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Bokbier fietst er lekker in

Accu stuk?

montage klaar
terwijl u wacht
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

IJmond - Zondag was het
prachtig weer. Heel wat mensen trokken er op de laatste
dag van de herfstvakantie
lekker op uit. Struinen door
de duinen of de verkleurende bossen was natuurlijk wel
aardig. Maar het allerleukst
om zondag te doen was de
IJmondse Bourgondische &
Culturele Fietstocht. Tenminste, volgens de 500 deelne-

mers die de fiets pakten en,
al dan niet slingerend, de zeven
horecagelegenheden
in Velsen, Bloemendaal en
Spaarndam aandeden.
Grote aanleiding was het
nieuwe en bruisende bokbier
dat in het najaar zelfs mensen met een blauwe knoop
meermaals naar de fles of het
glas doet grijpen.
De 26 kilometer fietsen had-

den de enthousiaste deelnemers er graag voor over.
Fietsen, bokbiertje drinken,
hapje eten, stukje fietsen,
nog een biertje drinken, ondertussen muziek luisteren,
kunst kijken en genieten van
het mooie weer. Voor speciaalbier- en fietsliefhebbers
had de IJmondse Fietstocht
alles wat het hartje begeert.
(foto: Yvonne van Tunen)

Bouw grootste zeesluis
ter wereld kan van start

IJmuiden - De financiering voor de aanleg van de
nieuwe zeesluis in IJmuiden is rond. Met een afmeting van 500 x 70 x 18
meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. De
kosten bedragen ruim 500
miljoen.
,,Tijdens de aanleg wordt
de hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer tot het
minimum beperkt”, zegt Jan
Rienstra omgevingsmanager
van Rijkswaterstaat. ,,Zo blijft
de wegverbinding Noord/
Zuid gehandhaafd en blijven
de sluizen beschikbaar voor
het scheepvaartverkeer.”
De voorbereidingen voor de
aanleg zijn inmiddels gestart.
Bij de Kleine Sluis wordt ge-

Deze week in De krant!

Za. 31 oktober

20% kortIng
op alles*

zie advertentie elders in deze krant

Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuIDen • Tel. 0297-564100

Telstar-AZ

bouw zijn 500 tot 600 arbeidsplaatsen gemoeid. De
nieuwe zeesluis moet in oktober 2019 klaar zijn. (bron:
RTV Seaport)

www.albatrosbanden.nl

zie onze advertentie

Multimate IJmuiden

werkt aan een nieuw clubhuis voor duikteam IJmond
en roeivereniging de Stern
wordt binnenkort verplaatst
naar Spaarnwoude. Met de

AlbAtros bAnden
IJmuIden

velsen - Vanavond zitten er
ruim 3.100 mensen op de tribune bij de bekerkraker Telstar-AZ. De laatste ontmoeting tussen de Noord-Hollandse clubs dateert uit 2002.
Telstar ging er toen met de
winst vandoor. Het duel wordt
om 20.45 uur uitgezonden op
FOX Sports. De samenvatting
is vanaf 23.15 uur te zien op
SBS6 en tegen middernacht
wordt de loting verricht in de
businessclub van Telstar.
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IJmuiden - Slagerij Johan van
Doorn in winkelcentrum Zeewijk is een veelzijdige zaak
waar kwaliteit op een hoog
niveau staat. Veelzijdig omdat naast vleeswaren en vlees
ook verse maaltijden, belegde broodjes, kaas en zelfs wijn
verkrijgbaar zijn. ,,En bijna alle
producten worden hier zelfgemaakt’’, aldus een trotse Johan
van Doorn.
Trots mag hij zeker zijn op zijn
mooie zaak die vorige week
na een verbouwing heropende. Het moderne interieur
straalt de innovatieve tijdgeest
van Van Doorn uit. Constant
wordt gewerkt aan verbeteringen. Zo werd in anderhalf jaar
tijd in samenwerking met klanten gewerkt aan de smaak van
paardenworst, een van de topproducten hier. ,,Door klanten
steeds te laten proeven, kon ik
een mooier product maken’’,
aldus Van Doorn. Hij wint dan
ook regelmatig goud met zijn
zelfgemaakte producten.
Vanaf zijn veertiende zit hij al
in het slagersvak en in de regio IJmuiden. Korte tijd was hij
salesmanager in de kruidenen specerijenbranche. De kennis die hij daar opdeed levert
nog mooiere creaties op in zijn

eigen slagerij: ,,Ik gebruik zo
min mogelijk E-nummers. De
eigen worstsoorten en vleeswaren zijn al vrij van smaakversterkers en ook bij de salades worden smaakversterkers
steeds vaker vervangen door
kruiden en specerijen. En ik
probeer de smaak af te stemmen op de smaak van de mensen in IJmuiden.’’
Het rund- en varkensvlees
komt van duurzame, diervriendelijke Nederlandse boerderijen. Ook is er Salentein premium beef van de uitgestrekte
pampa’s van Argentinië. Nieuw
in de winkel is de dry age-kast
waar onder specifieke omstandigheden vlees wordt gerijpt
tot een smakelijk product.
Vanwege de heropening van
de winkel heeft Van Doorn de
komende tijd de ‘Lekker voor
niks weken’, met prachtige
aanbiedingen, bijna voor niks.
Een mooie gelegenheid dus,
om de smaak van IJmuiden bij
Slagerij Van Doorn te ontdekken. En niet alleen particulieren maar ook de horeca-ondernemers hebben deze ambachtelijke en toch moderne
slagerij ontdekt. Ga dus ook op
ontdekkingsreis bij Slagerij van
Doorn.

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.

Het straatbeeld in Oud-IJmuiden ten westen van de Oranjestraat is de laatste jaren flink
aan het veranderen. Vóór de
Tweede Wereldoorlog lag hier
het centrum van IJmuiden, met
het oude Willemsplein als middelpunt en de Oranjestraat als
een van de belangrijke winkelstraten. Tijdens en na de oorlog is veel van de oorspronkelijke bebouwing beschadigd en
gesloopt. Na de oorlog verrezen
hier voornamelijk bedrijfspanden. Slechts enkele oorspronkelijke gebouwen hebben de
roerige tijden en de tand des
tijds doorstaan.
In het vorige decennium werd
er een ambitieus plan ontwikkeld om het gebied opnieuw
in te richten met woningen.
Met de bebouwing van het oude Oud-IJmuiden in gedachten
werden er huizenblokken gepland met een diversiteit aan
panden en geveltjes. En dat
plan wordt momenteel uitgevoerd. Er komt zelfs een nieuw

centraal plein als bindende factor voor de buurt. Het Thaliaplein wordt aangelegd vóór het
Thaliatheater, tussen de Breesaapstraat en de Frogerstraat. Dit
is niet de plek van het vooroorlogse Willemsplein, dat een blok
naar het noorden lag, tussen
de Prins Hendrikstraat, de Zeestraat (later Frogerstraat), de Ir.
Justus Dirksstraat en de Van
de Pollstraat, nu aan de noordkant van het Thaliaplein. Op het
Thaliaplein stond oorspronkelijk
School C, gelegen aan de zuidzijde van het oude Willemsplein.
Aanvankelijk was aan de westkant van het Thaliaplein, aan de
Ir. Justus Dirksstraat, een blok
woningen gepland, maar dat
stuk grond is nu bij het plein getrokken en wordt met groen ingericht. De huizen aan de westkant van het plein staan straks
aan het Thaliapad. Het plein
voor het theater biedt ruimte voor een terras en activiteiten, zoals een markt. In de bestrating wordt de plattegrond
van het havengebied met OudIJmuiden, de sluizen en de pieren opgenomen. Langs de pieren komen lange zitbanken
waar de buurtgenoten elkaar
kunnen ontmoeten. Misschien
dat hiermee ook de sfeer van
het oude Oud-IJmuiden weer
wat terugkomt.

Driehuis rouwt om Ruud Gerrits
Driehuis - Zeker vijftienhonded mensen hebben deze week afscheid genomen
van Ruud Gerrits. De bekende uitbater van Café Middeloo kreeg op woensdag 21
oktober een hartinfarct terwijl hij aan het werk was. Hij
overleed later in het ziekenhuis.
Ruud Gerrits hoorde bij Driehuis als de kerktoren en het
IJspaleis. Ruim veertig jaar geleden begon hij met werken in
de groentewinkel annex supermarkt aan de Driehuizerkerkweg, waarvan hij begin jaren ’80 van de vorige eeuw eigenaar werd. Zijn Mikro Markt
(later Kopak) was een begrip in
het dorp.
In 2001 heropende Gerrits het

voormalige café van zijn ouders. Middeloo groeide uit tot
een sfeervolle dorpskroeg zonder franje, waar leeftijd geen rol
speelt en iedereen zich thuis
voelt. Op die plek sloeg woensdagavond het noodlot toe. Gasten van het café hebben hem
nog geprobeerd te reanimeren,
maar dat mocht niet meer baten.
De markante kroegbaas werd
slechts 60 jaar. Hij laat een
vrouw, vier kinderen en zes
kleinkinderen achter. De uitvaart, afgelopen dinsdag op
Westerveld, werd zeer druk bezocht. Voorafgaand aan de crematie liepen ruim duizend mensen vanaf de St. Engelmunduskerk mee in een rouwstoet.
Ruud Gerrits is de tweede markante Driehuizenaar die in kor-

te tijd is overleden. Op 15 oktober was de uitvaart van Rob
Huizinga, mede-auteur van
twee boekjes over het dorp en

vaste gast van Middeloo. De
rouwstoet van Huizinga hield
kort halt bij het café, waar de
vlag halfstok hing.
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Van 10.00 tot 11.00 uur.
Allerzielen in de Sint Jozef
Kerk, Wijkerstraatweg 55 in
Velsen-Noord. Aanvang 19.00
uur.
Postzegelbeurs bij Postzegel
Vereniging IJmuiden in de Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden.
Vanaf circa 19.30 uur.

Dinsdag
3 november

Donderdag
29 oktober

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Ish & Junior Company Nationale Ballet. Aanvang 19.00 uur.

Vrijdag
30 oktober

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Bolderbazar in De Bolder in
IJmuiden. Geopend van 13.00
tot 18.00 uur.
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 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Halloweenparty in zwembad
De Heerenduinen. Van 18.30
tot 21.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
ABBA Gold. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘45 Years’.
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
31 oktober

Bolderbazar in De Bolder in
IJmuiden. Geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Deelnemer Kunstlijn Haarlem: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Samenkomst met als titel
‘Herinner je geliefden’ in de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan in Santpoort-Noord. Van
20.00 tot 21.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen:
Daniël Arends. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘45 Years’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
1 november

Rommelmarkt in sporthal
IJmuiden Oost. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Koningin
Emma om 10.45, 12.45, 15.10
uur. Retour om 13.00, 15.15, of
17.15 uur.
Evenement ‘Koeien op stal’
met leuke activiteiten bij Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Deelnemer Kunstlijn Haarlem: Tentoonstelling ‘Paradijs’.
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang volwassenen 4,-. Zie ook
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Toegang gratis. Maandelijkse tuinrondleiding. Aanvang
14.00 uur. Aanmelden: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Reünie bij IJmond Trekkers
in IJmuiden in verband met
60-jarig bestaan. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Verhaallezing: Hé, kijk mij
nou... bij Carmen de Haan in
St. Raphaëlkerkje, Popellaan
1 Bloemendaal. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Viool, piano en fluit in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
KIKO van de Gipsy Kings. Aanvang 15.00 uur.
Gedenkbijeenkomst
voor
onze overledenen, St. Jozefbegraafplaats, Vergierdeweg 456
Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Optreden Stout bij Café Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Aanvang 17.00 uur.
Toegang gratis.

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Stadsschouwburg Velsen:
Simon & Garfunkel Revival
Band. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jan Rot (muziek). Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
4 november

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
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 1,50/2,- 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.
Vertelmiddag met als thema:
‘Verdronken dorp, de gevolgen van het verbreden van het
Noordzeekanaal voor het dorp
Velsen-Zuid’. In Raadhuis voor
de Kunst in Velsen-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Frédérique Spigt en Annet
Malherbe zingen Elvis. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
5 november

Spreekuur in rouwhuiskamer Alice Loeters, van 11.00
tot 12.00 uur aan Frans Netscherlaan 12 in SantpoortNoord.

Gratis uw
evenement op TV?

Maandag

rtvseaport.nl/agenda

Legpuzzelruilbeurs in wijksteunpunt Zeewijk IJmuiden.

