweging op de woningmarkt. Met de Hypotheek Inloopspreekuren speelt Rabobank in
op de NVM Open Huizen Dag op
zaterdag 28 maart. Woonconsumenten kunnen dan vrijblijvend
huizen bezichtigen die te koop
staan en meedoen aan de NVM
Open Huizen Dag. Consumenten
die weten wat hun financieringsmogelijkheden zijn, kunnen dan
heel gericht op zoek naar hun
ideale huis.
Het Inloopspreekuur Hypotheken
vindt plaats op zaterdag 21 maart
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Iedereen kan dan zonder afspraak terecht op het kantoor in SantpoortNoord, IJmuiden of Heemskerk.
Zie ook www.rabobank.nl/ijmond.

Squash en fitness, de
perfecte combinatie!
IJmuiden - Sportclub Work Out
maakt het (half)jaarlijkse standaard all-in abonnement nog
completer. Vanaf nu kunnen sporters ook onbeperkt gebruik maken van de unieke squashbaan in
IJmuiden. Fitnesstrainer en personal coach Richard Wever van
Work Out is erg positief over deze
uitbereiding: ,,Door te squashen
in combinatie met overige sporten blijft of breng je je lichaam in
een goede conditie. Het is makkelijk te leren en het effect is groot.
Je conditie, flexibiliteit, wendbaarheid en reactievermogen nemen

snel toe. Het kan op elke leeftijd,
want iedereen speelt op zijn eigen
niveau.” Samen met een sportpartner of gezamenlijk met andere sporters kan de baan gereserveerd worden, zodat je op de
gewenste tijd lekker aan de slag
kunt. Het enige dat je zelf nodig
hebt zijn schoenen met witte zolen. Een racket en een bal kun je
desgewenst aan de balie huren.
De mogelijkheden om fitness en
groepslessen met squash te combineren resulteert in een uiterst
complete vorm van sportbeoefening om gezond en fit te blijven!

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
De Ichthuskerk aan de Snelliusstraat, tussen de Kompasstraat
en de Fahrenheitstraat, is in de
jaren 1938-1939 gebouwd in opdracht van de Gereformeerde
Kerk van IJmuiden. Het kerkgebouw aan de Koningin Wilhelminakade - “boven” het treinstation van IJmuiden - was te klein
voor alle kerkgangers en men
besloot een tweede kerk te bouwen aan de toenmalige zuidrand
van IJmuiden: aan de Burgemeester Rambonnetlaan. Deze
liep voor de oorlog door tot aan
de Havenkade. Op 30 april 1939
werd de eerste dienst gehouden
in het nieuwe gebouw dat bekend stond als de ‘Gereformeerde kerk aan de Rambonnetlaan’.
De gemeente heeft aanvankelijk
niet lang gebruik kunnen maken
van de kerk want begin 1943
werden diverse kerkgebouwen
in IJmuiden ingenomen door de

Duitsers. De Ichthuskerk werd
tijdens de oorlog onder andere als paardenstal gebruikt. Na
de bevrijding werd het gebouw
gebruikt door achtereenvolgens
het Britse leger, de Nederlandse
Marine en de dienst voor de Wederopbouw voor de opslag van
materialen. In 1949 werd besloten om de kerk in zijn oorspronkelijke vorm te herbouwen, met
enkele wijzigingen. Zo werd het
driehoekige raam in de voorgevel, dat bij sommigen de associatie met het logo van de NSB opwekte, vervangen door het huidige ronde raam met de afbeelding
van een vis; het woord Ichthus is
het Griekse woord voor ‘vis’ en
is tevens een afkorting voor het
Griekse ‘Jezus Christus, zoon van
God, redder’. In december 1950
werd het gebouw opnieuw in gebruik genomen als kerk en kreeg
toen de naam ‘Ichthuskerk’. De
Ichthuskerk is nog steeds in gebruik als kerk van de Protestantse Gemeente te IJmuiden. Deze
gemeente is voortgekomen uit
een samengaan van de Gereformeerde Kerk van IJmuiden en de
Hervormde Gemeente IJmuidenZuid, die voorheen huisde in de
Bethlehemkerk.

IJmuiden - Op zaterdag 21
maart is het de Landelijke Open
Dag van Zorg en Welzijn. Op die
dag stelt De Waerden haar deuren op diverse plekken open.
Bij de locatie aan de Wijk aan
Zeeërweg 162 nodigen de bewoners en de begeleiders u uit
om langs te komen en kennis te
maken met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voor inwoners van IJmuiden is
dit adres beter bekend als de
‘oude melkfabriek’. De mensen die hier nu wonen hebben
een eigen appartementen en er

zijn gezamenlijke woonkamers
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk kunnen eten of
activiteiten kunnen doen.
Tijdens uw bezoek krijgt u een
kop koffie of thee met iets lekkers aangeboden en u krijgt
een rondleiding in de woonlocatie.
U bent van harte welkom als u
kennis wilt komen maken met
uw buurtgenoten, belangstelling heeft voor het werk in de
zorg of als u op zoek bent naar
vrijwilligerswerk. De deuren aan
de Wijk aan Zeeërweg zijn open
tussen 13.00 en 15.00 uur.

www.

www.

.nl

.nl
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Lezing over de liturgie van
de Goede Week in De Bolder,
Bloemstraat 124 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
24 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Expositie Anouschka TjadenHopman in het Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51
Santpoort-Noord. Tot 30 april.

haar deuren open.
Vespers ‘Open je handen’ in
de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67 Santpoort-Noord.
Aanvang 16.30 uur.
Toneelgroep De Veste brengt
‘Huis voor Geel’ in Het Polderhuis, Vestingplein 58 Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘A Most Violent Year’. Aanvang 20.30 uur.
Toegang 8,50.

Vrijdag

Zondag

Gieteling Open tot en met
zondag 29 maart. Zie ook www.
tennisclubdegieteling.nl
Verwendag bij Inloophuis Kennemerland in de Velserhooftzaal, Valckenhoefflaan 18 Santpoort-Noord. Start 10.30 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woninggezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land.
Telstar-Jong PSV. Aanvang
20.00 uur.
Muzikale familie Erdös in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Grutto en andere steltlopers
bewonderen bij het Landje van
Gruyters in Spaarndam. Zie ook
www.ivn.nl/zuidkennemerland
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Rommelmarkt in Sporthal de
Zien, Zienlaan Uitgeest. Van
11.30 tot 15.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woninggezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie Wouter Piersma in de Tiny
Prinszaal en expositie ‘Redders
van boven’.
Optreden Sparkle tijdens ZoMiPo in buurtcentrum De Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden.
Aanvang 14.00 uur.
Toneelgroep De Veste brengt
‘Huis voor Geel’ in Het Polderhuis, Vestingplein 58 Velserbroek. Aanvang 14.00 uur.
Marjoleijn Meijers Familie
Band in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Dance-and-Drink met optreden Haarlemse zanger Ron
Burk met hits uit de jaren ‘70
en ‘80. Theeschenkerij Velserbeek in Velsen-Zuid. Van 16.00
tot 19.00 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
17.00 uur.

Donderdag
19 maart

20 maart

Zaterdag
21 maart

Strandexcursie op het strand
van IJmuiden. Zie ook www.ivn.
nl/zuidkennemerland.
Rommelmarkt bij De Regenboog, hoek Schiplaan. Van
09.00 tot 15.00 uur. Opbrengst
is voor een dagje uit met de bewoners.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Meditatief zingen en schilderen in De Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord.
Van 12.00 tot 19.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie Wouter Piersma in de Tiny
Prinszaal en expositie ‘Redders
van boven’.
Landelijke Open Dag van
Zorg en Welzijn. De Waerden, locatie Wijk aan Zeeërweg
162 stelt van 13.00 tot 15.00 uur

22 maart

Maandag
23 maart

Postzegelavond bij Postzegelvereniging Santpoort in het
‘nieuwe’ Terras, Dinkgrevelaan
27 Santpoort-Noord. Vanaf circa 19.00 uur.

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘The Magic of Motown’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Mark van de
Veerdonk. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
25 maart

Pieter Vermeulen Museum:
13.00-17.00 uur: doe- en ontdektentoonstelling ‘Woninggezocht!’ Over de verrassende en
slimme woonvormen van dieren
in ons land.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie Wouter Piersma in de Tiny
Prinszaal en expositie ‘Redders
van boven’.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 14.00
tot 16.00 uur. Kosten 6,- per
kind. Opgeven via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook
mogelijk als verjaardagspartijtje.
BeLeef Oud-IJmuiden: Prijsuitreiking schrijf- en fotowedstrijd van Bjorn van Houten. In
de Centrale Bibliotheek IJmuiden. Van 16.30 tot 17.30 uur.
Inloopavond Begraafplaats &
Crematorium Westerveld. Tussen 18.30 en 21.00 uur kan men
zonder afspraak binnenwandelen om vragen te stellen. Zie
ook www.bc-westerveld.nl
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelsensatie ‘De Liefde Voorbij’. Aanvang
20.30 uur.

KNHS dressuurwedstrijd
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag was er een dressuurwedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond
(KNHS) op manege Kennemergaarde.
Dit is een wedstrijd voor ruiters
veelal met een eigen paard, die
via een landelijk punten systeem
promoveren naar een steeds hogere klasse.
Er werd losgereden in de heerlijk grote (20-60) meter grote buitenrijbaan, die voorzien is
van een eb en vloed bodem. De
weergoden waren ons gunstig
gestemd, het was wel fris maar
voor de ruiters (en zeker voor de
paarden) geen enkel probleem.
Van paardrijden word je lekker
warm, ook de paarden, al hebben de paarden het niet zo gauw
koud.
Daarna werd de proefwedstrijd
gereden in de sfeervolle klassieke binnenrijbaan en beoordeeld
door een jury.
Er werd erg goed gereden door
de deelnemers in de verschillende klasse; de jury kon veel ruiters

gelukkig maken met een ‘winstpunt’. Er zijn tien winstpunten
nodig om te promoveren naar
een volgende klasse. Ook ging
er een Buitenrit naar de Kennemerduinen vanaf manege Kennemergaarde.
Het duin is als het ware de achtertuin van de manege en er kan
heerlijk gereden worden.
En wie weet zie je nog een Koniks paard, een Schotse Hooglander, een Hert een Vos of een
Roofvogel!
Het lijkt wel safari te paard door
het duin! Wat een heerlijke beleving! Bij terugkomst op de manege is de voerbak van de paarden goed gevuld en voor de ruiters staat er een Borrel en een
Bittergarnituur klaar. Het was
dan ook een BBB rit!
Volgend weekend is er springcompetitie op manege Kennemergaarde en de week daarna is
het de beurt voor de ruiters van
de Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland (SPGK)
om hun kunnen in een wedstrijd
te meten.

