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Night Skate door Velsen
Velsen - Na een korte zomerstop ging woensdag 14 augustus de Haarlem Night Skate weer
van start. De laatste editie vanuit
Velsen dit seizoen, er komen er
nog drie vanuit Haarlem.
Het was vorige week woensdag

een prachtige dag. Vanaf het
Vestingplein in de Velserbroek
kwam een zeer grote groep skaters in beweging. Het thema was
‘Caribbean’ en veel deelnemers
hadden zich dan ook versierd
met slingers of een tropische

outfit aangetrokken. De route
ging door Santpoort, Driehuis en
het centrum van IJmuiden langs
de haven en de tijdelijk door de
politiebegeleiding geblokkeerde
Kanaaldijk naar de pauzeplaats
bij het Tata Steel Stadion. Na de

Zie het artikel elders in deze uitgave.
Rabobank. Samen sterker.

pauze vervolgde de route door
Spaarnwoude en een extra ‘lusje’ door Haarlem.
Woensdag 28 augustus is er
weer een Haarlem Night Skate met start bij de ijsbaan. (foto:
Paul van de Keer)

Drukke open dag IJRB
IJmuiden - De open dag van
de IJmuider Reddingsbrigade was een groot succes. Afgelopen zondag kwamen ongeveer 300 bezoekers een
kijkje nemen bij de vrijwillige redders op het IJmuiderstrand.
De IJmuider Reddingsbrigade
(IJRB) organiseerde de open
dag om meer te kunnen vertellen over het reddingswerk. Al
voor de officiële opening kwamen de eerste bezoekers een
kijkje nemen. Om 12.00 uur
stond al het materiaal uitgestald
rondom het hulpdienstengebouw ‘De Waecker’ en was iedereen klaar voor de open dag.
Al snel kwamen tientallen bezoekers om op de foto te gaan
met het veeal oranje reddingsmateriaal. De leden van de IJRB
vertelden zo veel mogelijk over
de materialen en het werk wat
zij doen.

Speciaal voor kinderen waren er
vijf opdrachten waarmee zij een
reddersdiploma konden behalen. Als alle vijf de opdrachten waren uitgevoerd, dan werden zij een beetje redder van de
IJmuider Reddingsbrigade!
Om 14.00 uur was er een reddingsdemonstratie waar de redders lieten zien hoe een drenkeling wordt gered. Dat gebeurde met behulp van een boot en
een waterscooter. Op de zuidpier stonden ongeveer 80 bezoekers, die enthousiast naar
de demonstratie keken. Door
middel van een luidspreker vertelde de reddingsbrigade wat
de redders op het water deden
en waarop zij allemaal moeten
letten.
Rond 16.00 uur was de open
dag ten einde. Sommige kinderen kregen maar niet genoeg van het klimmen op de
boten en auto’s, want zij wilden
niet meer mee terug met de ou-
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Snelheidscontrole

ders. De reddingsbrigade hoopt
dat zij zich in de toekomst aanmelden om redder te worden.
Naast het reddingsbrigadewerk

op het strand geeft de IJRB elke
vrijdagavond zwemles aan jong
en oud. Zie ook www.ijrb.nl. (foto: IJRB)

Velsen-Zuid - Het verkeersteam
van de politie heeft vorige week
dinsdag op de Amsterdamseweg
N202 een snelheidscontrole gehouden. Daarbij werden 36 hardrijders bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was 111 km/uur. Alle overtreders kunnen hun bekeuring binnenkort thuis verwachten.
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Medisch Centrum in
Rabobank Spaarndam

De Tijdgeest staat
voor kwaliteit
IJmuiden - Aan de Tussenbeeksweg 7 heeft één dezer
dagen kringloopwarenhuis De
Tijdgeest zijn deuren geopend.
Onder de bezielende leiding
van Sindie en Ted Breuring is
er de afgelopen weken keihard gewerkt om het voormalige pand van Citroëngarage
Giesberts als kringloopwarenhuis geschikt te maken. Hoewel
in de voormalige werkplaats
nog wel het een en ander moet
worden aangepast is de showroom, waar destijds de nieuwe
auto’s stonden te pronken, al in
gebruik maar nu als showroom
voor gebruikte artikelen.
Ted legt uit: ,,Wij willen onze
klanten juweeltjes van meubelen en woonaccessoires aanbieden voor zeer nostalgische
prijzen. Maar we verkopen
ook witgoed, elektronica, sanitair en ander huisraad. Al deze
spullen worden keurig schoongemaakt, getest en voorzien
van alle bijbehorende stekkers
en snoertjes. Bij ons koopt de
klant geen magnetron die bij
het eerste gebruik al uit elkaar
ploft.’’
Sindie’s taak ligt meer op het
vlak van etaleren en bij het pimpen van meubels en accessoires waardoor deze een eigentijdse, landelijke uitstraling krijgen. Enthousiast vertelt zij: ,,Er
komt ook een groot kledinggedeelte voor zowel jong als ouder, met grotere maten en com-

pleet met paskamer.
En zodra we meer spullen verzamelen komen er in de grote
hal compartimenten met alles
voor de keuken, badkamer, kinderkamer en hobby. Het wordt
dus een echt ‘warenhuis’.”
En Ted vult aan: ,,Waar we zeer
trots op zijn is het feit dat we
binnen ons warenhuis een
beddenoutlet starten onder de
naam ‘Sleepz Good’. We gaan
A-merk bedden verkopen tegen B-prijzen. Wat de merken
betreft moet je denken aan Auping, Eastbourne en Hastings.’’
Sindie en Ted benadrukken dat
hun onderneming een heel sociaal bedrijf is en dat ze bezig
zijn met het UWV om mensen
met een uitkering aan het werk
te houden tot ze een vaste baan
vinden.
Ook vrijwilligers die, voor een
paar uurtjes, bezigheid zoeken zijn van harte welkom. Momenteel zou ondersteuning
door een timmerman of –vrouw
zeer welkom zijn. Ted vervolgt:
,,Moet er met spoed een woning, zolder of garage worden
leeggemaakt, dan zijn de mensen bij ons aan het juiste adres.
We kunnen de spullen ophalen,
maar langsbrengen mag natuurlijk ook. Dan staat de koffie klaar.’’
Kringloopwarenhuis De Tijdgeest is bereikbaar op telefoonnummer 0255-756707 of
06-16983070.

Zondag groot feest
in De Heerenduinen

IJmuiden - Zondag 25 augustus
viert zwembad De Heerenduinen
haar 10-jarig bestaan. Dat doen
de medewerkers samen met de
bezoekers.
Van 09.00 tot 14.00 uur vinden er diverse leuke activiteiten
plaats in en rond het zwembad.
Zo wordt er ‘s ochtends ijsje uitgedeeld aan de klanten. Tussen
10.00 en 14.00 uur is er een instuif met ballonenclown Lucky.

Om 11.30 uur vindt de badeendjesrace plaats.
De opbrengst gaat naar een lid
van zwemvereniging VZV om
een behandeling in het buitenland mogelijk te maken. Om
11.45 volgt de prijsuitreiking, de
uitslag van de kleurwedstrijd en
wordt de 22.500ste bezoeker van
de maand augustus bekend gemaakt en In het zonnetje gezet
met een taart.

Velsen - Sinds 1 mei 2013 is het
Verkoop- en Advieskantoor van
Rabobank Velsen en Omstreken
in Spaarndam gesloten. De nieuwe bestemming van het bestaande bankkantoor is inmiddels
vastgesteld. Huisarts mevrouw
P. Hendriks zal een medisch centrum in het voormalige Rabobank
gebouw realiseren.
In goed overleg met de gemeente, de dorpsraad, lokale ondernemers en het dorpscentrum is door
de Rabobank een keuze gemaakt
voor de nieuwe bestemming van
het pand, het medisch centrum.
Het medisch centrum stond ook
bovenaan het wensenlijstje van
de leden en de ledenraad van de
bank, die hierover tijdens speciale ledenbijeenkomsten geraadpleegd zijn.
De bevolking van Spaarndam
groeit en vergrijst. Om aan de
groeiende vraag naar zorg en hogere eisen aan de zorg tegemoet
te komen, is een uitbreiding en
verbetering van de ruimte van de
huisartsenpraktijk noodzakelijk.
De oplossing daarvoor is gevonden in het voormalige pand van
de Rabobank aan de Ringweg 32.
In het medisch centrum zullen
naast de huisarts ook nieuwe
vormen van zorg worden aangeboden, zoals een praktijkondersteuner voor de ouderenzorg en
een praktijkondersteuner GGZ
(geestelijke gezondheidszorg).
Voor het gemak van patiënten worden zoveel mogelijk verschillende typen zorg onder één
dak aangeboden. Het is dan ook
goed nieuws dat de tandarts en
de apotheek zullen meeverhuizen
naar het nieuwe pand. Daarnaast
is er ruimte beschikbaar gesteld
aan andere medische zorgverleners, zoals een diëtist, verloskundigen en Medial laboratorium.

De voorbereidingen voor de verbouwing van het pand zijn in volle gang. Verwacht wordt dat de
verbouwing begin september
2013 zal starten met als doel om
het medisch centrum in het begin
van 2014 te openen. Een prijsvraag voor de naam van het nieuwe medisch centrum is uitgezet
onder de patiënten van de huisarts.
De verkoop van het pand betekent voor klanten van de Rabobank dat zij welkom zijn bij de
kantoren in de omgeving, zoals
Velserbroek,
Santpoort-Noord
of IJmuiden. Daarnaast kunnen
klanten via internet, e-mail en telefoon al veel dagelijkse bankzaken regelen. De adviseurs van
de Rabobank zijn telefonisch op
023-5133500 en online via www.
rabobank.nl/velsen bereikbaar.
Voor complexere vraagstukken
staan adviseurs Particulieren Andre Castricum en Albert Mol,
speciaal klaar voor de klanten in
Spaarndam. Ze helpen de klant
telefonisch of, indien gewenst op
locatie, thuis of op een van de andere Rabobankvestigingen. Speciaal voor de klanten in Spaarndam houdt de Rabobank elke
vrijdagochtend van 10.00 uur tot
11.00 uur inloopspreekuur in het
Dorpscentrum Spaarndam.
In overleg met de leden van de
Rabobank is besloten om de
geldautomaat van de Rabobank
te behouden. Deze geldautomaat
blijft in Spaarndam aanwezig, op
de vertrouwde plek aan de Ringweg. Om de geldautomaat voor
lange termijn aan te passen aan
de nieuwe situatie, moet deze
eind augustus verbouwd worden.
Dit betekent dat de geldautomaat
vanaf maandag 26 augustus tot
en met maandag 16 september
buiten werking zal zijn.

Letz Zep in Thalia

IJmuiden - Voor iedereen die
Letz Zeppelin nooit live heeft
gezien is er op zondag 29 september om 16.00 uur de Britse
band Letz Zep in Thalia. Letz
Zep wordt beschouwd als één
van de beste Led Zeppelin coverbands ter wereld door critici,
Led Zeppelin fans én de meesters zelf: ‘I walked in, I saw me!’,
was de reactie van Robert Plant
na het bijwonen van een concert. In de ruim twee uur durende Letz Zep show komt het gehele repertoire van hun idolen
voorbij, met zowel hits als Stairway To Heaven en Kashmir als
minder bekend materiaal. Van
uitverkochte arena’s in Parijs en
Madrid, grote festivals in Mexico en Venezuela en optredens
door heel Europa, overal weten
Billy Kulke, Andy Gray en de anderen het ware ‘Zep gevoel’ tot
leven te brengen. Letz Zep gaat
niet over nostalgie, maar maakt
een vuist tegen de tand des tijds

en houdt in leven wat de grote rock artiesten van weleer te
vroeg hebben achter gelaten.
Een concert voor alleen echte
liefhebbers dat niet gemist mag
worden.
Kaarten kosten 15 euro en zijn
verkrijgbaar bij de receptie van
Augusta of online ia www.thaliatheater.nl.
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Santpoorts
Belang houdt
open dag

Laatste week tentoonstelling ‘Kletsnet’ in PVM
Driehuis - Deze week is de succesvolle tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor het laatst te bezoeken
in het Pieter Vermeulen Museum.
Tot en met zondag 25 augustus
kunnen kinderen nog kopje ondergaan om te ontdekken, zien
en horen wat er zich allemaal in
Nederlandse wateren afspeelt. In
de interactieve tentoonstelling,
die speciaal is gemaakt voor kinderen, zijn al meer dan 4000 bezoekertjes door de draaikolk de
sprookjesachtige onderwaterwereld binnengestapt om met
behulp van een toverstafje de
dieren daar te laten praten.
Na 25 augustus is het PVM tot 7
september gesloten wegens de
opbouw van de nieuwe tentoonstelling. Vanaf 8 september is ie-

dereen weer welkom in het museum om alles te ontdekken over
de dieren die actief zijn als wij
slapen in ‘Het Duistere Dierenrijk’. Het Pieter Vermeulen Museum is met spoed op zoek naar
baliemedewerkers. In verband
met het vertrek van een vrijwilliger die 10 jaar lang op vrijdagmiddag het gezicht van het museum was, zoekt het PVM voor
deze middag een vaste baliemedewerker.
Daarnaast zoekt het museum
ook nog invalkrachten voor de
woensdag, vrijdag en zondag.
Het museum is dan altijd van
13.00 tot 17.00 uur geopend.
Geïnteresseerde kunnen contact
opnemen met het museum via
0255-536726 of info@pieter-vermeulen-museum.nl.

Zomerfeest Hofstede
Velserbroek - De temperatuur
was er wel naar vrijdag 9 augustus. Buiten was het al warm
maar binnen in het wijkcentrum
nog veel warmer. Vele senioren,
zo’n honderd en tien, vierden
het zomerfeest met een geweldig muzikaal optreden van
Cock Zwanenburg.
Er werd gedanst en gelachen,
gezongen en gegeten. Een fors
aantal vrijwilligers waren al
vanaf de ochtend in touw om
een prachtig buffet neer te zetten. Huzarensalade, zalmsalade, krabsalade, nasi, bami, kip-

kluifjes, gevulde eieren, pastasalade, meloen met ham, makreelmousse, kaasjes, fruitsalade, stokbrood, gevulde eieren,
stokbrood. Alles vond grif een
weg naar de hongerige magen
van de feestvierders. Hulde aan
de vrijwilligers die dit alles mede mogelijk maakten.
Menigeen verzuchtte bij het
naar huis gaan, met rode wangen van het dansen (of toch de
wijn?) en voldaan van al het
heerlijke eten, dat een feest als
dit best vaker georganiseerd
mag worden!

