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Driehuis - Maandagavond, op de dag van Allerzielen, organiseerde Begraafplaats &
Crematorium Westerveld net als vorig jaar een bijzondere gedenkavond die live werd
uitgezonden op NPO2. Op verschillende plaatsen in het monumentale gedenkpark
was muziek te horen en langs een verlichte looproute hingen troostrijke gedichten.
Alle bezoekers kregen de mogelijkheid een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis
aan een geliefd persoon. De tv-uitzending werd gepresenteerd door Anita Witzier. Tijdens het programma ‘Ik steek een kaarsje aan voor’ werd gezongen door onder andere Xander de Buisonje, Wolter Kroes en Mathilde Santing. (foto: RTV Seaport/Ron
Pichel)

Nachtelijke achtervolging

zondag 8 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Assendelft
Deze advertentie is aangeboden door:

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

IJmuiden - De politie
heeft
dinsdagochtend
op de Kromhoutstraat in
IJmuiden een automobilist klem gereden. Dit gebeurde na een lange achtervolging die begon op
de IJmuiderslag. Hier zag
de politie een auto rijden die het staande wilde houden voor controle.
De automobilist ging er
echter vandoor via de Heerenduinweg. Onder andere
via het Moerbergplantsoen
en de Kennemerlaan ging
het richting IJmuiderstrand.
Op de Badweg is de automobilist gedraaid. Een politiewagen die dwars over de
weg stond wist hij netaan de
ontwijken door in de berm
langs het hekwerk te schuren.
Op de Kromhoutstraat is hij
bij de bushalte ter hoogte van de Dokweg door een
politiewagen van de weg
gedrukt. Hier kon de auto-

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek
(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

volgende
WeeK In
de KRAnT
www.lijfengezondheid.nl

Getuigen gezocht van
autobrand in IJmuiden
mobilist worden aangehouden.
Waarom de man er vandoor
ging is nog niet bekend,
maar de politie vermoed dat
hij onder invloed was. Zijn

wagen is met blikschade
en een lekke band weggesleept. De beschadigde politiewagen kon naar het politiebureau worden gereden.
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - In de nacht van
afgelopen vrijdag op zaterdag rond 04.45 uur, is er een
autobrand geweest op de
Kruisberglaan.
Of er sprake is van brandstichting, wordt onderzocht.
Heeft u informatie, of iets

verdachts gezien in de nacht
van vrijdag op zaterdag in
de omgeving van de Kruisberglaan en dit nog niet gedeeld met de politie in Velsen? Belt u dan uw informatie door via telefonummer
0900-8844.
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met kerstpakket én feest

Velserbroek - Zelf je kerstpakket samenstellen en ook
nog een gezellig kerstfeest
met de collega’s of partners.
Voor veel bedrijven is dat niet
haalbaar. Maar Just Ritskes
van Mijn Kerstmarkt maakt
het zelfs mogelijk voor het
midden- en kleinbedrijf. ,,Vorig jaar hebben we dat verzorgd voor de gemeente Velsen en Rabobank. Maar we
hebben nu een concept bedacht voor bijvoorbeeld winkeliers, kapsalons of administratiekantoren die hun
werknemers iets leuks gunnen.’’
Ritskes noemt het een win/
win-situatie. ,,Ik ontzorg de
werkgever compleet. Het enige wat deze doet is kiezen
voor ons concept voor zijn
werknemers. En de werknemers kunnen zelf de inhoud
van hun kerstpakket samenstellen met de ontvangen
munten. Resultaat: iedereen
tevreden.’’
Aan Zadelmakerstraat 68 in
Velserbroek verschijnt van 14
tot 18 december een complete kerstmarkt, met skihut, houten kraampjes en
een feestelijke bar, kerstmuziek en de mogelijkheid voor
deelname aan een walking
dinner (vanaf 25 euro) van de
befaamde cateraar Korf Catering. Verschillende bedrijven kunnen hier tegelijkertijd

terecht. De meeste bedrijven
kiezen voor een all-in arrangement voor de kerstborrel
met walking dinner en de bijbehorende kerstmunten, een
compleet verzorgde avond.
Maar men kan ook kiezen
voor een basis concept vanaf 30 euro.
Op de kerstmarkt kan men
uit een groot aanbod kiezen.
Betaald wordt met de ontvangen munten. Ritskes belooft scherp geprijsde kwaliteitsproducten op heel divers
gebied: ,,Er komt een sommelier waar je de wijn kunt
proeven, een kraam met speciaalbieren en likeuren, Italiaanse specialiteiten, gerookte vis, maar ook huidverzorgingsartikelen, woondecoratie, boeken en tijdschriften
enzovoorts. Een goed aanbod voor mannen én vrouwen. Shoppen met geld van
de baas, dat wordt gezellig,
want ondertussen is er muziek en kan er een drankje
worden gehaald bij de bar. Je
collega’s leer je ook nog wat
beter kennen door het samen
uitkiezen. Je bent samen actief en gezellig bezig met ‘wining, dining & shopping’. Hoe
leuk wil je het hebben?’’
Voor vragen of aanmelden
kan men terecht op www.
mijnkerstmarkt.nl of bij Just
Ritskes van Mijn Kerstmarkt
via 06-53292117.

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.
De laatste weken hebben we
kunnen genieten van prachtig en rustig herfstweer. Zeg
maar gerust: van een mooie
nazomer! Dat genieten in en
rond IJmuiden kun je natuurlijk doen tijdens een wandeling door de duinen, parken
en bossen, waar de bomen
zich in hun mooiste herfsttooi presenteren en waar, als
je goed kijkt, de paddenstoelen helemaal niet zo zeldzaam lijken te zijn. Vooral de
mistige herfstochtenden en
vroege herfstavonden met
dikwijls fraaie wolkenpartijen en rood en oranje gekleurde luchten, maken de
plaatjes compleet. En dat deze ingrediënten de fotografen het hoofd op hol brengen en mooie plaatjes opleveren zien we op de diverse facebookpagina’s, die vol
staan met prachtige herfstfoto’s gemaakt in de natuur in

en rond IJmuiden.
Maar je hoeft niet per se de
natuur in om te genieten van
najaarstaferelen. Je kunt natuurlijk ook ‘ns bij de havens
rondkijken. Tijdens de weekenden, als de kades aan de
vissershaven vol liggen met
viskotters en andere schepen en bootjes, kun je bij het
kantje pikken volop van de
herfst genieten. Het hele jaar
door leveren de vissersschepen in de vissershaven al
fraaie kleurrijke plaatjes op.
Maar op een vroege en heldere nazomermorgen net na
zonsopkomst lijkt het wel of
de viskotters, badend in het
licht van een wazige en aarzelend opkomende zon, ook
in hun herfsttooi zijn gehuld
en zich van hun mooiste kant
laten zien. De een nog fraaier
en kleurrijker dan de andere. Boven het dek hangende
visnetten, dikwijls voorzien
van oranje en blauwe ‘pluizen’, dragen bij aan dit bonte
kleurenpalet. Voor ingrediënten voor je herfsttafel hoef je
niet in de haven te zijn. Tenzij
je de resten van visnetten en
pluizen of een door meeuwen
gekaapte en aangevreten vis
of krab aan je typisch IJmuider herfsttafel wil toevoegen.

