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Burendag in De Stek
Velsen-Noord - Zaterdag 
was het Burendag, de dag 
van saamhorigheid, gezel-
ligheid en samen iets doen 
voor de wijk of straat. Dat 
alles om de leefbaarheid 
en het gevoel van veilig-
heid in de wijken te ver-
groten. 

In Velsen-Noord doen ze het 
helemaal goed. Daar werd op 
twee plekken Burendag ge-

vierd: in de Breesaaperhof en 
in het kersverse wijkcentrum 
De Stek. In De Stek was veel 
te doen. Voor de jongsten 
was er een gratis spellen-
circuit, voor de ouderen een 
lekkere lunch en ‘s middags 
bingo. Veel indruk maakte de 
uilenshow van de familie Zijl-
stra. Ook was er een optre-
den van zanger Harold.  
Op Burendag gebeuren 
mooie dingen. In de bloem-

bak die deze dag werd op-
gemaakt bij de ingang van 
De Stek konden wijkbewo-
ners wensen voor hun wijk 
kwijt. Een van die wensen 
was de bus terug in Velsen-
Noord omdat die erg wordt 
gemist. Gelukkig is de biblio-
theek weer terug en wordt er 
nu een voordelig proefabon-
nement aangeboden. Ook is 
het mogelijk je eigen boek te 
ruilen bij Boekspot.

IJmuiden - Langzaam maar zeker kroop de aarde maandagochtend in alle vroegte tussen de 
maan en de zon. Dankzij de heldere hemel was dit vooral in het westen van het land goed te 
zien, zoals hier in de haven van IJmuiden. De maansverduistering startte rond 02.10 uur  en 
was rond 05.00 uur compleet. Op dat moment kleurde de maan bloedrood. Een prachtig ge-
zicht! (foto: Ko van Leeuwen)

Velsen-Zuid - Druk, druk, druk, dat kon je wel zeggen van 
de Jaarmarkt rond de Engelmunduskerk in oud-Velsen. Het 
was dan ook prachtig koopjesweer en de markt staat jaarlijks 
garant voor interessante koopwaar. (foto: Bea Berk) 
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AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 e-
mailadres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

IJmuidenaren kijken niet snel 
meer op van voorbijvarende 
gevaartes in allerlei soorten 
en maten. Maar bijna twee 
weken geleden in het week-
end werd toch veler aandacht 
getrokken toen twee bijzon-
dere transporten IJmuiden 
passeerden en enorme con-
tainerkranen voor even de 
skyline van IJmuiden domi-
neerden. Zaterdagmorgen 
vroeg trokken twee havensle-
pers een ponton met daarop 
drie enorme containerkra-
nen over het Noordzeekanaal 
door de Noordersluis naar 
zee. Buitengaats werden de 
havenslepers vervangen door 
een zeesleper, die de pon-
ton op sleeptouw nam rich-
ting het zonnige Tenerife. Het 
schouwspel herhaalde zich 
op zondagmiddag, toen twee 
containerkranen IJmuiden 
passeerden op hun reis naar 
de Poolse havenstad Gdynia 
aan de Oostzee.
De vijf zijn de laatste van de 
negen containerkranen van 
de voormalige Ceres contai-
nerterminal in het havenge-
bied van Amsterdam. Eind 
vorige eeuw ontstond in Am-
sterdam het plan om een 

containerterminal te openen 
aan de Amerikahaven. Een 
partner werd gevonden in 
het grote Amerikaanse con-
taineroverslagbedrijf Ceres 
Terminals. Begin deze eeuw 
werd de Ceres terminal ge-
opend. Jarenlang domineer-
den negen gigantische con-
tainerkranen het weste-
lijk havengebied van Am-
sterdam. Maar de verwach-
te stroom containerschepen 
bleef uit. De eerste vier jaar 
kwam er geen enkel schip en 
ook in de jaren daarna was 
de containeroverslag ver be-
neden verwachting. Ceres 
stopte al snel de samenwer-
king en in 2012 trok de Am-
sterdam Container Terminal 
de stekker uit de terminal. 
Eind dat jaar werden de eer-
ste vier kranen verkocht.
Onder andere worden de 
beperkte omvang van en 
de lange wachttijden bij de 
Noordersluis als redenen ge-
noemd voor het mislukken 
van de terminal. Grote con-
tainerschepen zouden Am-
sterdam niet eens kunnen 
bereiken. Maar dat laatste 
probleem is over enkele ja-
ren verholpen. De voorberei-
dingen voor de aanleg van 
de nieuwe zeesluis tussen 
de Middensluis en de Noor-
dersluis zijn al in volle gang. 
De kranen, links op de foto 
liggend in de Noordersluis, 
zijn al geschiedenis. Binnen-
kort is het sluisleidingcen-
trumgebouw rechts op de fo-
to ook geschiedenis.

Velserbroek - Zondag 4 
oktober wordt van 09.00 tot 
15.00 uur weer een gezelli-
ge, overdekte, rommelmarkt 
in het Polderhuis (achter 
het winkelcentrum Velser-
broek) aan het Vestingplein 
58 georganiseerd. 
Er wordt weer van alles te 
koop aangeboden op de ve-
le kramen. Er is voldoende, 

gratis, parkeergelegenheid 
en het Polderhuis is ook 
goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. 
De gezellige kantine is de 
gehele dag geopend. De 
toegang bedraagt 2 euro, 
kinderen tot en met 6 jaar 
gratis. Voor meer informa-
tie: telefoon 023-5374218 of 
06-13213704.

Rommelmarkt Polderhuis

Pizza Service Velserbroek 
nu al een groot succes

Velserbroek - Sinds vrijdag-
ochtend is Velserbroek een 
nieuwe pizzazaak rijker. De 
befaamde formule van Den-
nis Schram uit Beverwijk 
heeft zich uitgebreid naar 
Velserbroek. Bij Pizza Service 
Velserbroek aan Velserbroek-
sedreef 19, naast de fietsen-
winkel, kan men pizza’s afha-
len en laten bezorgen.
Pizza Service Velserbroek 
richt zich op de ruime re-
gio onder het kanaal. Voor 
Schram is het de vierde piz-
zazaak, na Beverwijk, Alk-
maar en Castricum. Op de 
locatie Velserbroek is Daley 
de Haas de vervangende be-
drijfsleider. Pizza Service Vel-
serbroek heeft een eigen 
team met pizzakoeriers.
Het succes van de formu-
le is gebaseerd op de kwa-
liteit. Dat begint natuur-
lijk bij de bodem: van deeg 
die al meer dan 25 jaar vol-
gens een geheime procedu-
re wordt bereid. Daar boven-
op komen louter verse ingre-
diënten, zoals vers gesneden 
groente, vlees van de Gilde-

slager en kip van de poe-
lier. Bovendien gebruikt Pizza 
Service standaard Hollandse 
kaas, omdat die, volgens Hol-
landers, net wat meer smaak 
geeft. Overigens is het wel 
mogelijk te kiezen voor moz-
zarella, of zelf een pizza sa-
men te stellen. Pizza Service 
biedt een keus uit 31 pizza’s. 
Even geen trek in pizza? Er 
zijn ook maaltijdsalades, di-
verse pasta’s en Mexicaanse 
enchiladas.
Ter ere van de opening heeft 
Pizza Service Velserbroek 
een heerlijke aanbieding: een 
medium pizza naar keuze 
voor slechts 7,50 euro. Deze 
pizza wordt zonder meerkos-
ten thuisbezorgd of kan wor-
den afgehaald.
Pizza Service Velserbroek 
heeft het sinds de opening 
ontzettend druk en heeft al 
veel positieve reacties van 
de klanten uit Velserbroek en 
omgeving gekregen. Pizza’s 
bestellen kan zeven dagen 
per week vanaf 16.00 uur via 
velserbroek@pizzaservice.nl 
of 023-2052050. 

Open dag bij jubilerende 
Dierenambulance
Regio - Dierenambulance 
Kennemerland bestaat 40 
jaar en houdt op dierendag 
open huis. Iedereen is op 
zondag 4 oktober welkom 
om het onderkomen van de 
organisatie aan de Kleine 
Houtweg 35 in Heemskerk 
te komen bekijken. 
Ook is huis aan huis een 
krant verspreid met veel in-
formatie over de geschie-
denis van Dierenambulance 
Kennemerland. 
Tijdens de open dag kun-
nen kinderen paardrijden 
en schapen aaien. Verder 
zijn er spinnen, reptielen, 

uilen en fretten te bewon-
deren. Verschillende be-
drijven en organisaties zul-
len zich tijdens de open dag 
presenteren en voor de kin-
deren zijn er diverse activi-
teiten. Natuurlijk is ieder-
een in de gelegenheid om 
het pand en de dierenam-
bulances zelf van binnen te 
bekijken. 
Vrijwilligers van de organi-
satie zullen klaar staan om 
daarbij uitleg te geven. Ook 
wordt er een loterij georga-
niseerd. De open dag vindt 
plaats van 12.00 tot 16.00 
uur.
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Herdenkings-
tegel met 

elfjegedicht
Santpoort-Noord - Voor-
afgaand aan de viering van 
Allerzielen Velsen Verlicht 
op woensdagavond 28 ok-
tober, vindt op maandag 12 
oktober van 19.30 tot 21.30 
uur een inspiratieworkshop 
plaats. Iedereen die een 
dierbare wil herdenken kan 
op deze avond onder bege-
leiding een herdenkingste-
gel met elfjegedicht maken. 
Een elfjegedicht is een een-
voudig gedicht bestaande 
uit elf woorden en vijf regels. 
Iedereen maakt deze avond 
een eigen elfje met tekst die 
de overledene typeert, een 
mooie herinnering aan de 
overledene is, of gaat over 
je eigen gevoelens over het 
verlies. De tekst wordt op 
een tegel geschreven. De te-
gel wordt na afl oop gebak-
ken. Op de avond van de Al-
lerzielenviering, die plaats-
vindt op begraafplaats de 
Biezen, krijgen de tegels een 
speciale plek. Daarna kan ie-
dereen het tegeltje meene-
men om op een graf neer te 
leggen of om thuis een plek-
je te geven.
De avond wordt bege-
leid door José Rustemeijer 
en Agnes de Boer en vindt 
plaats in de gemeentelijke 
wijkpost, W. Danielslaan 53 
in Santpoort-Noord. Maxi-
maal 25 personen kunnen 
deelnemen. Voor materialen 
wordt gezorgd. Deelname 
kost 3,50 euro. Opgave kan 
via info@allerzielenvelsen.nl 
of 0255-523086.

Velsen-Zuid - In het Tel-
star stadion is vanavond van 
18.30 tot 21.30 uur een infor-
matieavond over palliatieve 
zorg in de gemeente Velsen. 
De avond is bedoeld voor be-
langstellenden en donateurs 
en relaties van organisator 
Hospice de Heideberg/ Bij-
na Thuis Huis Velsen. Spre-
kers zijn wethouder Robert 
te Beest, Harry Verheul se-
nior adviseur gemeente Vel-
sen, Anja Schouten voorzitter 
Zorgbalans, Sjoerd Joustra 
huisarts IJmuiden en Anne-
marie Zuidweg bestuurslid 
van het hospice. Aanmelden 
met vermelding van het aan-
tal personen kan via info@
bijnathuishuisvelsen.nl of via 
023-5493214.

Als je niet 
meer beter 

wordt

Van olifant tot muis alles in huis
Spaanderman Diervoeder 
bestaat alweer 10 jaar
Velserbroek - Op 1 okto-
ber viert Spaanderman Dier-
voeder haar 10-jarig bestaan, 
net zoals ze zijn: heel eenvou-
dig.  ,,Voor ons geen dure re-
clame’’, zegt eigenaresse Mi-
randa Spaanderman. ,,Bij ons 
staat de kwaliteit van de pro-
ducten voorop. Daarom is ons 
assortiment altijd betaalbaar. 
Het hele jaar door hebben we 
leuke aanbiedingen.’’
Dierendag wordt dit jaar op 
zaterdag 3 oktober gevierd. 
Dan wordt bij Spaanderman 
Diervoeder altijd groots uitge-
pakt. Dit jaar zijn er natuurlijk 
ook weer leuke acties: met het 
hooivork gooien of rijden op 
de stier kunnen klanten op hi-
larische wijze en tot vermaak 
van de toeschouwers leuke 
kortingen op hun aankopen 
winnen. 
Ook is de dierenarts van 12.30 
tot 17.00 uur aanwezig. U kunt 
dan uw kat of hond laten en-
ten voor 20 euro.
Spaanderman Diervoeder is 
gevestigd in een enorme loods 
aan Zadelmakerstraat 24. Daar 

zijn ze vanaf 1 oktober 2005 al 
gevestigd. Inmiddels zijn ze 
zo uitgegroeid dat buiten de-
ze ruimte nog andere opslag-
ruimtes in gebruik zijn. Ze 
voeren dan ook een bijzonder 
breed scala aan merken.
,,Wij verkopen werkelijk alles 
voor dieren, van muis tot oli-
fant’’, zegt Spaanderman met 
een knipoog. ,,Dat gaat van 
diervoeding tot dierbenodigd-
heden als speeltjes  en kooien, 
bodembedekking voor dieren, 
van muizen tot kalfjes. Ook 
hebben wij een uitgebreid as-
sortiment ruitersportartikelen. 
Maar ook voer voor karpervis-
sers. Voer wordt aan maneges 
en kinderboerderijen in grote 
balen verkocht maar voor de 
particulier hebben we uiter-
aard handzamere verpakkin-
gen. Onze producten zijn altijd 
scherp geprijsd en liggen dui-
delijk onder de adviesprijzen 
die worden gehanteerd.’’
Meer weten? Ga eens langs bij 
Zadelmakerstraat 24 in Velser-
broek of kijk op www.spaan-
dermandiervoeder.nl.

IJmuiden - Sinds een paar 
maanden zijn de winkels aan 
de Halkade in IJmuiden ver-
rijkt met Boulangerie Oscar. 
Op nummer 19 is de zaak ge-
vestigd van de jonge onder-
nemer Rogier Heijn, waar op 
ambachtelijke wijze brood 
wordt gebakken. Van kren-
tenbollen tot croissants en 
van Franse baguettes tot di-
verse soorten wit- ,bruin- en 
volkorenbrood kunnen lief-
hebbers van ambachtelijk 
gebakken brood hier terecht.
,,Wij bakken brood op ba-
sis van een eigen desem-
cultuur’’, vertelt Rogier en-
thousiast. ,,Nagenoeg op de-
zelfde manier zoals men dat 
ook 200 jaar geleden deed. 
Er komt bij ons bijvoorbeeld 
geen gist aan te pas. De in-
grediënten voor het brood 
en de desemcultuur komen 
uit Boussay, aan de westkust 
van Frankrijk. Al ons brood 
wordt direct op de vloer van 

de steenoven gebakken, 
wat zorgt voor een knappe-
rige korst en een heerlijke 
smaak.’’
,,Van jongs af aan heb ik al 
belangstelling voor het bak-
ken van brood gehad’’, ver-
volgt Rogier. ,,Na mijn oplei-
ding aan de hotelschool heb 
ik bij diverse hotels en res-
taurants gewerkt en de af-
gelopen jaren was ik werk-
zaam bij het Bakery Institu-
te in Zaandam waar ik heb 
samengewerkt met Meester 
Boulanger Francois Brandt. 
En nu dan mijn droom: een 
eigen zaak waar ik me volle-
dig kan wijden aan mijn hob-
by van brood bakken.’’
Gezien de grote belangstel-
ling de afgelopen maanden 
voor deze broodsoorten is 
Boulangerie Oscar nu ook op 
zondag geopend van 08.00 
tot 14.00 uur. Zie ook www.
boulangerieoscar.nl of bel 
0255-578161.