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

2 november

De Kaasmarkt

Echte snoepwinkel
vol met delicatessen
IJmuiden - ,,Na 37 jaar weten wij wel wat echt lekker is”,
zeggen Els en Gert van Zelderen van de Kaasmarkt aan
de Kennemerlaan. Die wetenschap hebben ze voor een
groot deel zelf ontdekt, maar
ook door buiten de deur kennis op te doen.
Els: ,,Wij zijn heel selectief
met de inkoop van onze Hollandse- en boerenkaas, kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel. Voor de buitenlandse kaas gaan we regelmatig
naar Frankrijk naar de grootste markt van Europa voor
specialiteiten en om inspiratie
op te doen.” Zo hebben zij een
uniek, en lekker, recept voor
de kaasfondue. Deze lukt altijd! De Kaasmarkt heeft een

mooi assortiment rode en
witte wijnen van verschillende leveranciers, waarvan enkele wijnen verkrijgbaar zijn
bij 2-sterren restaurants. De
Kaasmarkt staat ook bekend
om hun fijne vleeswaren en
patés uit België, Frankrijk en
Italië. De Leonidas bonbons is
uitgebreid met maar liefst 27
soorten. ,,En wij branden onze
eigen noten. Alle dagen wordt
er vers gebrand’’, aldus Gert.
Met zoveel mooie producten
maken zij ook de kerstpakketten en relatiegeschenken
in verschillende prijsklassen.
Voor meer informatie: 0255530890 of loop eens vrijblijvend binnen aan Kennemerlaan 42 in IJmuiden.

Remkes vraagt tot
2.500 plaatsen voor
vluchtelingen
Velsen – Commissaris van de
Koning in Noord-Holland, J.W.
Remkes, heeft de gemeenten
in Noord-Holland gevraagd te
zoeken naar een geschikte opvanglocatie voor 2.000 tot 2.500
vluchtelingen. Alle provincies
gericht kregen een vergelijkbaar verzoek. De gemeente
Haarlem heeft namens de gemeenten in Midden-Kennemerland en de IJmond geantwoord dat een locatie met zo’n
grote omvang niet te vinden is
in de regio. Het gaat dan om tijdelijke opvang van vluchtelingen.
De gemeenteraad van Velsen
heeft op 7 oktober een sessie over de vluchtelingenproblematiek gehouden. De gemeente Velsen heeft een taak
gekregen om statushouders te
huisvesten, dat zijn vluchtelingen die een verblijfsstatus voor
Nederland hebben gekregen.
Raad en college van Velsen zijn
overeengekomen zich te rich-

ten op de versnelde huisvesting van statushouders. Velsen
hoopt op korte termijn huisvesting te vinden in woningen die
eigendom zijn van de gemeente. Maar ook zal verder worden gezocht naar woningen
van derden of locaties voor tijdelijke huisvesting voor statushouders. Velsen kiest voor deze
alternatieve opvang. Als meer
gemeenten dat doen, ontstaat
er ruimte in bestaande asielzoekerscentra voor vluchtelingen. Ook is afgesproken dat
de bestuurlijke afstemming en
coördinatie van (crisis)opvang
van vluchtelingen in deze regio
via de bestaande samenwerking van Veiligheidsregio Kennemerland zal verlopen. Noodopvang is voor Velsen nu niet
aan de orde, maar wel wordt
verder onderzocht wat de mogelijkheden voor kortdurende
opvang zijn om bij een eventueel verzoek direct te kunnen
handelen.
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Leemans Schoenen zet
IJmuiden op z’n kop

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 1 november wordt in sporthal
IJmuiden Oost een grote
rommelmarkt georganiseerd.
Er zullen plusminus 80 kramen met oude spullen zoals
speelgoed, kleding, boeken
en lp’s staan. Sporthal IJmuiden Oost vindt men op het Tiberiusplein 6, naast het politiebureau. De rommelmarkt
wordt gehouden van 09.00
tot 15.00 uur. Toegang 2 euro, kinderen gratis. Meer informatie: 06-31172359. De
markt is vol, maar op 29 november is er markt in Sporthal Zeewijk, telefoon 0640384099.

Ben Rietdijk
Sport start met
zaktraining
Velserbroek - Donderdag 5
november start Ben Rietdijk
Sport met zaktraining voor iedereen vanaf 16 jaar. Zaktraining is een traditionele kick- en
bokstraining die uitstekend gedaan kan worden door iedereen
die zich wil uitleven zonder zelf
geraakt te worden. Ben je een
beginneling of heb je al (kick)
boks ervaring? Ervaar de sensatie om je lichaam te trainen op
een plezierige manier. Wil je extra energie kwijt, stevig vet verbranden en je zelfvertrouwen
opschroeven? Het kan allemaal
in deze intensieve work out. De
training doe je alleen of met
zijn tweeën op een bokszak.
Zaktraining is voor iedereen.
Dus pak de handschoen op en
neem donderdag een proefles.
De trainingstijd zaktraining zijn
op donderdag van 19.00 uur
tot 20.00 uur. Naast zaktraining
biedt de sportschool uit Velserbroek ook kickboksen en boksen aan. De trainingstijden voor
de jeugd van 11 tot 15 jaar zijn
woensdag van 18.30 tot 19.30
uur en op vrijdag van 19.15 tot
20.15 uur. De trainingstijden
vanaf 16 jaar zijn op woensdag
van 19.30 tot 20.30 uur en op
vrijdag van 20.15 tot 21.15 uur.
De trainingstijd boksen vanaf 16 jaar is op donderdag van
20.00 tot 21.00 uur. Adres: Zadelmakerstraat 44 in Velserbroek. Bel voor informatie: 0235384002 of kijk op: www.benrietdijksport.nl.

Rock ’n Roll Winter
Party in Thalia Theater
IJmuiden - Het sfeervolle
Thalia Theater in IJmuiden is
in het najaar opnieuw het toneel voor een muzikale tijdreis naar de jaren ‘50 en ‘60.
Op zondag 22 november om
15.00 uur organiseert Tinus
Music Promotion de Rock ’n
Roll Winter Party.
Back to he glory days of Rock
’n Roll met twee geweldige bands, DJ Delsman en
een special guest! Verwacht
dus een flinke portie Rock ‘n
Roll, Swing, Jive en Rhythm
& Blues met klassiekers van
o.a. Buddy Holly, Chuck Berry en Johnny Cash. Natuurlijk wordt de King of Rock
’n Roll niet overgeslagen.
Als special guest zal een Elvis Presley Tribute de strakke
vetkuiven doen krullen!
Dee Ann & The Nightcaptains lijken regelrecht uit de
swingende fifties te komen.
Zangeres Dee Ann vond drie
geweldige Rotterdamse muzikanten, haar Nightcaptains,
om haar bij te staan in haar
missie om Rockabilly muziek
recht in de harten te spelen

van haar publiek. Met honingzoete vocalen, scheurende saxofoons en een lekkere ritmesectie neemt de
achtkoppige bigband Torello’s Jive Bugs, in prachtige strakke jaren ’40 pakken,
het publiek mee op een ongepolijste reis met de beste jive, swing en Rock ’n Roll
uit de jaren ’40 en ’50. Vanaf
14.30 uur warmt DJ Delsman
de zaal alvast op met unieke
platencollectie. De middag
om wordt om 15.00 uur spectaculair geopend met een
prachtige rock ’n roll demo.
Meedoen aan een Rock ’n
Roll dansworkshop, een hotte outfit scoren bij Christy’s
Rockfashion óf naar Barber
‘Cut the Bull’. Het kan allemaal tijdens deze swingende Winter Party. Smeer vet
in je kuif of trek je roze petticoat aan want het is een en
al rock ‘n’ roll tijdens de Rock
’n Roll Winter Party!
Kaarten kosten 12,50 euro
in de voorverkoop en 15 euro aan de deur. Zie ook www.
thaliatheater.nl.

Niet meer wonen in
Spoorwegdriehoek
Velsen – De nieuwe structuurvisie van Velsen tot 2025
is een lijvig boekwerk geworden. De visie borduurt
voort op de ingeslagen weg:
het behoud van de bestaande dorpskernen en het bestaande groen. Alleen in
IJmuiden is nog ruimte voor
woongroei, maar ook daar
wordt bestaand groen ontzien en wil men vooral de
hoogte in. Wonen en werken wordt streng gescheiden, in het havengebied gaat
het om bedrijfsruimtes waarvan een groot deel havengebonden moet zijn. De Spoor-

wegdriehoek wordt niet langer aangemerkt als woon/
werkgebied, maar alleen als
bedrijfslocatie. Het entreegebied van IJmuiden krijgt extra
aandacht. Het winkelgebied
aan de Lange Nieuwstraat
van IJmuiden wordt compacter. Openbare ruimte wordt
efficiënter ingericht en sportparken worden ontmoetingsen sportgebied.
De ontwerp structuurvisie is
nu in de inspraak. Pas daarna zal het college een raadsvoorstel maken zodat de gemeenteraad zich over het onderwerp kan uitspreken.

IJmuiden - Op zoek naar
de perfecte enkellaars, herenschoen, of feestelijke
schoen voor de snel naderende feestmaanden? Kom
dan vanaf donderdag 29 oktober bij Leemans Schoenen
IJmuiden (tot en met zaterdag 14 november) of Beverwijk (tot en met zondag 15
november), waar het grootste uitverkoop-spektakel tot
nu toe zal plaatsvinden!
Wegens een grote collectiewisseling zal Leemans
Schoenen haar grootste
leegverkoop tot nu toe houden, met extreem hoge kortingen tot wel 50 procent!
Zelfs de nieuwste collectie
van het najaar 2015 is scherp
afgeprijsd met kortingen
vanaf 20 procent, de perfecte
kans voor het ultieme koopje! De actie is geldig op alle schoenen die in de winkel
aanwezig zijn (dames- en herenschoenen).
Leemans Schoenen hecht
al meer dan 120 jaar veel
waarde aan kwaliteit, design
en comfort. Alle Leemans
Schoenen winkels hebben
dan ook een uitgebreid comfort assortiment, naast hele-

en halve schoenmaten zijn er
ook breedtematen in E t/m M
en schoenen met uitneembaar voetbed verkrijgbaar.
Leemans Schoenen biedt
haar klant een uitgebreide
keuze uit modieuze modellen
en diverse A-merken, voor ieder wat wils!
Bent u niet in staat Leemans
Schoenen in IJmuiden (Lange Nieuwstraat 469) of Beverwijk (Breestraat 41a) te
bezoeken? Niet getreurd, de
leegverkoopactie zal ook gehouden worden in de Leemans Schoenen winkels in
Amsterdam Osdorp, (Tussenmeer 57, (tot en met zaterdag 14 november), Amsterdam-Noord (Buikslotermeerplein 74, van 5 donderdag 5
november tot en met zondag
22 november) en Woerden
(Voorstraat 54, van donderdag 5 november tot en met
zaterdag 21 november). Zij
zien u graag in één van deze Leemans Schoenen winkels tijdens de leegverkoop
actie, wees er snel bij want
op is op!
Kijk voor de actuele openingstijden op www.leemansschoenen.nl.

Met Fit & Slank op
naar gezonde leefstijl
Velsen - Waarom is het toch
altijd moeilijk om december
door te komen zonder extra
kilo’s?
In de maand december zijn er
vier feestdagen, niet 31. Toch
kunnen we het niet laten in
december, en ook nu al, van
al die zoetigheid af te blijven.
Je kunt leren hoe je daar mee
om kunt gaan zonder dat je
jezelf alles verbiedt, want dat
houdt niemand vol. Met de
eenvoudige methode ‘de regel van 3 en de 7 afspraken’
van Fit & Slank word je begeleid naar een gezonde leefstijl. Je leert omgaan met alle
consumptiemomenten in onze cultuur. Juist in de maand
december.
De eerstvolgende groepscursus Fit & Slank ‘in 8 weken’
start op dinsdagavond 10 november bij SportPlazaClubVelsen. Op vrijdagochtend 27
november start de cursus bij
Gezondheidscentrum Haarlem Noord. En in de week
van 23 november start de

12-weekse cursus Aqua Fit &
Slank bij Zwembad de Heerenduinen. De Fit & Slank
cursussen worden (deels)
vergoed door vele zorgverzekeraars. Meer informatie via
Alies Prudhomme, telefoon
06-30140763 of alies@gewichtscoachalies.nl. Zie ook
www.gewichtscoachalies.nl
of www.fitenslank.nl.
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Bibliotheek
in Het Terras

Forteiland IJmuiden

Laatste publieksdag
van het seizoen

IJmuiden - Op zondag 1
november opent het Forteiland IJmuiden voor de laatste
keer in dit seizoen zijn deuren voor bezoekers. De Open
Dagen op het eiland vinden
doorgaans plaats op de eerste zondag van de maand, in
de periode van maart tot en
met november.
Op 1 november kunnen belangstellenden dus voor de
laatste keer dit jaar een bezoek brengen uit het uit
1888 daterende Pantserfort, dat met drie verdiepingen, tientallen kamers en zalen en een uitgebreid en grotendeels ondergronds gangenstelsel het grootste Fort
is van de zogeheten Stelling
van Amsterdam.
Tevens kunnen zij een kijkje nemen in diverse bunkers
uit de bezettingstijd, waarvan
er enkele volledig authentiek
zijn ingericht. Of in de museumzalen van het Fort, waar
ondermeer aandacht wordt
gegeven aan de in de oorlog
gebruikte wapens, projectielen, huisraad en kleding.
Het Fort is sinds 1996 opgenomen als internationaal
monument op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Zie
voor meer informatie ook
www.forteilandijmuiden.com
De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door
MS Koningin Emma, vanaf de