Zee- en Havenmuseum

Slepers en zwaar weer
Jubileumconcert Vitaal
IJmuiden - Het Velser Seniorenkoor Vitaal bestaat 50
jaar. Dat wordt gevierd met
een jubileumconcert op zondag 15 november in de Laurentiuskerk, Fidelishof 30.
Het Velser Seniorenkoor heeft
weer een mooi programma
samengesteld om dit jubileum te vieren. Het koor zingt
dit jaar onder leiding van di-

rigente Hinke Hillege . Daarnaast wordt het koor muzikaal bijgestaan door soliste
Didy Coljée, pianiste Jacqueline van Ratingen en fluitiste
Monique van der Heijde.
De toegang van dit concert is
gratis, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten is welkom. Aanvang 14.00
uur.

IJmuiden - In het kader van
het Festival Industrie Cultuur
is er in het Zee- en Havenmuseum op zaterdag 14 november om 13.30 uur een
verhalen- en filmmiddag
met als thema ‘Het werk van
sleepboten’.
Vanaf het leugenaarsbankje zullen in het museumcafé verhalen worden verteld
over het werk op sleepboten. De verhalen worden verteld door oud medewerkers
van sleepbootbedrijven, zoals runners en sleepbootkapiteins, stuur- en bootsmannen. In de filmzaal worden

speciale films getoond. Deze
films gaan over het dagelijkse werk dat door sleepboten
wordt verricht zoals het slepen van productie-eilanden
en het slepen van schepen
na aanvaringen, maar ook
het assisteren van schepen
bij het invaren van de sluizen
en de DFDS ferry bij zwaar
weer. Uiteraard kan tevens
het museum bezocht worden.
De entree voor deze verhalen- en filmmiddag wordt
gesponsord
door
Iskes
Towage&Salvage en is gratis.
Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.
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‘Stop kindermarketing
ongezonde voeding’
Velsen - De aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen moet een prioriteit zijn
voor de gemeente Velsen.
PvdA Velsen heeft deze week
een motie ingediend waarin
het college wordt opgeroepen
zich aan te sluiten bij de Alliantie ‘Stop kindermarketing
ongezonde voeding’ en aandacht hiervoor te geven aan
de binnenkort te verschijnen
Lokale Gezondheidsnota.
‘Ieder kind heeft het recht om
op te groeien in een gezonde omgeving’ , vindt Marianne Poen van PvdA Velsen. De
toename van het aantal kinderen die te dik zijn of lijden aan
obesitas moet stoppen. Reclame voor ongezonde voeding
moet daarom verboden worden. ‘Kinderen worden blootgesteld aan en verleid door allerlei reclame-uitingen voor
ongezonde voeding, zoals deze week voor Sint Maarten’.
Met het aannemen van de
motie roept ze het college op
zijn verantwoordelijkheid te
nemen om de toename van
het aantal kinderen met overgewicht terug te dringen en
dat gegeven in de nieuwe ge-

zondheidsnota op te nemen.
Poen: ,,De gemeente kan bijvoorbeeld een dringend beroep doen op scholen en
sportverenigingen om bijvoorbeeld geen frisdrankautomaat
te plaatsen. Voor kinderen is
het aanleren van een gezond
voedingspatroon van jongs
af aan van groot belang om
problemen als overgewicht te
voorkomen.’’
Ze stelt dat de zelfregulering
door de industrie onvoldoende werkt. De gevolgen van ongezond voedsel zoals overgewicht en obesitas zijn groeiende volksgezondheidsproblemen. Door een verbod op
ongezonde kindermarketing,
hebben kinderen meer kans
op het van jongs af aan aanleren van een gezond voedingspatroon.
De Alliantie is in februari
2015 opgericht. Eerder hebben de gemeente Amsterdam
en de GGD Amsterdam zich
ook aangesloten bij de Alliantie. Het initiatief voor de motie is genomen door PvdA Velsen, de motie is mede ondertekend door GroenLinks, LGV,
CDA, SP en ChristenUnie.

Doe-middagen bij
Technisch College Velsen
IJmuiden - Woensdag 11 november en 9 december houdt
het Technisch College Velsen weer ‘doe-middagen’ voor
leerlingen van de groepen
acht van de basisscholen in
de regio IJmond. De afgelopen
jaren werden deze middagen
altijd goed bezocht. Achtstegroepers kunnen dan kennis maken met de school, niet
door stil te zitten en te luisteren, maar door te doen! Uiteraard wordt er op deze middag een techniekwerkstuk gemaakt. Maar ook technisch tekenen komt aan bod, en de
verzorging van de inwendige
mens.
Het Technisch College Velsen
wordt steeds meer een begrip in de IJmond, maar ook
in de wijde omgeving. Diverse
tv-actualiteitenprogramma’s hebben aandacht aan
deze school besteed, omdat de laatste jaren het besef is doorgebroken dat er in
de toekomst een enorm tekort
aan vaklieden gaat ontstaan.
Het Technisch College Velsen
is één van de weinige VMBO-scholen in Nederland, die
nog helemaal in techniek gespecialiseerd is. Het stelt zich
ten doel om haar leerlingen

af te laten studeren als ‘junior-vakman’. Een vervolgopleiding aan het MBO zorgt daarna voor een prima startpositie
op de arbeidsmarkt.
De komende maanden zullen
alle leerlingen van de groepen
acht van de basisschool een
keuze moeten maken voor een
vervolgopleiding. Voor leerlingen die van die typische ‘doe’kinderen zijn, is het Technisch
College Velsen een prima plek.
U kunt via 0255-514006 een
plaatsje reserveren voor zo’n
doe-middag. De doe-middag
zélf begint om 13.30 uur en is
om ongeveer vier uur ’s middags afgelopen. Haast u, want
het aantal plaatsen is beperkt!

Exposities
in bibliotheek

Grand opening Annabelle
Santpoort-Noord - Schoonheidscentrum Annabelle is
al twintig jaar een begrip in
de regio en kan ook in de
rest van het land rekenen op
steeds meer trouwe fans.
Eigenaresse Ans van Bavinckhoven: ,,Onze salon is de
laatste jaren gegroeid en blijft
dat nog steeds doen. In 2014
wonnen we de beauty award
voor ‘beste salon van Nederland’, een bekroning van onze kwaliteit waar ik bijzonder trots op ben. Mijn team
en ik zijn een groot voorstander van natuurlijke huidverjonging, in ieder geval zolang het kan. Met de nieuwste ingrediënten en apparatuur zijn geweldige resultaten te boeken. We gebruiken ruim vijftien jaar met veel
plezier en succes de producten van LookX Skincare, een
huidverzorgingsmerk dat bekend staat om haar innovatieve werkstoffen en technologieën. Nu we als eerste salon in Nederland een ‘powe-

red by LookX’ samenwerking
zijn aangegaan, kunnen we
nog mooiere resultaten behalen op het gebied van huidverbetering en anti-ageing.’’