Lichte verbetering 
luchtkwaliteit IJmond
IJmond – Sinds 2011 ver-
schijnt jaarlijks een meetrap-
port over concentraties ver-
vuilende lucht in de IJmond. 
Deze worden gemeten op 
zes punten: Kanaaldijk IJmui-
den, Wijk aan Zee de Ban-
jaart, De Rijp, Beverwijk west, 
Staalstraat Velsen-Noord en 
Reyndersweg Velsen-Noord. 
Voor alle meetstations geldt 
dat in 2014 is voldaan aan de 
geldende luchtkwaliteitsnor-
men. Voor de meeste stof-
fen zijn de jaargemiddelden 
enigszins afgenomen ten op-
zichte van 2013. Positieve 
uitzondering is meetstation 

Reyndersweg, waar de con-
centratie fi jnstof sterk is af-
genomen. Het daggemiddel-
de werd weliswaar 33 keer 
overschreden, maar de wet-
telijke norm is 35 dagen. Het 
is voor het eerst dat bij dit 
meetstation onder de norm 
wordt gemeten. 
De resultaten van de me-
tingen zijn overigens afhan-
kelijk van weersomstandig-
heden. In 2014 was er meer 
wind uit zuidelijke richting en 
minder uit het noorden. De 
achtergrondconcentratie bij 
meetstation De Rijp is gelijk 
gebleven.

Bezoekers zeer tevreden 
over Klantcontactcentrum
Velsen – Onder 1191 bezoe-
kers van het Klantcontact-
centrum (KCC) in het stad-
huis en bezoekers van de 
website is in 2014 een enquê-
te gehouden over de kwali-
teit van de dienstverlening. 
De dienstverlening in het al-
gemeen scoorde een 7,2. Er is 
ook naar specifi ekere dienst-
verlening gekeken. Voor de 
dienstverlening aan de balie 
werd zelfs een 9,4 gegeven, 
in 2011 was dat een 8,3. Ook 

voor telefonische dienstverle-
ning kwam het cijfer op een 
9,4, in 2011 was dit een 8,5. 
De website scoorde een 7,1. 
Toch is er ook nog ruimte 
voor verbetering. Er is al ac-
tie ondernomen om de web-
site te verbeteren, meer so-
cial media te gebruiken zoals 
Facebook, Twitter en What-
sapp. Ook overige opmerkin-
gen zoals over het meubilair 
in de hal worden onderzocht 
en zo mogelijk opgelost.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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Donderdag 
1 oktober

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Spreekuur in rouwhuis-
kamer Alice Loeters, van 
11.00 tot 12.00 uur aan Frans 
Netscherlaan 12 in Sant-
poort-Noord.
Dag van de Ouderen. Van 
13.00 tot 17.00 uur in de pa-
rochiezaal, Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg 113 
in Driehuis.
Het Sociaal Wijkteam no-
digt mensen uit om samen 
een bakkie te doen in win-
kelcentrum Zeewijkplein. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Informatieavond palliatie-
ve zorg in het Telstar stadion 
in Velsen-Zuid. Van 19.30 tot 
21.30 uur.

Vrijdag 
2 oktober

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voorstelling ‘Sta op en ga’ 
in de oudkatholieke Engel-
munduskerk, Koningin Wil-
helminakade IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Cello en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Johan Goossens. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Train-
wreck’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
3 oktober

Boeken- en rommelmarkt 
op het Kerkplein in Driehuis. 
Aanvang 09.00 uur.
Bazaar in de Nieuwe Kerk, 
Kon. Wilhelminakade 265 
IJmuiden. Vanaf 10.00 uur.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Braderie met als thema 
Turkse cultuur bij de Ku-
ba Moskee, Planetenweg 1 
IJmuiden. Van 12.00 tot 19.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Bier proeven, Ruïne van 
Brederode Santpoort-Zuid. 
Van 14.00 tot 19.00 uur.
Engagement speelt ‘Sch-
weitzer’ in de Engelmundus-
kerk in Oud-Velsen. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Concert IJmuider Harmonie. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Train-
wreck’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
4 oktober

Wereld Dierendag
Rommelmarkt in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Van 
09.00 tot 15.00 uur.
Forteiland geopend voor 
publiek. De eerste afvaart 
vertrekt om 10.45 uur van-
af de Kop van de Haven in 
IJmuiden.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.
Open dag bij Kerbert Die-
rentehuis, Heerenduinweg 8 
IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00 
uur.
Koffieconcert Unidos en 
het Kleine Orkest van Soli in 
de Laurentiuskerk, Fidelis-
hof IJmuiden. Aanvang 12.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Herfstwandeling op Be-
graafplaats en Crematorium 

Westerveld. Aanvang 14.00 
uur. Zie ook www.bc-wester-
veld.nl.
Carmen de Haan organi-
seert een verhaallezing ‘De 
waanzin van het ego’ in St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hoela en Hoep. Aanvang 
14.00 uur.
Rondleiding ‘Een Zee van 
Staal’ verzamelen om 14.00 
uur bij ingang van het park, 
Reyndersweg in Wijk aan 
Zee. Toegang gratis.
De mooiste pianower-
ken van Sergey Smirnov in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
5 oktober

Zomeravondconcert in 
kerkje Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur.
Postzegelavond bij Postze-
gel Club IJmuiden in De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Vanaf 19.30 uur.

Dinsdag
6 oktober

Gratis bijeenkomst over 
uitvaartkosten en -verze-
keringen bij Uitvaartverzor-
ging IJmond, Waalstraat 101 
IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00 
uur. Bijeenkomst is gratis.
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Lezing ‘Van Gogh’ door Li-
selo de Jong in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg Santpoort-Zuid. Van 
20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
7 oktober

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
tie’s ‘Romeinen terug in Vel-
sen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos voor iedereen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toverknutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenver-
halen voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiter-
lijk de dinsdag van tevoren tot 
18.00 uur.
Lezing rouwverwerking in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Van 
19.30 tot 21.30 uur.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Lezing CJG Kennemerland 
over de kracht van positief 
opvoeden. Bibliotheek Vel-
sen. Lezing begint om 19.30 
uur.

Donderdag 
8 oktober

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Jubileumeditie 
Whisky & Rum aan Zee

IJmuiden - Ontdek uw favo-
riete whisky of rum op vrijdag 
9 en zaterdag 10 oktober tij-
dens het grootste whisky- en 
rumevenement van Noord- 
en Zuid-Holland. Wat 10 jaar 
geleden begon als een klein 
lokaal festival is inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaar-
dig regionaal festival met lan-
delijke bekendheid. Proef de 
warmte van rum uit de Cara-
iben, ervaar single malt whis-
ky uit de ruige Schotse Hoog-
landen. Geniet van bourbons 
uit de zuidelijke staten van de 
USA en de zachte whiskeys 
uit Ierland en Nederland!
Het Holiday Inn IJmuiden 
Seaport Beach hotel wordt tij-
dens Whisky & Rum aan Zee 
omgetoverd tot een culinai-
re schatkamer waar u ruim 
700 soorten rum en whisky in 
een ongedwongen sfeer kunt 
proeven. Eén van de oudste 
whisky’s proeven of een ge-
zamenlijk whiskyvat kopen? 
Rum uit de vorige eeuw erva-
ren? Er zijn tips over rum- en 
bourboncocktails en kook-
tips. De aanwezige impor-
teurs geven veel achter-
grondinformatie.
Maar ook zijn er bijzondere 
masterclasses, onder ande-
re over de exclusieve Sazarac 
Bourbon op zaterdagmiddag 
en een Masterclass met whis-
ky van gesloten distilleerde-
rijen op vrijdagavond. Ria Bos 
demonstreert de kunst van 
sigaren maken want sigaren, 
rum en whisky zijn een uit-

stekende combinatie! Moni-
que Tromp presenteert een 
expositie van Whisky-Art. Op 
culinair gebied biedt de chef-
kok van het Holiday Inn diver-
se gerechtjes, Wullie MacMo-
reland’s onovertroffen zelfge-
rookte zalmen en Smokey Vil-
lage American BBQ cate-
ring presenteert de heerlijk-
ste BBQ gerechten. Een feest 
voor de smaakpapillen. Alles 
staat in het teken van bele-
ven, ervaren en genieten.
De organisator verwacht 
weer bijna 1000 bezoekers  
uit heel Nederland en zelfs uit 
het buitenland. 
De entreeprijs van Whisky & 
Rum aan Zee bedraagt 30 eu-
ro per persoon. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.whis-
kyenrumaanzee.nl. Zie ook 
www.whiskyenrumaanzee.nl 
voor de diverse arrangemen-
ten.

Driehuis - Zaterdag 3 okto-
ber is de jaarlijkse geschen-
kenveiling op het kerkplein in 
Driehuis. Om 09.00 uur is de 
opening van de boeken- en 
rommelmarkt. Op dit tijdstip 
is al een verse bak koffie met 
een plak cake te verkrijgen 
of een versgebakken oliebol. 
In de tuin staan kraampjes 
voor verkoop van bloembol-
len, bloemen en bloemstuk-
jes. De middenstand uit Drie-
huis, Santpoort, Velserbroek 
en IJmuiden schenkt goede-
ren (nieuwe spullen) die door 
de veilingmeester per op-
bod worden verkocht. Deze 
geschenkenveiling start om 
12.00 uur in de parochiezaal. 
Meer dan 30 vrijwilligers zijn 
bezig om alles in goede ba-
nen te leiden. De opbrengst  
komt volledig ten goede aan 
het onderhoud van de St. En-
gelmunduskerk.

Boeken- en 
rommelmarkt
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Openingsfeest voor peuters 
van Peuterspeelzaal ‘Zoeff!’

De kinderen spelen al een 
aantal weken met veel ple-
zier in hun nieuwe school, 
maar op woensdag 16 sep-
tember vierden ze met zijn al-
len de opening van de nieu-
we zaal. Om kwart voor ne-
gen was het al een drukte 
van belang voor de deur van 
Zoeff! De peuters hadden er 
duidelijk zin in. Het feest be-
gon met de voorstelling ‘Klei-
ne muis zoekt een huis’ van 
poppentheater Peterselie. De 
peuters zaten helemaal in het 

verhaal en keken hun ogen 
uit. Na deze voorstelling wer-
den de peuters getrakteerd 
op poffertjes en drinken. Dit 
lekkers werd ze aangeboden 
door het Smash Café (ook 
gevestigd in de Ring). 
Daarna konden de kinde-
ren zich heerlijk uitleven op 
een springkussen, zich laten 
schminken en heerlijk kliede-
ren met lijm, verf en kosteloos 
materiaal. De peuters heb-
ben met elkaar twee prach-
tige kunstwerken gemaakt, 

die natuurlijk een mooi plek-
je krijgen in Zoeff! Als her-
innering aan dit fantastische 
feest kregen de kinderen een 
mooi, zelfversierd, tegeltje 
mee naar huis. 
Peuterspeelzaal Zoeff! zit 
in de nieuwe accommoda-
tie aan de Eenhoornstraat in 
IJmuiden waar o.a, ook sport-
hal Zeewijk en basisschool 
de Zefier gebruik van ma-
ken. Deze nieuwe locatie is 
op vrijdag 18 september of-
ficieel geopend.

De Brulboei - Ook in De 
Brulboei zijn vrijwilligers heel 
belangrijk. Op dit moment 
zijn er plaatsen vrij voor bar- 
en baliemedewerk(st)ers. 
Vindt u het leuk om met men-
sen om te gaan, dan is het 
buurthuis een heel goede ge-
legenheid. Als u belangstel-
ling heeft, kom dan gezellig 
even langs, maak een praatje 
en kijk wat voor u een mooie 
invulling van een dag(deel) 
is. U bent altijd welkom tij-
dens kantooruren. Bellen of 
mailen kan natuurlijk ook al-
tijd. Meer weten? Bel 0255-
510652 of mail info@buurt-
huisdebrulboei.nl

Vrijwilligers 
gevraagd

De Brulboei - Het nieuwe 
seizoen gaat van start met 
‘Gooische Vrouwen 2’ op 
woensdagavond 14 oktober. 
Heeft u de film gemist of wilt 
u hem nog een keer zien, dan 
is hier de beste gelegenheid 
voor een gezellig avondje uit. 
De Gooische vrouwen Clai-
re, Cheryl, Anouk en Roelien 
zijn terug. Ze maken weer het 
nodige mee. Claire (Tjitske 
Reidinga) komt totaal veran-
derd terug uit Afrika… Kaar-
ten à 2,50 euro  zijn verkrijg-
baar aan de zaal. De film be-
gint om 20.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 en zie 
ook www.buurthuisdebrul-
boei.nl.

Filmavond 
voor vrouwen

De Dwarsligger - Zater-
dag 10 oktober wordt er bij 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger weer een rommelmarkt 
gehouden. U bent vanaf 
9.00 uur van harte welkom. 
Wilt u een tafeltje reserve-
ren, dan verzoeken we u van-
af maandag 5 oktober te bel-
len met Gerda Broek (0255-
522782) S.v.p. bellen na 9.30 
uur! Meer weten? Bel:0255-
512725

Rommelmarkt

De Brulboei - Het Zondag-
MiddagPodium in Velsen 
heeft voor u weer een prach-
tige serie voorstellingen in 
petto. Zondag 4 oktober be-
leeft u een heerlijke middag 
Wenen in Holland. Een le-
vensliederenkoor zingt veel 
Nederlandstalig met af en toe 
een vleugje Engels.  Het op-
treden vindt plaats in Buurt-
huis de Brulboei en begint 
om 14.00 uur. Vanaf 13.30 
uur is de zaal open.  Kaarten 
à 4,00 euro zijn verkrijgbaar 
bij alle ZoMiPo-locaties en 
voor de voorstelling aan de 
zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652

ZoMiPo

De Dwarsligger - El-
ke dinsdagochtend tussen 
9.30 uur en 11.30 uur kun-
nen ouders met kinderen 
tussen 2 jaar en 4 jaar ge-
zellig met elkaar spelen op 
de ouder- en kindochtend 
in de grote zaal van Buurt-
centrum de Dwarsligger 
in IJmuiden. Speelgoed en 
sportmateriaal is in ruime 
mate voorradig. Een team 
van vrijwilligers staat voor 
u klaar in de ochtend. De 
kosten verbonden aan de 
inloop bedragen slechts 1 
euro (inclusief limonade). 
Meer weten? Bel 0255-
512725.