Donderdag
26 maart

Open dag bij audicien Oor &
Hoor, Van Coevenhovenstraat
Heemskerk. Bel voor een afspraak 0251-254501
Stadsschouwburg
Velsen:
Arjan Ederveen in ‘De zere neus
van Bergerac’. Aanvang 19.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Michiel de Ruyter’. Aanvang 20.00 uur.

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

Redacteur worden?
Mail naar:
nieuws@rtvseaport.nl
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Lente geeft Lynn
Spoor ‘creatieve vibes’
IJmuiden - De lente staat voor
de deur en dat betekent dat de
Velsense Lynn Spoor druk bezig is met het maken van nieuwe artworks.
De jonge kunstenares uit Velserbroek heeft de afgelopen tijd
veel geproduceerd en zal komen met veel nieuwe werken.
Zo heeft zij haar talent gebruikt
om diverse portretten te realiseren en heeft zij een omschakeling gemaakt van potlood naar
de kwast.
Veel mensen kennen het werk
van Lynn door de exposities die

zij in Velsen heeft gehouden. Ze
werkt voornamelijk in opdracht
en krijgt veel response via social media. Zo heeft ze al 12.000
mensen die haar werk volgen op
de social media hype Instagram!
Haar werk wordt steeds internationaler en dat levert mooie gebeurtenissen op.
Lynn heeft voor de aankomende maanden een groot samenwerkingsproject lopen met een
kunstenaar uit New York. We
kunnen dus zeggen dat Lynn
op 17-jarige leeftijd goed aan de
weg timmert!
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Rommelmarkt

Medisch Lasercentrum Haarlem

Verhelp kalknagels met
nieuwe lasertechniek
Regio - Kalk- of schimmelnagels zijn een veel voorkomend
probleem, bij zowel jonge als oudere mensen. Met nieuwe lasertechniek kan Medisch Lasercentrum Haarlem kalknagels afdoende verhelpen. De laser behandelt
de schimmelnagels van binnenuit
en richt zich op deze manier op
de schimmel die zich diep onder
het nagelbed bevindt. Deze kalkof schimmelnagel-laserbehandeling heeft zich in Amerika al be-

IJmuiden - Lotuz biedt in IJmuiden kleinschalige dagbesteding
op maat aan mensen met een
verstandelijke beperking. In deze
nieuwe groep is nog ruimte voor
cliënten.
Petra Stolp en Dirk Zwanenburg
zetten samen de nieuwe groep
op. Beiden zijn gediplomeerd en
hebben jaren ervaring in dit werk.
Hun uitgangspunten zijn passende activiteiten bieden, die gericht
zijn op het individu. De cliënten
worden betrokken bij de zorg in
en om de groep, zoals bij het eten
maken, werken in de moestuin en
het verzorgen van de huisdieren.

wezen. Nu kan men in Haarlem
terecht voor deze nieuwste lasertechniek.
Waarschijnlijk heeft u, net als vele anderen, allerlei middelen, medicijnen en kuurtjes geprobeerd,
zonder enig succes. Vanaf nu
kunt u echter in vier behandelingen van uw kalk- of schimmelnagel af zijn. Kijk voor meer info op
www.medischlasercentrumhaarlem.nl of bel voor een afspraak
06-25015284.

Ook wordt gewerkt aan educatie
en worden er regelmatig buitenactiviteiten gehouden, zoals wandelen, zwemmen of steppen.
De structuur en de rustige sfeer
in de groep zijn zeer van belang
om iedereen tot zijn recht te laten komen en te zorgen dat de
cliënten na een fijne (werk)dag
weer ontspannen naar huis gaan.
De dagbesteding is inclusief vervoer van en naar de groep. Voor
meer informatie kan men terecht
op de website www.lotuz-dagbesteding.nl, mailen naar info@lotuz-dagbesteding.nl of bellen met
06-37583017.

Uitgeest - In Sporthal de Zien
aan de Zienlaan wordt zondag
22 maart een rommelmarkt gehouden. Het is een grote markt
met 70 kramen (4 x 1.20 m). Een
kraam huren kost 20 euro. Een
mooie gelegenheid om overtollige spulletjes te verkopen en natuurlijk bij anderen te struinen.
De rommelmarkt is van 11.30 tot
15.30 uur. De entree bedraagt
2 euro. Kinderen hebben gratis toegang. Voor meer informatie en reserveren van de kramen:
tel. tel: 0251-254067 of 0251240557. E-mail: annekezonn@
hotmail.com of joke.jurriens@
xs4all.nl

Ouderbijdrage
Velsen - Marianne Poen, raadslid voor de PvdA, heeft het college vragen gesteld over de verplichte ouderbijdrage voor jeugd
GGZ-cliënten. De wenselijkheid
van de ouderbijdrage wordt momenteel onderzocht door staatssecretaris van Rijn. Er zijn voorstellen gedaan om de bijdrage
af te schaffen, maar de meeste
gemeenten wachten het onderzoek nog af. Zo ook de gemeente Velsen. Het college heeft geantwoord dat de eigen bijdrage niet nieuw is. Gemeenten
zijn verplicht om de eigen bijdrage te hanteren, maar er zijn
ook uitzonderingen mogelijk, zoals voor bijstandsgerechtigden
en bij noodsituaties. Momenteel
wordt voor 54 jeugdcliënten een
eigen bijdrage gevraagd. Het
gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die (gedeeltelijk) uit huis zijn
geplaatst of die specifieke begeleiding krijgen. De bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het
kind, de soort hulp en het aantal dagdelen dat het kind buiten
het gezin verblijft. Bij een volledige uithuisplaatsing wordt een
bedrag tussen 900 en circa 1550
euro per jaar gevraagd. Naar
schatting ligt het te innen bedrag
in 2015 tussen 50.000 en 60.000
euro. In Velsen blijven de kosten
voor het innen van de ouderbijdrage zeer beperkt.

Advertorial

26 Jaar Tinholt
Kort geleden zijn er twee autobedrijven uit Velserbroek verdwenen. Vorig jaar de Peugeot
dealer Pouw en dit jaar Het Motorhuis met de merken Opel en
Citroën.
Wij, Automobielbedrijf Tinholt,
betreuren dit ten zeerste. Niet
goed voor de werkgelegenheid,
niet goed voor onze plaatselijke
economie en niet goed voor het
vertrouwen in de autobranche.
De leegstand is niet aantrekkelijk voor u als klant.
Jammer dat deze autobedrijven het niet hebben gered. Het
is echter een landelijk fenomeen
geworden dat er steeds meer
autobedrijven zijn die ‘het hoofd
niet boven water’ kunnen houden. Automobielbedrijf Tinholt
bestaat dit jaar 26 jaar en daar
zijn wij uitermate trots op. Trots
dat wij een financieel gezond
bedrijf zijn en trots dat wij ieder jaar onze doelstellingen weten te behalen. Dit alles dankzij
onze trouwe klanten die iedere
keer weer terugkomen.
Wij doen dan ook altijd ons uiterste best om onze klant te helpen zoals wij zelf ook geholpen
wensen te worden. Dat is onze kracht!
Wij blijven waar wij nu zijn aan
Klompenmakerstraat 43 in Velserbroek en wij blijven zoals wij

zijn. Doe maar gewoon, dan doe
je al gek genoeg!
Via deze ingezonden brief wil ik
u van harte uitnodigen om klant
bij ons te worden! Een autobedrijf bij u in de buurt waar u een
goede service krijgt voor een
eerlijke prijs.
Onze technische specialisten
kunnen ieder merk onderhouden en gebruiken uitsluitend
originele onderdelen! Of u nu
met een Opel, Citroën, Peugeot,
KIA of Mitsubishi rijdt, uw auto
is onze zorg!
Kom gerust eens bij ons binnen
voor een kopje koffie en een
vrijblijvend gesprek. Wij informeren u graag. Ik hoop u binnenkort te zien,
Rob Tinholt, directeur Automobielbedrijf Tinholt

Voor al uw vragen

Inloopavond Begraafplaats
& Crematorium Westerveld

Sparkle
in De Spil
De Spil - De laatste voorstelling
van het ZondagMiddagPodium
in dit seizoen beleeft u op zondag 22 maart in Buurtcentrum
De Spil in IJmuiden met Sparkle.
Dit koor uit Velserbroek zingt o.a.
musicalnummers en misschien
kent u het koor uit de schouwburg. Het optreden begint om
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is
de zaal open. Kaarten à 4,00 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en die zondag aan de zaal.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Driehuis - Begraafplaats & Crematorium Westerveld houdt op
woensdag 25 maart een inloopavond. Tussen 18.30 tot 21.00 uur
kan men zonder afspraak binnenwandelen om voor u belangrijke vragen te stellen.
Wilt u bijvoorbeeld meer weten
over de invulling van een plechtigheid, of de verschillende opbaarmogelijkheden? Of bent u
benieuwd naar de opties op het
gebied van eeuwigdurende gra-

ven, gedenktekens, (urnen)graven of as-sieraden? Dan bent u
van harte welkom. Medewerkers
vertellen graag over alle mogelijkheden die Westerveld biedt.
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om te weten wat er allemaal mogelijk is.
Westerveld organiseert daarom elke laatste woensdag van
de maand een inloopavond. Zij
staan voor u klaar. Zie ook www.
bc-westerveld.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

www.lijfengezondheid.nl
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RaboWeek IJmond in volle gang

Positief over toekomst
IJmond - De eerste RaboWeek IJmond is maandagavond van start gegaan met
een geslaagde ledenavond
in het Beverwijkse Kennemer Theater. Zo’n 200 leden werden door directievoorzitter Jakob Klompien
en een vertegenwoordiging
van de ledenraad bijgepraat
over de ontwikkelingen binnen de bank. Die zijn positief, want de fusie in 2014
heeft het gewenste effect
op het financieel resultaat.
De kosten zijn in het eerste
jaar sterk gedaald, wat tot
een hoger resultaat heeft
geleid.
Rabobank IJmond heeft de
ambitie om uit te groeien tot
onderscheidende bank die
een positieve bijdrage levert
aan wonen, werken en recreeren in de IJmond. ,,We willen
de best mogelijke dienstverlening bieden door marktconforme producten te koppelen
aan een als persoonlijk ervaren
dienstverlening, zowel virtueel
als bij onze kantoren’’, aldus
Klompien. ,,Daarnaast zien wij
het als onze kernopdracht om
bij te dragen aan het versterken van de economische infrastructuur en het vergroten van
de sociale cohesie in de regio
IJmond.’ Dat doet de bank onder meer met het Rabo DichtbijFonds en het Rabo InvesteringsFonds (waarvoor jaarlijks
250.000 euro coöperatief dividend voor beschikbaar is), en
het aangaan van duurzame
sponsorrelaties. ‘We willen een
betere bank zijn, maar ook een
betere coöperatie. Daar gaan
we voor.’’
Aandachtspunten zijn het versterken van de persoonlijke
binding met de klanten, het
omvormen van vestigingen tot
gastvrije, inspirerende (werk)
omgevingen voor klanten en
medewerkers en het verder uitbreiden van de virtuele dienstverlening. Klompien zei dat het
sluiten van kantoren voorlopig geen prioriteit heeft. Daarnaast heeft hij goede hoop dat
de gemeente Beverwijk meewerkt aan het vinden van een
oplossing voor het parkeerprobleem bij het hoofdkantoor
aan de Graaf Janstraat.
Rabobank IJmond vindt het
belangrijk om te weten wat er
speelt onder leden en klanten.
De ledenraad vormt daarvoor
een uitstekend instrument,
maar de bank wil dat de medewerkers nog meer gevoel krijgen met wat er in de IJmond
gebeurt. Daarom wordt gestart met ‘arenagesprekken’ en
het online platform ‘Denk Mee
Met Je Bank’, waarover de leden deze week geïnformeerd
worden. Daarnaast moet de
RaboWeek IJmond een vas-