Op zaterdag 24 oktober zag ik
bij het parkje in de Esdoornstraat bij de glasbak tot mijn
ergernis twee grote brede vazen staan. Het is beslist niet
de eerste keer dat dat gebeurt! Het parkje grenst aan
een speelveld voor kinderen waar gevoetbald wordt en
waar kinderen leren fietsen of
gewoon rondjes fietsen, aan
de andere kant zijn parkeerplaatsen. En ja, de vazen paste niet in de glasbak zoals
ook grote andere potten….
Dan maar gewoon neerzetten! Wie verzint zoiets? Mijn
ervaring is dat, als kinderen
iets zien staan, ze ermee gaan
gooien of tegenaan trappen.
Leuk , als je kind in het glas
valt of weer eens een lekke
fietsband heeft! Daar wordt
niemand blij van. En dan de
parkeerplaatsen, als je s’ morgens in je auto stap en even
verderop een lekke band

Kop van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn hier
op 1 november om 10.45,
12.45 en 15.10 uur. Terugvaren vanaf het eiland kan
men - naar keuze - om 13.00,
15.15 of om 17.15 uur.
Na aankomst op het eiland
worden bezoekers gedurende circa 1,5 uur in groepjes
in en rond het Fort rondgeleid door ervaren gidsen. Na
de rondleiding kan men op
eigen gelegenheid nogmaals
het eiland verkennen, of in de
Koepelzaal van het Fort genieten van een hapje en een
drankje. Op het eiland kan
helaas niet gepind worden!
Mindervaliden moeten er rekening mee houden dat het
Fort niet overal makkelijk begaanbaar is. Voor bijvoorbeeld rolstoelen en rollators
zijn sommige ruimten niet
toegankelijk.
Toegangskaarten voor de
overtocht heen en terug, inclusief rondleiding, kosten
12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis toegang (mits onder begeleiding; maximaal
vier kinderen per begeleider).
Kaarten kunnen vooraf worden besteld via www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch 0255-511676. Maar ook
aan boord van de Koningin
Emma kunnen kaarten worden gekocht.

krijg? Wie betaalt een nieuwe band? Adres onbekend.
Dus heb ik een lege doos gepakt en een hamer meegenomen en een voor een de vazen stuk geslagen en van de
doos een tuit gemaakt en het
glas alsnog in de glasbak gedaan en daarna de stoep
grondig geveegd. Ook wordt
er wel eens een zak met restafval naast de kledingcontainer neergezet. Sorry maar om
de hoek tegenover de Jutter
is ook een restafvalbak of bij
AH. We willen dit straatje netjes houden en zeker voor de
kinderen. Als we dat met z’n
allen doen is het een fluitje
van een cent. Ik wil dan ook
iedereen oproepen om, als u
zoiets ziet, de mensen er op
aan te spreken. Geldt natuurlijk ook voor de andere parkjes in IJmuiden en elders!
N. Koelemeijer, IJmuiden

DingesExpress viert
éénjarig bestaan
IJmuiden – DingesExpress
aan het Moerbergplantsoen
bestaat 1 jaar en viert dat
met een smakelijke actie van
dinsdag 3 tot en met donderdag 5 november. Alle broodjes kosten dan slechts 5 euro.
Maar alleen bij het afhalen.
Ruim 35 jaar geleden begonnen Yosri (Jos) en Annelies
aan Plein 1945 de Shawarma grillroom Baba IJmuiden. Voor veel IJmuidenaren
werd dit het adres om na het
stappen een heerlijk broodje
Shawarma te halen. In 1989
is Baba verkocht en begonnen Jos en Annelies Eetcafé Dinges aan de Kennemerlaan. Ruim 15 jaar lang was
dit het gezelligste eetcafé van
IJmuiden. Annelies heeft tijdens deze periode ook Pizzeria Mona Lisa in de Houtmanstraat opgezet. De pizzeria is destijds overgenomen
door Kora van Eikeren is nog
steeds een bekend restaurant in IJmuiden.
Eetcafé Dinges werd in 2003
verkocht aan Jimmy en Eileen. Deze keer werd het voor
Jos en Annelies een restaurant in Santpoort-Noord,
Dinges Santpoort. De afge-

lopen jaren werden daarmee
ook de Santpoorters enthousiast gemaakt voor Shawarma, saté, botermalse tournedos en spare-ribs. Ook hier
afhalen en bezorgen.
Eetcafé Dinges is eind 2013
overgegaan naar een nieuwe eigenaar, maar deze ging
binnen enkele maanden failliet. Voor Jos en Annelies was
het een goed moment om
DingesExpress te starten. Het
vertrouwde broodje Shawarma was daarmee weer terug
van weggeweest in IJmuiden. Naast restaurant Dinges’Poort in Santpoort-Noord is
er dus ook een afhaal- en bezorgservice in IJmuiden aan
het Moerbergplantsoen 1a,
tegenover de Vomar. De officiële opening was 4 november 2014. DingesExpress is ’s
middags open vanaf 12 uur
voor een broodje of salade
op het terras. Afhalen is vanaf 12 uur mogelijk. De bezorgers werken van 17.00 uur tot
22.00 uur.
Dinges’Poort en DingesExpress zijn dé adressen voor
de lekkerste gerechten in
IJmuiden, Santpoort en omstreken.

Vergadering
Historische Kring Velsen
Velserbroek - Het bestuur
van Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot
het bijwonen van de najaarsledenvergadering, te
houden op maandag 2 november in Woonzorgcentrum, De Hofstede, aan de
Aletta Jacobsstraat te Velserbroek.
De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur en is
tevens toegankelijk voor
niet-leden. De zaal is open
om 19.30 uur en koffie of

thee voor aanvang zijn gratis. De avond begint met
een lezing door de heer V.
Schaap met als onderwerp
‘De grote zeesluis IJmuiden’.
In de pauze van de vergadering is er gelegenheid om
diverse oude nummers van
het jaarboek Velisena en diverse andere boekwerken
aan te kopen. Na de pauze volgt een huishoudelijk
deel. Voor nadere informatie : www.historischekringvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Onlangs
opende Bibliotheek Velsen
een servicepunt in bij Buurthuis Het Terras in SantpoortNoord! Iedereen kan hier gebruik maken van de Boekspot (een boek brengen is een
boek halen) en zich inschrijven voor een abonnement
van de bieb. Daarbij kunnen leden van de bibliotheek
materialen inleveren en gereserveerde materialen ophalen. Het servicepunt is elke woensdag en vrijdag van
12.00 tot 14.00 uur geopend.
Buurthuis het Terras is gelegen aan de Dinkgrevelaan 17.

Leer solliciteren
IJmuiden - Op woensdag 11 november, van 19.30
tot 21.30 uur, geeft Wendy
Broersen, eigenaar van Wennies Advertising, een workshop over Solliciteren met
LinkedIn bij Bibliotheek Velsen. Aan de hand van tips en
adviezen leer je hoe je het sociale medium optimaal benut
en inzet bij het zoeken naar
werk. Wendy geeft antwoord
op vragen als ‘Hoe maak je
jezelf zichtbaar?’, ‘Hoe profileer je jezelf?’ en ‘Hoe kun je
LinkedIn daarvoor inzetten?’.
Een verhelderende workshop
waarin je nader kennis maakt
met LinkedIn en de kennis
opdoet om je netwerk te vergroten en/of in te zetten. Geschikt voor beginners en gevorderden! inschrijven kan
via bibliotheekvelsen.nl.

Behind de
scenes bij
Annabelle
Santpoort-Noord - Volgende week wordt Schoonheidscentrum Annabelle omgetoverd tot een prachtig anti-aging centrum. Komende
week volgt er meer informatie, maar hou 7 november alvast vrij voor de grand opening! Annabelle is gesloten
van 31 oktober tot en met 6
november. De medewerkers
proberen u zowel per mail als
telefonisch zo goed mogelijk
van dienst te zijn.
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Allerzielen in
Sint Jozef Kerk

Nieuw Nederlandstalig
album Cornelis Vreeswijk
Velsen - Het Cornelis Vreeswijk Genootschap is van plan
om binnenkort een cd uit te
brengen van de in 1937 in
IJmuiden geboren zanger, liedmaker, dichter en bont vivant
Cornelis Vreeswijk. In 1950,
Cornelis was toen dertien jaar
oud, verhuisde het gezin naar
Stockholm in Zweden waar zijn
vader als automonteur ging
werken. Het gezin remigreerde
in 1961 naar Nederland maar
Cornelis bleef in Zweden wonen om daar een carrière op te
bouwen. En dat is hem gelukt
want in Zweden is hij nog altijd
een grote beroemdheid. Zijn
liederen hebben daar literaire
waarde en hij heeft een bijzonder groot en rijk oeuvre nagelaten. Cornelis Vreeswijk overleed in 1987 op 50 jarige leeftijd. Het Cornelis Vreeswijk Genootschap kreeg er enige jaren geleden lucht van dat er
nog een aantal originele orkestbanden bij een familielid
op een IJmuidense zolder lagen met teksten van de 18de
eeuwse Zweedse dichter Carl
Michael Bellman. ,,Na jaren
van juridisch onderzoek, naar

onder andere auteursrechten,
zijn we nu zover dat we met de
uitgave van deze CD kunnen
starten’’, vertellen Jurriën Oosterhout, Wim van Kooten en
Peter Cammaert van het Genootschap. ,,Het betreft tot nu
toe onbekende opnamen die in
1974 zijn gemaakt en onlangs
zijn gedigitaliseerd. De technische kwaliteit is uitzonderlijk
hoog, de arrangementen zijn
prachtig en Cornelis laat zich
begeleiden door Zweedse topmuzikanten. Dit is echt wereldnieuws!’’ zegt een enthousiaste Peter Cammaert.
Voor het produceren van een
eerste oplage van 300 stuks is
natuurlijk geld nodig. Middels
crowdfunding wil het Genootschap proberen het streefbedrag van 2.200 euro te realiseren. Donaties zijn al mogelijk vanaf 10 euro en vanaf
een bedrag van 25 euro stelt
het Genootschap aan de gulle gever de CD ‘Cornelis zingt
Bell-man’ beschikbaar. Veel
meer hierover en over de wijze van doneren is te vinden op
de website: www.voordekunst.
nl/projecten/3528/.

Duin & Kruidberg wil
meer parkeerplek
Santpoort-Noord – Landgoed
Duin & Kruidberg heeft een
aanvraag voor aanleg van extra
parkeerruimte gedaan. Vanwege een tekort aan parkeerplek
wordt regelmatig wild geparkeerd door gasten en bezoekers van het hotel en de restaurants. Daardoor ontstaat schade aan groen en bodem. Park
en tuin zijn beschermd rijks-

monument. Er mag niet zomaar een parkeerplaats worden aangelegd. Duin & Kruidberg heeft een voorstel gedaan
voor aanleg van parkeerplek op
een weide aan de oostzijde van
het landgoed. Daarbij wordt het
groen ontzien. Het voorstel is
nu in de participatiefase. Binnenkort wordt door de raad besloten over de aanvraag.

Velsen-Noord - Op maandag 2 november zullen in de
Sint Jozef kerk de mensen
worden herdacht, die het afgelopen allerzielenjaar zijn
gestorven. Tijdens de viering
om 19.00 uur, waarin Pastor
Mathew zal voorgaan, zullen de overledenen bij name
worden genoemd, waarna
de nabestaanden een kaarsje kunnen aansteken. Aan
het eind van de viering worden de kruisjes van overledenen aan de familieleden
overhandigd. Deze kruisjes
zijn eerder opgehangen in de
kerk na de uitvaartmis van de
overledenen. Na afloop van
de viering zal een processie
gehouden worden naar het
kerkhof.

Koeien op stal
Velsen-Zuid - De koeien
van boerderij Zorgvrij staan
weer op stal. Op 1 november vindt daarom het evenement ‘Koeien op Stal’ plaats
met tal van leuke activiteiten in de boerderij. Kinderen kunnen een koeienmasker kleuren en knippen en
boter schudden. De boeren
scheren de koeien en van het
haar kun je een stoere button maken. Met de heks van
Zorgvrij maak je van wrongel
en kruiden heksenwrongel.
Hiervoor heb je wel de toverspreuk nodig. Er is een melkproeverij waarmee een mooie
prijs te winnen is. Bij het boter, kaas en eieren spel kun je
je kennis testen. Tussen 14.00
en 16.00 uur geeft ‘Yogahib’
vier keer een korte workshop Kinderyoga tussen de
koeien. Voor iedere bezoeker
is er een flesje rauwe melk
om mee naar huis te nemen.
Koeien op Stal is van 11.00
uur tot 16.00 uur, de entree is
4 euro per persoon. De kaartverkoop voor het evenement
is tussen 11.00 en 15.00 uur.

