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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Winkels
bereikbaar
IJmuiden - De winkels op
de Lange Nieuwstraat zijn
goed bereikbaar. Zelfs de
winkels tussen de Planetenweg en de Scheldestraat,
waar momenteel wordt gewerkt, zijn gewoon bereikbaar, al is het soms via een

loopplank of de achterdeur.
De gemeente doet er alles
aan om automobilsten duidelijk te maken dat de winkelstraat vanaf Plein 1945
tot de Noord- en Zuidarcade
open is. De eerste fase van
de werkzaamheden duurt tot

zondag 11 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen FC Uitgeest
eind december. Daarna gaat
het weggedeelte tussen de
Vechtstraat en het Marktplein op de schop. De renovatie van de Lange Nieuwstraat duurt naar verwachting tot februari 2017. (foto:
Friso Huizinga).

Blij met grote opkomst
IJmuiden - Zaterdag en
zondag was het een drukte van belang in en om de
Kuba Moskee, waar een
gezellige braderie werd
gehouden. Niet alleen de
vaste bezoekers, maar ook
omwonenden en andere
belangstellenden werden
gastvrij ontvangen.
Er was veel te doen op het
terrein. Met gezellige Turkse
muziek, zang en dans werd
de toon gezet. Maar ook was
er een workshop Turkse ebrukunst. Een hennakunstenares
versierde kundig handen en
armen van liefhebbers. Verder waren er veel kramen
met lekkere hapjes en drankjes, sieraden, kleding en verzorgingsartikelen. Opvallend
was de kraam van zorgverleners Senza Zorg, die op vele
gebieden hulp verleent, van
kraamzorg tot bejaardenhuis
voor Turkse mensen. ,,Juist
mensen die nog niet zo lang
in Nederland wonen en de
taal niet machtig zijn kunnen wij met Senza Zorg helpen’’, aldus een woordvoerster. Een heel ander bedrijf

is kraamzorg het Blije Nest
dat voor alle anderstaligen
kraamzorg regelt. Of je nu
Turks, Surinaams of Engels
bent, er wordt getracht een
verloskundige of kraamassistent in je eigen taal voor je te
regelen. Bij ziek en zeer is er
dus altijd hulp in je eigen taal
dankzij deze twee bedrijven.
Toch is de bedoeling van de
braderie bij de moskee vooral: integreren. Raadslid Süleyman Celik is dan ook blij met
de grote opkomst. ,,Wij willen
de drempel laag houden en
laten zien wat wij hier doen.
Mensen kunnen zien dat het

goed is dat de
Kuba Moskee
er is. De moskee is er niet
alleen
voor
het geloof: er
zijn ook allerlei lessen en
we zorgen hier
voor
elkaar.
Wij
voorkomen daarmee
dat
problemen ontstaan.
We stimuleren
jongeren om
te studeren. En we willen veel
naar buiten treden. Dat doen
we door rondleidingen aan
scholen en bedrijven, maar
we willen dat nog uitbouwen
door gezamenlijke activiteiten
zoals zaalvoetbal op te zetten.
We willen geen eiland zijn.
Daarom zijn we nu ook bezig
een multiculturele dag op te
zetten, samen met de Dwarsligger.
Op deze manier willen we
laten zien dat de Islam niet
iets is om bang voor te zijn.
Wij behandelen iedereen met
respect, dat is onderdeel van
ons geloof.’’

Deze advertentie is aangeboden door:

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

volgende
WeeK In
de KRAnT
www.lijfengezondheid.nl

velsen - Maandagochtend is een motorboot van een trailer
gevallen. Dat gebeurde op de A9 ter hoogte van het knooppunt Velsen. Een vrachtwagen passeerde de trailer waarna
de boot van de aanhanger op de snelweg gleed. Door het
ongeval was er tijdelijk maar één rijstrook beschikbaar voor
het overige verkeer waardoor er een kilometerslange file ontstond. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Er gebeurden
de afgelopen dagen overigens opvallend veel ongelukken op
de A9 en A22. (foto: Michel van Bergen)
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IJmuiden - Dat écht lekkere rookworst maken een professioneel vak van de slager is,
heeft Keurslager Groenendaal
bewezen. Zijn rookworst is tijdens de landelijke rookworstkeuring van de Vereniging van
Keurslagers met het hoogst
haalbare - goud - bekroond.
Deskundige
keurmeesters
keurden de rookworst op diverse punten en concludeerden dat de ambachtelijke rookworst van Keurslager Groenendaal van hoge kwaliteit is.
Keurslager Groenendaal is bijzonder trots op deze uitslag:
,,De ‘r’ is weer in de maand
en dat betekent dat het rookworstseizoen is gestart. Om
de beste kwaliteit te garanderen laten we onze rookworsten

altijd door een onafhankelijke jury keuren. We maken onze rookworsten met grote zorg:
van het kruiden van het beste vlees, tot het roken in onze
rookkasten. En dat hebben ook
de keurmeestersgeproefd’’, aldus de ondernemer.
De keurmeesters hebben onder andere gekeken of de
rookworst de juiste ‘bite’ heeft
en of de typische rooksmaak in
voldoende mate aanwezig is.
De rookworst van Keurslager
Groenendaal voldoet hieraan
en is daarom ‘goud’ waard. Een
perfecte én erg lekkere ambachtelijke Keurslager rookworst! Keurslager Groenendaal
is gevestigd aan de Chepeusstraat 31 in IJmuiden, telefoon
0255-511506.

Gemeente aangesloten
bij Startpunt Geldzaken
Velsen - Voor iedereen die
graag wil sparen maar niet
weet waarvan, voor wie wil
weten of hij zijn schuld beter kan aflossen of geld opzij
moet zetten en voor alle andere vragen over een gezonde financiële toekomst: Startpunt Geldzaken heeft daar
een handig gratis digitaal programma voor.
Donderdag vond de lancering hiervan plaats in de bibliotheek van IJmuiden door de
wethouder van financiën Arjan Verkaik. In zijn openingswoord benadrukte Verkaik het
grote belang dat de gemeente
er aan hecht dat zo min mogelijk inwoners van de gemeente in geldproblemen komen.
Daarom heeft de gemeente Velsen zich aangesloten bij
‘Startpunt Geldzaken’, wat betekent dat inwoners van Velsen gratis gebruik kunnen
maken dit digitale hulpmiddel.
Chris Schwencke van het Nibud lichtte toe dat er straks
drie geldplan-programma’s
beschikbaar zullen zijn op
website. Momenteel kan al

gebruik worden gemaakt van
het geldplan: ’Beter rondkomen’. In 2015 volgt het geldplan: ‘Sparen, aflossen of beleggen’ (staat nu al op de site van het Nibud) en in 2016
volgt nog: ‘Kom uit de geldzorgen’. Alle programma’s zijn
door professionals van het Nibud, in samenwerking met
Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en stichting financiële planning FPSB
opgesteld.
Via eenvoudige, duidelijk
stappen kan door de gebruiker het vragenformulier worden ingevuld waarna het programma uiteindelijk met een
aantal tips komt met besparingsmogelijkheden. Het invullen van de vragenlijst gebeurt volstrekt anoniem en de
ingevulde gegevens worden
niet opgeslagen of gebruikt
voor andere doeleinden. Volgens Schwencke zijn er inmiddels al zo’n 1.500 geldplannen
gemaakt die een gemiddelde,
maandelijkse, besparing, van
zo’n 170 euro hebben opgeleverd. Zie ook www.velsen.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Bijna een half jaar geleden
toonde deze rubriek een foto van de sloop van de oude Sporthal Zeewijk. Toen
was achter de sporthal aan
de Eenhoornstraat het complex ‘De Ring’ al verrezen en
was de nieuwe Sporthal Zeewijk in dit complex reeds in
gebruik. Tussen april en september hebben ook de overige gebruikers van De Ring
zich genesteld: basisschool
de Zefier en peuterspeelzaal
Zoeff!. De Zefier – genoemd
naar Zephyr, de oud-Griekse benaming voor de westenwind – is de nieuwe naam
van De Zandloper. Zoeff! is
de nieuwe naam van Humpie
Dumpie. Sportcafé Smash!
completeert het complex. Op
de plek van de oude sporthal,
tussen De Ring en de Planetenweg, is het ‘beweegplein’
aangelegd, met uitnodigende speeltoestellen en sportfaciliteiten voor kinderen.
Op 18 september werd het
complex De Ring feestelijk geopend met een spetterende show in de sporthal, gepresenteerd door de

in IJmuiden geboren NOS
sportverslaggever
Frank
Snoeks. Snoeks schreef in
de oude sporthal zijn eerste
sportverslag en begon daar
zijn journalistieke carrière. De show kreeg een vliegende start met een muzikale indoor-vliegshow verzorgd door Derk van der
Vecht, Nederlands kampioen
modelvliegen. De aannemer
deed een boekje open over
de bouw van het complex.
De diverse gebruikers van
het complex presenteerden
zich, onder wie sporters met
een alfabet van Atletiek tot
Zwemmen en een film over
sporten in Velsen, en scholieren van de Zefier met een
dansspektakel op muziek uit
de musical Grease. De Vereniging Sport en Gemeenten
reikte het ‘Certificaat Sporthallen’ uit, waarmee is aangetoond dat de sporthal veilig en schoon is. De openingshandeling bestond uit
het doorgeven van een grote
sleutel door een ketting van
aanwezige sporters en het
overhandigen van de sleutel aan wethouder Annette
Baerveldt, Leo Wijker van Bijzonder Basisonderwijs Velsen en Allard van Deventer
van stichting Welzijn Velsen.
De Ring is een fraai complex
geworden waarin ongetwijfeld veel IJmuidenaren leeren sportplezier zullen beleven.

7 tot en met 11 oktober

Kermis in Velserbroek

Velserbroek - Gisteren is
de jaarlijkse kermis op het
Vestingplein van start gegaan. De kermis die in deze
regio de laatste van het jaar
is, biedt weer een keur van
attracties voor jong en oud.
Aanwezig zijn onder meer
de vliegende bank, snelheidsmolen, kinderbuggy’s
en draaimolen en nog veel
meer. De openingstijden zijn

op woensdag, zaterdag en
zondag vanaf 13.30 uur. Op
donderdag en vrijdag zal de
kermis vanaf 15.00 uur geopend zijn. De sluitingstijd is
uiterlijk 22.00 uur.
In deze krant staan diverse kortingsbonnen voor extra goedkoop kermis vieren.
De kortingsbonnen zijn ook
te downloaden via www.kermiskorting.nl.
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Cliëntenraad
zoekt leden

Gordijnen van Venice
in nieuwe hotelkamers

IJmuiden - Gordijnatelier Venice heeft de twintig kamers
van Hotel Rauw aan de kade
voorzien van gordijnen en vitrage. Omdat de kamers een
nautische uitstraling hebben,
is gekozen voor blauwe accenten. Het gloednieuwe hotel bevindt zich boven Café
Kruiten en Restaurant Perron
aan Zee in IJmuiden en gaat
binnenkort officieel open.
Monique Venice en Carlo van
der Wal zijn erg blij met de
opdracht. ,,We hebben in alle kamers rails, overgordijnen
en vitrage opgehangen. Over
het resultaat is iedereen erg
tevreden. De kamers hebben
een frisse uitstraling waarin

de hotelgasten zich snel thuis
zullen voelen.’’
De eigenaren van het gordijnatelier aan de Kennemerlaan hebben het momenteel
erg druk. ,,Je merkt aan alles
dat de economie weer aantrekt. De stijgende huizenverkoop betekent voor ons aanzienlijk meer werk. Dan is het
natuurlijk extra leuk als de eigenaren van een nieuw hotel
vragen of wij de raambekleding willen verzorgen.’’
Meer weten over de mogelijkheden van Venice? Loop
dan eens binnen op de Kennemerlaan 77A in IJmuiden
of bel 0255-577366. Zie ook
www.gordijnateliervenice.nl.