Santpoort-Zuid - Zaterdag 24
augustus a.s. van 14.00 tot 16.00
uur presenteren zij het programma voor het seizoen 2013-2014
in de Poorterszaal van ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Een aantal docenten zal aanwezig zijn om u te informeren over de door hen te geven
cursussen. Naast de vele bekende op het gebied van onder andere bewegen, computer, bridge,
kunst en cultuur, muziek en talen,
bieden wij dit jaar een aantal nieuwe cursussen aan zoals bijvoorbeeld ‘Hoe haal ik het maximale uit
mijn digitale camera’. Ook dit jaar
kunt u onder leiding van de heer
Matsumoto Japanse keramiek, vogels van papier-maché en boekjes
van zelfgeschept papier maken,
zijn er de diverse cursussen Patchwork en Quilten en kunt u onder
leiding van Ineke Poort weer Wolvilten. Dit jaar start er ook weer
op de woensdagmiddag een cursus Goochelen voor beginners en
later in het jaar voor gevorderden.
Ook dit jaar weer nieuwe cursussen over het Humanisme en over
de Wereldgodsdiensten. Natuurlijk zal ook weer een wandeling
in Santpoort op het programma
staan en zal Lia Vriend weer een
cursus Landschappelijke ontwikkeling in Noord Holland verzorgen, dit maal met focus op Kennemerland. Naast de verschillende cursussen Engels en Frans ook
weer een cursus Italiaans, en natuurlijk de cursussen Nederlands
Proza en Poëzie. Voor de fijnproevers is er een workshops Chinese, Spaanse en Italiaanse keuken.
Verder staat er een tiental interessante lezingen op het programma. Op muzikaal gebied schenken
zij dit jaar aandacht aan de zonen
van Bach en zal André Kaart u muzikaal oog in oog laten staan met
Magere Hein. En natuurlijk kunt
u weer komen zingen in het koor.
Zie ook www.santpoortsbelang.nl.
Via deze site kunt u zich ook aanmelden als deelnemer aan een of
meerdere cursussen.

VZV’s familietoernooi
IJmuiden - Dit jaar bestaat de
Velser Zwem Vereniging (VZV)
alweer 85 jaar. Om dit te vieren
wordt er op een zaterdag 31 augustus een waterpolotoernooi voor
familie en vrienden gehouden. Ieder lid van VZV, die minimaal in
het bezit is van zijn of haar A- en
B-diploma, kan hieraan meedoen.
Samen met familie en vrienden
kan er een team samengesteld
worden bestaande uit minimaal 5
spelers. Er zijn twee categorieën:
één voor jeugd tot 13 jaar en één
voor volwassen en jeugd vanaf 13
jaar. Op 31 augustus vanaf 15.00
uur zal er een spetterend gezellig
sportief toernooi plaats vinden in
zwembad De Heerenduinen.

40 jaar Apostolisch
Genootschap Zeewijk

IJmuiden - De gemeenschap
IJmuiden van het Apostolisch
Genootschap bestaat sinds november 1878. Tot 1973 was de
plaats van samenkomst gevestigd aan de Kanaalstraat in
Oud-IJmuiden. Op 18 augustus 1973 werd het nieuwe gebouw in Zeewijk in gebruik genomen. Ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan biedt het
genootschap nu de gelegenheid om van binnen alles eens
te bekijken. U kunt dan een indruk krijgen hoe dit gebouw elke zondag wordt gebruikt. Er is
muziek en een diapresentatie

over de bouwperiode. Ook zal
een van de koren te bewonderen en te beluisteren zijn, onder
begeleiding van het prachtige
pijporgel en de piano. Natuurlijk wordt u ontvangen met koffie/thee of een drankje voor de
kinderen en desgewenst kunt u
een rondleiding krijgen door het
hele gebouw.
U bent van harte welkom op zaterdag 24 augustus van 15.00
tot 16.30 uur. Het Apostolisch
Genootschap IJmuiden is gevestigd aan de Doorneberglaan
29 in IJmuiden. Zie ook www.
apgen.nl.

Veel activiteiten op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - De schoolvakantie kan dan voorbij zijn,
op de Ruïne van Brederode
worden de komende periode
nog veel activiteiten georganiseerd. Natuurlijk staat de door
Yvonne Piller georganiseerde
Beeldentuin er nog tot en met
zondag 25 augustus.
Aankomende vrijdag (23 augustus) is het de Nacht van de
Vleermuis op de Ruïne van Brederode, georganiseerd in samenwerking met Noord Hollands Landschap. In twee rondes worden de bezoekers door
twee experts rondgeleid om de
Vleermuizen te zien en te horen
(met een Batdetector). De eerste ronde start om 21.00 uur, de
tweede ronde start om 22.30
uur, inschrijven vooraf wordt
aangeraden, via de website.
Zondag 25 augustus is er een
bluesoptreden van niemand
minder dan Dirk-Jan Vennik. Tijdens dit koffieconcert,
dat aanvangt om 11.30 uur, zal
Dirk Jan de bezoeker verrassen met een historische tour
door de Blues muziek. Zingend,
vertellend en zichzelf begeleidend op piano, gitaar en mondharmonica, met covers en bestaand eigen werk, maar ook
enkele nieuwe eigen nummers!
Zaterdag 31 augustus staan
er kunstwerken op de Ruïne
waarin geslapen kan worden.
De Ruïne is daarmee onderdeel
van het kunstproject Fields of
Wonder. Zie ook www.fieldsofwonder.nl. En op die datum, 31
augustus, stond ook de tweede editie van Chill at the Cast-

le op het programma, maar dat
is geannuleerd. Voorzitter Dimitri Arpad en Marcel Sukel,
de organisator van dit evenement, leggen uit waarom. ,,De
vorige Chill was een groot succes. De sfeer was goed en alles
liep perfect. De acts waren toen
al echt waanzinnig goed en de
komende editie hadden we nog
meer te bieden. Het aantal bezoekers de eerste editie, viel iets
tegen, ook omdat we toen weinig tijd voor promotie hadden.
De recensies in de krant en op
twitter en facebook waren ook
laaiend enthousiast. Dus reden
voor ons om een tweede editie te organiseren, waarbij eerder met promotie en kaartverkoop begonnen was. We waren
zelfs op de Santpoortse feestweek aanwezig. Het resultaat
is echter dat we tot op heden
slechts een beperkt aantal verkocht hebben. Daarmee is Chill,
dat wij geheel onder eigen regie organiseren, voor Stichting
Heerlijkheid Brederode een te
groot financieel risico en kon ik
eigenlijk niets anders dan besluiten om deze editie van Chill,
niet door te laten gaan.’’ De onzekerheid over het weer doet
mensen wachten met het kopen van kaarten in de voorverkoop en dat het Havenfestival,
dat dit jaar één dag is, diezelfde dag plaatsvindt, zal ook niet
geholpen hebben.
Op 1 september is er het maandelijkse koffieconcert op de
Ruïne met Nova Zembla. Zie
ook www.heerlijkheid-brederode.
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Rondrit met
stoomtrein

Vrijdag

23 augustus
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tento0nstelling: ‘Van Pantserfort tot
Forteiland, 125 jaar Forteiland
IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00
tot 17.00 uur. Zie ook www.pieter-vermeulen-museum.nl.
Velserbroekloop start om
19.30 uur bij het Polderhuis,
Vestingplein in Velserbroek. Inschrijving is ter plaatse mogelijk
vanaf 18.30 uur tot een kwartier
voor de wedstrijd.
Beachparty bij JC Branding.
Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang
2,-, incl. garderobe. JC Branding ligt aan de achterzijde van
buurtcentrum De Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden.

Zaterdag
24 augustus

Rommelmarkt op het Kennemerplein (t/o de Vomar) IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Nieuwe seizoen van start bij
HKC Strawberries in Driehuis.
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Kunst op het plein. Kunstmarkt op Plein 1945 van 10.00
tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tento0nstelling: ‘Van Pantserfort tot
Forteiland, 125 jaar Forteiland
IJmuiden’.
Open dag bij Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid. Van 14.00 tot
16.00 uur.

Zondag
25 augustus

Kofferbakmarkt op Velserduinplein in IJmuiden. Van 08.00
tot 16.00 uur.
Feest bij zwembad De Heerenduinen i.v.m. 10-jarig bestaan.
Van 09.00 tot 14.00 uur vinden er diverse leuke activiteiten plaats.
Rondrit met de stoomtrein over
het staalbedrijf Tata Steel. Vertrek om 10.45 uur vanaf station
Velserbosch in Velsen-Noord.
Open huis bij Kunstencentrum
Velsen. Van 12.00 tot 16.00 uur.
SundayFair tijdens de koopzondag op de Breestraat in Beverwijk. Van 12.00 tot 17.00 uur.

Muco’s Benefiet concert van
13.00 tot 18.00 uur bij speeltuin
Zeewijk, Orionweg 700 IJmuiden. Opbrengst ten bat van taaislijmziekte.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tento0nstelling: ‘Van Pantserfort tot
Forteiland, 125 jaar Forteiland
IJmuiden’.
Lezing ‘De Camino en de Kunst’
om 14.00 uur in de Engelmunduskerk in Veslen-Zuid.

Maandag
26 augustus

Open dag bij Iber Lengua,
Zaanenstraat 18 in Haarlem.
Voor informatie: 023-5389849.

Brasserie DenK
trakteert alle jarigen
Santpoort-Noord - Vanaf 1
september lanceert Brasserie
DenK een nieuwe actie: DenK
Trakteert. Hierbij trakteert DenK
de jarige op een gratis gang
bij bestelling van een driegangenmenu. Dit nieuwe en unieke concept biedt gasten de kans
om voordelig te genieten van

een extra feestelijk diner in de
moderne brasserie van Landgoed Duin & Kruidberg.
Bijna jarigen die zich willen laten
trakteren door Brasserie DenK
moeten een geldig identiteitsbewijs meenemen en twee weken
voor of na hun verjaardag reserveren via 023-5121800.

Velsen-Noord - Zondag 25
augustus organiseert vereniging Hoogovens Stoom IJmuiden een rondrit met fotostop
over het staal bedrijf Tata Steel.
Vertrek om 10.45 vanaf station Velserbosch, gelegen achter
het Dudokhuis Hoofd kantoor
Wenckebachstraat 1. Borden
geven aldaar station Velserbosch en Hoogovens Museum
aan. Na de rit is het museum
geopend. Bij grote deelname
word een tweede rit gepland.
Kaarten zijn vanaf 9.30 uur verkrijgbaar in het station of via
www.csy.nl. Toegang: kinderen van 0 tot 12 jaar 4 euro, en
volwassenen 6 euro. Een ieder
die mee gaat moet, om veiligheids redenen, een geldig IDkaart of paspoort bij zich hebben, een rijbewijs is niet geldig.
Om 12.15 uur is de trein weer
retour op station. Dan kunt u
het museum bezoeken. Gereserveerde kaarten dienen op
de dag van de rit voor 10.00
uur te zijn afgehaald. De volgende ritten zijn: 29 september
en 27 oktober.

Dinsdag

Velserbroekloop

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Café in het Ontmoetings Centrum Zeestroom
IJmuiden. Van 19.45 tot circa
21.00 uur.

IJmuiden - Op vrijdagavond 23
augustus aanstaande organiseert Atletiekvereniging Suomi
de jaarlijkse Velserbroekloop.
Er zijn recreatrielopen over 5 en
10 km en een jeugdloop over
1,2 kilometer (6 t/m 12 jaar). De
start vindt om 19.30 uur plaats
bij het Polderhuis aan het Vestingplein. Daar wordt ook gefinisht. Inschrijving is ter plaatse mogelijk vanaf 18.30 uur tot
een kwartier voor de wedstrijd.
Zie ook www.avsuomi.nl.

27 augustus

Woensdag
28 augustus

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tento0nstelling: ‘Van Pantserfort tot
Forteiland, 125 jaar Forteiland
IJmuiden’.
Open dag bij Iber Lengua,
Zaanenstraat 18 in Haarlem.
Voor informatie: 023-5389849.
Kook- en eetgroep voor nabestaanden bij Inloophuis Kennemerland. Van 17.00 tot 20.00 uur.

Donderdag
29 augustus

Open dag bij Iber Lengua,
Zaanenstraat 18 in Haarlem.
Voor informatie: 023-5389849.

Kunst op
Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 24 augustus wordt van 10.00 tot 16.00 uur
weer een kunstmarkt georganiseerd op Plein 1945. Er zullen
vele kramen met verschillende
kunstvormen staan, zoals aquarel, acryl- en olieverfschilderijen,
keramiek, sieraden en nog veel
meer. De kunstmarkt wordt muzikaal omlijst door Jurre van der
Linden.

Deloitte telt
euro’s van
Velsen

Danielle Harmsen
wint ranglijsttoernooi
IJmuiden - Nick van der Meer
en Danielle Harmsen (foto) hebben de eerste editie van de
KNLTB Nationale Ranglijsttoernooi
Kampioenschappen*****
op hun naam geschreven. De
winnaars ontvangen naast een
geldbedrag ook een wildcard
voor de KNLTB Tennis Masters
in december van dit jaar.
In de finale van het vrouwentoernooi stonden de nummers
een en twee van de plaatsingslijst tegenover elkaar. De als
tweede geplaatste Harmsen uit
IJmuiden won met 6-4 6-1 van

Olga Kalyuzhnaya (Berlicum).
De NRTK vonden dit jaar voor
het eerst plaats en werden van
12 to en met 18 augustus gespeeld op de gravelbanen van
Racketcentrum Ramele in Raalte. Het toernooi kan gezien worden als de opvolger van de Nationale Tennis Kampioenschappen (NTK). Enig verschil is dat
de winnaars van de NRTK geen
nationaal kampioen zijn. Deze titel wordt vergeven aan de
winnaars van de KNLTB Tennis Masters in december. (foto:
Henk Koster)

Velsen – Na een openbare Europese aanbesteding heeft de
gemeente Velsen Deloitte Accountants BV gekozen tot gemeentelijk accountant voor de
periode vanaf boekjaar 2013.
Er zijn vier offertes ontvangen, waarvan die van Deloitte de beste score haalde. Deloitte mag twee jaar lang de
boekhouding van de gemeente controleren. Deze overeenkomst kan desgewenst met
maximaal twee jaar worden
verlengd.

