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Markt op Beeckestijn trekt duizenden bezoekers

Hippe curiosa en brocante
velsen-Zuid - Gehaakte spreien, kristallen messenleggers
en
meubels
met kunstzinnige slijtplekken vormden zondag maar
een klein deel van het enorme aanbod van de Curiosaen Brocantemarkt op landgoed Beeckestijn. Bijna antiek is kennelijk weer hip, gezien het grote aantal bezoe-

kers van en naar het landgoed. Parkeerplaatsen stonden vol, maar ook op de fiets
of te voet ging het massaal
naar de markt. Dat geen toegang werd geheven scheelde
vast in het aantal bezoekers.
Toch was een volle beurs
voor sommige items wel een
vereiste. Voor een zilveren
vislepel werd zonder blikken

of blozen 450 euro gevraagd.
Gelukkig kon je voor veel
minder geld de vijftiger jaren
broodtrommel van je opa en
oma terugkopen. Ook het publiek was grotendeels van de
‘brocanteleeftijd’. Een wandeling langs 120 kramen kan
uitputtend zijn. Wat meer horeca met zitgelegenheid zou
dan ook fijn geweest zijn.

Amy Koopmanschap
waarnemend burgemeester
velsen - Commissaris van
de Koning Johan remkes heeft Amy Koopmanschap benoemd tot waarnemend
burgemeester van velsen. Dat is gebeurd in overleg met de
fractievoorzitters.
De huidige burgemeester Franc Weerwind is per
9 september benoemd tot
burgemeester van Almere. Daardoor is met ingang
van deze datum een vacature ontstaan. Het is beleid
om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de burgemeesterloze periode lan-

maanden een burgemeesterloze periode ontstaan. De
benoemingsprocedure van
de nieuwe burgemeester
zal worden gestart en duurt
minstens zes maanden.
Amy Koopmanschap was
van 2003 tot 2015 burgemeester van Diemen en van
1997 tot 2003 burgemeester van Zoeterwoude. Tussen
1990 en 1997 was zij eerst
stadsdeelvoorzitter en daarna stadsdeelwethouder van
de Amsterdamse deelgemeente De Pijp. Zij is 63 jaar
en lid van GroenLinks.
ger dan drie maanden gaat De nieuwe waarnemend
duren.
burgemeester zal per 9 sepDoor het vertrek van Weer- tember 2015 in functie trewind zal er langer dan drie den. (foto: Diemernieuws.nl)

zie onze advertentie
ALL YOU CAN EAT

Sushi & Grill
Boss Restaurant

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392
www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50
Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50
Kinderen
van 4 t/m 11 jaar
€11,50

volgende
WeeK In
de KRAnT
Verlies van tanden - Smetvrees

Kraan teruggevonden
velsen-Noord - In de
nacht van 21 op 22 augustus werd in velsen-Noord
een enorme hijskraan gestolen.
Restanten van de kraan werden teruggevonden bij een
sloperij in de Friese gemeente Achtkarspelen. De kraan
bleek al volledig gedemonteerd te zijn.

Na de diefstal schakelde de
eigenaar social media in op
zoek naar getuigen. Mede
hierdoor stelde de politie een
onderzoek in bij het sloopbedrijf in Friesland.
De politie heeft een 21-jarige
man uit Drogeham verhoord.
Hij wordt verdacht van heling
van de kraan. Een onderzoek
naar de mogelijke dief of dieven wordt voortgezet.
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Regio – IJmond Werkt! is de
instantie waar mensen op
weg naar werk worden geholpen. IJmond Werkt! wordt betaald door de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk.
Door de decentralisaties en de
grotere werkloosheid dreigt
een structureel tekort in de begroting van IJmond Werkt! Dat
kan oplopen tot 2 miljoen euro structureel in 2020. Er is nu
een extern adviesbureau (Berenschot) gevraagd om te onderzoeken hoe dit tekort kan
worden voorkomen. Er zijn
tien maatregelen geformuleerd
waardoor genoeg bespaard
kan worden. De maatregelen
zijn in een Keuzenota weergegeven en voorgelegd aan
de cliëntenraden van de gemeentes en de gemeenteraad.
De gemeenteraad mag slechts
over twee maategelen beslissen, waar de cliëntenraden het
overigens niet mee eens zijn.
Een aantal maatregelen betreffen efficiency, maar ook
zal worden besloten of zogenaamde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) niet zullen
worden begeleid. Mensen die
zelf ontslag nemen of zelfstandigen die stoppen met hun bedrijf vallen in deze categorie.
Voor een groot deel kunnen

deze mensen zelf werk vinden. De cliëntenraden pleiten
ervoor om deze mensen per
categorie in te delen en dan
te beslissen of zij begeleiding
krijgen.
Ook is voorgesteld om alleen
perspectiefrijke mensen naar
IJmond Werkt! te sturen. Dat
zou betekenen dat mensen die
minder kans maken op regulier werk in de bijstand zouden
moeten blijven. Re-integratietrajecten zijn duur en dat geldt
ook voor begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
Het grote nadeel van de nieuwe maatregel is dat alleen nog
standaardbegeleiding wordt
gegeven en dat zwakkeren niet
worden begeleid naar en in het
arbeidsproces.
De cliëntenraden hebben
meerdere bezwaren tegen de
bezuinigingsplannen. Zo zijn
zij bang dat veel cliënten op de
onderste treden van de participatieladder terecht zullen komen. Niet alleen maatschappelijk ongewenst, maar ook
zou niet voldoende zijn uitgewerkt dat deze cliënten uiteindelijk meer geld gaan kosten.
Bovendien wijzen de cliëntenraden op de taak van de gemeente om cliënten te laten
participeren.

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.

In juli heb ik in deze rubriek
al even aandacht besteed
aan het vernieuwde Dudokplein en de zeven poortjes van hout en staal. Speculaties over de betekenis
van de poortjes waren - en
zijn nog steeds - niet van de
lucht! Zoals al in juli aangegeven vormen de poortjes
een kunstwerk dat de ingang
van het gemeentehuis markeert en een speelse scheiding vormt tussen het Dudokplein en het parkeerterrein. Qua vorm heeft de kunstenaar zich laten inspireren
door het venster van de burgemeesterskamer in het “oude” stadhuis aan Plein 1945.
Maar juist vanwege alle speculaties over de betekenis
werd mijn nieuwsgierigheid
gewekt en heb ik de kunstenaar Paul van Osch benaderd
voor uitleg.
Het kunstwerk heet ‘Expanding territory’ in de betekeNaast talen biedt Volksuniver- nis van het ‘vergoten van je
siteit Velsen ook diverse nieu- eigen gebied’. De poortjes
we cursussen aan op het gebied van creativiteit en zelfontwikkeling. Zo vind je je innerlijke rust terug bij bijvoorbeeld Mindfulness of Lessen
in Geluk, maar kun je ook de
beginselen leren van het haken, breien of kleding naaien. Meer inzicht krijgen in Velserbroek – De gemeenwat jouw kind uitvoert op so- te heeft aangekondigd dat
ciale media? Ook daar bieden de parkeerplaats op bedrijze een cursus voor aan: Social venterrein Broekerwerf bij
Media voor Ouders. De mees- de Klompenmakerstraat opte cursussen worden gegeven nieuw wordt ingericht. Aanop de Tiberiusschool, Tiberus- leiding is het rommelige
plein 5 te IJmuiden. Het hele straatbeeld, veel foutparaanbod is te vinden op www. keerders en een verkeersvolksuniversiteitvelsen.nl. Zie onveilige situatie. De planook www.kunstencentrum- nen voor de herinrichting
velsen.nl of bel 0255 – 510684. zijn in samenspraak met de

Nieuw cursusaanbod
bij Volksuniversiteit
Velsen - Op 21 september
start het nieuwe cursusseizoen van Volksuniversiteit Velsen (VUV). De VUV is hèt cursuscentrum in de IJmond voor
kennis, creativiteit, en zelfontwikkeling. Hoewel de naam
universiteit misschien anders
suggereert kan iedereen, ongeacht achtergrond, betaalbaar een cursus van zijn of
haar keuze volgen. Of je nu
een taal wilt bijspijkeren omdat het handig is op je werk of
omdat je je wilt verdiepen in
de taal van het land van jouw
vakantiekeuze, bij de Volksuniversiteit ben je aan het juiste adres. Doordat je in groepsverband de taal leert, inspireer
en motiveer je elkaar. Maar er
is meer!

Typisch IJ muiden

moeten worden gezien als
een aanmoediging aan iedereen om zijn of haar eigen
grenzen te verkennen. Paul
geeft aan: ‘Stel je open voor
de wereld en deze zal groter worden. Ontdek jezelf en
ontdek je eigen wereld en de
wereld van een ander. Stel je
zelf open voor eenieder met
andere ideeën, een andere
cultuur of een andere religie.
Je zult daardoor nieuw gebied verkennen en je wereld
vergroten en verrijken. Ieder
portaaltje zou je kunnen zien
als een doorgang naar het
onbekende.’
Terwijl Paul op het Dudokplein aan het werk was, kwamen hem al verschillende associaties door voorbijgangers
ter ore. Vooral toen de straat
nog open lag en de portaaltjes nog in het zand stonden,
werden het al strandhuisjes
genoemd. Ook werd er gesproken van detectiepoortjes. Hopelijk draagt Paul’s
uitleg bij aan begrip voor de
poortjes. Als straks in het najaar de tijdelijke grasmatten
in de borders, die het stuiven
moeten tegengaan, worden
vervangen door vaste beplanting, zal het vernieuwde
Dudokplein voltooid zijn en
kunnen de IJmuidenaren op
ontdekkingsreis gaan en hun
territorium vergroten!

Herinrichting parkeerplaats Broekerwerf
omliggende bedrijven tot
stand gekomen. Voor personenauto’s komen 40 parkeerplaatsen extra en het
parkeren wordt meer geordend.
Vrachtwagenchauffeurs die
ook gebruik maken van het
terrein zijn geïnformeerd
over de plannen en konden
ook reageren op de plannen.
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den. Van 10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond Vereniging IJmuiden in De Bolder, Bloemstraat 124 in
IJmuiden. Vanaf 19.30 uur.
Info 06-41804330.