Intentieverklaring

IJmond - Maandag hebben
de vijf wethouders van de
gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen een intentieverklaring
ondertekend om te komen
tot een dementievriendelijke gemeente. Een gemeente
waarin mensen met dementie en hun naasten zo lang
mogelijk mee kunnen blijven
doen, waarin iedereen goed
om kan gaan met dementie:
van bakker en buurman tot
sportclub en wijkagent.
De ondertekening vond
plaats bij Goed voor Elkaar,
tweedehands kledingboetiek
en biologische theeschenkerij in Heemskerk. Zij hebben de afgelopen weken allerlei acties ondernomen om

dementievriendelijk te worden. Zo heeft o.a. het personeel een training gevolgd in
het herkennen van de signalen van dementie en het omgaan met mensen met dementie.
Daarnaast hebben zij de inrichting aangepast en een
dementievriendelijke menukaart ontwikkeld.
Na ondertekening van de intentieverklaring heeft de wethouder van Heemskerk, de
heer Beentjes, Goed voor Elkaar de ‘dementievriendelijke’ sticker van Alzheimer Nederland overhandigt, waarmee zij kunnen laten zien dat
zij een dementievriendelijke
organisatie zijn. (foto: Ronald
Goedheer)

Velsen - In de cliëntenraad
participeren vertegenwoordigers van de cliënten van de
afdeling Werk, Inkomen en
Zorg, gemeente Velsen. In de
afgelopen jaren is cliëntenparticipatie een begrip geworden dat niet meer is weg
te denken. Overal wordt de
roep om inspraak (medezeggenschap) groter. Het gaat
vooral om die situaties waarin de cliënt min of meer afhankelijk is. In de gemeente Velsen kreeg deze vorm
van inspraak in 2000 gestalte. De toenmalige gemeentelijke sociale dienst formuleerde toen de wens om, naast
alle individuele klantcontacten, ook op beleidsmatig niveau met haar klanten in gesprek te komen. Na overleg
werd in maart 2000 de cliëntenraad geïnstalleerd. De leden van de cliëntenraad zijn
ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw contact met
hun achterban. De gemeente
maakt dankbaar gebruik van
de suggesties en adviezen
die zij leveren voor het te formuleren beleid, dat daarmee
immers beter kan worden afgestemd op de vragen en behoeften van de doelgroep. De
cliëntenraad heeft in de loop
der jaren al heel wat bereikt
voor haar achterban. Wilt u
ook uw stem laten horen?
Meldt u dan via 06-20294234
aan voor de cliëntenraad.

Schrijf je eigen
korte verhaal
IJmuiden - Houd je een
dagboek bij of een blog, of
wil je gewoon eens iets anders op Facebook zetten dan
foto’s van de (klein)kinderen? Ben je dol op schrijven,
maar zie je niet direct een literaire carrière voor je? Of
heb je wel degelijk schrijfambities, maar ben je op
zoek naar inspiratie of creatieve technieken? Dit najaar organiseert de Taalwinkel een kennismakingsworkshop en een minicursus in
creative writing, waarbij het
zeer korte verhaal centraal
staat. In de workshop en in
de minicursus krijg je steeds
afgebakende en inspirerende schrijfoefeningen waardoor (autobiografische) scènes als vanzelf bovenkomen.
Je schrijft in een ‘flow’ en
ontdekt zo jouw eigen verhalen en die van de andere deelnemers. Schrijfervaring is bij de cursus en de
workshop niet nodig. Zie ook
www.taalwinkel.com.

Broodnodige variatie
bij Broodje Anders

IJmuiden – Heeft u wel eens
gehoord van een Broodje Ongezond? Of een Broodje Duits
Anders? Ja? Dan bent u vast
al bekend met het lekkers van
Broodje Anders aan Lagersstraat 12a in IJmuiden. Ronald
Heijnen is weer terug bij zijn oude ambacht: kok. Na 15 jaar als
huisschilder te hebben gewerkt
kwam het pandje aan Lagersstraat 12a vrij en begon het te
kriebelen bij Ronald en Guda
Heijnen. Dus werd de verfkwast
in de boom gehangen en werd
het pand volledig opgeknapt.
Sinds februari is een gelukkige Ronald weer dagelijks bezig
met zijn passie: koken.
,,Koken doe ik het liefst met
een twist’’, zegt hij. ,,Vandaar
de naam Broodje Anders. Ons
Broodje Ongezond is belegd
met gemarineerde stukjes speklap, gebakken uitjes en pindasaus. Dat loopt als de brandweer.’’ Andere populaire broodjes zijn Duits Anders en Chinees Anders. Naast een keur
aan warme en koude broodjes en diverse broodjes vis, kun
je er ook terecht voor complete plates zoals biefstuk saté of
spareribs met patat en knoflooksaus. En dat alles tegen ouderwetse prijzen. Broodjes zijn
er al vanaf 2,25 euro. Een portie patat met saus heb je al voor
1,50 euro. Want Broodje Anders
biedt veel voor weinig om ook
mensen met een kleine beurs
de kans te geven eens te genie-

ten van iets bijzonders.
,,Het belangrijkste is de kwaliteit’’, zegt Guda. ,,Al ons vlees
komt van slager Johan van
Doorn van het Zeewijkplein,
een prima leverancier. En alles
is vers. Regelmatig zetten wij
onze klanten iets nieuws voor
om te proeven. Als het aanslaat
komt het in het assortiment. Dat
gebeurde bijvoorbeeld met de
zoete kipkluifjes die nu zeer gewild zijn.’’ Dagelijks maakt Ronald een grote pan soep. Op Facebook zet hij dan een fotootje
en bingo, even later stromen de
‘likes’ en de liefhebbers binnen.
Guda: ,,We krijgen veel complimenten, dus we zijn zeker op de
goede weg. De klanten moeten
ons soms alleen nog even weten te vinden!’’
Bij Broodje Anders kun je afhalen, maar er zijn ook enkele zitplaatsen om het lekkers direct te verorberen. Ook catering of de verzorging van een
bedrijfslunch is mogelijk, daarbij is de keuze nog groter dan in
de zaak. Bestellingen vanaf 10
euro worden in IJmuiden gratis bezorgd. Bent u ook toe aan
broodnodige variatie? Broodje
Anders biedt veel voor weinig
aan Lagersstraat 12a in IJmuiden, 0255-578248. En houd Facebook in de gaten! Broodje Anders is dagelijks geopend.
Van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 20.00 uur en
op zondag van 12.00 tot 19.00
uur.

Zingen en acteren in Aïda
IJmuiden - Dit is je kans
om te zingen en acteren in
de opera Aïda van de componist Giuseppe Verdi. Deze
opera wordt in april 2016 opgevoerd in de Stadsschouwburg. In de opera zitten grote koorwerken die allen gezongen worden door het koor
van Bel Canto. Daarnaast zingen mee een ‘Priesterkoor’ en
een ‘Slaven- en gevangenenkoor’. De repetities voor het
‘Priesterkoor’ starten in janu-

ari 2016, op woensdagavond
in De Abeel. Hier worden nog
tenoren en bassen voor gezocht. Het is van belang dat je
tijdig aangeeft of je meedoet.
Verder kan het koor voor de
gehele opera nog versterking gebruiken. Kom vrijblijvend kennis maken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.15
uur in De Abeel, Abelenstraat
1. Meer informatie: Marja
van der Hulst, telefoon 0235384588.
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Symposium
over sportmedische
begeleiding

VanDerEng Labels
ontvangt kennisvoucher
IJmond - VanDerEng Labels
uit Heemskerk heeft als eerste bedrijf het Kennisvoucher
Techport ontvangen. Deze regeling is bedoeld om de innovatiekracht van de maakindustrie in de IJmond te versterken.
VanDerEng werkt aan een fraudebestendige consumptiemunt
voor evenementen. Hiervoor
ontvangt het bedrijf een innovatiekrediet van 5.000 euro. Dit
bedrag is te besteden aan de inhuur van externe kennis, die nodig is om de nieuwe munt uiteindelijk te kunnen produceren.
Techniek Campus Techport, het
samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijsen kennisinstellingen en overheden in de IJmond, wil ondersteuning bieden bij het wegnemen van obstakels in het innovatieproces. ,,Bedrijven in de
maakindustrie richten zich op
het produceren en verkopen
van hun kernproducten”, aldus
projectleider Gerik ten Berge.
,,Het starten van een zoektocht
naar nieuwe producten, processen en diensten krijgt daardoor
niet altijd prioriteit. Daarnaast
levert innovatie op korte termijn vaak niets op en kost het
alleen maar geld. Daarom zijn
wij gestart met een kennisvoucherregeling voor het middenen kleinbedrijf in de maakindu-

strie. Feitelijk is het een duwtje
in de rug voor ondernemers om
aan de slag te gaan met innovatie. En dat is hard nodig. De
maakindustrie is de motor van
de economie in de regio en de
mondiale ontwikkelingen op het
gebied van bijvoorbeeld materiaalgebruik en ict gaan razendsnel. Het is zaak dat de bedrijven in de IJmond concurrerend
kunnen blijven.”
VanDerEng Labels, een bekende naam in de evenementenbranche, werkt aan een fraudebestendige consumptiemunt
die deels wordt gemaakt van
restmateriaal. Het gaat om een
uniek product dat in Nederland
nog niet bestaat. De innovatieve kennis die wordt opgedaan,
kan op termijn ook worden toegepast op de industriële labels
en polsbandjes die VanDerEng
produceert.
De kennisvoucherregeling is
tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
,,Het is een goede zaak dat wij
met elkaar kleine en middelgrote bedrijven in staat stellen om
zich verder te ontwikkelen”, aldus wethouder Marieke van
Dijk van de gemeente Heemskerk. Zie ook www.techport.nl
> bedrijven > regeling kennisvouchers

Administratieve
lastenverlichting?
Regio - De Eerste Kamer heeft
op 22 september 2015 het
wetsvoorstel ‘micro-ondernemingen’ goedgekeurd. Kleine ondernemingen kunnen
nu volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het gaat
met name om besloten vennootschapen die onder bepaalde grootte criteria vallen. Het wetsvoorstel brengt
ook de uiterste opmaaktermijn
voor jaarrekeningen terug van

elf naar tien maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van dertien naar twaalf maanden. De
nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of
na 1 januari 2016 aanvangen.
Toepassing over boekjaar 2015
is echter wel mogelijk, mits alle
bepalingen worden toegepast.
Bespreek met uw adviseur wat
dit voor uw onderneming gaat
betekenen.

IJmond - Eén op 175 werknemers krijgt kanker. Dat betekent dat kanker ook op de
werkvloer grote impact heeft.
Toonaangevende organisaties als Pon, PepsiCo, Rabobank, Countus en Delta Lloyd
onderkennen het belang van
sporten voor kankerpatiënten. Het Sportplan op maat
van Stichting Tegenkracht
leidt tot betere en snellere
re-integratie van hun werknemers op de werkplek. Deze
organisaties sloten een overeenkomst tot samenwerking
af met Stichting Tegenkracht,
en hebben zo sportmedische
begeleiding voor hun medewerkers goed geregeld. Bij
Pon bijvoorbeeld keren werknemers dankzij het Sportplan
op maat van Tegenkracht weken tot maanden eerder dan
het landelijk gemiddelde terug op de werkplek. Sinds
de oprichting van de stichting (2006) heeft Tegenkracht
elfhonderd kankerpatiënten
met een Sportplan op maat
geholpen. Daarmee is het
de meest ervaren organisatie in Nederland op gebied
van kanker en sport. Tegenkracht zorgt ervoor dat kankerpatiënten die willen sporten, dat medisch verantwoord kunnen doen. Daartoe
heeft Tegenkracht een landelijk dekkend netwerk opgezet van sportartsen, medisch
specialisten, bedrijfsartsen,
sportbegeleiders en fysiotherapeuten. Jaarlijks krijgen
in Nederland 40.000 werknemers de diagnose kanker.
De motivatie om terug te keren is groot, maar vermoeidheidsklachten zijn een groot
obstakel bij de werkhervatting. Sporten kan hierin een
grote rol spelen, maar velen
weten niet hoe. Daarbij zijn
de kosten van sportmedische
begeleiding niet gedekt in de
zorgverzekering. Tegenkracht
is daarom gaan samenwerken met werkgevers. Pioniers
als Pon en PepsiCo geven
het voorbeeld, maar we hebben heel werkgevend Nederland nodig om alle werknemers met kanker te helpen
re-integreren. Op 28 oktober organiseert MKB IJmond
in samenwerking met Tegenkracht en met medewerking
van Rotary Club Velsen een
symposium over sportmedische begeleiding van werknemers. Kijk voor meer informatie op www.mkb-ijmond.
nl>Programma 28 oktober
2015.

