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velsen - ,,Ik neem veel van
velsen mee in mijn hart.’’
Dat waren de laatste woorden van Franc Weerwind
als burgemeester van velsen. Woensdag werd hij geinstalleerd als burgemeester van Almere.

scheid tijdens een buitengewone raadsvergadering. Commissaris van de Koning, Johan
Remkes, raadslid Henk Wijkhuisen, burgemeester Baltus van Heemskerk, Ton van
der Scheer van OV IJmond
en wethouder Baerveldt spraken lovende en ware woorDinsdag was het officiële af- den. Franc Weerwind sprak

zijn waardering uit voor alle
mensen waarmee hij samenwerkte. Ook bedankte hij zijn
vrouw voor alle steun. Na de
raadsvergadering was het afscheid in de Felison Cruise
Terminal.
Elders in deze editie: ‘Doen
en kennis delen, dat is velsen.’ (foto: reinder Weidijk)

Lange Nieuwstraat
anderhalf jaar dicht
BAM Infra Wegen start
maandag met de grootschalige reconstructie van
de Lange Nieuwstraat. Het
project wordt in zes fasen
uitgevoerd en duurt tot februari 2017. Na de Lange
Nieuwstraat wordt ook het
velserduinplein opnieuw
ingericht.
De gehele Lange Nieuwstraat krijgt nieuwe bestrating. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen en worden er maatregelen getroffen om wateroverlast tijdens
hevige regenbuien te beperken. Hiervoor wordt over
de hele lengte een apart infiltratieriool aangelegd.
Na de herinrichting heeft
de Lange Nieuwstraat één
nieuw wegprofiel met vrijliggende fietspaden aan

beide zijden van de weg.
De veiligheid voor fietsers
verbetert hierdoor aanzienlijk én de snelheid van het
wegverkeer neemt af door
het versmallen van de rijbaan. Ook wordt het winkelgebied vernieuwd en komen er nieuwe haltes voor
de lijnbussen.
De werkzaamheden starten
maandag aan de westkant
van de Lange Nieuwstraat.
In fase 1 gaat de straat tussen de rotonde Planetenweg en de kruising met de
Scheldestraat open. Deze
werkzaamheden duren tot
begin december. Daarna
start direct fase 2 tussen de
Scheldestraat en het Marktplein. Hier wordt gewerkt
tussen december 2015 en
maart 2016.
Vanaf Plein 1945 richting

Zeewijk wordt het autoverkeer omgeleid via de Lange Nieuwstraat, de Merwedestraat en de Heerenduinweg. Verkeer vanuit Zeewijk wordt omgeleid via het
Gijzenveltplantsoen en de
Heerenduinweg. Ook de
buslijnen 3, 75 en 82 worden omgeleid. Zie www.
connexxion.nl en www.velsen.nl.
Fietsers en bromfietsers
worden via de omliggende wegen omgeleid. Op het
deel waar gewerkt wordt,
kunnen voetgangers langs
het werk lopen om woningen en winkels te bereiken.
Met de werkzaamheden
is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid, maar
voor dat geld krijgt de Lange Nieuwstraat tevens een
flinke kwaliteitsimpuls.

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

zondag 13 september
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen de Kennemers
Deze advertentie is aangeboden door:

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

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Wij wensen alle
deelnemers aan de
Rabobank Fietsdag
veel plezier!
Kijk op www.rabobank.nl/ijmond
Een aandeel in elkaar.
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naar off-shorebeurs
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EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726
Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland PERS BV
OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Velsen – Wethouder Verkaik bezoekt deze week
een off-shorebeurs in Aberdeen, Groot-Brittanië. In deze
beurs komen allerlei bedrijven, organisaties en overheden uit Europa die te maken
hebben met off-shore. Vanuit het Noordzeekanaalgebied wordt de beurs bezocht
door vertegenwoordigers van
Amports/AYOP. Voor Velsen
liggen er veel kansen, zoals werk dat gerelateerd is

IJmond - De ongenaakbare Donate Groenhof en pikeur Jaap van Rijn pakten
donderdag de hoofdprijs bij
de 90e kortebaandraverij in
Heemskerk. In de finale was
de 5-jarige merrie, die vier
van haar laatste vijf kortebanen won, te sterk voor
Dimanche Fortuna, de grote verrassing van de dag
met Jolanda van Strien op
de sulky.
Zenito Hanover en Frans
van der Blonk werden derde en Viva’s Limburgia eindigde na een spectaculaire
rentree, gereden door Manon Pools, als vierde.
Voor Van der Blonk was er
nog een andere prijs, want
zijn derde plaats was ruim
voldoende om zijn koppositie in het klassement voor
de Rabobank Pikeursprijs
van de IJmond te verzilveren. Hij ontving een cheque
van 1.000 euro en een forse bokaal voor de beste pikeursprestatie in de vier
IJmond-kortebanen van dit
seizoen.
Frans van der Blonk sneuvelde met zijn tweede paard
Elma Alki in de tweede omloop, maar Zenito Hanover

aan gas- en oliewinning op
zee. Maar ook op het gebied van logistieke dienstverlening aan off-shore liggen
kansen voor uitbreiding. Ook
voor innovatieve off-shore industrieën is Velsen/IJmuiden
interessant. Daarnaast liggen
er veel kansen in de ‘nieuwe
offshore’, oftewel de bouw en
onderhoud van windmolenparken op zee. Hiervoor ligt
een interessant marktperspectief voor IJmuiden.

–winnaar in Santpoort en
vierde in Beverwijk– drong
door tot de laatste vier. Intussen zag Van der Blonk
zijn medestrevers voor de
Pikeursprijs stuk voor stuk
afvallen terwijl die toch allemaal met toppaarden aan
de start waren verschenen.
Jan-Thijs de Jong (Tamburini en Cesc Boko), Aad Pools
(Uno des Jacquets en Orgoglio del Nord) en Wim
van der Mespel (Casanova
en Erica di Quattro) werden
uitgeschakeld zodat Frans
van der Blonk onbedreigd
aan kop bleef. Met maar
liefst 39 gewonnen ritten in
vier IJmond-draverijen en 8
punten voor het kampioenschap kwam hij op een score van 47 punten.
Na de prijsuitreiking van de
Heemskerkse draverij door
burgemeester Mieke Baltus in chateau Marquette,
overhandigde directievoorzitter Jakob Klompien van
Rabobank IJmond de pikeursprijs aan een gelukkige Frans van der Blonk, die
dus een kofferbak vol prijzen mee terug naar Assendelft mocht nemen. (foto:
Maartje Brakenhoff)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
Als je langs de Trawlerkade loopt, wordt de aandacht
vooral getrokken naar de
schepen aan de kant en de
typisch IJmuidense bedrijvigheid daaromheen. Maar het
loont de moeite om ook de gebouwen aan de zuidzij – zoals
de “overkant” van de vissershaven door Oud-IJmuidenaren
werd en wordt genoemd – wat
aandacht te schenken. Zo tussen 1900 en 1930 zijn er, grofweg van west naar oost, allerlei bedrijfsgebouwen, pakhuizen, scheepswerkplaatsen en
kantoren gebouwd. Op oude
ansichten van de Trawlerkade
en in het monumentenrapport
IJmuiden Havens en Sluizen
zien we dat er de meest prachtige gebouwen zijn verrezen.
Als we er vandaag de dag
langs lopen, blijken veel van
die gebouwen er nog wel te
staan maar van het moois is
nagenoeg niets meer te vinden. Nagenoeg, want als je af
en toe stilstaat en even goed

kijkt, kun je nog juweeltjes van
weleer vinden. Opvallend is
natuurlijk het fraaie gebouw
van ‘Ymuiden Stores’. Maar de
oplettende wandelaar kan nog
wat kleinere pareltjes aan de
Trawlerkade tegenkomen.
De foto toont een voorbeeld:
de ‘kantoor’-ingang op nummer 32b. Als je dit beeld goed
tot je laat doordringen, zie je
in gedachten de hoge heren
van de N.V. Industrie en Handels Maatschappij, voorzien
van hoge hoeden en goedverzorgde baarden, het statige pand uit 1909 in- en uitlopen. In 1915 is het pand al
gemoderniseerd en verfraaid,
en is de voorgevel verhoogd
om de firmanaam over de volle breedte van het gebouw aan
te brengen.
De firma hield zich bezig met
de handel in en vervaardiging van technische artikelen voor fabrieken, schepen,
enz. In 1943 is de firma opgeheven. Zoals veel IJmuidenaren zich nog kunnen herinneren is het pand later in gebruik
geweest door onder andere de
Nederlandse Visconservenfabriek ‘Neco’. Hoewel de gevel
en de ingangpartij wel een opknapbeurtje zouden kunnen
gebruiken, hebben ze zelfs in
de huidige staat een typisch
IJmuidense uitstraling.

Nog geen regionale
ombudsman

IJmond – Op verzoek van
GroenLinks is onderzocht of
een regionale Ombudsman
meerwaarde zou hebben bij
klachten in het sociaal domein
binnen de IJmond. Per 1 januari 2015 zijn er veel taken bijgekomen in het sociaal domein
van gemeenten. Dan gaat het
ondermeer over de jeugd, zorg
en wmo. In de IJmond werken
Velsen, Heemskerk en Beverwijk samen in het sociaal domein. Dat geldt ook voor de
klachtenafhandeling. Uit het
onderzoek blijkt dat bij alle
jeugdhulp- en zorgaanbieders

een goede klachtafhandeling
is geregeld. Geadviseerd wordt
klachten bij de betreffende organisatie neer te leggen, of bij
de gemeente. Als iemand niet
tevreden is over de afhandeling van de klacht kan men
naar de nationaal ombudsman.
Aangeraden wordt de verslagen van klachtencoördinatoren over 2015 af te wachten.
Over de nieuwe decentralisaties zal uitgebreide monitoring
en rapportage plaatsvinden.
Dan pas kan duidelijk worden
of regionale ombudsfunctie
meerwaarde heeft.
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Dinsdag
15 september

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Amsterdams Kleinkunst
Festival in het Witte Theater,
Kanaalstraat 257 IJmuiden.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
Donderdag
10 september

Expositie Jan Willem Wouters in de Centrale Bibliotheek IJmuiden. De gehele
maand september.
Informatieavond over pijn
bij kanker. Inloophuis 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.

Vrijdag
11 september

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar.
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Duo Kaleidoscope in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
12 september

Open Monumentendagen.
Zie www.dorpvelsen.nl. Zie
ook www.openmonumentendagen.nl
Rabobank Pierloop Velsen.
Zie ook www.pierloop.nl.
Woningbedrijf Velsen, Lange Nieuwstraat 630 IJmuiden
organiseert Dag van het Huren met projectpresentaties,
films en 3D experience.
Cavia keuren op verzorging en gezondheid bij Kleindiersportvereniging IJmond,
Heerenduinweg 6B IJmuiden.
Inschrijven kan op de dag zelf
tussen 09.45 en 10.30 uur. De
show duurt tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. En
tentoonstelling
‘Romeinen
terug in Velsen.’
Opening expositie fotograaf Niels Watermulder in
de Ruïne van Brederode in
Santpoort- Zuid. Vanaf 13.00
uur. Zie ook www.watermulder.com.

Verhalen- en filmmiddag
over het werk van de Vletterlieden in het Zee- en Havenmuseum IJmuiden. Aanvang
13.30 uur.
Zeewegbar’s
Summerparty. 14.00 uur: Zeephelling, Spijkerbroekhangen etc.
Springkussen. 20.00 uur: live
optreden BounZe.
Viva La Vida bij Perron Zee
in IJmuiden. Van 17.00 tot
22.00 uur.

Zondag
13 september

Open Monumentendagen.
Zie www.dorpvelsen.nl. Zie
ook www.openmonumentendagen.nl
Kofferbakmarkt op de
Dorpsweide van Wijk aan
Zee van 8.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie op www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Wandeling door Oud-IJmuiden. Wandeling start om
11.00 en om 14.30 uur. Deelname gratis, aanmelden verplicht via info@beleefoudijmuiden.nl.
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: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar.
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Vital Stahievitch (piano) in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Opening tentoonstelling
‘Paradijs’ van 15.00 tot 17.00
uur, Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134 VelsenZuid.

Maandag
14 september

Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort in
het ‘nieuwe’ Terras, Dinkgrevelaan 27 Santpoort-Noord.
Vanaf circa 19.00 uur.
Lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de
heer Kees Schipper in de
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
Velserbroek. Aanvang 20.00
uur.