Klaverjassen
IJmuiden - Woensdag 4 september gaat men weer beginnen
met de wintercompetitie klaverjassen in Café Kamperduin aan
de Bik en Arnoldkade 12. De
aanvang is 20.00 uur. Ierdeen is
van harte welkom.
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In memoriam

Alzheimer Café
in Ontmoetings
Centrum
Zeestroom

Aart van Heusden
waren veel (muzikale) vrienden
bij aanwezig.

Je vecht
maar voor je het weet
de bel
de laatste ronde
Uniek. Markant. Kleurrijk.
Muzikaal. Oprecht. Het zijn
woorden die in je opkomen
als je denkt aan Aart van
Heusden. Hij overleed vorige
week zondagavond op 43-jarige
leeftijd aan de gevolgen van
kanker.
Aart is vooral bekend
vanwege zijn muzikale en
politieke carrière. In de jaren
negentig was hij zanger van
de legendarische band S5.
Velsenaren die veel in d’Arc
of op lokale festivals kwamen,
kunnen de tekst van ‘Ik wil
alleen met jou naar bed’ en het
prachtige ‘Vloedgolf’ nog steeds
meezingen. Zijn vertolkingen
van nummers van The Rolling
Stones waren legendarisch.
Op het podium kroop Aart
volledig in de huid van Mick
Jagger, zijn grote voorbeeld
en inspiratiebron. Zijn laatste
optredens – hij was toen al ziek
– gaf Aart eerder dit jaar in de
Zeewegbar en Beach-Inn. Daar

Het grootste gedeelte van
zijn leven werkte Aart als
taxichauffeur. Hij deed dat met
net zo veel passie en toewijding
als andere dingen. Eind jaren
negentig werd hij politiek actief,
in eerste instantie voor Velsen
Vooruit, waarvan hij medeoprichter was, en later voor
Velsen Lokaal. Mede dankzij een
groot aantal voorkeursstemmen
zat Aart van 1998 tot 2006 in de
gemeenteraad. Hij verwonderde
zich regelmatig over de politieke
mores en stak zijn mening
hierover niet onder stoelen of
banken.
Aart was zeer begaan met
zijn medemens en deed
veel vrijwilligerswerk.
Hij was hulpsinterklaas,
speaker en voorzitter van
de supportersvereniging
van Telstar, presentator
van festivals en de lokale
radio- en televisiezender
en scheidsrechter op het
hockeyveld. Voor al die
inspanningen betaalde hij een
hoge tol, want in huiselijke kring
was hij vaak somber.
In de zomer van 2012 werd
bij Aart voor de tweede keer
kanker geconstateerd. Ondanks
verscheidene chemokuren heeft
hij de strijd tegen deze ziekte op
11 augustus 2013 verloren.
Friso Huizinga
Op verzoek van de familie is
tot na de (besloten) uitvaart
gewacht met het plaatsen van
dit bericht.

Meer steun voor
jeugdwerkloosheid
Regio – De rijksoverheid stelt
voor de regio Midden en Zuid
Kennemerland een bedrag van
438.000 euro beschikbaar voor
het ondersteunen van jeugdige
werklozen. Landelijk bedraagt het
percentage jeugdwerkloosheid
15 procent, in Midden en Zuid
Kennemerland is dat 6,5 procent,
momenteel 1564 jongeren.
De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort werken samen met het UWV aan maatregelen voor de aanpak. Genoemde
gemeenten dragen ook financieel bij aan het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt. Men
verwacht 620 jongeren in 2013
en 2014 te kunnen helpen bij het
vinden naar werk door het aanstellen van jongerenadviseurs,
het verstrekken van loonkosten-

subsidies en het aanbieden van
een scholingsadvies. De werkloosheid wordt volgens de overheid niet alleen veroorzaakt door
de crisis, maar ook door een ‘mismatch tussen vraag en aanbod’.
In onze regio is er nog steeds
vraag naar mensen in de zorg,
dienstverlenende sector, economisch, administratief, technische
en industrieberoepen.
Overigens wordt een vergelijkbaar bedrag door de overheid
beschikbaar gesteld aan het
Middelbaar Beroeps Onderwijs
(MBO) voor maatregelen om jongeren langer door te laten leren.
In onze regio heeft ongeveer de
helft van het aantal werkloze jongeren geen startkwalificatie. Voor
deze groep zijn binnen het MBO
speciale trajecten. Maar ook onder afgestudeerde MBO-ers en
HBO-ers is de werkloosheid sterk
gestegen.

Naar Rijschool-ABC
voor spetterende acties
IJmuiden - Edwin Bakker, eigenaar van Rijschool-ABC, is
al vele jaren werkzaam als rijinstructeur en samen met nog
drie collega’s vormen zij het
ABC-team. Hun examengebied
is Haarlem, dat tevens de plaatsen Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Heemstede, Hoofddorp en
Haarlem omvat.
Op de vraag waarom mensen
voor zijn rijschool zouden moeten kiezen, zegt Edwin enthousiast: ,,Wij zijn gewoon een hele leuke rijschool zonder poespas. Naar onze mening moet
rijles vooral heel leuk zijn. We
zeggen ‘je en jij’ tegen elkaar en
je mag je eigen muziek draaien
als je daar zin in hebt. Je hebt
altijd je eigen, vaste instructeur
en geen gemopper als het niet
meteen wil lukken.’’
En hij vult aan: ,,Bij ons duurt
een lesuur 60, 90 of 120 minuten. Bij sommige rijscholen duurt een lesuur 50 minuten waardoor ze goedkoper lijken, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn. Ons slagingspercentage ligt op 70% bij 30 tot 35

rijlessen. Dat betekent dat 70%
van onze leerlingen in één keer
slaagt na dit aantal lessen terwijl het landelijk gemiddelde op
47% ligt bij 40 tot 45 lesuren.
Wij zijn dus gemiddeld 10 uur
sneller én 23% succesvoller.’’
En voor aankomende bestuurders heeft Edwin nu wel een
heel aantrekkelijke aanbieding
onder de noemer ‘Zomervoorbij Actie’. ,,Vanaf 15 augustus
tot en met 29 september kunnen mensen starten met hun
rijopleiding waarbij de eerste
10 lessen van 60 minuten worden aangeboden voor de speciale prijs van 350 euro, in plaats
van 440 euro. Belangstellenden moeten mij maar even bellen voor de actievoorwaarden:
06-46230776. En ook voor opa’s
en oma’s die hun rijvaardigheid willen toetsen heb ik iets
speciaals. Gedurende bovengenoemde periode bieden we
twee uur les voor maar 15 euro, per persoon.
Snel en voordelig je rijbewijs
halen wordt hiermee een ‘ABCtje’”, aldus Edwin Bakker.

Benefietconcert
voor taaislijmziekte
IJmuiden - Frans Zeilmaker,
Cock Zwanenburg, Jan Zwanenburg en Arjan Hilberg treden zaterdag 25 augustus van
13.00 tot 18.00 uur geheel belangeloos op tijdens Muco’s Benefietconcert in Speeltuin Zeewijk. Muco is het pluchen aapje dat wordt verkocht om betere
medicijnen te ontwikkelen voor
mensen met de taalslijmziekte
Cystic Fibrosis (CF). In Nederland lijden naar schatting 1400
mensen aan deze aandoening,
die uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. De aapjes worden
verkocht in de speeltuin, maar
er staat ook een bus voor donaties. Als haar gezondheid het
toelaat zal Samantha Eelsing
ook aanwezig zijn. Zij is schrijfster van het boek ‘Adembenemend’. Samantha kwam er op
20-jarige leeftijd achter dat zij

de taaislijmziekte CF heeft. Het
benefietconcert duurt van 13.00
tot 18.00 uur. De toegang is gratis. Sponsoren kunnen zich melden bij Speeltuin Zeewijk.

IJmuiden - Op dinsdag 27 augustus is er een Alzheimer Café in het Ontmoetings Centrum
Zeestroom in IJmuiden Zeewijk. Het onderwerp is Technologie op gebied van dementie en
de nieuwste ontwikkelingen. De
gespreksleider is Ariet Pol van
Zorgbalans en zij ontvangt Sandra Brakenhof, ergotherapeut bij
Zorgbalans en Saskia Keijzer van
Servicepaspoort. Zij zullen vertellen over de vele en verschillende hulpmiddelen, die er zijn om
thuis wonen makkelijker en veiliger te maken. Bij voorbeeld een
horloge dat aangeeft dat het tijd
is om te eten of medicijnen in
te nemen. Of een digitale fotolijst, waarop staat welke dag het
is en wat er die dag op het programma staat; deze kan op afstand via de computer gevuld
worden. Ook tablet, alarmering
en GPS komen aan bod en is er
volop tijd voor vragen en kunnen
alle hulpmiddelen bekeken worden. Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Kom naar het het
Alzheimer Café in Ontmoetings
Centrum Zeestroom in IJmuiden, Zeewijkplein 262, 1974 PL
IJmuiden. Zeestroom is een initiatief van Zorgbalans, waar mensen met geheugenproblemen en
hun mantelzorgers samenkomen
voor dagbesteding, ondersteuning, advies en informatie. De
ontvangst is vanaf 19.30 uur, het
programma start om 19.45 uur
en duurt tot circa 21.00 uur. Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren. Wie
er nog nooit eerder is geweest,
moet beslist komen kennismaken. De toegang én het eerste
kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van
hulpverleners en van mensen die
uit eigen ervaring spreken. Bij elk
café worden deze geïnterviewd
door onze vaste gespreksleider.
Na dit gesprek is er gelegenheid
om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na
te lezen.

Woningbrand
in flat

IJmuiden - In een woning in
een flat aan de Schiplaan is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur werd even na vieren ontdekt. De brandweer had
het vuur, dat op de derde etage woedde, snel onder controle.
Een hond is door de brandweer
naar buiten gebracht en overgedragen aan de dierenambulance. Bij de brand zijn geen
mensen gewond geraakt. De
woning is door de brandweer
geventileerd.
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Overwegend mooi
tweede deel week

Echtpaar
Boudesteijn 65
jaar getrouwd
IJmuiden - Dinsdag 20 augustus
waren de heer Boudesteijn en mevrouw Van Vliet 65 jaar getrouwd.
De heer Boudesteijn is geboren op
25 december 1924 in Maassluis en
mevrouw Boudesteijn- van Vliet is
geboren op 22 september 1926 in
Velsen. De heer en mevrouw Boudesteijn hebben elkaar leren kennen bij een besteldienst van kruidenierswaren. Mevrouw had vernomen dat de chauffeurs altijd leuke jongens waren. Zo ontstond hun vriendschap. In de oorlog is meneer als dwangarbeider
in Duitsland geweest. Na de oorlog ging de vriendschap weer door
en uiteindelijk zijn ze in 1948 getrouwd. Het huwelijk is bekroond
met vijf kinderen. Drie meisjes en
een twee zoons. Zij hebben dertien kleinkinderen en inmiddels
zeven achterkleinkinderen. De
heer Boudesteijn heeft in mei 1952
de besteldienst, waar hij als chauffeur werkte, overgenomen. Op dat
moment had hij twee oude auto’s.
Zijn echtgenote verzorgde de administratie. Het bedrijf heeft hij in
1987 aan zijn zoons overgedaan.
Op dit moment rijden er 12 vrachtauto’s en zijn er ongeveer 25 personeelsleden en het bedrijf is uitgebreid met een kraan- en garagebedrijf. Mevrouw Boudesteijn
werkte allereerst bij besteldienst
Slings, waar ze haar man leerde kennen. Daarna heeft ze tot
haar huwelijk bij de gemeente Velsen gewerkt, bij het subbureau
IJmond. Dit bureau hield zich bezig
met de wederopbouw van Velsen.
Hobby’s kon de heer Boudesteijn
er nauwelijks om na houden vanwege zijn eigen bedrijf. Wel was
hij technisch en sleutelde veel aan
zijn eigen auto’s. Ook heeft hij in
veel besturen gezeten en heeft hij
het bedrijf IJmond Transport opgericht. Mevrouw Boudestijn had
ook zitting in school en kerkbesturen. Haar ochtendje tennissen
heeft ze ook nooit opgegeven. Op
haar zestigste jaar heeft ze nog
haar diploma hovenier gehaald op
de middelbare tuinbouwschool.
De vakanties brachten ze de eerste jaren van hun huwelijk door
in Oostenrijk. Na hun arbeidzame
leven hebben ze veel gereisd onder andere naar Australië, Canada.
New-Zeeland en Afrika. Het echtpaar woont vanaf 1979 in Velsen.

Hennepplantage
IJmuiden - In de Bellatrixstraat
heeft de politie afgelopen dinsdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen. Na het aantreffen van de kwekerij is een energiebedrijf ter plekke geweest om
de meterkast weer in zijn originele staat terug te brengen. Een
bergingsbedrijf heeft de gehele
kwekerij ontmanteld en alle apparatuur zal worden vernietigd.
De woningbouwvereniging is in
kennis gesteld en de politie heeft
een onderzoek ingesteld.

Unieke evenementenlocatie in de IJmond
IJmuiden - Aan de IJmondhaven staat sinds vorig jaar de Felison Cruise Terminal. In de hele regio bekend om de ontvangst
van prachtige cruiseschepen.
Wie denkt dat er bij de Felison
Cruise Terminal, een terminal
waar cruiseschepen aankomen
en vertrekken, niets te doen is in
het laagseizoen, heeft het compleet mis. Ook de Felison Terminal wordt niet alleen gebruikt
voor de ferry naar Newcastle. De
ligging aan zee biedt juist tal van
mogelijkheden.
De multifunctionele zalen zijn
voorzien van de modernste technieken en presentatiemogelijkheden en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bedrijfsevenementen zoals conferenties, informatiebijeenkomsten, exposities en productpresentaties.
Doordat de ruimtes zeer flexibel
zijn ingericht zijn er zeer veel opstellingen en stijlen mogelijk. Het
afgelopen jaar zijn er meerdere

bekende evenementen geweest
onder andere PET IJmond, ART
IJmuiden en de walstroomconferentie. Maar ook een aantal besloten evenementen zoals personeelsfeesten, seminars en informatie avonden van bedrijven
en overheidsinstellingen binnen
en uit buiten de regio. Daarnaast
zijn zij ook druk bezig met de
voorbereidingen voor de openbare evenementen Harborfest
en 2Generations.
Naast grote evenementen zijn
er ook mogelijkheden kleinere
vergaderingen, lunches en borrels. Naast een prachtig industrieel uitzicht beschikken beide locaties over voldoende parkeergelegenheid. Bij elkaar zijn het
zeer gevarieerde evenementen
wat bewijst dat de Felison Cruise
Terminal en de Felison Terminal
voor vele evenementen de geschikte locaties zijn. Voor meer
informatie: www.felisonevents.nl
of 0255-545462.