Duurzaamheid staat
centraal op 9 oktober
Velsen - Op 9 oktober wordt
landelijk de dag van de duurzaamheid georganiseerd. In de
gemeente Velsen wordt uitgebreid stil gestaan bij het begrip duurzaamheid. Zo organiseren het Pieter Vermeulen Museum en Kinderboerderij Velserbeek een activieit waarbij groep
7 leerlingen van de Rozenbeek
de boerderij gaan scannen op
duurzaamheid.
’s Middags vindt er een grote duurzaamheidsmarkt plaats
op Plein 1945 waar van alles te
zien, te doen en te beleven is.
Er is natuurlijk veel informatie te
krijgen maar er worden ook verschillende workshops voor jong
en oud aangeboden. Om 14.00
uur zullen leerlingen van de Molenweid, die net een project over
dit onderwerp hebben afgesloten, met een ludieke act voor

wethouder Floor Bal de markt
openen. Tussen alle activiteiten
door wil de organisatie om 14.30
uur stilstaan bij waterbesparing.
Nou ja stilstaan is niet de goede
benaming want door met zoveel
mogelijk kinderen 5 minuten
touwtje te springen, zullen alle
deelnemers en aanwezigen zich
realiseren hoelang 5 minuten
kunnen duren. Wanneer iedereen iedere dag 5 minuten korter
douct, kunnen we heel wat besparen zowel aan water als aan
energie. De organisatie is nog
op zoek naar (school)groepen
die willen meespringen. De organisatie zorgt voor een sportcoach en materiaal. Wil je meespringen? Geef je groep, sportteam of klas dan op via info@
pieter-vermeulen-museum.nl.
Hoe meer springers, hoe duidelijker de boodschap!

Naar Sterk als het
om lekker lopen gaat
IJmuiden - De najaarscollectie
bij Sterk staat weer voor u klaar.
Sterk brengt meerdere schoenen en laarsjes in een gemakkelijke leest en pasvormen. Er
is veel aandacht voor uw voeten met uitsluitend merkschoenen van onder andere Durea,
Caprice, Solidus, Think, Wolky,
Gabor en vele anderen. Ook de
herencollectie is zeer uitgebreid

met onder andere Van Bommel,
Giorgio, Rockport, van Lier, Pikolinos, Cycleur de Luxe enzovoorts. Vele schoenen en laarsjes zijn ook geschikt voor losse inlays en leverbaar in diverse
breedtematen. Dus loop binnen
bij Sterk voor mode, pasvorm en
advies. Lange Nieuwstraat 797
in IJmuiden. Zie ook www.facebook.com/sterkschoenmode.
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RIGO Verffabriek wint
SHARE Award 2015
IJmuiden - RIGO Verffabriek in IJmuiden, de producent van onder andere
Aquamaryn natuurverf, Evert Koning en
RigoStep, heeft de SHARE Award 2015
gewonnen. De prijs voor meest duurzame onderneming wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Haarlemmermeer aan een bedrijf dat laat zien dat
circulair ondernemen in de regio mogelijk is. RIGO Verffabriek combineert
technische innovatie van een ambachtelijk product – verf op basis van lijnolie
- met een vernieuwende manier van circulair werken.

In het Hier groeit Verf-project van RIGO komt de
circulaire werkwijze het sterkst tot zijn recht. RIGO Verffabriek werkt samen met diverse regionale partners voor het telen van vlas, waar lijnolie van gemaakt wordt. ,,Het idee ontstond in
2012 om te kijken of we lijnolie voor onze verven weer uit Nederland konden gaan betrekken,
in plaats van uit het buitenland’’, aldus Machiel
van Westerhoven, eigenaar RIGO Verffabriek.
Zodoende kwam de fabrikant in contact met
Boer Bos in de Haarlemmermeerpolder, die vlas
voor hen wilde gaan telen op braakliggende terreinen rondom Schiphol. RvR Loonbedrijf zaait
en oogst sindsdien de gewassen. Het lijnzaad

Hier groeit Verf
geteeld in Holland

Gemaakt van Hollandse lijnolie
verbouwd op Hollandse bodem,
door Hollandse boeren.

Uiteraard verkrijgbaar in ons RIGO Verfcentrum
AQUAMARYN is een merk van:

AQUAMARYN
DUURZAME VERF

dat geoogst wordt, wordt door oliemolens op de
Zaanse Schans tot lijnolie geslagen, en door RIGO Verffabriek verwerkt in diverse verf- en olieproducten. De Hollandse lijnolie vindt men inmiddels terug in de verven van Aquamaryn en
vloerproducten van RigoStep ROYL.
Wethouder Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer, die de prijs uitreikte zegt daarover:
,,De circulaire economie lijkt te drijven op innovaties, nieuwe technieken en nieuwe verdienmodellen. Maar in onze drang om te innoveren vergeten we wel eens dat het niet alleen om
technische, hoogstaande innovaties gaat. Ook
korte logistieke ketens maken deel uit van een
circulaire economie. RIGO heeft daarom besloten om zélf vlas te gaan verbouwen. Dat doen
ze met regionale partners, dus dicht bij huis: in
Haarlemmermeer en sinds dit jaar ook in het
Westelijk Havengebied in Amsterdam.’’
Onlangs is er voor het vierde jaar op rij vlas
geoogst, ditmaal in de Westpoort Amsterdam.
Het winnen van de SHARE award 2015 is ,,een
kroon op het werk van alle betrokken partijen’’,
zegt Toon van Westerhoven, mede-eigenaar van
RIGO Verffabriek.
Naast de teelt van Hollandse lijnolie zoekt RIGO Verffabriek continu naar nieuwe, duurzame grondstoffen en samenwerking. Zo maken
ze een 100 procent biologisch afbreekbare verf
op basis van plantaardige kleurstoffen van Hollandse bodem, en een gerecyclede muurverf die
voor 97 procent uit muurverfrestanten bestaat,
ingezameld door afvalverwerker SITA. Uiteraard
zijn alle producten van RIGO Verffabriek te koop
bij RIGO Verfcentrum.
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Donderdag
8 oktober

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Vrijdag
9 oktober

Dag van de Duurzaamheid. Op Plein 1945 een
Duurzaamheidsmarkt.Van
14.00 tot 18.00 uur.
Jubileum ‘Whisky & Rum
aan Zee’. In het Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach hotel. Zie ook www.whisyenrumaanzee.nl.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos voor iedereen vanaf 3
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
In het kader van de dag van
de Duurzaamheid: Duurzaamheidsmarkt van 14.00
tot 18.00 uur op Plein ‘45 in
IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 14.30 uur.
Orgelconcert met Dirk Out
in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Toegang is
gratis.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Droog Brood. Aanvang 20.15
uur.

Zaterdag
10 oktober

Voedselbankactie bij Albert Heijn in IJmuiden. Vanaf 10.00 uur.
Beleef Tata Steel van 10.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.
tatasteel.nl/beleeftatasteel.
html
Jubileum ‘Whisky & Rum
aan Zee’. In het Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach hotel. Zie ook www.whiskyen-

rumaanzee.nl.
Pinkenweekend rondom
de Naaldkerk. Van 09.00 tot
14.00 uur.
Open dag bij Bijna Thuis
Huis, Wulverderlaan 1 in
Santpoort-Noord. Van 10.30
tot 12.00 uur en 13.30 tot
16.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 14.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’ en ‘SAIL 2015’.
Lezing over het heelal
door Sterrenkunde Piet van
der Kruit bij Apostolisch Genootschap, Doornberglaan
29 IJmuiden. Van 16.00 tot
circa 18.00 uur.
Bingo- en loterijavond in
speeltuin De Veilige Haven
in IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Percossa. Aanvang 20.15
uur.

Zondag
11 oktober

Pinkenweekend rondom
de Naaldkerk. Start vanaf
11.00 uur met een meditatieve viering.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. En TROTS markt.
Postzegelbeurs in De Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos voor iedereen vanaf 3
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 14.30 uur.
Piano Quatre Mains in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gra-

tis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Opening expositie van het
Kunstenaars Collectief Velsen in Raadhuis voor de
kunst, Torenstraat 7 VelsenZuid. Aanvang 16.00 uur. Expositie is te zien tot en met
8 november. Toegang gratis.
Vesperviering door Engelmundus Cantorij in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Aanvang 19.15 uur.

Maandag

Donderdag
15 oktober

Openbare repetitie in het
kader van COV IJmuiden 100
jaar. Repetitie vindt plaats in
de Nieuwe Kerk van 20.00
tot 20.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
De Partizanen. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 20.30 uur.

12 oktober

Bijeenkomst van Postzegel Vereniging Santpoort in
Het Terras, Dinkgrevelaan 27
Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur.
Herdenkingstegel met elfjesgedicht maken, Gemeentelijke wijkpost aan de W.
Danielslaan 53 in SantpoortNoord. Van 19.30 tot 21.30
uur.

Dinsdag

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

13 oktober

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Energiek Café in Café Middeloo in Driehuis. Aanvang
20.00 uur. Zie ook www.
energiekvelsen.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Tangarine. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: BOMS. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
14 oktober

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’ en ‘SAIL 2015’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos voor iedereen vanaf 3
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Toverknutselen van 13.30 tot
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Kook- en eetgroep speciaal voor nabestaanden bij
Inloophuis Kennemerland,
Wulverderlaan 51 SantpoortNoord. Van 17.00 tot 20.00
uur.
Santpoorter
Dorpsgesprek bij Bartje Boven,
Hoofdstraat 150 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Sociale media: Rijkdom of
verarming?

Veteranenmiddag
Santpoort-Noord - Op zaterdagmiddag 10 oktober vindt op
Landgoed Duin en Kruidberg de
vijfde Velsense Veteranenmiddag plaats. Om het programma
voor de deelnemers zo interessant en leuk mogelijk te maken
hebben enkele Veteranen meegeholpen om deze middag voor
te bereiden.
Het college van B&W wil naast
het uitspreken van waardering
voor de inzet van de veteranen
tevens de mogelijkheid bieden
om ervaringen en belevenissen
uit te wisselen en te delen. Naast
de veteranen uit de tweede Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea
en Korea, zijn er ook veel jongere veteranen die zijn ingezet
bij internationale vredesmissies
in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan. Van de 311 genodigden
hebben 87 de uitnodiging aanvaard.

Week van de huidtherapie
bij Centrum Oosterwal
Alkmaar - Het is landelijke
week van de huidtherapie.
Daarom openen de huidtherapeuten in Nederland
deze week hun deuren. Op
vrijdag 9 oktober kan men
op het inloopspreekuur
van Centrum Oosterwal in
Alkmaar terecht van 13.30
tot 16.30 uur. Op dinsdag
13 oktober is er een informatieavond over huidtherapie en laserbehandelingen in Alkmaar.
Huidproblemen drukken
vaak een behoorlijke stempel op het dagelijks leven.
Ze veroorzaken pijn of jeuk
en beperken soms in de
bewegingsvrijheid.
Zichtbare afwijkingen kunnen het zelfvertrouwen
flink ondermijnen. Is de
huid onrustig, ziek of beschadigd? Last van littekenweefsel of oedeem als
gevolg van een operatie,
bestraling of chemotherapie? Leg de zorg voor
de huid in handen van de
huidtherapeut. Nike Ramaker, huidtherapeut bij Centrum Oosterwal, legt uit
wat huidtherapie inhoudt.
,,Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of de
beschadigde huid. Huidtherapeuten zijn als paramedicus opgeleid en zijn
geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. De huidtherapeut geeft zowel medische als cosmetische zorg.

Wij behandelen huidproblemen als acne, littekens,
overbeharing, lymf- en lipoedeem, pigmentafwijkingen,
rosacea/couperose (vaatafwijkingen) en
huidoneffenheden. De bovenstaande
huidproblemen worden behandeld
met onder andere acnetherapie, chemische peelingen, camouflage, medische tatoeages, manuele
lymfdrainage, lymftaping,
littekenmassages, elektrische epilatie, micro needling therapie en laser. Het
behandelplan bestaat uit
één of meerdere behandelingen vaak in combinatie
met zelfmanagement, het
leren omgaan met de huidproblemen in het dagelijks
leven, en huidverzorgingsadvies. De vergoeding van
huidtherapeutische
behandelingen zijn afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende
verzekering. Veelal worden
ze vergoed. Iedereen is
welkom bij Centrum Oosterwal op verwijzing van de
huisarts of specialist, maar
in veel gevallen is het ook
mogelijk bij de huidtherapeut terecht te kunnen
zonder verwijsbrief.”
Aanmelden kan via www.
centrum-oosterwal.nl. In
Alkmaar bevindt zich de
hoofdlocatie van Centrum
Oosterwal op de Comeniusstraat 3.
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Kienen
bij Full Speed

COV IJmuiden 100 jaar
IJmuiden - Op 15 oktober
bestaat de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden
honderd jaar. De geschiedenis van dit koor is nauw verweven met de ontwikkeling
van IJmuiden. Al vanaf 1916
vinden er regelmatig uitvoeringen plaats.
Sinds tientallen jaren geeft
het koor twee concerten per
jaar. De jaarlijkse uitvoering
van de Matthäus Passion is
vermaard in de gehele regio
en oogst lovende kritieken in
de pers.
Om het jubileum te vieren organiseert het koor een openbare repetitie met muzikale
verrassing in de Nieuwe Kerk

aan de Kanaalstraat. Houdt u
van koorzang ? Heeft u altijd
al willen zingen ? Of bent u
gewoon belangstellend? Tijdens deze repetitie (geen uitvoering) geeft men een voorproefje van het komend najaarsconcert, worden beide
orgels van de kerk bespeeld
en wordt een pianosolo gegeven. Bovendien wordt het
publiek actief betrokken bij
de zang.
De openbare repetitie duurt
van 20.00 tot 20.45 uur. Daarna is er een receptie voor genodigden in De Rank. De
kerk is vanaf 19.30 uur open
(ingang via de Rank aan de
Kon. Wilhelminakade 265).