16 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: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar.
Van 13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Open repetitieavond bij
zanggroep Sparkle in de Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 Velserbroek. Van 20.00
tot 22.00 uur.
The Junction (muziek) in
het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Donderdag
17 september

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Special Health Santpoort

Al 5 jaar exclusief
sporten in Santpoort
Santpoort-Noord - Special
Health heeft 5 september het
5-jarig jubileum gevierd. Bij
deze sportschool, aan Crocusstraat 1e, sport menigeen
met veel plezier en enthousiasme zodat Special Health
is uitgegroeid tot een gerenommeerd beweegcentrum
door de goede begeleiding
die niet vanzelfsprekend is
en waardoor je gemotiveerd
wordt om deel te nemen aan
het gevarieerde programma.
Je kunt hier individueel sporten met een persoonlijk
schema maar ook deelnemen
aan de diverse groepslessen.
Voor een specifieke sporttraining op maat kun je er fijn
maar ook fanatiek terecht
voor welke tak van sport dan
ook. Dit alles met een persoonlijk trainingsschema. De
leden vinden het prettig dat

het beweegcentrum kleinschalig is. Dit zorgt ervoor dat
deelname laagdrempelig is.
Na de training kan men gezamenlijk gratis een heerlijk
kopje koffie of thee nuttigen.
Special Health is al 5 jaar
goed voor lichaam en geest.
Wil je met dit alles kennismaken ga gerust langs en proef
de sfeer of doe mee met een
proefles naar keuze. Je wordt
dan voldoende geïnformeerd
naar de mogelijkheden en
trainingen die bij je passen.
Kortom: het team van Special Health staan alweer klaar
voor de leden voor de volgende vijf jaar. Ook u bent
van harte welkom.
Het team van Special Health
bestaat uit: Richard de Jonge, Martijn Bussen, Tom Glas,
Jeremy Sodusta en John Patrick Bandemoy.

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

Mini
snuffelmarkt
Velserbroek - Zaterdag 12
september is van 10.30 tot
16.00 uur een mini snuffelmarkt in en ten behoeve van
Woongemeenschap De Zilvermeeuw aan Ans Rosendahlstraat 22 in Velserbroek.
Op deze snuffelmarkt vindt
u nu een keer geen kleding,
maar wel een groot assortiment leuke spulletjes, waaronder veel legpuzzels van de
merken Wasgij en van Haasteren.

Ventilatiegebouw
Velsertunnel zondag open
Velsen-Zuid - Rijkswaterstaat opent vanwege Open
Monumentendag op zondag 13 september de deuren van het ventilatiegebouw
aan de Oude Pontweg 1 in
Velsen-Zuid. De karakteristieke hyacinthvormige ventilatietorens, die als bakstenen
bloemen boven de Velsertunnel uittorenen, zijn daarmee het 14de monument van
Rijkswaterstaat dat komend
weekend te bezoeken is.
Zondag tussen 13.00 en
16.00 uur zijn de torens in
Velsen-Zuid van dichtbij te
bekijken en worden er door-

lopend rondleidingen gegeven door het binnenste van
de tunnel. Geïnteresseerden
krijgen zo de kans om onder
meer de oude bedieningsruimte, het ondergrondse
bluswaterreservoir en verschillende technische ruimtes te bekijken. Per rondleiding kunnen maximaal 10
personen mee. Aanmelden is
niet nodig. De tunnelbuis is
geen onderdeel van de rondleiding, omdat de Velsertunnel gewoon open is voor verkeer.
Zie ook www.rijkswaterstaat.
nl/openmonumentendag.
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Open dagen Muzenhuis
Regio - Muziek- en Popschool ’t Muzenhuis houdt 5
en 12 september open dagen
in Haarlem -Noord en Velserbroek. Wie zich nu inschrijft
krijgt naar keuze een gitaar, viool of keyboard cadeau.
Zaterdag 5 september tussen 11.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom aan Jan Gijzenkade 409a
te Haarlem-Noord en op 12
september in Velserbroek aan
Zeilmakerstraat 50 tegenover
Jongerencentrum ‘de Koe’.
Loop je al een tijdje rond met
het idee om een instrument te
leren bespelen? Dan zijn deze
open dagen geschikt om een
gratis proefles te nemen of af
te spreken om op die manier
de juiste keus te maken. Alle
hoofdvakdocenten zijn die dag
aanwezig, van piano tot cello, van viool tot contrabas, van
trompet tot basgitaar en van
zang tot slagwerk. Om het extra leuk te maken, heeft ‘t Muzenhuis ook deze open dagen
weer een speciale actie. Bij inschrijving voor of tijdens deze open dagen voor een jaarcursus (instrumentale/vocale privé-, duo- of groepslessen) krijgt bij aanvang van de
cursus, een gitaar, viool of keyboard cadeau!
Tussen de proeflesjes door,

kunt je deze dagen ook genieten van een speciaal programma. Tussen 11.00 en 13.00 uur
laten viooldocente Franciska
Simonis en cellodocent Bas de
Rode het publiek kennismaken
met hun instrumenten. Tussen
13.00 en 15.00 uur laat gitaar-,
basgitaar en contrabasdocent Luc van Ruler horen wat
er allemaal met een basgitaar
en contrabas mogelijk is. Tussen 15.00 en 16.00 uur geeft
drumdocent Tjalling Schrik een
drumdemonstratie voor zowel
pop als jazzliefhebbers.
Zangpedagoge Janine Pas, tevens operazangeres met een
internationale ervaring, zal
om 14.00 uur een openbare
les ‘Stemvorming’ verzorgen.
Spreekt je dit aan, kom dan
zeker meedoen! Een unieke
kans om dit ook eens mee te
maken. Vind je ongecompliceerd zingen ook leuk, Janine heeft namelijk ook de leiding van de wekelijkse ‘SingIn’ op de dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.45 uur. Ga gewoon eens een keertje meedoen om te zien of dit misschien iets voor je is!
Zie ook www.muzenhuis.nl
voor het complete programma.
Of bel voor informatie met 0235360525 of e-mail naar: info@
muzenhuis.nl.

Bewoners zijn houding
overheid over HOV beu
Velsen - De afgelopen weken
is de ergernis van de belangengroepen van inwoners tegen het HOV tracé verder opgelopen. Het bestuur van de
gemeente Velsen negeert in
hun ogen de rechtsgang.
Woordvoerder Aad van der
Aar licht namens de belangengroepen toe: ,,Wij hebben altijd aangegeven dat wij
niet tegen HOV zijn in Velsen, maar wel tegen het tracé
over de oude spoorbaan. Wij
zijn steeds de dialoog aangegaan met de gemeente en provincie en hebben de mogelijkheid om naar de Raad van State te kunnen gaan aangepakt.
De rechter moet nog met zijn
oordeel komen aangaande de
bestemmingsplanwijziging. De
gemeente Velsen respecteert
de inwoners en de rechterlijke macht niet: zij gaan gewoon
door alsof er niets aan de hand
is. Dat maakt heel veel mensen
onrustig en moedeloos. Dat
horen wij om ons heen en zien
we onder meer terug op onze
Facebook pagina. Dat kan toch
niet anno 2015? Staan de lokale en provinciale overheid
boven de wet?” Van der Aar

noemt de voorvallen: werkplaatsen worden ingericht (tegenover Telstar), werkzaamheden bij Westerveld begonnen,
informatieavonden gaan, ondanks verzoek van inwoners
om dit na de uitspraak van de
rechter te doen, gewoon door
en zijn incompleet. Verder is
er een kapvergunning aangevraagd voor 217 bomen en is
onduidelijk wat daarvoor in
de plaats komt. Hier zijn zelfs
raadsvragen door Velsen Lokaal over gesteld omdat de
verantwoordelijke wethouder
niet met een tevredenstellend
antwoord komt. Van der Aar:
,,Daarnaast is het bedenkelijk
dat bij een privaat bedrijf als
Westerveld vanuit het HOVbudget parkeerplaatsen worden opgeknapt die ook nog
buiten het oorspronkelijke bestemmingsplan vallen. Kortom: er zitten nog heel wat haken en ogen aan dit hele gebeuren, waarbij inwoners als
onderdanen worden behandeld in plaats van respectvol
en met een dienstbare opstelling van de verantwoordelijke overheid. Veel inwoners zijn
het met recht beu.”

Lezing Nieuwe
Hollandse
Waterlinie

Janus al sinds 1923
een gevestigde naam
IJmuiden - Janus Makelaardij en Vastgoedbeheer is al
ruim 90 jaar actief in de gemeente Velsen en wijde omgeving. ,,We zijn daarmee één
van de oudste makelaarskantoren in de IJmond en kennen de regio als geen ander’’,
vertelt Dimitri van den Raadt,
de huidige eigenaar. Hij was
zo’n 12 jaar werkzaam bij Janus Makelaardij toen zich de
gelegenheid voordeed om de
makelaardij over te nemen.
Sinds 1 november 2013 mag
hij zich nu de nieuwe eigenaar noemen.
,,Als gerenommeerd kantoor zijn wij gespecialiseerd
in woonhuizen, garageboxen
en winkel- en kantoorpanden
in de regio IJmuiden, evenals
daarbuiten. Ons jonge, dynamische team bestaande uit
Marielle Peters, Britt Nelis
en natuurlijk mijn persoontje staan woningzoekenden
vanzelfsprekend graag te
woord voor advies en informatie.’’
Hij vervolgt: ,,Wat betreft die
adviserende rol wil ik graag

onze startersbegeleiding benadrukken. Voor jongeren
die voor de eerste keer de
huizenmarkt opgaan komen
er heel veel zaken op hun
pad waar ze nog nooit van
gehoord hebben. Tegen een
heel scherp full-service /allin tarief nemen wij ze als het
ware bij de hand en begeleiden ze het hele traject van financiën tot en met notaris.
Hierbij bieden wij een, geheel
gratis, intake gesprek waarbij
we onze diensten eerst uitvoerig bespreken en toelichten.’’
Woningzoekenden en natuurlijk ondernemers die in
een bedrijfsobject geïnteresseerd zijn, kunnen voor informatie en advies terecht aan
de Dokweg 27-A in IJmuiden, maar natuurlijk staat
het aanbod ook op de website: www.janusgroep.nl. Via
de website kan ook de gratis
Janus App worden gedownload die tevens actuele informatie biedt. Tenslotte kan
ook gewoon gebeld worden
met 0255-547575.

Musical Company
laat van zich horen
Velsen - Zaterdag 29 augustus werden gasten en
vrijwilligers van diverse afdelingen van vereniging de
Zonnebloem
getrakteerd
op een spectaculair optreden door de Musical Company. Het verhaal over de
ondergang van de ‘Titanic’
werd op een professionele
en muzikale wijze ten tonele gebracht. De zaal van de
stadsschouwburg was goed
gevuld.
Alle toeschouwers genoten van de musical die onder leiding van Sjoerd Jansen muzikaal begeleid werd.
In de pauze kwam de vraag;

‘hoe hebben zij ooit zo’n
schip kunnen bouwen?’ Na
de pauze kwam hier duidelijkheid in. Zowel de bouwer
als de kapitein en de rederij hadden verwijten over en
weer. Macht, geld en aanzicht waren hier debet aan!
Deze machtsstrijd kostte
aan maar liefst 1519 mensen
het leven waarvan de meeste in de lagere klasse van
de maatschappij. Zang, muziek en ook de decors maakte diepe indruk op het publiek. Om 16.30 uur viel het
doek en werden de gasten
weer veilig naar hun woonplek gebracht.

Velserbroek - Maandag 14
september, uur zal de heer
Kees Schipper een lezing
houden over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De heer
Schipper is sinds 2000 actief
als gids op forteiland Pampus
en heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in de historie van dit fort en de complete Hollandse Waterlinie.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Kwam de vijand er aan, dan konden stroken weiland tussen Muiden
en de Biesbosch onder water worden gezet. Het land
werd daardoor voor de vijand
moeilijk begaanbaar. De linie
deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. De heer Kees
Schipper zal bij de presentatie veel gebruik maken van
mooie video-animaties waardoor u een goed beeld krijgt
van hoe het onder water zetten, ook wel inundatie genoemd, in z’n werk ging. Kortom, het belooft een bijzonder
interessante lezing te worden. De lezing vindt plaats
in Wijkcentrum De Hofstede,
Velserbroek. Aanvang 20.00
uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang leden gratis, niet-leden
betalen 2,50 euro. Koffie is
voor eigen rekening.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag 14 september is er weer
een gezellige bijeenkomst van
Postzegel Vereniging Santpoort. Deze avond wordt gehouden in het ‘nieuwe’ Terras aan Dinkgrevelaan 27,
Santpoort-Noord. Vanaf circa
19.00 uur kan men er terecht.
Er zal een veiling zijn, waarvan
men de kavels hieraan voorafgaand, rustig kan bekijken.
Voldoende parkeergelegenheid en gratis toegang. Meer
weten: het telefoonnummer is
023-5382274 (na 18.00 uur).