Livemuziek op De Breestraat

Tweede editie SundayFair
Beverwijk - Na de succesvolle
SundayFair in juli wordt zondag
25 augustus nog een tweede zomereditie op de Breestraat gehouden. Deze SundayFair vindt
plaats op de koopzondag van
12.00 tot 17.00 uur.
De organisatie is er weer in geslaagd om kraamhouders te
werven met een verscheidenheid aan producten, veelal zelfgemaakt. Tassen van leer, sieraden, bronzen beelden, keramiek,
regenhoedjes en poppenkleertjes; zomaar een greep uit het
zelfgemaakte aanbod. Daarnaast
zijn er verschillende kramen met
een leuk en uniek aanbod, onder
andere miniatuurautootjes en
woondecoraties. En er zijn lekkere hapjes te koop. Mede door
de diversiteit aan producten en
de activiteiten die georganiseerd
worden, is de SundayFair een
bijzondere belevingsmarkt die
inmiddels bekend is in Beverwijk
en omgeving.
Livemuziek verhoogt de sfeer
vanaf 13.00 uur. Zo speelt rock

‘n roll band Blitz repertoire uit de
jaren ‘50, ‘60 en ‘70; van klassiekers tot aan parels uit de jaren
van rock ‘n roll. Zij treden op ter
hoogte van Gasterij ’t Meijershof.
Accordeoniste Greet de Oude
speelt en zingt een vrolijk repertoire van Franse en Italiaanse, maar ook Amsterdamse liedjes. Greet is een multitalent die
van alle markten thuis is op het
gebied van feestelijke muziek.
Greet de Oude werkt veel mee
aan cd’s, dvd’s en reclamespotjes. Ook heeft zij meegewerkt
aan het tv-programma Live 4
You.
Het Shanty koor Nortada uit
IJmuiden zorgt weer voor een
heel andere beleving van muziek. Zeemansliederen die begeleid worden door diverse muzikanten. Dit koor trekt veel publiek tijden hun optredens, of dat
nu in de haven van IJmuiden is
of op een korenfestival; het is altijd gezellig. Het wordt dus heerlijk nazomeren zondag op de
Breestraat.

De droogte in Nederland speelt
nog steeds, maar een deel van
de droogteperikelen is wel wat
verlicht na de regen van het afgelopen weekend en maandag.
De veel te droge tuinen waren
er blij mee.
Weinig regen overigens tot in
het weekend, want de zomer
komt nog een keer goed aan zet.
Een vanaf de Azoren afkomstige uitloper van het gelijknamige
hoog, komt pal boven ons land
aan en breidt zich later uit tot
boven Scandinavië en de Baltische staten.
Die ontwikkeling pakt zonder
meer gunstig uit voor de temperaturen. Vanaf nu zijn weer
zomerse waarden mogelijk van
rond 25 graden. Landelijk kan
het best wel weer eens bijna 30
graden worden op de vrijdag
bijvoorbeeld. De zomer van 2013
geeft dus nog niet op.
Tot en met vrijdag is het strandweer vaak ook heel behoorlijk in
de IJmond met veelal aflandige
wind.
Toch oogt het op middellange
termijn niet bepaald stabiel en in
het weekend merken we daar al
wat van in de vorm van een toenemende buienkans en ook wat

lagere middagtemperaturen.
We zien een ontwikkeling die
we ook de afgelopen twee jaar
al tijdens de hoogzomer zagen,
alleen nu hebben we het geluk
dat dit stramien zich pas veel
later in het zomerseizoen gaat
aandienen.
Tussen het Azorenhoog op de
oceaan en een hogedrukgebied
boven Scandinavië, weet zich
een lagedrukgebied precies bij
Nederland op te houden vanaf zaterdag. En een lagedrukgebied in de buurt geeft doorgaans geen goed weer. Toenemende buienkansen dus. De invloed van de zee gaat nu ook
nadrukkelijk meespelen in onze
contreien. De veelal boven zee
gevormde buienstraten kunnen
gemakkelijk een aantal kilometers landinwaarts geraken.
Een langdurige wisselvallige periode lijkt er trouwens niet in te
zitten na het weekend, maar een
grandioze zomerfase evenmin.
Dan blijft er dus over een tamelijk normaal weerbeeld voor eind
augustus. Meer via de weerprimeurlijn 0900-1234554 of
www.weerprimeur.nl.
de IJmondiale weerman
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www.groenrijkvelserbroek.nl

Open dag VU Velsen
Velsen - Op zondag 25 augustus is van 12.00 tot 16.00 uur de
Open Dag van de Volksuniversiteit Velsen aan de P.J. Troelstraweg 20 (gebouw Kunstencentrum Velsen) in IJmuiden.
Het belooft een leerzame middag te worden waarin de docenten van de Volksuniversiteit
hun potentiële cursisten graag
tekst en uitleg geven over wat
zij straks tijdens de cursussen
mogen verwachten. Het aanbod van de Volksuniversiteit
Velsen is breed en loopt van
Italiaans, Spaans en Pools tot
Bahasa Indonesia en Chinees
(Mandarijn). En van fotografie
tot Mindfulness.
Wie heeft niet op vakantie het
volgende gevoel: wat zou het
toch heerlijk zijn om in vloeiend Spaans tapas te bestellen,
om net zo melodieus te spreken
als de Fransen of om misschien
zelfs wel die bijzondere Chinese tekens te ontcijferen. De
Volksuniversiteit Velsen biedt
vanaf half september weer verschillende vakantiecursussen
aan. Taalcursussen waarbij het
praktisch gebruik van de taal
centraal staat zonder de cursist

te overstelpen met al die grammaticaregels.
Natuurlijk is de Volksuniversiteit ook het adres voor uitgebreidere taalcursussen voor
cursisten van elk niveau, die
juist wél de grammaticaregels
willen. Naast de grote wereldtalen Engels, Frans, Duits en
Spaans, ook Italiaans, Pools,
Bahasa Indonesia en Nederlands voor anderstaligen.
De Volksuniversiteit is van
oudsher hét adres in Velsen
om een taalcursus te volgen,
maar men kan er ook terecht
voor een basis- en vervolgcursus fotografie en twee cursussen zelfontwikkeling: Mindfulness en Neuro Linguïstisch
Programmeren.
Tijdens de Open Dag zal een
groot aantal docenten aanwezig zijn die informatie kunnen
geven over de cursussen die
in het najaar van start gaan.
Belangstellenden kunnen alles vragen over lestempo, over
huiswerk en op welk niveau zij
het beste kunnen beginnen.
Ook is het lesmateriaal in te kijken. Zie ook www.volksuniversiteitvelsen.nl.
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BUURTCENTRA
ClUBs/iNlopEN

BUURTCENTRA
DAg

TijDEN

KosTEN

sTART

ExTRA iNfo

ClUBs/iNlopEN

DAg

TijDEN

KosTEN

sTART

ExTRA iNfo

BUURTCENTRUm DE DwARsliggER ijmUiDEN, plANETENwEg 338,TEl: 0255-512725

joNgERENCENTRUm BRANDiNg ijmUiDEN, plANETENwEg 338, TEl: 0255-512725

Kids
Knutselcaravaan
Ouder & kind
Volwassenen
Bridge

Filmavond
Huiswerkbegeleiding

do
do

19.00-21.30
16.00-18.00

Gratis
Gratis

Buurtsport Cruijffcourt

Wo

14.00-17.30

Gratis

Young Ones Disco

Vr

19.00-21.00

€ 0,50

GymBalSport

Vr

16.00-18.00

€ 1,00

Marhaba

nnb

nnb

nnb

Hip Hop Dance

Di.

15.30-16.30

Gratis

Wo
Di

14.00-16.00
09.30-11.30

€ 2,00 p.k.
€ 1,00 p.k.

4-9-2013
3-9-2013

Vr

13.30-16.00

€ 3,50 p.k.

6-9-2013

Fietsles

Di

12.00-13.00

€ 37,50

Gym voor vrouwen
Rommelmarkt

Wo
Za

10.30-11.20
09.00-12.50

€ 45,00
€ 3,50 p.t.

Videowerkgroep
Wandelclub
Vrouwen van Velsen
Zelfmaak mode
Specials
Eetcafé
Koor Together
Soos de Babbelaar
Velserduin inloop
Taallessen
Intake Nederlandse les

Do
Wo
Wo
Di

20.00-22.00
10.00-12.00
09.30-11.00
09.00-11.30

€ 72,00
Gratis
Gratis
€ 15,00

Enige ervaring
vereist
21-1-2014 Bij voldoende
deelnemers
4-9-2013 40 lessen
12-10-2013 Elke 2e za van
de mnd
12-9-2013
4-9-2013
4-9-2013 Inloop
1-10-2013

Vr
Di
Za
Do

17.45-20.00
19.00-20.30
19.00-21.30
14.00-16.00

€ 4,75
€ 1,00 p.k.
€ 1,00 p.k.
€ 3,50 p.k.

6-9-2013
17-9-2013
21-9-2013
19-9-2013

Zie kader
Tweewekelijks
Tweewekelijks
Zie kader

Ma

09.00-10.00

2-9-2013

Nederlands beginners

Di

09.15-11.30

€ 37,50

10-9-2013

Nederlands licht gev.

Di

09.00-11.30

€ 37,50

10-9-2013

Nederlands beg.

Do

09.15-11.30

€ 37,50

11-9-2013

Nederlands gev.

Do

09.00-10.00

€ 37,50

11-9-2013

Nederlands licht gev.

Do

10.15-11.30

€ 37,50

11-9-2013

Nederlands licht gev.

Vr

09.00-11.30

€ 37,50

12-9-2013

Nederlands leesclub gev. Vr

09.00-11.30

€ 37,50

12-9-2013

Melden bij de
heer Nieboer
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50
10 lessen à
€ 12,50

Ma
Di
Do
Wo

12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00
19.00-21.30

€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.

9-9-2013 Excl. materiaal
10-9-2013 Excl. materiaal
5-9-2013
4-9-2013 Excl. materiaal

Hobbyhuis
Crea
Crea
Darten
Tiffany
Specials
Beweeg Mee
(alleen vrouwen)
Vrouwen v. Velsen
(handwerk)
Het Praathuis

Wo
Wo
Woe

09.15 verz.
gratis
09.30-11.30 lopen
09.30-11.30 gratis

4-9-2013

Bc De Spil

4-9-2013

Di

13.30- 15.00 € 1,00

3-9-2013

Het Praathuis

Do

13.30- 15.00 € 1,00

5-9-2013

Bc De Dwarsligger
Bc De Dwarsligger
Bc De Mel

joNgERENCENTRUm BRANDiNg ijmUiDEN, plANETENwEg 338, TEl: 0255-512725

Tieners & Jongeren
Inloop ‘s middags

Wo-do 15.00-17.00

Gratis

4-9-2013

Inloop ‘s avonds

Di-vr

19.00-21.00

Gratis

3-9-2013

40 ‘s Zomers
op do. minder
i.v.m. extra
buurtsport
40

Meideninloop

Di

15.00-17.00

Gratis

3-9-2013

40 Alleen voor

meiden

5-9-2013
5-9-2013

40
40 Groep 8 en
1e klas
4-9-2013 40 ‘s Zomers
ook op do. en vr.
Dan geen inloop
op donderdagmiddag
9 Wordt van
tevoren bekend
gemaakt
Vanaf okt. 26 Balsport
variatie
nnb
3 Activiteiten
georganiseerd
door (Islamitische) meiden
14-4-2013 8 Tijdens de
meideninloop

sENioRENCENTRUm zEEwijK ijmUiDEN, zEEwijKplEiN 260, TEl: 0255-520650

Senioren
Koersbal
Stoelhonkbal
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Klaverjassen
Bridge
Sjoelen

Di
Vr
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Vr

09.30-11.30
14.30-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
13.30-16.30
13.00-16.30
14.15-16.00

€ 21,00
€ 21,00
€ 37,00
€ 37,00
€ 37,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

3-9-2013
6-9-2013
4-9-2013
5-9-2013
6-9-2013
2-9-2013
3-9-2013
6-9-2013

44
44
44
44
44
44
44
44

joNgERENCENTRUm DE KoE VElsERBRoEK, zADElmAKERsTRAAT 3, TEl: 023-5491817

Afterskoel
Afterskoel
Koeling Down
Tienerkookcursus
DJ cursus
DJ cursus
Jamavond
Bandavond
Young Fashion Design

Ma
Di
Vr
Ma
Di
Di
Vr
za
wo

15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
20.00
20.00-01.00

gratis
gratis
gratis
€ 26
€ 42
€ 42
gratis
gratis

2-9-2013
3-9-2013
6-9-2013

6-9-2013

45
45
45
6
8
8
13

voorjaar

wElzijN VElsERBRoEK, mAAN BAsTioN 476, TEl: 023-5388830

Ouder en kind

Di

09.00 .11.00 € 1,00 p.k.