Dinsdag
8 september

Donderdag
3 september

Fancy Fair in De Spil, Frans
Halsstraat, IJmuiden. Van
13.30 tot 16.30 uur. Toegang
is vrij.

Vrijdag
4 september

Pieter Vermeulen Museum Driehuis: Tentoonstelling
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Open dag en opening buitenaula bij Begraafplaats
Duinhof, Slingerduinlaan 6,
IJmuiden. Tussen 14.30 en
17.00 uur.
Santpoort Jazz op Broekbergenplein
SantpoortNoord. Met band Jimmy’s
Gang. Aanvang 19.30 uur.
Zie ook zaterdag.
Orgelconcert in Nieuwe
Kerk IJmuiden, Kanaalstraat 250, door Peter Eilander. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.
Klaverjassen bij PUIJ bij
de jeux de boulesvereniging aan de Heerenduinweg,
IJmuiden, achter de speeltuin. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag
5 september

Open dag bij FCC Wijkeroog (fietscross) en Duikcentrum Kennemerland in
Velsen-Noord. Van 11.00 tot
15.00 uur, tegenover Wijkeroogstraat 168.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. En
tentoonstelling ‘Romeinen
terug in Velsen.’
Santpoort Jazz op Broekbergenplein
SantpoortNoord. Met Tata Steel Bigband, Rubberneck, Ampless
en Fred Kordon met muziekvrienden. Aanvang 17.00 uur.
Receptie bij sportschool
Special Health, Crocusstraat 1e, Santpoort-Noord.
In verband met 5-jarig bestaan. Vanaf 20.00 uur.
Bingo bij Speeltuin De Veilige Haven, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Bel voor ver-

voer 06-28900999 of 0255518077.

Zondag
6 september

Soli workshops slagwerk
en blaasinstrumenten in
Soli Muziekcentrum, Santpoort-Noord. Aanmelden via
secretariaat@soli.nl.
Geef
aan welk instrument je wilt
bespelen.
Open
dag
Forteiland
IJmuiden. Afvaarten om
10.45, 12.45 en 15.10 uur
vanaf Kop van de Haven.
Toegangskaarten 12,50 euro.
Roofvogelexcursie vanaf
Boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Aanvang 11.00 uur.
Deelname gratis.
‘t Staende Tuygh treedt op
in Ruïne van Brederode, Velserenderlaan,
SantpoortZuid. Van 11.00 tot 13.00 uur.
Entree 3 euro, kinderen 1,50
euro.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. En
tentoonstelling ‘Romeinen
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: Tentoonstelling
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Verhaallezing van Carmen
de Haan met ‘Ik hou van mij’.
In het Raphaëlkerkje, Popellaan 1, Bloemendaal. Van
14.00 tot 16.00 uur. Deelname 8 euro.
Zomerconcert
kerkje
Stompe Toren in Spaarnwoude met Duo Rumbadama. Aanvang 14.00 uur.
Opening seizoen ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord. Britse pianist James Lisney speelt
Haydn, Liszt en Schubert.
Aanvang 15.00 uur. Vrijwillige bijdrage gevraagd.
Opening tentoonstelling
over gemeentearchitecten van Velsen. Bij pARTerre aan Torenstraat 7, VelsenZuid. Vanaf 16.00 uur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Afscheidsreceptie burgemeester Franc Weerwind
vanaf 16.00 uur in Felison
Cruise Terminal, Volendamkade, IJmuiden.
Alzheimer Café over hulp
door het sociaal team. Van
19.00 tot 21.00 uur in de
Centrale Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein.
Open repetitie shantykoor
Grace Darling. U mag een
keer meezingen. Vanaf 19.45
uur in het W.F. Visserhuis,
Houtmanstraat 1, IJmuiden.
Zie ook www.gracedarling.
nl.
Avond over Kansen voor
financiering voor ondernemers. Op Landgoed Duin en
Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60 in SantpoortNoord. Van 19.00 tot 21.00
uur. Deelname gratis. Aanmelden via www.kvk.nl/
ijmond.
Musicalhit Grease van
Joop van den Ende en Albert
Verlinde. In Stadsschouwburg Velsen. Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Woensdag
9 september

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. En
tentoonstelling ‘Romeinen
terug in Velsen.’
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: Tentoonstelling
Toverbos. Vanaf 3 jaar.
Kindervertelmiddag met
prinsessenverhalen
op
Beeckestijn. Voor 4 t/m 8
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten 6 euro per kind. Aanmelden via carla_schut@
hotmail.nl.
Musicalhit Grease van
Joop van den Ende en Albert
Verlinde. In Stadsschouwburg Velsen. Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Maandag

Donderdag

Ruilbeurs legpuzzels in
Steunpunt Zeewijk IJmui-

Informatieavond over pijn
bij kanker. In Inloophuis

7 september

10 september

Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord.
Van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden via 023-8885367 of
info@inloophuiskennemerland.nl.
Musicalhit Grease van
Joop van den Ende en Albert
Verlinde. In Stadsschouwburg Velsen. Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Mahjongcursus
Santpoort-Noord - Mahjong, het spel der duizend
wonderen genoemd, is een
oud Chinees gezelschapsspel. Heel boeiend en bijzonder. Het wordt gespeeld
met 144 stenen.
Mahjong is een spel waarbij kennis, tactiek, inzicht en
geluk een rol spelen. Wilt u
kennismaken met Mahjong
of wilt u uw mahjongkennis opfrissen, dan biedt deze cursus u een goede kans.
Op donderdag 24 september
start de cursus.
Er zijn 6 avonden van 19.30
tot 21.30 uur. Kosten 30 euro
incl. boek. Meer weten? Bel:
Janie Nolten 023-5390680
of e-mail: f.nolten@hccnet.
nl.

Nieuwe geldautomaat Driehuis

Pinnen in Zorgspecialist
Driehuis - Contant geld is
weer binnen handbereik in
Driehuis. Rabobank IJmond
heeft vorige week een geldautomaat geopend in het
pand van Zorgspecialist aan
de Driehuizerkerkweg.
Rabobank was langere tijd
op zoek naar een geschikte
locatie voor de nieuwe geldautomaat. De vorige pinautomaat voldeed niet langer aan
de veiligheidseisen en werd
daarom per 30 april 2015 buiten gebruik gesteld.
Ondanks het feit dat mobiel
betalen een enorme vlucht
heeft genomen, vindt Rabo-

bank IJmond het belangrijk
dat mensen in hun directe
omgeving contant geld kunnen opnemen. Deze service
is vooral voor ouderen van
belang. In overleg met klanten, ledenraadsleden en Ondernemersvereniging Driehuis is daarom gezocht naar
een nieuwe locatie voor de
geldautomaat.
Er kan alleen worden gepind
tijdens openingstijden van
Zorgspecialist. Op de foto Jakob Klompien, directievoorzitter Rabobank IJmond, tijdens de ingebruikname van
de geldautomaat.
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Speciaal voor nabestaanden

Inloophuis start weer
met kook-eetgroep
Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland start in september weer met een
Kook-Eetgroep voor nabestaanden die hun partner verloren zijn aan kanker.
Het doel is om samen de maaltijd te gebruiken, met ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en aandacht voor verlies en rouw. De sfeer zal open en laagdrempelig zijn, het Inloophuis zorgt voor de praktische invulling van de maaltijd
en men wordt van harte uitgenodigd om mee te koken en/of op te ruimen.
De veilige plek en ondersteuning van deskundige vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van
rouw- en verliesbegeleiding, zullen er voor zorgen
dat de gesprekken aan tafel
goed verlopen, er aandacht
voor ieder is en men weer
op verhaal kan komen.
Men geeft zich op voor de
gehele periode, de groepssamenstelling blijft dus ook
tijdens deze zes keer Kook/
Eten hetzelfde. Voor deze
groep kunnen zich maximaal tien deelnemers inschrijven, dus wacht u niet
te lang.
Locatie Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51,
Santpoort-Noord. Kook/Eetgroep is op zes woensdagavonden: 9 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en
25 november 2015, steeds
van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via mail: info@
inloophuiskennemerland.
nl of telefoonnummer 0238885367. De eigen bijdrage
voor zes avonden totaal is
52 euro.

Lopen voor Dirk Kuyt Foundation
tijdens Rabobank Pierloop
IJmuiden - De Rabobank
Pierloop Velsen viert dit jaar
haar 25-jarig jubileum. Op zaterdag 12 september kunnen
hardlopers meedoen aan dit
sfeervolle evenement. Met de
scholenloop en de afstanden
8,2 en 15 km is er weer voor
ieder wat wils.
Ook is de Dirk Kuyt Foundation aanwezig bij deze jubileumeditie van de Pierloop. Deze stichting zet zich in voor
het stimuleren en bevordering voor mensen met een
verstandelijke of lichamelijke
beperking. Het motto is ‘Sport
& Fun is for Everyone’.
Henk van der Deijl, directeur
Interfish IJmuiden: ,,Dit goede
doel sprak ons aan en sinds

2014 omarmen wij de Dirk
Kuyt Foundation dan ook als
sponsor. Vorig jaar is het fantastische bedrag van 6.205
euro opgehaald door een
groep van 50 lopers, voortkomend vanuit diverse bedrijven vanuit de omgeving
Velsen. Natuurlijk hopen we
er ook dit jaar weer een gezamenlijk succes van te maken!’’ Met het opgehaalde
bedrag vanuit 2014 wordt,
in samenwerking met Sportsupport Haarlem, Sportservice Haarlemmermeer en de
Provincie Noord-Holland, op
30 augustus een sport- en informatiedag op het Pim Mulier Sportpark te Haarlem georganiseerd voor kinderen en
volwassenen met een beper-

king. Het bedrag dat in 2015
wordt opgehaald zal wederom ingezet worden om een
mooi sportevenement in de
regio te organiseren voor onze doelgroep!
Bedrijven die zich willen aanmelden kunnen contact opnemen met Karlijn van Leeuwarden via runningteam@
dirkkuytfoundation.nl. Inmiddels hebben de bedrijven
BDO, BK Groep, CareworX,
Kloosterboer/Daalimpex en
Interfish zich al aangesloten
bij het Dirk Kuyt Foundation
Running Team.
De individuele lopers kunnen
zich inschrijven via inschrijven.nl. Zie ook www.pierloop.
nl.