Ontspanning & Ademhaling bij Zelf!Driehuis
Driehuis - Donderdag 5 november start bij Zelf!Driehuis
een cursus Ontspanning &
Ademhaling voor alle leeftijden. In deze tijden is stress
moeilijk te vermijden. We komen te weinig toe aan ontspanning of nemen hier de
tijd niet voor, met als gevolg
mentale en fysieke klachten.
De cursus Ontspanning &
Ademhaling bij Zelf!Driehuis
leert hoe je een teveel aan
spanning in je lichaam herkent en nog belangrijker: hoe
je dit los kan laten. Het bewust omgaan met je ademhaling zorgt ervoor dat je letterlijk lekkerder in je vel gaat
zitten. Je kunt beter omgaan
met eventuele beperkingen
en klachten.
Marisa Nederlof, vitaliteitscoach bij Zelf!Driehuis is enthousiast: ,,Na een cursus
van 6 keer zie je dat mensen
steviger in het leven staan en

beter opgewassen zijn tegen
de stress van alledag.” In de
cursus wordt onder deskundige begeleiding geoefend
met ademhalings- en ontspanningstechnieken onder
meer volgens de ‘methode
van Dixhoorn’. De volgende
thema’s komen aan bod: gezonde dagelijkse spanning,
aandacht als ontspanning,
aandacht voor de ademhaling, draagkracht, ontspanning en pijn, de automatische
piloot.
De cursus vindt plaats op
donderdagavond van 19.30
tot 20.30 uur in vitaliteitswinkel Zelf!Driehuis aan de Driehuizerkerkweg 48. De kosten
bedragen voor 6 bijeenkomsten 75 euro, inclusief werkmap. Bent u er klaar voor
om de stress aan te pakken?
Meld u dan nu aan via 0255756789 of mail naar zelf@dezorgspecialist.nl.

Stella van Buuren
topspeelster bij DCIJ
IJmuiden - Begin november
vindt in het Drentse Beilen het
jeugdwereldkampioenschap
voor meisjes plaats. Onder de
deelneemsters bevindt zich de
19-jarige IJmuidense Stella van
Buuren. Vorig jaar eindigde ze
op de negende plaats en ze is
vast van plan die prestatie te
verbeteren.
De onderlinge competitie van
Damclub IJmuiden vormt een
uitstekende wedstrijd voor
een goede voorbereiding. Tegen Jan Apeldoorn kwam ze
na een ernstige fout van Apeldoorn een schijf voor. Koelbloedig en uiterst geconcentreerd maakte ze het karwei af.
Martin van Dijk onderstreepte
nog maar eens zijn kwaliteiten
door Stijn Tuijtel aan de zegekar te binden. Met technischen sterk combinatiespel werd

Tuijtel onder druk gezet, die na
hevig verzet en vier uur spelen,
opgaf. Het spel van Bram van
Bakel is nog volop in ontwikkeling. Sterke en zwakke momenten wisselen elkaar nog
wel eens af. Tegen Conall Sleutel kwam hij goed uit de opening en een verdiende remise werd zijn deel. Zonder dat
het evenwicht verbroken werd
eindigde de partij tussen Jan
Maarten Koorn en Harrie van
der Vossen in een puntendeling. De basis voor de winst
legde Jack van Buuren bij de
17de zet met een damcombinatie. Hoewel Nicole Schouten
nog tot de 41ste zet doorging
was het pleit beslecht. De dit
seizoen slecht gestarte Willem
Winter kon zich tegen Piet Kok,
door middels een snelle winst,
enigszins herstellen.

Plus-Wijzer
Foto: Kunstig Communiceren

www.50pluswijzer.nl
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College voor
opa’s en oma’s
die oppassen

Sybil Lynch:

‘Zolang ik kan zingen,
blijf ik zingen’

Lees de in deze krant
opgenomen
50 Plus-Wijzer OP
www.50pluswijzer.nl

JannaarVayne

MART VISSER

succesvol in
mode en kunst

Zee van Licht

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

Yoga

Seniorencafé

De Brulboei - Yoga is een
krachtige en mooie manier
om het lichaam, de emotie en
de wil onder beheersing te
krijgen. In Buurthuis de Brulboei kunt u elke donderdagmiddag
Hatha-yogalessen
volgen. Docente Leonie Konijn neemt u mee in het systeem van oefeningen. Wilt u
eerst kennismaken met yoga,
dan is een proefles mogelijk.
De cursus is al begonnen,
maar u kunt zo instappen en
meedoen. De lessen zijn van
13.45 tot 14.45 uur. Een heel
seizoen kost 100 euro, maar
u betaalt vanaf de les dat u
instroomt. Meer weten? Bel
0255-510652.

De Stek - Iedere eerste zondag van de maand gaat er een
nieuwe activiteit ‘het seniorencafé’ van start in Wijkcentrum
de Stek in Velsen-Noord. Is de
zondagmiddag soms een beetje
saai of heeft u zin in gezelligheid
en mensen om u heen? Komt u
dan zondag 1 november naar
het wijkcentrum om een spelletje te doen of naar muziek te
luisteren of gezellig te praten onder het genot van een kop koffie
of een borreltje. Het seniorencafé is geopend van 14.00 tot 16.30
uur en de entree is 1 euro per
persoon. Meer weten? Bel: Wijkcentrum de Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord, Tel: 0251-226445.

Wandelen
Buurtsport - Er zijn verschillende wandelgroepen waaraan u gratis kunt deelnemen.
Iedere dinsdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur wandelen we vanuit Buurtcentrum
de Spil. Op dinsdag 4 november gaat er weer een natuurgids mee. Hij vertelt over de
natuur in de Kennemerduinen en beantwoordt uw vragen hierover. Na afloop drinken we meestal samen nog
koffie/thee. Meer informatie over beweegactiviteiten
voor 45+ers kunt u krijgen
bij Nicole Sheridan, tel: 0255510186.

Eerste Buuv-match
in Santpoort-Zuid
Buuv – Zaterdag 17 oktober heeft Mark Nijssen namens de DekaMarkt het eerste verrassingspakket uitgereikt aan de eerste Buuvmatch in Santpoort-Zuid.
Buurtbewoonster Annemarie
zag enkele weken geleden in
een huis aan huiskrant het
artikel over Buuv en zag later in de supermarkt de oproep van buurtbewoonster

Emmy om af en toe op stap
te gaan en bijvoorbeeld een
kringloopwinkel te bezoeken.
Zij zijn via het Buuv account
met elkaar in contact gekomen en zij bleken een klik
te hebben en hebben inmiddels hun eerste uitstapje gemaakt. Zij ervaren het allebei als heel gezellig en voor
herhaling vatbaar. Er is nog
zo’n leuk verrassingspakket

Filmavond

Fietslessen
Buurtsport - Op maandag
9 november starten we met
fietslessen voor vrouwen
in Velsen-Noord. De lessen
vinden twee keer per week
plaats, op maandagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur en op
woensdagmorgen van 9.00
tot10.00 uur. De eerste 4 lessen zijn in de Wijckeroogzaal,
de overige 6 lessen zijn buiten. Totaal zijn het 10 lessen
in 5 weken. Kosten hiervoor
zijn 20 euro. De laatste les
en uitreiking van het fietsdiploma is op woensdag 9
december. Wilt u leren fietsen of kent u iemand die wil
leren fietsen? Schrijf u in bij
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. We zijn ook nog
op zoek naar vrijwilligers die
kunnen helpen met de lessen. Meer weten? Bel Nurcan Arslan of Nicole Sheridan, 0255-510186 (Buurtcentrum de Spil).

beschikbaar gesteld voor de
tweede match.
Heeft u nog geen Buuv account maar heeft u wel interesse om ook eens iemand
uit uw eigen omgeving te helpen of wilt u ergens mee geholpen worden, doe dat dan
nu! Wilt u meer informatie
over Buuv kijk op onze website: www.ijmond.buuv.nu of
bel naar 0255-548547.

Tienerdisco
JongerenTerras
Het Terras - Na jaren van afwezigheid was er vrijdag 16
oktober weer een disco voor
tieners uit Santpoort en Driehuis. Zo’n 50 tieners gingen
al dansend en feestend het
weekend in. De disco duurde van half 8 tot half 11. Er
werd onder meer een dance
battle gehouden tussen de
verschillende scholen en er
kon gestemd worden op een
naam voor de komende fees-

ten. Een aantal vrijwilligers
uit Santpoort-Noord greep
de komst van het nieuwe
Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord aan om de disco weer opnieuw te starten.
De disco zal vanaf nu maandelijks gehouden worden en
is speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 8. Meer info
over de disco is te vinden op
www.hetjongerenterras.nl of
via Alexander, 06-22921816.

De Brulboei - De volgende
Filmavond voor vrouwen beleeft u op woensdag 11 november met Still Alice. Still
Alice draait om een vrouw met
Alzheimer. Een hoogopgeleide vrouw met een goede baan,
verliest ineens de grip op haar
leven. Julianne Moore won terecht een Oscar voor de beste vrouwelijke hoofdrol. De
film begint om 20.00 uur. Een
kaartje kost 2,50 euro. Meer
weten? Bel 0255-510652.

The Ambrosians
De Dwarsligger - Het ZondagMiddagPodium verzorgt
zondag 1 november een muzikale middag met The Ambrosians in Buurtcentrum de
Dwarsligger. Een enthousiaste gemengde zanggroep verzorgt een swingend optreden
met jazz-, show- en musicalrepertoire. De voorstelling
begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 4,00 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.

High Tea
Zeewijk - Zaterdagmiddag 11
oktober was het lekker bedrijvig in Seniorencentrum Zeewijk! De aanwezigen genoten
van een high tea. Hartige taart,
broodjes, sandwiches, bonbons en zelfgemaakte appeltaart werden geserveerd onder
het genot van thee. De vrijwilligers zijn de hele ochtend druk
bezig geweest om alles voor de
gasten klaar te maken. Wilt u
de volgende keer ook genieten van de heerlijke high tea
of wilt u meehelpen in de keuken? Meldt u zich dan aan! En
zet 25 november maar vast in
uw agenda, dan is de eerstvolgende kienavond. U kunt
zich van tevoren opgeven bij
de bar of telefonisch bij Seniorencentrum Zeewijk, tel: 0255520650. Tot dan!

Kienen
De Brulboei - Buurthuis
de Brulboei organiseert op
woensdagavond 18 november een gezellige kien- en
loterijavond. Er wordt in drie
rondes gespeeld en daarna
is de loterij. Er zijn veel leuke
prijzen beschikbaar. De kosten bedragen 7,50 euro voor
drie rondes en de loten kosten 0,50 euro per lot. De eerste ronde begint om 20.00
uur en vanaf 19.30 uur is de
zaal open. Meer weten? Bel
0255-510652.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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KUNSTLIJN 2015
Engelmunduskerk

Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het eerste weekend
van november is het zover: Kunstlijn
Haarlem, de oudste en grootste atelierroute van Nederland. Ruim 300
kunstenaars in Haarlem en omliggende gemeenten stellen hun deuren open voor publiek. Ook Buitenplaats Beeckestijn doet mee. De
tentoonstelling ‘Paradijs’ is zater-

Velsen-Zuid - In het weekend
van 31 oktober en 1 november
neemt de Engelmunduskerk voor
de tiende keer deel aan de Kunstlijn. Speciaal hiervoor heeft Chrystl
Rijkeboer, een uit Velsen afkomstige kunstenares, een unieke installatie ontworpen, met als titel Super
Heroes.

geboren zijn. Zij vormen immers
onze toekomst. Een deel van de installatie bestaat uit een aantal bijzondere portretten van kinderen,
een ander deel wordt gevormd
door een metershoog object, dat
reikt tot aan de balken van de kerk
en dat vele betekenissen in zich
draagt.

Voor Chrystl zijn superhelden de
verpersoonlijking van betere tijden. Daarom zijn haar superhelden kinderen die in de 21ste eeuw

De installatie is bezichtigen op zaterdag 31 oktober van 11.00 tot
17.00 uur en op zondag 1 november van 12.00 tot 17.00 uur.

dag 31 oktober en zondag 1 november gratis te bezoeken van 11.00 tot
16.00 uur.
Met werk van Elspeth Diederix, Heringa/Van Kalsbeek, Hans van Hoek,
Hidenori Mitsue, Erik Odijk, Wouter
Venema, Anne Wenzel en Hans de
Wit. Gastcurator: Tanya Rumpff.