IJmuiden - Op zondag 22
november organiseert Watervrienden IJmuiden een
zwemclinic voor scholieren
op (middelbare) scholen in
de gemeente Velsen die tussen de 10 en 18 jaar zijn. De
zwemclinic vindt plaats in
zwembad De Heerenduinen
en is helemaal gratis!
De zwemclinic wordt gegeven door twee IJmuidense
topsporters: Ben Zentveldt
(20) en Lars Bottelier (18).
Beide heren specialiseren
zich op de lange afstanden
in het buitenwater en maken daarnaast al een aantal
jaren deel uit van de bondsploeg van Watervrienden Nederland.
Ben en Lars wisten de afgelopen jaren op diverse nationale en internationale kampioenschappen regelmatig
naar het erepodium te zwemmen, met als toppunt afgelopen zomer, waar Lars Nederlands jeugdkampioen werd
op de 10 kilometer open wa-

ter zwemmen en Ben als
tweede eindigde bij de 22 kilometer lange IJsselmeermarathon.
Waar Ben het trainen combineert met zijn baan, richt Lars
zich volledig op het zwemmen. Hij wil zich in 2016 kwalificeren voor het EK Open
Water Zwemmen en hoopt
daarmee stappen te zetten
richting de Olympische Spelen in Tokio!
Tijdens de zwemclinic zal de
focus liggen op de borstcrawl, maar ook de schoolslag en de rugcrawl komen
aan bod. Er zal op een speelse
wijze worden gewerkt aan de
zwemtechnieken. De zwemclinic wordt afgesloten met
een wedstrijdje in estafettevorm. aLijkt het je leuk om de
zwemclinic te volgen? Er is
plek voor 25 zwemmers, dus
geef je snel op door een mail
te sturen vóór 15 november
naar nathalie@watervriendenijmuiden.nl met je naam,
leeftijd en telefoonnummer!

Schoonheidscentrum Annabelle powered by LookX viert
haar Grand Opening op 7 november van 14.00 tot 18.00
uur. De rode loper is uitgerold, ‘drinks’ en hippe ‘bites’
staan klaar en de eerste 100
bezoekers wacht een feestelijk gevulde goodiebag. Iedereen die deze middag een kijkje neemt in de geheel nieuwe,
verbouwde salon maakt kans
op een van de prachtige prijzen en wordt getrakteerd op
extra tegoed op elke verkochte cadeaubon, waarbij het
voordeel kan oplopen tot wel
20 euro. Iedereen is welkom!
Schoonheidscentrum
Annabelle powered by LookX,
Hoofdstraat 137, SantpoortNoord, 023-5384090, e-mail:
info@schoonheidscentrumannabelle.nl.

IJmuiden - Gedurende de
openingstijden van de Centrale Bibliotheek kunnen bezoekers tot zaterdag 28 november kennis nemen van
een tweetal tentoonstellingen.
,,In het kader van het Romeinenjaar 2015 is door de Archeologische werkgroep Velsen in samenwerking met de
stichting Romeinen in Velsen een expositie ingericht in
het leescafé en tevens hebben we een expositie van een
aantal schilderijen van Adrie
Hoekstra’’, vertelt Petra van
Ravesteijn, medewerker educatie van de bibliotheek. De
expositie naar aanleiding van
het huidige Romeinenjaar is
gebaseerd op het Romeinse schrift zoals dat werd teruggevonden in de gemeente
Velsen. De Romeinen brachten niet alleen het schrift maar
ook cijfers mee toen ze naar
onze regio kwamen. Hiermee kwam er een einde aan
de préhistorie, de geschiedenis van de geschiedschrijving,
en begon de historie. In deze
expositie wordt duidelijk gemaakt hoe de Romeinen hun
namen schreven op hun eigendommen. Maar ook dat
ze berichten uitwisselden via
schrijftafeltjes. Een voorbeeld
hiervan, een Romeinse boekenkast met tekstrollen, staat
opgesteld in het leescafé.
Naast de tentoonstelling over
het ‘Romeinse schrift’ zijn er
in de centrale expositieruimte diverse schilderijen te bewonderen van de IJmuidense
Adrie Hoekstra. IJmuiden en
omgeving vormen voor Adrie
een grote bron van inspiratie.
Zij schildert met aquarel, acryl
en gemengde technieken en
laat in haar expositie een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komen.
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Ontwikkeling
Velserend
Santpoort-Zuid – Waar ooit
natuurbad Velserend was, wil
de eigenaar van de grond
een hotel/restaurant, dat in
verbinding staat met de bestaande sauna, en maximaal vier bungalows laten
bouwen. Er is een startdocument met de voorwaarden opgesteld dat ter inzage heeft gelegen. Huidige eigenaar is BMG Vastgoed. In
het startdocument wordt rekening gehouden met de ruïne van Brederode. En ook de
‘amoureuze beek’ die eigenlijk een duinrel is die overtollig water afvoert uit de duinen, krijgt aandacht. Ook
voor het groen, dat voor een
deel bestaat uit beschermde
flora, zijn voorwaarden opgenomen. Het nieuw te bouwen
hotel krijgt maximaal tien kamers. Het restaurant mag
niet groter worden dan 450
m2. Omdat het om een klein
bouwplan gaat verwacht men
geen problemen met parkeren of verkeer. Wel is afgesproken dat er niet meer toegangswegen op de Velserenderweg komen. Andere voorwaarden in het startdocument zijn dat de sauna een
nieuwe voorgevel krijgt en
dat de neonreclame van de
sauna verwijderd wordt.

Jubileumconcert COV
IJmuiden - Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden
wordt op 13 november het jubileumconcert gegeven in de
Nieuwe Kerk te IJmuiden aan
Kanaalstraat 250. Aanvang
20.00 uur. Op het programma
staat Stabat Mater van Gioacchino Rossini en de Messe Solennelle de Sainte Cecile van Charles Gounod. Aan
dit concert werken mee sopraan Claudia Couwenbergh;
alt Margareth Beunders; tenor Livio Gabrielli; bas Marc
Pantus; orgel Dirk Out; orkest Het Promenade Orkest
en Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior. Algehele leiding Piet Hulsbos. Toegangsprijs 25 euro voor volwassenen en 10 euro voor
jongeren tot en met 16 jaar.
Voorverkoop ten zuiden van
het Noordzeekanaal Tineke
Zwanenburg: 0255–525693.
Voorverkoop ten noorden
van het Noordzeekanaal Joke
Spruit, 0251–211612. Via email:
kaartverkoop@covIJmuiden.nl. Zie ook www.
cov-IJmuiden.nl.

Vellesan Experience
voor achtstegroepers

Velsen - Brasserie DenK is
op donderdag 26 november
op een wel hele bijzondere locatie te vinden als popup restaurant, namelijk in De
Theeschenkerij. Het team van
Brasserie DenK verzorgt alleen op deze avond een diner in een totaal andere ambiance. Executive Chef Alain
Alders en Chef-kok Etienne
du Maine verzorgen hierbij
het diner en serveren een culinair 4-gangendiner.
Brasserie DenK verplaatst
zich voor één avond naar De
Theeschenkerij en biedt haar
gasten de mogelijkheid om
te genieten op een unieke locatie. De prijs voor het 4-gangendiner bedraagt 41,95 euro per persoon exclusief
dranken. De ontvangst vindt
plaats tussen 18.00 en 18.30

uur. De Theeschenkerij is gevestigd in een voormalige
oranjerie in het park Velserbeek. Het prachtige authentieke pand en de groene omgeving zorgen voor een unieke beleving. Het is aan te raden om te reserveren voor
deze avond, omdat er een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
Brasserie DenK bevindt zich
op Landgoed Duin & Kruidberg en is 7 dagen per week
geopend voor ontbijt, lunch
en diner. De keuken bereidt
vanuit de open keuken klassieke brasseriegerechten met
een moderne twist. In de zomermaanden kunnen gasten in DenK in de Tuin genieten van het prachtige uitzicht
over de Engelse landgoedtuin. (foto: Brasserie DenK)