Bridgeclub UTD 70 jaar

Velsen-Zuid - Zaterdagavond 31 oktober houdt
sportvereniging Full Speed
weer haar kienavond. Deze avond zal beginnen om
20.00 uur en vanaf 19.30
uur zal het clubgebouw geopend zijn. Er zijn drie kienrondjes, waarvan één gewone, één blinde en één ronde
vol lekkers. Er is ook een loterij met als hoofdprijs: een
bon van de juwelier. Er mag
binnen niet gerookt worden. De kienavond is voor
iedereen, jong en oud zijn
van harte welkom. De kantine van Full Speed is te vinden tussen Gymnasium Felisenum en het Telstarstadion
in. Adres: Tolsduinerlaan 8a,
Velsen-Zuid. Voor informatie
kunt u terecht bij: Ineke Mol
via 023-5388372.

Postzegels in
De Bolder
IJmuiden - Zondag 11 oktober is er een postzegelbeurs in De Bolder, Bloemstraat 124, IJmuiden, georganiseerd door Postzegel Vereniging IJmuiden. Van 12.00
tot 16.00 uur is de zaal open,
er is gelegenheid om te ruilen. Ook zijn er enkele handelaren aanwezig met een
verscheidenheid aan zegels,
brieven en benodigdheden.
De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Wilt u meer weten over deze
beurs of over postzegelvereniging IJmuiden, neem dan
contact op via 06-41804330,
na 18.00 uur.

Bingo- en
loterijavond in
Veilige Haven
IJmuiden - Begin september vierde bridgeclub UTD
op grootse wijze haar 70-jarig bestaan.
Na de koffie met wat lekkers
bij restaurant Beeckestijn,
stond er een touringcar klaar,
die de hele club naar restaurant ’T Hoorntje in Akersloot
bracht. Voorafgaand aan
een lichte lunchwerd er door
Gees Veldman een indrukwekkend verhaal verteld over
de historie van UTD. Na vier
rondes bridgen ging de club
aan boord van rondvaartboot
Claes Horn. Onder muzikale begeleiding van gitarist
– zanger Nico Bakker werd

een tocht gemaakt over het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Daarbij werd een heerlijk warm en koud buffet geserveerd. Na terugkomst in
’T Hoorntje werden de laatste twee rondes bridge gespeeld. Om ongeveer 23.30
uur was de bus weer terug bij
Beeckestijn, waarna iedereen
vol indrukken aan een onvergetelijke dag weer naar huis
ging.
Als u denkt: ‘van zo’n club
zou ik graag lid willen worden’, neem dan contact op
met voorzitter Nico Prins,
0255-518648 of secretaris
Ria Gerrits, 0255-520344.

IJmuiden - Zaterdag 10 oktober wordt bij speeltuin De
Veilige Haven weer de bingo- en loterijavond georganiseerd. De avond begint om
20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Er zijn weer leuke prijzen
te winnen. Wie in IJmuiden
woont en geen vervoer heeft
kan contact opnemen met telefoonnummer 06-28900999
of 0255-518077 dan wordt
men opgehaald en na afloop
weer thuisgebracht. De opbrengst is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers van de Veilige
Haven.

Vertelmiddag visserij
IJmuiden - Stichting KIST
en BeLeef Oud-IJmuiden organiseren een nieuwe vertelmiddag. Het thema is ‘IJmuiden: de vissershaven en de
visserij’. De vertelmiddag
vindt plaats op woensdag 21
oktober in het Zee- en Havenmuseum en begint om
14.00 uur.
BeLeef Oud-IJmuiden en
Stichting KIST zijn benieuwd
naar persoonlijke verhalen over de visserij in OudIJmuiden. Verhalen over of
van vissers, kaairidders, reders, nettenboeters of porders? Verhalen over ‘kantje pikken’, ‘een smeessie maken’ of ‘troldertje zeggen’? Of
misschien is er wel een verhaal over het werk bij de puffabriek of in een koelhuis of
ijsfabriek. Op de verhalenvertelmiddag kunnen bewoners en oud-bewoners van
IJmuiden hun verhalen kwijt

over de visserij en aanverwante zaken en hun herinneringen delen over het leven in en rond de vis. Foto’s
en ander beeldmateriaal zijn
tijdens deze middag van harte welkom.
Doel van deze gespreksbijeenkomsten is herinneringen ophalen en herinneringen delen, verhalen vastleggen en verhalen doorgeven.
Bewoners vertellen, Agnes
de Boer, Marlenne Schrijver
en Pauline van Vliet schrijven
het op of nemen het op met
de microfoon. Het is de bedoeling aan de hand van deze verhalen het scenario van
de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ te schrijven en artikelen
te maken voor op de website van Beleef Oud-IJmuiden.
Aanmelden of meer weten?
Bel 06-16625571 of mail naar
via info@stichtingkist.nl.

DCIJ-nieuws

Smadelijk verlies
IJmuiden - Dit seizoen moet
DCIJ alle zeilen bijzetten om
handhaving in de nationale
hoofdklasse te bewerkstelligen. Zeker tegen het sterke
CEMA/De vaste zet uit het
Limburgse Geleen moest het
tiental van Damclub IJmuiden meer dan goed voor de
dag komen om een resultaat
neer te zetten.
Maar wat in de lange geschiedenis nog nooit is voorgekomen is dat de IJmuidenaren met één invaller en
liefst vier borden onbezet
hielden. Daarmee stond de
uitslag al nagenoeg vast. Om
uiteenlopende redenen lieten
Kees Pippel, Feroz Amirkhan,
Willem Winter, Conall Sleutel en Harrie van der Vossen
verstek gaan. Daardoor bleven de onderste vier borden

onbezet en startte het team
met een 8-0 achterstand die
door de overigen niet ongedaan kon worden gemaakt.
Integendeel.
Ook Jack van Buuren, Cees
van der Vlis en Martin van
Dijk incasseerden een nederlaag. Stijn Tuijtel en Stella
van Buuren lieten een remise aantekenen waarbij vooral laatstgenoemde een voortreffelijk resultaat boekte tegen de op papier veel sterkere Ibrahim Adiatu Adesoji.
De enige overwinning voor
IJmuiden boekte voorzitter
Jesse Bos.
Met hoogstaand positiespel
drukte hij Marcel de Bie in
het defensief en won vervolgens afgetekend. Daardoor
kwam de eindstand van 164 op het scorebord.

14 8 oktober 2015

Kienen
bij Full Speed

COV IJmuiden 100 jaar
IJmuiden - Op 15 oktober
bestaat de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden
honderd jaar. De geschiedenis van dit koor is nauw verweven met de ontwikkeling
van IJmuiden. Al vanaf 1916
vinden er regelmatig uitvoeringen plaats.
Sinds tientallen jaren geeft
het koor twee concerten per
jaar. De jaarlijkse uitvoering
van de Matthäus Passion is
vermaard in de gehele regio
en oogst lovende kritieken in
de pers.
Om het jubileum te vieren organiseert het koor een openbare repetitie met muzikale
verrassing in de Nieuwe Kerk

aan de Kanaalstraat. Houdt u
van koorzang ? Heeft u altijd
al willen zingen ? Of bent u
gewoon belangstellend? Tijdens deze repetitie (geen uitvoering) geeft men een voorproefje van het komend najaarsconcert, worden beide
orgels van de kerk bespeeld
en wordt een pianosolo gegeven. Bovendien wordt het
publiek actief betrokken bij
de zang.
De openbare repetitie duurt
van 20.00 tot 20.45 uur. Daarna is er een receptie voor genodigden in De Rank. De
kerk is vanaf 19.30 uur open
(ingang via de Rank aan de
Kon. Wilhelminakade 265).

Bridgeclub UTD 70 jaar

Velsen-Zuid - Zaterdagavond 31 oktober houdt
sportvereniging Full Speed
weer haar kienavond. Deze avond zal beginnen om
20.00 uur en vanaf 19.30
uur zal het clubgebouw geopend zijn. Er zijn drie kienrondjes, waarvan één gewone, één blinde en één ronde
vol lekkers. Er is ook een loterij met als hoofdprijs: een
bon van de juwelier. Er mag
binnen niet gerookt worden. De kienavond is voor
iedereen, jong en oud zijn
van harte welkom. De kantine van Full Speed is te vinden tussen Gymnasium Felisenum en het Telstarstadion
in. Adres: Tolsduinerlaan 8a,
Velsen-Zuid. Voor informatie
kunt u terecht bij: Ineke Mol
via 023-5388372.

Postzegels in
De Bolder
IJmuiden - Zondag 11 oktober is er een postzegelbeurs in De Bolder, Bloemstraat 124, IJmuiden, georganiseerd door Postzegel Vereniging IJmuiden. Van 12.00
tot 16.00 uur is de zaal open,
er is gelegenheid om te ruilen. Ook zijn er enkele handelaren aanwezig met een
verscheidenheid aan zegels,
brieven en benodigdheden.
De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Wilt u meer weten over deze
beurs of over postzegelvereniging IJmuiden, neem dan
contact op via 06-41804330,
na 18.00 uur.

Bingo- en
loterijavond in
Veilige Haven
IJmuiden - Begin september vierde bridgeclub UTD
op grootse wijze haar 70-jarig bestaan.
Na de koffie met wat lekkers
bij restaurant Beeckestijn,
stond er een touringcar klaar,
die de hele club naar restaurant ’T Hoorntje in Akersloot
bracht. Voorafgaand aan
een lichte lunchwerd er door
Gees Veldman een indrukwekkend verhaal verteld over
de historie van UTD. Na vier
rondes bridgen ging de club
aan boord van rondvaartboot
Claes Horn. Onder muzikale begeleiding van gitarist
– zanger Nico Bakker werd

een tocht gemaakt over het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Daarbij werd een heerlijk warm en koud buffet geserveerd. Na terugkomst in
’T Hoorntje werden de laatste twee rondes bridge gespeeld. Om ongeveer 23.30
uur was de bus weer terug bij
Beeckestijn, waarna iedereen
vol indrukken aan een onvergetelijke dag weer naar huis
ging.
Als u denkt: ‘van zo’n club
zou ik graag lid willen worden’, neem dan contact op
met voorzitter Nico Prins,
0255-518648 of secretaris
Ria Gerrits, 0255-520344.

IJmuiden - Zaterdag 10 oktober wordt bij speeltuin De
Veilige Haven weer de bingo- en loterijavond georganiseerd. De avond begint om
20.00 uur, zaal open 19.30
uur. Er zijn weer leuke prijzen
te winnen. Wie in IJmuiden
woont en geen vervoer heeft
kan contact opnemen met telefoonnummer 06-28900999
of 0255-518077 dan wordt
men opgehaald en na afloop
weer thuisgebracht. De opbrengst is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers van de Veilige
Haven.