Dorpskerk
Santpoort-Noord - Ook dit jaar
vindt er een Kunstlijn-expositie
plaats in Dorpskerk Santpoort. Deze
kerk leent zich uitstekend voor het
exposeren van kunst. De gebrandschilderde ramen vullen het decor
prachtig aan. Ieder jaar weer krijgen ze lovende reacties van de bezoekers.
Rosita van Wingerden-Haarsma
ontwerpt en vervaardigt sieraden en
objecten. Elk werk is een unicum.
De bronnen van inspiratie zijn vrijwel onuitputtelijk, maar het materiaal en de techniek van het smeden
kennen hun grenzen. Deze tweestrijd vormt steeds weer een uitdaging om het ontwerp zo uit te voeren
als het is bedacht. Het experimenteren met vormen blijft zo een eeuwige, maar ook heerlijke uitdaging.
Een sieraad moet mooi, bijzonder en
vooral ook draagbaar zijn, een toevoeging aan de persoonlijkheid van
de drager.
Vladimir Bakun is geboren in Rusland. Daar leerde hij het vakmanschap van de bewerking van hout.

Zijn houtobjecten zijn het resultaat
van een lange zoektocht naar de
diepliggende geheimen van hout.
Hij ontwikkelde een speciale en
unieke techniek waarbij hij de verborgen kern van het hout weet bloot
te leggen en daarmee het hart van
het hout toont.
Reinder Homan is etser. Oude bomen, een enkel takje, maar ook bermen vol bloemen, een beekdal in
vogelperspectief of nevel boven de
velden, allemaal onderwerpen die in
zijn etsen langskomen, uiterst minutieus en subtiel uitgewerkt. Elk detail
getuigt van een onvoorwaardelijke
aandacht en overgave. Stilte, bezieling en respect voor de natuur zijn
samengebald in etsen die uitblinken
door vakmanschap.
Zondag vanaf 16.00 uur is er een
muzikale afsluiting door de band
Jazzify. Dorpskerk Santpoort, Burgemeester Enschedélaan 67. Openingstijden: zaterdag 31 oktober van
11.00 tot 17.00 uur en zondag 1 november van 12.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november is iedereen welkom in het Raadhuis
voor de Kunst aan de Torenstraat 7
om de expositie van KCV-leden te
zien met meer dan 70 geëxposeerde werken en in de ateliers nog
eens honderden werken.
Door ‘Ontmoetingen’ , niet alleen
met dekunst en de kunstenaars,
maar ook door wie je weer eens
tegenkomt, wordt de waarde van
een bezoek nog groter. Getoond
worden diverse disciplines t.w. keramiek, brons, glasobjecten, acryl

en olieverfschilderijen, aquarellen,
monoprints, en andere drukwerktechnieken.
De diversiteit in werken maakt het
interessant om een poosje door
ons ateliergebouw te dwalen.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Winnie Meijer Rob, Afke Spaargaren, John van den Goorbergh,
Kees Kalkman, NettieVeen, Annelies van Nieuwmegen, Henk Zwanenburg, Yvonne Piller en Petra C
M. Meskers.
Geopend van 11.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.
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Stadsschouwburg Velsen

Jan Rot in Witte Theater

Frédérique en Annet
zingen Elvis

Velsen - Er wordt beweerd
dat het DNA afgenomen van
het lijk van Elvis Presley niet
correspondeert met dat van
The King. Een oudere Elvis
met baard dook op als figurant in een film uit 1990. Elvis is ook regelmatig gesignaleerd in de buurt van
Graceland. Waar of niet waar,
fan of geen fan; het is moeilijk afscheid nemen van The

King of Rock ‘n Roll. Gelukkig kan iedereen op woensdag 4 november (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen zijn hart ophalen bij Annet Malherbe en Frédérique
Spigt, want zij zingen het levensverhaal van Elvis Presley.
Begeleid door een 4-koppige
band reizen de twee Queens
in omgekeerde richting door
zijn turbulente leven en vertolken zij songs uit alle periodes van zijn carrière. Omringd door een band met
o.a. de twee zoons van Annet (Mees en Houk van Warmerdam) reizen de twee ‘Elvis-Queens’ al zingend door
het turbulente leven van hun
‘King’.
Prijs: 24 euro inclusief drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburg
velsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: Velsen - Na de grote sucHester Doove)
ces van ´The Spirit of Russia´ en ´The Spirit of Anatolya´ haalt de Stadsschouwburg Velsen op dinsdag 10
november (20.15 uur) wederom een grote dansshow
naar de IJmond: ‘The Spirit of the Balkan’. De dertig dansers van The Bulgarian Dance Company brengen
een eerbetoon aan hun cultuur en nemen de bezoekers
mee op een fraaie dansreis met heerlijke Balkanmuziek,
fraaie authentieke choreografieën en prachtige kleurrijke kostuums - naar het bijzondere gebied op de grens
van Oost naar West. De Balkan: smeltkroes van culturen, Oost en West raken elkaar in muziek en dans.
Maar het is ook een plek
waar mensen nog in relatief
isolement leven en een sterke identiteit behouden door
eigen muziek en dans. De
mer 1-hit ‘The Sound Of Silen- vaak eeuwenoude dansen
ce’ zet de internationale Simon zijn spannend en ontroe& Garfunkel Revival Band het rend. Ze zijn intiem en soms
repertoire van het beroemde weemoedig, maar ook opduo opnieuw in de schijnwer- zwepend, wervelend en uitpers. Waar het eigenlijk nooit bundig. De dansers en danuit was. De vijfkoppige Revival- seressen van het gezelschap
band wordt aangevoerd door uit Sofia brengen dit weeldede Duitse leadzangers Michael rige pallet in een smaakvolFrank en Guido Reuter en hun le voorstelling. Prijs: 32 eustemmen zijn bijna niet van de ro inclusief drankje en garoriginelen te onderscheiden. derobe. Meer informatie
Het duo neemt de theaterbe- en reserveren: www.stadszoeker mee naar New York, 19 schouwburg velsen.nl of teseptember 1981, Central Park, lefoon 0255-515789.
het legendarische benefietconcert maakte de muziek van Simon & Garfunkel onvergetelijk. Kijk voor het actuele nieuws op
Prijs: 28,50 euro inclusief drankwww.jutter.nl
je en garderobe.
Zie ook www.stadsschouwburg
www.hofgeest.nl
velsen.nl.

The Spirit of the
Balkan in Velsen

IJmuiden - Met nieuwe, briljant hertaalde klassiekers
uit de popgeschiedenis plus
nieuw eigen werk komt Jan
Rot op dinsdag 3 november
(20.30 uur) naar het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257.
Om te zingen over de beslissende momenten in zijn leven,
zoals de eerste zelfgespaarde
voetbal, de eerste keer verliefd,
de eerste keer op het podium.
Mooie liedjes op gitaar en piano, sterke verhalen en droge humor van een rasartiest
die zich op het toneel nog altijd voelt als een veulen in de
wei, en zijn publiek trakteert op
wat Jacques d’Ancona simpelweg omschrijft als een ‘heerlijk
avondje Rot’.
Jan Rot keert terug naar zijn
jeugd in de jaren zeventig, het
decennium van Toppop, ABBA
en de dood van Elvis. Ter verhoging van de feestvreugde heeft
hij een stel krakers uit die tijd
vertaald, zoals ‘Golden years’,
‘Rock your baby’ en zijn haatplaat ‘Living next door to Alice’.
Mooie liedjes, sterke verhalen
en droge humor van een rasartiest die zich op het podium
nog altijd voelt als een veulen
in de wei. Jan Rot vertelt zelf
over het idee van de voorstelling “Ik kwam in een doos een

ouwe foto tegen vlak voor een
optreden, genomen door Anton Corbijn, die toen net een
beetje bekend aan het worden was. En dat je probeert terug te halen hoe het was, hoe
je dacht, de dromen, de angsten. En vaderlijk grijnst: ‘Nou
jochie, de nieuwe Elvis ben je
niet geworden, maar je bent
er nog steeds.’ Daar schreef ik
spontaan een lied over: ‘Jong &
veelbelovend’, en dan weet je:
dat wordt de show. Op zoek
naar de verloren tijd.”
Prijs: 18,50 euro. Reserveren:
www.wittetheater.nl,
www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789. (foto: Anton
Corbijn)

Velsen - In moeilijke tijden –
zoals een crisis – moet je gas
geven, betoogt Claudia de
Breij op donderdag 5 en vrijdag 6 november (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen in haar show ‘Teerling’.
De Breij droomt graag groots
en dus is ‘Teerling’ een ode
aan de fantasie. In een fabelachtig mooi decor vertelt zij
haar grote en kleine verhalen, rake grappen en zingt ze
mooie liedjes.
Na ‘Hete vrede’, waarmee
Claudia de Breij in 2010 de

Poelifinario voor meest indrukwekkende cabaretprogramma won, was het even
stil rondom de Utrechtse.
Na ruim een jaar ertussenuit is ze terug op de plek
waar ze thuishoort: het theater! In ‘Teerling’ verklaart De
Breij de oorlog aan de crisis en lijkt ze zelfs beter dan
ooit. Prijs: 27,50 euro inclusief
drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Michel Bosch)

Simon & Garfunkel
revival band in Velsen
Velsen - Het wereldberoemde
duo Simon & Garfunkel herleeft
op dinsdag 3 november (20.15
uur) in de Stadsschouwburg
Velsen tijdens het concert ‘Feelin’ Groovy’. De stemmen van
Michael Frank en Guido Reuter
lijken namelijk verbluffend veel
op die van Paul Simon en Art
Garfunkel. Samen met hun fantastische band zorgen zij voor
een onvergetelijk concert waarbij ballads zoals ‘Scarborough
Fair’ en ‘Bright Eyes’, maar ook
klassiekers als ‘Mrs. Robinson’,
‘The Boxer’, ‘The Sound of Silenceen’ het opzwepende ‘Cecilia’
niet ontbreken. Iedere bezoeker
die zijn ogen sluit, waant zich
daadwerkelijk bij een concert
van het fameuze duo.
Vijftig jaar na hun eerste num-

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Geslaagde zaterdag
voor Stormvogels-teams
IJmuiden - Op sportpark
Ookmeer in Amsterdam
speelde afgelopen zaterdag om 14.30 uur Stormvogels-zaterdag de inhaalwedstrijd tegen ZSGO/WMS, terwijl Stormvogels-zondag om
17.00 uur aantrad tegen zaterdagvierdeklasser DCG om
de KNVB-beker. Het werden twee geslaagde duels
met overwinningen voor de
IJmuidenaren van respectievelijk 2-3 en 0-5.
Het zaterdagelftal van trainer
Marco Adema trad aan tegen
ZSGOWMS en met heel veel
vechtlust werd deze middenmoter bestreden. Nadat in de
beginfase Nabal El Jarouai
de bal voor de Amsterdammers tegen de lat had geschoten, nam Stormvogels na
zes minuten de leiding door
Sem Blok, 0-1.
Tien minuten later schoot El
Jarouai zijn ploeg wel langs
Stormvogels, maar voor de
thee was het laatste woord
aan Stormvogels, want door
boven zijn tegenstander uit
te komen kopte Bjørn Slobbe
de bal binnen, 1-2.
De tweede helft lieten de
IJmuidenaren haar tegenstander komen om zodoende op de counter haar voorsprong uit te kunnen breiden;
echter zonder het gewenste
resultaat.
Kansen waren er over en
weer en pas in de slotfase
kwam ZSGOWMS op gelijke
hoogte door Ruud den Hooglander, die na een overtreding van Mark Tol een straf-

schop verzilverde, 2-2.
Toch was het laatste woord
aan Stormvogels. Na een
voorzet van invaller Mussi
Yanick, drie minuten in blessuretijd, schoot een andere
invaller, te weten Jordi Miedema, de bal onhoudbaar
langs de Amsterdamse sluitpost, 2-3.
De eerste overwinning voor
Stormvogels dit seizoen en
dat smaakt naar meer. Zaterdag a.s. komt Vlug en Vaardig
uit Amsterdam naar sportpark Zeewijk.
Stormvogels-zondag had in
de beginfase van het bekerduel vooral in de beginfase veel moeite met haar tegenstander. Een groot aantal
DCG-spelers komen ook in
de zaal uit en de verdedigers
van Stormvogels hadden heel
veel moeite met hun individuele acties. Zo verdween de
bal op lat, paal of scheerde
net over het doel. Na 20 minuten nam het team van invaller-trainer Hajo Hendriks,
die een aantal spelers rust
had gegeven, het initiatief
over en door doelpunten van
Etkin Zivkara (twee maal) en
Giano Bonam werd de ruststand 0-3.
Na de thee bleef Stormvogels de bovenliggende partij en via invaller Berry Willemse (scoorde mooi met zijn
verkeerde been) en Patrick
van Doorn uit een vrije schop
werd de eindstand 0-5.
Zondag 1 november gaat de
reis naar Breezand om aldaar
aan te treden tegen ZAP.