Woningbedrijven
stellen huurprijzen bij
Velsen – In reactie op de zorgelijke bevindingen van een
onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in de gemeente
Velsen gaan het Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen
hun huurprijsbeleid bijstellen.
Dat antwoordt het College
van B & W Velsen op raadsvragen van de SP-fractie.
SP fractievoorzitter Van Koten reageert verheugd: ,,Dat
is goed nieuws voor de huurders. En goed is ook dat het
college het gematigde huurbeleid van Brederode Wonen ten voorbeeld stelt.’’ Van
Koten is minder ingenomen
met de beantwoording van
de vraag naar de woningvoorraad en de oplossing van de
woningnood. Duidelijk wordt
dat het beleid, gericht op
doorstroming van zogenoemde scheefwoners, onvoldoende effectief is. Van Koten: ,,Zolang hen geen betaalbaar al-

ternatief wordt geboden, kunnen ze geen kant op. Dat ziet
het College ook.’’
Het knelpunt heeft wel de
aandacht, zo wordt duidelijk,
want samen met de gemeenten en woningcorporaties uit
Zuid Kennemerland ging het
college maandag 2 november hierover in gesprek met
Minister Blok. Daarbij komt
ook de verhuurdersheffing
als hinderpaal voor voldoende investeringen aan de orde. Het falen van de doorstroming ‘drukt op de sociale woningmarkt’, aldus het college.
Van Koten hoopt dat het college snel afstand neemt van
dit soort eufemismen en veel
concreter wordt over hoe zij
de duizenden inwoners op
zoek naar een betaalbare woning tegemoet gaat komen.
Van Koten: ,,De verantwoordelijkheid van de gemeente
mag niet met die enkele vaststelling worden afgedaan.’’

IJmuiden - Voor leerlingen
uit de achtste groep organiseert het Vellesan College
een Experience op woensdagmiddag 11 november en
op 13 januari. Wil je echt weten wat je op het Vellesan
College in de sportklas, de
dansklas, bij science of met
de ipad leert? Met de Experience wordt de mogelijkheid
geboden om dat te ervaren.
Het Vellesan College heeft
een aantal bijzondere klassen. De Sportklas en de
Dansklas zijn misschien wel
de meest opvallende speciale klassen. En daarnaast is er
de opstroomklas en zijn ze
gestart met iPad onderwijs.
En ook met Science biedt de
school meer dan de meeste
middelbare scholen.
Om achtstegroepers te laten
ervaren hoe een echte les er
uit ziet is er op twee woensdagmiddagen een Vellesan

Experience. Op 11 november
krijg je les in showdance, je
geeft je op voor mountainbiken, je leert geschiedenis op
de iPad of je doet een aantal
proeven bij science. De middag start om 14.00 uur in het
hoofdgebouw en duurt tot
ongeveer 16.00 uur. Uiteraard zijn er geen kosten aan
verbonden. Opgeven kan via
www.vellesancollege.nl. De
Vellesan Experience. Grijp je
kans en beleef het!

Schooljudo leert 2.300
kinderen ‘skills for life’
Velsen - ABC Kops is gestart
met het programma Schooljudo in gemeente Velsen. Op de
eerste drie basisscholen zijn
maar liefst 775 kinderen van
de groepen één tot en met
acht in de ban van Schooljudo. Een kwaliteitsimpuls voor
het bewegingsonderwijs. Wethouder Baerveldt is op donderdag 5 november aanwezig bij de start van het judofeest in de dojo van ABC Kops
aan de Betelgeuzestraat 4 in
IJmuiden.
Elf jaar geleden is Schooljudo opgericht, een initiatief
van oud wereldkampioen en
Olympisch medaillewinnaar
Ruben Houkes, Niet alleen om
zijn sport te promoten, maar
om iedereen te overtuigen van
de meerwaarde van judo als
opvoedkundig middel. En als
middel voor verbetering van
zowel de motorisch als sociale
ontwikkeling van kinderen. In
11 jaar tijd is Schooljudo uitgegroeid tot grootste judoclub
van Nederland, ondersteund
door twee landelijke partners;
zorgverzekeraar Zilveren Kruis
en ICT-specialist Infotheek. Zij
maken mede mogelijk dat elk
jaar zo’n 30.000 kinderen van
350 scholen een aantal weken op de tatami (judomat)
staan en een Schooljudo diploma ontvangen. Dit diploma krijgen de deelnemers niet
zomaar. Zij werken zes weken
lang onder leiding van een ge-

diplomeerde Schooljudo Entertrainer aan waarden als
respect, discipline en samenwerken. Belangrijke opvoedkundige waarden van het judo die Schooljudo in het speciale lesprogramma accentueert. Dit alles gewoon in de
gymzaal want deze wordt met
echte judomatten en bakken
vol met judopakken omgetoverd tot een dojo. Met Schooljudo leren kinderen feedback
aan elkaar te geven en om te
gaan met winst en verlies. Op
deze manier wil Schooljudo,
net als partner Stichting Aandacht Voor Pesten, een bijdrage leveren om pesten op en
rond de scholen te verminderen.
ABC Kops kan door middel
van een goedgekeurde aanvraag voor de Sportimpuls
jaarlijks 2.300 kinderen op tien
basisscholen kennis laten maken met judo. Voor Schooljudo werkt de club samen met
Schooljudo.nl en gemeente
Velsen.
Om het schoolse programma af te sluiten organiseren
Schooljudo.nl en ABC Kops
een groot judofeest met een
wereldtopper. De kinderen
krijgen zo de kans om te stoeien met een groot judokampioen. De clinic geeft de kinderen daarnaast een extra zetje in de rug om nog zes gratis
naschoolse judolessen te volgen bij ABC Kops.en.
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Donderdag
5 november

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

Vrijdag
6 november

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Ledenvergadering ANBO
Velsen-Noord om 14.00 uur in
De Stek, Brede School VelsenNoord.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Claudia de Breij in ‘Teerling’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In, Velsen
Diegiedee. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
7 november

Dorcas Voedselactie bij Albert Heijn in IJmuiden. Van
10.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
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’.
Repair Café bij Santpoorts
Belang in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot
16.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Sita in sprookjesmusical ‘Rapunzel’. Aanvang 15.00 uur.
Kienavond in buurtcentrum
De Spil, Frans Halsstraat 29
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In, Velsen
Diegiedee. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
8 november

HappyRunning Strandloop.
Start 11.00 uur vanaf Paviljoen
Noordzee. Zie ook www.happyrunning.nl.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
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’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Plug-In, Velsen
Diegiedee. Aanvang 14.30 uur.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

Maandag

Freek van Schie bij de Kennemer Sociëteit, Stationsweg 95
Velsen-Zuid. Aanvang 10.00
uur.
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 bovenop de entreeprijs.
Doe-middag bij Technisch
College Velsen voor leerlingen
van de groepen 8 van de basisscholen in de regio Ijmond.
Aanvang 13.30 uur.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Kook- en eetgroep speciaal voor nabestaanden bij
Inloophuis Kennemerland,
Wulverderlaan 51 SantpoortNoord. Van 17.00 tot 20.00
uur.

Donderdag
12 november

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jetty Mathurin (cabaret). Aanvang 20.30
uur.