Vertelmiddag visserij
IJmuiden - Stichting KIST
en BeLeef Oud-IJmuiden organiseren een nieuwe vertelmiddag. Het thema is ‘IJmuiden: de vissershaven en de
visserij’. De vertelmiddag
vindt plaats op woensdag 21
oktober in het Zee- en Havenmuseum en begint om
14.00 uur.
BeLeef Oud-IJmuiden en
Stichting KIST zijn benieuwd
naar persoonlijke verhalen over de visserij in OudIJmuiden. Verhalen over of
van vissers, kaairidders, reders, nettenboeters of porders? Verhalen over ‘kantje pikken’, ‘een smeessie maken’ of ‘troldertje zeggen’? Of
misschien is er wel een verhaal over het werk bij de puffabriek of in een koelhuis of
ijsfabriek. Op de verhalenvertelmiddag kunnen bewoners en oud-bewoners van
IJmuiden hun verhalen kwijt

over de visserij en aanverwante zaken en hun herinneringen delen over het leven in en rond de vis. Foto’s
en ander beeldmateriaal zijn
tijdens deze middag van harte welkom.
Doel van deze gespreksbijeenkomsten is herinneringen ophalen en herinneringen delen, verhalen vastleggen en verhalen doorgeven.
Bewoners vertellen, Agnes
de Boer, Marlenne Schrijver
en Pauline van Vliet schrijven
het op of nemen het op met
de microfoon. Het is de bedoeling aan de hand van deze verhalen het scenario van
de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ te schrijven en artikelen
te maken voor op de website van Beleef Oud-IJmuiden.
Aanmelden of meer weten?
Bel 06-16625571 of mail naar
via info@stichtingkist.nl.

DCIJ-nieuws

Smadelijk verlies
IJmuiden - Dit seizoen moet
DCIJ alle zeilen bijzetten om
handhaving in de nationale
hoofdklasse te bewerkstelligen. Zeker tegen het sterke
CEMA/De vaste zet uit het
Limburgse Geleen moest het
tiental van Damclub IJmuiden meer dan goed voor de
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Willem Winter, Conall Sleutel en Harrie van der Vossen
verstek gaan. Daardoor bleven de onderste vier borden
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met een 8-0 achterstand die
door de overigen niet ongedaan kon worden gemaakt.
Integendeel.
Ook Jack van Buuren, Cees
van der Vlis en Martin van
Dijk incasseerden een nederlaag. Stijn Tuijtel en Stella
van Buuren lieten een remise aantekenen waarbij vooral laatstgenoemde een voortreffelijk resultaat boekte tegen de op papier veel sterkere Ibrahim Adiatu Adesoji.
De enige overwinning voor
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drukte hij Marcel de Bie in
het defensief en won vervolgens afgetekend. Daardoor
kwam de eindstand van 164 op het scorebord.
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Nieuw campagnebeeld
Tata Steel Chess

Klootschieten
Velsen-Zuid - Zaterdag waren er helaas maar zes leden
van de afdeling klootschieten aanwezig om hun krachten te meten tijdens een partijtje klootschieten. Aangezien het onkruid nog steeds
erg hoog staat in Spaarnwoude werd er gekozen voor
de Beeckesteinroute. Het
weer was prima en de gezelligheid was ook deze week
weer aanwezig. Er werden
zeer lange ballen gegooid
en de complimentjes hiervoor waren niet van de lucht.
Uiteindelijk terug gekomen
in het clubhuis kwamen als
eerste Dirk, Peter en Jan
St. uit de bus met 62 schoten en 7 meter. Team 2 Raymond, Lia en Milco moesten
genoegen nemen met een
tweede plaats met 71 schoten en 30 meter. Zij hebben
lekker gegooid en hadden
weinig zoekballen. Ondanks
dat het onkruid in Spaarnwoude nog steeds erg hoog
staat hopen de klootschieters dat er komende zaterdag weer meer leden aanwezig zullen zijn. Informatie
over het klootschieten kunt
u inwinnen bij T. Boot, telefoonnummer 0255-510085.

Velsen - Tata Steel heeft
dinsdag het nieuwe campagnebeeld voor het Tata Steel Chess Tournament
geïntroduceerd. De bekende foto van de twee schakers die in de zee een partij spelen (de klassieke partij tussen Kasparov en Topalov, ook wel ‘De parel van
Wijk aan Zee’ genoemd) is
vervangen door een moderne
panoramafoto van de kustdirkout@gmail.com.
In de Nieuwe Kerk bevinden lijn van de IJmond. Het nieuzich twee fraaie instrumen- we beeld toont de kust van
ten: een drie-klaviers barok
orgel en een twee-klaviers
romantisch instrument. Hierdoor kunnen hoegenaamd
alle werken uit het orgelrepertoire in deze kerk worden
uitgevoerd.
De Nieuwe Kerk bevindt zich
aan de Kanaalstraat 250 in
IJmuiden. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel wordt er
na afloop ter bestrijding van
de onkosten een deurcollecte gehouden
IJmuiden - Het Tender College IJmuiden heeft de Schoolkantineschaal 2015 van het
Voedingscentrum gewonnen.
Dat is dik verdiend, want er
is de laatste tijd hard gewerkt
om meer gezond aanbod in
de schoolkantine aan te bieden. Het aanbod bestaat nu
voor minimaal 75 procent uit
producten uit de Schijf van
Vijf. De school kreeg hulp
van cateraar Vice Versa.
Het Tender College vindt het
belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond
aanbod in de kantine. Daarmee komt de school tegemoet aan de wens van ouders
en leerlingen. Uit onderzoek

Orgelconcert met Dirk
Out in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op vrijdag 9 oktober wordt in de Nieuwe
Kerk het laatste orgelconcert van dit seizoen gegeven. De beide orgels in deze kerk worden dan bespeeld
door één van de vaste organisten van de Nieuwe Kerk,
Dirk Out. Evenals tijdens het
afsluitende concert van vorig seizoen speelt hij dan een
verzoekprogramma. Hoewel
het programma al aardig gevuld is, kunnen er nog een
aantal muziekstukken worden geplaatst.
Verzoeken kunnen per e-mail
worden doorgegeven naar

Lezing over
heelal
IJmuiden - Zaterdag 10 oktober geeft emeritus professor sterrenkunde P.C.
(Piet) van der Kruit een lezing over het heelal in het
gebouw van het Apostolisch Genootschap, Doorneberglaan 29. De toegang is
vrij. Aanmelding is gewenst
via e-mail naar: lezing10oktober@gmail.com. Van der
Kruit geeft tijdens dae lezing
inzicht in de bouw en samenhang van het heelal, hoe het
geëvolueerd is tot de huidige
situatie en wat de plaats van
de mens in dit alles is. reld
van het kleine. De lezing begint bij het kleine: insecten,
bacteriën, virussen en moleculen. Hierna gaat hij terug
naar grotere schaal: de aarde
tot en met de grote schaalstructuur van het heelal. Zo
reist hij terug tot de Oerknal. Het tweede deel van de
avond is een vertoning van de
film Cosmic Voyage uit 1996,
geregisseerd door Bayley Silleck en ingesproken door
Morgan Freeman. In het derde deel gaan we in meer detail in op de structuur en vorming van astronomische objecten. Ook gaat het over hoe
hoe planeten gevormd worden. Zie ook www.astro.rug.
nl/~vdkruit.
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Tender College wint
Schoolkantineschaal

Zebra Uitzendbureau
op shirt Stormvogels
IJmuiden - Dit seizoen siert
het vertrouwde logo van Zebra
Uitzendbureau en Zebra Techniek de shirts van het zondagelftal van IJVV Stormvogels.
Vertrouwd, omdat een aantal
jaren geleden Zebra ook al de
trotse shirtsponsor was. In een
aantrekkende economie zien
directeur Henk Brandjes en de
IJVV Stormvogels weer kansen
in een hernieuwde samenwerking.
Voor opdrachtgevers is Zebra
Uitzendbureau al meer dan
20 jaar een betrouwbare partner als het gaat om de inzet
van tijdelijk personeel in de regio IJmond. Bedrijven kunnen
bij hen terecht voor zowel hoger- als lager geschoold personeel in de sectoren administratie, bouw, horeca, productie en techniek. Voor hun opdrachtgevers zijn zij het he-

Wijk aan Zee tot aan de haven van IJmuiden. In het water van de haven tekent zich
het patroon van een schaakbord af, met aan de monding
twee torens uit het schaakspel. Het nieuwe beeld sluit
aan op het vernieuwde concept van het toernooi, waarbij de Tata Steel Masters ook
twee rondes in andere steden spelen. De 78ste editie van het Tata Steel Chess
Tournament vindt plaats van
16 tot en met 31 januari 2016.

le jaar 24 uur per dag bereikbaar. Rondom de inleen van
tijdelijk personeel nemen zij u
alle administratie en werkgeversrisico’s uit handen. Persoonlijke betrokkenheid staat
bij hun hele team hoog in het
vaandel. Voor uitzendkrachten
staan zij gereed om voor gemotiveerde mensen een passende baan te vinden. In een
persoonlijk gesprek kijken zij
samen naar de wensen en de
mogelijkheden. Bent u op zoek
naar een nieuwe uitdaging?
Dan is Zebra de beste keuze.
Zij zorgen voor direct persoonlijk contact. U een leuke baan,
zij een tevreden klant. Stormvogels en Zebra vinden elkaar
in de waarden die hen beiden sterk maakt. Vertrouwen,
openheid, sportiviteit en kwaliteit zijn hiervan zeer aansprekende kenmerken.

blijkt bovendien dat kleine
verbeteringen in het aanbod
al zorgen voor een direct effect. Jongeren geven aan dat
zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als die er liggen. En
dat is ook niet zo raar, want
om weerstand te bieden aan
verleidingen is zelfcontrole
nodig. Op het Tender College
wordt veel aandacht besteed
aan gezondheid. De schaal is
een mooie kroon op dit werk!
De Gezonde Schoolkantine is
een langlopend project van
het Voedingscentrum. Het
heeft als doel een gezonder
voedingsaanbod op VO- en
MBO-scholen te realiseren.
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Velsen wint derby

IJmuiden 2
boekt knappe
overwinning
Velsen - Het eerste team van
VV IJmuiden is er niet in geslaagd om van het sterke Arsenal te winnen. Dit team
geldt als een van de kanshebbers voor het kampioenschap
en dit lieten ze direct merken. IJmuiden werd vroeg onder druk gezet wat resulteerde
in de 0-1. Vlak na rust viel direct de 0-2 en dit bleek gelijk
de genadeklap voor het team
van Rick van Amersfoort. Dat
er in de tweede helft nog één
keer werd gescoord door Arsenal was slechts voor de statistieken. Normaal gesproken
speelt IJmuiden (geheel in lijn
met het gezicht van de trainer)
mooi voetbal maar dit kwam
er helaas niet uit. Hopelijk volgende week eerherstel! Het vorig jaar gepromoveerde tweede elftal heeft door een knappe 1-0 thuisoverwinning op
Marken de tweede plek veroverd. In de eerste helft was
een doelpunt van Harry Bamstra voldoende voor de overwinning. Trainer Fred Bisschot
had er zoveel vertrouwen in dat
hij het zelfs aandurfde om met
nog een half uur te spelen zijn
talentvolle verdediger Patrick
Overeem rust te gunnen en
met tien man de wedstrijd uit
te spelen. Met een achterstand
van slechts 1 punt op koploper
Castricum kunnen we spreken
van een uitstekende start! Het
derde selectie elftal heeft de
misstap van vorige week goed
gemaakt. De quote van de trainer dat het team vorige week
een type Hugo van Vuuren miste werd begrepen. Hij mocht
om onbekende reden meedoen
met het derde elftal en dit ging
hem meer dan goed af. Dit was
zo’n wedstrijd waarin zijn genialiteit boven kwam drijven. Het
sierde van Vuuren dat hij na het
zelf maken van drie doelpunten
de vierde IJmuiden-treffer over
liet aan Patrick Kil. Deze treffer
betekende een mooie 4-3 overwinning! De wijze waarop deze
pass tot stand kwam is het vermelden waard. Na een knappe
solo waarin hij drie verdedigers
voorbij speelde en de bal omhoog schoot om vervolgens een
no-look kopbal over de keeper
te plaatsen waardoor Kil er alleen maar tegenaan hoefde te
lopen. Hopelijk heeft de hoofdtrainer dit ook gezien want zijn
creativiteit kunnen ze bij het
eerste elftal goed gebruiken.

SVIJ E1 streeft
naar hoogst haalbare
IJmuiden - Voetbalvereniging SVIJ beschikt momenteel over een zeer talentvolle lichting jeugdspelers. De
E1 maakt daar onderdeel van
uit.
Deze zeer pretentieuze vriendengroep is de competitie
begonnen met een eclatante 2-9 overwinning op Vitesse’22. De uitgesproken ambities zorgden ervoor dat Driehoek Meubelen uit Amsterdam zich naast Kids & Co als
officiële hoofdsponsor mag

noemen van de klasbakken
van de E1. Door deze geste loopt het team er weer
voortreffelijk bij in fraaie trainingsetjes en trainingspakken en zal menig team uit de
regio zich op deze jongens
stukbijten!
Na een ongeslagen reeks
met ruime overwinningen op
onder andere streekgenoten
Stormvogels E1 en IJmuiden
E1 weet men nu dus ook in
Castricum hoe de vlag erbij
hangt op Sportpark Zeewijk.