Speelotheek
Speelotheek
Speelotheek
3D knippen
Rummicup
V-Café
Thema koffie ocht. 50+

Di
10.15-11.15
Wo
15.30-16.30
Do
18.45-19.45
Wo
20.00-23.00
Di
20.00-23.00
Zie Website
Do*
10.00- 12.00

Kantoor

Ma t/m do

€ 27,50 p.j.
€ 27,50 p.j.
€ 27,50 p.j.
€ 1,00 p.k.
€ 7,00 p.m.
10

4-9-2013

20-8-2013
21-8-2013
22-8-2013
21-8-2013
20-8-2013

44 JongerenCentrum de
Koe!!
44 Bibliotheek
44 Bibliotheek
44 Bibliotheek
44 Polderhuis
22 Polderhuis

26-9 -2013 bibliotheek
* Laatste
donderdag van
de maand
09.00-12.30 13.30-17.00 Bibliotheek

Activiteiten buurtcentra
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

BUURTCENTRA
ClUBs/iNlopEN

BUURTCENTRA
DAg

TijDEN

KosTEN

sTART

ExTRA iNfo

ClUBs/iNlopEN

DAg

TijDEN

KosTEN

sTART

wijKCENTRUm DE HofsTEDE VElsERBRoEK, AlETTA jACoBssTRAAT 227, TEl: 023-5386528

BUURTCENTRUm DE spil ijmUiDEN, fRANs HAlssTRAAT 29, TEl: 0255-510186

Senioren
Schilderen
Bridge
Bridge
Kaarten maken
Kaarten maken
Patchwork
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Koersbal
Klaverjassen
PC-basis/windows 7
Bloemschikken
Cursus I-pad

Kinderen
Doe Mee
Timmerclub
Cook-it
Volwassenen
3-D knippen
Biljartclub
Bloemschikken 2
Bloemschikken 3
Bloemschikken 1
Fietsclub
Olieverf schilderen
Smartlappenkoor
Tafeltennis
Tiffany
Tiffany
Wandelclub

Ma
Ma
Do
Ma
Di
Di
Di
Di
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Do
Di

09.30-12.00
13.30-16.30
19.00-22.00
13.30-16.00
13.30-16.00
10.00-12.00
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
10.00-12.00
13.30-16.00
09.30-11.30
10.00-12.00
09.30-11.30

€ 21,00
2-9-2013
€ 21,00
2-9-2013
€ 21,00
5-9-2013
€ 21,00
2-9-2013
€ 21,00
3-9-2013
€ 21,00
3-9-2013
€ 40,00
3-9-2013
€ 40,00
3-9-2013
€ 40,00
4-9-2013
€ 40,00
4-9-2013
€ 40,00
4-9-2013
€ 40,00
4-9-2013
€ 35,00
4-9-2013
Kosten in overleg
€ 15,00
2-9-2013

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
10 lessen

ExTRA iNfo

Wo
Ma
Di

13.15-15.00
15.45-17.15
16.00-17.30

€ 2,00 p.k.
€ 22,00
€ 24,00

28-8-2013 35
2-9-2013 10
15-10-2013 10

Ma
Do
Do
Di
Do
Di
Di
Ma
Vr
Do
Do
Ma

13.30-15.30
18.30-22.15
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
10.00-12.30
14.00-16.00
19.30-22.00
09.00-10.00
09.30-11.30
13.30-15.30
10.00-12.00

€ 1,00
€ 7,50 p.m.
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
gratis
€ 36,00
€ 8,00 p.m.
€ 1,75 p.k.
€ 7,60 p.m.
€ 7,60 p.m.
gratis

2-9-2013
22-8-2013
17-10-2013
22-10-2013
24-10-2013
20-8-2013
3-9-2013
2-9-2013
23-8-2013
22-8-2013
22-8-2013
19-8-2013

32
40
10 Om de week
10 Om de week
10 Om de week
Stopt in oktober
10
40
30
40
40
40

BUURTCENTRUm DE mEl-wATERVliET VElsEN-NooRD, DoElmANsTRAAT 34, TEl: 02510-226445

Volwassenen/senioren
Open tafel

Biljarten
Grip op geld
Stijldansen
Stijldansen
Kaarten maken
Wii voor ouderen
Country dance
Computerles
Computerles
Tekenen&schilderen
Sjoelen
Tiffany
Wandelclub
Bloemschikken
Biljarten
Klaverjassen
Blij dat ik brei
Praathuis
Koersbal
Line dance
Kinderen
Lezen is cool
Knutselclub
Ouder &kind ochtend
Moestuin
Voorlezen
Crea keuken
Disco

sENioRENACTiViTEiTEN VElsERDUiN ijmUiDEN, sCHElDEsTRAAT 101, TEl: 0255-510186

Ma
Wo
Vr
Ma
Vr
Ma
Ma
Do
Ma
Do
Ma
Wo
Ma
Di
Do
Di
Di
Di
Wo
Di
Wo
Do
Wo
Do
Do
Vr
Vr
Wo
Wo
Wo
Do
Vr
Vr
Vr

19.00-22.00
09.30-12.00
09.30-12.00
14.00-16.30
19.00-21.30
14.00-16.00
14.00-16.00
16.00-17.00.
16.00-17.00
19.00-20.30
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.00
13.30-15.00
13.45-15.15
09.00-10.30
09.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.30
09.30-11.00
13.30-15.30
09.00-12.00
20.00-23.00
13.00-14.00
13.30-15.30
09.30-11.00
13.00-14.00
13.30-14.30
15.45-17.30
18.00-21.00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 1,50 p.k.
€ 1,50 p.k.
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 1,00 p.k.
€ 1,00 p.k.
€ 21,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 30,00
€1,50 p.k.
€ 20,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 1,00 p.k.
€ 1,00 p.k.
€ 21,00
€ 21,00
gratis
€ 2,00 p.k.
€ 1,00 p.k.
gratis
€ 18,00
€1,50 p.k.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
16-9-2013
20-9-2013
9-9-2013
9-9-2013
12-9-2013
9-9-2013
12-9-2013
9-9-2013
11-9-2013
9-9-2013
17-9-2013
19-9-2013
10-9-2013
10-9-2013
17-9-2013
11-9-2013
11-9-2013
12-9-2013
11-9-2013
12-9-2013
12-9-2013
13-9-2013
13-9-2013
11-9-2013
11-9-2013
11-9-2013
1-5-2014
21-9-2013
13-9-2013
6-9-2013

hele jaar
hele jaar
hele jaar
40
40
40
30
30
30
30
40
40
30
7
7
30
30
30
40
4 per workshop
30
30
30
40
30
30
30
30
30
30
10
30
6
7 1ste vrijdag
van de maand

Senioren
Sjoelen
Rummicub
Klaverjassen
Klaverjasles
Koersbal

Ma
Wo
Wo
Do
Ma

13.45-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
09.30-12.00

€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

2-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
5-9-2013
2-9-2013

40
40
40
40
40

BUURTHUis DE BRUlBoEi ijmUiDEN, KANAAlsTRAAT 166, TEl 0255-510652

Indonesisch koken
Creatief 50+
Klaverjassen

Ma
Di
Di
Di
Biljarten
Di
Biljarten
Di
Biljarten 50+
Do
Biljarten
Do
Biljarten
Vr
Computer workshop beg. Wo
Computer workshop gev. Wo
Vrouwen film
Wo
Sierknopen
Do
Schilderen inloop
Do
IJmuiden wat!
Do
Open tafel
Vr
Kids
De Techneuten
Wo

13.30-15.30
09.00-11.00
13.30-16.00
20.00-22.00
19.00-22.30
14.00-16.30
09.00-11.30
19.00-22.00
13.00-16.00
13.30-15.30
13.30-15.30
20.00-22.00
19.30-21.30
19.30-22.00
20.00-22.00
12.00-13.30

€ 20,00
€ 1,00 p.k.
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 2,50
€ 1,50 p.k.
€ 2,50 p.k.
€ 2,50
€ 5,00

2-9-2013
3-9-2013
3-9-2013
3-9-2013
3-9-2013
3-9-2013
5-9-2013
5-9-2013
6-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
9-10-2013
5-9-2013
5-9-2013
26-9-2013
13-9-2013

6
35
35
35
35
35
35
35
35
5
5
1 x p.m.
35
35
1 x p.m.
2 x p.m.

14.00-15.30

€ 17,50

4-9-2013

10

DoRpsHUis DE DRiEHoEK DRiEHUis, DRiEHUizERKERKwEg 34A, TEl : 0255-520850

Koersbal
Wandelen
Tekenen en schilderen
Warme lunch
Warme lunch
Inloop
Inloop
Inloop
Inloop
Spelletjes middag
leesclub

Do
Di
Di
Di
Do
Do
Di
Do
Do
Do
Di
Do

10.00-12.00
13.15-14.45
13.30-15.30
12.00-13.00
12.00-13.00
13.30-15.30
09.30-10.00
09.30-10.00
09.30-10.00
14.00-15.00
13.30-15.30
13.30-15.30

€ 35,00
€ 0,50 p.k.
€ 0,50 p.k.
€ 4,00
€ 4,00
€ 0,50 p.k.
gratis
gratis
gratis
gratis
€ 0,50 p.k.
gratis

3-10-2013
20-8-2013
13-8-2013
13-8-2013
13-8-2013
15-8-2013
13-8-2013
13-8-2013
15-8-2013
15-8-2013
13-8-2013
5-9-2013

35
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
6

18

22 augustus 2013

Uitkeringsfraude

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Leer een taal bij
Iber Lengua

Regio - Taal en cultuur horen
bij elkaar. Dit is de achtergrondgedachte van het Taleninstituut
Iber Lengua bij de organisatie
van de open dagen op maandag
26, woensdag 28 en donderdag
29 augustus.
De cultuuraspecten van onze taalcursussen zijn ook terug te vinden in de fotoexpositie van de heer Wilmink die gelijk met de open dagen bezocht
kan worden. Gezichten uit allerlei culturen die hij tijdens zijn reizen heeft vastgelegd.
Dit jaar kunt u voor de avondlessen kiezen uit cursussen in het
Nederlands, Engels, Duits, Frans,
Spaans, Catalaans, Portugees,
Italiaans, Pools en Turks. Voor individuele trainingen zijn er zelfs
nog meer mogelijkheden.
Tijdens de open dagen kunt u bij
de medewerkers van Iber Lengua terecht voor informatie over
alle cursussen, zoals avondopleidingen voor zakelijk gebruik,
conversatiecursussen voor particulieren, maar ook intensieve
spoedopleidingen in 20 verschillende talen.
Edwin Keur van Iber Lengua:
,,Met veel enthousiasme gaan
we ons dit seizoen storten op
een nieuwe aanpak voor de
‘business’ groepscursussen met
dezelfde kwaliteit en inzet die
cursisten van ons gewend zijn.”
De nieuwe ‘business’ cursussen zijn ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek naar
de wensen van zakelijke cursisten. De uitkomst daarvan was:

Veel spreken, maar ook de basis van de grammatica leren en
leren toepassen. Het resultaat
daarvan is een compacte, intensievere cursus in kleine groepjes om zoveel mogelijk interactie tussen de cursisten te krijgen
en om de cursus maximaal af te
kunnen stemmen op de wensen
van de groep.
Voor de zakelijke groepen zijn
dit intensieve trainingen in kleine groepjes, praktijkgericht met
aandacht voor zakelijke cultuurverschillen.
De cursussen voor particulieren zijn gericht op conversatie
en situaties uit het dagelijks leven en de vakantie. Er zijn cursussen voor verschillende niveaus en alle cursussen worden verzorgd door ervaren (near)native docenten. U kunt zelf
ook actief deelnemen aan gratis
proeflessen in verschillende talen, op de dinsdag en donderdag
om 20.00 uur en op de woensdag
om 15.00 uur. Wilt u graag een
gratis proefles volgen? Meldt u
dan aan voor vrijdag 23 augustus 17.00 uur via 023-5389849 of
via denise@iberlengua.nl.
Op donderdagavond 29 augustus komt de heer Wilmink persoonlijk uitleg geven over de
fotoexpositie die de komende
maanden bij Iber Lengua wordt
tentoongesteld.
Het Taleninstituut Iber Lengua
Taal & Cultuur bevindt zich aan
de Zaanenstraat 18 in Haarlem.
Voor inlichtingen kunt u bellen
met 023-538 9849.

Kunstencentrum Velsen
houdt zondag open huis
Velsen - Het Kunstencentrum
Velsen houdt op zondag 25 augustus van 12.00 tot 16.00 uur
open huis. Tijdens dat Open
Huis kunnen nieuwsgierige bezoekers kennismaken met het
aanbod dat het Kunstencentrum in het naderende cursusseizoen lanceert. Dat aanbod bevat meer dan 150 cursussen voor jong en oud op het
gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Zoals
hiphop, kinderdans, schilderen,
drummen en sieraden maken.
Van alle afdelingen staan de docenten tijdens het Open Huis in
de startblokken voor het beantwoorden van alle denkbare vragen.
Altijd al eens willen weten hoe
je geluid uit een hobo krijgt?
Hoe je een harp bespeelt of een
saxofoon vasthoudt? Of hoe het
is om in een echte band te spelen? Tijdens de Open Dag kun
je veel instrumenten uitproberen. Ook kun je terecht op ons
muzikale spreekuur en onze
muziekdocenten vragen stellen
over de verschillende cursussen
(voor elk niveau en leeftijd) en
mogelijkheden om in een echte
popband (Popfactory Velsen) te
spelen of in een van de andere
ensembles die het Kunstencentrum Velsen rijk is. Van Kinderkoor tot Big Band, fluitorkest De
Fluitella’s en het saxofoonorkest
Sax-o-Fun.
De kunstenaars-docenten vertellen hun bezoekers meer over
de verschillende cursussen die

te volgen zijn en over de paradepaardjes van het Kunstencentrum Velsen: voor kinderen
de Kunstklas, de Junior Kunstacademie en het Atelier (unieke vooropleidingen Beeldende
Kunst) en voor volwassenen de
Zaterdagacademie (de kans om
verschillende technieken onder
de knie te krijgen).
Blikvangend onderdeel van het
totale aanbod van het Kunstencentrum Velsen is het omvangrijke dansaanbod. In de
twee dansstudio’s dansen jaarlijks zo’n 500 leerlingen in heel
uiteenlopende dansstijlen: o.a.
peuterdans, kidsmoves, jazzdans, showmusical, hiphop,
klassiek en zumba. De gediplomeerde docenten geven danslessen aan volwassenen en kinderen. Aan enthousiaste amateurdansers, maar ook aan ambitieuze ‘preprofessionals’ van
de binnenschoolse en buitenschoolse vooropleiding. Het
Kunstencentrum Velsen biedt
als enige in de regio een dansklas aan die naadloos aansluit
bij de bekende vervolgopleidingen. Tijdens de Open Dag kan
iedereen een dansje wagen tijdens de verschillende gratis
proeflessen.
Voor jonge theaterliefhebbers
die méér willen dan dans alleen zijn er de Jeugdtheaterklas en de Vooropleiding Theater, die in samenwerking met de
Stadsschouwburg Velsen wordt
aangeboden. Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl.

ANBO zoekt deelnemers voor dagtocht
Schiet jij het hardst?
IJmuiden - Zaterdag 24 augustus staat er bij Sport 2000 IJmuiden in de Lange nieuwstraat een
Speedcheck opgesteld. Kom deze dag langs en check met hoeveel kilometer per uur jij de bal
kan wegschieten. Telstar-speler

Kevin van Essen geeft de kinderen die schieten tips. Het is altijd prijs! De medwerkers van
Sport2000 staan de hele dag
klaar om voetballers te adviseren bij de aankoop van nieuwe
kicksen.