Meer dan 20 jaar voorzitter RKVV Velsen

Onderscheiding voor Theo Stam
Driehuis - Maandag is tijdens de algemene ledenvergadering van de RKVV
Velsen op bijzondere wijze stilgestaan bij het afscheid van voorzitter Theo
Stam. Stam werd door de
KNVB onderscheiden met
een Gouden Speld (foto).
Door het zittend bestuur
van RKVV Velsen werd hij
tevens benoemd tot erevoorzitter. Hierop volgde
een staande ovatie.

kertijd is in een aantal reeds
langere tijd openstaande bestuursvacatures
voorzien,
middels een vice-en tevens
jeugdvoorzitter,
penningmeester en bestuurslid vrouwenvoetbal.
Theo Stam was vanaf 1973 bij
RKVV betrokken, een van de
grootste sportverenigingen
van Velsen. Sportief gaat het
met de selectieteams van zowel Heren als Vrouwen crescendo. Maar er is nog veel
werk aan de winkel. BelangTheo Stam draagt na ruim 20 rijk is dat er na die 42 jaar in
jaar de voorzittershamer over alle opzichten op een positief
aan Marc Bosman. Tegelij- resultaat kan worden terug-

Middag voetbalpret
voor 100 kinderen
Velsen-Zuid - Honderd kinderen uit de IJmond hebben
op woensdag 20 oktober de
Tata Kids of Steel Football Clinic bijgewoond in het Telstar
stadion. Op de grasmat waar
de Witte Leeuwen tijdens
competitieduels vechten voor
een plek in het linkerrijtje van
de Jupiler League, werkten
de kinderen aan hun balvaardigheid. Dat gebeurde onder begeleiding van de spelers van Telstar, die de nodige

technische tips gaven. Na afloop was er natuurlijk ook de
gelegenheid om een handtekening te scoren en een selfie te maken met de spelers
of de Witte Leeuw mascotte.
Tijdens de clinic werd ook ingegaan op hoe je kunt werken aan een gezonde levensstijl, inclusief tips voor gezonde voeding. Alle kinderen
kregen aan het einde van de
middag een kaartje voor de
wedstrijd Telstar-Achilles ’29

op vrijdag 23 oktober.
Tata Steel werkt samen met
Telstar aan het promoten van
een gezonde levensstijl onder
jongeren in de IJmond regio.
Dat is een van de speerpunten van het community programma van Tata Steel, dat
als thema Future Generations
heeft. Daar maakt ook de Tata
Kids of Steel Run in Heemskerk deel van uit, een onder
kinderen populair onderdeel
van de Marquetteloop.

gekeken. Stam begon bij RKVV als voetballer op de zaterdag. Later werd hij jeugdleider. Hij was 12 jaar voorzitter van de activiteitencommissie en had eerst 12 en later 8 jaar een plek aan de bestuurstafel. In 2007 waren er
bestuurlijke problemen. Stam
nam meteen zijn verantwoordelijkheid en liet zijn club niet
zitten. Het werd een voorzitterschap van acht jaar, ook
omdat zich niet direct een
opvolger meldde. Gelukkig
was dat nu wel het geval en
kan hij de hamer met een gerust hart overdragen.
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Velser Artiestengala:
daar zit muziek in
Zanger Ferry van ‘t Veld presenteert op zaterdag 14
november het Velser Artiestengala Live in Concert met
een unieke samenstelling van Velsense artiesten die
zijn weerga niet kent, en wat dan ook niet gemist mag
worden.
Centraal gelegen in Oud IJmuiden ligt de mooiste en sfeervolste locatie die er is: het Thalia Theater. In deze waanzinnige ambiance staat u een spectaculair programma te wachten
van verschillende Velsense artiesten. Er treden voor u op: Ferry van ‘t Veld , Matt Jaxxon , Peter van Bugnum, Cock Zwanenburg, Frans Zeilmaker, Jill, René van der Wel, Carina Lemoine,
Pim Koster, Yanni Lemoine, Fred Post en Carlo Koster.
Samen knallen zij de avond door met een aaneenschakeling
van de allergrootse nationale en internationale meezingers:
non-stop feest, non-stop muziek. En om het allemaal nog gekker te maken hebben zij ook nog een mystery-guest voor u in
petto. En wie dat zal zijn? U zult uw ogen en oren niet geloven!
Samen met vrienden, familie of collega’s kunt u een spectaculaire avond vol ongedwongen blijdschap en plezier beleven.
Massaal meezingen en swingen op de bekendste hits uit het heden en verleden met toppers uit Velsen.
Om 19.30 uur gaan de deuren open en zal het feest in alle hevigheid losbarsten. De kaartverkoop gaat al snel dus haast u!
Tickets zijn te koop bij bloemenshop Henk van ‘t Veld aan de
Planetenweg, tegenover nummer 76, in IJmuiden of telefonisch
via: 06-52462212. Online via www.velserartiestengala.nl.
Ferry van ‘t Veld is al 20 jaar bezig als zanger. Op 18-jarige
leeftijd maakte hij zijn debuut in IJmuiden. Nu, 20 jaar en heel
veel optredens later, heeft hij drie albums, een single, twee
dvd’s en een scala aan galaconcerten op zijn conto staan.
Het hele land reist hij door om op de meest uiteenlopende feesten op te treden. Bruiloften, bedrijfsfeesten, kroegen en café’s,
verenigingen, privé-feesten en noem maar op. In 2010 gaf
hij zijn eerste concertgala in SnowPlanet. In 2011 volgde de tweede. Beiden trokken 800 personen. In 2013 had hij zijn grootste concertgala in Claus Event Center in Hoofddorp.
De zanger trok maar liefst 1300
personen waarvan 200 vip-gasten.
Diverse BN-ers waren bij de optredens
aanwezig.
Dit jaar wilde de zanger het weer dichter
bij huis zoeken en ook regionaal houden.
Het resultaat is het Velser Artiestengala
op 14 november in het Thalia Theater.

DOE MEE EN WIN!

We verloten 8 kaarten

Bezoekers zien een keur aan regionale artiesten voorbijkomen voor een heel zacht
entreeprijsje van € 12,50. Want Ferry
van ‘t Veld vindt het belangrijk dat het Velser
Artiestengala betaalbaar is voor iedereen.
Ferry staat bekend om zijn tomeloze inzet op
de bühne. Met zijn krachtige en warme stem,
waar de ballads het mooiste in uitkomen, is
zijn stijl uiterst kenmerkend.

Eén van deze winnaars krijgt tevens
een 1 op 1 live gezongen optreden door Ferry
van ‘t Veld en een cd/dvd pakket na afloop.
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Stuur een mailtje naar: verkoop@jutter.nl,
of een kaartje naar De Jutter/Hofgeest
Zeeweg 189, 1971 HB te IJmuiden of
ga naar de winactie op facebook.
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Vertelmiddag
over het
verdronken
dorp

‘t Mosterdzaadje

Belgische toppianist en
violiste Ksenia Beltiukova
Santpoort-Noord - Met
de Belgische pianist Matthieu Idmtal heeft ‘t Mosterdzaadje op vrijdag 30 oktober
om 20.00 uur een markante muzikale persoonlijkheid
in huis. Zijn programma omvat Scarlatti, Schubert, Scriabin, Rachmaninoff en Chopin (Sonate 3 op.58).
Op zondag 1 november om
15.00 uur is uit Minsk overgevlogen de violiste Ksenia
Beltiukova die samen met
pianist Vital Stahievitch een
concert gaat verzorgen met
werk van Bach (viool solo),
Beethoven ( piano solo sonate nr. 3), Chausson (Poème)
en Beltiukov (Credo).
In de maand november hangt
het werk van Marloes Bloedjes in ‘t Mosterdzaadje. De
stijl van Marloes kenmerkt
zich door haar kleurgebruik
en de organische vormen. Zij

maakt zowel figuratief als abstract werk en alles ertussenin. De kleuren vertellen haar
wat te doen en verder laat ze
zich leiden door het werk zelf.
Marloes Bloedjes is ook illustrator. Ze heeft onder andere haar eigen boek Wittie en
de Regenboogfontein geïllustreerd. Regelmatig geeft
ze workshops en cursussen
voor volwassenen en kinderen. Zie ook www.toverzicht.
nl en voor het boek en luxe
wenskaarten kan men kijken
op http://shop.toverzicht.nl.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl. De
tentoonstelling is te zien voor
en na afloop van de concerten.

Topdrukte tijdens
Rabokidsweek in PVM
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum heeft tijdens de herfstvakantie zo’n
1000 Museumkids met pappa’s, mamma’s en opa’s en
oma’s ontvangen die genoten van een bezoek aan de
sprookjesachtige tentoonstelling ‘Toverbos’ in het Pieter Vermeulen Museum. En er
werd met grote inzet en enthousiasme geknutseld. Tijdens de RaboKidsweek kun
je nog tot 1 november, na het
bezoek aan de tentoonstelling ‘Toverbos’ je eigen favoriete museumstuk omtoveren
tot een museumschat voor bij
jezelf thuis! Je kiest je lievelingsdier en versiert dat in de
mooiste gekste kleuren om
hem daarna mee te nemen
en in je eigen kamer tentoon te stellen. En als je er
een foto of filmpje van maakt

en je schrijft of vertelt er een
mooi verhaal bij dan maak je
kans op een rondvlucht voor
twee personen in een vliegend museumstuk: een echte Dakota DC-3! Je kunt nog
meedoen met de Rabo Museumkidsweek tot 1 november en dan ontvang je gratis
het exclusieve Gouden Boekje ‘Inkie de schatbewaarder’,
geschreven door Harmen van
Straaten.Kom dus nog gauw
knutselen: de knutseltafels
waar je de replica’s en andere herfstknutsels kunt maken
staan klaar tussen 13.30 uur
en 15.30 uur op: woensdag
28 oktober, vrijdag 30 oktober en zondag 1 november.
Voor kinderen van ongeveer
4 tot 12 jaar. Kosten: 1,50 of
2 euro bovenop de toegangsprijs voor bezoek aan de tentoonstelling ‘Toverbos’.

Leerlingen Rozenbeek
pimpen schoolplein
Velserbroek - Al enkele jaren werd er gezegd dat het
schoolplein van de Rozenbeek, locatie Spitsaak, wel
een opknapbeurt kon gebruiken.
Voor de herfstvakantie was
het dan zover. De leerkrachten hadden ideeën aangedragen en zouden de klus
wel even klaren, maar de
kinderen vonden dat zij het
wel konden doen. Dus na
schooltijd was de school nog
vol met kinderen van groep 8,

allemaal een oud overhemd
aan en schilderen maar! Ze
hebben enorm hun best gedaan en het schoolplein is
voorzien van verschillende
knikkerplaatsen, een doeltje
met cijfers op de schuurdeur
en een drietal spellen die gespeeld kunnen worden.
Het is erg mooi geworden en
de kinderen genieten er met
volle teugen van tijdens het
buitenspelen en bij de naschoolse opvang van Het
Kwakersnest.

Santpoort-Noord - Afgelopen zondag werd er op Manage Kennemergaarde een
dressuurwedstrijd gehouden voor ruiters in de F4 en
hogere rubrieken. Bij deze proeven wordt er van te
voren losgereden en vervolgens de proef gereden.
Een dressuurproef bestaat
uit allerlei verplichte onderdelen, zowel in stap, draf als
galop.
Gekeken wordt of de onderdelen netjes uitgevoerd worden, of de ruiter netjes te
paard zit en of het paard gehoorzaam is aan de ruiter! De
dressuurproef wordt voorgelezen, ruiters dienen vanaf
de F4 zelf voor een voorlezer te zorgen. Ook wordt er
in de F4 verwacht dat het
paard/pony
ingevlochten
wordt, gepoetst wordt en de
ruiter keurig verzorgd met
gepoetste laarzen te paard
gaat!
In de F4 is het wedstrijd tenue nog niet verplicht. Dit is
in de F6 wel het geval. Het
staat ook erg mooi; witte rijbroek, zwart jasje, zwarte
laarzen, witte handschoentjes en een zwarte cap!
De kleuren van een wedstrijd
tenue kunnen overigens wel

variëren, bijvoorbeeld bruine jasjes en laarzen wordt
ook gedragen. Een dressuurproef wordt beoordeeld
door een jury. De bevindingen worden door de schrijver van de jury op een protocol geschreven welke de ruiter bij de prijsuitreiking overhandigd krijgt.
De F proeven zijn de Proeven
van de FNRS, Federatie van
Nederlandse Ruiter Sport
centra en is een promotie systeem. Bij 210 punten krijgt
een ruiter een winstpunt en
bij 3 winstpunten in een categorie, ga je door naar de
volgende. En natuurlijk zijn
er mooie bekers en rozetten
te winnen!
Bij de F4 is Tessa Enthoven
op de 1e plaats geëindigd
met 246 punten. De 2e prijs
ging naar Ella Blankert met
219 punten. Zij reden beide
op Primeur. In de F 5 is Adinda Slot met Vino 1e geworden met 231 punten en 2e
werd Emilie van Bijsterveld
met Briljant. Zij reden 224
punten bij elkaar. In de F7
werd Savannah Raven met
Untilthen 1e met 220 punten.
Van de F8, F9 en F10 werd
Julia Kievits 1e met 228 punten op Picasso.