Wervelend Fashion &
Food Event in Uitgeest
IJmond - Genietende bezoekers, stralende ondernemers en trotse bankmedewerkers. Het Rabo Fashion
& Food Event, onderdeel van
de RaboWeek IJmond, was
een doorslaand succes.
Dinsdagavond kwamen ruim
500 leden en klanten van de
bank naar de A9 Studios in Uitgeest. De bomvolle zaal kreeg
een wervelende show voorgeschoteld waarin professionele modellen de voorjaarsmode
van elf lokale winkeliers presenteren. Na de pauze volgde
een spetterende badkuipscene
van Jean Passos, een gespierde artiest die de harten van de
vrouwelijke bezoekers sneller
liet kloppen. Het tweede gedeelte van de modeshow werd
afgesloten met een optreden
van O’G3NE, de drie zussen
die eind vorig jaar The Voice of
Holland wonnen. Ondertussen

waren op de eerste verdieping
van de A9 Studios de gordijnen open gegaan van de culinaire catwalk. Zes restaurants
uit het werkgebied van Rabobank IJmond hadden hun beste beentje voorgezet om de bezoekers kennis te laten maken
met hun kookkunsten. Binnen de kortste keren was het
een drukte van belang bij de
stands vol overheerlijke amuses.
Directievoorzitter Jakob Klompien was blij met het succes
van het Fashion & Food Event.
,,We wilden lokale ondernemers letterlijk een podium aanbieden om zich te presenteren.
Dat is gelukt. Een activiteit als
dit, waarbij wij samenwerken
met onze klanten, past bij onze ambitie om uit te groeien tot
een onderscheidende bank in
een omgeving waar mensen
een aandeel nemen in elkaar.’’
(foto’s: Noortje Dalhuijsen)

Regio - Het ‘knuffelhormoon’
oxytocine zorgt ervoor dat
we onze partner aantrekkelijker gaan vinden en sterker
geneigd zijn om hem of haar
trouw te blijven. Dat blijkt uit
nieuw onderzoek, zo meldt de
wetenschappelijke
website
Scientas.nl.
De onderzoekers trekken die
conclusie op basis van een experiment. Ze verzamelden veertig
mannen die een permanente relatie met een vrouw hadden. Vervolgens lieten ze die mannen foto’s van hun vrouw en foto’s van
andere vrouwen zien. Voordat de
mannen de foto’s te zien kregen,
dienden de onderzoekers ze met
behulp van een neusspray extra
oxytocine toe. Tijdens het experiment werd de hersenactiviteit
van de mannen nauwlettend in
de gaten gehouden. In een later
stadium herhaalden de wetenschappers het onderzoek, alleen

kregen de mannen nu geen oxytocine, maar een placebo toegediend. Wanneer de mannen oxytocine in plaats van een placebo
ontvingen, werd het beloningssysteem in het brein zodra ze hun
eigen vrouw zagen heel actief en
vonden de mannen hun eigen
vrouw aantrekkelijker dan de andere vrouw.
Oxytocine activeert dus het beloningssysteem, versterkt de band
tussen geliefden en maakt ze zo
sterker geneigd om elkaar trouw
te blijven. Het onderzoek kan ook
verklaren waarom mensen wanneer ze hun partner kwijtraken
of van hun partner scheiden, last
kunnen krijgen van een depressie.
Dit biologische mechanisme in
een relatie is als een drug, stellen
de onderzoekers. En wanneer die
relatie er niet meer is, valt ook de
drug weg. Het beloningssysteem
wordt dan te weinig gestimuleerd. (bron: www.oxytocine.nl)

Win een enorme paashaas bij Beeksma Banket
IJmuiden – Het is geen fabeltje dat de paashaas bestaat. Je
kunt hem zelfs winnen bij Beeksma Banket. De enorme chocoladehaas is in de winkel te bewonderen tussen veel ander heerlijks
met een hoog paasgehalte.
Pasen is een van de hoogtepunten bij Beeksma Banket. Op puur
ambachtelijke wijze worden veel
paaseieren en chocoladehazen
gemaakt. Niet alleen kleine eitjes
en grote eieren, prachtig opgemaakt met strikken. Maar natuurlijk ook veel heerlijk banket, vaak
met een geel, romig tintje. En de
paashaas prijkt ertussen alsof hij
het allemaal zelf gemaakt heeft.
Wij weten intussen wel beter: de
deskundige banketbakkers van
Beeksma Banket werken keihard
om al dit lekkers ruim op tijd voor
Pasen klaar te hebben.
Als u nu uw gebak bestelt weet
u zeker dat u met Pasen iets heel
lekkers in huis hebt. Als klant van
Beeksma maakt ook u kans op
de paashaas. Raad het gewicht
van deze kindervriend en misschien mag u hem dan mee naar
huis nemen. Meedoen kan tot en

met donderdag 2 april. Zaterdagmiddag 4 april om vier uur, dus
daags voor Pasen, wordt de paashaas uitgereikt aan de nieuwe eigenaar. Beeksma Banket, Velserduinplein 1, IJmuiden. Zie ook
www.beeksmabanket.nl.

Expo in Inloophuis
te plek krijgen op de jaarkalender.
De RaboWeek IJmond, die nog
tot en met zaterdag 21 maart
duurt, is een week vol activiteiten waarin leden en klanten elkaar ontmoeten, kennis delen en inspiratie opdoen.

De meeste activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking
met ondernemers, verenigingen en vrijwilligers die klant
zijn van de bank.
Meer weten over de RaboWeek IJmond? Kijk dan op
www.rabobank.nl/ijmond.

Santpoort-Noord - Tot 30 april
exposeert Anouschka TjadenHopman in Inloophuis Kennemerland aan de Wulverderlaan
51, een ontmoetingsplaats voor
(ex)kankerpatiënten.
Anouschka: ,,Mijn werk is hoe ik
het leven voel. Het is een uiting
van mijn innerlijk; vol fantasie,
kleur en emotie. Iedereen ziet er
weer wat anders in, voelt er weer

wat anders bij en dat maakt het
voor mij zo waardevol. Wanneer
je een collage maakt kan je hier
een deel van je levensverhaal in
kwijt; het kan daardoor zelfs therapeutisch werken. Wat ik voel,
zoek ik qua beeldend materiaal bij elkaar als ware het losse woorden/zinnen en met verf
maak ik het tot één geheel; het
complete verhaal.”
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Natuurhutten
bouwen bij
Binnenhaven

Soli sprankelt tijdens
voorjaarsconcert
Velsen - Vorige week zaterdag
gaf Muziekvereniging Soli het
jaarlijkse voorjaarsconcert in de
Stadsschouwburg Velsen.
Dit jaar reisden alle geledingen
in een muzikale reis naar het zuiden. Al bij het binnenkomen in
de schouwburg werden de bezoekers muzikaal onthaald door
de Opstapklas en Samenspelklas. De muzikanten van de Opstapklas zijn pas afgelopen najaar gestart en hadden deze
avond hun allereerste optreden.
Op het programma op het podium van de schouwburg stond
een gevarieerde lijst van muziekstukken waarmee Soli de bezoekers alle uithoeken van de wereld liet zien. Tijdens de ingezette tour voer het Opleidingsorkest
op de ‘Love boat’ naar Amerika
waar zij de ‘Pirates of the Caribean’ tegenkwamen. Daarna nam
het Harmonieorkest het stokje over voor een muzikale ‘Latte machiato’ en een schitterende klarinetsolo in de klezmermu-

ziek van ‘Dance of the Chabad
Chassidim’.
Na de pauze startte de Slagwerkgroep met een ‘Percussion adventure’ waarbij alle beschikbare slaginstrumenten van
de muziekvereniging gebruikt
werden. Ook lieten zij horen hoe
mooi ‘Billy Jean’ op melodisch
slagwerk uitgevoerd kan worden. Tot slot bracht de reis ons
met het Klein Orkest ‘Ouverture
Tommy’ en een verblijf in ‘Hotel
California naar de andere kant
van de oceaan.
Traditioneel werd de avond besloten met een finale in ‘Copacabana’ waarbij alle orkesten op
het podium stonden inclusief de
Twirl-meiden van Soli en het ballet van Dansschool Jolein. Beide
groepen hebben de hele avond
alle orkesten met dans ondersteund.
Het was een succesvolle en
sprankelende avond waarbij alle
orkesten zich van hun beste kant
hebben laten zien en horen!