Regio - ANBO afdeling Santpoort/Velserbroek organiseert
op dinsdag 17 september een
dagtocht. Men bezoekt in Kinderdijk ‘s werelds bekendste
molengroep, nadat er koffie en
gebak in het Wapen van Haarzuilen is gebruikt.
In partycentrum de Klok in Kinderdijk wordt er geluncht. Daarna gaat de tocht naar Rotterdam, waar met de Spido een
rondvaart van 75 minuten in de
havens van Rotterdam wordt

gemaakt. De dagtocht vertrekt
‘s morgens om 08.00 uur vanaf station Santpoort-Zuid en om
08.15 uur vanaf station Santpoort-Noord (het Terras) en om
08.30 uur vanaf de Hofstede in
Velserbroek.
Thuiskomst is om circa 17.30
uur. Kosten van de dagtocht is
45 euro per persoon.
Voor meer informatie en aanmelden: Carmen Lo-A-Njoe, telefoon 023-5378586 of Carine
Timmers, telefoon 023-5382051.

Velsen – De gemeente Velsen
heeft een aantal nieuwe maatregelen getroffen om uitkeringsfraude te voorkomen en tegen
te gaan. Deze nieuwe regels zijn
terug te vinden in het Handhavingsplan 2013-2014. Reden
voor de nieuwe regels is het optimaal beschermen van mensen
die wel recht hebben op een bijstandsuitkering via WWB, IOAW
of IOAZ. Wie te veel uitkering
krijgt door het geven van verkeerde informatie kan rekenen
op een fikse boete, terwijl ook
het teveel ontvangen geld moet
worden terugbetaald. Wie in herhaling valt krijgt een verhoogde
boete, tot 150 procent van het
‘benadelingsbedrag’. Het handhaven gebeurt door handhavers
van de gemeente Velsen. Als
het fraudebedrag de 50.000 euro passeert wordt de zaak echter overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De gemeente
krijgt volgens het nieuwe handhavingsbeleid de mogelijkheid
nu ook huisbezoeken af te leggen als er onduidelijkheid bestaat over de woonsituatie of het
aantal voordeurdelers. Voorheen
kon dat alleen bij het vermoeden
van fraude. Het weigeren van
een huisbezoek kan bij blijvende
onduidelijkheid over de situatie
gevolgen hebben voor de uitkering. Vanaf 2013 zal de gemeente
vaker controleren via internetrecherche. Overigens wordt intensief samengewerkt met het UWV
Werkbedrijf om de doorstroom
van werklozen naar de bijstand
te beperken. Dat gebeurt mede
door het optimaliseren van de
dienstverlening en vroegtijdige
informatie. Het goed informeren
van klanten gebeurt al tijdens
het intakegesprek.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 24 augustus wordt van 09.00 tot
16.00 uur weer een gezellig
rommelmarkt
georganiseerd
op het Kennemerplein tegenover de Vomar. Er zijn weer vele
kramen, die vol liggen met van
alles en nog wat. Wie ook zijn
overtollige spullen aan de man
wilt brengen kan een kraam
huren. Bel voor informatie of
reserveringen voor een kraam
naar telefoonnummer 0255533233 of 06-10475023. De volgende markt is op 7 september.

Kofferbakmarkt

IJmuiden - Zondag 25 augustus wordt van 08.00 tot 16.00 uur
weer een leuke, en gezellig, kofferbakmarkt gehouden op het
Velserduinplein (achter de Hema). Tijdens deze dag zal het
plein weer vol staan met auto’s
vol goederen die verkocht worden. Ook deelnemen aan deze
leuke markt? Bel dan voor verdere inlichting 0255-518380 of
06-42456182.
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2Divorce:
Scheiden met begrip
Regio - Je hoort vaak negatieve verhalen over scheiden. De
spanning tussen de ex-partners
is gespreksstof. Iedereen lijkt een
mening te hebben. De kinderen
die eronder lijden, minder te besteden: dat soort verhalen hoor je
steeds. Maar uit onderzoek blijkt
dat er ook veel positieve dingen
voortkomen uit een scheiding.
Je kunt het je niet voorstellen als
je er middenin zit of als de scheiding voor de deur staat. Maar uit
onderzoek van TNS NIPO blijkt

dat driekwart van de gescheiden
mensen na de scheiding gelukkiger is.
In het onderzoek dat gedaan is
onder 300 stellen die gescheiden
zijn, gaf 60 procent van de vrouwen en 45 procent van de mannen aan na de scheiding veel
meer zelfvertrouwen te hebben.
Reden hiervan kan zijn, aldus het
artikel, dat ze bevrijd zijn van alle ruzies en kritiek die hen een
slecht gevoel over zichzelf gaven.
Een scheiding brengt in ieder geval verandering! Het ene is positief, het andere negatief.
2,,Een scheidingsproces goed
doorlopen kan, als je in gesprek
blijft met elkaar en samen wilt
werken naar een juiste verdeling
die ook op de toekomst is gericht. Een goed afgeronde scheiding, waarin alles is gezegd en
uitgesproken, is naar mijn mening een voorwaarde voor een
nieuwe start’’, aldus scheidingsbemiddelaar Jeremy Otter.
Voor een afspraak kan contact
worden opgenomen met Jeremy
Otter, scheidingsbemiddelaar, telefoonnummer 06-39144174 of
otter@2divorce.nl. Zie ook www.
scheiden-velsen.nl.

Jong van Geest bezoekt
Buko en Sonnevanck
IJmond - Iedere twee maanden
organiseert de nieuwe ondernemersvereniging Jong van Geest
een netwerkmeeting met twee bedrijfsbezoeken.
De nieuwe ondernemersvereniging Jong van Geest heeft op
maandag 8 juli haar eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd.
Hierbij zijn de ondernemers als
toeristen met een bus door de
haven van IJmuiden gereden. Zo
werden de verschillende cruiseterminals aangedaan en werd
er gekeken naar de ontwikkeling
van Les Halles aan de Halkade in
IJmuiden.

Tijdens de tweede netwerkmeeting van Jong van Geest op maandag 2 september wordt de succesvolle onderneming Buko in Beverwijk bezocht. Eigenaar/directeur
Dick Burger geeft een rondleiding.
Aansluitend wordt Restaurant
Sonnevanck bezocht waar ondernemers ‘onder het genot van’ kunnen netwerken. De bus naar Buko
vertrekt om 16.00 uur bij Restaurant Sonnevanck. Om 18.15 uur
start de netwerkmeeting bij Restaurant Sonnevanck voor ondernemers die zich niet hebben aangemeld voor het bezoek aan Buko.
Zie ook www.ovjongvangeest.nl.

Start Strawberries-jeugd

Driehuis - De jongste jeugd van
hockeyclub Strawberries speelt
aanstaande zaterdag onderlinge wedstrijdjes en spelletjes te-

gen elkaar om het nieuwe hockeyseizoen in te luiden. Volgende week gaan de trainingen van
start. De ouders/verzorgers kunnen kennis maken met elkaar,
want bij een nieuw seizoen, horen ook weer nieuwe teamindelingen. Tevens is er in de ochtend een kledingbeurs zodat iedereen in een passend tenue het
veld op kan gaan. Om het seizoen zo leuk en sportief mogelijk te laten verlopen krijgen alle
ouders/verzorgers en kinderen
uitleg over de spelregels, gedrag
langs de lijn en gedrag op de
training. Ook zin om te hockeyen? Kom zaterdag tussen 10.00
en 13.00 uur! Zie ook www.khcstrawberries.nl

Centrumplan
beperkt
nachthoreca

Bomendriedaagse
bij Kwekerij Loef
Velserbroek - Kwekerij Loef is net
even anders dan de meeste kwekerijen en tuincentra in de omgeving. Met een groot assortiment
aan buitenplanten weten de hoveniers zich op een originele manier op de markt te profileren. Om
de late zomerbloeiers onder de
aandacht te brengen organiseert
Kwekerij Loef op 29, 30 en 31 augustus de ‘Bloeiende dagen’. Op
deze dagen ligt het accent op vaste planten en hortensia’s. Het juist
combineren van vaste planten en
hortensia’s kan zorgen voor de
meest kleurrijke, nazomerse borders. Deze dagen zijn er verschillende plantenkwekers aanwezig
die vragen over het snoeien en onderhoud van planten kunnen beantwoorden. Daarnaast draagt de
kwekerij ook zijn steentje bij aan

de natuur; door middel van het
uitlichten van bijenlokkende planten. Ook een imker is van de partij en luxe insectenhotels. Naast de
bloeiende dagen organiseert Kwekerij Loef op 19, 20 en 21 september de Bomendriedaagse. Zowel
de Bomenriedaagse als de Bloeiende dagen zijn voor particulier en
hovenier toegankelijk. Het bomenassortiment zal bestaan uit onder
andere oer-Hollandse exemplaren,
leibomen, dakbomen en mediterrane bomen. Er zijn divers demonstraties, waaronder; ‘hoe maak je
van een boom een leiboom?’ Verschillende kwekers zijn deze dagen aanwezig om al vragen over
bomen te beantwoorden. Geïnteresseerd of meer weten? Kijk dan
op www.kwekerijloef.nl of op Facebook.

Streekproducten bij
Slagerij Groenendaal
IJmuiden - Als we de schoonheid van een land kunnen afmeten aan het culinaire niveau van
de eigen keuken en de traditie in
authentieke streekproducten, dan
hoeft een land als Italië of Spanje zich - gelet op de lange traditie van heerlijke gerechten en fantastische producten - geen zorgen te maken. Vaak gebonden
aan een eigen streekgebonden
cultuur. Zo ook met fijne, duurzame vleeswaren. Keurslagerij Arno
Groenendaal in IJmuiden heeft de
keuze gemaakt om speciaal voor
u de lekkerste ‘pareltjes’ uit Italië
en Spanje te importeren. Een ware
zoektocht naar lekkers, die resulteerde in producten van de merken Negroni en Noel. ,,Dankzij onze connecties en onze passie voor
Italiaanse en Spaanse specialiteiten kunnen we met gepaste trots
u melden dat wij gaan over onze
eigen import uit Italië en Spanje’’,
vertelt Arno Groenendaal. ,,Dit zijn
van oudsher familiebedrijven waar
kwaliteit, ambacht en authentiek
centraal staan. Wij halen ook met
Italiaanse en Spaanse vleeswarenspecialiteiten het lekkerste en
het beste in huis. Laat u verrassen
in onze winkel met de vleeswarenpareltjes van Negroni en Noel:

een uitgebreid assortiment uit Italië met Parmaham, diverse salamisoorten, Pancetta en de Arrosto.
En uit Spanje Serranoham, Chorizo, Fuet en Iberico-ham Pata Negra. Dit alles is te proeven vanaf
deze week. ,,Wij hopen u te laten
genieten van Onze en onze Italiaanse en Spaanse specialiteiten!’’
Keurslagerij Arno Groenendaal is
gevestigd aan de Cepheusstraat
31 in IJmuiden, telefoon 0255511506. Zie ook www. groenendaalijmuiden.keurslager.nl.

IJmuiden – Het nieuwe bestemmingsplan IJmuiden Centrum
maakt evenementen op het Velserduinplein en Plein 1945 wat
minder moeilijk, maar beperkt de
nachthoreca. Het wordt gemakkelijker om een omgevingsvergunning te krijgen voor evenementen die binnen de vastgestelde kaders vallen. Het Centrumplan moet evenementen immers
stimuleren. Echter bedrijven die
mogelijk ‘s nachts voor overlast
zorgen zijn niet meer gewenst in
het centrumgebied. De twee horecabedrijven die er nu nog zijn
mogen blijven, maar een vergunning voor nieuwe eigenaren zal
niet worden afgegeven. De gemeente wil vooral overdag gezelligheid in het centrum en dat
geldt voor het hele centrumgebied. Er komt dus geen horecabestemming voor een van de pleinen, zoals voorheen wel geopperd. Het nieuwe bestemmingsplan IJmuiden Centrum is globaler, zodat nieuwe ontwikkelingen
nog mogelijk zijn. Zo zijn er geen
beperkingen voor het openliggende terrein aan de Kalverstraat,
zodat uitbreidingsplannen van de
supermarkt niet voortijdig in de
kiem worden gesmoord.

De Camino
en de Kunst
Velsen-Zuid - Zondag 25 augustus houdt Carina Mathot om 14
uur in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een lezing over De Camino en de Kunst, de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela in Spanje. Als beeldend
kunstenaar en kunstgeschiedenisdocente heeft Carina Mathot haar
beleving en indrukken verwerkt in
een beeldende, verwijzend naar
de tentoonstelling, en een kunsthistorische context. Aan de hand
van afbeeldingen, schetsen en vele foto’s die zij onderweg maakte, neemt zij u mee op reis langs
de oude pelgrimswegen die vanuit
Nederland door België, Frankrijk
en Spanje naar Santiago leiden.
Zo maakt u zelf een pelgrimstocht
langs mysterieuze Romaanse kerken, beroemde Gotische kathedralen met prachtige gebrandschilderde ramen en indrukwekkende barokke kloosters die verscholen in de bergen liggen. U neemt
kennis van eeuwenoude legenden
en krijgt informatie over de invloed
van verschillende kunststromingen en de verstrengeling van Romaanse en Gotische kunst met die
van de Islamitische Moren. Na afloop van de lezing om 15. 30 uur
bent u van harte welkom in het
pelgrimscafé Saint Jacques, waar
u onder het genot van en hapje en
een drankje kunt napraten over de
expositie en de lezing en ook nadere informatie kunt ontvangen
over het pelgrimeren naar Santiago de la Compostela.
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Dyslexieclubdriedaagse

Aanrijding
met letsel
Driehuis - De politie kreeg afgelopen maandag rond 20.10
uur de melding van een aanrijding met letsel op de Da Costalaan in Driehuis. Bij deze aanrijding waren een 42-jarige automobiliste uit Heemstede en
twee 17-jarige meisjes op een
snorfiets betrokken. De meisjes op de snorfiets reden over
het fietspad aan de Van Vondellaan in de richting van IJmuiden. De automobiliste reed over
de Van Vondellaan en kwam in
aanrijding met de snorfiets toen
zij rechts afsloeg de Da Costalaan in. Als gevolg van de aanrijding raakten zowel de bestuurster van de snorfiets als de passagiere gewond. De passagiere,
een 17-jarige IJmuidense werd
ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De bestuurster van de snorfiets, eveneens
een 17-jarige IJmuidense werd
gewond naar het ziekenhuis
vervoerd.