Ouder en 
kindochtend

De Spil – Met ingang van 1 
september is er weer weke-
lijks op dinsdag van 19.30 tot 
20.30 uur het gratis juridisch 
spreekuur. Het spreekuur 
wordt gehouden in Buurt-
centrum de Spil in IJmuiden. 
U kunt dan over al uw juri-
dische zaken advies vragen. 
Van strafrecht tot familie-
recht en van vreemdelingen-
recht tot bestuursrecht. Meer 
weten? Bel 0255-510186

Juridisch 
spreekuur

Sportief in Het Terras
Het Terras – U kunt nu ook 
lekker sportief bewegen in 
het nieuwe Dorpshuis het 
Terras in Santpoort-Noord! 
Op maandag van 13.30 tot 
14.30 uur kunt u meedoen 
aan SeniorenFit. Op dinsdag 
van 10.00 tot 11.00 uur kunt 
tot rust komen bij Yoga. Op 
woensdag van 9.00 tot 10.00 
en van 10.00 tot 11.00 uur is 
er Mensendieck. En tot slot 
op donderdag van 10.00 tot 

11.00 uur kunt zich helemaal 
uitleven bij Zumba… Kort-
om: beweeg mee er is ge-
noeg keus in het dorpshuis. 
Alles onder leiding van erva-
ren docenten. 
Meer informatie over de prijs 
en het aantal lessen kunt 
u vinden op de website van 
SWV www.welzijnvelsen.nl of 
krijgen bij het cursusbureau 
van SWN op nummer 0255-
548548. Meld u nu aan.

Taal Actief Velsen
De Spil - De komende week, 
maandag 5 oktober, starten 
in Buurtcentrum de Spil al-
fabetiseringslessen voor niet 
inburgeringsplichtige an-
derstaligen. Deze lessen zijn 
iedere maandag en donder-
dag tussen 9.30 en 11.30 uur 

in De Spil in IJmuiden. Als 
u hiervan gebruik wilt ma-
ken, meld u zich dan zo snel 
mogelijk aan. Meer informa-
tie? Bel Nurcan Arslan, 0255-
510186 of 06-83231300 of 
mail nurcanarslan@welzijn-
velsen.nl

De Brulboei - Het najaar 
komt eraan en dan is het 
altijd een goede gedach-
te om eens rond te kijken 
naar andere leuke spulle-
tjes om uw interieur te ver-
fraaien. De BrulboeiRommel-
markt is daar een uitsteken-
de gelegenheid voor. Voor tal 
van zaken kunt u terecht. Het 
aanbod is divers genoeg. Op 
zondag 11 oktober van 9.30 
tot ongeveer 14.00 uur bent u 
welkom in Buurthuis de Brul-
boei om lekker rond te strui-
nen. De bar is geopend voor 
koffie, thee en frisdrank. En-
tree is vanzelfsprekend gra-
tis. Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Rommelmarkt
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Open dag Forteiland
IJmuiden - Op zondag 4 okto-
ber is het Forteiland IJmuiden 
weer geopend voor bezoekers. 
Op deze dag houdt bunkerdes-
kundige Ron Bakker bovendien 
een lezing over de op het eiland 
aanwezig bunkers uit de Twee-
de Wereldoorlog.
IJmuidenaar Bakker doet al 
ruim 30 jaar intensief on-
derzoek naar de overgeble-
ven bunkers uit de zogehe-
ten ‘Atlantikwall’: een uitge-
breide Duitse bunker- en ver-
dedigingslinie die zich langs 
de Atlantische kust uitstrek-
te van Noorwegen tot Spanje. 
Ook de bunkers op het Fortei-
land maakten deel uit van deze 
linie. In 1945 was het Forteiland 
de kern van de ‘Festung IJmui-
den’, die bestond uit ruim 1100 
bunkers, waaronder vijf zwa-
re luchtdoelbatterijen en drie 
kustbatterijen, waarvan één 

op het Forteiland. Van de oor-
spronkelijke 30 bunkers op het 
eiland zijn er slechts 10 overge-
bleven. Sommige daarvan zijn 
uniek, en compleet ingericht.
De presentatie van Ron Bak-
ker begint om 13.15 uur in een 
van de soldatenzalen van het 
Fort, duurt circa 1,5 uur en is 
voor bezoekers gratis toegan-
kelijk. Na afl oop kunnen uiter-
aard de bunkers op het eiland 
worden bezocht, evenals het 
uit 1888 daterende Pantserfort 
zelf, dat drie verdiepingen telt 
en uit meer dan 70 kamers en 
zalen bestaat, met een zeer uit-
gebreid en gedeeltelijk onder-
gronds gangenstelsel.
Het Fort was het grootste ves-
tingwerk uit de zogeheten ‘Stel-
ling van Amsterdam’, en valt 
sinds 1996 onder het Unesco 
Werelderfgoed. Zie ook www.
forteilandijmuiden.com.

Noordzeekanaal 
in de schijnwerpers
IJmuiden - IJmuiden 1865: de 
eerste schep wordt in de grond 
gestoken, het begin van het 
Noordzeekanaal is een feit. Nu, 
150 jaar later, is dit enorme ka-
naal een onmisbaar deel van de 
Nederlandse infrastructuur. Om 
de geschiedenis van ons cultu-
reel erfgoed tot leven te kun-
nen brengen wordt een fi lm 
geschoten door stichting KIST, 
onder leiding van Pauline van 
Vliet. Stichting KIST zet zich in 
om bewoners van het Noord-
zeekanaalgebied en andere ge-
interesseerden het fascineren-
de verhaal van het Noordzee-
kanaal te laten zien, door de 
geschiedenis van dit bijzonde-
re kanaal tot leven te brengen. 
De fi lm, ‘Graven naar het ver-

leden van het Noordzeekanaal’, 
zal geproduceerd worden naar 
gedramatiseerde levensverha-
len bij zes belangrijke momen-
ten in de geschiedenis van het 
kanaal. Om meer informatie te 
krijgen en betrokken te raken 
bij dit fi lmproject, bent u van 
harte uitgenodigd om naar de 
feestelijke start van de crowd-
funding te komen. Tijdens de 
bijeenkomst zal een  kanaal-
graver herleven om zijn zegje 
te doen. Dit als voorproef op de 
uiteindelijke fi lm.
Deze bijeenkomst is vrijdag 2 
oktober, van 15.30 tot 18.00 uur 
in het Zee- en Havenmuseum, 
Havenkade 55,  te IJmuiden. 
Aanmelden kan via info@stich-
tingkist.nl.

Veiligheid rond 
het spoor van Tata

Velsen-Noord - Vijftig leer-
lingen uit groep vijf van ba-
sisschool De Plataan uit Vel-
sen-Noord hebben Tata Steel 
een demonstratie bijge-
woond van de remweg die 
een met rollen staal beladen 
trein nodig heeft bij het ma-
ken van een noodstop. De 
praktijkdemonstratie, waar-
van de kinderen onder de in-
druk waren, vormt de aftrap 
van de campagne van Tata 
Steel over veiligheid rond het 
Gildenspoor. Dat is de spoor-
verbinding naar Tata Steel 
die door Velsen-Noord loopt. 
,,De bedoeling van deze de-

monstratie is kinderen uit de 
buurt te laten zien dat het ge-
vaarlijk is om op of rond het 
Gildenspoor te spelen”, al-
dus Wilko Keulemans, mana-
ger Railvervoer bij Tata Steel 
in IJmuiden. ,,Je kunt vertel-
len dat het gevaarlijk is, maar 
niets brengt die boodschap 
beter over dan met eigen 
ogen zien hoe lang een met 
staal beladen trein erover 
doet om bij een noodstop tot 
stilstand te komen.” Het be-
zoek aan Tata Steel werd af-
gesloten met een stoomtrein-
rit over het terrein van de 
staalfabriek.

Bijzonder toneelstuk
in Engelmunduskerk
IJmuiden - Op vrijdag 2 ok-
tober is er een bijzondere to-
neelvoorstelling te zien in de 
oudkatholieke Engelmun-
duskerk aan de Koningin Wil-
helminakade.
In de voorstelling ‘Sta op en 
ga’ spelen vrijwilligers een 
bewerking van het verhaal 
van Filippus en de Ethiopi-
er uit het Bijbelboek Hande-
lingen.
In het verhaal ontmoet de 
prediker Filippus op de weg 
van Jeruzalem naar Gaza een 
hoge ambtenaar van de Ethi-
opische koningin. De amb-
tenaar reist in een koets en 
leest uit de profetie van Je-
saja, maar begrijpt de tekst 
niet en vraagt Filippus om 
hem de tekst uit te leggen. 
Filippus leert de ambtenaar 
vervolgens over de Bijbel en 
over Jezus Christus, waarna 
de Ethiopiër zich door Filip-

pus laat dopen.
Adri Paasen bewerkte dit ou-
de en bekende Bijbelverhaal 
tot een toneelstuk voor men-
sen van deze tijd. Ze schreef 
het stuk voor het internatio-
nale congres van de oudka-
tholieke kerken dat in 2014 
in Utrecht gehouden werd. 
De kerken vierden hiermee 
het 125-jarig bestaan van de 
Unie van Utrecht, het samen-
werkingsverband van de van 
Rome onafhankelijke oudka-
tholieke kerken. 
Het stuk werd toen opge-
voerd in de tuin van de Dom-
kerk, waar het met veel be-
langstelling ontvangen werd. 
Nu komt het stuk voor één 
keer naar IJmuiden.
De voorstelling begint om 
19.30 uur en de toegang is 
gratis. Na afl oop wordt een 
collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten.

De week van 14 tot en met 19 
september mocht ik met de 
Zonnebloem mee op vakantie 
naar Lemele in een landhuis. 
Het was voor mij de eerste 
keer dat ik met de Zonne-
bloem mee ging en ik was erg 
verbaasd dat er zoveel vrij-
willigers zijn die zo een hele 
week dag en nacht voor ons 
klaar stonden. En het is echt 
helemaal op elkaar steunen 
en elkaar helpen, een gewel-
dig team! Daar neem ik mijn 
petje voor af. Altijd alles met 
een lach.
Leo, bedankt dat je mij de uit-
nodiging kwam brengen, het 
was een fi jne verrassing en 

alle andere mensen die mij-
hebben geholpen natuurlijk 
ook bedankt!
Ik hoop dat er later nog een 
vervolg op komt, wie weet?
Iedere dag was er een heerlijk 
diner en waren er mooie me-
nukaarten op tafel, gemaakt 
door mevrouw Slaag en Gea. 
Er werden spelletjes gedaan 
en een muzikale bingo. Ge-
varen in Giethoorn en gewan-
deld in Zwolle, kortom ik kan 
niet meer zeggen dan heel 
veel lof voor voor al de vrijwil-
ligers en de Zonnebloem.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

www. .nl

www. .nl

Benefi etconcert 
voor CF

Velsen - Zondag 4 oktober 
houdt Stichting Samen voor 
CF, (Cystic Fibrosis, ook wel 
bekend als taaislijmziek-
te) CF Memorial Day in Za-
lencentrum Velserduin in 
IJmuiden (achter Hema). 
Tussen 14.30 en 21.00 uur 
treden dertien artiesten be-
langeloos op. De entree be-
draagt 10 euro en gaat in 
zijn geheel naar HITCF, een 
baanbrekend onderzoek in 
UMC te Utrecht, naar darm-
celtherapie, waarbij de ge-
nezing van CF in zicht komt. 
Voor dit onderzoek is 4 mil-
joen euro nodig. Stichting 
Samen voor CF is onlangs 
opgericht door familie Bak-
ker, vader Jaap senior, moe-
der Tiny, zoon Jaap junior 
en schoondochter Astrid. 
Dan is er ook nog ambassa-
deur Jan Zwanenburg, een 
bekende IJmuidenaar. Ook 
zijn er nog een paar men-
sen die de stichting met 
raad en daad bijstaan maar 
die niet genoemd willen 
worden. Van de familie Bak-
ker heeft zoon/broer Tobias 
de ernstige ziekte CF. Tobi-
as wordt binnenkort 37 jaar.  
Stichting Samen voor CF is 
in maart 2015 begonnen. 
Belangrijkste doel is geld 
inzamelen voor onderzoek 
naar genezing van CF. De 
stichting bestaat uit louter 
vrijwilligers en is heel actief 
in IJmuiden en omgeving 
op braderieën en rommel-
markten. Mensen komen 
spontaan langs met spulle-
tjes die ze zelf niet meer ge-
bruiken, en bieden dit aan 
voor verkoop. De hoofd-
moot van de activiteiten be-
staat uit het verkopen van 
pluche knuffels. Per ver-
kochte knuffel gaat 40 tot 
50% naar het goede doel. 
De rest is voor aanschaf van 
de knuffels. Van de verkoop 
van tweedehands spullen 
gaat  100% naar de stich-
ting. Er zijn ongeveer 1500 
mensen in Nederland die 
aan de ziekte CF lijden. De 
levensverwachting van een 
persoon die aan deze ziek-
te lijdt is niet hoger dan ge-
middeld 40 jaar. Velen halen 
dit trouwens niet. Tijdens 
het benefi etconcert in Vel-
serduin zal dan ook worden 
stilgestaan bij mensen uit 
Velsen die kinderen hebben 
verloren aan deze ziekte. 
Onder de artiesten Carina 
Lemoine, Frans Zeilmaker, 
Cock Zwanenburg en Re-
né Philippo. Zaal open om 
14.00 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de familie Bak-
ker, Pres. Krugerstraat 31 in 
IJmuiden, Speeltuin Zeewijk 
en aan de zaal. 