Klaverjassen
IJmuiden - Iedere woensdagmiddag is er klaverjassen in De Spil, aan de Frans
Halsstraat in IJmuiden. Er zijn
binnenkort enkele vrije plaatsen bij deze club. Klaverjassen is van 13.45 tot ongeveer
16.15 uur. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur. Heeft u belangstelling dan kunt u op woensdag langskomen of bellen met
Jaap Tuijn via 06-51759456.
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Monumentendagen
in dorp Oud Velsen

Open dag bij Hippisch
Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 20
september is vanaf 12.00 uur
de jaarlijkse, gezellige én leerzame open dag bij Hippisch
Centrum Velsen. Medewerkers en leerlingen laten u die
dag graag kennismaken met
Hippisch Centrum Velsen, dat
prachtig gelegen is tussen de
landgoederen Velserbeek en
Beeckestijn. Er zijn diverse
activiteiten, zoals rondleidingen door het bedrijf, een dressuurclinic, het poetsen van
een manegepony, een kennisquiz, een kür op muziek van
Romy Pielanen met haar subtop paard Adagio, een carrousel 14-tal demonstratie,
een voltige demonstratie, een
dressuur- en een springdemonstratie en meer.
Tevens is er verkoop van gebruikte
ruitersportartikelen
zoals zadels, laarzen, bandages, hoofdstellen en trailers.
Kortom alles dat met de ruitersport te maken heeft. Aan-

leveren kan vrijdag 18 en zaterdag 19 september bij Hippisch Centrum Velsen. De prijs
mag u uiteraard zelf bepalen,
wel vraagt HCV van dit bedrag
10% voor stichting ALS.
Vanuit de sfeervolle foyer kunt
u onder het genot van een
hapje en een drankje kijken
naar de diverse demonstraties van leerlingen en instructrices. Speciaal voor de kinderen en ouders zijn er gratis kennismakingslessen pony- en paardrijden.
Voor meer informatie Hippisch
Centrum Velsen, Driehuizerkerkweg 13, te Velsen-Zuid,
tel. 0255-534309, info@hippischcentrumvelsen.nl, www.
hippischcentrumvelsen.nl,
Zondag 20 september wordt
van 10.00 tot 17.00 uur ook een
kofferbakmarkt gehouden op
het terrein van HCV. Een plek
kan vooraf worden gereserveerd via Nikki Pielanen 0641436768.

Nieuwe buitenaula
Duinhof in geest Dudok

IJmuiden - Op begraafplaats Duinhof heeft wethouder Floor Bal vrijdag de nieuwe buitenaula geopend.
Omdat zowel het park als
de aula uit de pen van architect Marinus Dudok komen, heeft men de buitenaula ook in zijn geest ontworpen. De gedachte van Dudok was dat de natuur kan
helpen je met het lot te ver-

zoenen. De buitenaula is een
ovale ruimte geworden, met
meubilair dat gemaakt is van
hout uit de parken van Velsen, gemaakt door medewerkers van de gemeente Velsen
en naar een idee van Marcel
van Soest, begraafplaatsbeheerder van Duinhof.
De aula is een lommerrijke
maar wel lichte plaats met
vrij uitzicht naar de hemel.

Velsen-Zuid - Het thema
van de Monumentendagen
is dit jaar Kunst & Ambacht.
Ter gelegenheid van het Monumentenweekend houdt de
stichting Het Dorp Velsen op
zaterdag 12 en zondag 13
september een wandeling
door het dorp onder leiding
van deskundige dorpsbewoners.
In het dorp Oud Velsen is op
verschillende plaatsen het
thema Kunst & Ambacht terug te vinden. Denk hierbij aan de bouwkunst van
verschillende monumentale gebouwen (kerk, voormalig raadhuis, woningen). In de
nabije omgeving valt te genieten van tuinkunst van de
buitenplaatsen Beeckestijn,
Waterland en Velserbeek. Er
is beeldende kunst in de Engelmunduskerk
(Christusbeeld kerktoren) en op een
aantal plekken zijn gevelstenen-, ornamenten en versieringen zichtbaar. Eind 19de
eeuw was in de Meervlietstraat uitgeverij Nauta gevestigd (boekdrukkunst) en op
hetzelfde adres, Meervliet-

straat 60, woonde schrijfster
Anna van Gogh-Kaulbach
zodat ook de schrijfkunst
in het dorp vertegenwoordigd was. Het dorp kende
door de eeuwen heen talrijke werk- en ambachtsplaatsen. De nabije ligging van
grote buitenplaatsen zorgde
voor werkgelegenheid voor
schoenmakers, metselaars,
timmermannen, wagenmakers, smidsen, vleeshouwers,
schilders, glazenmakers en
natuurlijk baard- en haarsnijders. Aan een aantal gevels is
nog zichtbaar welk ambacht
in het pand is uitgeoefend.
De wandelingen starten zaterdag en zondag om 11.00
uur. Verzamelen op het Kerkplein, voor de toren van de
Engelmunduskerk. Deelname
is gratis. Zie ook www.dorpvelsen.nl.
Buitenplaats Beeckesteijn,
de Engelmunduskerk, de Loge van de Metselaars en het
Raadhuis voor de Kunst zijn
tijdens de Monumentendagen eveneens geopend voor
een bezoek. Zie ook www.
dorpvelsen.nl.

Topkokwedstrijd bij
IJmondtrekkers
IJmuiden - Zondag 6 september vond de vierde editie
van de IJmondtrekkers Topkokwedstrijden plaats. Tijdens dit evenement komen
scoutinggroepen uit heel
Nederland naar IJmuiden
om een middag te koken op
houtvuur.
Elk jaar wordt er in het thema van een bepaald land gekookt. Dit jaar moesten de
deelnemers
Marokkaanse
gerechten bereiden. Net als
bij de tv-programma’s kregen
de deelnemers een mystery
box waarmee ze het voorgerecht moesten maken. In de
doos zat onder andere bladerdeeg, verse spinazie, kruiden en verse kaas. Alle groepen maakten hier lekkere
pakketjes van maar zonder
oven is het toch wat anders
om te bakken dan thuis.
Voor het hoofd- en nagerecht waren een aantal ingrediënten voorgeschreven,
de overige ingrediënten konden de teams er zelf bij verzinnen. Ook moesten er minimaal drie verschillende bereidingswijzen gebruikt worden. Dit leverde heel afwisselende en heerlijke gerechten op. De jury had een zware

taak om alles te proeven en
een oordeel te vellen.
Uiteindelijk ging de eindstrijd tussen een team van de
IJmondtrekkers zelf en een
team van Scouting Rijssen
(Overijssel). Het oordeel viel
met eentiende punt net in het
voordeel uit van het thuisteam en zij ontvingen de wisseltrofee. Volgend jaar september zal er weer een topkokwedstrijd georganiseerd
worden.

Sociaal wijkteam groet u
Velsen-Noord - Het Sociaal
wijkteam van Velsen-Noord/
Velserbroek ging woensdag
2 september de straat op om
zogenaamde ‘Ik groet-buttons’ uit te delen. Dit zijn buttons die aangeven dat de
drager anderen zal groeten. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer buurtbewoners elkaar groeten er een gevoel van veiligheid ontstaat
en men sneller een praatje maakt met elkaar. Eén van
de opdrachten van het Sociaal
wijkteam is om de verbinding
tussen bewoners te bevorderen en daartoe zijn de buttons
een beginnetje. Ook staat het
wijkteam klaar om u te helpen met een hulpvraag. Dat
kan bij allerlei zaken zijn, zoals eenzaamheid, boodschappen doen, overbelasting, of de
zorg voor een ander. Het team
is bereikbaar via 088-8876970.

Week van het
Badminton
IJmuiden – Het badmintonseizoen is ook bij BC IJmond
weer begonnen. Van 14 tot
en met 20 september worden
in het hele land activiteiten in
het kader van de Week van
het Badminton georganiseerd.
Ook BC IJmond zet de deuren van de sporthal open om
mensen te laten kennismaken met badminton. Op dinsdag 15 en donderdag 17 september organiseert BC IJmond
twee open avonden. Tijdens
deze avonden kun je kennismaken met het badmintonnen
bij deze vereniging, waar zowel recreanten als competitiespelers actief zijn. BC IJmond
speelt op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 23.00
uur in sporthal IJmuiden-Oost.
Ben je na de introductie enthousiast en wil je lid worden
dan kun je nu profiteren van
de speciale actie: ieder nieuw
lid ontvangt een dinerbon ter
waarde van 50 euro te besteden bij restaurant Bos Kookt!
In IJmuiden. Zie ook www.bcijmond.nl.

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl
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Goede start IJmondloge

Dag van de
Ouderen
Driehuis - 1 oktober is Dag
van de Ouderen. De gezamenlijke
ouderenbonden
KBO, PCOB en ANBO organiseren dit jaar voor het eerst
gezamenlijk de Dag van de
Ouderen. Van 13.00 tot 17.00
uur zijn senioren van harte welkom in de parochiezaal van de Engelmunduskerk aan Driehuizerkerkweg
113 in Driehuis. De zaal gaat
om 13.00 uur op. De voorzitter zal om 13.30 uur een openingswoordje doen. Er zijn
verschillende activiteiten, zoals een wensboom, een modeshow, loterij, muziek, rummykubtafel en informatie van
verschillende sociale organisaties. De entree is gratis.

Grootste KWFcollecte ooit
blijft nodig
Velsen - Deze week is de
grootste collecte van Nederland aan de gang. Met maar
liefst 120.000 vrijwilligers
heeft KWF Kankerbestrijding
het grootste aantal vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al meer dan zestig jaar is bewezen dat collecteren heel succesvol is.
KWF Kankerbestrijding gaat
al 66 jaar voorop in de strijd.
Sinds de oprichting in 1949
is de vijfjaarsoverleving gestegen van 25 naar 55 procent, echter wel afhankelijk
van de soort kanker en het
stadium van ontdekking. Die
successen halen we als KWF
Kankerbestrijding niet alleen,
maar samen. Met collectanten, donateurs, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, bedrijven en
heel veel vrijwilligers. Samen
strijden ze voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. De
strijd tegen kanker is nog niet
gestreden. Ondanks de goede
resultaten is er nog een lange weg te gaan want er overlijden jaarlijks nog veel te veel
mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft
daarbij nog steeds heel hard
nodig. Maar zonder geld geen
onderzoek! Geef daarom gul
aan KWF Kankerbestrijding
en help mee in de strijd voor
gezondheid. De collectant van
KWF Kankerbestrijding komt
in de week van 6 tot en met 12
september weer bij u aan de
deur. Elke collectant kan zich
legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan
het rood-wit-blauwe logo.
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Expositie ‘Paradijs’ op
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Op de 18de
eeuwse buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, één
van de best in zijn geheel bewaard gebleven buitenplaatsen van Nederland, komen
cultuur, natuur en historie
samen. Na een historische
tentoonstelling over de 18de
eeuwse bewoners ligt bij ‘Paradijs’ de nadruk op hedendaagse kunst en de natuur.
Gastcurator Tanya Rumpff
heeft deze intrigerende tentoonstelling samengesteld.
Tanya Rumpff’s ‘Paradijs’ is
een mysterie, een surreële
wereld waarbinnen de bezoeker verdwijnt in spelonken, wouden en buitenaard-

se landschappen. Deze fantasiewereld toont wild bewegende vogels, doolhoven
en mysterieuze planten- en
bloemenweelde. Landschap
en Natuur zijn de centrale
thema’s van deze tentoonstelling, waarin een wereld
vol fantasie wordt gecreëerd.
De kunstwerken die in de
tentoonstelling
‘Paradijs’
worden getoond laten de
bezoeker ontsnappen aan
de realiteit van alledag. Met
werk van Elspeth Diederix,
Heringa/Van Kalsbeek, Hans
van Hoek, Hidenori Mitsue, Erik Odijk, Wouter Venema, Anne Wenzel en Hans de
Wit.