Middag over het werk
van de Vletterlieden
IJmuiden - In het kader van
het Festival Industrie Cultuur is er in het Zee- en Havenmuseum op zaterdag
12 september om 13.30 uur
een verhalen- en filmmiddag
over het werk van de Vletterlieden.
Vanaf het leugenaarsbankje zullen in de loodsenzaal
door (oud)vletterlieden verhalen over het werk van de

vletterlieden worden verteld.
In de filmzaal worden speciale films over hun werkzaamheden getoond.
Uiteraard kan ook het museum worden bezocht. De entree voor deze verhalen- en
filmmiddag wordt gesponsord door de Coöperatieve
Vereniging van Vletterlieden
en is gratis. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl.

Velsen Lokaal start
meldpunt decentralisaties
Velsen - Het huidige kabinet
heeft vanaf 2015 veel zorgtaken, die gepaard gaan met
bezuinigingen, overgeheveld
naar de gemeenten. Het gaat
om decentralisatie van Wmo,
Jeugdzorg en Participatiewet.
Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even
blij is met deze veranderingen en dat deze kunnen leiden tot onzekerheid en problemen. Velsen Lokaal komt
graag in contact met mensen
die problemen hebben als
gevolg van de veranderingen
in de zorg. Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook
zorgpersoneel,
mantelzorgers of ouders van kinderen
die jeugdzorg krijgen. Daarom heeft Velsen Lokaal een
digitaal meldpunt geopend
voor deze groep mensen. Bij
het meldpunt kan men terecht met problemen, zorgen,
opmerkingen en complimenten. Zorgontvangers, ouders,
familie, mantelzorgers, mensen met een bijstandsuitkering, werknemers in de zorg,
en anderen kunnen een melding doen.
De gemeente Velsen heeft
besloten tot een zogenaamde
zachte landing. Dat houdt in
dat mensen die al zorg kregen de zorg in 2015 en 2016
zo veel mogelijk houden en
dat veranderingen geleide-

lijk worden doorgevoerd, zodat mensen zo min mogelijk
last en onzekerheid ervaren.
Velsen Lokaal bestuursvoorzitter Bart Tijl over het meldpunt: ‘Wij hebben de indruk dat de gemeente Velsen de overdracht van de
zorgtaken in principe goed
voor elkaar heeft. Toch kunnen mensen tegen problemen of belemmeringen aanlopen of zijn mensen extra
bezorgd. Daarnaast krijgen
we meldingen dat niet iedereen de zorg krijgt waarop
men recht denkt te hebben.
Ook zijn hulpbehoevenden
bezorgd over de eigen bijdrage voor de hulpmiddelen,
die soms hoger lijkt dan de
kostprijs van die middelen,
zoals onlangs in de IJmuider Courant stond. Wij willen graag een beeld krijgen
van die problemen en zorgen
en hebben daarom een digitaal meldpunt opgezet. Daarmee willen we problemen in
kaart brengen en daar waar
nodig en mogelijk willen we
bemiddelen of helpen bij een
oplossing. Aan de andere
kant horen we natuurlijk ook
graag de positieve geluiden
en complimenten.’
Het meldpunt is te bereiken
via:
http://velsenlokaal.nl/
meldpunt.
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Rommelmarkt
in Uitgeest
Uitgeest - In Sporthal de
Zien wordt op zondag 20
september een grote overdekte rommelmarkt gehouden. De markt is van 11.30
tot 15.30 uur en de entree
bedraagt 2 euro. Kinderen
hebben gratis toegang. Het
is een grote markt met 70
kramen (4 x 1.20 m).

Jarig gospelkoor Get
Together Again op pad
Velsen - Als je als gospelkoor de naam Get Together
Again heet, dan ga je bij je
15-jarig jubileum natuurlijk
samen weer iets leuks doen.
Het Velserbroekse koor vierde zaterdag hun verjaardag
met een bunkerwandeling en
een culinaire eetpartij van eigen makelij.
Voorafgaand aan de bunkerwandeling kwamen de
koorleden in de Petrakerk in
IJmuiden bijeen met het lekkers dat zij thuis hadden gefabriceerd. Voor zij konden
smullen werd er gewandeld
onder leiding van voorzitter
en VVV-gezicht Gerardo Eijbersen. Als je weet dat de
koorleden een leeftijd hebben van tussen de 35 en 84
jaar en dat zelfs de oudsten
meewandelden zegt dat wel

iets over de spirit binnen het
koor. Na alle bunkerverhalen
begon het bunkeren pas echt
bij aankomst in de Petrakerk.
Alle traktaties waren na afloop schoon op en uiteraard
werden er heel wat complimentjes aan de koks uitgedeeld.
Gospelkoor Get Together
Again kan nog wel wat versterking gebruiken. Het repertoire bestaat uiteraard uit
gospels en gospelgerelateerde muziek, maar ook wordt
bijvoorbeeld Angels van Robbie Williams gezongen en
traditionele Afrikaanse muziek. Elke donderdagavond
wordt gerepeteerd in kerk
Het Kruispunt in Velserbroek,
van 20.15 tot 22.15 uur. Dirigent is Lorenzo Papolo. Zie
ook www.gospelkoorgta.nl.

Alzheimer Café over
hulp van sociaal team
IJmuiden - Dinsdag 8 september is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden en
het onderwerp is: ‘Dementie, wanneer kan het sociaal team helpen?’ Dementie kan heel confronterend
zijn. Soms zijn er vragen
waarbij het antwoord niet
zo snel gevonden is. Dan
is het fijn om te weten dat
er een sociaal team bestaat
die kan helpen met ondersteuning, begeleiding en
adviezen. Gespreksleider
Ada Schuurman (Zorgbalans) zal samen met een
medewerker van Socius
Maatschappelijk
Dienstverleners vertellen bij welke vragen men terecht kan
bij het sociaal team, hoe ze
te bereiken zijn en wat er
daarna gebeurt. Er is ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen.

Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Ga naar het
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein 16, 1971
EP IJmuiden. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur
en is tot 21.00 uur. Iedereen
is welkom: mensen met geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden,
buren. 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. 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.

Een kraam is te reserveren voor 20 euro. Voor
meer informatie: 0251254067/240557 of e-mail:
joke.jurriens@xs4all.nl of
annekezonn@hotmail.com.

Verhaallezing
Bloemendaal - Op 6 september wordt de verhaallezing ‘Ik hou van mij’ gegeven in het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 in Bloemendaal. Carmen de Haan van
het Centrum voor Vrede in
Santpoort verzorgt de lezing, die van 14.00 tot 16.00
uur duurt. Houden van jezelf is de basis voor persoonlijke groei en de sleutel tot succes.
Deelname kost 8 euro. Zie
Ook www.carmendehaan.
nl.

Bouwplannen
Waterland
Velsen-Zuid – Landgoed
Waterland heeft vergunning gevraagd voor het
bouwen van een beheersschuur en het aanleggen van een nieuwe toegangsweg en het kappen
van bomen. De aanvraag
is in strijd met het bestemmingsplan, dus moet een
procedure worden doorlopen voor er goedkeuring
komt. Bij de beheersschuur
worden de maximaal toegestane goot- en nokhoogten overschreden. De plannen zijn nog vijf weken in
te zien.
Tijdens deze termijn kan
iedereen reageren op de
plannen. Daarna mag de
raad hierover beslissen.

Toverbos in Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - De doe- en ontdektentoonstelling Toverbos
werd op vrijdagochtend 28
augustus feestelijk geopend
middels een magisch optreden van Fee Hupsakee samen met de kinderen van
groep 3 van de Molenweid
en groep 4 van de Rozenbeek-school.
Vanaf die middag is het Toverbos voor iedereen geopend. Het is een sprookjesachtige tentoonstelling over
de dieren die leven in het
bos. Kinderen vanaf 3 jaar
kunnen in de expositie kennis maken met het leven in
een bos en op een eenvoudige en aantrekkelijke manier
iets leren over de dieren die
er wonen. Ouders en grootouders zijn van harte welkom
om met de kinderen op ontdekkingstocht te gaan door
het Toverbos in Driehuis.
De kinderen die de tentoonstelling Toverbos bezoeken
krijgen toverkracht: in het
bos met echte bomen gaan
de kinderen op avontuur. Het
bezoek aan het Toverbos begint met het bekijken van
een filmpje over Fee Hupsa-

kee. De dieren in het bos willen mensentaal spreken zodat ze met de kinderen kunnen praten. Ze vragen de fee
om hulp: Fee Hupsakee kan
de dieren betoveren, zodat
ze gaan spreken. Maar…ze
heeft hierbij wel de hulp van
de kinderen nodig. De kinderen krijgen een tovermutsje op en een toverstafje mee.
Door aanraking met het magische stokje gaan dieren in
het bos ineens praten. Het
roodborstje vertelt waarom
hij zo mooi fluit en de vos
verklapt zijn slimme trucs.
Daarnaast zijn er geheimzinnige kastjes en leuke spelletjes. Ga kijken wat in het bos
te beleven is.
Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d,
Driehuis, 0255-536725, email: info@pieter-vermeulen-museum.nl. Openingstijden: woensdag, vrijdag en
zondag: 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens
schoolvakanties:
dinsdag tot en met vrijdag
en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen op afspraak.
Feestdagen gesloten.