Strawberries pakt Hoorn
Driehuis - Het eerste herenteam
van hockeyclub KHC Strawberries heeft afgelopen zondag met
2-0 gewonnen van WFHC Hoorn.
De ploeg uit Driehuis toonde
daarmee de goede vorm, want
vorige week werd er ook al gewonnen, namelijk met 3-0 van
Abcoude.
De spelers van Strawberries waren zeer gemotiveerd om de strijd
met nummer vier Hoorn aan te
gaan. Het uitduel werd namelijk verloren waardoor er gezonde revanchegevoelens aanwezig waren bij de aardbeien. Taak
was deze gevoelens om te zetten in slim hockey en zo min mogelijk fouten te begaan. De ploeg
van trainer Axel Wessels speelde de wedstrijd zeer geconcentreerd, al kwam het in het begin van de wedstrijd enkele keren licht in de problemen in de eigen cirkel. Hoorn wist één strafcorner te halen, maar hier kwam
geen doelpunt uit. Aan de andere kant lag de bal via een strafcorner van Strawberries wél in
het doel. Topscorer Erik van den
Berg scoorde op prachtige wij-

ze en liet zo de Strawberrianen
met een 1-0 voorsprong de rust
in gaan. In de tweede helft leek
Hoorn nog goede hoop te hebben op de gelijkmaker, maar de
nummer vier van de competitie kon geen vuist maken tegen
de thuisploeg. Gesteund door het
enthousiast meelevende publiek
ging Strawberries op weg naar
het tweede doelpunt. Lucas Zeevenhooven startte met een hard
backhandschot een aanval over
de linkerflank op. Floris Welman
gaf de bal de juiste snelheid richting de cirkel, waar aanvaller Bas
van Faassen op de goede plaats
stond om zo de bal in het doel te
tikken. Strawberries kwam tijdens
de rest van de wedstrijd niet meer
in de problemen en speelde het
duel zakelijk uit. De gehele top
drie wist zondag te winnen, waardoor Strawberries nog steeds vier
punten achter Purmerend staat
en een punt voorsprong heeft op
achtervolger FIT.
Komende zondag staat het uitduel tegen middenmoter Castricum op het programma. (Finn van
Leeuwen)

IJmuiden - Op 21 maart houdt
een aantal mensen uit de buurt
samen met Scoutinggroep de
IJmondtrekkers een Natuurhuttenbouwdag. Op deze dag worden hutten gebouwd van wilgentakken en sisal, beide natuurlijke producten. Deze hutten kunnen blijven staan in de natuurlijke speelomgeving die de laatste
jaren is ontstaan op de ‘parklocatie. De hutten die worden gebouwd zullen niet het eeuwige leven hebben, maar zullen
deel uitmaken van het dynamische karakter van de speel- en
ontmoetingsplaats. Deze dag is
ook een van de twee Nationale
NLDoet dagen. Die dag zijn vrijwilligers welkom om te helpen
bij het bouwen van de hutten,
maar ook om de speelplaats van
vrij te maken van het (gelukkig)
beperkte zwerfvuil. Men is welkom van 10.00 tot 15.00 uur. Je
kunt broodjes bakken, er is gratis limonade en thee en voor de
mooiste wilgenhutten is er een
prijs. Zie ook Facebook Park Binnenhaven IJmuiden en Twitter
2wilgenhut. De locatie is de natuurspeelplaats aan de Zeeweg/
Velserduinweg, achter Vis van
Kaatje.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag
23 maart wordt weer een clubavond van de Postzegelvereniging Santpoort, met een veiling,
georganiseerd in het ‘nieuwe’
Terras aan de Dinkgrevelaan 27.
Voorafgaand aan de veiling kan
men de kavels bekijken. Vanaf
circa19.00 uur is de zaal open.
Er is voldoende parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Meer informatie: telefoon 0235382274 (na 18.00 uur).

Vespers
Santpoort-Noord - Op zaterdagnamiddag 21 maart om 16.30
uur is er weer een muzikale en
meditatieve samenkomst (vesper) in de Dorpskerk aan de
Burg. Enschedélaan 67. De vesper is getiteld ‘Open je handen’
en gaat over ontvangen en geven. Projectkoor Zingen in de
Dorpskerk onder leiding van
Antje de Wit zingt onder andere het bekende en geliefde koorwerk ‘Cantique de Jean Racine’
van de Franse componist Fauré, en ook het eigentijdse ‘Take o
take me as I am’. Er wordt gelegenheid geboden om een kaarsje te branden. Orgel- en pianobegeleiding wordt verzorgd
door Elina Keijzer. Toegang is vrij,
vrijwillige bijdrage na afloop zeer
welkom. Informatie: email symphonia@xs4all.nl (Antje de Wit);
mobiel 06-21805104.

Pieter Vermeulen Museum

Groep 7 Jan Campert
opent ‘Woning gezocht!’
Driehuis - Vrijdag 13 maart hebben de 31 leerlingen van groep
7 van de Jan Campertschool de
nieuwe tentoonstelling ‘Woning
gezocht!’ geopend in het Pieter
Vermeulen Museum. Voordat het
lint werd doorgeknipt en de kinderen de tentoonstelling konden
bekijken, werden ze eerst bijgepraat door natuurliefhebber
Cees Verkerke. Met open mond
luisterde de klas van juf Ellis naar
alle woonvormen van dieren die
in de eigen tuin te vinden zijn.
Toen duidelijk werd dat iedereen nieuwsgierig was naar welke beestjes er dicht bij huis wonen, was het tijd om de tentoonstelling in te duiken.
De expositie werd heel goed ontvangen er was dan ook veel te
ontdekken en te doen. Alle kinderen mochten tenslotte ook
nog een netje met nestmateriaal
maken om in de tuin of op het
balkon op te hangen.
Vanaf heden is de fraai vormgegeven tentoonstelling ‘Woning
gezocht’ voor iedereen geopend
en dus te zien en beleven in het
Pieter Vermeulen Museum.
Bijna elk dier heeft wel een plek
waar hij kan schuilen of waar

de jongen geboren worden. Wie
langskomt in Driehuis zal zich
verbazen over de verrassende en
slimme woonvormen van uiteenlopende dieren. In de interactieve expositie word je meegenomen langs verschillende woningen van een aantal bekende en
minder bekende inwoners van
het Nederlandse dierenrijk. Via
leuke spelletjes ontdek je waarom een dier voor een bepaalde
woning kiest en op welke manier
hij deze vervolgens maakt of inricht. Je ziet onder andere hoe
dassen wonen, wat een haas en
leger met elkaar te maken hebben en hoe de koekoek zijn eieren legt.
De jongere bezoekertjes kruipen graag in het vossenhol, waar
ook nog eens gesjoeld kan worden. Jong en oud zullen de gigantische puzzel, via welke je inzicht krijgt in het gangenstelsel
van een mierenhoop, willen oplossen. Maar dat is nog niet alles
via de diorama’s of een van de
vele spellen op de touchscreens
valt nog veel meer te leren! De
tentoonstelling, gemaakt voor iedereen vanaf 6 jaar, is tot 16 augustus 2015 te bezoeken.

WVIJ’er Lars Bottelier
wint acht keer goud
IJmuiden - Tijden de Bondszwemkampioenschappen
van
Watervrienden Nederland op 8
en 15 maart heeft Lars Bottelier
maar liefs acht eerste plaatsen
behaald. Lars die voor het eerst
uitkomt bij de heren en als een
van de jongste deelnemers met
zes maal goud individueel (200
vlinderslag 2.11,30; 200 wisselslag 2.12,20; 100 vrij 53.70; 100
vlinderslag 58,80; 100 wisselslag 1.01,20; 200 vrij 1.56,00; en
twee maal op estafette nummers
vier maal 100 vrij en vier maal
100 wisselslag naar huis ging.
Ook verbeterde Lars zijn eigen
bondsrecord op de 200 meter

vrije slag.
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Velsen moet
beter scheiden

Sponsor gevonden voor
jongste jeugd HCV’90
Velsen-Noord - Afgelopen week
heeft de jeugd van HCV’90 een
leuke dag gehad toen de sponsor
van hun tenue kwam kijken bij
hun wedstrijd. Rick Ardts van het
detacheringsbedrijf DITIO werd
door HCV’90 uitgenodigd om de

handbalprestaties van dit nieuwe
jeugdteam te bewonderen.
Ondanks dat deze jeugd in de
leeftijd van 5 tot en met 8 jaar
nog niet zo lang samen handbalt,
wordt er al heel goed rond gespeeld en zelfs gescoord!

Voorlichtingsavond
Blazersklas Felisenum
Velsen-Zuid - Op maandag 30
maart vindt om 20.00 uur een
extra voorlichtingsavond plaats
over de Blazersklas van het
Gymnasium Felisenum aan de
Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid. (Graag aanmelden
via info@felisenum.nl).
De Blazersklas start volgend
schooljaar voor nieuwe leerlingen van klas 1 van het Gymnasium Felisenum.
Dit unieke concept biedt de
mogelijkheid om in plaats van
de reguliere muzieklessen deel
te nemen aan de Blazerklas.
Iedereen weet wel dat muziek
maken goed is voor de mens.
Je leert je goed concentreren,
je leert letterlijk luisteren naar
elkaar en je leert creatief te zijn.
Het Gymnasium Felisenum
biedt
leerlingen de mogelijkheid ‘het beste’ uit zichzelf
te halen door het begrip: de
Yamaha Blazersklas!
Yamaha heeft 20 jaar geleden deze methode ontwikkeld
en intussen zijn er in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
al meer dan 1500 blazersklassen die met succes volgens het
principe ‘musiceren’ werken in de school of in een muziekvereniging.
In 2005 is de eerste blazersklas
in Nederland van start gegaan.
Inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 50 scholen verdeeld
over heel Nederland. Het Gymnasium Felisenum biedt deze
vorm van muziekonderwijs als

eerste school in deze regio aan.
De succesformule is eenvoudig: met de klas leren de leerlingen ‘hun’ instrument te bespelen onder leiding van een
ervaren muziekpedagoog, tijdens schooltijd. Elke leerling
begint in de Blazersklas op een
instrument. Voorkennis is niet
nodig. Het deel uitmaken van
een groep en het dragen van
verantwoordelijkheid voor een
orkestinstrument geeft de leerling een gevoel van waarde.
De instrumenten die bespeeld
worden zijn: fluit, klarinet,
saxofoon, trompet, trombone, hoorn, en euphonium (een
soort tuba).
Voor meer informatie over dit
persbericht kan men contact
opnemen met mevrouw I. Rodenburg, conrector, tel. 0255545710.

Velsen - Afvalverwerking kan
voor Velsenaren fors duurder
worden als er niets wordt ondernomen. De overheid wilde dat
dit jaar 65 procent van het afval
wordt hergebruikt, maar in Velsen is het percentage nog geen
40 procent. Het verbranden van
afval wordt steeds duurder, bovendien gaan er zo steeds kostbaarder grondstoffen verloren.
Het college van Velsen wil de
scheidingsresultaten zo verbeteren dat de tarieven gelijk kunnen
blijven. Daarom wordt gekeken
naar een nieuwe wijze om afval in te zamelen. Per Velsenaar
wordt jaarlijks 270 kilo afval ingeleverd, dat moet worden terug
gebracht naar 170 kilo per jaar.
Het college zoekt nog naar het
ideale scenario, waarbij de Velsenaren worden geprikkeld om
meer hun best te doen bij het afval scheiden, zonder dat dit teveel gaat kosten. In de toekomst
kun je misschien alleen met een
pasje terecht bij een ondergrondse container, zodat mensen van buiten de wijk er geen
vuil kunnen dumpen. Ook kan
het zijn dat alle minicontainers
van een chip worden voorzien.
Maar ook kan het zijn dat iedereen vier minicontainers krijgt
voor het optimaal scheiden. In
een raadssessie zullen de diverse ideeën op het gebied van afvalscheiding worden gepresenteerd. Omdat een bewoner van
een appartement andere mogelijkheden heeft dan iemand die
in een gezinswoning woont, zullen per wijk verschillende plannen worden ontwikkeld.