Velsen - Na een verdiende
zomervakantie zijn de leden
van de IJmondloge weer van
start gegaan met de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd in hun logegebouw aan
de Stationsweg 95 in VelsenZuid.
De voorzitter heette iedereen hierbij van harte welkom, speciaal een viertal genodigden, die zodanige belangstelling hadden getoond
voor deze Odd Fellow-loge
dat hoogstwaarschijnlijk nog
dit jaar hun lidmaatschap tegemoet kan worden gezien.
De voorzitter prees de noeste werkers die gedurende deze zomervakantie een nieuwe keuken hadden geplaatst.
Verder memoreerde hij dat
de IJmondloge komend najaar een vol programma staat
te wachten met veel activiteiten, zoals de toetreding van
nieuwe kandidaten, de Pier-

loop op 12 september en de
fietstocht op 13 september.
Aan deze sportieve activiteiten zal door vele Odd Fellows
worden deelgenomen en deze zullen sbehalve publiciteit
ook het nodige geld opbrengen voor het gekozen goede doel voor dit jaar, namelijk
de Stichting Vienna, die zich
inzet om gehandicapte kinderen te laten genieten van
paardrijden.
De IJmondloge houdt op
donderdag 26 november
weer een introductieavond
voor belangstellenden, niet
alleen uit de gemeente Velsen, maar ook uit de gehele IJmond en Zuid-Kennemerland. Belangstellenden
kunnen contact opnemen
met B. Wellink, telefoonnummer 0251-228268, H. Bouma,
06-5369.8497 of G. Stet, 065337.8768. Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

IJmuiden - Op zaterdag 12
september kun je je cavia laten keuren op verzorging en
gezondheid. Voor de best
verzorgde knuffelcavia’s zijn
leuke prijzen beschikbaar!
Deze keuring is onderdeel
van de Noord-Hollandse caviashow van de Nederlandse
Caviafokkers Club, waar rascavia’s van fokkers worden
gekeurd. Ook kun je hier terecht als je vragen hebt over
de verzorging van cavia’s of
nagels knippen.
De keuring begint om 10.00
uur en vindt plaats in het
clubgebouw van Kleindiersportvereniging IJmond en
omstreken, Heerenduinweg
6B (achter het zwembad). Inschrijven kan op de dag zelf
tussen 9.45 en 10.30 uur bij
het secretariaat in het clubgebouw. Kosten 2 euro per
cavia. Voor iedere inschrijving is er een leuke attentie
beschikbaar. Op deze show
zijn er ook veel uiteenlopende rassen en kleuren rascavia’s te bewonderen. Heeft

u wel eens een Zilveragouti (cavia met ticking) of een
Merino (langhaar met krullen) cavia gezien? De geshowde cavia’s worden hobby-matig gefokt en de mooiste worden door de fokkers
geshowd. Een bonte verzameling dieren die de Nederlandse rassenstandaard zo
veel mogelijk benadert. Ook
zijn er cavia’s van verschillende rassen en cavia-artikelen te koop. De show duurt
tot 16.00 uur en de toegang
is gratis. De Nederlandse Caviafokkersclub (NCC) organiseert een paar keer per jaar
op verschillende plaatsen in
Nederland keuringen van cavia’s voor haar leden en liefhebbers van cavia’s. De NCC
is een club van liefhebbers
die zich inzet voor de cavia in
Nederland in de breedste zin
van het woord.
De doelstelling is om de gezondheid en welzijn te bevorderen zodat we gezonde en
mooie cavia’s kunnen houden, fokken en showen.

Zorg naar gemeenten:
meld uw ervaringen
Velsen - Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat
het weten. Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente?
Dan horen ze ook graag van u.
In het nieuwe zorglandschap
wordt van burgers een grotere
bijdrage verwacht in de vorm
van burenhulp, mantelzorg
en vrijwilligerswerk. De Koepel Wmo-raden en acht andere cliëntenorganisaties zijn
benieuwd naar uw ervaringen
met het geven van deze hulp.
Krijgt u zorg en ondersteuning
via de gemeente, dan willen ze
ook graag weten of u tevreden
bent over het contact met de
gemeente, onafhankelijke clientondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de
gemeente.
U kunt de vragenlijst invullen
via www.zorgnaargemeenten.
nl. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9

en 17 uur via 0900-235 67 80
(20 cent per gesprek). Meedoen kan van 3 september tot
5 oktober.
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld
voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én
voor mensen die vrijwilliger
zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden.
Door de vragenlijst in te vullen, helpt u mee de zorg door
gemeenten te verbeteren. De
resultaten van het onderzoek
worden gebundeld voor lokale belangenbehartigers, Wmoraden en gemeenten. De negen betrokken cliëntenorganisaties zijn: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF,
Oogvereniging, Per Saldo, en
Zorgbelang Nederland. Zij
werken samen in het programma Aandacht voor iedereen. Zie www.aandachtvooriedereen.nl, dat wordt betaald
door het ministerie van VWS
en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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Kids Top 20 in Velserbroek

Jeugddag Smashing Velsen
Velsen - Afgelopen zondag vond de eerste teambuildingsdag voor de mini’s
(6-12 jaar) en jeugd (12-18
jaar) van Smashing Velsen
‘96 plaats.
De ochtend begon met allerlei teamopdrachten. Zo
moesten de kinderen een
stormloop doen, geblinddoekt door een mijnenveld
lopen en door een spinnen-

web heen kruipen. Voor de
oudere jeugd was er een Escaperoom waar ze door middel van vragen over het eigen
team uit moesten zien te komen.
In de middag werd er voor
ouders uitleg gegeven over
de spelregels van de mini’s
en de jeugd mocht zelf fluiten.
Daarnaast waren er twee cli-

nics, die gegeven werden
door externe trainers. Een
ging over de verdediging
en de ander over de aanval. De kinderen hebben hier
weer veel nieuwe dingen geleerd. Ze zijn nu in ieder geval goed voorbereid op het
aankomende wedstrijdseizoen. Lijkt jou dit ook leuk?
Kijk dan op www.smashingvelsen.nl/jeugd.

Afscheid op middenstip
Velsen-Zuid - Onder grote
belangstelling is maandagavond afscheid genomen van
Han de Haan. Zijn kist stond
op de middenstip van het Telstar-stadion in Velsen-Zuid.
De Haan, de man met de karakteristieke blonde krullenbos, ras-Haarlemmer, voetbaldier en zeer geliefd binnen de regionale prof- en
amateurvoetbalwereld en ver
daarbuiten, overleed vorige

week woensdag na een kort,
maar hevig ziekbed op 73-jarige leeftijd.
De Haan was al jarenlang een
begrip bij Telstar. In de jaren
80 en 90 was hij elftalleider
bij de Witte Leeuwen en veroverde hij een plek in vele
harten. De laatste jaren nam
De Haan de begeleiding van
de KNVB-officials op zich.
Han en zijn vrouw Beppie
waren altijd graag geziene

gasten in het Telstar-stadion.
Op zondag was hij regelmatig rapporteur voor Haarlems
Dagblad bij de Wedstrijd van
de Week. Haarlem zat bij Han
in zijn bloed. Met zijn geliefde
Bep bestierde hij jarenlang in
de stad een bedrijf in zonweringen.
’Han de lamellenman’, zoals hij werd genoemd, is niet
meer. (bron: RTV Seaport/
Ron Pichel)

Velserbroek - Afgelopen
dinsdag werd het populaire kindertelevisieprogramma Kids Top 20 in Velserbroek opgenomen. Voor de
start van het nieuwe seizoen
heeft dit programma twee
basisscholen uit Velserbroek
gekozen. De kinderen van
De Hoeksteen en De Westbroek waren de gelukkigen.
Zij mochten samen met verschillende bekende artiesten
de nieuwste liedjes meezingen. Het was een groot feest.
De opname ging vroeg in de
ochtend van start met een
‘overval’ in groep 6/7 van De
Westbroek aan de Platbodem.
De kinderen wisten natuurlijk
wel dat ze die dag mee mochten doen aan dit programma
dat in de gymzaal zou worden opgenomen. Ze waren
echter niet op de hoogte van
het feit dat er plotseling een
professionele cameraploeg
tussen de schoolbanken zou
verschijnen. Vol enthousiasme nodigde de nieuwe presentator, Buddy Vedder (bekend van Goede tijden Slech-

te Tijden), de kinderen uit om
lekker te gaan dansen en zingen.
Later op de ochtend werden
de kinderen op De Hoeksteen verrast. Zij waren best
een beetje zenuwachtig,
maar hadden er vooral veel
zin in. En toen begon het
feest. In een gloednieuw decor dansten de kinderen samen met onder andere Kenny
B, Dre Hazes, Sara & Julia, DJ
Tony Peroni jr. en de kinderen
van het junior songfestival.
Naast het ontmoeten van vele artiesten was het voor de
kinderen bijzonder om te ervaren hoe zo’n televisieprogramma wordt gemaakt. Gelukkig hoeven de kinderen
niet lang te wachten op het
eindresultaat.
De opnames van De Hoeksteen en De Westbroek zijn
de eerste twee afleveringen
van het nieuwe seizoen. Op
de site www.kidstop20.nl zijn
de twee Velserbroekse basisscholen al een beetje te zien.
Maar natuurlijk zitten we zaterdagochtend allemaal voor
de buis.

Watermulder exposeert
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Vanaf
12 september exposeert de
Haarlemse fotograaf Niels
Watermulder in de Ruïne
van Brederode. Niels is derde jaars deeltijd student aan
de Fotoacademie. Daarnaast
is hij ook al jaren lid van de
Haarlemse Fotogroep. Niels
zegt hier zelf over: ,,Na jaren als hobbyfotograaf bezig te zijn, wil ik me met de
fotoacademie verder onderscheiden. Ik wil door middel
van de Fotoacademie ontdekken wat mijn sterke kanten zijn. Ik vind het leuk om
een bijzonder situatie te creeren of op te zoeken. Ik neig
nu naar de atonome fotografie maar daarnaast zijn reportages ook erg leuk om te
doen en is het ook erg fijn om
een mooi portret te maken. Ik
verwacht me in het derde semester verder te ontwikkelen
en te ontdekken welke kant
mijn fotografie verder opgaat
om me uiteindelijk te specialiseren. Door de Fotoacademie ben ik me nog meer gaan
realiseren dat fotografie echt
een vak is en vooral ook een

heel mooi vak. Hoe toegankelijk het fotograferen ook
geworden is, om een bijzondere foto te maken komt er
meer bij kijken dan een goed
toestel en een druk op de
knop. Om je te onderscheiden moet je iets extra kunnen
brengen.’’ Op de expositie zie
je een selectie van mijn werk.
De opening van de expositie is op 12 september vanaf
13.00 uur. Zie ook www.watermulder.com.
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Selecties Stormvogels
zijn klaar voor de start

Velserbroek - Velserbroek
zonder kerk - dat kan niet.
Dat vonden ruim 20 jaar geleden zowel de katholieken als
de protestanten en ze gingen
een bijzondere samenwerking aan. Onder de bezielende leiding van pastoor Cees
Harte en de Santpoortse dominee Henk Reefhuis en met
veel helpende handen verrees
bij de ingang van Velserbroek
een bijzonder gebouw. Het is
een ontwerp van het architectenbureau Atelier Pro, die ook
het winkelcentrum ontwierp.
Zo kwam er een modern ontmoetingscentrum met een bijzondere lichtinval en gebogen vormgeving. Deze week
precies twintig jaar geleden
opende het Kruispunt haar
deuren. Hoewel de parochie
het gebouw inmiddels alleen
nog als huurder gebruikt, wil-

den ze dit jubileum toch samen vieren. Pas recentelijk
zijn er letters op de gevel aangebracht: kerkelijk centrum
het Kruispunt. Vorig jaar zijn
er zonnepanelen geplaatst en
onlangs zijn ook het orgel en
de stoelen vernieuwd. Bewonersverenigingen, wijkteams,
een schilderclub, een koor en
zelfs de politie maken regelmatig gebruik van de verhuurmogelijkheden.
De kerkelijke gemeente die er
bijeenkomt is gastvrij en veelkleurig. Mensen met allerlei opvattingen en levenskeuzes zijn er welkom. Honderden kinderen zijn hier bekend
gemaakt met de christelijke
traditie. Inmiddels zijn de vele jonge gezinnen van het begin in een andere levensfase
gekomen. Naast de ontmoeting met anderen is er meer

behoefte gekomen aan verdieping en bezinning. Het komende jaar zijn er speciale jubileumactiviteiten open voor
heel Velserbroek. Het begint
met een braderie op zaterdag
26 september en eindigt met
een gospelconcert in Zorgvrij
in juni volgend jaar. Andere
plannen zijn een ‘engelontbijt’
voor grootouders en kleinkinderen, workshops, kloosterweekend en kunst in de kerk.
Na afloop van de jubileumviering op zondag 6 september onthulde Willem Meesters (coördinator beheer) een
mozaïek van het logo van de
kerk, naar een ontwerp van
Klaas Eldering en uitgevoerd
door Renée Wouwenaar. Open
en kleurrijk, met in het midden
het kruis als verbinding tussen
hemel en aarde. 20 jaar Kruispunt: een feestje waard!