Inloophuis bijeenkomst
over pijn bij kanker
Regio - Donderdag 10 september organiseert Inloophuis Kennemerland in samenwerking met het Spaarne Gasthuis een informatiebijeenkomst over pijn bij kanker.
Kanker kan gepaard gaan
met pijn. Ook de behandeling
van kanker kan pijnklachten geven. De pijn kan verschillende oorzaken hebben
en daarom kan ook de behandeling op verschillende
manieren plaatsvinden. Verpleegkundig pijnconsulenten
vertellen tijdens de informatiebijeenkomst over de ver-

schillende soorten pijn. Ook
de verschillende behandelingen tegen de pijn komen aan
bod. Zowel behandelingen
met als zonder medicijnen.
Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst is donderdag 10 september van 19.30
tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur bij Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord. U
kunt zich aanmelden bij Inloophuis Kennemerland via
mail of telefoonnummer 0238885367 of info@inloophuiskennemerland.nl.
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Wandelingen door
Oud-IJmuiden
IJmuiden - Tijdens Open
Monumentendag op zondag
13 september biedt Ontdek
Oud-IJmuiden verschillende
wandelingen van 1,5 uur aan
door de oude visserswijk. De
route loopt langs voormalige en soms verdwenen cultureel en historisch erfgoed
van Oud-IJmuiden zoals hotel
Willem Barends, kuiperijen en
smederijen in de Prins Hendrikstraat, de PEN-centrale,
de oude vishal en de visbrug.
Thema tijdens Open Monu-

mentendag is: ambachten. De
gids vertelt u verhalen over
leven en werk rondom de haven, de sluizen en het kanaal.
Deelname is gratis. Starttijden zijn 11.00 en om 14.30
uur. Op beide tijdstippen starten twee groepen. Aanmelden is verplicht en het maximum aantal deelnemers per
tijdstip is 30 personen.
Zie ook www.ontdekoudijmuiden.nl. Opgeven kan
via info@beleefoudijmuiden.
nl.

Postzegelavond

meenemen, zodat er geruild
kan worden. Ook zijn er leden van het bestuur aanwezig, die u alles kunnen vertellen over alles wat de vereniging doet met onder andere
gezellige clubavonden, twee
keer per jaar een leuke veiling en nog veel meer.
Meer weten? Bel 0641804330 (na 18.00 uur).

IJmuiden - Postzegel Vereniging IJmuiden begint maandag 7 september de eerste
clubavond van het nieuwe
seizoen in De Bolder, Bloemstraat 124 in IJmuiden.
Vanaf circa 19.30 uur is de
zaal open, leden (en ook nietleden) kunnen hun boeken

Afgelopen zaterdag vond er een incident plaats op het grasveld
achter de Schulpweg. Tijdens het uitlaten van mijn hond was
ik getuige van een gruwelijk tafereel. Een vrouw met een klein
kindje op een loopfietsje liet haar hond uit, de hond was niet
aangelijnd. Deze hond liep af op een stel dat ook hun hond uitliet. Terwijl de loslopende hond op afstand stond, kwispelde en
niks deed, kreeg hij van de man een vreselijke schop, waardoor
het arme dier nauwelijks meer kon lopen. Het staat nog op mijn
netvlies.
De eigenaresse kwam snel naar de hond en de man en vroeg
in paniek ‘Waarom schop je mijn hond?’ terwijl de man provocerend op haar afkwam en verbaal en zeer grofgebekt tekeer
ging tegen deze mevrouw omdat zij haar hond daar los liet lopen waar het niet mag. Deze mevrouw was duidelijk in paniek
en bang. Waarop de vrouw alleen maar ‘sorry’ zei een aantal keer. Het is de omgedraaide wereld, zinloos dierenleed, respectloos gedrag. Waar haalt men het lef vandaan om een hond
zomaar te schoppen en zo tekeer te gaan? Liefdevolle medemens? Verre van dat.
We hopen dat het met de hond naar omstandigheden goed
gaat en die mevrouw met haar jonge kindje zijn bijgekomen van
de schrik. Ten allertijden mag men bij een heterdaadmelding als
zoiets, dus op het moment als er iets gebeurt, het nummer 112
gebeld worden, ook voor dieren en bij agressie op straat.
Naam bij redactie bekend

IJmuiden - Veel mensen
zijn van de vakantie teruggekomen met een videocamera vol mooie beelden. Als u ook wilt leren
om films te monteren, kunt
u terecht bij Videofilmers
Velsen. De groep enthousiaste filmamateurs start
weer met een basiscursus
voor mensen die meer willen met hun gemaakte filmpjes. De cursus wordt gegeven op 3 woensdagavonden en start op 16 september. De vervolgavonden zijn
op 30 september en 14 oktober. Op zaterdagochtend
19 september gaan ze met
de cursisten, die daar belangstelling voor hebben,
in de praktijk buiten filmen. De aanvangstijd van
de cursus is 19.30 uur. Deze wordt gehouden in zaal
In de Abeel, Abelenstraat
1 in IJmuiden. De kosten
bedragen 45 euro, inclusief lesboek. Er zijn nog
een paar plaatsen vrij bij de
cursus van dit seizoen.
Aanmelden of informatie:
Ruud Besjes: 023-8913123
of per mail: r.f.besjes@
snelnet.net.

Mini jeugddag
Smashing
Velsen
IJmuiden - Op 6 september houdt volleybalvereniging Smashing Velsen voor
het eerst een mini-jeugddag. Dit is een dag voor alle
volleyballende jeugd van 6
tot en met 18 jaar. Ze hebben de dag georganiseerd
zodat alle teams voordat
het wedstrijdseizoen begint
elkaar goed kan leren kennen. De dag staat daarom
ook in het teken van teambuilding en volleybal. In de
ochtend worden er allerlei
teambuildingsspellen gedaan, er wordt als het ware
een heel spellenparcours
afgelegd en in de middag
zijn er clinics over volleybal en fluiten voor de oudere jeugd. De dag wordt
gehouden in sporthal Zeewijk.

Legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 7
september is er weer een
ruilbeurs voor de liefhebbers van legpuzzels. Jong
en oud is tussen 10.00 en
11.00 uur van harte welkom
in Wijksteunpunt Zeewijk.

Thema-avond jeugd,
AD(H)D en verslaving
Velsen-Noord - Lucertis en Brijder Jeugd houden op dinsdag 22 september een thema-avond over kinderen en jongeren met AD(H)D en (de kans op) verslaving. Zijn kinderen of jongeren met ADHD vaker verslaafd, aan drank,
drugs of gamen? Wanneer is het zorgelijk? Wat zijn de signalen? Hoe maak je het bespreekbaar? En wat is er aan te
doen?
Twee deskundigen verzorgen een presentatie. Daarna is er
gelegenheid tot vragen stellen en discussie.
De avond is dinsdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur
bij Lucertis, Leeghwaterweg 1A, Velsen-Noord. Deelname
is gratis. Mail voor meer informatie naar LucertisVelsennoord@nh.lucertis.nl of bel 088-3588700.

Selecties Stormvogels
zijn klaar voor de start
IJmuiden - De selecties van
Stormvogels zondag en zaterdag zijn klaar voor de
start van de competitie, beide met een nieuwe trainer.
Bij de zondagselectie heeft
hoofdtrainer Jeroen Kroes,
de ‘broer van’, door het IJmuidense bestuur de opdracht
gekregen na de ongelukkige
degradatie naar de tweede
klasse het verloren gegane
terrein zo snel mogelijk terug
te winnen. Oud-eerste-elftaltrainer Marco Adema is na
een verblijf van een paar jaar
als trainer bij buurman SVIJ
de aangewezen persoon de
zaterdagselectie, gepromoveerd naar de derde klasse,
minimaal een periodekampioenschap te schenken.
Na het Zilveren Trawler-toernooi deed Stormvogels-Zondag mee aan de KNVB-beker. Het eerste duel was tegen
zondagderdeklasser
VVH/Velserbroek en na een
matige wedstrijd won Stormvogels met 2-0 door doelpunten van David van der Kolk en
Etkin Zivkara.
Tweedeklasser EDO Zaterdag was 26 augustus de tegenstander in Haarlem en
nadat Etkin Zivkara Stormvogels de leiding liet nemen, EDO door Joost Kuhlman op gelijke hoogte kwam,
brak een noodweer los. Giano Bonam liet in de 25ste minuut doelman Danny van der
Giezen kansloos, 1-2, waarna
de scheidsrechter het definitief voor gezien liet. Gisteren
zouden in Haarlem de resterende 65 minuten gespeeld
worden.
Zaterdag werd de strijd aangegaan met zaterdagderdeklasser K.HFC en na een matig duel kon in de 75ste minuut invaller Denzel Sno de
score openen. Nadat Rowan

van Eijk onderuit werd geschoffeld kon Mart Willemse via een strafschop de marge vergroten en even later
bracht Etkin Zivkara de eindstand op 3-0. Zondag is de
eerste competitiewedstrijd in
en tegen Den Helder.
De selectie van de zaterdagsenioren deed medio augustus mee aan een door De
Meteoor (Amsterdam) georganiseerd toernooi. Tegen
zondagderdeklasser
IVV werd met 1-1 gelijk gespeeld om vervolgens de
strafschoppen slecht te nemen. Door een 5-1 overwinning op DRC werd de derde
plaats behaald. Een week later werd tegen SV Leiden met
2-4 gewonnen.
Stormvogels deed mee aan
de Haarlems Dagblad Cup.
Met 5-0 werd gewonnen van
DSK (vierdeklasser zondag).
Doelpuntenmakers:
Mitchell Wesseling, Tim Binkhorst, Rick Kluijskens, Patrick Pronk en Mustafa Yanik. Vervolgens werd tegen
Hoofddorp Zaterdag met 1-4
gewonnen. Doelpuntenmakers: Rick Strijland (2x); Riley
Oudshoorn en Mitchell Wesseling. De laatste wedstrijd
werd heel ongelukkig met
1-0 verloren tegen VVH/Velserbroek. Nadat doelman Sebastiaan de Lijzer met rood
werd weggezonden, maakte VVH/V in blessuretijd het
enige doelpunt. Als beste tweede kan het team van
Marco Adema alsnog de volgende ronde van de HD Cup
halen.
Tegen Wasmeer in Hilversum werd na een zeer matige pot met 1-0 verloren. Een
slechte generale is een goede première. Dat moet zaterdag blijken in Amsterdam tegen ZSGO/WMS.
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Lars Bottelier zwemt
open water Kopenhagen
IJmuiden - IJmuidenaar Lars
Bottelier zwom op 29 augustus in Kopenhagen een 10 kilometer open water zwemtocht
met 3000 deelnemers met als
afsluiter de LEN Cup.
Bottelier: ,,Tijdens de briefing
hoorde ik al aardig wat Europese deelnemers klagen over
het te koude water en de kwallen. Het zou een zware race
worden. De bedoeling is 5 rondes van 2 km. In elke ronde
zitten 8 bruggen en een tunnel van 80 m lang. In de eerste
ronde was het vooral even zoeken waardoor de snelheid laag
was. Dit resulteerde in veel fysiek contact en dat kost energie. Ik nam gelijk een energiegel bij 2 km en sloot mooi aan
bij de kopgroep.
De tweede ronde was beter, tempo lag hoger. Ik maakte mooi gebruik van de 80 meter lange tunnel waarin niks te
zien was. Ik ging namelijk als
één van de laatsten in de tunnel en kwam er als één van de
eersten uit, tot drie keer aan
toe. Ik nam weer wat te drinken en sloot wederom aan bij
de groep.