Ienie Mienie
trekt in bij
’t Broekje
Velserbroek - Vanaf het nieuwe schooljaar gaat peuterspeelzaal Ienie Mienie op in
de andere speelzaal in Velserbroek: ’t Broekje aan de Weid.
Kinderen en leidsters van Ienie
Mienie zijn meeverhuisd. Er is
in de zomervakantie hard gewerkt door leidsters en andere medewerkers van SWV om
ervoor te zorgen dat de lokalen van ’t Broekje mooi, nieuw
aangekleed en fris zijn voor ’t
nieuwe seizoen. Dat het resultaat prachtig is, hebben ouders
en kinderen deze week al kunnen zien! Ienie Mienie was jarenlang gevestigd in basisschool De Duinroos aan de
Floraronde. Door de afname
van het aantal geboorten in
Velserbroek en de bezuiniging
van de gemeente Velsen op
het peuterspeelzaalwerk heeft
Stichting Welzijn Velsen moeten besluiten deze Ienie Mienie te sluiten. Gelukkig is er
in ’t Broekje aan de Weid voldoende ruimte om de peuters
van Ienie Mienie een fijne plek
te geven. Het leidstersteam
en de oudercommissie van de
twee locaties zetten zich positief in voor de samenwerking!
Peuterspeelzaal ’t Broekje, de
Weid 22, 1991 ET, Velserbroek,
tel. 023-5385405. Voor aanmelding kijk op www.peuterspeelzalenvelsen.nl. Meer informatie: 0255-548548.

Start muziek maken bij
Muziekvereniging Soli
Driehuis - In de week van 26
augustus start Muziekvereniging Soli weer met de repetities.
Ook is dit de startdatum voor alle opleidingsgroepen.
Maak voordelig kennis met muziek door te beginnen met blokfluitlessen bij Soli. Voor 50 euro (incl. blokfluit, excl. lesboek)
leer je noten lezen en muziek
maken. Blokfluit heeft als voordeel dat er snel resultaat is. Met
de methode Blokfluitstarter,
waar een cd met begeleidende muziek bij zit, speel je in je
eentje alsof er een heel orkest
staat. Dat stimuleert enorm. In
een groepje bij Soli is het nog
gezellig ook! Naast het blokfluitspelen maak je ook kennis met andere instrumenten en
krijg je de gelegenheid om een
instrument te kiezen voor een
eventuele vervolgopleiding. De
blokfluitlessen starten op donderdag 29 augustus om 18.30
tot 19.00 uur in het Solicentrum
(achter het station van Driehuis). Kinderen vanaf groep vijf
zijn van harte welkom!
Kinderen vanaf groep 6 kunnen, ook zonder eerst blokfluit
te hebben gespeeld, beginnen
met een blaasinstrument bij Soli. Je kiest een instrument, krijgt
les bij het kunstencentrum Velsen en na de herfstvakantie
speel je met andere beginnende
kinderen in de opstapklas. Het
instrument krijg je kosteloos te
leen van Soli!
De opstapklas repeteert op
donderdag vanaf de herfstvakantie van 18.45 tot 19.45 uur in
het Solicentrum.

Dan komt dat moment dat je
denkt: ‘dat heb ik altijd al willen doen maar ik ben nu zeker
te oud’. Nee hoor! Je bent nooit
te oud om muziek te leren spelen. Bij Soli is er ook een opleidingsgroep voor volwassenen. Je krijgt kosteloos een instrument te leen en volgt lessen
bij het Kunstencentrum Velsen.
Vanaf de herfstvakantie speel
je mee met de startklas volwassenen waar alleen beginnende
volwassenen in spelen. Het repertoire is speciaal gekozen om
lekker samen te kunnen spelen. De startklas volwassenen
repeteert op donderdag vanaf
de herfstvakantie van 20.00 tot
21.00 in het Soli centrum. Vanaf 18 jaar is men van harte welkom om muziek te komen maken bij Soli. Voor een harmonievereniging zijn slagwerkers uitzonderlijk belangrijk! Ze zijn op
zoek naar tamboers die op de
kleine trom willen leren spelen. Je krijgt kosteloos een oefenpad te leen van Soli en volgt
lessen bij het Kunstencentrum
Velsen. Op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur oefen je samen met andere slagwerkers
in het Solicentrum. Aansluitend speelt de slagwerkgroep,
leuk want dan kun je even blijven luisteren naar hoe het echte werk klinkt. Zowel kinderen
vanaf groep 6 en volwassenen
zijn van harte welkom.
Voor informatie over alle opleidingen en om u op te geven
kunt u contact opnemen met
Rian Schelvis via opleidingen@
soli.nl.

Opening nieuwe
locatie MamaMia

Velserbroek - Dinsdag 3 september en woensdag 4 september zal vanaf 9.00 uur de opening
van de nieuwe locatie van ouder- en kindercentrum MamaMia in jongerencentrum De Koe
groots gevierd worden!
Er zullen op beide dagen leuke
activiteiten georganiseerd worden en er kan een kijkje genomen worden in de speciaal voor

de kinderen veilig aangepaste, helemaal opgeknapte en leuke, gezellige woonkamer van De
Koe.
Het adres van MamaMia is per 3
september: Jongerencentrum de
Koe, Zadelmakerstraat 3, 1991
JE Velserboek. Zij zijn nog op
zoek naar vrijwilligers voor de
dinsdagochtend. Meer informatie: 023-5388830.

IJmuiden - Woensdag 14 augustus is de dyslexieclubdriedaagse in de Logopediepraktijk
Zee- en Duinwijk van start gegaan. Negen gemotiveerde kinderen hadden enthousiast gebruik gemaakt van de kans in de
vakantie de stof nog eens door
te nemen.
,,Ik heb wel heel veel gelezen”,
vertelde Sebastiaan (10) trots
aan de juf. ,,Maar spellingsregels, daar weet ik niet veel meer
van.”
Omdat bijna alle dyslectische
kinderen opmerkelijk achteruit
gaan in de vakantie, heeft Jolanda Groskamp, logopedist en
dyslexiebehandelaar van de Logopediepraktijk Zee- en Duinwijk, bedacht om ze tijdens de
zomer nog een keer bij elkaar
te roepen. ,,Spelenderwijs gaan
we met ze aan de slag om de regels nog eens goed door te nemen. Automatiseren is vaak al
een probleem bij kinderen met
(ernstige) dyslexie of lees- en
spellingsproblemen, dus kwa-

men wij op het idee een geselecteerde groep nog eens terug te laten komen.” Drie dagen achter elkaar doen we spellen en oefeningen, zodat de kinderen met vertrouwen het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
Voor meer informatie over onder
andere dyslexiebehandeling en
vergoedingen, kijk op www.logopediezeewijk.nl en www.dysco.nl.

Open repetitie
Eigenwijs Musicalkids
IJmuiden - Op dinsdag 3 september vindt in de Brulboei in
IJmuiden de eerste en tevens
open repetitie van Eigenwijs Musicalkids Velsen plaats voor de
musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’.
Voor deze productie kan de groep
nog plaats bieden aan leden van
15 jaar of ouder.
Geïnteresseerden uit deze leeftijdsgroep zijn op 3 september
van 19.00 tot 20.30 uur van harte welkom om aan de open repetitie mee te doen. Een aantal
deelnemers zal worden gevraagd
om aansluitend een korte auditie

te doen. Via bestuur@eigenwijsmusicalkids.nl of Patrick Bellaart,
voorzitter, 06-55371866, kunnen
potentiële leden zich aanmelden
voor de open repetitie. Uiteraard
kan via genoemd e-mailadres en
telefoonnummer ook nadere informatie worden opgevraagd.
Eigenwijs Musicalkids Velsen repeteert elke dinsdagavond in De
Brulboei en vanaf januari ook
op de vrijdagavonden. ‘Ja Zuster Nee Zuster’ wordt op 11 en 12
april 2014 opgevoerd in de Stadsschouwburg Velsen. Kaarten zijn
via de schouwburg te verkrijgen.

Dammers starten met
Kerst de Jong-toernooi
IJmuiden - In 1968, ter gelegenheid van zijn 65 verjaardag,
schonk Kerst de Jong een beker
ter beschikking. Sindsdien wordt
het nieuwe seizoen bij DCIJ traditioneel geopend met de strijd om
de Kerst de Jong-beker.
Hoewel er door enkele leden ook
in de zomermaanden wordt gedamd, is de meerderheid in die
periode in ruste. Iedereen schijnt
er dan weer zin in te hebben en er
wordt fel gestreden om de overwinning. Wedstrijdleider Martin
van Dijk had de deelnemers in
twee groepen, naar sterkte ingedeeld. In de A groep bleek Jesse
Bos een klasse apart. Martin van
Dijk en de verrassend optredende
Cees van der Vlis, volgden op twee
punten. Teleurstellend was het optreden van recordhouder Cees
Pippel die met een zeer bescheiden klassering genoegen moest
nemen. In de B groep maak-

te Klaas de Krijger zijn opwachting. Na ruim veertig jaar maakte
hij een hernieuwde kennismaking
met het dammen op clubniveau.
Zijn resultaat was met drie punten hoopgevend. Met vijf overwinningen en slechts één remise legde Jack van Buuren op niet mis te
verstane wijze beslag op de eerste
plaats. Met dit resultaat werd Van
Buuren tevens overall winnaar en
mocht hij uit handen van voorzitter Jesse Bos de wisselbeker in
ontvangst nemen.
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Kruitenstraat 1-3 IJmuiden
(nabij Halkade), Tel. 0255 - 540 690
www.perronzee.nl
info@perronzee.nl

Tapas bij
perron

e 19,

50

Tevens is er de mogelijkheid om
à la carte te dineren.

p.p

7 dagen per week geopend
vanaf 16.00 uur

KofferbaKmarKt
car-boot-sale

Kruitenstraat 1-3 IJmuiden (nabij Halkade)
Tel. 0255 - 540 690 • info@grandcafekruiten.nl

www.grandcafekruiten.nl
Grand Café Kruiten is 7 dagen per week geopend!

Gespecialiseerd in diverse vissoorten, maar
ook voor de vleeseters is er een ruime keuze

Vangst Van de week:

Roomboter Schol, met gebakken champignons, tomaat, ui en knoflook, geserveerd met
aardappel-kaas rösti
50

e17,

p.p

ijmuiden

Vangst Van
de week:

Velserduinplein
(achter de Hema)

Roodbaarsfilet

zondag 25 augustus

met roerbakspinazie en
champignon risotto

de markt is van:
08.00 - 16.00 uur
Voor inlichtingen bel:
0255-518380
06-42456182

Valeriuslaan 86
(hoek Driehuizerkerkweg)
1985 EX Driehuis,
tel. 0255 - 520 086

e17,50
per persoon

www.grandcafevalerius.nl

fantastische lokatie voor het houden van een:
bruiloft, jubileum, familiebijeenkomst, verjaardag,
bedrijfsfeest, receptie, vergadering en bedrijfsborrel

Grand Café Valerius is
7 dagen per week geopend!

SPETTERENDE ZOMERACTIES
Vomar Voordeelmarkt Velserbroek
Galle Promenade 15

Ruime parkeergelegenheid

AANBIEDING IS ALLEEN GELDIG VAN 18 T/M 24 AUGUSTUS IN VOMAR VOORDEELMARKT VELSERBROEK
3
Vol en robuust

• Lekker bij
mals rood vlees.

• Drinktemperatuur:
16-18°C

Castillo San Simon
Reserva Spaanse Wijn*
750 ml

5.99

23

2=1

2 HALEN
1 BETALEN
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Evaluatie na gewenningsperiode

Bekendmakingen in
elektronisch gemeenteblad
Vanaf 1 januari 2014 worden alle
officiële bekendmakingen in het
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Ze worden voorlopig ook nog gepubliceerd in de
Jutter/de Hofgeest – in ieder geval tot een evaluatie eind 2014/
begin 2015. Dat hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn overheden zoals gemeenten verplicht
de bekendmaking van hun verordeningen elektronisch te publiceren, stelt de Wet Elektronische
Bekendmaking. De gemeente Velsen
zal naast de verordeningen ook de
formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen en beleid
elektronisch publiceren. De gemeente meent onder andere dat op
deze wijze informatie snel en kosteloos toegankelijk wordt gemaakt

voor inwoners, bedrijven en instellingen.
De bekendmakingen worden ook
nog in de huis-aan-huisbladen
de Jutter en de Hofgeest gepubliceerd. Eind 2014/begin 2015 wordt
die gang van zaken geëvalueerd, als
burgers ervaring hebben opgedaan
met het elektronische gemeenteblad. Dan spreekt het college over
de vraag of publicatie van de bekendmakingen in de Jutter en de
Hofgeest kan worden beëindigd.
Ook vóór 1 januari 2014 zullen de
bekendmakingen in het elektronisch gemeenteblad worden gepubliceerd, maar deze bekendmakingen hebben nog geen formele status. Het elektronisch gemeenteblad
is te vinden op de homepage van de
website van de gemeente Velsen in
de kolom ‘Direct naar’.

Plannen winkelcentrum
Lange Nieuwstraat
Meer horeca met terrassen in de
zon, opgeknapte panden, een
warme sfeer – plannen genoeg
voor de ‘Lange Nieuw’ in IJmuiden. De gemeente gaat aan de
slag.

In de Lange Nieuwstraat doe je niet
alleen je dagelijkse boodschappen,
maar ga je ook winkelen voor je plezier; het is een leuke plek om je te
vermaken – over deze ambitie heeft
de gemeente Velsen met de winkeliers en andere belanghebbenden gesproken, zowel individueel als in een
gezamenlijke bijeenkomst op 3 juli. De belangrijkste aandachtspunten zijn dat er meer horecamogelijkheden moeten komen met terrassen
in de zon en dat al het vastgoed in het
gebied moet worden opgeknapt. Met
dat laatste gaat de gemeente aan de
slag. Er komt een ontwerp voor de
herinrichting van het openbaar gebied en een gezamenlijk ontwerp om
de winkelpuien en luifels te verbeteren.

Daarnaast wordt begin 2014 de gehele Lange Nieuwstraat aangepakt.
Naast het vernieuwen van de riolering wordt de straat veiliger ingericht en voorbereid als onderdeel
van het HOV-tracé tussen Haarlem
en IJmuiden aan Zee. Deze werkzaamheden en het opknappen van
het winkelgebied zullen zo goed mogelijk op elkaar worden aangesloten.
De gemeentelijke panden in het
winkelgebied tussen Plein 1945
en Marktplein zullen in het eerste
kwartaal 2014 aangepakt worden. De
gemeente hoopt dat dit ook de andere eigenaren van het vastgoed op de
Lange Nieuw enthousiast maakt om
hun panden op te knappen. De ideeen van winkeliers voor de inrichting
van het openbaar gebied – zoals gratis parkeren voor auto’s, visserij als
thema en een warme sfeer met groene elementen – worden meegenomen bij het maken van het ontwerp.
Hiervoor komt de ontwerpgroep in
september voor het eerst bijeen.