St. Radboud bestaat 70 jaar

Santpoort-Zuid - Het was
een wat ongebruikelijk gezicht
afgelopen
zaterdagmiddag:
maar liefst tweehonderd leden
van scoutinggroep St. Radboud die rond het kampvuur
zaten. Maar het was dan ook
een bijzondere dag: op de kop
af zeventig jaar geleden werd
deze scoutinggroep opgericht.
Op diverse momenten in het
jaar 2015 wil de groep het
70-jarig jubileum vieren. Elke maand wordt er onder de

leiding van tijdreizigersscouts
een ander decennium aangedaan. Afgelopen zaterdag
speelde zich dan ook af in de
jaren veertig waar oudhollandse spellen centraal stonden.
Van de maffia in de 50´s tot
knallend de zeroos in.
De scouting zal zich dit seizoen ook meer in Santpoort
vertonen. In november staat
er een Santpoort Meets Radboud-dag op het programma, een dag die in het teken

zal staan van wat de vereniging nu eigenlijk precies doet
en wat een diverse activiteiten
er voor alle leeftijden georganiseerd worden.
Wat er voor de rest het aankomende scoutingseizoen op de
planning staat houdt de het
comité dat zich over het jubileumjaar buigt nog even geheim.
Zie ook www.scouting-radboud.nl of volg @Radboudgroep op Twitter. (foto: Roy
Kramer)

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.
Dinsdagavond 1 september
stond in Haarlem het restant
van de gestaakte bekerwedstrijd tussen EDO zaterdag en
Stormvogels zondag op het
programma. Omdat EDO geen
volwaardig elftal op de been
kon brengen, werd de tussenstand van 1-2 omgezet in
de eindstand. Hierdoor gaat
Stormvogels naar de knockoutfase van de KNVB-beker.
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.

Donna Lynton
te gast in SpiritualiTijd
Velsen - Maandagavond 14
september is zangeres Donna Lynton te gast in radioprogramma
SpiritualiTijd
op Seaport FM. Geboren in
Brooklyn, New York trad zij
eind jaren zestig op met trio
The Ronettes. Al snel begon
ze een solocarrière. Ze groeide uit tot een wereldster.
Mark Metselaar praat met
Donna Lynton over haar le-

ven, levensbeschouwing -en
spirituele ervaringen.
‘SpiritualiTijd’ is elke maandagavond van 21.00 tot 22.00
uur op Seaport FM (107.8),
Ziggo kabelfrequentie 89.0
en Ziggo digitaal 780 of
‘live-streaming’ via: http://rtvseaport.nl/liveradiopopup.
php Terug luisteren kan via:
www.rtvseaport.nl/uitzending-gemist-radio/.
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Franc Weerwind kijkt terug op prachtige periode als burgemeester

‘Doen en kennis delen, dat is Velsen’
Velsen - Gisteren begon
Franc Weerwind in zijn
nieuwe ambt als burgemeester van Almere. Een
dag eerder, dinsdag, was
in Felison Cruise Terminal
zijn officiële afscheid als
burgemeester van Velsen.
De grote opkomst bewees
de waardering die men
heeft voor deze burgervader die het woord ‘verbinding’ hoog in het vaandel draagt. Maar hoe kijkt
Weerwind zelf terug op
zijn zes jaar in Velsen?

CV Franc Weerwind
1964

Op 22 september geboren in
Amsterdam
1983
Atheneum Heemstede
1989
Bestuurskunde Universiteit Leiden
1990-2000 Diverse functies als
organisatieadviseur
2000
Adjunctgemeentesecretaris Leiderdorp
2004
Burgemeester van Niedorp
(12 duizend inwoners)
2009
Burgemeester van Velsen
(70 duizend inwoners)
2015
Burgemeester van Almere
(200 duizend inwoners)

Door Karin Dekkers
,,Het was een prachtige periode, waarin ik veel heb geleerd’’, begint hij te vertellen. ,,Velsen is een dynamische gemeente, een krachtige samenleving. Ik heb altijd
veel contact gehad met de
inwoners en het bedrijfsleven. En ondanks het feit dat
wij een aantal lastige dossiers hadden, zoals de koopgoot, het HOV en het gasincident in Velsen-Noord, was
het in politiek opzicht een
rustige periode. Dat is omdat wij samen met het college en de raad een constructieve politiek hebben bedreven. Ik heb drie colleges
meegemaakt: ik heb nog gewerkt met wethouders Ineke
Edzes, AnneMieke Korf, Karel Ockeloen en Wim Westerman. Elke keer weer heb
ik fantastisch en collegiaal in
een goede sfeer kunnen samenwerken met mensen met
veel kennis en betrokkenheid. Mensen waarbij de gemeente centraal staat. Ja, er
wordt regelmatig gelachen.
Humor is belangrijk, het relativeert. En het tekent de goede sfeer waarin we werken.’’
Verbinden
,,Het was ook een mooie periode omdat we veel succes hadden. Er kwamen
veel nieuwe bedrijven bij.
Kijk eens hoe snel de Felison Cruise Terminal werd
gerealiseerd. En we hebben laten zien dat Velsen ertoe doet. De maakindustrie
is goed gelinkt aan het onderwijs. En nu wordt gewerkt
aan Techport waarin mensen zich kunnen ontwikkelen
tot de arbeidskracht die wij
in de IJmond nodig hebben.
Het bedrijfsleven krijgt daarmee een enorme slagkracht.
De visindustrie en de rederijen werken samen met Imares Wageningen. Dat doen

bron: de Volkskrant

en kennis delen, dat is Velsen. We worden nu gezien in
de metropoolregio, we hebben een duidelijk profiel.’’
Overheidsdienaar
,,Waar ik trots op ben is dat
de Visie op Velsen zo breed
wordt gedragen. De leus
‘Rauw aan Zee’ wordt herkend. Het is iets van de inwoners en van de ondernemers. We hebben er allemaal
aan meegewerkt om die visie
te formuleren. Ik ben maar
een overheidsdienaar. Het
gaat om wat de Velsenaren
willen. Maar de Visie op Velsen is nog lang niet klaar.
Velsen staat voor een revitalisering van het havengebied.
De mensen denken mee met
de visie maar het moet nog
meer ingebed worden. Er
moet nog toekomstgerichter gewerkt worden. Aan Velsen-Noord, de Brede School
en het Wijkeroogpark dat
doorgebouwd moet worden.’’
Velsen-Noord
,,Voor de mensen in Velsen-Noord heb ik veel respect. Kijk naar het gasincident eerder dit jaar, waarbij

1300 mensen zonder gas en
elektra kwamen. De mensen
toonden zo’n veerkracht. Ze
hielpen elkaar, dag en nacht.
Tata Steel was er ook bij betrokken. De deuren werden
opengezet zodat de mensen konden douchen. Geweldig. Hetzelfde gebeurde
na de brand in De Mel. Natuurlijk was er verdriet. Maar
de Velsen-Noorders gingen
niet droeftoeteren. Kansen
werden gepakt. Er komt een
mooie Brede School en uiteindelijk is de situatie verbeterd.’’
Terugkijken
,,Ik herinner me nog goed
met hoeveel warmte ik augustus 2009 in Velsen werd
ontvangen. Dat was nog
voor ik officiëel burgemeester werd. Ik liep, verkleed als
Desiderius Erasmus, met het
toenmalige college rond in
Santpoort tijdens het 250-jarige jubileum van de Harddraverij. Die warmte heb ik
vaak ervaren en zal me altijd
bij blijven. Met plezier denk
ik ook aan het team dat al jarenlang het stratenvoetbaltoernooi in Velserbroek or-

ganiseert. De sociale cohesie in Velserbroek is daardoor enorm toegenomen.
Een van mijn mooiste herinneringen is de brief die ik
kreeg van een 95-jarige inwoonster. Die kreeg ik nadat ik mijn tweede ambtstermijn in Velsen al had aanvaard. Zij schreef mij: ‘Nu wil
ik wel 100 worden als u burgemeester blijft, want dan
komt u op bezoek.’ Ik heb
haar toen een brief gestuurd
met de uitleg dat ik naar Almere zou gaan. Maar ik ben
ook bij haar op bezoek geweest, met bloemen. En het
was een geweldig bezoek,
zij had een gedicht voor mij
gemaakt en ik kreeg een ingelijste oude foto van molen De Zandhaas van haar. Ik
kijk met veel plezier terug op
al de huisbezoeken aan senioren. Je leert er zoveel van,
mensen vertellen hun geschiedenis en over van alles
wat hen dierbaar is.’’
Het mooiste van Velsen
,,Wat ik ga missen is de eerlijkheid van de IJmuidenaren.
En de havens hier in IJmuiden. Die heb je nergens an-

ders. En de eerste blik op
het Noordzeekanaal en Tata
Steel als ik Velsen inrijd. Daar
geniet ik elke keer weer van.’’
Toch naar Almere
,,Ja, waarom dan toch naar
Almere? Ik ben een ambitieus man, een realist. In
Niedorp, waar ik eerst burgemeester
was,
wonen
12.000 mensen. Hier in Velsen 67.500. In Almere wonen 200.000 mensen in een
betrekkelijk nieuwe stad met
een centrum dat door Rem
Koolhaas is ontworpen. In de
Duitse plaats Rostock willen
ze een kopie van het centrum van Almere maken. En
ook Chinezen zijn gek op Almere, ze bouwen dijken en
polderen land in, maar dan is
het nog niet het succes van
Almere. Ze willen van ons leren. Maar ook is Almere een
gigantisch project, een stad
die nog steeds in ontwikkeling is. Met een enorme populatie agrarische studenten die je moet inpassen in
het geheel. Het zijn nieuwe
vraagstukken voor mij. En
het is een eer dat ik ben benoemd.’’
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Vaarbewijs

Ladies Day LTC Hofgeest
in teken van Pink Ribbon
Velserbroek – High tea, tennissen en gezelligheid wat
hadden de dames van LTC
Hofgeest meer kunnen wensen voor zaterdag 5 september? Zaterdag stond op het
prachtige tenniscomplex in
Velserbroek de tweede Ladies
Day in het teken van Stichting
Pink Ribbon, de organisatie
die wetenschappelijk onderzoek en projecten naar borstkanker financiert. Er werd een
mooi bedrag bijeengebracht
van 1065 euro. Het bestuur
van Ltc Hofgeest doneerde
daarvan 500 euro. En in het
kraampje van Pink Ribbon
werd bovendien voor 446 euro verkocht.
Trix Barnhoorn en Lies Lacroix
van LTC Hofgeest vertellen
dat zij gekozen hebben voor
Pink Ribbon omdat borstkanker zoveel voorkomt. ,,Bijna iedereen kent wel iemand
met borstkanker of heeft er
zelf mee te maken gehad’’, aldus Trix. ,,Vorig jaar, tijdens de
eerste Ladies Day, hadden we
meerdere kraampjes staan
speciaal voor de dames. Ook
hebben we Joyce toen leren
kennen, die daar ook aanwezig was namens Pink Ribbon.’’ Joyce Brand is ambassadeur van de stichting. Joyce
heeft zelf borstkanker gehad
en is bekend van haar blog op
de website van Pink Ribbon.

,,Ondanks het feit dat borstkanker een ernstige ziekte is,
weet Joyce er toch een positief relaas van te maken’’, aldus Trix. ,,Daarom hebben wij
haar gevraagd haar verhaal
hier te vertellen.’’
,,De droom van Pink Ribbon
is dat in 2030 niemand meer
sterft aan borstkanker’’, zegt
Joyce. ,,Nu krijgen in Nederland jaarlijks 16.000 mensen,
waaronder 87 mannen, de diagnose. Er is onderzoek nodig
op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn
effecten van borstkanker, met
als doel een beter en langer
leven voor de borstkankerpatiënt. Oktober is borstkankermaand, wij verkopen in de
kraam o.a. geluksarmbandjes,
sjaals en sieraden. Dit jaar is
het thema van de borstkankermaand: jonge vrouwen
met borstkanker.’’ Zie ook
www.pinkribbon.nl.
De opbrengst voor Pink Ribbon kwam uit de inschrijfgelden van het tennistoernooi
en de inzameling in de box
van Pink Ribbon die al enkele weken in de kantine van
LTC Hofgeest staat. Tijdens
de tweede Ladies Day werd
er in vier rondes genoten van
heerlijke (deels zelfgemaakte)
hapjes bij de high tea en werd
er door de 60 deelnemers drie
wedstrijden getennist.