De tactiek die ik hanteerde
was om in het begin achterin de groep te liggen en langzaam naar voren te werken
rond 6 km. Net toen ik zwemmers begon in te halen en positie wilde pakken zag ik dat
er zwemmers voor mij de kopgroep kwijtgeraakt waren.
Op dat moment kwam er een
Zweed voorbij die 500 m lang
aan het sprinten was om weer
naar de groep te komen en dit
was gelukt. Tot 8 km hield ik dit
vol. Uiteindelijk eindigde ik in
2 uur en 3 minuten en 48 seconden op een elfde plek. Alles gegeven wat ik kon en tevreden met het resultaat van
deze race.
Ik wil graag al mijn sponsoren bedanken die ervoor hebben gezorgd dat deze reis mogelijk was. Voor volgend jaar
staan er meer van dit soort reizen gepland en daarom ben ik
nog steeds op zoek naar sponsoren. Houd daarvoor mijn pagina op www.talentboek.nl in
de gaten. Al vanaf een donatie
van 5 euro euro kun je je aanmelden voor mijn maandelijkse
nieuwsbrief.’’

Schaken weer begonnen
bij Schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Vrijdag 28 augustus is het nieuwe schaakseizoen bij Kijk Uit weer begonnen en gelijk mochten de
nummer 1 en 2 van vorig seizoen het tegen elkaar opnemen. Colleen Otten kwam met
wit beter uit de opening en
leek lange tijd de overwinning
naar zich toe te trekken, toch
wist Ingmar Visser er met een
tegenaanval een gelijkspel uit
te halen.
Gregory van den Ende wist
een zwakte te creëren in de
stelling van André Kunst, André wist met moeite een vrij
pion te creëren maar geen
van beide spelers kon iets forceren en dus werd het remise.
Dirk Geels mocht het opnemen tegen Egbert Mulder,
Dirk oefende veel druk uit op
de koning van Egbert die dan
ook remise aanbood. Dirk

speelde door en won een stuk
maar met een koning en een
stuk kun je niet winnen dus
werd het remise.
Peter Groeneweg en Ciska
van den Eijnde waren zeer aan
elkaar gewaagd, lang ging het
gelijk op maar door een foutje
van Ciska wist Peter een toren
te veroveren en ook te winnen.
Paul Koper won twee pionnen
tegen Dirk Geels en kon dat
uitbuiten tot winst dankzij zijn
actievere stelling.
De nachtbrakers van de avond
waren Peter Hamersma en
Andries Visser, Peter won een
pion maar kon deze net promoveren zolang de dames
nog op het bord waren. Gelukkig voor Peter maakte Andries een fout en kon hij de
dames afruilen wat tot de
overwinning van Peter leidde.

Velsen Zuid – Komende zaterdag, 5 september begint
het seizoen 2015-2016 voor
de klootschieters van sportvereniging Full Speed. Met
het aftreden van Harm Jongman, is de functie van secretaris afdeling klootschieten
vacant. Ook bar-medewerkers en vrijwilligers zijn hard
nodig om de club draaiende
te houden. Het schoomaakteam is uitgebreid in twee
ploegen, ochtend en avond.
Lia is blij met deze opzet, de
kantine is weer spic & span.
Ook de vloer is in de was gezet. Hartelijk bedankt mensen, dit is goed nieuws. Ook
is er nog plaats voor nieuwe
leden, ga gewoon naar de
kantine aan de Tolsduinerlaan 8 achter de kantine van
v.v. IJmuiden, elke zaterdag
om 9.45 uur en probeer het
gewoon drie keer. De contributie is 27,50 euro per seizoen, van september tot juni. Voor informatie e-mail
naar snelboot@planet.nl of
bel 0255-510085, Ton Boot,
penningmeester.

Open dag
FCC Wijkeroog
Velsen-Noord - Zaterdag
5 september houden FCC
Wijkeroog en Duikcentrum
Kennemerland een open
dag in Velsen-Noord. Tussen 11.00 en 15.00 uur kan
er gratis worden geoefend
met fietscross en worden er
verschillende spelletjes gedaan. Wil jij een keer over
de spectaculaire baan rijden? Ook worden er demonstraties en informatie
over het duiken gegeven.
Het complex van FCC Wijkeroog ligt tegenover Wijkeroogstraat 168 in VelsenNoord.

Playbackshow
in speeltuin
Zeewijk

IJmuiden - Zondag 27
september wordt als afsluiting van het speeltuinseizoen een playbackshow
gehouden. Wil je graag optreden en weet je een leuk
liedje om te playbacken
dan kun je meedoen. Erbij dansen of je mooi aankleden is natuurlijk helemaal leuk, maar hoeft niet.
Alle kinderen die mee willen doen kunnen zich tot
12 september opgeven bij
tante Suus. Dat kan in de
speeltuin of via telefoonnummer 0255-723015.

Schrijver
Harald Timmer
op de Origon
IJmuiden - Na de zomervakantie zijn de kinderen van
groep 3 van basisschool de
Origon begonnen met het thema: Het letterwinkeltje. De letters –i-, -k-, -oo-, en –d- zijn
aangeleerd aan de hand van
een thematekst.
Maar wat doe je allemaal met
letters? Nadat ze de buurt verkend hebben om te kijken waar
ze allemaal letters zien hebben
ze Harald Timmer uitgenodigd.
Harald schrijft en illustreert
kinderboeken zoals de serie
die over Wiebe gaat, een klein
mannetje die door een toverwolk erg is gaan wiebelen. Een
verhaal dat erg herkenbaar is
voor kinderen. Harald vertelde
de kinderen maandagmorgen
wat er allemaal bij komt kijken
om een (kinder) boek te schrijven en te illustreren.

De kinderen hadden vragen
voor Harald en ze keken hun
ogen uit toen er een kroontjespen uit zijn tas kwam om een
schets met potlood aan te zetten met inkt.
Toen juf Yvonne vroeg of hij
Wiebe op het digibord wilde
tekenen en de kinderen dat
toejuichten zette Harald voor
het eerst een streep op het digibord, de kinderen vertelden
hem wel hoe hij de ‘pen’ en
de ‘gum’ moest gebruiken. De
kinderen hebben genoten en
Harald Timmer ook.
De kinderen zullen op de Origon vast gemotiveerd zijn om
nog meer letters te gaan leren
de komende weken. Want na
de herfstvakantie hebben de
meeste kinderen in groep 3 alle letters geleerd en kunnen ze
lezen.

DCIJ-nieuws

Sterk spel Martijn Vis
IJmuiden - Ook bij de
jeugddammers begint het
seizoen met het traditionele
Kerst de Jongtoernooi.
De veertienjarige en intussen al de meest geroutineerde aspirant bij DCIJ, Martijn
Vis, veroverde na een spannende en enerverende strijd
de prachtige bokaal. Wedstrijdleider Martin van Dijk
deelde de spelers in twee
groepen in. In groep A bleef
Martijn Vis ongeslagen en
liet zijn naaste concurrenten
Lars van Eeuwijk en Luke
Zeegers op gepaste afstand.
In de B groep ontspon zich
een hevige strijd tussen Lorens Hoeve en Samuel Vestering. Tot aan de laatste
ronde viel uiteindelijk de beslissing. Laurens Hoeve won
de directe confrontatie tegen Samuel en werd daarmee eerste in de B groep. De
winnaars van de beide groe-

pen moesten tegen elkaar
uitkomen om uit te maken
wie de bokaal mee mocht
nemen. De eerste partij eindigde in een volkomen gelijkwaardige remise. Maar in
de tweede viel de beslissing
ten faveure van Martijn Vis.
Het krachtsverschil was echter minimaal. Beiden poseerden aan het eind van het geslaagde toernooi voor de camera.

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

55+ popkoor De Stek

Open dag
Dorpshuis
Het Terras – Zaterdag 29 augustus was er een open dag
van Dorpshuis het Terras in
Santpoort-Noord. Op deze dag konden bewoners uit
Santpoort en omstreken kennis maken met, en informatie
krijgen over, de vele clubs en
cursussen in Het Terras. Een
groot aantal clubs en cursussen waren aanwezig. Daarnaast waren er ook verschillende leuke activiteiten te
doen. Het jongerenwerk was
aanwezig met informatie, een
DJ-cursus en boogschieten.
De open dag was een groot
succes! Er waren maar liefst
40 mensen actief bezig (docenten, gastvrouwen en andere vrijwilligers) en er zijn
ongeveer 200 mensen komen
kijken in Het Terras.