IJmuiden - Om ook in de 
toekomst verzekerd te zijn 
van een gezonde damver-
eniging in IJmuiden stelt de 
jeugdcommissie alles in het 
werk om de jongens en meis-
jes de kneepjes van het dam-
men bij te brengen. 
De opkomst bij de jeugd is 
goed en er zijn deskundi-
ge jeugdleiders die met en-
thousiasme wekelijks aan de 
slag gaan. In de onderlinge  
jeugdcommissie gaan Abel 
Vestering en Lorens Hoeve 
met vier punten aan de lei-
ding.
In de onderlinge competi-
tie bij de senioren ging veel 
aandacht uit naar het toptref-
fen tussen Jesse Bos en Mar-
tin van Dijk. De partij werd 
een damgevecht op hoog ni-
veau. Even leek het erop dat 
Van Dijk aan het langste eind 
zou trekken maar met kun-
dig verdedigen behaalde 
Bos een gelijkwaardige re-
mise uit het duel. Opmerke-

lijk is het optreden van Nico-
le Schouten. Een week eerder 
hield ze Martin van Dijk van 
de winst af en nu speelde ze 
een prachtpartij tegen Harrie 
van der Vossen. In het mid-
denspel verraste Schouten 
haar tegenstander met een 
fraai offer. 
Daarna kwam Van der Vos-
sen goed weg en bereikte 
nog een magere remise. Het 
lijkt erop of Max Doornbosch 
voor de leeuwen wordt ge-
worpen. Alle toppers heeft hij 
nu gehad en uit de vijf wed-
strijden rest hem slechts 1 
mager puntje.
De damcombinatie die hij te-
gen Stijn Tuijtel uit de stand 
toverde bleek niet voldoend 
en moest hij zelfs beko-
pen met een nederlaag.  Jan 
Maarten Koorn boekte een 
winst uit het boekje tegen 
Jan Apeldoorn. Rick Hart-
man blunderde waar Bram 
van Bakel dankbaar van Pro-
fiteerde. 

Pinokkio wordt De Vlinder
Velsen-Noord - Half sep-
tember is de Brede School 
aan de Heirweg 2 officieel 
geopend. Peuterspeelzaal Pi-
nokkio heeft hierin twee lo-
kalen betrokken en heet van-
af nu peuterspeelzaal de Vlin-
der. Dit heuglijke feit werd 
op 16 september gevierd met 
de voorstelling ‘Muis zoekt 
een huis’ van poppenthe-
ater Peterselie. Buurtcen-
trum De Stek, ook gehuis-
vest in de Brede School, had 
hun zaal ter beschikking ge-
steld, zodat alle kinderen te-
gelijk de voorstelling konden 
bijwonen. Marjanne Peters, 
de poppenspeelster, wist de 
peuters door het mooie decor 
en de ‘levende’ dieren, vanaf 
het eerste moment te boeien. 
Helemaal toen de trekharmo-
nica te voorschijn kwam en 
de kinderen mochten mee-
zingen met muis. 
Het verhaal was voor de peu-
ters niet onbekend. De afge-

lopen weken heeft het pren-
tenboek ‘Muis zoekt een huis’ 
centraal gestaan in de activi-
teiten van de groepen van De 
Vlinder. De kinderen hebben 
gespeeld, geknutseld en ge-
zongen over de zoektocht van 
muis. Net als in het verhaal 
van muis is de peuterspeel-
zaal sinds de verwoesten-
de brand van buurtcentrum 
De Mel op 1 januari 2012 op 
zoek geweest naar een nieuw 
onderkomen. Na tweeënhalf 
jaar onderdak te hebben ge-
kregen in basisschool de Tri-
angel, zijn zij ontzettend blij 
met deze nieuwe plek in de 
Brede School en hopen hier 
met de peuters nog heel veel 
plezier te hebben. 
Bent u nieuwsgierig gewor-
den? De gehele week met 
uitzondering van de woens-
dag bent u van harte wel-
kom om een kijkje te komen 
nemen. (foto: Fotostudio Van 
den Engh)

IJmuiden - Zaterdag 3 okto-
ber is de jaarlijkse bazaar van 
de Nieuwe Kerk aan de Kon. 
Wilhelminakade 265. Vanaf 
10.00 uur kunt u lekker strui-
nen bij de kramen of op het 
Waterlooplein. Talloze hand-
gemaakte artikelen, van ge-
breide sokken tot jam, staan 
klaar voor de verkoop. Tus-
sendoor draait het Rad van 
Avontuur met mooie prijzen. 
Traditiegetrouw is er vers ge-
bakken vis en haring, en kun 
je terecht voor een kopje kof-
fie met eigengemaakt gebak. 
Kortom: je vindt er altijd iets. 
De opbrengst is bestemd 
voor de monumentale kerk.

Bazaar in 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Op  maandag 5 
oktober is er weer een ge-
zellige bijeenkomst van de 
Postzegel Club IJmuiden. De-
ze wordt vanaf 19.30 uur ge-
houden in De Bolder, Bloem-
straat 124 in IJmuiden. Leden 
en niet-leden kunnen hun 
boeken meenemen, zodat er 
geruild kan worden. Meer 
weten? Bel 06-41804330 (na 
18.00 uur).

Postzegelavond

Velsen-Zuid - Vorige week 
zaterdag 26 september was 
het Beeckestijn parcours aan 
zet bij de klootschieters van 
Full Speed. Wandelsportver-
eniging De Kennemer Jagers 
deed ook mee. En er waren 
twee nieuwe spelers bij geko-
men, Jan Gr. en Wilco. Zij mo-
gen drie keer gratis meedoen. 
Het koud buffet van Rocky is 
zaterdag goed in de smaak 
gevallen, Ook de mand stok-
brood en IJmuider bollen van 
Willem Bastmeijer waren heer-
lijk. Alleen de opkomst viel te-
gen. Nu de uitslag van de 
Beeckestijn route. Team 2 met 
Peter, Jan Gr. en Ton werd vier-
de met 97 schoten en 10 me-
ter. Team 1 met Nico, Harm en 
Willem K. werd derde met 71-
0. Team 4 met Dirk, Jan St. en 
Dries werd tweede met 70-103. 
Team 3 met Sander, Raymond 
en Wilco, werd eerste met 
65-0. Kampioen van seizoen 
2014-2015 bij de heren werd 
Nico Prins met 89 punten. PK-
Heren is gewonnen door Dirk 
Sieraad met 65  schoten en 24 
meter. Bij het PK-Dames won 
Ina Pover  met 96 schoten en 
10 meter. De prijzen kunnen 
bij de penningmeester opge-
haald worden. Wilt u ook drie 
keer meegooien? Bel Ton Boot  
via 0255-510085 of mail naar:   
snelboot@planet.nl.

Klootschieten

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Wijkplatform IJmuiden-Zuid behartigt de belangen van de wijkbewoners in IJmuiden-Zuid. IJmuiden-Zuid is het 
gebied gelegen tussen de Heerenduinweg, Gijzenveltplantsoen, Lange Nieuwstraat, en het oude spoor achter 
de Minister van Houtenlaan. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de leefbaarheid in de wijk. Dit is 
niet zonder resultaat. Regelmatig worden we door de gemeente betrokken bij ontwikkelingen in de wijk of het 
maken van plannen voor de toekomst.
Van het opknappen van een kinderspeelplaats tot het meedenken aan een beleidsplan. Een aantal keren 
heeft het Wijkplatform ook een wijkraadpleging gehouden om de meningen van de bewoners te peilen en de 
gemeente of andere stakeholders hierover te informeren. Recent nog heeft het Wijkplatform gepleit voor een 
Omgevingsmanager tijdens de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. Gelukkig is er naar ons geluisterd en 
is er nu een Omgevingsmanager die de belangen van de bewoners behartigd tijdens deze zeer ingrijpende 
reconstructie.
Het Wijkplatform is daarom op zoek naar wijkbewoners die mee willen denken en mee willen praten over wat 
er in de wijk gebeurd. We willen constructief mee praten en kijken naar de toekomst. We zoeken ook mensen 
die bereid zijn zich in bepaalde zaken te verdiepen en materie die soms ver van ons weg ligt voor de overige 
wijkplatformleden duidelijk te maken. Samen kunnen we de leefbaarheid in de wijk verbeteren en in stand 
houden. Heeft u interesse? Neem contact met ons op of kom eens naar een wijkplatform vergadering.

U kunt contact met ons op nemen via e-mail: ijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Of kijkt u eens op onze website: www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid

Emiel Webbe
Voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Wijkplatform IJmuiden-Zuid
zoekt betrokken wijkbewoners
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Op vrijdag 9, zaterdag 
10 en zondag 11 oktober 
heerst op het strand van 
Villa Westend een echte 
festivalsfeer.

Vanaf vrijdag 17.00 uur kun-
nen bezoeker genieten van 
diverse activiteiten. Er zijn 
huskyhonden & rendie-
ren aanwezig, kampvuur-
tjes, akoestische livemuziek, 
sauna & hottub (dus neem 
je zwemkleding mee), noor-
derlichtshow en natuurlijk 

een gezellige buitenbar met 
Finse hapjes! De toegang is 
gratis.

Op zaterdag en zondag is 
het festival geopend vanaf 
12.00 uur met dezelfde acti-
viteiten plus een echte win-
termarkt! In het weekend 
worden er ook twee keer 
daags gratis informatieses-
sies gehouden door Buro 
Scanbrit. Wel even aanmel-
den via www.buroscanbrit.
nl/informatiedagen.

Van 5 tot en met 11 oktober bij Villa Westend in Velserbroek

Maak kennis met de smaak van Lapland
Van 5 tot en met 11 ok-
tober staat Villa Westend 
in Velserbroek volledig in 
het teken van Lapland, het 
meest noordelijke punt-
je van Europa dat bij de 
poolcirkel ligt. Het evene-
ment Villa’s Taste of Lap-
land, dat in samenwerking 
met Buro Scanbrit wordt 
georganiseerd, laat be-
zoekers kennismaken met 
de sfeer én smaak van het 
echte Lapland. Dineren in 
een houten ‘kota’, een ont-
moeting met huskyhon-
den en relaxen in een Fin-
se sauna; tijdens Taste of 
Lapland kan het allemaal.

Op het strand van Villa Wes-
tend komt een traditioneel 
houten huis te staan waarin 
maximaal 50 gasten per zit-
ting de smaak van Lapland 
kunnen proeven. Twee Fin-
se koks die speciaal voor dit 
evenement naar Nederland 
komen, schotelen de gasten 
een onvergetelijke culinai-
re ervaring voor met onder 
andere verschillende berei-
dingen van rendier en knis-
perend verse zalm. Het di-
ner wordt geserveerd in 
een sfeer van rendierhui-
den, open vuur en het bijzon-
dere verhaal over het leven 

van het inheemse Samivolk. 
Lunch (2 gangen inclusief 
koffi e en thee met friandises 
31,50 euro p.p.) is dagelijks te 
reserveren om 12.00 uur. Het 
diner (3 gangen 42,50 euro 
p.p.) start om 17.00 en 20.00 
uur. Op zaterdag is televisie-
kok en Scandinavië-kenner 
René Pluim aanwezig in de 
Finse kota.

Maar Taste of Lapland heeft 
meer te bieden dan lekker 
eten en drinken. In het week-
end van 9, 10 en 11 oktober 
is er op het strand van Vil-
la Westend een compleet 
Fins festival. Op de winterse 
markt zijn talloze leuke ca-
deaus voor in huis of voor de 
feestdagen te vinden. Ver-
deeld over verschillende da-
gen kunnen bezoekers ken-
nismaken met rendieren en 
huskyhonden, een noorder-
lichtshow, sneeuwschoen-
wandelen en een Finse sau-
na met hot tub. Er wordt ook 
een cursus Fins koffi ezetten 
gegeven. Onder de bezoe-
kers wordt een volledig ver-
zorgde reis naar Lapland ver-
loot. Het volledige program-
ma is vanaf begin september 
te vinden op www.villawes-
tend.nl.

Taste of Lapland wordt ge-
organiseerd in samenwer-
king met Buro Scanbrit, een 
reisorganisatie die al 45 jaar 
op zoek gaat naar de leuk-
ste adressen in Scandina-
vië, IJsland, Ierland en Groot-
Brittannië. Uniek is de Winter 
Adventure in Lapland, een 
week vol bijzondere activi-
teiten zoals een huskysafari, 
sneeuwscootertocht en noor-

derlichttour – inclusief recht-
streekse vlucht naar Lapland. 
Op zaterdag en zondag or-
ganiseert Buro Scanbrit spe-
ciale informatiesessies van 
14.00 tot 15.00 uur en van 
16.00 tot 17.00 uur. Aanmel-
den kan via www.buroscan-
brit.nl/informatiedagen.

Villa Westend is een trendy 
horecalocatie aan de rand 

van Haarlem, Spaarnwoude 
en Velsen. Het restaurant is 
dagelijks vanaf 10.00 uur ge-
opend. Het is mogelijk om de 
zalen te huren voor vergade-
ringen, presentaties, trouwe-
rijen, lunches of bijvoorbeeld 
een high tea. Meer weten? 
Kijk dan op de vernieuwde 
website www.villawestend.nl 
of volg Villa Westend op Fa-
cebook en Twitter.

Festivalsfeer op vrijdag, 
zaterdag en zondag

Heerlijk dineren in Lapse sferen
Heb jij al een tafel gereserveerd voor een 
unieke Finse lunch of diner in onze Finse Ko-
ta? Speciaal voor dit evenement komen 2 
Finse topkoks over uit Finland om jullie een 
onvergetelijke Finse smaakbeleving voor te 
schotelen. Met onder andere het meest mal-
se stukje rendiervlees dat je ooit hebt gege-

ten. Reserveer snel een tafel want vol is vol 
en het gaat hard. 5 t/m 11 oktober dagelijks 
lunch 2-gangen inclusief koffi e/thee & frian-
dises om 12.00 uur en dagelijks diner 3-gan-
gen exclusief koffi e/thee om 17.00 en om 
20.00 uur. Bel voor reserveren of meer infor-
matie naar Villa Westend: 023-5381878.
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IJmuiden - LTC de Heeren-
duinen blikt terug op een 
fantastisch gezelligheids-
toernooi op 20 september. 
Het was een heel mooie dag, 
samen met spelers en toe-
schouwers kwamen onge-
veer 100 mensen naar de 
tennisclub. ,,Via deze weg 
wil ik iedereen bedanken, 
de vrijwilligers die hebben 
geholpen en niet te verge-
ten onze sponsoren die de-
ze dag mogelijk hebben ge-
maakt’’, zegt organisator 
Joop Hoitinga. Sponsors zijn 
Slagerij Schaaper, Juwelier 
Post, Hermans Marine, Ten-
nisschool TSK, Boekette-
rie Bonny, Leo Wijnker, Dick 
Castricum Installatie, Jan 
Edeling Partner in Projecten, 
Willem Rolvink, Jouw Lami-
naat en Wonen Totaal, Vo-
lendammer Vishandel Veer-
man, Garage Stormvogels, 
MultiMate, Café restaurant 
Mojo’s, Café Cheers, Dinie 
Perisuttie en Janny en Den-
nis Hoitinga.