Workshop dancetwirl
Santpoort-Noord
Op
woensdag 16 september start
TwirlTeamSoli met een gratis
workshop dancetwirl. In 4 weken tijd kun je ervaren wat je
allemaal kan doen met deze
sport. Dancetwirl is een showsport waarbij gymnastiek- en
dansoefeningen op ritmische
muziek worden gecombineerd
met bewegingen van een baton (stok). Met de baton doe
je verschillende twirls (draaien)
of andere tricks. Voor de vari-

atie maken ze ook regelmatig
gebruik van pompoms, vlaggen en andere attributen. Lijkt
dancetwirl jou leuk, neem dan
de uitdaging aan en kom lekker
meedoen. Iedereen vanaf 7 jaar
is van harte welkom. Trainingstijden zijn van 18.30 tot 19.30
uur in het Solicentrum aan het
Kerkpad 85 (naast station Driehuis). Opgeven en meer informatie inwinnen via twirlteamsoli@gmail.com. Zie ook www.
soli.nl of de Facebooksite.

Regio - Alle opleiders voor
het Vaarbewijs kregen onlangs een excuusbrief van de
Vamex. Vamex is een officiële
door de minister aangestelde organisatie die de mensen toetst op inzicht en vaardigheid in het varen met kleine bootjes. Het excuus heeft
te maken met het slagingspercentage, dat onder de 70
procent gezakt is. Daarom
zijn de examenvragen gecontroleerd op niveau Nederlands. Vamex houdt zich uitdrukkelijk aan de inhoud van
het Binnenvaart Politie Reglement. Geen vuiltje aan de
lucht, zou je denken. Het lagere slagingspercentage zou
te maken hebben met de opleiders en hun zelf geschreven boeken, zegt de Vamex
in de excuusbrief. Toch wordt
deze excuusbrief ook als positief gezien, want Vamex
geeft een opening voor overleg. Alle fout gemaakte vragen worden in de brief door
de Vamex toegelicht. De data
bank van examenvragen (circa 800 stuks) blijft echter geheim, dus voorlopig blijft het
kritisch volgen van de examenvragen lastig. Organisaties hopen volgend jaar op
meer overleg met Vamex.

Klootschieten
Velsen–Zuid - Afgelopen
zaterdag was het regenachtig, daardoor waren er maar
elf klootschieters van s.v. Full
Speed op de eerste wedstrijddag. Het normale parcours in Spaarnwoude, heeft
een tweede oogst aan onkruid opgebracht. Een beperkt deel is nog gemaaid,
maar de rest maakte het zoeken naar de ballen moeizaam. De score van de vier
teams waren net onder de
honderd. Team 3 met Willem,
Jan St. en Sander, werd eerste met 78 schoten en 28 meter. Team 4 met Bertus en Peter werd tweede met 82–15.
Team 2 met Ton, Harm en Ina
werd derde met 92–20. Team
1 met Dries, Rob en Lia werd
vierde met 99–10. Voor komende zaterdag 12 september is de koeien-route aan
de beurt. Wilt u Spaarnwoude van de sportieve kant zien,
ga dan om 10.30 uur naar de
kantine van Full Speed aan
de Tolsduinerlaan 8 a, achter de kantine van VV IJmuiden. De barbecue op zaterdag 26 september wordt omgezet naar een koud buffet
dat men binnen kan consumeren. Voor info bel Ton Boot
0255–510085 of mail naar:
snelboot@planet.nl.

Villa’s Taste of Lapland

Maak kennis met de
smaak van Lapland
Velserbroek - Van 5 tot en
met 11 oktober staat Villa
Westend in Velserbroek volledig in het teken van Lapland,
het meest noordelijke puntje van Europa dat bij de poolcirkel ligt. Het evenement Villa’s Taste of Lapland, dat in samenwerking met Buro Scanbrit wordt georganiseerd, laat
bezoekers kennismaken met
de sfeer én smaak van het
echte Lapland. Dineren in een
houten ‘kota’, een ontmoeting met huskyhonden en relaxen in een Finse sauna; tijdens Taste of Lapland kan het
allemaal.
Op het strand van Villa Westend komt een traditioneel
houten huis te staan waarin
maximaal 50 gasten per zitting
de smaak van Lapland kunnen
proeven. Twee Finse koks die
speciaal voor dit evenement
naar Nederland komen, schotelen de gasten een onvergetelijke culinaire ervaring voor
met onder andere verschillende bereidingen van rendier en
knisperend verse zalm. Het diner wordt geserveerd in een
sfeer van rendierhuiden, open
vuur en het bijzondere verhaal
over het leven van het inheemse Samivolk. Lunch (2 gangen
inclusief koffie en thee met friandises 31,50 euro p.p.) is dagelijks te reserveren om 12.00
uur. Het diner (3-gangen 42,50
euro per persoon) start om

17.00 en 20.00 uur.
Maar Taste of Lapland heeft
meer te bieden dan lekker
eten en drinken. Op de winterse markt zijn talloze leuke
cadeaus voor in huis of voor
de feestdagen te vinden. Verdeeld over verschillende dagen kunnen bezoekers kennismaken met rendieren en
huskyhonden, een noorderlichtshow,
sneeuwschoenwandelen en een Finse sauna met hot tub. Er wordt ook
een cursus Fins koffiezetten
gegeven. Onder de bezoekers
wordt een volledig verzorgde
reis naar Lapland verloot. Het
volledige programma is vanaf
begin september te vinden op
www.villawestend.nl.
Taste of Lapland wordt georganiseerd in samenwerking
met Buro Scanbrit, een reisbureau dat al 45 jaar op zoek
gaat naar de leukste adressen
in Scandinavië, IJsland, Ierland
en Groot-Brittannië. Uniek is
de Winter Adventure in Lapland, een week vol bijzondere activiteiten zoals een huskysafari, sneeuwscootertocht
en noorderlichttour - inclusief rechtstreekse vlucht naar
Lapland. Op zaterdag en zondag organiseert Buro Scanbrit speciale informatiesessies
van 14.00 tot 15.00 uur en van
16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden
kan via www.buroscanbrit.nl/
informatiedagen.

IJmuiden - In september exposeert Jan Willem Wouters
zijn mooiste werken in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden. Zijn werk heeft als uitgangspunt ‘de liefde’ in al
haar zwaarte en lichtheid. De
kunstenaar kiest altijd voor
tegenstelde thema’s, zoals
aandacht en afwijzing, luisteren en afsluiten en uitno-

digen en eisen. Daarbij gebruikt hij bijpassende vormen
die elk symbool staan voor de
man en de vrouw. Wouters
werkt onder andere met inkt,
acrylverf, spuitbus en papier
op katoen of linnen. De expositie is de hele maand september gedurende openingstijden te zien bij de Centrale
Bibliotheek in IJmuiden.
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Zondag open dag bij
d’Oude Proeftuyn

Evaluatie
starterslening
Velsen – Vanaf 1 maart 2014
is het mogelijk een starterslening bij de gemeente
aan te vragen als aanvulling
op een hypotheek. De starterslening was bedoeld om
de nieuwbouw in IJmuiden
aan te zwengelen. De regeling gold dan ook alleen
voor starters met nieuwbouw in IJmuiden met een
maximale prijs van 220.000
euro. Het maximale bedrag
was 20.000 euro. De regeling werd aangeboden via
makelaars en aan kopers
van nieuwbouwwoningen in
oud-IJmuiden en het Stadspark. Het aanvraagformulier
voor de starterslening werd
drie keer aangevraagd,
maar slechts in een geval
kwam het daadwerkelijk tot
een starterslening. Nu is geevalueerd wat het effect van
de starterslening is, komt
men met een aantal aanbevelingen. De gemeenteraad
mag aangeven wat wenselijk is. Er zijn vier opties: de
startersregeling onveranderd handhaven; stoppen
met de regeling; de startersregeling uitbreiden met bestaande bouw in IJmuiden
of de starterslening uitbreiden met bestaande bouw
in alle woonkernen. Daarbij wordt aangeraden woningen van corporaties uit
te sluiten omdat corporaties al een eigen systeem
van starterslening aanbieden. De gemeente stelde in
2014, 2015 en 2016 400.000
euro beschikbaar voor startersleningen. De evaluatie
zal worden besproken met
de gemeenteraad.

Zonnebloem
wandelt mee
IJmuiden - Enkele vrijwilligers van afdeling IJmuidenOost van De Zonnebloem,
hebben laten zien dat zij ook
sportief bezig kunnen zijn.
Op uitnodiging van Wandelvereniging De Kennemer Jagers hebben enkele sportieveling als vertegenwoordigers van De Zonnebloem
meegelopen met de zomeravondwandeling door IJmuiden. Helaas was de belangstelling van de gasten en vrijwilligers zeer beperkt, maar
toch werd er door een paar
doorzetters
meegedaan.
Mocht er volgend jaar weer
een uitnodiging komen, dan
hoopt de Zonnebloem op
nog meer vertegenwoordigers.

Bannink kijkt vooruit

Na Prinsjesdag meer
voordeel voor spaarders
IJmuiden - Er zijn inmiddels
al Prinsjesdagplannen uitgelekt. Als kleine spaarder gaat
u per 2017 minder belasting over uw vermogen betalen. Op dit moment veronderstelt de Belastingdienst dat u
4% rendement behaalt over
uw vermogen. U betaalt daar
dan 30% belasting over. In de
plannen van het kabinet blijft
die 30% belasting behouden,
maar gaat de Belastingdienst
niet langer uit van 4% rendement.
Het fictieve rendement over
de eerste 100.000 euro komt
per 2017 uit op 2,9%. Er gaat
een fictief rendement van
4,7% gelden voor vermogen
van 100.000 tot 1.000.000.
euro. Voor vermogens boven
1.000.000 euro geldt dan een

fictief rendement van 5,5%.
Daarnaast verhoogt het kabinet het heffingvrije vermogen
van 21.330 naar 25.000 euro
per persoon. Tot aan dat bedrag geldt dus een vrijstelling voor box 3. Partners mogen dit heffingvrije vermogen
verdubbelen en betalen dus
over de eerste 50.000 euro
geen belasting over hun vermogen.
Na Prinsjesdag zullen we
zien hoe de plannen er daadwerkelijk uit komen te zien.
Voor alle vragen en adviezen
op het gebied van belastingen kunt u terecht bij Bannink Accountants en Belastingadviseurs, Kennemerlaan
70, IJmuiden. Bel voor een afspraak 0255-525906. Zie ook
www.banninkab.nl.

Regio - d’Oude Proeftuyn is
vijftien jaar oud. Om dat te
vieren wordt een open dag
gehouden op dezelfde datum
als de Kunstroute die plaatsvindt op zondag 13 september. d’Oude Proeftuyn is dan
open van 10.00 tot 16.00 uur.
Klanten die iets kopen in
het winkeltje met gezellige
woondecoraties of mensen
die zich inschrijven voor een
van de vele workshops die
hier worden gegeven worden
getrakteerd op een feestelijke attentie.
Tijdens de open dag is ook
Joan Organics van de partij die haar biologische verzorgingsproducten aanbiedt.
Speciaal voor deze dag heeft
zij een aantal aantrekkelijke aanbiedingen in petto. De
bekende gitarist Adrie Winkelaar verzorgt de muzikale
omlijsting. Voor het komende
seizoen staan er weer nieuwe workshops herfststukken
en klassiekers op de agenda
die zondag worden gepresenteerd. De bladboom met
lichtjes bijvoorbeeld (foto),
een schemerlamp gemaakt
van gedroogd blad met kleine lichtjes in de vorm van een
dennenboom. ,,De deelnemers werken met natuurlijk

materialen en dat werkt ontspannend”, zegt Frida Klomp
die de workshops al vijftien jaar begeleidt. ,,Het zijn
vooral groepjes vrouwen die
het leuk vinden om te werken aan een decoratie die ze
daarna mee naar huis kunnen nemen. Het is ook mogelijk aan de gang te gaan met
een eigen groepje. In september, oktober, november
en januari is het ook mogelijk een luncharrangement te
boeken; eerst een workshop
en daarna lekker eten bij
restaurant Blond of Sonnevanck.” Het adres van d’Oude
Proeftuyn is Zuiderwentweg
1, Heemskerk.

DCIJ-nieuws

Vader en zoon blunderen
IJmuiden - De onderlinge competitie van ‘Damclub
IJmuiden’ toonde in de tweede ronde al enkele opmerkelijke voorvallen: Marcel Doornbosch blunderde tegen Jan
Maarten Koorn in een stand
die nog alle kanten op kon.
Blunders zijn bij Doornbosch
een zeldzaamheid. Maar opmerkelijk was dat zoon Max
eveneens en bijna gelijktijdig door een ernstige fout verloor. Jesse Bos profiteerde er
onmiddellijk van. Na de gelijktijdige opgave liet Marcel zich
tegen zijn zoon ontvallen: ,,Inpakken en wegwezen.”
De partij tussen Jan Apeldoorn en Harrie van der Vossen liet een normale winstpartij zien. Aanvankelijk verdedigde Apeldoorn zich listig maar
verkreeg geen tegenkansen,
In het gevorderde middenspel
forceerde Van der Vossen een

schijfwinst waarna de overgave snel volgde. Willem Winter had op meer gerekend dan
een puntendeling tegen Bram
van Bakel. Hij zette, zoals gebruikelijk de partij scherp op.
Maar Van Bakel, die de laatste
jaren flink in speelsterkte is
toegenomen, weigerde te wijken en knokte zich in de partij. Wat Winter ook probeerde,
echte winstkansen kreeg hij
niet en de remise was een logische uitslag.
Piet Kok en Nicole Schouten
moeten het beiden hebben
van een aandoenlijk ogende
inzet. Dammen is een denksport maar bij hen heeft het
veel weg van een vechtsport.
Ondanks de energie waarmee
ze de confrontatie aanpakten
werd het evenwicht nauwelijks verstoord. Kok en Schouten waren dik tevreden met
het eindresultaat; remise.