Bridge
De Dwarsligger - De bridgegroep van de Dwarsligger
die op vrijdag 11 september
van start gaat, zoekt dringend versterking. Liefhebbers die graag willen bridgen, zonder of met partner,
worden van harte uitgenodigd. De bridgemiddag vindt
iedere vrijdagmiddag plaats
tussen 13.30 en 16.00 uur in
Buurtcentrum de Dwarsligger. Opgeven kan telefonisch
bij Hans Akkerman, tel: 0255512725.

Cursus Bridge
Het Terras - Bridge is een
kaartspel dat concentratie,
geheugen en logisch denken en goede samenwerking
tussen partners vereist. Het
wordt gespeeld door 4 personen met 52 kaarten. Elke
speler krijgt de naam van een
windrichting. Noord en Zuid
spelen samen en vormen een
paar, zij spelen tegen Oost en
West. De cursus Bridge start
maandag 21 september van
19.30 tot 22.00 uur, de kosten 90 euro voor 15 lessen.
U kunt zich opgeven bij het
cursusbureau 0255-548548
of via www.welzijnvelsen.nl

Expo Hobbyhuis
De Dwarsligger - Maandag 28 september tussen
12.00 en 14.00 uur opent Het
Hobbyhuis een expositie van
schilderijen van Marja RetzDen Harder met een drankje
en een hapje in De Dwarsligger. Bel: 0255-512725.

De Stek - Vrijdag 11 september van 19.30 tot 20.30 uur
start onder begeleiding van
Monique Hendriks-Kee een
popkoor voor enthousiaste 55
plussers. Het koor start met
een workshop van 6 lessen
voor 30 euro. Bij succes is er
de mogelijkheid voor een vast

popkoor. U zingt pop en rocknummers uit het heden en
verleden. Docente Monique
begeleidt u naar een schitterend optreden.
Voor informatie of aanmelden:
Wijkcentrum de Stek (voorheen de Mel), Heirweg 2 in
Velsen Noord, 0251-226445.

Fit met Tennis IJmuiden
De Mel wordt De Stek
Woensdag 11 september om 15.00 uur wordt
de nieuwe multifunctionele accommodatie aan de
Heirweg in Velsen-Noord
officieel geopend.
Waar alweer drie jaar geleden Wijkcentrum de Mel afbrandde is een prachtig gebouw herrezen. In het gebouw is de basisschool gehuisvest, het consultatiebureau en het wijkcentrum. Het
nieuwe wijkcentrum heeft een
nieuwe naam gekregen: Wijkcentrum de Stek. Een naam
die staat voor een plek waar
mensen elkaar vinden en
waar kansen tot iets moois
kunnen uitgroeien. Waar Velsen-Noorders de kans krijgen
om hun ideeën vorm te geven,
eventueel met wat ondersteu-

ning van het team (zie foto).
4 september om 19.00 uur
wordt traditioneel het nieuwe
seizoen ingeluid met een kinderdisco in de grote zaal met
geweldige discoverlichting.
Vanaf maandag 7 september
worden de reguliere activiteiten hervat. In het programma
zijn ook een aantal nieuwe
activiteiten te vinden, zoals:
het seniorenpopkoor en kinderpopkoor en het seniorencafé op zondagmiddag.
Natuurlijk wordt de opening van De Stek ook groots
voor de wijk gevierd, dat gebeurt op Burendag zaterdag
26 september. Vanaf 11.00
uur begint de dag met een
inloop met koffie en wat lekkers, waarna een uitgebreid
programma wordt aangeboden voor jong en oud.

Nederlandse les
Taal Actief Velsen - In de
week van de alfabetisering (7
t/m 13 september) starten diverse groepsactiviteiten van
Taal Actief Velsen. Dat zijn onder andere de Nederlandse lessen in Buurtcentrum de
Dwarsligger. Er zijn 2 groepen
op de dinsdag; beginners en
licht gevorderden. Op de donderdag zijn er ook 2 groepen;

beginners en gevorderden. De
lessen zijn zowel op de dinsdag als op de donderdag van
9.30 tot 11.30 uur. U kunt zich
elke maandag tussen 9.00 en
10.00 uur in De Dwarsligger
inschrijven. Vraag naar de heer
Nieboer. Meer weten? Bel:
Nurcan Arslan, 0255-510186
of 06-83231300 of mail: nurcanarslan@welzijnvelsen.nl.

Tai Chi in de Brulboei
De Brulboei - Tai Chi is een
zachte bewegingsvorm en
bevordert gezondheid en vitaliteit. Het is geschikt voor
iedereen, ongeacht leeftijd
en conditie. Ook dit seizoen
kunt u weer meedoen met
deze prachtige manier van
bewegen. Elke donderdagavond in Buurthuis de Brulboei. Deze keer zijn er vooraf-

gaand aan de cursus, kennismakingslessen, die op 3 september beginnen, van 19.00
tot 20.00 uur. Kosten: 12 euro.
De eigenlijke cursus start op
donderdag 17 september van
20.00 tot 21.00 uur. Een heel
seizoen van 30 lessen kost
100 euro. Meer weten? Bel:
0255-510652, zie ook: www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Buurtsport - Woensdag 16
september start de laatste
groep Fit met Tennis. Dit is
een programma van 21 weken. De eerste zes weken
gaat u onder begeleiding van
een fysiotherapeut werken
aan uw conditie en vervolgens krijgt u 15 weken tennisles in de tennishal. Door
subsidie van ZonWM betaalt
u maar 40 euro (i.p.v. ruim
700 euro). Voor een tennis-

racket en tennisballen wordt
gezorgd. Het programma is
voor 45+ers met een minimum inkomen die in IJmuiden wonen. U hoeft geen ervaren sporter te zijn. Er zijn
nog enkele plekken beschikbaar. Wilt u meer weten?
Neem contact op met Nicole Sheridan, buurtsportcoach
0255-510186, 06-12798959
of mail: buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Wandelen Buurtsport
Buurtsport - Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00
uur is er een wandelgroep
vanuit Buurtcentrum de Spil
naar de Heerenduinen. Iedereen wandelt op zijn eigen
tempo. Als u langer wilt lopen
kan dat ook op maandag van
10.00 tot 12.00 uur of (alleen
voor vrouwen) op woensdag van 9.15 tot 11.30 uur.
Ook vanuit Buurtcentrum de
Dwarsligger is er een wan-

delgroep op woensdag van
10.00 tot 12.00 uur.
In Velserbroek kunt u op donderdag van 10.00 tot 11.00
uur wandelen vanuit De Hofstede. Na afloop wordt er
vaak nog even koffie of thee
gedronken. Deze wandelingen zijn gratis. Wandel gewoon een keer mee! Meer
weten? Bel: 06-12798959 of
mail: buurtsport@welzijnvelsen.nl

Zangworkshop Kinderen
De Stek - Op 11 september begint een zangworkshop
voor kinderen van groep 5/6.
De workshop is van 15.45 uur
tot 16.45 uur. Voor de kinderen
van groep 7/8 is er een workshop van 17.00 tot 18.00 uur.
Dit initiatief is genomen door
Monique Hendriks-Kee, zangeres bij One en voorheen
Baxteen. Samen met het cur-

susbureau zijn we nu aan
het inventariseren of VelsenNoord er zin in heeft.
De kosten zijn 30 euro voor
6 lessen. We zingen pop- en
rocknummers uit het heden
en verleden. Uiteraard wel
nummers die de deelnemers
leuk vinden. Opgeven Bij de
Stek of bij www.welzijnvelsen.nl.

Rummicub
De Brulboei - In Buurthuis
De Brulboei speelt elke dinsdagavond een enthousiaste groep Rummicub. Omdat
er enkele plaatsen vrijgekomen zijn, heeft u nu alle gelegenheid zich aan te melden. De eerste avond is op
15 september en meedoen
kost maar 25 euro voor een
heel seizoen. Meer weten?
Bel: 0255-510652, zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Werkzaamheden in
Oud IJmuiden van start
Afgelopen maandag 31 augustus
2015 is begonnen met de werkzaamheden in Oud IJmuiden. Deze bestaan uit het aanleggen van
trottoirs naast de nieuwbouw in
de Frogerstraat en de Oranjestraat. Verder krijgt de Breesaapstraat nieuwe riolering. De
Bie Wegenbouw zal het werk uitvoeren. Verwacht wordt, dat de
werkzaamheden vier weken duren. Aansluitend zal worden begonnen met het Thaliaplein.

In de Frogerstraat is begonnen met
het maken van de rioolhuisaansluitingen. Daarna volgt de aanleg van
het trottoir naast de nieuwbouw.
Hiervoor wordt tussen huisnummer 119 en de Oranjestraat de weg
maximaal 2 weken afgesloten. In
de Oranjestraat wordt alleen de bestrating aangeheeld in verband met
de nieuwbouw tussen de Frogerstraat en de Breesaapstraat. Gelijktijdig wordt de riolering gelegd in de

Breesaapstraat. Hiervoor dient de
weg te worden afgezet van de Oranjesteraat tot de Van der Pollstraat.
Huisvuil en parkeren
Wij willen u vriendelijk verzoeken
gedurende deze werkzaamheden
uw huisvuil buiten het werkterrein
aan te bieden. Wanneer u bij het
aanbieden van uw huisvuil onoverkomelijke problemen ondervindt en
u deze niet zelf kunt oplossen, kunt
u beroep doen op het personeel van
de aannemer. Tevens verzoeken
wij u voorafgaand aan en tijdens de
werkzaamheden uw auto buiten het
werkterrein te parkeren.
Hinder
In verband met de werkzaamheden zullen materialen worden opgeslagen en schaftketen worden
neergezet. De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd, maar enige overlast is helaas niet te voorkomen.

Wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 29 september 2015 brengt het
college een bezoek aan VelsenNoord omdat de bestuurders graag
in gesprek willen komen met bewoners en ondernemers die iets willen vertellen over wat ze belangrijk
vinden in hun directe omgeving.