Heerenduinen 
bedankt 

vrijwilligers
en sponsors

Doe-middagen 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Op woensdag 7 ok-
tober, woensdag 11 november 
en woensdag 9 december or-
ganiseert het Technisch Colle-
ge Velsen weer doe-middagen 
voor leerlingen van de groe-
pen acht van de basisscho-
len in IJmond. De afgelopen ja-
ren werden deze middagen al-
tijd goed bezocht. Achtstegroe-
pers kunnen kennis maken met 
de school. Niet door stil te zit-
ten en te luisteren, maar door te 
doen! Uiteraard wordt er op de-
ze middag een techniekwerk-
stuk gemaakt. Maar ook tech-
nisch tekenen komt aan bod, 
en de verzorging van de inwen-
dige mens.
Het Technisch College Velsen 
wordt steeds meer een begrip 
in de IJmond, maar ook in de 
wijde omgeving. Diverse tv-ac-
tualiteitenprogramma’s hebben 
aandacht aan de school be-
steed, omdat de laatste jaren 
het besef is doorgebroken dat 

er in de toekomst een enorm 
tekort aan vaklieden gaat ont-
staan. Het Technisch Colle-
ge Velsen is één van de wei-
nige Vmbo-scholen in Neder-
land, die nog helemaal in tech-
niek gespecialiseerd is. Het stelt 
zich ten doel om haar leerlingen 
af te laten studeren als ‘junior-
vakman’. Een vervolgopleiding 
aan het MBO zorgt daarna voor 
een prima startpositie op de ar-
beidsmarkt.
De komende maanden zullen 
alle leerlingen van de groepen 
acht van de basisschool een 
keuze moeten maken voor een 
vervolgopleiding. Voor leerlin-
gen die van die typische ‘doe’-
kinderen zijn, is het Technisch 
College Velsen een prima plek. 
Via 0255-514006 kan men een 
plaatsje reserveren voor de 
Doe-middag. Deze begint om 
13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Zie ook www.technischcollege-
velsen.nl.

Velsen – De stijgende toe-
loop van vluchtelingen 
noopt de overheid gemeen-
ten uit te nodigen extra op-
vang te regelen. Momen-
teel is er voldoende directe 
opvang voor vluchtelingen, 
maar is er wel meer perma-
nente opvang nodig voor 
mensen die een verblijfsver-
gunning hebben gekregen. 
Gemeenten krijgen een ver-
goeding voor tijdelijke op-
vang van vergunninghou-
ders. 10.000 vergunning-
houders in Nederland heb-
ben nog geen vaste woning. 
Deze worden over verschil-
lende gemeenten verspreid. 
Voor Velsen komt het ex-
tra aantal vergunninghou-
ders op 41 personen, bo-
venop het al eerder toege-
wezen aantal van 115 men-
sen. Deze getallen gelden 
voor 2015. Vorige week is 
tijdens een informele raad-
sessie hierover gesproken. 
Afgesproken is dat het col-
lege gaat zoeken naar mo-
gelijkheden voor deze op-
vang. Dat kunnen bestaan-
de locaties of nog te bou-
wen opties op vrije grond 
zijn.

Extra opvang 
vergunning-

houders

Gratis bijeenkomst 
over uitvaartkosten

IJmuiden - ‘Wat kost een uit-
vaart nou eigenlijk?’ Dat is mis-
schien wel de meestgestelde 
vraag aan een uitvaartverzorger. 
Gevolgd door de vraag: ‘Is mijn 
oude polis nog geld waard? 
Of is het verstandig als ik een 
nieuwe verzekering afsluit? En 
wat voor verzekering dan?’ Uit-
vaartverzorging IJmond wil u 
graag helpen deze vragen te 
beantwoorden. Daarom organi-
seren zij dinsdag 6 oktober een 
bijeenkomst over uitvaartkos-
ten en -verzekeringen. Daar-
in wordt verteld wat er allemaal 
komt kijken bij een uitvaart en 
welke kosten dat met zich mee-
brengt. Bovendien komen ver-
schillende vormen van verzeke-
ringen aan de orde. En natuur-
lijk is er ruimte om al uw vra-
gen te stellen. Komt u ook? De 
bijeenkomst is gratis en vindt 

plaats in het uitvaartcentrum 
aan de Waalstraat 101 in IJmui-
den van 10.00 tot 12.00 uur. Zij 
vinden het fijn als u even laat 
weten of u komt, zodat zij vol-
doende stoelen klaar kunnen 
zetten. U kunt bellen met 0800-
0375 of een e-mail sturen aan 
info@ijmonduitvaart.nl.

Rookworst Groenendaal 
met goud bekroond

IJmuiden - Dat écht lekke-
re rookworst maken een pro-
fessioneel vak van de slager 
is, heeft Keurslager Groenen-
daal bewezen. Zijn rookworst 
is tijdens de landelijke rook-
worstkeuring van de Vereni-
ging vanKeurslagers met een-
hoogst haalbare - goud - be-
kroond. Deskundige keur-
meesters keurden de rook-
worst op diverse punten en 
concludeerden dat de am-
bachtelijke rookworst van 
Keurslager Groenendaal van 
hoge kwaliteit is.
Keurslager Groenendaal is bij-
zonder trots op deze uitslag: 
,,De ‘r’ is weer in de maand 
en dat betekent dat het rook-
worstseizoen is gestart. Om 
de beste kwaliteit te garan-
deren laten we onze rookwor-
sten altijd door een onafhan-
kelijke jury keuren. We maken 
onze rookworsten met grote 
zorg: van het kruiden van het 
beste vlees, tot het roken in 

onze rookkasten. En dat heb-
ben ook de keurmeestersge-
proefd”, aldus de onderne-
mer. De keurmeesters hebben 
onder andere gekeken of de 
rookworst de juiste ‘bite’ heeft 
en of de typische rooksmaak 
in voldoende mate aanwe-
zig is. De rookworst van Keur-
slager Groenendaal voldoet 
hieraan en is daarom ‘goud’ 
waard. Een perfecte én erg 
lekkere ambachtelijke Keur-
slager rookworst!
Begin oktober openen de 
Keurslagers traditiegetrouw 
het rookworstseizoen. Van 5 
tot en met 10 oktober kun-
nen klanten de rookworst in 
de winkel proeven en profi-
teren van een scherpe aan-
bieding: de tweede rookworst 
gratis! Op deze manier kan ie-
dereen zelf ontdekken waar-
om de ambachtelijke rook-
worst van de vakman zo ont-
zettend lekker is én met recht 
goud waard is.

Op 31 oktober in SnowPlanet
Jan Smit en Wipneus en 
Pim naar 2Generations

Velsen-Zuid - Jan Smit 
maakt voor het eerst zijn op-
wachting bij 2Generations. 
Hij is de hoofdgast van de 
Velsense editie op zaterdag 
31 oktober in SnowPlanet.
Maar niet alleen de Volen-
damse zanger is de pu-
bliekstrekker, ook het be-
faamde DJ-duo Wipneus en 
Pim zal de bezoekers laten 
dansen en feesten.
SnowPlanet is een beken-
de locatie voor 2Genera-
tions. Er worden drie zalen 
ingericht waardoor de be-
zoekers de hele avond kun-
nen kiezen uit verschillen-
de muzieksoorten. Het feest 
begint om 21.00 uur. Tickets 

kosten 20 euro per stuk. 
Naast de genoemde arties-
ten zijn er optredens van de 
2Generations Showband 
en diverse DJ’s. Er is er ook 
een spetterend rockcon-
cert van de Gitarama’s en 
bezoekers worden in staat 
gesteld naar hun eigen vi-
nylmuziek te luisteren: DJ 
Strijkplank is aanwezig om 
de meegebrachte platen te 
draaien.
Kaarten zijn te koop via 
www.2generations.nl en 
bij onder meer Hair in, Van 
Keulen Mode, Primera, 
Maaike Tromp en City Sport 
Santpoort. (foto: Michel van 
Bergen)
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Lokale omroepen
gaan samenwerken
IJmond - De lokale omroe-
pen in Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen hebben een inten-
tieovereenkomst getekend 
die een intensievere samen-
werking tussen de drie orga-
nisaties beoogt. De onder-
tekening vond plaats tijdens 
de open dag van Heems-
kerk FM en 251TV, die werd 
georganiseerd in het ka-
der van het 25-jarig bestaan 
van de stichting waarin de 
omroepactiviteiten zijn on-
dergebracht. De lokale om-
roepen in Nederland, verte-
genwoordigd in de Organi-
satie Lokale Omroepen Ne-
derland (OLON) werken 
aan verdere professionalise-
ring van de branche. Lande-
lijk wordt daarbij onder meer 
ingezet op schaalvergroting 
door fusie of intensieve sa-
menwerking. Van een fusie 
is in de regio IJmond voorals-
nog geen sprake, maar de in-
tentie tot samenwerken is er. 
Sterker nog, er wordt al ge-
ruime tijd samengewerkt. Dat 
resulteerde onder meer al in 
het wekelijkse programma 
IJmond Sport, dat op zon-

dagmiddag via de drie om-
roepen te beluisteren is. Ook 
worden door de omroepen 
verschillende eigen produc-
ties onderling uitgewisseld. 
Zo kunnen de luisteraars in 
Beverwijk al geruime tijd op 
vrijdagmiddag luisteren naar 
de harmonie-, fanfare- en 
brassmuziek die Heemskerk 
FM op woensdagavond uit-
zendt. In Velsen wordt het 
door Radio Beverwijk gepro-
duceerde programma over 
gezond zijn en gezond blij-
ven door RTV Seaport her-
haald en zo zijn er meer pro-
gramma’s die de drie omroe-
pen van elkaar gebruiken. 
Eerder werd al met succes 
een gezamenlijk programma 
gemaakt rond de IJmond Top 
50, een muzieklijst met al-
leen artiesten uit deze regio. 
Het ondertekenen van een 
intentieverklaring om de sa-
menwerking te intensiveren 
is een volgende stap in het 
proces. De voorzitters van 
de drie omroepen hebben 
het document zaterdagmid-
dag ondertekend. (Bos Me-
dia Services)

Dierendag is open dag 
bij Kerbert Dierentehuis

IJmuiden - Zondag 4 okto-
ber is de jaarlijkse open dag 
in het Kerbert Dierentehuis, 
van 12.00 tot 16.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom 
om rond te kijken en kennis 
te maken met de asieldieren. 
Op de dag zelf worden de 
dieren niet herplaatst, maar 
ze kunnen wel worden be-
sproken en later die week 
worden opgehaald. 
Dit jaar is het Knaagdieren-
centrum verhuisd naar het 
Kerbert Dierentehuis en na-
tuurlijk kunt u ook hier een 
kijkje nemen bij de dieren.
Er zijn zondag verschillende 
kraampjes aanwezig, waar-
onder de dierenarts en de 
gedragstherapeut voor al-

le vragen. Eigen honden zijn 
ook welkom, mits aangelijnd. 
Natuurlijk is er zoals altijd 
een springkussen voor de 
kinderen en nieuw dit jaar 
is een loterij met leuke ge-
sponsorde prijzen van al-
le sponsors. De lootjes zijn 
op de open dag verkrijgbaar 
en kosten 1 euro. De prijzen 
worden om ongeveer 15.15 
uur verloot. De getrokken 
nummers komen worden op 
de website en Facebook-pa-
gina gezet. Gewonnen prijzen 
zijn op vertoon van het loot-
je de week erna bij het Ker-
bert Dierentehuis af te halen. 
Locatie: Heerenduinweg 8, 
IJmuiden. Bel voor meer in-
formatie: 0255-515744.

Leer zelf je haar föhnen

IJmuiden - In één avond 
ben je in staat je eigen haar 
te föhnen en zie je eruit of je 
net van de kapper komt. Dit 
is een initiatief van Selma 
Vermin en Marianne Hijdra 
van Van Velsen Kappers in 
IJmuiden. De cursus van één 
avond voorziet in een grote 
behoefte.
Net bij de kapper vandaan 
zit m’n haar zo fantastisch, 
maar wat moet ik ’s mor-
gens of als ik mijn haar ge-
wassen heb? Ik pak de föhn 
of borstel en probeer er mo-
del in te krijgen, maar hoe en 
waar begin ik dan? De cur-
sus geeft antwoord op vra-
gen als, hoe föhn ik volume 
in mijn haar? hoe krijg ik die 
eeuwige middenscheiding 
weg? Waarom staat mijn 
haar altijd naar buiten? En 
waarom zakt mijn kapsel zo 
snel uit? Enkele van de ve-
le vragen waarop je na één 
avond antwoord op krijgt. 
Twee topstylisten zullen je 

begeleiden. Nadat je haar 
gewassen is en je een dui-
delijk uitleg heb gehad be-
gint het werkelijke föhnen 
in praktijk. Door middel van 
de stap voor stap föhnme-
thode zet je de theorie om in 
de praktijk. Er zijn föhnen en 
verschillende soorten bor-
stels waar je keuze uit kunt 
maken al na gelang het re-
sultaat. Als het kapsel in mo-
del is gebracht, begint het 
volgende essentiële onder-
deel van het föhnen, de fi -
nishing. Natuurlijk moet het 
kapsel enigszins stevig zijn, 
maar vooral niet stijf gekapt. 
Daarom leggen ze een heel 
belangrijk accent op de mo-
derne fi nishing technieken. 
De föhn technieken zijn te-
vens te gebruiken voor Car-
menset, krultang, thermo-
borstel en watergolf. 
Iedereen die interesse heeft 
kan zich inschrijven, de cur-
sus duurt een avond en 
kost 45 euro per persoon.  
De avond begint om 19.00 
uur en eindigt om circa 
21.45 uur. Beschikbare da-
ta zijn donderdag 15 okto-
ber en donderdag 5 novem-
ber 2015.
Van Velsen Kappers bevindt 
zich aan de Lange Nieuw-
straat 181, telefoon 0255-
785182.

Gezamenlijke 
aanpak 

schoolverzuim
Velsen – Uit het jaarverslag 
Leerplicht van de gemeente 
Velsen 2014-2015 blijkt dat het 
schoolverzuim effi ciënter wordt 
aangepakt. De contacten tus-
sen leerplichtambtenaren en 
scholen zijn verbeterd om het 
schoolverzuim beter in beeld te 
brengen. Met een gezamenlijke 
aanpak, waarbij ook leerlingen 
en ouders betrokken zijn wordt 
het verzuim teruggedrongen. Er 
ligt nu een realistischer school-
verzuimgetal op tafel dat welis-
waar hoger is, maar dat ook be-
tekent dat er meer gevallen wor-
den opgepakt. Om het luxe-ver-
zuim terug te dringen op het pri-
mair onderwijs wordt vaker ge-
controleerd op verzuim vlak 
voor vakanties. Ook op het MBO 
worden acties op verzuim va-
ker samen met de school uitge-
voerd. Het gaat dan niet alleen 
om de jeugd die nog leerplichtig 
is, maar ook om leerlingen die 
nog geen startkwalifi catie heb-
ben behaald. Die startkwalifi ca-
tie (meestal een diploma) wordt 
gezien als vereiste voor het 
makkelijker vinden van werk. In 
het schooljaar 2014-2015 waren 
er in Velsen 10.231 leerplichtige 
leerlingen. Het aantal verzuim-
meldingen bedroeg 289. Er wer-
den 22 processen-verbaal op-
gemaakt tegen schoolverzui-
mers. Binnen het speciaal on-
derwijs en het primair onderwijs 
zijn de verzuimmeldingen geste-
gen. Vooral in het primair onder-
wijs ging het vaker om luxe-ver-
zuim. Leerlingen van het MBO 
die tijdelijk geen opleiding vol-
gen worden, waar mogelijk, in-
gezet bij Groenvoorzieningen 
om het thuis zitten, inactiviteit 
en eventuele ongewenste activi-
teiten, te doorbreken. Deze sa-
menwerking met Groenvoorzie-
ningen wordt door zowel be-
trokkenen vaak als positief erva-
ren. Het doel is altijd om de jon-
geren weer terug naar school te 
krijgen.