Velsen-Zuid - Vorige week
is in pARTerre aan Torenstraat 7 in Velsen-Zuid de
tentoonstelling
‘Gemeente
architecten’ van de gemeente
Velsen te zien. Wethouder te
Beest verrichtte de opening.
Op de foto ziet men hem in
gesprek met gemeente architect Peters en rechts Siem
Schaafsma, eveneens voorheen gemeente architect.

De tentoonstelling is ook te
bezoeken tijdens de Monumentendagen op 12 en 13
september, waarbij ook de
oude Raadzaal te bezichtigen is, met uitleg over verschillende kunstenaarstechnieken. De tentoonstelling is
tot 4 oktober te bezoeken.
Dat kan op vrijdag, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.

Zaterdag 12 september 2015

‘Wij hopen op zonnige Septemberdag’
Zaterdag 12 september wordt voor de 25ste keer
de Rabobank Pierloop georganiseerd. De oorsprong van deze loop was het 25-jarige stadhuis
van Velsen. Het initiatief kwam van de gemeente
Velsen. Zodoende werd op 22 september 1990 het
startsein gegeven voor de eerste Pierloop, toen
nog de Plein, Pier, Pleinloop geheten. Uiteindelijk
heet dit geresulteerd tot de vijfentwintigste Pierloop op 12 september 2015.
De loop heeft ook dit jaar weer de vijftien kilometer als
hoofdafstand, deze afstand is voor de wedstrijdlopers
van de Atletiek Unie, de businesslopers en recreanten.
De 8,2 kilometer is voor recreanten en businesslopers.
De 2,7 kilometer is voor de jeugd tot en met twaalf jaar
met daaraan verbonden de scholenloop. Al jaren strijden de kinderen om de beste school uit de gemeente
Velsen te zijn.
Nieuw dit jaar is de Guppenloop voor kinderen tot
zeven jaar. Zij lopen een afstand van ongeveer 750
meter over de Lange Nieuwstraat met als finish het
Plein 1945.
De Rabobank Pierloop wordt mogelijk gemaakt door
hoofdsponsors Rabobank IJmond en de gemeente
Velsen. Daarnaast zijn er nog een aantal regionale bedrijven die de Pierloop ondersteunen met hun donatie
of een materiële bijdrage. Dit jaar zijn dit Kloosterboer,
Rederij Vrolijk, Swier VOF, Tanger Advocaten, Select
Windows BV, Windcat Workboats, Zeehaven IJmuiden,
BK Groep, Ovenbouw Holland, Airborne Oil & Gas BV,
De Klerk & Rozemeijer Advocaten, Gewoon Accountants en Adviseurs en Runnersworld Haarlem.

door zo’n honderdtal vrijwilligers. Dit zijn mensen op
persoonlijke titel en verenigingen uit Velsen. Atletiek
vereniging Suomi, Rode Kruis afdeling Velsen, Scoutinggroep de IJmondtrekkers, IJmuider Reddingsbrigade en de zeeverkenners van Nannie van der Wiele.

Bij het verschijnen van deze editie is de voorinschrijving al gesloten. Inschrijven op de dag zelf is mogelijk
tot een half uur voor de start. De inschrijving vindt
Om de organisatie in goede banen te leiden is er een
plaats in Sporthal IJmuiden Oost aan de Briniostraat
enthousiast team vrijwilligers dat de Rabobank Pierloop waar ook de start plaats vindt. Voor de tijdwaarneming
organiseert. Op de dag zelf worden zij ondersteund
wordt gebruikt gemaakt van chips in het startnummer,

RaceTimer Europa zorgt dat van elke loper zijn tijd
wordt geregistreerd. Op de website van RaceTimer is
op de dag na Rabobankloop van iedere deelnemer een
finishvideo te bekijken.
Wij als organisatie hopen natuurlijk op een mooie zonnige septemberdag en hopen dat u in groten getale
meedoet aan deze jubileumeditie van de Rabobank
Pierloop Velsen.
Cor van der Giesen
voorzitter organisatiecomité

Parcours 15, 8.2 en 3 kilometer
15 KM
Briniostraat-ra Stationsweg/Parkweg-bij ingang
Velserbeek/Parkweg rd- fietspad Parkweg-ra Driehuizerkweg-ra fietspad Waterloolaan-rd fietspad
Zeeweg-rd fietspad Heerenduinweg-rd IJmuiderslag
voetpad bij fietsstalling-rd betonplatenbaan ri strandla fietspad ri strand-ra strand-ra NOORDELIJKE
strandafslag bij paviljoen Zuidpier-ra over Kennemerboulevard (bovenlangs)-rd fietspad Badweg-rd
fietspad Kromhoutstraat-rd Dokweg-oversteek Dokweg bij Loggerstraat-ra Havenkade-la Havenkade-ra
Marconistraat- rd voetpad dwars door plantsoen bij
Het Baken- ra Moerbergplantsoen voetpad woningzijde naar fietspad Lange Nieuwstraat- la fietspad
Lange Nieuwstraat-Plein 1945 .

8.2 KM
Briniostraat-ra Stationsweg/Parkweg-bij ingang
Velserbeek/Parkweg rd- fietspad Parkweg-ra Driehuizerkweg-ra fietspad Waterloolaan-rd fietspad
Zeeweg-rd fietspad Heerenduinweg-10m na kruising Gijzenveltplantsoen ra voetpad naar stadspark
Gijzenveltplantsoen-rd voetpad door stadspark-la
Mercuriusstr-bij Saturnusstr/Mercuriusstr schuin
over grasveld en middenberm naar Linnaeusstraatra Havenkade -ra Marconistraat- rd voetpad dwars
door plantsoen bij Het Baken- ra Moerbergplantsoen
voetpad woningzijde naar fietspad Lange Nieuwstraat- la fietspad Lange Nieuwstraat-Plein 1945 .

3 KM
Briniostraat ri Platanenstraat-la Groeneweg- rd
Meeuwenlaan-rd Kievitlaan-ra Nachtegaallaan-rd
fietspad Zeeweg richting Heerenduinweg-rd fietspad Heerenduinw-ra Spaarnestr-ra fietspad Lange
Nieuwstr-Plein 1945.

Zaterdag 12 september 2015

Kwart eeuw Pierloop
IJmuiden - Onder de titel ‘Een
kwart eeuw Pierloop Velsen’ is vorige week een jubileumboek uitgebracht waarvan het eerste exemplaar, vol
met foto’s en leuke verhalen,
in Sporthal IJmuiden Oost
aan sportwethouder Annette
Baerveldt werd uitgereikt.

Lopen voor Metakids
IJmuiden - Fay en Mick zijn
allebei vier jaar. Beiden hebben de stofwisselingsziekte
MCADD. Elk jaar worden er in
Nederland 800 kinderen geboren met een aangeboren
erfelijke stofwisselingsziekte.
Van deze 800 kinderen hebben 17 kinderen de stofwisselingsziekte MCADD. Het is
dan ook bijzonder dat Fay en
Mick allebei in de gemeenten
Velsen wonen en op dezelfde
school zitten.
Met Fay en Mick gaat het gelukkig heel goed en ze hebben
een mooie toekomst in het vooruitzicht, maar een hoop andere
kinderen, hun ouders en omgeving hebben dat niet. Ook is de
stofwisselingsziekte van Fay en
Mick nog vrij onbekend en moet
er meer onderzoek naar gedaan
worden. Bij de farmaceutische
industrie en bij de Nederlandse

overheid is er nog te weinig aandacht voor deze ernstige ziekte.
Gelukkig zijn er stichtingen zoals Metakids die zich sterk maken voor verder onderzoek naar
stofwisselingziektes bij kinderen.
Om geld op te halen voor meer
onderzoek naar stofwisselingsziektes houden Riemert en Wendy op 12 september tijdens de
Pierloop een sponsorloop voor
Metakids. Samen met familie,
vrienden, kennissen en collega’s
willen zij een mooi bedrag ophalen voor Metakids.
Was je al van plan de Pierloop
te gaan lopen? Mooi. Het is
misschien nog mooier om dit
dan te doen voor een goed
doel! Meld je aan bij Wendy van
Zwieten
(wendyvanzwieten@
gmail.com). Als je alleen wilt
doneren dan kan dat via www.
metakids.nl, > actie ‘Fay en Mick
voor Metakids’

VerKeersMaatregeLen
Voor een overzicht van de verkeersmaatregel zie de website
van de gemeente Velsen, http://www.velsen.nl/Artikel/
Verkeersmaatregelen-Pierloop-zaterdag-12-september.htm

In haar dankwoord noemde
Baerveldt het boek en de Pierloop ’een cultureel monument’.
,,Het evenement voor jong en
oud hoort bij het dna van Velsen’’, aldus de wethouder.
De Pierloop is in 1990 ontstaan
rond de feestelijkheden van het
25-jarig bestaan van het Velsense stadhuis. Wat begon als een
idee om een loopfeestje voor het
jarige stadhuis te organiseren,
werd al gauw opgevolgd door
een plan om het grootser aan te
pakken, bijvoorbeeld een wedstrijd te houden van stadhuis
tot aan het begin van de Zuidpier. Zo is het loopevenement in
Velsen ontstaan, maar nog niet
onder de naam Pierloop. Eerst
heette het Plein-Pier-Pleinloop.
Het idee om de vele smakelijke
verhalen en de foto’s te verza-

melen en in boekvorm uit te geven kwam van de man van het
eerste uur, Co Vastenhouw. Hij
slaagde erin om bij Govert Wisse, die net gepensioneerd was
als sportverslaggever bij Haarlems Dagblad/IJmuider Courant, interesse te wekken om
hem te helpen bij deze omvangrijke klus. Want dat is het zeker
geworden met, over elk jaar, een
uitgebreid verslag rond de gang
van zaken en natuurlijk ook over
de winnaars. En ook de selectie

van het enorme aantal beschikbare foto’s heeft de nodige tijd
en moeite gekost.
Het boek bevat vele interviews
en honderden foto’s van deelnemers door de jaren heen. Een
eerbetoon aan het evenement
waar zoveel Velsenaren warm
voor lopen. Deelnemers en vrijwilligers krijgen het boek gratis
uitgereikt. Andere belangstellenden kunnen het voor 10 euro bestellen via voorzitterorg@pierloop.nl. (foto: Joop Waaijenberg)

Bartlehiem is er klaar voor
IJmuiden - Al 25 jaar worden de lopers van de Pierloop
door de bewoners van de
Marconistraat met veel enthousiasme ontvangen. Ook
tijdens deze editie is de Marconistraat weer omgedoopt
tot Bartlehiem van IJmuiden.
Dit jaar zal de Marconistraat nog

mooier worden aangekleed, dit
vanwege de sponsoring van 20
eigen ontwerpvlaggen door Wil
van Wetering, een 20-tal t-shirts
door Rob Vreenegoor van Runnersworld en een 6 meter lang
spandoek van Van der Heijden
reclame.
Uiteraard krijgt elke loper van de
8 en 15 kilometer weer een ver-

koelende spons aangereikt en
worden zij met een lekker stukje muziek gemotiveerd om zo de
laatste kilometers uit te kunnen
lopen.
,,Wij hopen dat deze jubileumeditie een groot succes wordt.
In onze straat zijn wij er in ieder
geval klaar voor!”
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Amy Koopmanschap
waarnemend burgemeester
De commissaris van de Koning in de
provincie Noord-Holland, de heer J.
(Johan) W. Remkes, heeft in overleg met de fractievoorzitters van de
gemeenteraad besloten mevrouw
drs A.(Amy) E. Koopmanschap te
benoemen tot waarnemend burgemeester van Velsen. Zij is 9 september jl. in dienst getreden.