Het college fietst door de wijk van
13.45 uur tot 15.15 uur. Na afloop is er
een gezamenlijke afsluiting in Wijkcentrum ‘De Stek’, Heirweg 2, 1951 CD
in Velsen-Noord. Hierbij zijn bewoners uit Velsen-Noord van harte welkom.
Wilt u het college iets laten zien waar
u trots op bent of wilt u juist laten zien

wat er nog beter kan in de wijk? Dan
is dit het moment om u aan te melden
via communicatie@velsen.nl of bellen via 140255. Graag vóór 19 september 2015. Uit alle aanmeldingen wordt
dan een keuze gemaakt. Wordt uw
aanmelding gehonoreerd dan krijgt u
van te voren bericht. Vergeet dus niet
uw telefoonnummer in uw aanmelding te zetten! Graag tot ziens in... Velsen- Noord.
Op de foto (Reinder Weidijk) ziet u
van links naar rechts wethouders Arjen Verkaik, Floor Bal, Ronald Vennik,
Annette Baerveldt, gemeentesecretaris Koen Radstake en wethouder Robert te Beest.

Midden-en kleinbedrijf

Kansen voor financiering
Remkes bezoekt Velsen
Op maandag 31 augustus bracht de heer Johan Remkes, Commissaris van de
Koning in Noord-Holland, een werkbezoek aan de gemeente Velsen. Naast
de gesprekken met het college en de raad werd er ook een bezoek gebracht
aan Venus & De Waard. Democratie, regionale samenwerking, onderwijs en
bedrijfsleven, maar ook aandacht voor demografische opbouw waren onderwerpen van gesprek tussen de bestuurders. (foto: Reinder Weidijk)

Bent u ondernemer uit het Midden-en Kleinbedrijf in Noord-Holland en bezig met het ontwikkelen van een idee, dienst of product? En zoekt u naar de meeste geschikte financiering? Kom
dan dinsdag 8 september naar
het Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort-Noord. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur en eindigt
21.00 uur.

Een passende financiering is lastig,
want banken zijn doorgaans terughoudend. Maar er zijn nieuwe vor-

men van financiering ontstaan. De
provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel zijn het project
‘Kansen voor Financiering’ gestart
om u hiermee te helpen. In dit project slaan zij de brug tussen innovatieve ondernemers, verschillende financieringsmogelijkheden en financiers.
Aanmelden
Aanmelden doet u via www.kvk.nl/
bijeenkomsten/kansen-voor-financiering-in-de-ijmond/?alias=ijmond
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Camerabewaking in
publiekshal gemeentehuis
Deze week is de camerabewaking in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Dudokplein in IJmuiden in werking gesteld. Dit hebben wij
gedaan voor u en onze veiligheid. Er wordt niet dagelijks gemonitord. De
beelden worden alleen opgeroepen als aangewezen persoon daarvoor opdracht krijgen.

Werkzaamheden
aan Velsertraverse
Vanaf half september 2015 tot
april 2016 wordt de aansluiting
van de N197 met de A22 opnieuw
ingericht. Dat is nodig om de filevorming rondom de Velsertraverse tegen te gaan. Ook zal daardoor de uitstoot van uitlaatgassen
verminderen. De werkzaamheden
vinden plaats voorafgaand aan de
renovatie van de Velsertunnel.

De werkzaamheden aan de N197/
Velsertraverse worden in delen uitgevoerd om de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vinden ingrijpende werkzaamheden plaats op tijdstippen dat
er minder verkeer op de weg rijdt,
zoals in avonden en nachten of in de
weekenden.

Inloopbijeenkomst
Maandag 7 september houdt de provincie Noord-Holland een inloopbijeenkomst over de herinrichting van
de Velsertraverse. Tussen 17.00 uur
en 19.30 uur kan iedereen inlopen op
het gemeentehuis van Beverwijk aan
het Stationsplein 48 in Beverwijk.
Meer informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op: www.infoN197velsertraverse.nl. Voor vragen en opmerkingen kan contact
worden opgenomen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen via telefoonnummer 0800 0200
600 (gratis) of e-mailadres infobu@
noord-holland.nl.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft woensdag 26 augustus de eerste brochure over de JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen op de basisschool
De Pionier, locatie Duinroos in Velserbroek. Deze zogeheten JSP is voor het
negende seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs kunnen zich aanmelden voor kennismakingslessen bij sportverenigingen en andere sportaanbieders via www.jeugdsportpas.nl (foto:
Reinder Weidijk)

Gescheiden inzameling
lege pakken
Hebt u lege pakken sap, zuivel
of saus? Werk mee aan een beter
milieu en bewaar ze apart. Vanaf september kunt u ze - evenals
uw plastic verpakkingsafval - in
de verzamelcontainers bij onder
andere supermarkten gooien. Deze containers zijn herkenbaar aan
het plastic hero logo (zie afbeelding).

Sinds september mogen de lege
pakken van sap en zuivel (inclusief
eventuele dop) samen met het plastic verpakkingsafval in een plastic
zak in de verzamelcontainer worden
weggegooid. De lege pakken worden
vervolgens bij de verwerker weer
gescheiden van het plastic verpakkingsafval.
Een vuilniszak vol per week
Jaarlijks wordt in Nederland 70.000
ton verpakkingen van sap en zuivel op de markt gebracht en het omvat ongeveer 10% van het volume
van ons restafval in de grijze container. Een gezin heeft gemiddeld elke
week een vuilniszak vol plastic en lege pakken.
Het plastic, karton en aluminium
waar de pakken van sap en zuivel van
zijn gemaakt kunnen worden herge-

bruikt. De gemeente roept haar inwoners daarom op om dit afval te
scheiden zodat dit weer grondstof
kan opleveren voor nieuwe producten, zoals: broodtrommels, tennisballen en bermpaaltjes.
Gratis inzamelzakken
U kunt gratis inzamelzakken voor
plastic verpakkingsafval (en lege
pakken) bestellen op www.hvcinzameling.actiesite-2organize.com of
door te bellen met de klantenservice
van HVC, telefoonnummer 08000700. Maar u mag ook normale vuilniszakken of plastic tassen gebruiken om dit soort afval weg te gooien.
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Zondag 13 september in Velsen

Open Monumentendag
Op zondag 13 september aanstaande is de landelijke Open
Monumentendag met als thema
‘Kunst en Ambacht’. Daarbij is
er niet alleen aandacht voor de
architectuur, maar ook de toegepaste kunsten aan de binnenzijde. Bovendien worden de invloeden van het monument op
andere kunstvormen belicht.

Feest in het Rijkenspark
Zondag 13 september is het ‘De
dag van het Park’. Vandaar dat er
dit jaar in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort van alles
is te doen voor jong en oud. Het
programma begint 11.00 uur en
eindigt 16.00 uur. Toegang is gratis.

Tijdens deze dag maak je kennis met
verschillende organisaties en kun
je deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo zijn er natuurexcursies voor volwassenen en kinderen,
kun je uilenballen uitpluizen en je
laten schminken. Verder laat Art By
Sea Design zien wat voor mooie dingen je kunt maken van aangespoeld
hout en geeft de GGD Kennemerland voorlichting over het voorkomen van teken en er zijn demonstraties van een boomzagerij.

Andere organisaties, die meewerken
zijn: Vrienden van het Park Kennemergaarde, ecologisch adviesbureau
Ben Kruijsen, Imker Jeroen Engelhart, De Imkerschool uit Beverwijk, Egelopvang Haarlem, Sterrenwacht Copernicus, de Vogelwerkgroep, Hart Werk & Kunst Hartekamp Groep en gemeente Velsen.
Maak een foto en win!
Maak tijdens de Dag van het Park
een foto en plaats hem op www.facebook.com/gemeentevelsen. Voor
drie mooiste impressies van het evenement wordt een prijs uitgereikt.
Bereikbaarheid
Kom zoveel mogelijk op de fiets. Via
de Olga von Götschlaan in Santpoort-Zuid is het park het beste te
bereiken.

Asfaltonderhoud De Kamp
Donderdag 10 september a.s.
worden
asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de asfalthoofdrijbaan van De Kamp
in Velserbroek. De hoofdrijbaan
wordt daarvoor 1 dag afgesloten
tussen Boterkamp en Grote Buitendijk. Verkeer van en naar de
buurt ten noorden van de Kamp
kan via de Banenkamp en Hofgeesterweg de buurt bereiken/
verlaten.

De buurt ten zuiden van De Kamp
blijft bereikbaar via Boterkamp,
Kerkenmaaijerskamp en Grote Bui-

tendijk. Het tankstation is overdag
alleen bereikbaar via de uitrit tegenover de Boterkamp. Kruisend fietsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden geregeld of omgeleid door
verkeersregelaars op de momenten
dat dit nodig is. Doorgaand verkeer
kan gebruik maken van de route via
Hofgeester Eijnde, Rijksweg, Broekeroog, of via de Grote Buitendijk,
Langemaad, Velserbroekse Dreef.
Als gevolg van weersomstandigheden kan de uitvoeringsdatum wijzigen. Zie voor actuele informatie:
www.velsen.nl

In een monument komen veel
ambachten samen. Dat kunnen
werkzaamheden zijn zoals metselwerk, het zetten van glas-inlood of rietdekken, maar ook inpandig handwerk zoals wandbekleding en houtsnij- en schilderwerk. Daarnaast zijn er ambachten die verbonden zijn met het
‘buiten’ van het monument, zoals tuinbaas en tuinarchitect.
Een sprekend voorbeeld van deze
combinatie is de voormalige buitenplaats Duin en Kruidberg in
Santpoort-Noord.
Oude ambachten gericht op productie van goederen zoals smid
of kuiper zijn op één hand te tellen. Wel hebben we in Velsen nog
een molenaar. Korenmolen De