Regio - Loskomen van het ego 
lijkt een onmogelijke zaak, om-
dat we geloven dat zonder het 
ego alles chaos zou zijn. Hoe 
krijg je helder dat je een keuze 
hebt, terwijl je niet ziet dat die 
mogelijkheid er is? Kom naar 
de verhaallezing van Carmen 
de Haan, ‘de waanzin van het 
ego’ op zondag 4 oktober, van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 in 
Bloemendaal. Bijdrage is 8 eu-
ro. Zie ook  www.carmende-
haan.nl.

‘Waanzin 
van het ego’

Nieuwe zangeres bij Leff
Velsen - Coverband Leff 
met bandleden uit Velsen en 
Haarlem heeft een wijziging 
ondergaan. Zangeres Mirella 
ten Boekel heeft de band ver-
laten en haar plaats is inge-
nomen door Monique Scha-
dé. Na een korte auditie eind 
augustus was al snel duide-
lijk dat Monique perfect past 
binnen de groep van Leff, zo-
wel als persoon als muzikaal.   
Zij weet als geen ander een 
optreden tot een waar feest 
van herkenning te maken. 
Samen met de 5-koppige 
band wordt een enthousiast 
optreden neergezet. Het re-
pertoire bestaat uit een ori-
ginele keuze van bekende 
en dansbare nummers, van 
rockclassics tot Top 100 hits. 

De mix van pop, soul en rock, 
maakt Leff veelzijdig en fl exi-
bel. Een feestband om bij ie-
der optreden het dak eraf te 
spelen. Bel voor meer infor-
matie naar Frans Looij: 06-
23476546 of mail naar info@
leff-coverband.nl. Zie ook 
www.leff-coverband.nl.
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Finale Streetleague
Vrijdag is de finale van 
de Telstar Streetleague 
2015. De teams die tot de-
ze eindstrijd zijn doorge-
drongen, hebben dit ge-
haald door zowel goed te 
voetballen in de voorronde 
als door een goede wijkbij-
drage te leveren. De finale-
ronde in het Telstar Stadi-
on begint om 17.00 uur, de 
prijsuitreiking is vlak voor 
de aftrap van de wedstrijd 
van Telstar tegen FC Eind-
hoven.

Aan de vierde editie van de 
Streetleague deden achttien 
jongens- én meidenteams 
mee. Zij waren verdeeld over 
drie voorrondes, die dit voor-
jaar werden gespeeld op het 
Cruijff Court in het Pleiaden-

plantsoen in IJmuiden-Zee-
wijk, de Wieringeraak in Vel-
serbroek en het Homburg-
plantsoen in IJmuiden-West.
De finalisten bij de jongens 
zijn de teams FC Zeewijk, De 
Blauwe Leeuwen, De Toma-
tenplukkers en FC Gekke-
boys. Bij de meiden zijn dit 
The Lady Killers, The Squad, 
en de Blauwe Leeuwinnen. 
Tussen Team Tess en de Zee-
wijkmeiden wordt vlak voor 
de finale een beslissingswed-
strijd gespeeld, de winnaar 
hiervan gaat alsnog door naar 
de finale.
Naast het voetballen konden 
de jongens en de meiden net 
zoveel punten halen met het 
verrichten van een wijkbijdra-
ge. Hoe origineler en effectie-
ver deze bijdrage, hoe meer 

punten er werden toegekend. 
De jongeren lieten zich van 
hun goede kant zien door bij-
voorbeeld de buurt schoon 
te maken, te helpen bij een 
sportvereniging of tuintjes 
van minder valide bewoners 
of tehuizen op te knappen.
Alle finalisten krijgen van Tel-
star een trainingspak. De 
winnaars krijgen bovendien 
een beker en seizoenskaar-
ten voor de Witte Leeuwen of 
Leeuwinnen. Het meest spor-
tieve team krijgt vrijkaarten 
voor de wedstrijd Telstar – 
Jong Ajax. Daarnaast zijn er 
mooie prijzen voor de beste 
speelster en speler, die wor-
den toegekend door oud-Tel-
starspeler en ex-international 
Ruud Geels. Zie ook www.tel-
starthuisindewijk.nl.

TELSTAR ✩ NIEUWS

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Kaartverkoop beker-
duel Telstar-AZ gestart
Het is voor seizoenkaart-
houders van Telstar sinds 
vandaag mogelijk om 
kaarten te kopen voor 
de KNVB Bekerwedstrijd 
Telstar–AZ op donderdag 
29 oktober om 20.45 uur. 

De seizoenkaarthouders* 
krijgen voorrang op de niet 
seizoenkaarthouders tot en 
met de wedstrijd van vrijdag 
a.s. tegen FC Eindhoven. Na 
de wedstrijd tegen FC Eind-
hoven is er voor iedereen 
de mogelijkheid om kaarten 
voor de derby aan te schaf-
fen. Hier geldt geen club-
kaart verplichting. Tot 22.30 
uur zal er een speciale kas-
sa geopend zijn op het voor-
plein waar de kaarten aan-
geschaft kunnen worden. 
Tot 20.15 uur is er bij deze 
kassa alleen verkoop voor 
seizoenkaarthouders. Van-
af volgende week is het de 
gehele week mogelijk uw 
kaarten aan te schaffen via 

het Telstar stadion. Er geldt 
een maximum van vijf kaar-
ten per persoon. Het is ver-
plicht uw ID-kaart te laten 
zien bij verkoop van kaarten. 
Het is niet mogelijk kaarten 
online of telefonisch te re-
serveren. 
 
*Tijdens de bekerwedstrijd 
gelden er op Oost, Zuid en 
West A en West F geen vas-
te plaatsen.
 
Prijzen tijdens voorverkoop:

Oosttribune 15 euro
Zuidtribune 10 euro
(staanplaatsen)
West A/West F 20 euro
 
In de voorverkoop geldt er 
op elke kaart een korting 
van 5 euro. Op de wedstrij-
davond zullen eventueel 
overgebleven kaarten ver-
kocht worden voor 20 euro 
(Oost), Zuid 15 euro en West 
A / West F 25 euro verkocht.

Telstar nog altijd 
 ongeslagen in eigen huis

W W W . S C T E L S T A R . N L

Telstar stadion | 1970 AB IJmuiden | Tel. 0255 - 54 69 20

 TELSTAR 
– 

FC EINDHOVEN
V R I J DAG  2  O K T O B E R 

2 0 . 0 0  U U R .

WIJ CREËREN KANSEN

VOORVERKOOP 
TELSTAR - AZ 

VOOR BEZOEKERS 
TELSTAR - 

FC EINDHOVEN. 
ZIE WWW.SCTELSTAR.NL VOOR 
HET GEHELE VERKOOPSCHEMA
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Gemeenteraad behandelt 
conceptbegroting 2016
De gemeenteraad bespreekt op 
donderdag 8 oktober de concept-
begroting 2016 in een openbare 
raadsbrede sessie van het Raad-
splein, aanvang 20.45 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad geeft een eerste 
oordeel over de conceptbegroting 
2016. Aan het begin van de sessie 
kunnen inwoners van Velsen inspre-
ken over de conceptbegroting 2016. 
De insprekers dienen zich wel aan te 
melden bij de gri�  e uiterlijk woens-
dag 7 oktober 16.00 uur met vermel-
ding van onderwerp, naam, telefoon 
en e-mailadres.

In de raadsvergadering op donder-
dag 5 november 2015 geven de frac-
ties hun oordeel over de conceptbe-
groting en lichten zij ingediende mo-
ties en amendementen toe. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders geeft hier een reactie op. Ver-
volgens discussiëren de raadsleden 
met elkaar over de ingediende mo-

ties en amendementen. Aan het eind 
van deze raadsvergadering worden 
eventuele wijzigingen en voorstellen 
in stemming gebracht en stelt de ge-
meenteraad de begroting 2016 vast.

In de conceptbegroting 2016 staat 
wat de gemeente Velsen in 2016 wil 
bereiken en hoeveel dat kost. De 
conceptbegroting is gebaseerd op de 
perspectiefnota 2015 die in juni door 
de gemeenteraad is vastgesteld. Bij 
het opstellen van de perspectiefnota 
en de conceptbegroting 2016 hebben 
de strategische agenda 2013-2016 en 
de Visie op Velsen 2025 een belang-
rijke rol gespeeld.

Belangrijke onderwerpen uit de con-
ceptbegroting zijn de drie decentra-
lisaties in het sociale domein, de ver-
betering dienstverlening, e�  ciënt 
beleid, de samenwerking met inwo-
ners, instellingen en organisaties en 
de regionale samenwerking. Op raad.
velsen.nl is de begroting 2016  in te 
zien.

Raad stelt profi elschets 
nieuwe burgemeester vast
De gemeenteraad van Velsen is 
op zoek naar een nieuwe burge-
meester. De Commissaris van de 
Koning van de provincie Noord-
Holland, de heer Remkes, heeft 
inmiddels aan de gemeenteraad 
gevraagd een profi elschets op te 
stellen. Hierin wordt beschreven 
aan welke eisen de burgemeester 
van Velsen moet voldoen.

Door het organiseren van een be-
wonersavond op 23 september in de 
Burgerzaal en het uitzetten van een 
vragenlijst via het Burgerpanel heeft 
de gemeenteraad de inwoners van 
Velsen betrokken bij het opstellen 
van de profi elschets.

De profi elschets is de basis voor de 
vacature die in de gemeenteraad 
op 8 oktober wordt vastgesteld en 
in de Staatscourant wordt gepubli-
ceerd. Na de sluitingsdatum spreekt 

de Commissaris van de Koning een 
aantal kandidaten en maakt een se-
lectie. De door de gemeenteraad in-
gestelde vertrouwenscommissie 
maakt een selectie.

College in Velsen-Noord
Het college heeft dinsdag 29 september jl. een bezoek gebracht aan Velsen-
Noord. Het bestuur sprak onder meer met een vijftal buurtbewoners over de 
gevolgen van de leegstand van basisschool De Triangel. Ook waren de bewo-
ners die middag van harte welkom in wijkcentrum De Stek voor een hapje en 
een drankje. (foto: Gemeente Velsen)

Stop met voeren!
Meeuwen en duiven horen bij 
IJmuiden met haar havens en de 
zee. Veel mensen willen ze graag 
verwennen met losse frietjes, 
broodkruimels etc. Maar meeu-
wen en duiven kunnen ook een 
plaag zijn. Help dat te voorkomen 
en stop met voeren! 

De gemeente probeert de overlast zo-
veel mogelijk te voorkomen. Niet al-
leen door voorlichting te geven, maar 
ook door samen met de woningcor-
poraties in te zetten op het tegengaan 
van nestvorming. Het is overigens bij 
wet ( Flora-en Faunawet) verboden 
om de eieren te rapen, nesten weg te 

halen of te beschadigen. 

Nog enkele tips
• Gooi uw afval en etensresten in de 

afvalbak of breng dit naar de kin-
derboerderij Velserbeek in Velsen-
Zuid. Daar staan speciale contai-
ners. 

• Sluit de afvalbak goed.
• Zet de vuilniszak pas vlak voor op-

haaltijd langs de weg.
• Voorkom broedplaatsen door nest-

werend materiaal op uw dak te leg-
gen, pinnen of netten op het dak te 
(laten) plaatsen. Dit is vooral ef-
fectief als meerdere bewoners in 
de straat dit doen.



Infopagina

1 oktober 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Duurzamer 
leven in Velsen? 
Benieuwd wat er allemaal kan?

Kom dan op 9 oktober 2015 naar de 

Plein 1945 - 14.00 – 18.00 uur
Met diverse duurzame kramen,  
informatie, live kunst en  
muziek, workshops voor  
kinderen en volwassenen.

DUURZAME MARKT VELSEN

Mede mogelijk gemaakt door;

Vrijdag 9 oktober

Dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 9 oktober is de jaarlijkse 
Dag van de Duurzaamheid. Ook 
het scheiden van afval is duur-
zaam. Want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. 

Lever daarom uw (grof ) afval in op 
het HVC afvalbrengstation in Vel-
sen Zuid (Amsterdamseweg) of 
Beverwijk (bij Buko bedrijventer-
rein). Als u dat doet tussen zaterdag 
3 en vrijdag 9 oktober 2015 maakt u 
kans op een Jamie Oliver keuken-
machine of een Kobo e-reader.

De actiekaarten zijn verkrijgbaar 
op het gemeentehuis (leestafel pu-
bliekshal) en het afvalbrengstation. 
Meer informatie over deze actie en 
de voorwaarden vindt u op de web-
site: www.indegoeiebak.nl

Beter milieu 
De gemeente Velsen beseft het gro-
te milieubelang van het scheiden 
van afval. Ook werkt het kostenbe-
sparend.  Velsen ondersteunt de ac-

tie van HVC dan ook des te meer. 
Meer dan 70% van het grof afval 
dat het afvalbrengstation inzamelt, 
wordt hergebruikt. Zo wordt van 
een oude plastic tuinstoel een plas-
tic speelgoedauto gemaakt en vind 
je een oude autoband weer terug 
in het kunstgrasveld op een sport-
park. 

Duurzame markt op Plein 1945
Van 3 tot 9 oktober is er daarom 
een inleveractie op het HVC afval-
brengstation en vrijdag een Duur-
zame Markt op Plein 1945. 

Openingstijden
Wilt u milieubewuster leven en 
kosten besparen? En bent u be-
nieuwd naar de mogelijkheden? 
Kom dan naar de duurzame markt 
op plein 1945 op vrijdag 9 oktober 
van 14.00 uur-18.00 uur. De afval-
brengstations Velsen-Zuid en Be-
verwijk zijn open op maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Lege pakken aanbieden
Sinds deze maand kunt u in Velsen ook uw lege pakken van sap en zuivel 
evenals het plastic huishoudelijk afval gescheiden aanbieden in de oranje/
grijze verzamelcontainers bij supermarkten of op het afvalbrengstation.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2016 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 18 okto-
ber worden aangemeld. 