IJmuiden - Na een drukbezochte vertelmiddag vol verhalen over de Visserij in het
Zee- en havenmuseum, organiseert Stichting KIST een
nieuwe vertelmiddag. Het
thema is ‘Verdronken dorp,
de gevolgen van het verbreden van het Noordzeekanaal voor het dorp Velsen-Zuid’. De middag vindt
plaats op woensdag 4 november in het Raadhuis voor
de Kunst in Velsen-Zuid en
begint om 14.00 uur.
Stichting KIST is benieuwd
naar persoonlijke verhalen
over de gevolgen van het
verbreden van het kanaal
waarbij een deel van het
dorp is afgebroken.
Kunt u zich nog herinneren hoe dat verbreden ging,
moest u misschien uw huis
uit, is uw huis afgebroken
en weer opgebouwd of kon
u niet meer naar uw favoriete winkel? Op de verhalenvertelmiddag kunnen bewoners en oud-bewoners van
Velsen hun verhalen kwijt
over de perikelen in Oud
Velsen in de jaren zestig
van de twintigste eeuw. Foto’s en andere 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, Stichting Kist schrijft het op, filmt
het en neemt 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 mensen te vinden die voor een
educatief project individueel
geïnterviewd kunnen worden. Aanmelden kan via info@stichtingkist.nl of 06166 25571.

Legpuzzelruilbeurs
IJmuiden - Op maandag
2 november is er weer van
10.00 tot 11.00 uur een ruilbeurs voor de liefhebbers
van legpuzzels in het wijksteunpunt Zeewijk. Er kan
naar hartenlust worden geruild. Jong en oud zijn welkom, het is alweer de laatste
keer in dit jaar.
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Vergadering
Historische
Kring Velsen

Danspaar van Ter Horst
tweede bij Belgisch Open
IJmuiden - Afgelopen zaterdag werd in Hasselt het
Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen gehouden. Van Danscentrum
ter Horst deed hieraan mee
het paar Marcel Zonjee met
Bonnie Duwel.
Na de voorronde bleek dat zij
direct waren doorgeplaatst
naar de finale. Hier waren ze

al zeer blij mee. Na een spannende finale zijn Marcel en
Bonnie tweede geworden op
het Belgisch Open. Nadat ze
een tijdje geleden al tweede
van Nederland waren geworden, zijn ze nu dus ook tweede van België. Een geweldige prestatie. Dat belooft wat
voor de volgende wedstrijden.

Benefietconcert voor
Hospice De Heideberg
Santpoort-Noord - Zaterdag 14 november wordt een
benefietconcert gegeven in
de Dorpskerk, Burgemeester
Enschedélaan 65-67 te Santpoort-Noord. De baten van
dit concert komen geheel
ten goede aan Hospice De
Heideberg (voormalig Bijna
Thuis Huis). Aanvang 20.00
uur, inloop 19.15 uur.
Hospice De Heideberg, gevestigd aan de Wulverderlaan
1 te Santpoort-Noord, biedt
een veilige en sfeervolle omgeving voor palliatief terminale gasten en hun naasten.
Dit zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van geschoolde
vrijwilligers, verpleegkundigen en de eigen huisarts van
de gast. Zij begeleiden en
verzorgen de gasten en ondersteunen hen in hun laatste levensfase.
Er is weliswaar subsidie van
het Ministerie van VWS, maar
deze inkomstenbron is niet
voldoende om het huis te laten functioneren op de manier zoals dat nu gebeurt.
De bijdragen van een aantal sponsoren en donateurs,
een groep die nog steeds uitbreiding kan gebruiken zijn
dan ook heel welkom. Daarnaast wordt er van alles georganiseerd om extra inkomsten te genereren. Dit bene-

fietconcert is daar een muzikaal voorbeeld van.
Aan het concert werkt een
groot aantal musici belangeloos mee: Ynske Gunning
– viool, Koen Vermeij – spinet, Gootje Hylkema – cello, Dirk Out – orgel/piano,
Lidwiene Vermeij – altblokfluit, Antje de Wit – sopraan
en het blaaskwintet ‘Voor de
Wind’, bestaande uit: Dorothe Rothbarth – fagot, Sonja Tol – fluit, Ella Broekstra –
klarinet, Herma Slot – hoorn,
Noor Wolfensberger – oboe
d’amore. Er worden werken
uitgevoerd van de componisten: Händel, Ljadov, Bach,
Grieg, Bourgeois, Vaughan
Williams, Vivaldi, Boret, Wertheim, Schouwman, Dvořák,
en Britten.
Kaarten à 17,50 euro zijn in
de voorverkoop onder andere
verkrijgbaar bij het hospice,
in Driehuis bij Speciaalzaak
Maaike Tromp, in Santpoort
bij Bredero Boeken en in
IJmuiden bij The Read Shop,
Robin Juweliers, Bloemenhandel André de Bruin aan
de Lange Nieuwstraat en bij
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck.
In Velserbroek zijn kaarten
te koop bij Bruna. Toegangsbewijzen zijn, indien nog beschikbaar, ook de avond zelf
verkrijgbaar bij de Dorpskerk.

Velserbroek - Het bestuur
van Historische Kring Velsen
nodigt de leden en niet-leden uit tot het bijwonen van
de najaarsledenvergadering
op maandag 2 november in
Woonzorgcentrum, De Hofstede, aan de Aletta Jacobsstraat. Aanvang 20.00 uur. De
zaal is open om 19.30 uur en
koffie of thee voor aanvang
zijn gratis. De avond begint
met een lezing door de heer
V. Schaap met als onderwerp
‘De grote zeesluis IJmuiden’.
In de pauze is er gelegenheid
om diverse oude nummers
van het jaarboek Velisena en
diverse andere boekwerken
aan te kopen. Zie ook www.
historischekringvelsen.nl.

Ontdek autisme
Velserbroek - Hoe voelt het
om autisme te hebben? Veel
mensen zonder autisme hebben geen idee… Jasper Kok
van ‘Ontdek Autisme’ laat
aanwezigen tijdens de volgende avond van het autismecafé Velsen beleven wat
het betekent om autisme te
hebben. Dit gebeurt onder
andere aan de hand van een
‘Autisme Belevings Circuit’
waarin autisme in de praktijk wordt ervaren. Verder zal
gespreksleider Mariska Krab
met Jasper in gesprek gaan.
Waarschuwing: Mensen met
autisme kunnen deze avond
mogelijk veel prikkels ervaren! Er is gelegenheid voor
bezoekers om vragen te stellen aan Jasper en om persoonlijke ervaringen te delen.
Voor wie: ouders, familieleden en andere belangstellenden. Datum: maandag 9 november van 19.30 tot 22.00
uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Van 21.30 tot 22.00 uur is
er een informeel samenzijn.
Plaats: De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 te Velserbroek. De toegang is gratis.

Postzegelbeurs
IJmuiden - Op maandag
2 november is er weer een
clubavond van de Postzegel
Vereniging IJmuiden. Deze
wordt gehouden in De Bolder, Bloemstraat 124. Vanaf circa 19.30 uur is de zaal
open en iedereen is van harte welkom. Er is alle gelegenheid om postzegels te ruilen,
kopen of verkopen. Meer weten? Bel 06-41804330 (na
18.00 uur).

60 Jaar IJmondtrekkers
IJmuiden - In 2015 bestaat
Scoutinggroep de IJmondtrekkers maar liefst 60 jaar.
Om dit heugelijke feit te vieren vindt er aanstaande zondag 1 november een reünie plaats van 13.00 tot 16.00
uur. Tijdens deze middag zullen de zalen van de clubhuizen omgebouwd worden
tot tentoonstellingsruimten.
Denk hierbij aan fotocollages
en oude video-opnames van
bijvoorbeeld zomerkampen.
Daarnaast wordt er ook materiaal gepresenteerd van de
IJmondtrekkers door de jaren
heen. Op het terrein van de

IJmondtrekkers aan de Heerenduinweg zijn nog meer
activiteiten te vinden deze
middag. Zo kunnen bezoekers ouderwets een broodje bakken boven houtvuur en
een herinneringsteken aan
de dag branden in een zelf
gezaagd stukje hout. Maar
uiteraard draait het die middag vooral om de ontmoeting
tussen oud-leden en het uitwisselen van herinneringen!
Aanmelden voor de reünie
kan door een mail te sturen
naar reunie@ijmondtrekkers.
nl.

Dressuurwedstrijd
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag werd er op Manage Kennemergaarde een
dressuurwedstrijd gehouden
voor ruiters in de F4 en hogere rubrieken. Bij deze proeven wordt er van te voren
losgereden en vervolgens de
proef gereden.
Een dressuurproef bestaat
uit allerlei verplichte onderdelen, zowel in stap, draf als
galop.
Gekeken wordt of de onderdelen netjes uitgevoerd worden, of de ruiter netjes te
paard zit en of het paard gehoorzaam is aan de ruiter! De
dressuurproef wordt voorgelezen, ruiters dienen vanaf de
F4 zelf voor een voorlezer te
zorgen. Ook wordt er in de F4
verwacht dat het paard/pony
ingevlochten wordt, gepoetst
wordt en de ruiter keurig verzorgd met gepoetste laarzen
te paard gaat!
In de F4 is het wedstrijd tenue nog niet verplicht. Dit is
in de F6 wel het geval. Het
staat ook erg mooi; witte rijbroek, zwart jasje, zwarte
laarzen, witte handschoentjes en een zwarte cap!
De kleuren van een wedstrijd
tenue kunnen overigens wel

variëren, bijvoorbeeld bruine
jasjes en laarzen wordt ook
gedragen. Een dressuurproef
wordt beoordeeld door een
jury. De bevindingen worden
door de schrijver van de jury
op een protocol geschreven
welke de ruiter bij de prijsuitreiking overhandigd krijgt.
De F proeven zijn de Proeven van de FNRS, Federatie
van Nederlandse Ruiter Sport
centra en is een promotie systeem. Bij 210 punten krijgt
een ruiter een winstpunt en
bij 3 winstpunten in een categorie, ga je door naar de
volgende. En natuurlijk zijn er
mooie bekers en rozetten te
winnen!
Bij de F4 is Tessa Enthoven
op de 1e plaats geëindigd
met 246 punten. De 2e prijs
ging naar Ella Blankert met
219 punten. Zij reden beide
op Primeur. In de F 5 is Adinda Slot met Vino 1e geworden met 231 punten en 2e
werd Emilie van Bijsterveld
met Briljant. Zij reden 224
punten bij elkaar. In de F7
werd Savannah Raven met
Untilthen 1e met 220 punten.
Van de F8, F9 en F10 werd
Julia Kievits 1e met 228 punten op Picasso.
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Dag van de Mantelzorg
Centrum Mantelzorg van Socius organiseert dit jaar op 10 november 2015 de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn van
12.00 tot 14.30 uur van harte welkom voor een heerlijke lunch en
gezellige muziek in café- brasserie De Wildeman in SantpoortNoord. De zaal aan de Hoofdstraat is vanaf 11.45 uur geopend.

Mantelzorgers in het zonnetje zetten, maar de bijeenkomst is ook
bedoeld om elkaar te ontmoeten. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Bent u mantelzorger, maar
heeft u geen uitnodiging ontvan-

gen? Meldt u dan vóór 3 november aan bij Socius op telefoonnummer: 088 - 88 76 900 of via email:
centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl (naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer vermelden).
Kent u een mantelzorger?
Kent u een mantelzorger in de gemeente Velsen, die geen uitnodiging heeft ontvangen? Laat diegene
dan bovenstaand nummer bellen.
Voor vragen en meer informatie
kunt u natuurlijk ook altijd terecht
bij de mantelzorgconsulenten op
bovenstaand telefoonnummer.

Omgevingsvergunning
in een flits
Dakkapel plaatsen? Vanaf maandag 2 november heeft u de omgevingsvergunning daarvoor in twee
werkdagen binnen! Het is een
proef van de gemeente Velsen en
het heet een flitsvergunning.

werkproces nu zo ingericht dat er
binnen twee werkdagen een besluit
wordt genomen. Deze korte proceduretijd is niet van toepassing voor
dakkapellen op beschermde monumenten.