Driehuis - De laatste keer
dat Velsen een Stormvogels
in competitieverband tegen
elkaar speelden was in het
seizoen 2009-2010. Daarna promoveerde Stormvogels naar de eerste klasse
terwijl Velsen een stapje terug deed. Dit seizoen hebben
beide ploegen een plekje gevonden in de tweede klasse. Tijd dus voor een heuse derby! Velsen begon sterk
en zag een voorzet van Tim
Groenewoud
doorgekopt
worden op Henk Swier. Zijn
inzet ging hoog over. Stormvogels probeerde zich te herpakken maar Velsen bleef de
eerste twintig minuten de
bovenliggende partij. Daarna kwamen de gasten beter
in hun spel en was het Sjaak
Lettinga die spits Etkin Zivkara een mogelijkheid bood.
Uitstekend keeperswerk van
Sander van der Lugt voorkwam de achterstand voor
Velsen. Het spel ging nu aardig heen met mogelijkheden
voor beide ploegen. De beste
kans was voor Brian Sno die
een vrije trap vanaf de zijkant
inkopte, maar weer was Sander van der Lugt attent. Vlak
voor rust schoot Patrick Castricum net naast na een verre ingooi van Angelo Beck.
Op slag van rust eenzelfde
situatie: uiteindelijk schoot
Henk Swier naast. Rust 0-0
dus. Na rust werd Stormvogels opnieuw teruggedrongen. Henk Swier kwam net
een teenlengte te kort na
een scherpe corner van Martin Wal. Het overwicht van
Velsen nam toe voorlopig

nog zonder resultaat. Zo zag
Donny Koning zijn schot geblokt worden door de verdediging en ook een serie gevaarlijke hoekschoppen leverde niets op. Pas in de zeventigste minuut was het
raak. Erik Metgod verzond
een prima dieptepass op
Donny Koning die doelman
Danny Adrichem verraste in
de verre hoek: 1-0.
De aanvallen van Stormvogels strandden allemaal in
schoonheid op het middenveld. Tien minuten voor tijd
een vrije trap op de rand van
het strafschopgebied. Specialist Erik Metgod krulde hij
de bal in de kruising. 2-0.
Stormvogels bracht nog wel
even de spanning terug toen
Sander van der Lugt iets te
ver voor zijn doel staand een
mooie boogbal over zich
heen zag vliegen: 2-1.

Puntloos weekend voor Stormvogels
IJmuiden - Voor de zaterdag- en de zondagselectie van Stormvogels stonden
het afgelopen weekend uitwedstrijden op het programma. In Amsterdam-West was
voor het zaterdagelftal de
fusieclub Blauw Wit/Beursbengels de tegenstander en
dit team, bestaande uit onder ander een groot aantal ex-betaalde spelers, was
een behoorlijk maatje te
groot voor het team van trainer Marco Adema. Met maar
liefst 7-0 werden de IJmuidenaren met de staart tussen de benen terug naar
huis gestuurd.

Stormvogels-zondag zocht
het dichter bij huis en reisde
af naar Driehuis om aan te
treden tegen koploper Velsen. De eerste helft was gelijk opgaand, maar de fysieke gesteldheid bij Velsen gaf
uiteindelijk de doorslag: 2-1.
Vijf minuten voor tijd scoorde Etkin Zivkara het enige tegendoelpunt en hij had
een paar minuten later nog
de gelijkmaker kunnen maken wanneer hij, alleen komend voor doelman Sander
van der Lugt, de bal meer
kracht had meegegeven. Zie
uitgebreid verslag elders op
deze pagina. Zondag komt

FC Uitgeest, getraind door
onze oude plaatsgenoot
Ron Bouman, naar Sportpark Zeewijk. Beide ploegen
zullen dan hun uiterste best
doen door middel van een
overwinning de degradatieplaatsennte te verlaten.
Stormvogels-zaterdag had in
fusieclub Blauw Wit/Beursbengels een sterke tegenstander. Na een kwartier
kwam het team van trainer
Marco Adema op achterstand. Halverwege de eerste helft kreeg middenvelder
Fatih Aksa door de scheidsrechter een rode kaart voorgeschoteld. Voor Blauw

Wit/W. meteen de gelegenheid de score voor de rust
tot 4-0 te vergroten.
Na de rust een aanvallender
ingesteld Stormvogels en tot
tweemaal aan toe wist rechterspits Nigel Oudshoorn
het net te vinden. Maar beide keren werd hij onterecht
door de grensrechter afgevlagd.
Halverwege de tweede helft
namen de Amsterdammers
het initiatief definitief over en
dat resulteerde in drie doelpunten waardoor de uitslag
7-0 werd. Zaterdag komt
CTO’70 uit Amsterdam naar
Sportpark Zeewijk.
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Geslaagde finale
Telstar Streetleague

Velsen - De vierde editie van
de Telstar Streetleague heeft
vrijdag 2 oktober een zeer geslaagde finaledag gekregen.
Voorafgaande aan de wedstrijd van Telstar tegen FC
Eindhoven werd in het stadion onder prachtige weersomstandigheden en op een perfecte kunstgrasmat fel gevoetbald om de eer en de prijzen.
Uiteindelijk werden het jongensteam van FC Zeewijk en
de meiden van The Squad de
winnaars van de Streetleague
2015. Naast de roem en de
complimenten, kregen zij seizoenkaarten voor de Witte
Leeuwen of Leeuwinnen en
een fraaie bokaal, genoemd
naar oud-Telstarspeler en exinternational Ruud Geels.
Tegenwoordig zet Geels zich

in voor de maatschappelijke
stichting Telstar Thuis in de
Wijk, die de Streetleague samen met stichting Welzijn Velsen, de gemeente, SportSupport en het Woningbedrijf Velsen organiseert. Samen met
oud-Telstarcoryfee Fred Bischop beoordeelde Ruud
Geels de spelers op kwaliteit
en sportiviteit. Zij kozen voor
Melle Zaaier als beste speler
en Sabine Hoogland als beste speelster. Sabine won deze
titel voor de derde keer op rij!
Meest sportieve teams werden the Ladykillers (meiden)
en de Tomatenplukkers (jongens).
Ook opvallend was de toernooiwinst van FC Zeewijk.
Sinds het begin van het toernooi komt de winnaar van de

Showtime bij
de Klavierschippers
IJmuiden - Zaterdagavond en
zondagmiddag 24 en 25 oktober houdt accordeonvereniging de Klavierschipper hun
jaarlijkse show in de Technische school Velsen in IJmuiden. Dit jaar is het thema
Showtime!, met onder andere muziek uit films, musicals

en ander gevarieerd repertoire.
Gebracht worden liedjes als:
Soldaat van Oranje, My Way en
Colours of the Wind. Kaarten
zijn te bestellen voor 12,50 euro, via www.klavierschippers.
nl of telefonisch via Aaf Dekker, 06-22352435 of Maureen
Duijn-Dutrieux, 0645751073.

Streetleague uit deze wijk in
IJmuiden-West, die bulkt van
het voetbaltalent. Dit is ook
dagelijks te zien op het Cruyff
Court, het populaire kunstgrasveld in Zeewijk waar in
het voorjaar een van de voorrondes van de Streetleague
werd gehouden. Eigenlijk waren alle vier de jongens- en
vier meidenteams die deelnamen aan de finaleronde winnaars. Niet alleen omdat deze jongeren van 12 tot 16 jaar
goed hadden gepresteerd in
hun voorronde en daarom van
Telstar een fraai trainingspak
ontvingen, maar ook omdat zij
met hun team een goede wijkbijdrage hadden gedaan. De
jongeren hadden bijvoorbeeld
zwerfvuil opgeruimd, tuintjes
opgeknapt en een zorgcentrum geholpen. Tegelijkertijd
met de finale van de Streetleague organiseerde Telstar
Thuis in de Wijk een bijeenkomst voor haar sponsors en
partners, die een presentatie
kregen van de activiteiten en
programma’s van deze maatschappelijke stichting. Naast
de Streetleague zijn dat bijvoorbeeld het mentorproject
School’s cool voor brugklassers, de Techniek Experience
voor basisschoolleerlingen en
Playing for Success; leren met
een WOW-factor in het stadion van Telstar.
Zie ook www.telstarstreetleague.nl. (foto: Ton van Steijn)

Energiek Café
over duurzame
besparingen

IJmuiden - Alle afdelingen
van IJmuider Harmonie hebben zich zaterdag 3 oktober in Stadsschouwburg Velsen van hun beste kant laten
zien. Dit jaar is de vereniging
70 jaar jong, en springlevend.
De jeugd, opleidingsorkest,
showband, IJH-musementsorkest en Seabreeze bigband
hebben een goede muzikale indruk achtergelaten bij de
bezoekers van de schouwburg.
Het opleidingsorkest, met
aanvulling van de jeugdleden, vormde een pakkende opening. Het stuk ‘5 note-rock’ met de blokfluiten
was precies in de roos, met
ontroering in de zaal en op
het podium als gevolg. Met
de geweldige opening van
Rhapsody in Blue door het
IJH-musementsorkest kon
de avond niet meer stuk.
Nieuw is het performance
ensemble, een mooie verbreding van de showband. Het
prachtige Malaguena en het
traditionele Sing, Sing, Sing
waren een genot voor het
oor.
Tussen de acts door werden

diverse luchtige theaterstukjes ingelast om verbouwingen achter de schermen te
maskeren. De lach in de zaal
klonk meermaals op.
In de pauze werd er met een
jazzy sfeer gewoon doorgespeeld. Bigband Seabreeze
onder leiding van Erik Blok
zorgde bij binnenkomst in
het theater, in de pauze, en
na afloop voor een geweldig mooie sfeer. Hoe gevarieerd kan een muziekvereniging zijn.
Na de pauze kwam het
zwaardere werk op het podium: de Showband met hun
prachtige kolbakken. Vele klassiekers kwamen voorbij. Het Move like Jagger was
wel het hoogtepunt. De finale was zoals hij moest wezen. Het IJHmusementsorkest bracht nog twee ZuidAmerikaanse nummers ten
gehore. Als afsluiter werd
het opzwepende ‘Ik leef niet
meer voor jou’ perfect gezongen door gastzanger Dennis
Koppen. Kortom: er werd genoten van deze grote vereniging die zoveel verschillende
muziekstijlen in huis heeft!

Driehuis - Dinsdag 13 oktober wordt er weer een Energiek
Café georganiseerd door energiecoöperatie Energiek Velsen.
Aanvang om 20.00 uur in Café Middeloo. Het najaar is weer
begonnen: een moment waarop veel mensen zich weer verdiepen in hun energieverbruik en het opwekken van eigen duurzame energie. Energiek Velsen – het inwonersinitiatief zonder winstoogmerk organiseert daarom weer een
avond waar deze onderwerpen
langskomen en concrete projecten worden gepresenteerd
waar Velsenaren aan mee kunnen doen. Verder is er voldoende tijd en ruimte om met elkaar
ervaringen uit te wisselen over
duurzame energie. Iedereen die
interesse heeft is welkom. Zie
ook www.energiekvelsen.nl.

Velsen - Wist je dat de gemeente Velsen een regeling kent voor vergoeding van
schoolkosten? Het gaat hierbij om de regeling tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Deze bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeld
voor ouders met een laag inkomen, die kinderen tot 18
jaar op het voortgezet onderwijs hebben. Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt
worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten
zoals het boekengeld. Er geldt
een maximale vergoeding van
270 euro per schooljaar. Kosten
moeten worden aan getoond.