Maatjesproject
zoekt
vrijwilligers
Velsen - Het maatjesproject
in de gemeente Velsen brengt
vrijwilligers (maatjes) in contact met ouderen en mensen
die door psychische of sociale problemen in een isolement
zijn gekomen. Van een vrijwilliger wordt verwacht om eens in
de 14 dagen met iemand een
paar uur op stap te gaan, of
gewoon op de koffie voor een
praatje.
Maatjes zijn geen hulpverleners, maar betrokken mensen
die er plezier in hebben wat
vrije tijd door te brengen met
iemand die minder gemakkelijk contact legt of houdt. Men
zoekt maatjes voor mensen van
17 tot 85 jaar. Wilt u maatje
worden of heeft u zelf behoefte aan een maatje dan kunt
u mailen naar degraaf@welzijnswb.nl of bellen di/don ochtend naar 06-44595979.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Voorrondes Cruyff
6 vs 6 Toernooi
IJmuiden - Woensdagmiddag
11 maart organiseerden buurtsportcoach Andres Kiekens en
de combinatiefunctionaris Milanne Teunissen het Cruyff Court
6 vs 6 toernooi op het Pleiadenplantsoen in IJmuiden.
Teams bestaande uit klasgenoten, vriendjes en vriendinnen verzamelden zich om 13.30
uur op het Cruyff Court. Het was
met 55 aanwezige kinderen een
volle bak. Elk team had een eigen originele naam bedacht zoals; De Oriloper (een mix tussen
de Zandloper en de Origon), Paris Saint-Germain, de Ajacie-

den, FC Bakker City en Schippers-United. De wedstrijden
duurden 10 minuten en waren
erg spannend. Alle teams wilden natuurlijk door naar de regionale kwartfinales van vrijdag
3 april die ook gespeeld gaat
worden op het Cruyff Court in
IJmuiden. Op deze dag komen
de winnaars vanuit Haarlem, Beverwijk en Heemskerk op bezoek
en wordt gestreden om een plek
in de halve finale. Bij de jongens
waren FC Bakker City de sterkste
door alle wedstrijden te winnen!
De meiden Schippers-United zijn
ook door naar de kwartfinales.

Expositie Technisch
College en Polderlicht
Velsen - In een unieke combinatie
van het Technisch College Velsen
en Fotokring Polderlicht wordt op
27 en 28 maart een expositie georganiseerd van werkstukken van
derde- en vierdejaars leerlingen
en de foto’s die daarvan gemaakt
zijn. De verbindende factor in deze activiteit is de Stichting Cultuur
in de Dorpskerk. Leerlingen van
het derde en vierde jaar maakten
in het begin van 2015 mooie werkstukken, die voor een deel bedoeld
zijn als eindexamen opdracht. Fo-

tokring Polderlicht kreeg de gelegenheid om dit in beeld te brengen. Tijdens de lessen waren afwisselend zeven fotografen aanwezig. Eind maart komen de werkstukken en foto’s samen in een
expositie in de Dorpskerk in Santpoort-Noord.
De expositie wordt op vrijdagmiddag 27 maart om 16.00 uur geopend. De expositie is dan open
tot 19.00 uur. Zaterdag 28 maart is
de expositie te bezoeken van 10.00
tot 17.00 uur.

Unieke open dag audicien
Oor & Hoor Heemskerk
Heemskerk - Op donderdag 26
maart houdt Hoortoestelwinkel
Oor & Hoor aan de Van Coevenhovenstraat in Heemskerk een
open dag met een unieke primeur in Nederland.
Op de open dag kan men de
nieuwste generatie hoortoestellen ervaren die zonder extra accessoires werken op iPhone en
iPad. Voor extra bedieningsgemak en controle over program-

makeuze, instellingen en volume. Telefoneren met de kleinkinderen, luisteren naar muziek of
het geluid van de navigatie direct met twee oren horen, zonder accessoires.
Bel voor een afspraak met 0251254501 zodat men gegarandeerd is van een demonstratie op de open dag. Meer informatie: www.oorenhoor.nl en
heemskerk@oorenhoor.nl

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

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

Fit met Tennis

IJmuiden wat
vertel...

Buurtsport - Onder leiding van
een fysiotherapeut 6 weken werken aan uw conditie en daarna
15 weken tennisles? Voor 45+ers
met een minimum inkomen is er
‘Fit met Tennis’, totaal 21 weken
voor maar 40 euro. Op woensdag
25 maart om 11.15 uur is er een
informatiebijeenkomst bij LTC de
Heerenduinen. Meer weten? Bel:
0255-510186 vraag naar Nicole
Sheridan.

Wandelen
Buurtsport - We hebben verschillende wandelgroepen in
IJmuiden. Op dinsdag is er bij
voorbeeld van 10.00 tot 11.00
uur een wandelgroep voor
45+ers vanuit Buurtcentrum de
Spil. U kunt vrijblijvend (aanmelden hoeft niet) en gratis meelopen. Na afloop kunt u nog even
iets drinken in het buurtcentrum.
Meer informatie en aanmelden
bij buurtsportcoach Nicole Sheridan op 06-12798959 of 0255510186 of via buurtsport@welzijnvelsen.nl

Vrijwilligers
gezocht
De Brulboei - Elke twee weken wordt in Buurthuis de Brulboei op vrijdag gekookt voor een
groep senioren. Wie wil het team
komen versterken? Er wordt dan
een driegangenmaaltijd voor de
gasten klaargemaakt. Meestal
wordt vanaf 9.00 uur gestart met
voorbereiden en koken. Heeft
u interesse? Neem dan alstublieft contact op met Buurthuis
de Brulboei, tel. 0255 510652. Er
wordt naar u uitgekeken.

Dorpshuis het Terras
is verhuisd!

Santpoort-Noord - Afgelopen
maandag 16 maart om 8.00 uur
stonden de verhuiswagens van
de Kleine Verhuizer op de Santpoortse Dreef 1 klaar om de gehele inboedel van Het Terras te
verhuizen naar de Dinkgrevelaan 17. Daar staat namelijk het
gloednieuwe Dorpshuis het Terras wat het afgelopen jaar gebouwd is in opdracht van de
gemeente Velsen.
Onder andere 60 tafels, 150
stoelen, 15 kasten, de hele keukeninventaris, kapstokken, planten, bureaus en nog
veel meer verplaatsten zich van
het ene adres naar het andere.
Er werd hard gewerkt door de
mannen van het verhuisbedrijf.

tingspunt van Santpoort-Noord
worden. Er zijn meer ruimtes
dan in het gebouw aan de Santpoortse Dreef dus er kunnen
veel meer activiteiten plaatsvinden. Het Terras zal straks bruisen van de activiteiten. Stichting
Welzijn Velsen is trots op haar
nieuwe locatie en zal er samen
met de beheerders en gastvrouwen alles aan doen om het
prachtige gebouw zo goed mogelijk te gebruiken.
De officiële opening zal eind
april plaatsvinden, let op de
aankondigingen in de media.
Bent u de komende weken in de
buurt? Loop gerust eens binnen
voor een kopje koffie, ook daar
is het nieuwe Terras voor!

Kids club spelletjesmiddag
De Mel-Watervliet - Iedere
derde zaterdag van de maand
is er voortaan kids club in Wijkcentum de Mel-Watervliet. Iedere keer is er een ander thema
en dit keer is het thema: spelletjes. Het wijkcentrum is omgetoverd in een spelletjesparadijs. De
kinderen gaan o.a. sjoelen, koek
happen, bowlen, twister en eier-

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 zelf en 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 26 maart
van 13.30 tot 16.00 uur. Graag
uw eigen Android-tablet meenemen! Meer weten? Bel 0255510652 en zie ook www.buurthuisdebrulboei.nl

Ook een aantal vrijwilligers van
Het Terras staken hun handen
uit de mouwen. Halverwege de
middag was de klus geklaard.
Alles was overgebracht, alleen de twee biljarttafels moesten nog verplaatst worden. De
rest van de week wordt ingevuld met het verder inrichten en
aankleden van het nieuwe Terras. Alles moet een plekkie krijgen. Aanstaande maandag 23
maart gaan de eerste activiteiten in het nieuwe gebouw van
start. Onder leiding van de twee
vrijwillige beheerders en een
aantal enthousiaste gastvrouwen die zich de afgelopen weken hebben aangemeld. Dorpshuis het Terras zal hét ontmoe-

Fietsles
De Dwarsligger - Kent u iemand die graag wil leren fietsen
of wilt u zelf leren fietsen? In 10
lessen leert u fietsen en krijgt u
les over verkeersregels. Er is nog
plek in Zeewijk (Buurtcentrum de
Dwarsligger) op donderdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor 10 lessen
betaalt u 20 euro. Bij voldoende
belangstelling starten we ook een
groep in Velsen-Noord. Meer weten? Bel: 0255-510186 vraag naar
Nurcan Arslan of Nicole Sheridan.

koek versieren en nog veel meer.
De kids club is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar en de entree
is 2 euro, dit is inclusief limonade en een snoepje. Dus kom gezellig spelletjes doen zaterdag 21
maart van 13.30 tot 15.30 uur in
Wijkcentrum de Mel-Watervliet
in Velsen-Noord. Informatie: Tel
0251-226445.

Rolling Stones dag
De Dwarsligger - ‘Waiting on a
Friend’, dat doen wij ook, op alle
Stones fans en wel op zaterdag
21 maart op onze Rolling Stones dag. En hoe de dag er verder uit zal zien dat is net als met
‘tumbling dice’, je weet nooit wat
voor verrassingen we nog tegen
komen.
De zaal gaat open om 13.30 uur
en daar staat Frank Hurts met
een levensgrote stand met Stones-artikelen. Rond 17.30 uur

gaat het Stones eetcafé open, er
is tegen een redelijke prijs een
broodje en een kop soep en tevens kan men naar een Stones
film kijken. Om 19.30 uur is er
een optreden van de Rolling Stones tributeband ‘The Stones Affair’. De entree is voor de gehele dag 10 euro. Kaarten zijn te
verkrijgen bij Buurtcentrum de
Dwarsligger, in IJmuiden, 0255512725 of bij Ron van Rhee 0646731300.