Vanaf 2 november 2015 wordt gestart met een proef “flitsvergunningen” voor de duur van 6 maanden
voor aanvragen om omgevingsvergunning voor het oprichten van dakkapellen die voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent voor positief beoordeelde aanvragen dat deze
binnen twee werkdagen na binnenkomst worden vergund, mits de aanvraag voor 10.00 uur digitaal wordt
ingediend.
Op grond van de wet mag de gemeente acht weken doen over een omgevingsvergunningaanvraag voor een
dakkapel. Voor deze eenvoudige
bouwwerken heeft de gemeente haar

Wat zijn de voorwaarden voor
een flitsvergunning?
De aanvraag moet vóór 10.00 uur ’s
ochtends digitaal worden ingediend
via https://dloket.velsen.nl/loket/
producten-en-diensten/flitsvergunning-dakkapel.
Het mag niet een beschermd monument betreffen, de dakkapel moet
voldoen aan het bestemmingsplan,
aan de criteria uit de welstandsnota
en de eisen van het Bouwbesluit. Als
dat allemaal in orde is, wordt binnen twee werkdagen de vergunning
verleend. Hoe u een flitsvergunning
kunt aanvragen, staat op www.velsen.nl

Ontwerp Structuurvisie 2025

Waar wonen, werken en
ontspannen we in Velsen in
2025?
Hoe ziet de omgeving in Velsen er
in de toekomst uit? Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor woningbouw of juist meer recreatie?
Met andere woorden: waar wonen, werken en ontspannen we
in Velsen in 2025? Al deze vragen en meer worden beantwoord
in de nieuwe structuurvisie Velsen
2025.

Met ingang van vrijdag 23 oktober tot
en met donderdag 3 december 2015
ligt de ontwerp structuurvisie ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en in de centrale bibliotheek.
Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl. De openingstijden van het gemeentehuis zijn op werkdagen van
09.00 uur tot 16.00 uur en op donder-

dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Wilt u inspreken?
Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder
vermelding van ‘inspraak ontwerp
structuurvisie Velsen’ of door uw
zienswijze te mailen naar structuurvisie@velsen.nl. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer Kloosterman of de
heer Warmerdam (telefoon 0255567200).
Meer informatie:
Meer informatie vindt u op www.
velsen.nl via: actueel, projecten, gemeentelijke projecten, structuurvisie.

Raadsvergadering donderdag 5 november 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden, aanvang 19.30
uur. Meer informatie op pagina 4.
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Afsluitingen toe-en
afritten A22 bij Beverwijk
In verband met de werkzaamheden rond de Velsertraverse bij Beverwijk zijn van
vrijdag van vrijdag 6 november (20.00 uur) tot maandag
9 november (06.00 uur) de
afritten van de A22 vanuit de
Velsertunnel richting Beverwijk/Tata Steel afgesloten.
Ook is dan de toerit naar Alkmaar
afgesloten. Van 6 tot 9 november
kan het verkeer evenmin gebruik
maken van de afrit richting industrieterrein De Pijp. De werkzaamheden leiden tot verkeershinder en
het verkeer moet rekening houden
met vertragingen en alternatieve
routes.
Omleiding via A9
Verkeer vanuit de richting Haarlem voor Beverwijk/Tata wordt
met borden omgeleid via de A9, afslag Beverwijk Bazaar. Verkeer op
de A22 en verkeer komend vanaf de N208 kan doorrijden over de
A22 en via de calamiteitenboog de
A9 bereiken om vervolgens de afslag Beverwijkse Bazaar te nemen.
Verkeer richting Alkmaar wordt
met borden omgeleid via de Paral-

lelweg, de Wijkermeerweg (N197)
en de aansluiting met de A9.
Openstelling nieuwe toe- en afritten
Vanaf 9 november is de nieuwe afrit naar industrieterrein De Pijp
opengesteld voor verkeer. Deze
nieuwe en permanente verkeersituatie wordt al voor de Velsertunnel met bebording aangegeven.
Vanaf 30 november zijn zowel de
nieuwe toerit naar de A22 vanuit
Beverwijk als de nieuwe toerit naar
de A22 vanuit de Parallelweg in gebruik.
Meer informatie
De werkzaamheden zijn weersgevoelig en bij slecht weer kan de
planning wijzigen. Actuele informatie over de werkzaamheden en
informatie over komende werkzaamheden is te vinden op: www.
infoN197velsertraverse.nl. Voor
vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met het
provinciaal servicepunt Wegen
en Vaarwegen van de provincie
Noord-Holland via telefoonnummer: 0800 0200 600 (gratis) of email infobu@noord-holland.nl.

Extra afvalbakken voor
plastic afval en lege
zuivelpakken
Het wordt steeds makkelijker om
plastic afval en lege zuivelpakken
apart weg te gooien. Er komen
steeds meer plastic inzamelcontainers in de gemeente. Plastic afval kan goed hergebruikt worden.
Dat is goed voor het milieu en bespaart geld en energie. Bovendien
houdt u op deze manier bijna geen
huishoudelijk afval meer over.

Milieu, duurzaamheid en afval zijn
belangrijke thema’s. Ook de gemeente Velsen heeft daar veel aandacht
voor en wil graag de afvalscheiding
van haar bewoners verbeteren
De verzamelcontainers staan in de

wijk en bij supermarkten. Daar mogen sinds kort ook de lege pakken
van zuivel en sappen bij. In het kader van een afvalproject worden bij
een aantal basisscholen (Jan Campertschool, De Klipper, Het Anker,
Rozenbeek) tijdelijk extra plastic inzamelcontainers geplaatst, die ook
door bewoners gebruikt mogen worden. Vanwege het gegroeide plastic
aanbod staan nu ook in Santpoort
op het Burgemeester Weertsplantsoen ter hoogte van de Kerkweg extra containers. Het plan is dat de gemeente met HVC dit jaar ook in andere wijken een aantal extra containers plaatsen.

Nieuwe regeling chronisch
zieken en gehandicapten
Enquête over het Sociaal
Wijkteam Velsen
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak
extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor
een financiële bijdrage krijgen,
die door het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) werd uitgekeerd. Vanaf 1 januari 2016
kunnen mensen bij de gemeente terecht voor een vervangende
regeling.

Nieuwe regeling
De overheid heeft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten ( Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico
(Cer) afgeschaft. De nieuwe regeling is inkomensafhankelijk. De inkomensgrens wordt eind november
bepaald door de gemeenteraad. Begin januari kunt u meer informatie
over de nieuwe regeling verwachten. Vanaf dat moment kan dan ook

een aanvraag worden ingediend. Indien van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
Waarom afschaffing?
De overheid heeft de Wtcg en Cer
afgeschaft, omdat deze regelingen
niet altijd doeltreffend zijn. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra
zorgkosten, die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Wat zijn uw ervaringen met de sociale wijkteams? Zijn ze makkelijk
bereikbaar, doen ze goed werk?
Inwoners, die dit jaar een beroep
hebben gedaan op het Sociaal
Wijkteam Velsen, ontvangen deze
week een vragenlijst. In de brievenbus of per mail. Vul deze enquête in! Want aan de hand van de
uitkomsten kan de dienstverlening
verbeterd worden.

Sinds 1 januari 2015 regelt de gemeente zorg en ondersteuning aan
haar inwoners. Wie er zelf niet uitkomt met een vraag over wonen, inkomen, zorg voor zichzelf of een ander, kan contact opnemen met het
Sociaal Wijkteam Velsen. In de gemeente Velsen werken vier buurtteams met professionele hulp- en

zorgverleners. De sociale wijkteams
werken nauw samen met onder andere vrijwilligers, (sport)verenigingen, jongerenwerkers, leerkrachten, huisartsen en diverse religieuze en maatschappelijke instellingen
in de wijk. Om deze aanpak en werkwijze zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, monitoren en evalueren de
gemeente en de Sociale Wijkteams
voortdurend de ervaringen en resultaten.
Uitslag
Naar verwachting zijn de uitkomsten
van het onderzoek bekend in december. Ook buurgemeenten Beverwijk
en Heemskerk zetten deze enquête
uit. In opdracht van de drie gemeenten voert extern onderzoeksbureau
DSP-groep het onderzoek uit.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
oktober 2015 tot en met 16 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.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 17 oktober
2015 tot en met 23 oktober 2015 de
volgende aanvragen voor een omge-

vingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 11 bomen (20/10/2015) 16581-2015;
St. Martinstraat 2, vergroten dakkapel (19/10/2015) 16531-2015.

IJmuiden
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdieping bedrijfshal (23/10/2015) 167832015;
Plein 1945 105, veranderen noordgevel (begane grond)(18/10/2015)
16496-2015.

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping
(21/10/2015) 16662-2015;
Buitenhuizerweg ong., aanleggen
passeerhaven (21/10/2015) 166742015.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, kappen
2 bomen (20/10/2015) 16590-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 34 9000, vervangen schuur/

berging (23/10/2015) 16779-2015;
Hannie Schaftstraat 22, vergroten woning met dakopbouw
(20/10/2015) 16584-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

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 geval-

len 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
Geen mededelingen.
Driehuis
Van Lenneplaan 16, wijzigen zijgevel van kozijn naar metselwerk
(21/10/2015) 14929-2015.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren tijdelijke parkeervoorziening
(26/10/2015) 15613-2015.
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 51, plaatsen dakkapel
(21/10/2015) 14967-2015;
Wüstelaan 32, kappen boom

(21/10/2015) 15143-2015;
Wüstelaan 99 B, kappen boom
(21/10/2015) 15155-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (21/10/2015) 13171-2015;
Parkweg 2, kappen 3 bomen
(21/10/2015) 15665-2015;
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2
leslokalen op bestaande leslokalen
(26/12/2015) 11636-2015.
Velsen-Noord
Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis
(21/10/2015) 12128-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij op
16 december 2014 hebben ingestemd met het Mandaatbesluit
Beschermd Wonen en Opvang.

-‘Beschermd Wonen’ en ‘Opvang’
betreft woon- en zorgvoorzieningen
voor mensen met een psychiatrische
achtergrond (zoals autisme of verslaving) en mensen die dakloos zijn

geworden. Volgens artikel 1.2.1. van
de WMO is een gemeente verplicht
om, overeenkomstig de bepalingen
in de WMO, maatwerkvoorzieningen te leveren aan inwoners die zich
hiervoor melden.
De organisatie van deze maatwerkvoorzieningen wordt uitgevoerd via
een centrumgemeenteconstructie.
In deze regio betekent dit dat de ge-

meente Haarlem deze voorzieningen, mede namens de gemeente Velsen in stand houdt. Het besluit verleent mandaat aan het college van
de gemeente Haarlem om –ook voor
burgers van Velsen- te besluiten of
en wanneer zij al dan niet gebruik
mogen maken van deze voorzieningen..
Door dit mandaat te verlenen aan

de gemeente Haarlem, zorgt de gemeente Velsen ervoor dat zij de voorzieningen voor Beschermd Wonen
en Opvang (inclusief de indicering
daarvoor) niet zelf hoeft te organiseren en financieren. Gezien het specialistische karakter van deze voorzieningen is dit ook van belang voor
burgers die aanspraak maken op deze voorzieningen.

Raadsvergadering donderdag 5 november 2015
Hamerstuk; besluitvorming
Sluiting

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te
IJmuiden

4

aanvang 19.30 uur
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Begroting 2016 gemeente Velsen
Debat gevolgd door besluitvorming
3 Belastingverordeningen 2016 gemeente
Velsen

De agenda en onderliggende stukken staan op de
website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via
deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een rechtstreeks verslag

uit via internet en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen naar raadsplein@velsen.nl

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen
ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4,
zoals bedoeld in bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden
met de tekst ‘alleen om elektrische
voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 3 loca-

ties:

volgende percelen:

• Groot Helmduin te IJmuiden,
ter hoogte van huisnummer 18;
• D. Marotstraat te Velserbroek,
ter hoogte van de kruising met de
L. Roodbaardstraat;
• Da Costalaan te Driehuis,
ter hoogte van de kruising met de
Van den Vondellaan.

• Rietkamp 45, 1991 BM
VELSERBROEK
• Hoofdstraat 232, 2071 EP
SANTPOORT-NOORD

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

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

Nadere informatie:
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

een voorrangskruispunt in te stellen tussen de Nachtegaallaan en de
fietsdoorsteek vanaf de Zeeweg te
IJmuiden, waarbij het verkeer vanaf de fietsdoorsteek voorrang moet
verlenen aan bestuurders op de
Nachtegaallaan, door middel van

het aanbrengen van haaientanden
zoals bedoeld in artikel 80 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen
van bord B6 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de
digitale Staatscourant, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en

wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