Het formulier is te verkrijgen via
de gemeente of via de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is een
project van de gemeente Velsen en Socius Maatschappelijk Dienstverleners. De Formulierenbrigade Velsen kan kijken
of iemand in aanmerking komt
en biedt ondersteuning bij het
aanvragen. Indien je hiervan
gebruik wenst te maken, kan je
een afspraak maken via 0888876900 of mail naar formulierenbrigadevelsen@sociusmd.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in gebouw Waterstaete,
Dokweg 27a.
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Tijdens Herfstvakantie

Joost Prinsen in
Witte Theater
IJmuiden - Wie Joost Prinsen aan het werk ziet als
quizmaster van ‘Met het mes
op tafel’ weet dat hij maar
wat graag een dichtregel
aanhaalt of een mooi (kleinkunst)lied zingt. Daar is zijn
hart immers vol van. Zijn passie voor theater, literatuur en
poëzie en zijn ontmoetingen
met talloze grote schrijvers
en acteurs verwoordt Joost
Prinsen op donderdag 22 oktober (20.15 uur) in het Witte
Theater in een eigen vertelsolo: ‘Uurtje Literatuurtje’. Hij
leest zijn favoriete gedichten
en vertelt over zijn ontmoetingen met Claus, Komrij en
Reve. Maar ook zijn toelatingsexamen voor de Toneelschool wordt breed uitgemeten. Net als zijn kennismaking
met Mulisch en zijn laatste
bezoek aan Willem Wilmink.
Joost Prinsen is acteur, presentator, zanger, columnist
en schrijver. Hij speelde in
vele toneelstukken, maakte
elpees, deed musicals, hoorspelen en trad op in televisieseries. Prinsen is docent
aan de Kleinkunstacademie.
In 1969 begon hij zijn carrière bij Wim Sonneveld in de
musical De Kleine Parade als
schilder Jollema. Grote bekendheid genoot hij met zijn
optreden in ‘De Stratemakeropzeeshow’ (als Erik Engerd), ‘De Zevensprong’ (als
Jan Toereloer en ‘J.J. De Bom
voorheen De Kindervriend’.
Hij is nog steeds in het televisieprogramma ‘Het Klokhuis’ te zien en presenteerde tot voor kort het door hem
ontwikkelde TV-spel ‘Met het
mes op tafel’. Ook was Joost
Prinsen columnist voor diverse media, zoals Voetbal International, het Haarlems Dagblad en het bridgetijdschrift
IMP. De Toegang bedraagt
19,50 euro, inclusief drankje en garderob. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat 257.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Piek)

Woezel & Pip in
Stadsschouwburg

Bloedstollende thriller
‘Fatal Attraction’ in Velsen
Velsen - Op dinsdag 20 oktober (20.15 uur) gaat in de
Stadsschouwburg
Velsen
het doek op voor ‘Fatal Attraction’, een bloedstollende thriller over lust, obsessie en wraak naar de wereldberoemde film met Michael
Douglas en Glenn Close. Een
toevallige ontmoeting verandert het droomleven van een
geslaagde advocaat en zijn
gezin in een levende nachtmerrie. De hoofdrollen in
het toneelstuk zijn voor het
sterrenkoppel uit de musical ‘Soldaat van Oranje’, Matteo van der Grijn en Loes Haverkort. Het leven van Daan
(Matteo van der Grijn), een
succesvolle advocaat, en zijn
jonge gezin verandert drastisch na een spannend weekend met de prachtige Alex
(Loes Haverkort). Daan denkt
dat hij na z’n avontuurtje gewoon kan weglopen, maar
Alex wenst niet genegeerd te
worden. Ze achtervolgt Daan

en zijn familie met angstaanjagende gevolgen. Zelfs het
konijn is niet veilig.
‘Fatal Attraction’ was in de
jaren tachtig een bekende Hollywoodklassieker met
Michael Douglas en Glenn
Close in de hoofdrollen. In
Londen is het stuk ook in
de toneelversie te zien. Toen
producent Hans Cornelissen
de voorstelling zag, was hij
gelijk verkocht en wilde hij
dit stuk ook in Nederland op
de planken brengen. Paula
Bangels, bekend van ‘Wie is
er bang voor Virginia Woolf’
met Linda van Dijck en ‘Agnes van God’ regisseert een
topcast met Matteo van der
Grijn, Loes Haverkort, Sytske
van der Ster, Marian Mudder,
Kevin Hassing.
Prijs: 29 euro, inclusief drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburg velsen.nl
of telefoon 0255-515789. (foto: Roy Beusker)

Velsen - Op maandag 19 oktober (16.00 uur) komen Woezel & Pip een feestje vieren
in de Stadsschouwburg Velsen. Op deze eerste maandag van de herfstvakantie
vieren de peuter- en kleuterhelden dat ze al vijf jaar in het
theater optreden. In ‘Overal vriendjes’ maken Woezel
& Pip met Buurpoes, de Zingende Tulpjes, Molletje, Tante
Perenboom en Wijze Varen al
spelend en zingend een reis
door de seizoenen. Een feest
der herkenning voor iedereen
die de populaire tekenfilms/
boekjes kent. Na afloop van
de voorstelling komen Woezel & Pip naar de foyer en
kunnen alle bezoekertjes een
pootje geven of met de leuke
hondjes op de foto. Woezel &
Pip zijn bedacht en gecreëerd
door Guusje Nederhorst, één
van Nederlands meest bekende televisiepersoonlijkheden. Gebaseerd op haar liefde voor kinderen en dieren
schreef ze in 2003 de inmiddels zo bekende verhalen en

DWDD-tafelheer
Ronald Snijders in WT

Extra voorstelling
‘Oeloek’ in Witte Theater
IJmuiden - Oeloek is een
nieuwe cabaretsensatie. Zij
maken fysiek cabaret dat
wordt afgewisseld met ontroerende en intieme momenten. Volgens de Volkskrant is
er, nadat Waardenberg & De
Jong stopten, weer een groep
met dezelfde agressie, fysieke kracht en scherpe humor.
Na de inmiddels uitverkochte voorstelling op 19 november speelt de viermansformatie op woensdag 18 november a.s. om 20.30 uur een extra voorstelling in het Witte
Theater. In een krankzinnige

cabaretstijl laat Oeloek een
wereld laat zien waarin mensen elkaar maar niet kunnen
verstaan. ‘OpSchmùck’ gaat
over de overbodige versieringen en de loze beloftes.
Verwacht absurde situaties,
bizarre teksten, verrassende wendingen, halsbrekende toeren en een hoop zooi.
Het is tragikomisch en onbeschrijflijk grappig tegelijk.
Prijs 17,50 euro. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat 257.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of tel. 0255-515789.

liedjes voor baby’s, peuters en
kleuters over deze leuke twee
hondjes. Vanaf 2009 beleven
de hondjes ook in het theater
grootse avonturen en werden
de shows onder andere bekroond met een ANWB Musical Award voor beste kinderen familiemusical. Voor iedereen vanaf 2 jaar. Prijs: 18 euro, tot en met 12 jaar 16 euro,
inclusief garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburg velsen.nl of
telefoon 0255-515789.

IJmuiden - Wie op woensdag 21 oktober (20.30 uur)
in het Witte Theater naar
‘One Man Show’ gaat stapt
in het hoofd van cabaretier
en DWDD-tafelheer Ronald
Snijders.
Speciaal voor normale mensen presenteert absurdist
Ronald Snijders een groots

www.

opgezette ‘split personality’ show: showballet, kandidaten, gastartiesten en gestoorde nieuwsbulletins, hij
doet het allemaal. Duizendpoot Snijders werd bij het
grote publiek bekend door
de televisieprogramma’s ‘De
Staat van Verwarring’, ‘Rambam’ en ‘De Slimste Mens’.
De Volkskrant was diep onder indruk van de ‘One Man
Show’: “De show staat als
een huis en bevat een onophoudelijke stroom leuke
(taal) grappen die qua onverwachte wendingen doen
denken aan die van Herman
Finkers, maar dan gebracht
in een Randstedelijk moordtempo.” Prijs: 18,50 euro. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat 257.Meer informatie
en reserveren: www.stadsschouwburg velsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: David Cohen De Lara)

.nl
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Red een leven, ga
voor Hartveilig Wonen!
De gemeente Velsen wil acute
hulp bij een hartstilstand verbeteren. Een ambulance kan niet altijd binnen de cruciale tijd aanwezig zijn. Als meer mensen weten
hoe ze moeten reanimeren en er
snel bij zijn, is de kans op overleven veel groter!

Hartveilig Wonen in Velsen
Vrijwilligers en AED houders die
zijn aangesloten op het landelijke
sms/app netwerk ‘Hartveilig Wonen’ kunnen deze acute hulp verlenen en dus levens redden. Een AED
is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat
helpt bij het reanimeren. Ze hangen
her en der in de gemeente. In winkels, maar ook in de hal van het gemeentehuis bijvoorbeeld. Velsen wil
in haar gemeente dit netwerk 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 informatiebijeenkomst. 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 bellen met 0255-567
492.

Vernieuwde speelplek bij
Pijpbloem in Velserbroek
De speelplek bij de Pijpbloem in
Velserbroek wordt opnieuw gemaakt. De speeltoestellen zijn
verouderd en aan vervanging toe.
Ook zal de bestrating worden
aangepast. Het voorgestelde plan
is onder de omwonenden van het
pleintje verspreid.

De speelplek wordt ingericht voor
kleine kinderen in de leeftijd van 0-6
jaar. Uitgangspunt bij het nieuwe
ontwerp is een speelplek, die de kinderen uitdaagt om hun fantasie te gebruiken. Ook is bewust gekozen voor
speeltoestellen, die het samenspelen
stimuleren. Verder zal er een mandschommeltje worden geplaatst, dat

geschikt is voor de jongste kinderen.
Ook kinderen met een fysieke beperking kunnen van deze schommel gebruik maken. De glijbaan ontbreekt
niet. Onder de schommel en glijbaan
komt een veiligheidsondergrond van
groen kunstgras.
Bestrating
Het gehele pleintje wordt opnieuw
bestraat met donkergrijze betontegels. In de bestrating worden ook
gekleurde vlakken van rode en gele betontegels aangebracht. Doordat
de bestrating doorloopt tot aan de
erfgrens van de voortuinen lijkt de
speelplek groter.

Wegens wegwerkzaamheden

Word ook lid van Burgernet Biezenweg en Rijksweg
beeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Bijna 5000 inwoners uit Vel- deels afgesloten
sen doen al mee aan Burgernet. Zij
Wist u dat de politie vorige week
nog een vermiste man (85) snel
heeft gevonden door een actie
van een oplettende burger? Ook
u kunt de politie helpen. Meldt u
aan bij Burgernet en help de veiligheid in onze gemeente te vergroten.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners
en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende
zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoor-

vormen de extra ‘ogen en oren’ voor
de politie en helpen zo mee onze gemeente veilig te houden. Doet u nog
niet mee? Aanmelden kan via www.
burgernet.nl

App
Voor gebruikers van een smart Phone bestaat er ook een burgernetapp.
U krijgt dan bericht op het moment
dat er in uw omgeving een burgernetactie wordt gestart. Zo kunt u altijd en overal meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen.

In de periode 12 t/m 16 oktober is
de Rijksweg tussen het Hofgeestviaduct en het Spekkenwegje afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat geldt ook voor de Biezenweg tussen het Spekkenwegje en de Rijksweg. Op deze weggedeelten vinden diverse (asfalt)werkzaamheden plaats.

Tuincentra
Tuincentra Welkoop en Haan, als
ook Van Schagen, tuinbenodigdheden , aan het Spekkenwegje zijn deze periode alleen bereikbaar via de

Hagelingerweg.

Rijksweg
De volkstuincomplexen en percelen aan de Rijksweg zijn de eerste
dagen (12 t/m 14 oktober) slecht
bereikbaar. Op momenten dat er
niet op die wegen gewerkt wordt,
is het Groenelaantje en de Rijksweg alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Daarbij moet rekening worden gehouden met tijdelijk
tweerichtingsverkeer en plaatselijk
gebrekkig wegdek (freesvakken).
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Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de
N203 en N246, omdat er geen
goede oost-westverbinding is
tussen de A8 en de A9. Filevorming veroorzaakt geluidhinder en
slechte luchtkwaliteit. Het project
Verbinding A8-A9 is erop gericht
om de bereikbaarheids-en leefbaarheidsproblemen op te lossen.

In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat
de één een prima oplossing vindt, is
voor de ander helemaal niet wenselijk. In deze artikelenserie vertellen
voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Leefbaarheidsmonitor

Alternatief 2: geen extra asfalt
Dit alternatief probeert zonder extra asfalt de problemen op te lossen. Kunnen bestaande wegen dusdanig aangepast en aangepakt worden dat dit een goede verbinding
oplevert? Tijdens de planstudie
is de invulling van het zogeheten
Nul-plusalternatief een keer gewijzigd. De Vereniging Open Polders
Assendelft wil geen nieuwe bouwwerken in de polder en is voorstander. Ondernemersvereniging EVO
is tegen, omdat zij denkt dat het
Nul-plusalternatief er niet voor zal
zorgen dat vertragingen bij levering en bevoorrading worden opgelost. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte
animatie.