9 november

Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort
in Het Terras, Dinkgrevelaan
Santpoort-Noord. Vanaf circa 19.00 uur.
Autismecafé Velsen ‘Ontdek Autisme’ in De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Inloop vanaf 19.00
uur, aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Bekijk de Sint
nieuwsuitzending
op rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Dinsdag
10 november

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Alzheimer Café in Bibliotheek Velsen IJmuiden. Van
19.30 tot 21.00 uur. Het onderwerp is ‘Dementie en bewegen’.
Stadsschouwburg
Velsen: The Spirit of the Balkan.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Holland,
natuur in de delta’. Aanvang
20.30 uur.

Woensdag
11 november

Lezing over de 17e Eeuw door

Pakjesboot 12
later in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week
meldde RTV Seaport dat de
intocht van Sinterklaas mogelijk in gevaar kwam. Er
waren signalen dat Pakjesboot 12 stil was komen te
liggen op open zee. Daarom
kwam het Sint Nicolaas Comité IJmuiden met een ingelast nieuwsbericht.
In twee extra Sinterklaasjournaals was te zien dat de Wegwijspiet de stoomboot de verkeerde kant op stuurde. Zijn
pijl, die de weg wees naar
het feest in IJmuiden, stond
de andere kant op. Om rustig uit te zoeken waar hij nu
naar toe moest varen heeft
hij de motoren van de pakjesboot stilgelegd. Daardoor
kwam de intocht van Sinterklaas bijna in gevaar. Na ingrijpen van de Hoofdpiet zijn
de motoren snel weer gestart
en is erger voorkomen. De
stoomboot koerst nu weer in
de richting IJmuiden.
Het probleem is nu wel dat
de boot vertraging heeft opgelopen en later aankomt.
Naar verwachting zal Sinterklaas 14 november voet aan
de Loswalkade zetten om ongeveer 16.00 uur. Daar zullen
waarnemend
burgemeester Amy Koopmanschap en
presentator Mark Moreels
de Sint en zijn Hoofdpiet of-

ficieel ontvangen. Om toch in
de gaten te kunnen houden
dat de boot niet wéér de verkeerde kant op vaart kunnen
we de pakjesboot live volgen
vanuit de lucht. Indien de
weersomstandigheden het
toelaten zal er een drone boven de aankomstlocatie vliegen met een camera. Vanuit grote hoogte kunnen we
dan de gehele aankomst volgen op de mobiele telefoon
of tablet via #livedrone. Dit is
uniek in Nederland!
Omdat het vlak na de aankomst al donker wordt, is er
dit jaar sprake van een heuse lichtjesintocht. In het Sint
IJmuiden journaal was te zien
dat de Hoofdpiet een oproep
deed aan alle kinderen om
met lampjes naar de intocht
te komen. Zo kan Sinterklaas iedereen goed zien. De
stoet eindigt uiteraard weer
op Plein 1945, alwaar vanaf 18.45 uur een grote Sinterklaasshow te zien zal zijn.
Coole Piet, bekend van de
Club van Sinterklaas, komt
ook mee naar IJmuiden en
zal daar gaan optreden op
het grote podium. Er gaat een
gerucht dat er een knallende
afsluiting zal zijn. Blijf volledig op de hoogte via www.facebook.com/SintIJmuiden of
www.sintijmuiden.nl.

Alzheimer Café in IJmuiden
IJmuiden - Op dinsdag 10
november is er weer een
Alzheimer Café in IJmuiden.
Het onderwerp is ‘Dementie
en bewegen’. Het belang van
bewegen is inmiddels wel
bekend. Het is goed voor lichaam én geest. Maar het
daadwerkelijk in beweging
komen is niet altijd vanzelfsprekend. Dat geldt ook
voor mensen met dementie.
Vaak heeft dit wel een andere oorzaak dan bijvoorbeeld
het gebrek aan tijd. Iemand
met dementie kan door zijn
ziekte geen zin meer heb-

ben. Hoe krijg je dan iemand
in beweging die tegenstand
biedt? Gespreksleider Mick
Flieringa (Zorgbalans) zal
samen met gastspreker Patrick Rupsam (activiteitenbegeleider)
verschillende tips aanreiken. Er is ook
ruimte voor interactie en het
uitwisselen van ervaringen.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Ga naar het het
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein 16. De ontvangst is vanaf 19.00 uur,
het programma start om

19.30 uur en is tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen
met geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden, buren. De toegang én
het eerste kopje koffie zijn
gratis. Aanmelding vooraf is
niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en
van mensen die uit eigen ervaring spreken. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur
om thuis eens rustig na te
lezen.
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Postzegelavond

Christmas Carols
in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op dinsdagavond 10 november om
20.00 uur starten de repetities van het jaarlijkse Kerstzangproject in de Dorpskerk.
Het project staat onder leiding van dirigente Antje de
Wit. Het Kerstprojectkoor
zingt dit jaar sfeervolle bekende en verrassende onbekende Christmas Carols
in allerlei talen. De ingestudeerde kerstliederen zullen
worden gezongen tijdens A-

Meezing-Christmas op zaterdagavond 19 december en in
de Kerstnachtdienst op donderdagavond 24 december,
in de Dorpskerk. Totaal zijn
er 8 repetities. Locatie repetities: Ontmoetingscentrum
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67. Projectdeelname
kost 29 euro, gaarne contant
te voldoen op de eerste repetitie. Aanmelden via symphonia@xs4all.nl of 06-21805104
(Antje de Wit).

Repair Café Santpoort
Santpoort-Zuid - Wat doe
je met een broodrooster die
het niet meer doet? Met een
fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar
mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet. Santpoorts Belang organiseert in
samenwerking met Buurtvereniging
BloemendaalNoord op zaterdag 7 november het allereerste Repair
Café van Santpoort.
In ’t Brederode Huys, aan
de Bloemendaalsestraatweg
201 draait het op 7 november
allemaal om repareren. Tussen 13.30 en 16.30 uur staan
diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, een horlogemaker, een boekbindster, iemand die sierraden
of meubeltjes kan repareren
en een fietsenmaker helpen
gratis bij alle mogelijke reparaties. (wel worden eventuele onkosten berekend).
Mensen die het Repair Café
bezoeken, nemen van thuis
kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer
doet, is welkom. En maakt
kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair
Café weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten,
wil Santpoorts Belang bijdragen aan het verkleinen van
de afvalberg. Dat is hard no-

dig .In Nederland gooien we
ontzettend veel weg. Ook
dingen waar bijna niets mis
mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.
Helaas zit repareren bij veel
mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café
willen we daar verandering
in brengen.
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op
een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.
En te ontdekken dat er heel
veel kennis en praktische
vaardigheden in de buurt
aanwezig zijn. Als je samen
met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets,
een cd-speler of een broek
hebt gerepareerd, bekijk je
die persoon toch anders als
je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt.
Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt. Repareren
bespaart ook geld en kostbare grondstoffen en draagt
bij aan de beperking van de
CO2-uitstoot. Maar bovenal willen we met het Repair
Café laten zien dat repareren
leuk is en vaak heel makkelijk.
Santpoorts Belang wil na 7
november op regelmatige
basis een Repair Café in ’t
Brederode Huys organiseren.

Santpoort-Noord - Op
maandag 9 november is er
weer een gezellige bijeenkomst van de Postzegel Vereniging Santpoort. Deze
avond wordt gehouden in het
Terras aan de Drinkgeverlaan
27. Vanaf circa 19.00 uur kan
men terecht, er zal een veiling zijn, waarvan men de
kavels hieraan voorafgaand,
rustig kan bekijken. Er is voldoende parkeergelegenheid
en de toegang is gratis. Meer
informatie: telefoonnummer
023-5382274 (na 18.00 uur).