De Ring is een samenwerkingsverband van gemeente Velsen en Stichting BBV

Informatieavond De Ring
In De Ring in Zeewijk komen sporters en leerlingen in de toekomst
onder één dak. Er is een eerste
ontwerp gemaakt. Daar kunnen
belanghebbenden en belangstellenden maandag 26 augustus in
sporthal Zeewijk hun mening over
geven.

In ‘De Ring’ krijgen sporthal Zeewijk, basisschool de Zandloper en
peuterspeelzaal Humpie Dumpie
nieuw onderdak. In de ontwikkeling
van dit project is nu een belangrijke
stap gezet. Pellikaan Bouwbedrijf BV
gaat het complex bouwen en heeft nu
een eerste ontwerp gemaakt.

De gemeente Velsen en Stichting
Bijzonder Basisonderwijs Velsen
nodigen u van harte uit om naar het
ontwerp te komen kijken op maandagavond 26 augustus 2013. Van
19.30 tot 20.00 uur kunt u binnenlopen en om 20.00 uur start de bijeenkomst die zal duren tot 21.00 uur. Er
is gelegenheid om vragen te stellen
en uw reactie op het ontwerp te geven. De locatie is de sporthal Zeewijk
aan de Eenhoornstraat 2 te IJmuiden. De direct omwonenden zijn uitgenodigd, maar de bijeenkomst staat
open voor iedereen. Meld u aan voor
de informatiebijeenkomst en/of de
nieuwsbrief via dering@velsen.nl.

Campagne in volle gang

De scholen beginnen weer
In deze periode beginnen de
scholen weer. Vanaf maandag 19
augustus de basisscholen, een
week later het voortgezet onderwijs. De campagneborden ‘De
scholen zijn weer begonnen’ worden in Velsen geplaatst – voor de
veiligheid van iedereen in het verkeer.

Achter de tekst op de borden schuilt
de vraag aan automobilisten en andere weggebruikers om rekening te
houden met kinderen die weer naar
de school gaan. De eerste drie maanden na de zomervakantie gebeuren
er relatief veel verkeersongevallen
waar schoolgaande kinderen tot 14
jaar bij betrokken zijn.

Na de vakantie moet iedereen weer
wennen aan het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de vakantie
en het begin van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen
een nieuwe route naar een nieuwe school. Ook volwassenen moeten weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer. Met deze
campagne wil Veilig Verkeer Nederland hen hierop attent maken. Want
hoe meer rekening we houden met
elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!
Meer informatie over het gedrag van
kinderen in het verkeer op www.velsen.nl; daar staan ook tips voor veilig verkeer.
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Met PIN afval betalen
Gaat u vanaf 1 september grof
huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation brengen waar
u voor moet betalen? Neem
dan uw PINpas mee, want contant betalen kan dan niet meer.

Wie grof huishoudelijk afval
kwijt moet, gaat naar het afvalbrengstation. De eerste 500 kilo is in principe gratis. Voor een
aantal soorten afval moet worden
betaald, omdat de verwerking
daarvan duur is.
Wie meer dan 500 kilo brengt,
moet ook betalen. Tot nu toe kon
dat contant. Met ingang van 1
september kan er alleen nog met
PIN worden betaald en is er geen
contant geld meer bij het afval-

brengstation uit oogpunt van veiligheid.
Wat gratis en niet gratis mag
worden ingeleverd, staat op de
digitale afvalkalender. Met postcode en huisnummer kunnen inwoners van Velsen en Heemskerk inloggen op www.hvcinzameling.nl. Bij het tabblad ‘Contact’ staan adres en openingstijden van het afvalstation. Het gehele overzicht van de verschillende soorten afval en de daarbij behorende kosten staat hier ook bij.
Met vragen kunt u terecht bij de
klantenservice; op kantoortijden
te bellen op 0800-0700 en via de
mail te bereiken op klantenservice@hvcgroep.nl.

Van Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud A9 van
augustus tot in oktober
Rijkswaterstaat doet groot onderhoud aan de A9 vanaf knooppunt Velsen tot en met afslag
Heemskerk. Van half augustus tot begin oktober 2013 worden de voegovergangen vervangen en krijgt de weg een nieuwe
laag asfalt. Het verkeer moet rekening houden met omleidingen
en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en
aan vervanging toe. Daarom brengt
Rijkswaterstaat een nieuwe laag
aan op de weg in de richting Alkmaar en op de oostelijke op- en afrit Heemskerk (richting Alkmaar).
Ook worden de voegovergangen
vervangen – de voegen tussen de
verschillende wegdekplaten. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden aan viaduct Communicatieweg over de A9 ter hoogte van
afslag Heemskerk. Alle werkzaamheden vinden plaats in augustus,
september en oktober 2013.
De werkzaamheden zijn als volgt
gepland:
• 14 augustus-8 september: tussen knooppunt Velsen en verzorgingsplaats Twaalfmaat
• 9-21 september: tussen verzorgingsplaats Twaalfmaat en afslag
Heemskerk

• 27-30 september: weekendafsluiting op- en afrit Heemskerk
(vanuit Amsterdam en richting
Alkmaar
• 4-5 oktober: afrit Heemskerk
• 14 augustus-8 september: tussen knooppunt Velsen en verzorgingsplaats Twaalfmaat
Tijdens de werkzaamheden zijn
er minder rijstroken beschikbaar.
De Wijkertunnel en de op- en afrit
Beverwijk op de A9 (richting Alkmaar) zijn af en toe tijdelijk afgesloten.
Op de A9 richting Amsterdam vinden de werkzaamheden plaats in
drie nachten:
• donderdag 29 augustus 20.00 uur
tot en met vrijdag 30 augustus
05.00 uur
• vrijdag 30 augustus 20.00 uur
tot en met zaterdag 31 augustus
05.00 uur
• zaterdag 31 augustus 19.00 uur
tot en met zondag 1 september
09.00 uur
In de komende weken staat in deze Infopagina en op de website van
Velsen waar er aan de A9 wordt gewerkt. De werkzaamheden duren
uiterlijk tot 7 oktober.

Feest op zaterdag 31 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het
Havenfestival IJmuiden. De Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot
festivalterrein. Er zijn zeer gevarieerde optredens en de haven ligt
weer vol met prachtige schepen.
Het volledige programma staat
op www.havenfestivalijmuiden.nl
en wordt uitgedeeld bij de infostand aan het begin van de Trawlerkade.

11.00 tot 24.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend en
fietsend publiek en om de toestroom
van publiek dat met de auto komt
in goede banen te leiden, wordt een
aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan
verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het middenhavengebied.

Fietsen
Op het evenemententerrein mogen
geen (brom)fietsers komen, behalve
de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden aan
het begin van de Trawlerkade bij het
kantoor van de KNRM.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf woensdag 28
augustus worden de diverse podia opgebouwd op de Trawlerkade.
Verzoek van de organisatie is daar
alleen voor korte tijd te parkeren,
want zaterdag 31 augustus moet de
kade autovrij zijn. De afsluitingen
en verkeersmaatregelen zijn van
kracht op zaterdag 31 augustus van

Extra informatie voor bedrijven
rond de Trawlerkade en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op 31 augustus met voertuig het evenementengebied in willen (d.w.z. bestemmingsverkeer), kunnen een ontheffing aanvragen bij de organisatie.
Verzoeken moeten per mail naar info@havenfestivalijmuiden.nl.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en OudIJmuiden) heeft een halte op de
Dokweg. Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te
bereiken. Vanaf Amsterdam (achter Centraal Station) vaart elke 40
minuten de draagvleugelboot van
Connexxion naar IJmuiden; zie ook
www.Connexxion.nl. Vandaar kunnen reizigers op het Pontplein overstappen op buslijn 74.

Omgaan met hangjongeren
Maandag 9 september 2013 organiseert het Wijkteam Velserbroek (woningcorporaties, politie, Stichting Welzijn, en de gemeente Velsen) een informatie /
trainingsbijeenkomst over ‘omgaan met hangjongeren’.

Een groep jongeren staat bij u in de
straat met fietsen en brommertjes
her en der geparkeerd. Ze maken
lawaai en rommel. Eigenlijk wilt u
dat ze weg gaan maar u durft ze niet
aan te spreken. Veel mensen durven dat niet. Voor je het weet krijg
je een grote mond of nog erger.
Herkent u deze situatie? Kom dan
naar de informatiebijeenkomst
van het wijkteam Velserbroek en
leer omgaan met hangjongeren.
Opvoedkundige Hans Kaldenbach

geeft informatie over straatcultuur
en geeft tips voor buurtbewoners
en voorbijgangers. Met een acteur
worden situaties nagespeeld en geoefend.
Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats op
maandag 9 september in het Polderhuis, Vestingplein 58 te Velserbroek. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De
ontvangst is om 19.00 uur.
Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u zich vóór 30
augustus 2013 aan bij AWV Eigen
Haard via telefoonnummer 025553 57 86. Dan heeft u een gereserveerde plaats. LET OP: er is maar
plaats voor 100 personen in de zaal,
dus tijdige aanmelding is gewenst!
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
10 augustus 2013 tot en met 16
augustus 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor
een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Havenkade 13, in oude staat terugbrengen woning (13/08/2013)
w13.000301
Halkade 44, herinrichten corridor
achter bedrijfshallen (15/08/2013)
w13.000307
Lekstraat 20, plaatsen dakopbouw
(16/08/2013) w13.000309
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 78, plaatsen dakkapel (13/08/2013) w13.000304
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaatsen
overkapping over rollover-wasstraat (13/08/2013) w13.000306
Zinneveltlaan 28, plaatsen dakkapel (13/08/2013) w13.000302
Driehuis
Driehuizerkweg 43, kappen boom
(13/08/2013) w13.000305
Velserbroek
Omgeving
Mina
Krusemanstraat, kappen 42 laanbomen
(15/08/2013) w13.000308
Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, verwijderen
rijwielstalling en bouwen lashal
(13/08/2013) w13.000303

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.
Ontwerpbesluiten paracommerciële horecabedrijven
De Burgemeester van Velsen
maakt bekend dat hij het voornemen heeft voor de volgende instellingen een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) te verlenen. Deze ontwerpbesluiten liggen met ingang van 26
augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tijdens deze periode
van terinzagelegging kan een belanghebbende bij dit besluit naar

keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen het
ontwerpbesluit. Zienswijzen moeten worden gericht aan de burgemeester van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
Zorgbalans Zorginstellingen:
De Moerberg, u13.007577
W.F. Vissershuis, u13.007584
Breezicht, u13.007587
Velserduin IJmuiden, u13.007588
Velserduin Driehuis, u13.007590
Huis ter Hagen, u13.007591

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

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

IJmuiden
Keetberglaan 304, kappen boom
(20/08/2013) w13.000262
Tuindersstraat 132, plaatsen uitbouw op bestaande uitbouw
(20/08/2013) w13.000239

Velserbroek
H. Reptonstraat 68, plaatsen 2 dakkapellen (14/08/2013) w13.000232

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan
ong.,
oprichten
buurthuis en 11 appartementen
(13/08/2013) w13.000152
Marowijnestraat 22, plaatsen dakkapel (15/08/2013) w13.000246
Kerkerinklaan 37, kappen boom
(20/08/2013) w13.000273

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 78, kappen boom
(20/08/2013) w13.000276

Besluiten Horeca/APV/Evenementen
Verkoop vuurwerk APV art. 2:56
Hagelingerweg 210 Santpoort, 28,

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Waterloolaan ong., kappen 2 bomen
(20/08/2013) w13.000263
Duin en Kruidbergerweg 1, kappen 2
bomen (20/08/2013 w13.000245
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Besluiten (vervolg)
30 en 31 december 2013, u13.007451
(15/08/2013)
Standplaats APV art. 5:18
Kennemerplein ong. IJmuiden, ingenomen vrijdag van 1-09-2013 tot
31-12-2013, U13.007262, (15/08/

2013)
Inzameling / Collecte APV art. 5:13
Stichting Matthias, 2 tot 8 maart
2014 gemeente Velsen, u13.007459
(15/08/2013)

Vrijstelling winkeltijden verordening artikel 5
Marktplein 27 IJmuiden, nacht
16/17 september 2013 middernacht
openstelling van 00:00 uur tot 1:00
uur, u13.007478 (15/08/2013)

Evenementen APV art. 2:17
Kindervrijmarkt , 28 september 2013, omgeving Torenstraat,
Middendorpstraat,
Hoofdbuurtstraat, Meervlietstraat en eventueel Noorderdorppad in Velsen-Zuid,
U13.007030 (15/08/2013).

Inventarisatie t.b.v. Bestemmingsplan Velsen-Noord
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor Velsen- Noord.

Plangebied
Het gebied omvat de woonkernen van Velsen Noord, Sportpark Rooswijk en
een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout. In het noorden loopt het
plangebied tot aan de gemeentegrens met Be-verwijk. In het Oosten grenst
het gebied aan de A22, in het westen globaal tot aan de bedrijventerrei-nen.
Zie ook bijgaande afbeelding.

Aanleiding
De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te
stellen komt voort uit:
• de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebieden
thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
• de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te
globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het
hele plangebied.
• het feit dat diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor
er wettelijk gezien aan-leiding is om ze te actualiseren.
Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van het hierboven genoemde bestemmingsplan rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen, vragen wij iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij
om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar het
kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik.
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente. In onze reactie zullen wij aangeven of en op wel-ke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen van het bestemmingsplan meegenomen
zul-len worden.
Wilt u een initiatief indienen?
Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en te
voorzien van kaartmateri-aal. U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen bij het college van Bur-gemeester en Wethouders
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie dat het de
‘inventarisatie bestemmingsplan Velsen Noord’ betreft.

Elektronisch gemeenteblad
Op 20 augustus 2013 heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
definitief het besluit genomen om
vanaf 1 januari 2014 alle officiële

bekendmakingen – mits wettelijk
toegestaan – te publiceren in het
elektronisch gemeenteblad.

Aanvullend zullen de bekendmakin-

gen ook gepubliceerd blijven worden
in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Deze laatstgenoemde wijze van publiceren zal pas worden beëindigd wanneer uit een eva-

luatie is gebleken dat het publiceren in de huis-aan-huisbladen niet
langer nodig is. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.velsen.nl.