Militaire controle bij
ferry DFDS Seaways
Vanaf maandag 5 oktober geven
vier militairen van de Koninklijke Landmacht extra ondersteuning in IJmuiden bij de bestaande grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee.

Ze helpen mee bij het onderzoek
aan en in vrachtwagens, personenen goederenbusjes, die een ferry
overtocht naar Newcastle maken.
Dit om te voorkomen, dat illegale
vluchtelingen naar Groot Brittannië reizen. Deze extra ondersteuning zal naar verwachting twee
maanden duren. (foto: DFDS Seaways)

twitter.com/gemvelsen

Woont u in een prettige, veilige
wijk? Wat gaat er goed en wat
kan beter? De gemeente Velsen
Velsen heeft deze vragen aan
5300 Velsenaren voorgelegd. De
resultaten daarvan zijn vastgelegd in de Leefbaarheidsmonitor 2015.

Geen ‘harde cijfers’, maar ervaringen die waardevol zijn voor de gemeente. Zo is het onveiligheidsgevoel bij inwoners van VelsenNoord en Zee-en Duinwijk groter
geworden, maar is gemeentebreed
het vertrouwen in de (wijk) politie toegenomen. Door de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van 2013 wordt per wijk inzichtelijk wat de belangrijkste ver-

anderingen zijn. Ruim 1600 mensen hebben tussen 11 april en 23
mei 2015 antwoord gegeven op vragen over onderwerpen zoals overlast, gevoel van onveiligheid en het
functioneren van gemeente en politie.
De resultaten worden nog vergeleken met die van andere onderzoeken en metingen op het gebied van
wonen, veiligheid en gezondheid.
Bijvoorbeeld het aantal aangiften
bij de politie of het woningmarktonderzoek. Samen met maatschappelijke partners zal worden beoordeeld of er aanleiding is (gemeentelijk) beleid of uitvoering bij te stellen. De volledige resultaten zijn te
vinden op www.velsen.incijfers.nl.

Wmo-raad zoekt leden
Hebt u oog voor de belangen
van de doelgroepen van de Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet? En
wilt u in een enthousiast team
werken aan een beter Velsen
voor iedereen? De gemeente nodigt Velsenaren van harte uit te
solliciteren. De Wmo-raad is op
zoek naar nieuwe leden en iemand, die het secretariaatswerk
op zich wil nemen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
hebben tot doel iedereen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen en/of te laten meedoen in de
samenleving. Jong of oud, met of
zonder beperking. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Velsen wil sa-

men met haar inwoners het beleid
vormgeven. Dit gebeurt in de Wmoraad. Een onafhankelijk orgaan, dat
het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, gevraagd
en ongevraagd, advies geeft op dit
brede terrein. De raad bestaat uit
vrijwilligers, maar u kunt rekenen
op een onkostenvergoeding.
Reageren?
Meer info over de vacatures: Jan
Stringer (tel. 023-5381816). Op
www.velsen.nl kunt u de vereisten
nalezen. Graag reageren voor 31 oktober 2015. Uw brief met CV graag
richten aan de sollicitatiecommissie. Per e-mail: wmo-raad@welzijnvelsen.nl of per post: postbus 142 1970 AC IJmuiden. De gesprekken vinden plaats in week 47.

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

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

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

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
september 2015 tot en met 2 oktober 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Westerduinweg 4, oprichten tijdelijke kantoorruimte (30/09/2015)
15687-2015;
Maxwellstraat 3, vergroten bedrijfshal met kantine/kantoorruimte
(30/09/2015) 15698-2015;

Groeneweg 82 en 84, vervangen kozijnen (01/10/2015) 15744-2015;
Zeeweg 251, legaliseren balkon
(27/09/2015) 15540-2015.

anderen kleur kozijnen (28/09/2015)
15572-2015;
Parkweg 2, kappen 3 bomen
(30/09/2015) 15665-2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140 en 142,
vervangen kozijnen (01/10/2015)
15745-2015;
Nicolaas Beetslaan 4, kappen 9 bomen (28/09/2015) 15575-2015.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 8, kappen boom
(01/10/2015) 15858-2015.

Santpoort-Noord
Terrasweg 73, vergroten 1ste verdieping (02/10/2015) 15796-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (02/10/2015) 13171-2015.

J.T. Cremerlaan 4, plaatsen dakkapel
(05/10/2015) 13549-2015;
Middenduinerweg 32, kappen boom
(01/10/2015) 13980-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 1, kappen
boom (01/10/2015) 14970-2015;
Van Dalenlaan 51, kappen boom
(01/10/2015) 15103-2015;
Louise de Colignylaan 8, kappen 2
bomen (01/10/2015) 15036-2015;
Wüstelaan 19, kappen boom
(01/10/2015) 13050-2015.

Velsen-Zuid
Torenstraat 4 (rijksmonument), ver-

Velserbroek
Geen mededelingen.

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
J.P. Coenstraat 137, plaatsen dakkapel (05/10/2015) 15032-2015;
Zeeweg
282,
kappen
boom
(01/10/2015) 13903-2015;
Tiberiusplein ong , plaatsen geluidsscherm HOV (29/09/2015) 117482015
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015;
HOV deeltracé 5. aanleggen perron
(29/09/2015) 11940-2015.
Driehuis
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015.
Santpoort-Noord
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015;
Kerkweg 93, vervangen gevelpanelen
(05/10/2015) 15023-2015;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, renoveren Velsertunnel (30/09/2015) 10699-2015;
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen
HOV(29/09/2015) 11917-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 30, kappen
boom (01/1/02015) 14781-2015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Dag van de duurzaamheid, Plein
1945 te IJmuiden, op 9 oktober 2015
van 14.00-18.00 uur (5/10/2015)
u15.007170;
AGU Egmond-Pier-Egmond op
strand tussen Egmond aan Zee en
Velsen-Noord, op 9 januari 2016
(5/10/2015) u15.006959;
Engelse Dag winkelcentrum Velserbroek, 10 oktober 2015 (30/09/2015)
u15.007197.
APV artikel 2:12 Filmen
opnamen Zilveren Kruis / Holy Fools
op 11 oktober van 8.00-18.00 uur aan
Heerenduinweg, Halkade, Frogerstraat en Breesaapstraat te IJmuiden
(06/10/2015) u15.007492.
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Gewijzigde Instructie voor de leerplichtambtenaar
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 29 september 2015 heeft besloten:

- de wijziging van de Instructie voor
de leerplichtambtenaar gemeente
Velsen 2014 vast te stellen;
Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op

9 oktober 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is als bijlage in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Tevens

ligt de verordening 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen:
www.Velsen.nl

Kappen van bomen - Openbare Werken

Velsen-Noord
6 wilgen aan de Duinvlietstraat tegenover nr. 30 in Velsen-Noord. De 6 wilgen zijn door de storm beschadigd en gescheurd en kunnen een gevaar opleveren voor omgeving.

19 bomen op de fietscrossbaan in het Wijkeroogpark in Velsen-Noord. 15 eiken , 2 elzen en 2 essen worden gekapt om ruimte te maken voor het verleggen van de baan en de nieuwe startopstelling.
Velserbroek
21 elzen Westbroekerweg / Vlietweg in de Velserbroek. De bomenrij is te
hoog en te groot geworden voor de huizen aan de Grote Zonnedauw.
2 Iepen aan de Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.2 en 6. Bomen worden te
groot en staan te dicht op de erfgrens, grote overlast van de bomen in de tuinen en huizen van de bewoners.
in het Spaarne Gasthuis te
Hoofddorp.
Frank Vogel, voorzitter van
medeorganisator de MF
Foundation: ,,Van tevoren
werd ons al snel duidelijk
dat een regionaal doel minder golfers op de been zou
brengen dan wij gewend
waren bij de voorgaande
edities. Desondanks hebben
wij in overleg met de golfbaan toch besloten dit belangrijke doel in onze regio
te ondersteunen. Belangrijk,
want wekelijks worden er in
dit centrum gemiddeld 20
kinderen opgevangen die te
maken hebben met mishandeling of misbruik. Hoewel
het exacte bedrag nog niet
bekend is, kunnen wij terugkijken op een geslaagde
dag en mogen we namens
alle deelnemers een mooi
bedrag overmaken aan het
MDCK.’’
Wanneer een kind te maken heeft met een traumatische ervaring als mishandeling of misbruik, gaat het
een langdurig en vervelend
traject in. Nare onderzoeken
en behandeling in het ziekenhuis, gesprekken en onderzoek bij politie, justitie,

Aan de parkeerplaats in het grasveld ter hoogte van sportpark SVIJ Ijmuiden
wordt 1 abeel gekapt, omdat deze boom in de kroon is ingescheurd en daardoor gevaar oplevert.

3 populieren aan het Nachtegaallaantje / Beecksanghlaan in Velsen-noord
naast nr. 16. Deze bomen staan te dicht op de huizen en worden te hoog en
te groot.

Velsen - Het schitterende
weer van vorige week vrijdag was voor circa 600 golfers voldoende reden om te
komen golfen op Golfbaan
Spaarnwoude.
Doelstelling van de inmiddels vierde editie van het
Grootste Golftoernooi ter
Wereld was geld inzamelen
voor het nieuwe Centrum
voor
kindermishandeling
(MDCK) wat eind oktober
haar deuren opent in het
Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. De organisatie had
flink uitgepakt om er een
bijzonder evenement van te
maken. Livemuziek, een DJ
op het terras, een golf-trickshow van voormalig tourspeler Mark Reynolds en
aanbod van golfalternatieven zoals FootGolf en Discgolf waren onder meer de
ingrediënten van een succesvolle dag. Bekend Nederland, zoals ex-profvoetballers Martijn Reuser en
Ben Wijnstekers, DJ Ferry Maat, politicus Frank de
Grave en oud politievoorlichter Klaas Wilting, wist de
weg te vinden naar de golfbaan om te komen spelen
voor het nieuwe centrum

IJmuiden
In het Duinpark te Ijmuiden ter hoogte van Hazenvlak 39-43 wordt van de
winter 1 meerstammige esdoorn gekapt om de eiken, die er omheen staan
meer ruimte te geven om verder uit te groeien.

Geslaagde golfdag tegen kindermishandeling
in het Spaarne Gasthuis te
Hoofddorp.
Frank Vogel, voorzitter van
medeorganisator de MF
Foundation: ,,Van tevoren
werd ons al snel duidelijk
dat een regionaal doel minder golfers op de been zou
brengen dan wij gewend
waren bij de voorgaande
edities. Desondanks hebben
wij in overleg met de golfbaan toch besloten dit belangrijke doel in onze regio
te ondersteunen. Belangrijk,
want wekelijks worden er in
dit centrum gemiddeld 20
kinderen opgevangen die te
maken hebben met mishandeling of misbruik. Hoewel
het exacte bedrag nog niet
bekend is, kunnen wij terugkijken op een geslaagde
dag en mogen we namens
alle deelnemers een mooi
bedrag overmaken aan het
MDCK.’’
Wanneer een kind te maken heeft met een traumatische ervaring als mishandeling of misbruik, gaat het
een langdurig en vervelend
traject in. Nare onderzoeken
en behandeling in het ziekenhuis, gesprekken en onderzoek bij politie, justitie,

psychiaters en jeugdzorg
waarbij iedere keer opnieuw
het toch al moeilijke verhaal
verteld moet worden. In het
nieuwe MDCK in het Spaarne Gasthuis verzamelen alle hulpverleners zich on-

psychiaters en jeugdzorg
waarbij iedere keer opnieuw
het toch al moeilijke verhaal
verteld moet worden. In het
nieuwe MDCK in het Spaarne Gasthuis verzamelen alle hulpverleners zich on-

der één dak. Hierdoor hoeft
het kind slechts eenmaal
het verhaal te doen en kan
noodzakelijk onderzoek en
een eventuele behandeling
direct van start.
Stichting Sporters in Actie
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en de MF Foundation organiseren sportieve evenementen ten bate van het
goede doel. Sinds 2012 hebben beide organisaties diverse succesvolle evenementen georganiseerd.
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goede doel. Sinds 2012 hebben beide organisaties diverse succesvolle evenementen georganiseerd.

Geslaagde golfdag tegen kindermishandeling
veren voor omgeving.

2 Iepen aan de Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.2 en 6. Bomen worden te
groot en staan te dicht op de erfgrens, grote overlast van de bomen in de tuinen en huizen van de bewoners.