Lezing over
17e Eeuw
Velsen-Zuid - De Kennemer Sociëteit nodigt geïnteresseerde heren uit voor een lezing van Freek van Schie over
de Zeventiende Eeuw. In deze bloeiperiode floreerde de
koophandel. Drie van de vijf
schepen over de wereldzeeën
hadden de nationale driekleur
in top. En in diezelfde tijd kwamen kunsten en wetenschappen tot een buitengewone ontplooiing. Hoe kon de Republiek
der zeven Verenigde Nederlanden binnen een eeuw zoveel
staatslieden, veldheren, zeehelden, dichters, schilders, geleerden en stichters van macht en
wereldhandel samenbrengen?
Welke politieke, sociale en economische factoren liggen ten
grondslag aan die beschaving
in de Gouden Eeuw? De lezing vindt plaats op 11 november om 10.00 uur. Adres: Stationsweg 95. Aanmelden kan
via kennemersocieteit@gmail.
com. Zie ook www.kennemersocieteit.nl.

Kennemer Jazz:
swingen
Beverwijk - Zaterdag 14
november wordt het weer
swingen in het Kennemer
Theater met Kennemer Jazz.
In vier zalen louter topacts,
zoals Shirma Rouse (bekend van The Voice), New
Cool Collective en Tristan
en verschillende jazztrio’s.
Na de optredens in de grote
zaal zal Ferry Maat met zijn
Soul Show de 24ste Kennemer Jazz afsluiten.
Kennemer Jazz wordt mogelijk gemaakt door Li-

ons Club Beverwijk en CJK
(Cees Koek) Music, maar
ook door de sponsoring
van een zeer groot aantal
IJmondiale bedrijven. De
netto opbrengst van Kennemer Jazz 2015 wordt besteed aan muziekoptredens
in de verzorgingstehuizen
van Beverwijk tijdens de
feestweek van 2016. Meer
info en kaarten via: www.
kennemerjazz.nl of het Kennemer Theater. (foto: Patrick
Spruytenburg)

Ouderennieuws
‘Van graan tot pannenkoek’

Ouderen- Brederode Dalton op
nieuws bezoek bij de Zandhaas
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Hofstede
thuisbioscoop
op vrijdag 6 november wordt
de film ‘Sonny boy’ gedraaid.
Aanvang 19.00 uur, zaal open
om 18.30 uur. Kaartjes (aan
het buffet verkrijgbaar) kosten 2,50 euro, incl. kopje koffie of thee en een hapje.
Kaartverkoop ZoMiPo La
Donna Mobile is vanaf heden
van start gegaan. De voorstelling wordt gehouden op zondagmiddag 29 november om
14.00 uur. Kaarten kosten 4,incl. consumptie naar keuze.

Santpoort-Zuid - Elk jaar
doet de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid
mee met een cultureel erfgoedproject. Elke groep bezoekt een erfgoedinstelling
in de gemeente Velsen.
Groep 3 ging in het kader van
‘Van graan tot pannenkoek’
zowel naar molen de Zandhaas als boerderij Zorgvrij.
Bij de molen leren de kinderen hoe het graan tot bloem
wordt gemalen en bij Zorgvrij gaan de kinderen de koe
melken, eieren rapen in het
kippenhok en zelf proberen
boter te maken om hierin,
met het verkregen meel van

de molen, heerlijke pannenkoeken te bakken.
Het bezoek aan de molen
had dit jaar nog een feestelijk
tintje, want na het bezoek op
3 november maakte de klas
nog een pitstop bij juf Wilma
thuis. Zij woont om de hoek
bij de molen en zij had alle
kinderen bij haar thuis uitgenodigd om pannenkoeken te
eten, want zij is deze maand
jarig! Met veel hulp van ouders is er gezorgd dat er zo’n
80 pannenkoeken klaar stonden om lekker de maag te
vullen na de flinke wandeling
en de leuke les bij de molen.
(Juf Jiska)
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Witte Leeuwen verliezen nipt van AZ Alkmaar

Wat overheerst is trots
Natuurlijk was het jammer
dat Telstar met het kleinst
mogelijk
verschil
verloor van eredivisionist AZ.
Maar na afloop van de bekerwedstrijd overheerste
toch vooral trots. Niet alleen vanwege het vertoonde spel (Telstar had voor
rust minimaal twee keer
moeten scoren), maar ook
door de geleverde inspanningen van alle medewerkers en vrijwilligers. Want
bij een uitverkocht huis én
een live televisie-uitzending komt best wat kijken.
,,Het was een geweldige
avond’’, blikt Steef Hammerstein terug. ,,Ik zou willen dat
het stadion elke keer zo vol
zat.’’ De commercieel directeur had geen kans onbenut gelaten om geld te verdienen voor de club. Het was
hem zelfs gelukt een sponsor
te vinden voor de gele kaarten, waardoor tegen het einde
van de wedstrijd de naam van
Ovenbouw IJmond regelmatig
werd omgeroepen.
Een andere sponsor, Rabobank IJmond, had speciale fanshirts laten maken die
bij de ingang van de oosttribube werden uitgedeeld. Het
matchdiner voor sponsors zat

met 200 aanmeldingen helemaal vol, waardoor ook Telstar Horeca een drukke avond
had. In totaal werden er meer
dan 45 horecamedewerkers
ingezet.
Algemeen directeur Pieter de
Waard was eveneens tevreden over het verloop van de
bekerwedstrijd. Vooral in financiële zin. ,,De kaartverkoop heeft ons ruim 50.000
euro opgeleverd. Dat is meer
dan in het hele vorige seizoen
bij elkaar.’’ Telstar-AZ was met
3.200 bezoekers volledig uitverkocht; negen uur voor de
aftrap gingen de allerlaatste kaarten over de toonbank.
Op de westtribune moest je
op tijd een plekje zoeken om
de wedstrijd zittend te kunnen
volgen. Ook op oost en zuid
was het een volle bak.
De 400 AZ-supporters in het
uitvak werden tot hun verbazing geconfronteerd met
een vislucht. In de nacht voor
de wedstrijd hadden onbekenden een flinke hoeveelheid haringafval gedumpt.
Het uitvak kon op tijd worden
schoongemaakt, maar daarmee was de vislucht niet volledig verdwenen. Telstar is
op zoek naar de daders om
de schoonmaakkosten op te
kunnen verhalen.