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200.
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Vergunning voor
renovatie Velsertunnel
De gemeente Velsen heeft dins-
dag 29 september een omge-
vingsvergunning (‘bouwvergun-
ning’) afgegeven voor de reno-
vatie van de Velsertunnel. Met dit 
besluit is er nu defi nitief groen 
licht voor de renovatie die in april 
2016 start en negen maanden 
duurt. Rijkswaterstaat begint nog 
deze maand met voorbereidende 
werkzaamheden.

Zo maakt aannemerscombina-
tie Hyacint technische ruimtes ge-
schikt voor de plaatsing van nieuwe 
installaties. Ook worden de ventila-
tiegebouwen gerenoveerd en voert 
de aannemer schoonmaak- en repa-
ratiewerkzaamheden uit. Om deze 
werkzaamheden veilig uit te kunnen 
voeren, is het noodzakelijk de Vel-
sertunnel nog een aantal keer deels 
af te sluiten. Dit gebeurt ’s avonds en 
’s nachts om het verkeer zo min mo-
gelijk te hinderen. 

Overzicht afsluitingen  dit jaar
Afsluitingen van de Velsertunnel 
vinden steeds plaats tussen dezelfde, 
vaste tijden: op doordeweekse dagen 

van 20.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur 
’s ochtends. Het is dan relatief rustig 
op de weg. Verkeer richting IJmui-
den kan elke keer gebruik maken van 
dezelfde omleidingsroute over de ca-
lamiteitenbogen. Voor verkeer rich-
ting Beverwijk blijft steeds één tun-
nelbuis vrij.

Werkzaamheden Wijkertunnel
De werkzaamheden in de Velsertun-
nel zijn afgestemd op werkzaamhe-
den in de Wijkertunnel. Dus als de 
Velsertunnel dicht is, blijft de Wij-
kertunnel open en andersom. In de 
Wijkertunnel vinden werkzaamhe-
den plaats om de vluchtstrook ge-
schikt te maken als tijdelijke extra 
rijstrook. Dit is een van de maatrege-
len die Rijkswaterstaat neemt om de 
regio tijdens de renovatie van de Vel-
sertunnel in 2016 bereikbaar te hou-
den. (foto: Rijkswaterstaat)

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel
Facebook: www.facebook.com/vel-
sertunnel
Twitter: @velsertunnelrws

Red een leven, ga
voor Hartveilig Wonen
De gemeente Velsen wil acute 
hulp bij een hartstilstand verbe-
teren. Een ambulance kan niet al-
tijd binnen de cruciale tijd aanwe-
zig zijn. Als meer mensen weten 
hoe ze moeten reanimeren en er 
snel bij zijn, is de kans op overle-
ven veel groter!

Hartveilig Wonen in Velsen
Vrijwilligers en AED houders die 
zijn aangesloten op het landelijke 
sms/app netwerk ‘Hartveilig Wo-
nen’ kunnen deze acute hulp verle-
nen en dus levens redden. Een AED 
is een Automatische Externe Defi -
brillator, een draagbaar apparaat dat 
helpt bij het reanimeren. Ze hangen 
her en der in de gemeente. In win-
kels, maar ook in de hal van het ge-
meentehuis bijvoorbeeld. 
Velsen wil in haar gemeente dit net-
werk opbouwen en daar hebben wij 

uw hulp voor nodig! 

Informatiebijeenkomst
Wilt u ook vrijwilliger worden bij 
Hartveilig Wonen en levens red-
den? Meldt u dan aan als vrijwilliger 
of stel uw AED beschikbaar. Hoe dat 
precies werkt? Daarover vertellen 
we alles tijdens de informatiebijeen-
komst. We ontmoeten u graag!

Wanneer? 
Donderdag 15 oktober 2015
Waar?
In het gemeentehuis in IJmuiden, 
ingang Plein 1945.
Hoe laat? 
Vanaf 19.30 uur

Meer weten?
Zie www.hartveiligwonen.nl. Ook 
kunt u mailen naar communicatie@
velsen.nl of bel 0255-567 492.

Wmo-raad zoekt nieuwe leden
Hebt u oog voor de belangen van 
de doelgroepen van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning ( 
Wmo ) en de Jeugdwet? En wilt 
u in een enthousiast team werken 
aan een beter Velsen voor  ieder-
een? De gemeente nodigt haar in-
woners van harte uit te sollicite-
ren. De Wmo  raad is op zoek naar 
nieuwe leden.

De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet 
hebben tot doel iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig te laten wonen en/
of te laten meedoen in de samenle-
ving. Jong of oud, met of zonder be-
perking. De gemeente is verant-

woordelijk voor de uitvoering van 
deze wetten. Velsen wil samen met 
haar inwoners het beleid vorm ge-
ven. Dit gebeurt in de Wmo raad. Een 
ona¡ ankelijk orgaan, dat het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, gevraagd en ongevraagd, 
advies geeft op dit brede terrein. 

Wat vragen wij?
Het is van belang, dat u goed kunt 
samenwerken en over communica-
tieve vaardigheden beschikt. Ver-
der vragen wij van u een actieve rol 
in het (mede) opstellen van advie-
zen. Gezien de huidige samenstel-
ling van de raad genieten kandida-
ten met kennis en/of ervaring op het 

gebied van de gehandicaptenproble-
matiek en van de jeugdproblematiek 
de voorkeur. Tevens hebben wij be-
hoefte aan iemand die het secreta-
riaatswerk op zich wil nemen. Le-
den mogen niet bestuurlijk betrok-
ken zijn bij een organisatie, die be-
lang heeft bij het Velsense Wmo be-
leid of  jeugdbeleid.  
De Wmo raad vergadert circa 2 maal 
per maand op de maandagmiddag. 
Daarnaast nemen leden soms deel 
aan externe overleggen. Ook bestaat 
er overleg per mail. 

Wat hebben wij te bieden?
De raad bestaat uit vrijwilligers. Wij 
bieden u de gelegenheid te werken 

met een inspirerend en enthousiast 
team van betrokken leden. U kunt re-
kenen op ondersteuning, kennisver-
breding op het gehele sociale domein 
en een onkostenvergoeding.

Reageren?
Meer info over de vacatures:  Jan 
Stringer (tel. 023 5381816). Graag 
reageren voor 31 oktober 2015. Uw 
brief met CV kunt u richten aan de 
sollicitatiecommissie. Per e-mail 
wmo-raad@welzijnvelsen.nl of 
Postbus 142 1970 AC IJmuiden.
De gesprekken vinden plaats in week 
47.
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Velsen de markt op
Wat houdt u bezig? Wat kan wor-
den verbeterd? Hebt u ideeën, 
maar weet u niet of deze haalbaar 
zijn? Komende week staat de ge-
meente Velsen met een partytent 
op diverse weekmarkten en legt 
zij haar oor te luister. Als dank 
voor de betrokkenheid ontvangt 
de bezoeker een kleine attentie.

Welke markten?
Marktbezoekers en ondernemers 
zijn van harte uitgenodigd om idee-
en en vragen aan te melden. Deze 
dienen betrekking te heb ben op ver-
betering van de dienstverlening van 
de gemeente aan haar inwoners, be-
zoekers en ondernemers. Een team 
medewerkers staat klaar om de vra-
gen/kwesties in ontvangst te ne-
men. En wel op de volgende week-
markten:
• Donderdag 1 oktober op het Vel-

serduinplein in IJmuiden
• Vrijdag 2 oktober op de Hagelin-

gerweg in Santpoort-Noord
• Dinsdag 6 oktober op het Aurora 

Bastion in Velserbroek en op
• Woensdag 7 oktober bij de DeKa-

Markt aan de Wijkerstraatweg 133 
in Velsen-Noord.

‘Breek Velsen open’
De vragen/ideeën/kwesties worden 
op vrijdag 20 november a.s. voorge-
legd aan studenten, die met behulp 
van vrij beschikbare overheidsin-
formatie naar antwoorden en op-
lossingen zoeken. Dat gebeurt in het 
TaTa Steel Stadion,  Minister van 
Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-
Zuid. U kunt dan de studenten met 
de vraagstellingen aan de slag zien, 
maar ook zelf kennis maken met de-
ze zogeheten open data. 

Info
Meer informatie over de Open Data 
Challenge ‘Breek Velsen Open’ vindt 
u op de website www.velsen.nl.

Van 5 t/m 11 oktober vindt voor de 
5e keer de Week van de Opvoe-
ding plaats. Dit jaar is het thema 
‘Geef me de vijf!’. Allereerst omdat 
het de 5e editie is, maar ook om-
dat ouders het vaak al heel goed 
doen. Nederlandse kinderen zijn 
niet voor niets het gelukkigst. Toch 
kan opvoeden nog best lastig zijn! 
Samen met verschillende organisa-
ties organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin allerlei activitei-
ten.

Positief Opvoeden
Op woensdag 7 oktober in IJmuiden 
kunt u tips en trucs krijgen voor po-

sitief opvoe-
den. Elke ou-
der wil dat zijn 
of haar kind so-
ciaal vaardig en 
vol zelfvertrou-
wen opgroeit. 
Maar hoe doe 
je dat, zelfver-
trouwen stimu-

leren van je kinderen? Dat kunt u ho-
ren tussen 19.30 uur en 21.30 uur in 
de bibliotheek op het Dudokplein in 
IJmuiden. 

Gratis Tipkrant
Tijdens de week van de opvoeding 
kunnen ouders de ‘speciale editie’ van 
de Tipkrant gratis meenemen bij o.a. 
peuterspeelzalen, kinderopvang en 
basisscholen. De 5 basisprincipes van 
Positief Opvoeden staan centraal die 
kunnen helpen om de ontwikkeling 
van kinderen positief te stimuleren. 

Kijk op www.weekvandeopvoeding.nl 
voor het aanbod bij u in de buurt.

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 daarmee te 

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

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.

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

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Mensen met een chronische ziek-
te of een handicap hebben vaak 
extra zorgkosten door hun aan-
doening. Zij konden daarvoor een 
compensatie krijgen via de Wet 
tegemoetkoming chronisch zie-
ken en gehandicapten (Wtcg) en 
de regeling Compensatie eigen ri-
sico (CER). 

Voorheen
De tegemoetkomingen werden uit-
gekeerd door het Centraal Admini-
stratie Kantoor (CAK). Het kabinet 
heeft op 3 juni 2014 besloten om de 
Wtcg en CER af te scha� en. Vanaf 1 
januari 2016 kunnen mensen bij de 
gemeente terecht voor een vervan-
gende regeling.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling is inkomensa¢ an-
kelijk. De inkomensgrens wordt eind 
november bepaald door de gemeen-
teraad. Begin januari kunt u meer in-
formatie over de nieuwe regeling ver-
wachten.

Waarom afscha�  ng?
De overheid heeft de Wtcg en CER af-
geschaft, omdat met deze regelingen 
niet altijd de mensen bereikt werden 
die bereikt moesten worden. Zo waren 
er mensen die een tegemoetkoming 
kregen terwijl zij geen extra zorgkos-
ten hadden. Maar omgekeerd waren er 
ook chronisch zieken en gehandicap-
ten met extra zorgkosten die hiervoor 
geen tegemoetkoming kregen.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
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Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-

sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zeeweg 5, revitaliseren benzine-
station van Q8 naar OK benzine 
(28/092015) 11950-2015;
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen 
van een kantoorpand tot shortstay 
hotelkamers en het wijzigen van ko-
zijnen (28/09/2015)
1108-2015;
Middenhavenstraat 92, legaliseren 
tussenvloer (28/09/2015) 12086-
2015.

Driehuis
HOV tracé deelgebied 5, kappen 217 
bomen (28/09/2015) 12011-2015.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 6, plaatsen dakkapel 
(28/09/2015) 13550-2015.

Santpoort-Zuid 
Rusburglaan 19, plaatsen dakop-
bouw en dakkapel (24/09/2015) 
12513-2015;
Van Dalenlaan ong., plaatsen twee 
fi etsenkluizen (25/09/2015) 11046-
2015.
Vinkenbaan 48, (gedeelte-
lijk verleend) kappen 2 bomen 
(24/09/2015) 14043-2015;

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 7, plaatsen berging 
(28/09/2015) 11237-2015;
Amsterdamseweg 12 H, vervan-
gen brandweer oefencontainers 
(28/09/2015) 10432-2015;
Heuvelweg 6, gebruik parkeerter-
rein voor evenement (28/09/2015) 
14857-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 

wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1,  wijzigen be-
stemming naar onzelfstandige 
woonruimte (28/09/2015) 11359-
2015.

Santpoort-Noord
Wüstelaan 103, legaliseren erfaf-
scheiding (28/09/2015) 13051-2015;
Eyndenhoe�  aan 15, kappen boom 
(24/09/2015) 13187-2015.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, (gedeeltelijk gewei-
gerd) kappen 2 bomen (24/09/2015) 
14043-2015;
Middenduinerweg 71, plaatsen car-
port (25/09/2015) 9684-2015;
Bruno Klauwersstraat 4, kappen 
boom (28/09/2015) 13256-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Strandrace Hoek van 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
september 2015 tot en met 25 
september 2015 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke 
opslagruimte (25/09/2015) 15504-
2015;
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-
bouw (22/09/2015) 15399-2015;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren uit-
breiding dakterras (23/09/2015) 
15400-2015;
Haringkade 10, renoveren en ver-
hogen 1ste etage bedrijfspand 
(20/09/2015) 15440-2015;
Tiberiusplein 6, plaatsen hekwerk 
(24/09/2015) 15437-2015;
Dokweg 37, renoveren bedrijfspand 
(22/09/2015) 15325-2015.

Driehuis 

Bosboom Toussaintlaan 21, kappen 
boom (23/09/2015) 15412-2015.

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, reali-
seren tijdelijke parkeervoorziening 
(24/09/2015) 15613-2015;
Westerhoevelaan 35, kappen boom 
(24/09/2015) 15458-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel, 
balkon en aanbouw begane grond 
(24/09/2015) 15459-2015;
Roos en Beeklaan 25, verplaatsen 
trapgat (22/09/2015) 16314-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, plaatsen schuur 
(23/09/2015) 15417-2015.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., herstellen af-
gegraven grond (24/09/2015) 15460-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, uitvoeren grond-
onderzoek en leggen kabels 
(22/09/2015) 12507-2015;
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2 
leslokalen op bestaande leslokalen 
(23/09/2015) 11636-2015.