De Brulboei - Deze maand,
donderdag 26 maart, brengt
IJmuiden wat vertel je me nou
iets geheel anders, namelijk de
lezing ‘Graven Noordzeekanaal’.
De heer C. Oudendijk, een zeer
begenadigd verteller, komt u deze avond, met ondersteuning
van een powerpoint presentatie en dia’s, alles vertellen over
het graven van het Noordzeekanaal. Ook de bouw van de sluizen, IJmuiden en het Forteiland
van het begin tot 1945, passeren
de revue. Een avond die u zeker
niet mag missen. Na de pauze
ziet u KG689 De Nordborg, een
film over een moderne Deense
trawler. Kaarten à 2,50 euro zijn
vanaf maandag 16 maart verkrijgbaar aan de balie en op de
avond zelf aan de zaal. De lezing
begint om 20.00 uur. Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl

Kinder- en
SeniorenPOPkoor
De Brulboei - Vanaf mei willen wij van start met een zangworkshop voor kinderen en een
voor senioren. Dit initiatief is genomen door Monique HendriksKee, zangeres bij One en voorheen Baxteen. Tijdens een zes
of achttal repetities gaan we
werken aan nummers om deze tijdens een écht optreden op
het Havenfestival ten gehore te
brengen. De lijst zal bestaan uit
pop- en rocknummers uit het
heden en verleden. We gaan
dinsdag repeteren, van 18.00 tot
19.00 uur voor de kinderen die
in groep 5/6 zitten van 19.00 tot
20.00 uur kinderen van groep
7/8 en van 20.00 tot 21.00 uur
voor de ouderen (iedereen die
ouder is dan 55 jaar!). De kosten zijn 30 euro p.p. Geef je op
vóór vrijdag 10 april bij Buurthuis de Brulboei of via Welzijn
Velsen. Zie www.welzijnvelsen.nl
of stuur een e-mail aan daniellavandelft@welzijnvelsen.nl.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Schrijf je in voor de
Telstar Street League
Velsen - In april gaat de vierde editie van de Telstar Street
League van start. Dit is een
spectaculair voetbaltoernooi
voor jongens én meisjes van
12 tot 16 jaar, dat bovendien
de leefbaarheid in de wijken
bevordert. Dit jaar zijn er weer
vijf voorrondes in de verschillende wijken in Velsen.
Inschrijving is gratis en kan bij de
buurtsportcoaches. Het evenement wordt georganiseerd door
de maatschappelijke stichting
Telstar Thuis in de Wijk samen
met de gemeente Velsen het jongerenwerk van Stichting Welzijn
Velsen, Buurtsport, SportSupport
en Woningbedrijf Velsen.
De voorrondes voor de Telstar
Street League 2014 beginnen
steeds om 17 uur. Op 8 april aan
de Wieringeraak in Velserbroek,
op 15 april op het Cruijff Court in
Zee- en Duinwijk, op 22 april op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord, op 20 mei op het Homburgplantsoen in IJmuiden en op
27 mei aan de Dijkzichtlaan op
de grens van Haarlem en Santpoort-Noord. Voor eten en drinken wordt gezorgd, de deelnemers hoeven tussendoor niet
naar huis. Spelers en speelsters
van Telstar zijn de scheidsrechters.

Mo Ajnane
naar Telstar
Velsen - Telstar en Mo Ajnane
hebben overeenstemming bereikt over een contract voor twee
seizoenen plus een optie voor
één seizoen. Het contract gaat
op 1 juli 2015 in waardoor Mo
Ajnane de eerste versterking is
voor de Witte Leeuwen voor het
nieuwe seizoen.
Ajnane staat bij trainer Michel
Vonk al een tijd op de lijst van
gewenste versterkingen. Eerder
dit seizoen kon hij nog niet worden toegevoegd aan de selectie
doordat hij al uitkwam voor FC
Chabab.
Ajnane trainde wel al een aantal
weken mee en maakte meerdere
malen zijn opwachting in het elftal tijdens oefenwedstrijden en
tijdens het trainingskamp in Turkije. Tijdens deze periode heeft
de middenvelder de technische
staf weten te overtuigen van zijn
kwaliteiten.
Ajnane kwam in de jeugd uit
voor AZ Alkmaar en speelde onder andere voor FC Volendam en
FC Eindhoven. Dit seizoen is hij
actief voor FC Chabab en speelt
hij zaalvoetbal bij landskampioen Hovocubo.

Nieuwe kledingsponsor
Een team bestaat uit minimaal
vijf en maximaal acht meisjes of
jongens (niet gemengd). Deelnemers moeten op 1 september
tenminste 12 jaar en nog geen 16
jaar oud zijn. Naast het voetballen, kunnen zij ook punten verdienen met een wijkbijdrage. Bijvoorbeeld door te helpen bij een
buurtfeest of het schoonmaken
van een plantsoen. Teams kunnen zelf een wijkbijdrage verzinnen of meedoen met een door
de Street League georganiseerde wijkbijdrage op 24 maart of
2 april. Een team haalt alleen de
finale als de wijkbijdrage ook
daadwerkelijk is uitgevoerd. De

finales zijn in september in het
Tata Steel stadion, voorafgaande aan een wedstrijd van Telstar.
Daarna zijn de finalisten supporters van de Witte Leeuwen.
Alle deelnemers krijgen periodekaarten voor wedstrijden van de
Witte Leeuwen of Leeuwinnen.
De finalisten krijgen bovendien
een Telstar Thuis in de Wijk voetbaltenue. De winnende teams
ontvangen seizoenkaarten en de
felbegeerde Ruud Geels bokaal.
Daarnaast zijn er prijzen voor de
beste speler en speelster en is er
een fair play prijs. Zie ook www.
telstarstreetleague.nl.

Groots afscheid
Arjen de Zeeuw
Velsen - ‘The Legend’. Zo
noemde Martin Jol hem tijdens de afscheidswedstrijd
van Yuri Cornelisse. Vrijdagavond zet de aanvoerder en
boegbeeld van het Nederlands Politie Elftal definitief
een punt achter zijn carrière. Dat gebeurt in een duel
tussen het Nederlands Politie Elftal en oud-Telstar in het
Telstar Stadion.
Politie-agent De Zeeuw – bekend geworden als speler van
de eeuw van Wigan Athletic
en favoriete speler van oudpremier Tony Blair– sloot medio 2008 zijn professionele loopbaan af bij Coventry City. Na een jaar afbouwen bij
Ado’20 uit Heemskerk begon
De Zeeuw aan de politieopleiding. In 2010 werd hij samen
met de onlangs gestopte Yuri Cornelisse opgenomen in de
selectie van het Nederlands Politie Elftal. De Zeeuw, die nooit
het echte Oranje haalde, stel-

de zich nog 1 doel en dat was
het EK spelen voor politielandenteams in Tsjechie. Het elftal kwalificeerde zich onder
zijn leiding en afgelopen zomer werd het EK in Praag afgewerkt. De Zeeuw gaf daarna de
technische staf van de NPSB te
kennen te stoppen.
De Zeeuw, geboren in Castricum, kwam onder meer uit voor
Telstar, Barnsley, Wigan Athletic, Portsmouth en Coventry City. Maar hij sluit zijn loopbaan
definitief af bij de club waar hij
is begonnen met betaald voetbal: Telstar.
Telstar speelt met een gelegenheidselftal met voormalig Telstar-spelers. Zij nemen het op
tegen een team van spelers
van het Nederlands politie elftal met een aantal bijzondere gsten. De wedstrijd zal vooraf gaan aan de Jupiler League
wedstrijd tussen Telstar – Jong
PSV worden gespeeld. Publiek
met een toegangsbewijs is van
harte welkom.

Velsen - Telstar heeft een
contract voor voor jaar afgesloten met Kelme. Het Spaanse merk levert vanaf het komend seizoen alle sportkleding voor de selectie en technische staf van de Telstarmannen.
Commercieel directeur Steef
Hammerstein is erg enthousiast
over de samenwerking. ,,Na een
aantal gesprekken werd ons al
snel duidelijk dat Kelme de partij
was die goed bij een club als Telstar past. Met een mooi assortiment en een slogan die ons heel
erg aanstaat, never give up, zie ik
onze samenwerking heel positief
in. Daarnaast heeft Kelme een
bijzonder logo waarin de (leeuwen)poot terugkomt.”
Vanzelfsprekend is ook Kelme
blij. ,,Wij zijn er trots op dat wij
ons vanaf het nieuwe seizoen
kledingsponsor mogen noemen
van Telstar”, zegt directeur Si-

mon Kalika. Hij ziet overeenkomsten tussen het merk en de profclub uit IJmuiden. ,,Beiden hebben een positief imago en de
ambitie om verder te groeien.”
Kelme is opgericht in 1977 en is
nu het grootste Spaanse sportmerk dat in meer dan 50 landen
actief is. Kelme is een A-merk
dat wereldwijd door talloze topen amateursporters wordt gedragen. Een merk met een sterk
logo die vele voetbalteams aankleedt, maar ook een voetbalmerk met historie! Door de jaren
heen heeft Kelme vele teams gesponsord, de bekendste hiervan
is de ‘koninklijke’ oftewel Real
Madrid.
Op 20 maart kunnen de supporters die aanwezig zijn bij Telstar–
Jong PSV meebeslissen over het
uitshirt voor het komende seizoen. De club doet drie voorstellen waar de supporters uit
kunnen kiezen. Meer informatie volgt.

Telstar krijgt uitstel
Velsen - De licentiecommissie van de KNVB heeft Telstar
voorlopig ingedeeld in categorie 1. Anders dan bij de gangbare categorie 1-indeling is een
plan van aanpak en direct toezicht niet aan de orde, meldt Telstar. De club krijgt tot 15 juni de
tijd om de definitieve jaarcijfers
van het seizoen 2013/2014 in te
dienen.
Als alles meezit, dan wordt de
gemeente Velsen voor de zomer eigenaar van de westtribune. Het college van B en W heeft
op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de curator van
het failliete Memid Investments,
maar wacht nog op goedkeuring
van de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het voorstel voor
het reces aan de raad voorgelegd. Daarna wordt ook de hoogte van het huurbedrag bekend
en kan Telstar de definitieve jaarcijfers indienen bij de KNVB.
Door publicatie van de categorie-indeling ontstaat transparan-

tie over de financiële condities
van de Nederlandse clubs. De
KNVB is van mening dat transparantie bijdraagt aan het waarborgen van de continuïteit van
de Nederlandse competities,
omdat het de aandacht en inzet voor een gezonde financiële
huishouding vergroot.
De licentiecommissie van de
KNVB beoordeelt de financiële situatie van de clubs aan de
hand van een puntensysteem.
Per jaar zijn er drie meetmomenten. Clubs worden per meetmoment ingedeeld in een van de
drie categorieën. Doelstelling
van het systeem is het waarborgen van de continuïteit van de
competities betaald voetbal en in
het verlengde daarvan de continuïteit van de clubs.
De Witte Leeuwen waren ingedeeld in categorie 2 (voldoende).
Daarvoor zat Telstar jarenlang in
de hoogste categorie 3, dat volgens de KNVB-normen staat
voor ‘goed’.