Mevrouw Koopmanschap vult tijdelijk de vacature van burgemeester in,

omdat oud burgemeester Franc Weerwind is vertrokken naar Almere. Amy
Koopmanschap was van 2003 tot 2015
burgemeester van Diemen. Zij was van
1997 tot 2003 burgemeester van Zoeterwoude. Tussen 1990 en 1997 was
zij eerst stadsdeelvoorzitter en daarna
stadsdeelwethouder van de Amsterdamse deelgemeente De Pijp. De nieuwe waarnemend burgemeester is 63
jaar en lid van GroenLinks. (foto: Diederick Ingel)

Buitenaula Duinhof geopend
De buitenaula op de begraafplaats Duinhof aan de Slingerduinlaan 6 in
IJmuiden is vrijdag 4 september jl. officieel geopend. Wethouder Floor Bal
verrichtte de openingshandeling door het loslaten van een aantal witte duiven. De aula bestaat uit een mooie, ovale ruimte met meubilair dat gemaakt
is van hout uit de parken van Velsen. (foto’s: Reinder Weidijk)

Denk mee over
nieuwe burgemeester
Open dag Sporthal Zeewijk
We hebben er naar uitgekeken: een
nieuwe sporthal, sportcafé Samsh!,
basisschool De Zefier en peuterspeelzaal Zoeff! zijn geopend.

Wij nodigen u van harte uit voor de
open dag op zaterdag 19 september
2015 van 13.00 tot 16.00 uur. Het gebouw is gelegen aan de Eenhoornstraat in IJmuiden.
De open dag begint spectaculair om

13.00 uur. Voor diverse sporten, waaronder badminton (BC Velsen), korfbal (DKV) en volleybal (Smashing
Velsen) zijn er clinics. Voor de jeugd
staat er een groot springkussen klaar.
Bovendien worden er diverse buitenactiviteiten op het beweegplein gehouden.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Tot zaterdag 19 september!

Wilt u samen met de gemeenteraad meedenken over de profielschets van de nieuwe burgemeester voor Velsen? U bent van
harte welkom op de bewonersavond op woensdag 23 september vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Onder leiding van gespreksleider
Gertjan Huijbens kunnen alle inwoners van Velsen aangeven wat
voor type burgemeester Velsen nodig heeft. Moet het een netwerker zijn, die zich op de eerste plaats
bezig houdt met het binnen halen

van bedrijven of moet het iemand
zijn, die zich richt op het welzijn
van de inwoners van Velsen? Alle ingebrachte aanbevelingen worden meegenomen door de gemeenteraad om tot een nieuwe profielschets te komen.
Vanaf 10 september wordt ook aan
alle deelnemers van het Burgerpanel Velsen gevraagd om mee te denken over een nieuwe burgemeester. Wilt u lid worden van het Burgerpanel Velsen, mail dan naar Aart
van Grootheest: a.van.grootheest@
duomarketresearch.nl
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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.

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.

Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september aanstaande worden op verschillende locaties speciale activiteiten

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 (zie artikel
rechtsboven).

Rectificatie
Vorige week stond ten onrechte op de Infopagina van de gemeente, dat inzamelzakken voor
plastic verpakkingsafval gratis
zijn te bestellen bij de HVC. Dat
geldt niet in de gemeente Velsen.

De zakken zijn alleen gratis verkrijgbaar in gemeenten waar HVC
plastic afval in zakken ophaalt. Dat
betekent dat u normale vuilniszak-

ken of plastic tassen kan gebruiken
om uw plastic afval en lege pakken
van sap en zuivel te deponeren in de
verzamelcontainers bij supermarkten.
In de toekomst zal HVC in Velsen
overigens plastic afval aan huis met
minicontainers (kliko) ophalen. Per
wijk of woonkern worden daarvoor
plannen gemaakt.

Start voorbereiding
renovatie Velsertunnel
Deze maand gaat Rijkswaterstaat
starten met voorbereidingen voor
de renovatie van de Velsertunnel.
Het gaat om werkzaamheden in
en rond het historische Velsertunnel-dienstgebouw aan de Oude
Pontweg 1 in Velsen-Zuid. De tunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan
groot onderhoud. Daarom voert
Rijkswaterstaat vanaf april 2016
een grootscheepse renovatie uit.
De Velsertunnel gaat dan negen
maanden helemaal dicht.

Over de werkzaamheden
De aannemer richt een werkterrein
in met een aantal bouwketen binnen de omheining van het dienstgebouw aan de Oude Pontweg. Bij de
werkzaamheden wordt het aanwezige asbest in het dienstgebouw verwijderd. Ook verwijdert de aannemer aanlegsteigers aan het Noordzeekanaal. De werkzaamheden vinden allemaal plaats op het terrein
van Rijkswaterstaat. Omwonenden
zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.
Rondleiding dienstgebouw
Rijkswaterstaat opent vanwege
Open Monumentendag op zondag 13
september de deuren van het ventilatiegebouw aan de Oude Pontweg 1
in Velsen-Zuid. De karakteristieke

hyacinthvormige ventilatietorens,
die als bakstenen bloemen boven de
Velsertunnel uitsteken zijn te bezoeken tussen 13.00 en 16.00 uur.
Bouwverkeer
Tijdens de werkzaamheden krijgen
bewoners te maken met enig bouwverkeer in de wijk. In totaal gaat het
om ongeveer acht transporten met
vrachtwagens per maand, naast de
ritten van auto’s en kleinere bestelbusjes. Dit kan enige hinder veroorzaken. De aan- en afvoerroute voor
de werkzaamheden loopt via de ’s
Gravenlust, Meervlietstraat, Oosteinderweg en Oude Pontweg.
Vervolg
De komende maanden gaan ook in
de tunnel en ten noorden van het
Noordzeekanaal de voorbereidingen voor de renovatie van start. Het
gaat onder meer om werkzaamheden in de berm van de A22 (geen verkeershinder). Ook vinden er buiten
het zicht van het verkeer werkzaamheden in de Velsertunnel plaats en
wordt één tunnelbuis ’s nachts een
aantal keer afgesloten, zoals ook gebeurt bij het regulier onderhoud.
Verkeer kan dan omrijden via de
Wijkertunnel. (foto: Rijkswaterstaat)

Bronzen beeld opgeslagen
Afgelopen vrijdag is het bronzen
beeld ‘De ontmoeting’ aan het begin (noordkant) van de Hoofdstraat
in Santpoort-Noord verwijderd
en tijdelijk opgeslagen. Dit in ver-

band met de plannen om de Hoofdstraat hier opnieuw in te richten. De
Kunstcommissie gaat zich bezinnen
op een geschikte plek, waar het beeld
kan worden teruggeplaatst.
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Primeur voor IJmuiden

Beton van olifantengras
Wist u dat de vloeren en de zitplekken van de IJmuiderstraatweg zijn gemaakt van speciaal beton van olifantengras? En dat hier
het duurzame bouwmateriaal Xiriton voor het eerst in grote hoeveelheid is toegepast?

Boek over 25 jaar Pierloop
Op 12 september 2015 wordt de
25ste Rabobank Pierloop Velsen
gehouden. Ter gelegenheid van
deze speciale editie heeft Cor van
der Giessen(oud voorzitter Stichting Rabobank Pierloop) donderdagmiddag
een jubileumboek
uitgereikt aan sportwethouder
Annette Baerveldt.

Het jubileumboek is samengesteld
door Govert Wisse uit Santpoort-

Noord en Co Vastenhouw uit Velserbroek. Het boek kijkt terug op een
kwart eeuw loopplezier in en rond
IJmuiden. In 1990 werd het initiatief genomen voor de allereerste
Pierloop. Het evenement groeide
al snel uit tot het grootste eendaagse sportevenement van Velsen voor
jong en oud. Op de foto (van Ko van
Leeuwen) vlnr: Cor van der Giessen,
wethouder Annette Baerveldt, Govert Wisse en Co Vastenhouw.

Landschapsontwerper Berrie van
Elden van V-eld heeft het idee voor
dit materiaal ingebracht. Xiriton is
een bouwmateriaal op basis van olifantengras (miscanthus). Door de
C4-grasssoorten ontstaat de meest
ecologische vorm van CO2-reductie. Xiriton weegt maar de helft van
beton, is stevig als tuftsteen, vuurbestendig en zeer eenvoudig te bewerken. Hierdoor ontstaan nieuwe

bouwtechnieken voor waterkering,
wegenbouw en aardbevingsbestendige gebouwen. Om deze reden heeft
Xiriton vorige week dinsdag de Climate Runner Up prijs op de Duurzame dinsdag in Den Haag gewonnen.

Verkeer tijdens Pierloop
Op zaterdag 12 september is de
25e editie van de Rabobank Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft deze feestelijke loop flinke consequenties voor het verkeer in de
zuidelijke helft van IJmuiden en
voor verkeer tussen het noorden
en zuiden van IJmuiden. Hieronder de belangrijkste gegevens.

Zoals gebruikelijk heeft deze feestelijke loop flinke consequenties voor
het verkeer in de zuidelijke helft van
IJmuiden en voor verkeer tussen
het noorden en zuiden van IJmuiden. Hieronder de belangrijkste gegevens.
Dit jaar is de 25ste editie van de Rabobank Pierloop Velsen. Honderden enthousiastelingen – jong en
oud, mannen en vrouwen, particulieren en bedrijventeams – lopen
van de start in de Briniostraat in een
grote lus naar de finish in de Lange
Nieuwstraat. Sportwethouder Annette Baerveldt geeft het startschot
en reikt de prijzen uit.
Stremmingen
Er zijn die dag veel mensen op de
been. Niet alleen deelnemers, maar
ook publiek en mensen van de organisatie. De verkeerssituatie is als

volgt: verkeer dat van de noord- naar
de zuidkant van IJmuiden gaat (en
andersom) moet rekening houden
met flinke stremmingen. Dat geldt
vooral voor hen die tussen 15.00 en
16.30 uur de lijn KromhoutstraatDokweg-Havenkade-MarconistraatMoerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat kruisen. Stremming geldt ook
voor hen die rond 15.10 uur in de
buurt zijn van de Waterloolaan-Zeeweg-Heerenduinweg; zij moeten rekening houden met ongeveer 15 tot
20 minuten stilstaand verkeer. Het
beste is het om tussen circa 14.00 en
16.30 uur vooral de Lange Nieuwstraat en het gebied ten zuiden daarvan met de auto te mijden.
Door de inzet van veel vrijwilligers
als verkeersregelaar kan het verkeer
van zoveel mogelijk straten gebruik
blijven maken, maar moet wel regelmatig gewacht worden tot passerende lopers voorbij zijn. De verkeersregelaars doen hun uiterste best om
de veiligheid te bewaken van lopers,
toeschouwers en verkeerdeelnemers. Graag uw begrip voor de moeilijke taak van deze vrijwilligers.
Info
Alle verkeersmaatregelen staan op
www.velsen.nl.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 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-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 29
augustus 2015 tot en met 4 september 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
Edisonstraat 51, plaatsen personenlift (04/09/2015) 14491-2015;
Marktplein 33, aanbrengen gevelreclame (04/09/2015) 14494-2015;
Kruitenstraat 1-3-5-9 en 13, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (04/09/2015) 14511-2015;
Radarstraat 159, plaatsen dakopbouw (04/09/2015) 14507-2015;

Dudokplein 1, herzien brandcompartimentering
(03/09/2015)
14465-2015;
Pruimenboomplein 81, plaatsen balkonbeglazing (03/09/2015) 144482015;
Pruimenboomplein 66, plaatsen balkonbeglazing (03/09/2015) 144492015;
Pruimenboomplein 61, plaatsen balkonbeglazing (03/09/2015) 144592015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelmachine (03/09/2015) 14457-2015;
Hagelingerweg 160, kappen boom
(01/09/2015) 14506-2015;
Burgemeester Enschedelaan 66, ge-

bruiksvergunning brandveilig gebruik (01/09/2015) 14352-2015;
Molenstraat 11, restauratie gemeentelijk monument (01/09/2015)
14350-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Rijksweg 319, kappen boom
(01/09/2015) 14362-2015;
Linie
37A,
plaatsen
schuur
(03/09/2015) 14625-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
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
Velserduinweg 170, plaatsen dakopbouw (01/09/2015) 11061-2015;
Zeeweg 5, revitaliseren benzinestation (08/09/2015) 11950-2015.

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 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
Duinstraat ong., aanleggen 10 parkeerplaatsen (03/09/2015) 85052015.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 45 en 47, plaatsen gecombineerde dakkapel voorzijde en dakkapel zijgevel (04/09/2015)
10941-2015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid

Amsterdamseweg 14, wijzigen verleende vergunning (wijzigen gevels)
(04/09/2015) 13722-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke
Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
vergunning wedstrijden seizoen
2015-2016, Tata Steelstadion, Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.
(04/09/2015) u15.006746.
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