Ontwerpbesluit-
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-

vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 2 oktober 2015 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Santpoort-Noord 
Burgemeester Enschedelaan 66, 
brandveilig gebruik basisschool Bos-
beek (28/09/2015) 14352-2015. 
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Ontwikkeling evenementen in Spaarnwoude

Vergadering gemeenteraad Velsen 7 oktober 2015

Het Recreatieschap Spaarnwou-
de heeft de ambitie om het aan-
tal evenementen en het aantal eve-
nemententerreinen in Spaarnwou-
de (voor zover gelegen binnen de 
gemeente Velsen) uit te breiden. 
De gemeente heeft de visie dat 
Spaarnwoude zich mag ontwikke-
len als evenementenlocatie (Visie 
op Velsen, Structuurvisie en Eco-
nomische Agenda) en staat hier 
dus in principe positief tegenover.

Het recreatieschap heeft deze wens 
concreet gemaakt en heeft daarvoor 
een plan ingediend bij de gemeen-
te. Het college heeft dit verzoek be-

keken en heeft hier een standpunt 
over ingenomen. In Discussienotitie 
Evenementen in Spaarnwoude (zie 
velsen.nl onder het kopje ‘bestem-
mingsplannen’) kunt u alle overwe-
gingen lezen die tot dit besluit heb-
ben geleid. 

Het college heeft op 22 september 
2015 besloten om, buiten de moge-
lijkheden die het vigerende bestem-
mingsplan biedt, ‘gebiedseigen’ eve-
nementen die passen binnen het re-
creatieve karakter van Spaarnwoude 
toe te staan, om Beyond te laten uit-
breiden van één dag en 5.000 perso-
nen naar twee dagen van 15.000 per-

sonen en om twee popconcerten toe 
te staan (mits er goede permanen-
te maatregelen worden getro� en). 
Er worden niet langer evenementen 
aan de Peddelpoel toegestaan. Het 
toestaan van dancefestivals bij Bui-
tenhuizen acht het college niet wen-
selijk.

Tegen de uitbreiding van het aan-
tal evenementen bestaat weerstand 
vanuit bewoners, bedrijven en recre-
anten. Om hier goed mee om te gaan 
heeft het college besloten om het 
voornemen voor het toestaan van 
het aantal evenementen ter inzage te 
leggen en om dit vervolgens consul-

terend aan de gemeenteraad voor te 
leggen. Het is aan de gemeenteraad 
om hier een defi nitief besluit over te 
nemen. Daarna zal gestart worden 
met het opstellen van een bestem-
mingsplan. 

Via de internetpagina (zie velsen.nl 
onder het kopje ‘bestemmingsplan-
nen’) kunt u een reactie indienen. 
Dit kan tot en met zondag 18 oktober. 
Daarna zal de gemeenteraad alle re-
acties beoordelen en een besluit ne-
men. Uw reactie mag u uiteraard ook 
per e-mail (ro@velsen.nl) of post in-
dienen.

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessies
1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Tijdelijke opvang vluchtelingen
2. Raadzaal  Evaluatie startersleningen 
21.15-22.45 uur

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over beide agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de 
raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onder-
werpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden ge-
geven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@vel-
sen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

Vergadering gemeenteraad Velsen 8 oktober 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
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De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 10 september 2015 een 
besluit genomen over één onderwerp:

• Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
• Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW).
• Wijziging Reglement van orde raad en raadsplein Velsen

Besluiten (vervolg)
Holland - Den Helder (passage ha-
vengebied IJmuiden naar Wijk aan 
Zee) op 1 november 2015 tussen 

10:30 en 12:00 uur (23/09/2015) 
u15.006716;
Villa’s Taste of Lapland - A winter 

experience, strand van Villa Wes-
tend, Westbroekplas Velserbroek, op 
5 t/m 11 oktober 2015 (29/09/2015) 

u15.006887.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2015, 
1 maart 2015, per 1 juli 2015 en per 
1 september 2015, de collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling van 
de gemeente Velsen  (CAR/VAR) 
is gewijzigd. 

De wijzigingen zijn conform de 
LOGA-circulaires (ECWGO/

U20142159, ECWGO/U201500231, 
ECWGO/U201501087, ECW-
GO/U201501380 en ECWGO/
U201501192) en hebben betrekking 
op:
- de tegemoetkoming verhuisplich-

tige ambtenaren;
- de gebruikte terminologie en ver-

duidelijking van een aantal toe-
lichtingen ten opzichte van de eer-
der vastgestelde wijzigingen van-

uit het cao-akkoord 2013-2015;
- de bepalingen over bijzonder ver-

lof als gevolg van wijzigingen in de 
Wet Arbeid en Zorg;

- de bepalingen over aanstellingen 
op grond van de banenafspraak;

- salarismaatregelen voortvloeiend 
uit de afspraken die gemaakt zijn 
over de vrijval van pensioenpre-
mie in het Pensioenakkoord van 
november 2014.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis. De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling

Aanmelding evenementen 2016  
In verband met planning en af-
stemming is het van belang om in 
een vroeg stadium inzicht te heb-
ben in het aantal en soort evene-
menten waarvoor in het jaar 2016 
een vergunning wordt aange-
vraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij de 
Gemeente Velsen, afdeling Publieks-
zaken, werkeenheid Vergunningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel. 

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de ge-
meente Velsen staan ingeschreven. 

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:

Beilen van,I.S. Geb.19-10-1979 Morillo de Jesus,A. Geb.20-07-
1990
Bellis,J. Geb.13-06-1973 Phupram,T. Geb.11-02-1989
Boer,D. Geb.28-09-1979 Putte van der,M. Geb.04-01-1978
Buddenberg,J. Geb.20-03-1975 Rutgers,E.G. Geb.01-01-1964
Eslah Arabani,P. Geb.02-12-1984 Slager,D.  Geb.05-07-1984
Hoevelaken,R. Geb.20-10-1991 Ştefan,I. Geb.04-08-1978

Huijboom,S. Geb.08-09-1990 Szabała,Ł.J. Geb.18-12-1988
Ibrahimi,D. Geb.18-08-1990 Wywioł,R. Geb.12-11-1991
Kaptein,D. Geb.01-01-1988 Yahyaoui El,M. Geb.25-06-1992
Minea,N.A. Geb.26-05-1993 
Yonas Yohannes Gebremedhin Geb.24-05-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders.
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‘Intensievere samenwerking IJmond’
IJmond - In de IJmondcom-
missie is gesproken over een 
intensievere samenwerking 
tussen de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. 
In het gemeentehuis van 
Heemskerk ging het over in-
tensiever samenwerken op 
basis van een strategische 
IJmondagenda. Een agenda 
die bestaat uit elf onderwerpen 
die zowel inwoners, onderne-
mers als maatschappelijke or-
ganisaties raken. Deze onder-
werpen zijn de IJmondiale ar-
beidsmarkt, de woonvisie, de 

omgevingsvisie, e-dienstverle-
ning, de veiligheidsagenda, de 
samenwerking op het gebied 
van de jeugdzorg, werk en in-
komen, zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen, de detailhan-
delsvisie, toerisme en recreatie, 
Techport IJmond, de beleidsvi-
sie op kunst en cultuur en het 
milieubeleidsprogramma.
Als eerst was het woord aan 
een inspreker, de heer Winke-
laar namens Schuldhulpmaatje 
IJmond. Hij gaf aan voorstan-
der te zijn van een intensie-
vere samenwerking. ‘Zo kun-

nen grote onderwerpen opge-
pakt worden, die één gemeen-
te niet zelfstandig voor elkaar 
kan krijgen’. 
Dat dit de enige inspreker was 
bij zo’n belangrijk onderwerp 
was voor veel commissieleden 
aanleiding om de wens uit te 
spreken om inwoners te infor-
meren en te betrekken bij het 
werk van de IJmondcommis-
sie en de strategische agen-
da. Hierna lieten alle fracties 
uit de IJmond hun licht schij-
nen over het voorstel om inten-
sief samen te gaan werken op 

de elf onderwerpen. Tijdens de 
commissievergadering bleek 
dat de partijen voorstander om 
de bestaande samenwerking 
te evalueren. Hiermee was ge-
start in 2013 en dit bestond uit 
vijf beleidsonderwerpen. Ook 
wilde de raadsleden uit de drie 
gemeenten een werkconferen-
tie organiseren om de samen-
werking uit te breiden naar 
elf onderwerpen. ‘We moeten 
vooral al werkende gaan be-
kijken hoe de samenwerking 
zich verder ontwikkelt’ was 
een veelgehoord argument on-

der de raadsleden. Uiteindelijk 
werd er afgestemd dat er zo-
wel een evaluatie moet komen, 
als een bijeenkomst waarin 
de doelstellingen worden af-
gestemd van de intensievere 
samenwerking op de elf be-
leidsonderwerpen. Omdat de 
IJmondcommissie een advies-
commissie is waarin alle partij-
en uit de drie gemeenteraden 
vertegenwoordigd zijn, werd er 
geen besluit genomen. Dit zal 
gebeuren in de eigen gemeen-
teraad op de eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering.

Infopagina

1 oktober 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2015, 
1 maart 2015, per 1 juli 2015 en per 
1 september 2015, de collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling van 
de gemeente Velsen  (CAR/VAR) 
is gewijzigd. 

De wijzigingen zijn conform de 
LOGA-circulaires (ECWGO/

U20142159, ECWGO/U201500231, 
ECWGO/U201501087, ECW-
GO/U201501380 en ECWGO/
U201501192) en hebben betrekking 
op:
- de tegemoetkoming verhuisplich-

tige ambtenaren;
- de gebruikte terminologie en ver-

duidelijking van een aantal toe-
lichtingen ten opzichte van de eer-
der vastgestelde wijzigingen van-

uit het cao-akkoord 2013-2015;
- de bepalingen over bijzonder ver-

lof als gevolg van wijzigingen in de 
Wet Arbeid en Zorg;

- de bepalingen over aanstellingen 
op grond van de banenafspraak;

- salarismaatregelen voortvloeiend 
uit de afspraken die gemaakt zijn 
over de vrijval van pensioenpre-
mie in het Pensioenakkoord van 
november 2014.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis. De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling

Aanmelding evenementen 2016  
In verband met planning en af-
stemming is het van belang om in 
een vroeg stadium inzicht te heb-
ben in het aantal en soort evene-
menten waarvoor in het jaar 2016 
een vergunning wordt aange-
vraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij de 
Gemeente Velsen, afdeling Publieks-
zaken, werkeenheid Vergunningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel. 

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de ge-
meente Velsen staan ingeschreven. 

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:

Beilen van,I.S. Geb.19-10-1979 Morillo de Jesus,A. Geb.20-07-
1990
Bellis,J. Geb.13-06-1973 Phupram,T. Geb.11-02-1989
Boer,D. Geb.28-09-1979 Putte van der,M. Geb.04-01-1978
Buddenberg,J. Geb.20-03-1975 Rutgers,E.G. Geb.01-01-1964
Eslah Arabani,P. Geb.02-12-1984 Slager,D.  Geb.05-07-1984
Hoevelaken,R. Geb.20-10-1991 Ştefan,I. Geb.04-08-1978

Huijboom,S. Geb.08-09-1990 Szabała,Ł.J. Geb.18-12-1988
Ibrahimi,D. Geb.18-08-1990 Wywioł,R. Geb.12-11-1991
Kaptein,D. Geb.01-01-1988 Yahyaoui El,M. Geb.25-06-1992
Minea,N.A. Geb.26-05-1993 
Yonas Yohannes Gebremedhin Geb.24-05-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders.

 
08  1 oktober 2015

‘Intensievere samenwerking IJmond’
IJmond - In de IJmondcom-
missie is gesproken over een 
intensievere samenwerking 
tussen de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. 
In het gemeentehuis van 
Heemskerk ging het over in-
tensiever samenwerken op 
basis van een strategische 
IJmondagenda. Een agenda 
die bestaat uit elf onderwerpen 
die zowel inwoners, onderne-
mers als maatschappelijke or-
ganisaties raken. Deze onder-
werpen zijn de IJmondiale ar-
beidsmarkt, de woonvisie, de 

omgevingsvisie, e-dienstverle-
ning, de veiligheidsagenda, de 
samenwerking op het gebied 
van de jeugdzorg, werk en in-
komen, zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen, de detailhan-
delsvisie, toerisme en recreatie, 
Techport IJmond, de beleidsvi-
sie op kunst en cultuur en het 
milieubeleidsprogramma.
Als eerst was het woord aan 
een inspreker, de heer Winke-
laar namens Schuldhulpmaatje 
IJmond. Hij gaf aan voorstan-
der te zijn van een intensie-
vere samenwerking. ‘Zo kun-

nen grote onderwerpen opge-
pakt worden, die één gemeen-
te niet zelfstandig voor elkaar 
kan krijgen’. 
Dat dit de enige inspreker was 
bij zo’n belangrijk onderwerp 
was voor veel commissieleden 
aanleiding om de wens uit te 
spreken om inwoners te infor-
meren en te betrekken bij het 
werk van de IJmondcommis-
sie en de strategische agen-
da. Hierna lieten alle fracties 
uit de IJmond hun licht schij-
nen over het voorstel om inten-
sief samen te gaan werken op 

de elf onderwerpen. Tijdens de 
commissievergadering bleek 
dat de partijen voorstander om 
de bestaande samenwerking 
te evalueren. Hiermee was ge-
start in 2013 en dit bestond uit 
vijf beleidsonderwerpen. Ook 
wilde de raadsleden uit de drie 
gemeenten een werkconferen-
tie organiseren om de samen-
werking uit te breiden naar 
elf onderwerpen. ‘We moeten 
vooral al werkende gaan be-
kijken hoe de samenwerking 
zich verder ontwikkelt’ was 
een veelgehoord argument on-

der de raadsleden. Uiteindelijk 
werd er afgestemd dat er zo-
wel een evaluatie moet komen, 
als een bijeenkomst waarin 
de doelstellingen worden af-
gestemd van de intensievere 
samenwerking op de elf be-
leidsonderwerpen. Omdat de 
IJmondcommissie een advies-
commissie is waarin alle partij-
en uit de drie gemeenteraden 
vertegenwoordigd zijn, werd er 
geen besluit genomen. Dit zal 
gebeuren in de eigen gemeen-
teraad op de eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering.


	40_ed8_pag03
	40_ed8_pag05
	40_ed8_pag06
	40_ed8_pag07
	40_ed8_pag08-09
	40_ed8_pag10
	40_ed8_pag11
	40_ed8_pag13
	40_ed8_pag14
	40_ed8_pag15
	40_ed8_pag16
	40_ed8_pag17
	40_ed8_pag18
	40_ed8_pag19
	40_ed8_pag20
	40_ed8_pag21
	40_ed8_pag22
	40_ed8_pag27
	40_ed8_pag29
	40_ed8_pag30
	40_ed8_pag31
	40_ed8_pag32
	40_ed8_pag33
	40_ed8_pag35
	40_ed8_pag37
	40_ed8_pag38
	40_ed8_pag39
	40_ed8_pag40
	40_ed8_pag41