Infopagina
19 maart 2015

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

L

M

N

Raafstraat

24

22

42

40

38

36

34

32

30

58

56

54

52

50

48

46

74

72

70

68

66

64

62

20

O

P

Q

R

Betontegels 300x300 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (trottoir )
Overrijdbare rotonde-elementen
Asfaltverharding
kleur zwart
Asfaltverharding
kleur rood
Middengeleiders

78

76

80

82

84

26
92

94

90

88

86

Betonstraatstenen keiformaat kleur zwart
(parkeervakken)

Inritbanden
Lichtmast
Bestaande boom

3
Te kappen boom
Te planten boom
Erfgrens
223 9000

4

174

172

162

150

148

170

168

158

156

146

144

134

166

164

154

152

142

140

130

160

138

5

Orionweg

6

Orionweg

2

6
8

4

239

237

227

225

215

241

231

219

229

243

14HB0705B$S-KADASTRAAL

Waar niet anders aangegeven
lengtematen in meters.

14HB0705P$S-PRESENTATIE

Samenstelling

14HB0705B$S

Maten niet van tekening meten, doch
geschreven maten aanhouden.
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Pleiadenplantsoen
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Openingstijden
ABS Beverwijk is gelegen op de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. ABS
Velsen ligt aan de Amsterdamseweg
10 in Velsen-Zuid. De openingstijden van beide ABS-en zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

60

Nieuwe afvalpas aanvragen
Bent u uw afvalpas kwijt of is uw pas
defect? Dan kunt u tot eind maart
2015 gratis een nieuwe afvalpas aanvragen bij de klantenservice van
HVC op werkdagen tussen 08.0017.00 uur via telefoonnummer 08000700 of via e-mail klantenservice@
hvcgroep.nl. Vanaf 1 april 2015 zijn
de kosten voor het aanvragen van
een nieuwe afvalpas € 15,-. Nieuwe bewoners kunnen binnen drie
maanden na verhuizing een gratis

afvalpas blijven aanvragen.

J

Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P (in m)

10

Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar
Postbus 9230 1800 GE Alkmaar
088 472 0600
info@hbadvies.nl
www.hbadvies.nl
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Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Tel [0255] 567200, Fax [0255] 567760
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Inwoners kunnen vanaf heden onbeperkt grof huishoudelijk afval inleveren bij zowel het afvalbrengstation (ABS) in Beverwijk
als in Velsen-Zuid. Wel heeft u
nog steeds de afvalpas nodig, die
bij uw woonadres hoort.

I

Openbare groenstrook

24

Onbeperkt grof vuil storten

H

44

2

23

Voor huishoudens

G

3

Nieuwe inrichting eerste deel
Hagelingerweg
De bedoeling is om begin volgend
jaar tegenover de Dekamarkt een
nieuwe bushalte (richting Haarlem)
te maken. Voor de definitieve situatie wordt op dit moment een ontwerp gemaakt. Dit is onderdeel van
het project HOV-haltes Hagelin-

F

RENVOOI

16

Inspraak
Het ontwerp van dit deel van de Hagelingerweg (tussen Broekbergenlaan en Burg. Weertsplantsoen)
wordt de komende tijd uitgewerkt.
Een eerste schets is al besproken met
het wijkplatform Santpoort-Noord.
Zodra het ontwerp gereed is, zal het
worden voorgelegd aan het college van B&W. Vervolgens start de inspraakprocedure.

E

5

Voor de tijdelijke bushalte tegenover
De Wildeman worden de hier aanwezige invalidenparkeerplaats en laad/
loshaven één parkeerplaats opgeschoven, zodat er ruimte komt voor
een busperron. De bus gaat bij dit
perron op de rijbaan stoppen om reizigers in- en uit te laten stappen.

gerweg. Nu we hier toch aan de slag
gaan, doet zich de kans voor om op
het eerste deel van de Hagelingerweg
(tussen Broekbergenlaan en Burg.
Weertsplantsoen) ook andere wensen mee te nemen. Zo willen we het
in- en uitrijden bij de Dekamarkt versoepelen door meer ruimte te maken
in de middenberm. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk om de uitstraling van dit deel van
de Hagelingerweg te verbeteren en
meer te betrekken bij het centrumen het winkelgebied. Dit kan door
mooiere materialen te gebruiken in
de trottoirs en het asfalt van de rijbaan te vernieuwen. Ook de bomen
willen we vervangen, omdat deze
slecht zijn ontwikkeld als gevolg van
de hoeveelheid verkeer en het ontbreken van een goede ondergrond.

D

1

Na de rioolwerkzaamheden zal de
Broekbergenlaan opnieuw worden
ingericht. De bestaande bushalte
richting Haarlem, voor lijn 75 en
de buurtbus, komt dan te vervallen. In plaats daarvan komt er tijdelijk een halte ter hoogte van café-restaurant De Wildeman, direct
tegenover de halte richting IJmuiden. Een ontwerp voor de definitieve inpassing van de bushalte en
de inrichting voor het eerste deel
van de Hagelingerweg is in voorbereiding.

C

28

Bushalte Broekbergenlaan
straks tijdelijk verplaatst

B

A

1

BEHEER EN ONTWIKKELING

Rotonde voor de Orionweg
CADINFO: G:\PROJECTEN\_2014\14HB0705\04 PRODUCTEN INFRA\01 TEKENINGEN\14HB0705-DV-101-KLEURENPRESENTATIE.DWG

Het kruispunt Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat krijgt een
rotonde. Sinds de reconstructie in
2009 gebeuren er regelmatig ongevallen. Diverse aanpassingen
aan het kruispunt boden geen oplossing voor het probleem.
Inspraak
Ook de ontevredenheid van de verkeersdeelnemers heeft de gemeente doen besluiten de gevaarlijke kruising aan te
pakken. Velsen wil graag de plannen

met u delen. U kunt het ontwerp en
de toelichting inzien op www.velsen.
nl/meepraten in Velsen/inspraakonderwerpen. De inspraakperiode
is gestart en duurt tot 27 april 2015.
In deze periode vindt ook nog een inloopbijeenkomst plaats, waar iedereen de plannen kan inzien en zijn
vragen kan stellen. De datum en tijdstip van deze bijeenkomst maakt de
gemeente bekend op de website. Omwonenden krijgen hier nog een brief
over.

Wie vaart er mee?
Stichting SAIL Amsterdam en
SAIL Event Partners C.V. sponsoren een uniek uitwisselingsproject met jongeren. Dit jaar gaat
de reis van Noorwegen of Zweden naar Denemarken. Tijdens
deze Tall Ship Race doen de jongeren een unieke ervaring op en
werken ze mee op een Tall Ship.

Aan de gemeente Velsen is gevraagd om een jongere tussen de 15
en 25 te selecteren, die van 17 juli tot en met 3 augustus op de Gulden Leeuw of van 22 juli tot en met
3 augustus op de Vega Gamleby deze reis mee wil maken. Er zijn geen
kosten verbonden aan de reis en
het verblijf op het schip is inbegrepen.
Interesse?
Heb je interesse en ben je tussen de
15 en 25 jaar en beschikbaar in bei-

de genoemde perioden, stuur dan
vóór 3 april 2015 een motivatiebrief naar communicatie@velsen.
nl met daarin al je gegevens. Schrijf
vooral waarom jij meent voor deze
reis in aanmerking te komen!

P
Z
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Project De Ring krijgt vorm
Het Project De Ring is op korte termijn afgerond. Zo zijn de gebouwen opgeleverd aan de gemeente
en is Kreeft Infra B.V. gestart met
de eerste werkzaamheden rondom
de sporthal Zeewijk, bassischool
De Zandloper en peuterspeelzaal
Humpie Dumpie. Naar verwachting
wordt het complex half september
officieel geopend.

Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de
deur. Tijd om de tuin een opknapbeurtje te geven.

de Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan iedereen gratis compost afhalen op de
volgende dagen:

Een laagje compost zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de
plantjes. Kom naar de wijkpost Santpoort-Zuid en schep gratis uw compost!

- Vrijdag 27 maart tussen 08.00 en
16.00 uur
- Zaterdag 28 maart tussen 08.00 en
14.00 uur

Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen,
maar ook zakken, kruiwagens etc.

Verwarde vrouw veilig
thuis dankzij Burgernet
Dankzij Burgernet is donderdag 12
maart 2015 een vermiste 85-jarige
vrouw opgespoord. De verwarde
bejaarde was zonder rollator weggelopen van huis. Een deelneemster van het netwerk van de politie
zag haar lopen en meldde dit via
het gratis telefoonnummer. En met
succes. Na het telefoontje van de
opmerkzame burger arriveerde de
politie. De vrouw werd veilig naar
huis gebracht.

Hoe werkt Burgernet ?
Het signalement van de dame was verspreid via Burgernet. Bijna 5000 mensen in Velsen doen daar aan mee. Bij
Burgernet doet de politie een beroep
op de burgers. Diegenen die zich bij

het netwerk hebben aangemeld, ontvangen na een incident een spraak- of
sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij
gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan
de politie sneller en gerichter zoeken.
Momenteel wordt gemiddeld één op
de tien Burgernetacties dankzij tips
van deelnemers succesvol afgerond.
Ongeveer 70% van de heterdaad aanhoudingen die de politie verricht, is
mede te danken aan oplettendheid
van burgers.
Aanmelden bij burgernet kan via
www.burgernet.nl.