Op het veld ontrolde zich een
meeslepend bekerduel met
een thuisploeg die vol passie voor elke meter vocht. Natuurlijk had AZ veel balbezit,
maar in de eerste helft waren de grootste kansen voor
Telstar. De ploeg van Michel Vonk had voor rust minimaal twee keer moeten scoren. Na rust zette AZ meer
druk en dat resulteerde na
68 minuten in de enige treffer van de wedstrijd. De Alkmaarders kregen in de slotfase nog een strafschop, maar
die werd op knappe wijze gestopt door doelman Cor Varkevisser. Eindstand 0-1.
Het duel in de derde ronde
van de KNVB-beker werd live
uitgezonden op Fox Sports.
Presentator Jan Joost van
Gangelen was de hele avond
aanwezig om verslag te doen.
Hij interviewde onder meer
Jeroen, die verantwoordelijk is voor het scorebord met
de vismandjes. Rond middernacht werd in de businessclub de loting verricht voor
de volgende ronde. Helaas
voor de thuisclub gebeurde dat niet door de jarige Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek, maar door voormalig AZ-speler Barry van Galen.
(foto’s: Friso Huizinga)

Businessclub op bezoek
bij Katwijk-Spakenburg
Bijna 50 leden van de Businessclub Telstar hebben zaterdag een bezoek gebracht
aan Katwijk-Spakenburg, een
duel in de hoogste regionen
van de topklasse. De ZuidHollandse club beschikt sinds
dit voorjaar over een prachtige
accommodatie waar sponsors
uitstekend worden verzorgd.
De businessclubleden kregen
een smakelijke lunch voorge-

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio.
Kom ook sporten bij Work Out.
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

schoteld en na afloop was er
volop haring van hoofdsponsor Ouwehand. Telstar en Katwijk hebben een aantal gezamenlijke sponsors, zoals Rederij Vrolijk. Het is niet ondenkbaar dat beide clubs elkaar ooit treffen in het betaald
voetbal, want Katwijk heeft
de ambitie om door te stoten
naar de nieuwe landelijke divisie. (foto: Friso Huizinga)
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Dorcas
Voedselactie

Zilver voor Lars Bottelier
IJmuiden - Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) op de korte baan
heeft Lars Bottelier (rechts op
de foto) zilver behaald op de
800 meter vrije slag. Bottelier
liet hier een tijd noteren van
8:20.42; maar 3 seconden verwijderd van de gouden plak.
Hij wist zijn tijd met maar liefst
10 seconden aan te scherpen.
De 800 meter vrije slag was
niet de enige afstand op het
driedaags toernooi voor Lars.
Ook op de 400 meter en de
1500 meter vrije slag deed
Lars goede zaken. Op de 400
meter vrije slag kwam Lars in
de voorrondes tot een tijd van
4:04.29, maar in de B finale
tot een persoonlijk record in
4:01.08 en een 8ste plaats.
Op de 1500 meter greep Lars

net naast een podium met een
vierde plek, maar wederom in
een nieuw persoonlijk record:
16:00.86.
Lars is zeer te spreken over het
verloop van het nieuwe seizoen: ,,Mijn coach, Hans van
Vastenhoven, en ik hebben samen geïnvesteerd in een nieuwe techniek. In de trainingen ging het naar verwachting, maar in de wedstrijden
kwam het er nog niet uit. En
juist wanneer het moet gebeuren, bij het NK, komt het eruit
en dat geeft een goed gevoel.”
Voor nu staat er weer een periode van trainingen gepland tot
aan december waar Lars weer
meerdere wedstrijden gaat
zwemmen, onder andere de
Swim Cup Amsterdam.

Stadsschouwburg Velsen

Karin Bloemen in
Cirque Stiletto 3
Velsen - Na het overweldigende succes van Cirque Stiletto 1 en 2 met Ellen ten Damme neemt Karin Bloemen het
stokje van haar over met het
verrassende en veelzijdige Cirque Stiletto 3. Ze wordt op
donderdag 19 en vrijdag 20
november (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen begeleid door circusartiesten
van internationale klasse én
de Wëreldbänd. Deze zes muzikale fenomenen bespelen
gezamenlijk maar liefst meer
dan vijftig instrumenten. In deze editie komen ook de komische kanten van deze topmusici meer dan ooit tot leven. Laat u meevoeren in deze wonderbaarlijke wereld vol
spanning, schoonheid en sensatie waarin alles mogelijk is!
Karin Bloemen creëert een
waar spektakel door haar hoge ‘C’ te combineren met Circus, Cabaret, Chansons en Comedy. En dat doet zij natuurlijk

niet alleen. De spectaculaire
basis van de show wordt opnieuw gevormd door een aantal onnavolgbare, bekroonde internationale circusacts.
En dáár bovenop komt dan
nog eens de Italiaanse showsensatie Lady LaLa McCallan. De Italiaanse vedette won
in 2011 ‘Italia’s Got Talent’ en
werd met haar stembereik van
drie octaven een fenomeen in
de internationale showbusiness. ,,Al mijn hele leven heb
ik een passie voor het circus!
Voor de puurheid en de echtheid. Bij het circus krijgt fake
geen kans. Ik heb veel respect voor circusartiesten die
hun hele leven wijden aan die
7 of 8 minuten in de piste!” Karin Bloemen is dolenthousiast
over haar circusavontuur in
‘Cirque Stiletto’ waarin ze ook
weer prachtige creaties van
Jan Aarntzen mag dragen. Zie
ook www.stadsschouwburg
velsen.nl

Kaarten wInnen Voor deze VoorstellIng?

KIJK op onze facebooKpagIna!

IJmuiden - De Dorcas Voedselactie bij de Albert Heijn
vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 november van 10.00
tot 16.00 uur. De actie wordt
voor de twintigste keer gehouden. In ruim zeshonderd supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven
in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel
en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Het is onbegrijpelijk dat in
een wereld waar zo veel welvaart is nog steeds miljoenen
mensen honger lijden. Mensen, onder wie ook veel kinderen, worden ziek, hebben
weinig energie om te werken
en komen soms zelfs te overlijden. Daar legt Dorcas zich
niet bij neer. De internationale hulporganisatie uit Andijk roept Nederlanders op
om samen in actie te komen.
Met de Dorcas Voedselactie 2015 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het voedsel
deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit
zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas voor een deel
aan de transportkosten van
de voedselpakketten. Verder wordt het geld besteed
aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in
hun eigen levensonderhoud
leren voorzien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding te ontvangen op
de arbeidsmarkt. De vrijwilligers bij de supermarkt delen voedsellijstjes uit waarop
de producten staan die ingezameld worden door de vrijwilligers van de voedselactie.

Verkoop bij
OIG/IHD
IJmuiden - Elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur is aan Industriestraat 66,
tegenover visrestaurant Van
Es, een verkoop van tweedehands kleding en producten
van OIG/IHD. Kleding die is
ingezameld via de containers
in Velsen wordt nagekeken
en hier verkocht. Maar ook
zijn er meubilair en bijvoorbeeld schoenen te koop voor
een kleine prijs. Momenteel
is er een heel bijzonder meubel te koop: een dubbeldeurs
kast van het merk Origineel
Groenloos. Maar ook zijn er
nog bedden, matrassen en
andere kasten te koop. De
opbrengst gaat naar activiteiten en vervoer voor mensen
met een handicap in Velsen.

Karateteam IJmond
wint brons in Duitsland
IJmond - Afgelopen weekeinde zijn drie karateka’s uit
de IJmond als team en individueel uitgekomen op het Internationale Deutsche Meisterschaft Budo in Oldenburg
in Duitsland.
Frank Zantvoord (senior),
Marjoke Bangma en Maarten
Duijn in de categorie Master zijn een goed ingespeeld
team. Na jaren van gezamenlijke training vertaalde
dit zich in een derde plaats
teamkata waarbij gelet wordt
op techniek en het synchroon
verlopen van dit kata. Daarnaast behaalde het team ook
de finales individueel met als
resultaat: Maarten Duijn 6de,
Frank Zantvoord 7de en Marjoke Bangma een 8ste plaats.
De zondag werd gebruikt om

diverse workshops te volgen
onder leiding van 8ste Dan
Shihan Hans-Dieter Rauscher. Zowel Frank Zantvoord
als Marjoke Banga en Maarten Duijn zijn reeds meervoudig Europees en wereldkampioenen. Alle drie karateka’s
zijn verbonden aan Sportschool Frank Philipoom in
Beverwijk en Dojo Doragon
no Seishin van Hans Waning.
,,Er wordt minimaal drie tot
vier maal per week hard getraind door de karateka’s om
op dit niveau te blijven dan
wel te verbeteren’’, aldus trainer Frank Philipoom. ,,Dit
vergt een behoorlijke discipline van de deelnemers,
maar ze doen het met plezier en dat vertaald zich wederom.”