Zandhaas is een uit 1779 daterende molen waar vandaag de dag
nog op authentieke wijze graan
wordt gemalen. Dat monumenten ook een inspiratiebron kunnen zijn voor andere kunstvormen komt goed tot uiting bij villa
Beeckzangh in Velsen-Noord. Zij
dankt haar naam aan een gedicht
van Joost van den Vondel. En over
inspiratie gesproken: de Vinkenbaan in Santpoort-Zuid vervulde
rond 1900 een functie als cultureel trefpunt en kreeg de bijnaam
‘Salon van Velsen’.
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september aanstaande worden op verschillende locaties speciale activiteiten
voor publiek georganiseerd; de
entree is gratis. Informatie hierover is te vinden in een brochure getiteld: ‘Prachtwerk. Kunst en
ambacht in Velsen’. Deze is gratis
af te halen bij boekhandel Bredero
in Santpoort-Noord, boekhandel
The Read Shop, het gemeentehuis
en de bibliotheken in IJmuiden
en Velserbroek. Ook vindt u nadere informatie op de website www.
openmonumentendag.nl.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Open van
10.00-17.00 uur. Demonstratie van middeleeuwse ambachten.
Oud-IJmuiden. Rondleiding om 11.00 en 14.30 uur door Oud-IJmuiden
a.d.h.v. het thema. Start bij café Kruiten, Kruitenstraat 1-3. Opgeven via info@beleefoudijmuiden.nl.
Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Open van 14.00-16.00 uur. Opening tentoonstelling ‘Paradijs’, hedendaagse kunst en de natuur.
Dorp Oud Velsen. Rondleiding om 11.uur door het dorp a.d.h.v. het thema, start bij de Engelmunduskerk.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid. Open van 11.0017.00 uur. Tentoonstelling over gemeentearchitecten in Velsen.
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-Zuid
Open van 11.00-17.00 uur. Informatie over het gebouw en de vrijmetselarij.
Begraafplaats Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 6, Santpoort-Noord
Rondwandeling door het park. Route verkrijgbaar in Petit Café Westerveld.
Landgoed Duin en Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, SantpoortNoord. Genieten van een Royal High Tea in het huis (reserveren verplicht)
en ronddwalen door de beeldentuin.
Velsertunnel, Oude Pontweg 1, Velsen-Zuid. Open 13.00-16.00 uur.
Rondleidingen door dienstgebouw en info over de tunnel.
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Werkzaamheden

Reconstructie Lange Nieuwstraat
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Bomen
Omdat de weg volledig open gaat
betekent dit dat er tussen de rotonde Gijzeveltplantsoen en Scheldestraat 26 bomen gekapt gaan worden. In het najaar van 2016 zullen
er 49 bomen voor terugkomen. (29
langs de rijbaan en 20 in plantenbakken aan de noordzijde).
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Van west naar oost
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en beginnen aan
de westkant van de Lange Nieuwstraat. Tussen de rotonde Planetenweg en de hoek Scheldestraat gaat
de straat volledig open (fase 1). Deze
werkzaamheden duren tot begin december 2015. Daarna start direct fase 2 tussen de Scheldestraat en het
Marktplein; hier wordt gewerkt tussen december 2015 en maart 2016.

De gehele Lange Nieuwstraat wordt
opnieuw aangelegd en krijgt nieuwe
bestrating. Tegelijkertijd wordt de
riolering in de Lange Nieuwstraat
vervangen. Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien te beperken
wordt over de hele lengte een apart
infiltratieriool aangelegd. Als het
werk klaar is, heeft de Lange Nieuwstraat een nieuw wegprofiel met vrij
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liggende fietspaden aan beide kanten; dat is veiliger voor fietsers. Bovendien wordt de rijbaan smaller,
waardoor het wegverkeer langzamer gaat rijden. Ook wordt het winkelgebied vernieuwd en komen er
nieuwe haltes voor de lijnbussen.

Op maandag 14 september 2015
beginnen de werkzaamheden
voor de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. De geplande
einddatum daarvoor is medio februari 2017. Daarna gaat het Velserduinplein achter de Hema op
de schop; dat duurt tot augustus
2017.

Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten
voor al het verkeer. Het doorgaande
verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Heerenduinweg. Fietsers en bromfietsers worden via de
omliggende wegen omgeleid. Dit alles wordt met borden aangegeven en
is ook te zien op de bijgaande kaartjes. Op het deel waar gewerkt wordt,

kunnen voetgangers langs het werk
lopen om de woningen en winkels te
bereiken.
Openbaar vervoer Connexxion
Lijndiensten 3, 75 en 82 worden omgeleid. Meer informatie daarover en
over tijdelijke bushaltes staat op
www.connexxion.nl of www.connexxion.com. Vragen over het openbaar vervoer kunt u stellen via naar
tel. 0255-547964.
Het gehele project duurt tot augustus 2017 en wordt in zes fases uitgevoerd. De planning is globaal en
hangt af van hoe snel de werkzaamheden vorderen.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
augustus 2015 tot en met 28 augustus 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
van Broekhuijsenstraat 20, verplaatsen voordeur (23/08/2015) 138542015;
Middenhavemstraat 20 1., voortzetten gebruik werkplaats en kantoor
(24/08/2015) 13960-2015;
Tiberiusplein 4, slopen gasstation

(24/08/2015) 13966-2015;
Ampèrestraat 27, wijzigen gevel en
splitsen bedrijfspand (24/08/2015)
13914-2015;
Zeeweg 282, kappen
boom
(24/08/205) 13903-2015;
Herculesstraat 67, plaatsen terrasoverkapping (27/08/2015) 141192015;
Gurvenlaan 11, kappen
boom
(26/08/2015) 14049-2015;
Marconistraat 8 en 10, plaatsen dakopbouw (26/08/2015) 14170-2015.
Driehuis
van Maerlantlaan 10, kappen boom
(25/08/2015) 13982-2015.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 32, kappen boom
(24/08/2015) 13980-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, kappen van 2 bomen
(26-08-2015) 14043-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen zonneboilers op bijgebouw 4 (25/08/2015)
13993-2015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd

aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen
woonbestemming naar woonbestemming met onzelfstandige woonruimte (31/08/201) 11359-2015

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 spoedeisen-

de 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
President Steynstraat ong., wijzigen
verleende vergunning w14.000261
(26/08/2015) 9081-2015;
Kievitlaan 28, plaatsen dakkapel
(26/08/2015) 9700-2015;
Driehuis
Driehuizerkerkweg 4, vergroten
woning met uitbouw (26/08/2015)
9635-2015;
Driehuizerkerkweg 12, aanbrengen
twee dakramen (26/08/2015) 121312015.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 180, strijdig planologisch gebruik (31/08/2015) 118732015.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 4, legaliseren dakterras plaatsen terrasafscheiding
(26/08/2015)11212-2015.
Velsen-Zuid
Parkweg 2, renoveren afvalwatertransportgemaal kappen
boom
(26/08/2015) 8922-2015;
Oude Pontweg 190,plaatsen woonwagen (31/08/2015) 8675-2015;
Thorbeckelaan 9, plaatsen dakkapel
(01/09/2015) 10810-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

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

Rijksweg 458, SANTPOORT-NOORD

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Buitengewone vergadering raad Velsen 8 september
1 Opening
2 Toespraken afscheid van burgemeester F.M. Weerwind
3 Sluiten

Locatie en tijd:
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 14.30 uur

Vergadering gemeenteraad Velsen 10 september
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni en 18 juni
(voortgezet op 25 juni) 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
7 Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW).
8 Wijziging Reglement van orde raad en Raadsplein Velsen
9 Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u
zich voor woensdag 9 september 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie:
0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een samenvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl.

Waasdorp beschrijft leven als koopman

ning van een zangeres. Dat
het een feest gaat worden, is
aan Japie Waasdorp wel toevertrouwd. Op zondag 13 september wordt het boek gepresenteerd bij De Dolfijn aan de
Halkade in IJmuiden.

Open repetitieavonden
zanggroep Sparkle

Velsen - Op 12 september
verschijnt het boek ‘Het bizarre leven van een trotse marktkoopman’ van Jaap ‘Japie’
Waasdorp (1958). Hij beschrijft
op smakelijke wijze hoe hij letterlijk opgroeide in de vishandel en zich ontwikkelde tot een
van de kleurrijkste marktlieden
van Nederland.
In een verteltrant waarin zijn
stem doorklinkt, neemt hij de
lezer mee langs herinneringen
en anekdotes uit het dagelijks
leven in deze keiharde en oerhollandse bedrijfstak. Hij vertelt over bijzondere gebeurtenissen tijdens diverse evenementen en over promotiestunts die hij heeft uitgehaald.
Het geheel is geïllustreerd met
foto’s en knipsels. Jaap vertelt
ook open en eerlijk hoe het is
om, door elke dag hard te werken, een onderneming te runnen en daarbij risico’s te nemen. Daarbij licht hij zijn visie op het ondernemerschap
toe. Kortom, ‘Het bizarre leven
van een trotse marktkoopman’
is een boek over een bevlogen
marktkoopman, die in de loop
der jaren uitgroeide tot een
waardig ambassadeur van zijn
branche. Een aanrader voor elke ondernemer.

serbroek: van 20.00 tot 22.00
uur op woensdag 16, 23 en 30
september. Je zingt zo mee
met het moderne poprepertoire van onder andere Adele, Krezip en Duffy. Ook Nederlandstalige songs worden
gezongen door Sparkle. Zingen kan echt reuze ontspannend zijn in een druk leven.
Enthousiast geworden en wil
je meer weten over Sparkle,
zie dan: www.sparklevelsen.
nl of bezoek de Facebook pagina: Sparkle Velsen.
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Het boek wordt op zaterdag
12 september op feestelijke wijze gepresenteerd op de
Botermarkt in Haarlem. Om
10.00 uur opent de wethouder de presentatie en later
volgt er muzikale ondersteu-

Velsen - Zing je graag en
voel jij je ook een popstar, al
meezingend met de radio of
onder de douche, misschien
vind je het dan ook wel leuk
om samen met 60 andere
vrouwen te zingen. Ga dan
meezingen en laat je talent
horen in popkoor Sparkle
Velsen onder leiding van
Frank Anepool.
Je bent welkom op de volgende gezellige open repetitieavonden in de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
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