Spelen Leren Bewegen
Als straks de oude sporthal Zeewijk
gesloopt is, krijgt het hele gebied een
nieuwe uitstraling. Dan wordt ook het
nieuwe multifunctionele gebouw in
het verlengde van het Pleiadenplantsoen goed zichtbaar. Spelen, leren en
bewegen op één terrein. Nico Sengers, lid Bovenschools Management
daarover: “In dit gloednieuwe complex zijn de ruimtes onderling met elkaar verbonden. Zo geven we vorm
aan thema’s die voor de school belangrijk zijn: leren, gezondheid, sport
en bewegen. Natuurlijk ligt het accent
op de normale schoolvakken, maar alles gebeurt wel met een sportieve achtergrond. Gezond leven door te bewegen en verstandig te eten zijn belangrijke waarden. Keuzes leren maken
dus!”
Humpie Dumpie
De leiding van peuterspeelzaal Humpie Dumpie is de verhuizing al aan het
voorbereiden. Loek Timmer, manager
van Humpie Dumpie daarover: “ Oude
spulletjes worden uitgezocht, nieuwe
meubeltjes worden besteld. Wij kijken er naar uit om hun nieuwe lokaal
straks in gebruik te nemen! Intussen
maken de leidsters er met de kinderen
nog een paar gezellige maanden van,
in hun oude, vertrouwde lokaal. Ook
zijn wij blij met een eigen stukje ‘beweegplein’, speciaal ingericht voor de
peuters, zodat zij lekker en veilig buiten kunnen spelen”.
Beweegplein
Met het aanleggen van een beweegplein (zie impressie) gaat een langgekoesterde wens van de basisschool en
de peuterspeelzaal in vervulling. De

realisatie van het openbaar beweegplein is 12 maart gegund aan Nijha
bv. De komende weken zal er nog intensief overlegd worden om de laatste
puntjes op de i te zetten.
Ingebruikname
Omdat de oude sporthal eind maart
wordt gesloopt, neemt de gemeente
Velsen de sporthal vervroegd in gebruik. Vanaf maandag 30 maart vinden dan ook alle activiteiten plaats
in de nieuwe sporthal Zeewijk. Maar
eerst is er op 28 maart een groots volleybaltoernooi, georganiseerd door
Smashing Velsen. Woensdag 18 maart
kregen de (vak)leerkrachten van de
scholen en de sportverenigingen een
rondleiding in de nieuwe sporthal.
Tevens kregen ze instructie over het
veilig gebruik van het sport- en spelmateriaal en alle mogelijkheden die
dat in zich heeft. Voor informatie of
reserveringen: www.sportloketvelsen.nl of 0255-567666.
Sloop oude sporthal
Na 30 maart start Bent Velzen & Jacobs met de sloop van de oude sporthal Zeewijk. Als eerste starten zij met
de noodzakelijke asbestsanering. In
de huidige situatie vormt het asbest
geen gevaar, maar tijdens de sloop
wordt er extra aandacht besteed aan
het zorgvuldig verwijderen van het
asbest. Als dat achter de rug is, wordt
het gebouw na een keuring vrijgegeven. De aannemer gaat dan de overige
sloopwerkzaamheden doen. U zult de
eerste 2 à 3 weken van de sloopwerkzaamheden asbestsaneerders zien
werken. De werkzaamheden worden
conform de wet en regelgeving uitgevoerd en vormen dan ook geen risico/
gevaar voor u.
Meer informatie
Heeft u een vraag over het project De
Ring? Neem dan contact met ons op
via dering@velsen.nl of het telefoonnummer 0255-567200. De projectleider Steven Lehman staat u graag
te woord. Ouders van de peuterspeelzaal of de school kunnen natuurlijk bij
de schoolleiding hun vragen stellen.
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Rondleiding door gemeentehuis Velsen
Wat zijn nou typische ‘Dudokdetails’ in het gerenoveerde gemeentehuis van Velsen? Wie dat
wil weten, kan zich aanmelden
voor een rondleiding. Op zaterdag 11 april staat er weer een ronde gepland.

De renovatie (2014) van het gemeentehuis (het gedeelte dat architect Dudok heeft ontworpen) is aanleiding geweest om met de rondleidingen te starten. Er zijn ondertussen drie rondleidingen geweest, een
in september en november 2014 én
een in februari 2015. Wegens succes
wordt er nog één voor de zomervakantie gepland, zaterdag 11 april. De
1e rondleiding start om 10.30 uur bij
de ingang van het gemeentehuis aan

Plein 1945 te IJmuiden en duurt ongeveer een uur. De rondleiding is bedoeld voor zowel individuele geïnteresseerden als groepen. Is dit iets
voor uw school, bedrijf of club? Onder leiding van een lid van de Dudokstichting loopt u door het stadhuis. U wordt gewezen op de details
die typisch zijn voor de architect Dudok en de renovatie die het gebouw
heeft ondergaan. Voor iedere bezoeker is er na afloop een wandelroute
‘Een wandeling door het IJmuiden
van Dudok’ beschikbaar.
Het aantal deelnemers per rondleiding is beperkt. Wilt u zeker zijn van
een plekje? U kunt zich tot donderdag 9 april a.s. aanmelden via Communicatie@velsen.nl.

Afsluiting Andreaweg
Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang is de Andreaweg in
Velsen-Noord tot en met dinsdag 24 maart 2015 afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkerstraatweg, het Stratingplantsoen en de Grote Hout- of Koningsweg.

Werkzaamheden Wijkermeerweg en omgeving
Aanstaande maandag 23 maart
begint de firma Hussaarts bv met
haar werkzaamheden aan de Wijkermeerweg, de Wijkerstraatweg
(gedeeltelijk) en de Vletterliedenstraat in Velsen-Noord. De hoofdriolering wordt vervangen, de wegen opnieuw ingedeeld en er komen parkeerplaatsen. Verder gaat
veel aandacht uit naar het groen.
Bovendien worden de pleinen
rondom de Brede School aangelegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in meerdere fasen. De verwachting is, dat begin november alles afgerond is. Uiteraard onder
voorbehoud van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken.

Bereikbaarheid
Al het verkeer, behalve voetgangers,
wordt omgeleid. Voetgangers worden waar mogelijk langs het werk
geleid. Waar dat nodig en mogelijk
is, worden loopschotten of rijplaten
neergelegd om bedrijven en woningen nabij de werkzaamheden te voet
bereikbaar te houden.
Groenvoorzieningen
Gazons worden zo vlug mogelijk na
de aanleg van de verhardingen aangelegd of hersteld. Bomen en andere
beplanting worden- indien mogelijkdirect geplant.
Informatie
Voor meer info: www.velsen.nl./bestuur en organisatie/projecten of
bel: 140255.

Leerlingen lunchen met
het gemeentebestuur
Op dinsdag 17 maart genoot een
aantal leerlingen van een lunch
met de burgemeester Franc
Weerwind, vijf wethouders en vijf
raadsleden in het gemeentehuis
van Velsen. De lunch werd aangeboden door het John van Dijk
Fonds.

Het John van Dijk Fonds is door
de gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan het raadslid John van Dijk. Het John van Dijk
Fonds brengt jongeren dichter bij de
politiek.
De aanwezige leerlingen waren de
winnaars van een politieke quiz, die
tijdens de lessen van het John van
Dijk Fonds is gehouden op het Tech-

nisch College Velsen, het Maritiem
College, het Tender College, het Vellesan College, het Ichthus Lyceum
en het Gymnasium Feliseum.
De leerlingen werden verdeeld over
vijf ronde tafels. Iedere tafel kreeg
een thema: verkeer en vervoer, sport
en recreatie, jeugdbeleid en jeugdzorg, kunst en cultuur en veiligheid.
Na een welkomstwoord door burgemeester Franc Weerwind bespraken
de leerlingen de thema’s met de bestuurders van de gemeente Velsen
onder het genot van een broodje en
wat te drinken. De raadsleden gaven
de aftrap van het gesprek door een
voorwerp mee te nemen, dat bij een
van de thema’s paste. (foto: Reinder
Weidijk)
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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 vragen die daar-

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

criminatiezaken 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. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.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 noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7
maart 2015 tot en met 13 maart
2015 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
Kromhoutstraat 54 0025, legaliseren tussenvloer (13/03/2015) 37842015;
Van Linschotenstraat 15, plaatsen
noodtrap (09/03/2015) 3537-2015;

Zeeweg 245, plaatsen uitbouw
(11/03/2015) 3886-2015;
Kievitlaan 19, vergroten 2e verdieping (10/03/2015) 3623-2015;
Lierstraat 93, plaatsen over de nok
dakkapel (13/03/2015) 3769-2015;
Geleenstraat 27, plaatsen over de
nok dakkapel (09/03/2015) 35452015.

Bonairestraat 35 BEN en BOV, samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning (09/03/2015) 3502-2015;
Wüstelaan 100, kappen boom
(09/03/2015) 3522-2015.

kant woning (12/03/2015) 37412015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, verwijderen
draagmuur (11/03/2015) 3637-2015.

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg ong., kappen 2 bomen (11/03/2015) 36262015;

Velserbroek
Vromaadweg 111, dichtbouwen dakterras (12/03/2015) 3716-2015;
De Zeiler 126, bouwen schuur voor-

tie 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.

Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, loca-

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 59, plaatsen dakkapel voorzijde (13/03/2015) 19932015.

Circus Sijm, 14 t/m 17 mei 2015,
Vestingplein
te
Velserbroek
13/03/2015) u15.001542;
Haarlem Nightskate, 13 mei, 17 juni en 26 augustus 2015, start- en finishlocatie het Polderhuis aan het
Vestingplein te Velserbroek (16/03/
2015) u15.001360;
Voorjaarsactie, 4 april 2015, winkelcentrum Velserbroek (16/03/ 2015)
u15.001337;
Herdenkingsplechtigheid en herdenkingstocht, 4 mei 2015, Plein
1945 te IJmuiden (16/03/ 2015)
u15.001879.

IJmuiden
Griftstraat 10, plaatsen dakopbouw
(12/03/2015) 1121-2015;
Griftstraat 12, plaatsen dakopbouw
(12/03/2015) 1105-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Kamperen buiten een kampeerterrein artikel 4.26 APV

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Driehuis

Evenementen artikel 2:17 APV

Zwemwedstrijden met overnachting, 27 en 28 juni 2015, Heerenduinweg 6 te IJmuiden (13/03/ 2015) ,
u15.001897.

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

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Infopagina
19 maart 2015
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Vergadering IJmondcommissie op 24 maart 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: de heer S. Ferraro
1
2
3
4

Agenda
Opening en mededelingen (19.30 uur)
Vaststelling agenda
Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 17 februari 2015

5 Nieuwe uitvoeringsovereenkomst met HVC voor inzameling huishoudelijk
afval en BOR-taken
6 Sluiting
De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij
de raadsgriffier Martin van Engelshoven-Huls: griffie@beverwijk.nl

Vergadering gemeenteraad Velsen 26 maart 2015
Locatie: Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Tijd: 20.30 uur.

aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 maart 2015
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad:
raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of
achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een samenvatting van
de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het TV kanaal van RTV
Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

BESLUITVORMING
6. Bestuurlijke lus Zeezicht
7. Verordening tot 7e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009
8. Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten
een boodschap meegeven 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 aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken
van het actualiteitenuurtje dan dient u zich voor woensdag 25 maart 16.00 uur

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de
digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 5 maart 2015 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

Risicoverevening jeugdzorg
Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
MRA-agenda
Kustinformatie – en innovatiecentrum (KIIC)
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond
• 1e Herziening begroting 2015 Milieudienst IJmond
• Voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester

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

Ladderbeekstraat 61, VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

Wijziging aanwijzingsbesluit strandzonering
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 8 juli 2014
hebben besloten:

- het aanwijzingsbesluit strandzonering van 3 juli 2009 te wijzigen
in die zin dat zone 1 op het strand

van IJmuiden niet langer het gehele jaar, maar alleen tussen 1 oktober en 1 juli is aangewezen als
plaats waar het toegestaan is kiteen windsurfplanken op het strand
te brengen, te hebben of vanaf het
strand in zee te brengen.

- deze wijziging in werking te laten
treden op de eerste dag na bekendmaking.
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.

Tevens ligt de regeling 6 weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd
op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