Extra voorstelling
cabaretsensatie ‘Oeloek’
IJmuiden - Het Witte Theater
heeft goed nieuws voor de cabaretfans. Vanwege de overweldigende belangstelling en
de reeds uitverkochte voorstelling op 19 november heeft
het theater op woensdag 18
november (20.30 uur) een extra voorstelling van de cabaretvoorstelling ‘OpSchmùck’.
In een krankzinnige cabaretstijl laat Oeloek een wereld
zien waarin mensen elkaar
maar niet kunnen verstaan.
De kaartverkoop van de voorstelling , waarin ontroerende,
intieme momenten worden
afgewisseld met spectaculair
theatervuurwerk, is reeds van
start gegaan. Ze zijn leuk, lief
en lenig, de drie jongens en
het ene meisje van Oeloek. Ze
zijn ook energiek, veelzijdig
en veelbelovend. Geen wonder dat ze eerder dit jaar het
Stijgend Applaus Stipendium
in ontvangst mochten nemen.
Ontroerende en intieme momenten worden afgewisseld

met spectaculair vuurwerk,
gecombineerd met een 3D
waterfontein-lasershow. Een
roedel getemde wilde dieren
zal het publiek doen verbazen
tijdens de razendsnelle changementen. Een 40-koppig
klassiek orkest uit de Balkan
zal acte de presence geven
en samen met een Russisch
ballet* de muzikale en fysieke acts ondersteunen. Hoogtepunt is een duet met internationale popster. En onder
iedere stoel ligt een goodiebag met daarin een Fabergé-ei cadeau! Het Witte Theater zal voor deze show worden verbouwd tot een waarachtige OeloekDome met
draaiende tribunes, draaiende decors, draaiende kassa’s,
draaiende toiletten en draaiende foyers. Kortom: in ‘OpSchmùck’ draait alles als een
tierelier!
Toegang 17,50 euro. Zie www.
wittetheater.nl of www.stadsschouwburgvelsen.nl
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Schooljudolessen bij
Het Anker afgesloten
Velserbroek - De Schooljudolessen bij Het Anker in
Velserbroek werden afgelopen dinsdag op een wel heel
bijzondere manier afgesloten. De deelnemers kregen
les van een echte wereldtopper: Linda Bolder. Linda
is ambassadeur van Schooljudo én geboren in Velserbroek. Zij stond dan ook te
springen om de kids van het
Anker te inspireren met haar
medailles en haar droom om
deel te nemen aan de Olympische Spelen in Rio in 2016.
Schooljudo wordt jaarlijks op
350 basisscholen georganiseerd. Dit jaar doen meer
dan 30.000 kinderen door
heel Nederland mee. Gedurende zes weken is de gymzaal van een school met echte judomatten en pakken
omgetoverd tot een dojo. Samen met een lokale Entertrainer wordt er hard gewerkt
aan de waarden respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en heel veel plezier! Dat een schoolbestuur
er voor kiest om met al haar
scholen mee te doen is, in de
11 jaar dat Schooljudo bestaat, nog niet eerder voorgekomen.
Sinds begin september zijn
2100 kinderen op 25 GPOWN scholen van Den Helder t/m Axel gestart met het
‘Skills for Life’ programma.
Een mooie publiek-priva-

te samenwerking maakt dit
mogelijk; de scholen krijgen
een deel gefinancierd vanuit het ondersteuningsaanbod van de Gezonde school,
de scholen en het schoolbestuur betalen een deel zelf en
een deel van de kosten wordt
opgevangen door Schooljudo haar partners zorgverzekeraar Zilveren Kruis en ICTspecialist Infotheek.
De lessen op het Anker zijn
verzorgd door Entertrainers
van Ben Rietdijk Sport; ook
Linda’s clubje.
Sinds dit jaar heeft Linda
echter de Israëlische nationaliteit aangenomen en is zij
daarom ook veel in Israël om
daar te trainen voor de Olympische Spelen in Rio. Hoewel
zij hoog op de wereldranglijst
staat en zeker een medaillekandidaat is voor Rio, maakte zij weinig kans om daar uit
te komen voor Nederland.
Er mag namelijk slechts één
persoon per gewichtsklasse
uit ieder land naar de Spelen
toe en wij hebben de luxe dat
we ook nog Kim Polling hebben, die eerste staat op de
wereldranglijst.
Linda verzorgde drie spectaculaire lessen en inspireerde
de kinderen met haar bijzondere judoverhaal. Als kinderen enthousiast zijn geraakt
zijn ze van harte welkom bij
Ben Rietdijk Sport om een
proef- ofwel ‘na Schooljudo’
les te volgen.

Strawberries
Heren 1
verliest van
Purmerend

Brandweer oefent
bestrijding natuurbrand
Regio - Afgelopen zaterdag
heeft Brandweer Kennemerland de bestrijding van een
natuurbrand geoefend in de
Kennemerduinen. De oefening duurde de hele ochtend.
Het scenario van de oefening
begon als volgt: Tijdens een
ronde door de terreinbeheerder (PWN) spraken bezoekers de boswachter aan. Nabij de Waterleidingweg in de
Kennemerduinen was een natu urbrand ontstaan. Al snel
werd duidelijk dat er sprake
was van een westelijke windrichting met een windkracht 4.
Daarbij moest rekening wor-

‘t Mosterdzaadje

Pianist Holsbergen en
ode aan Eichendorff

Activiteitencommissie
zoekt secretaris
Velserbroek - Activiteitencommissie Velserbroek is
op zoek naar een secretaris.
Deze commissie stuurt de
recreatieve activiteiten van
Welzijn Velserbroek en de
Hofstede aan en ontwikkelt
zo mogelijk nieuwe recreatieve activiteiten voor dit verzorgingsgebied.
De betaalde krachten van
Welzijn Velserbroek blijven
op de achtergrond aanwezig. Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere
klaverjassen, bridge, koersbal, gezamenlijke maaltijden, naaiclub, schilderen en
dansen. Deze activiteitencommissie telt na het vertrek
van de secretaris nog drie leden. Ze wordt nog bemenst
door een voorzitter, een penningmeester en een vrijwilligerscoach. Om de gelederen
te versterken is een nieuwe

secretaris nodig. Het ontbreken van een secretaris
is voor deze commissie een
groot gemis.
Vindt u het leuk om als lid
van een enthousiast team
bezig te zijn? U doet hierbij
veel sociale contacten op en
komt in aanraking met veel
mensen. Als u zich graag
onder de mensen begeeft is
deze vrijwilligersfunctie zeker iets voor u. Deze functie
is geschikt voor iemand die
systematisch en zorgvuldig
kan werken. Verder draagt
hij of zij zorg voor het maken
van notulen, actielijsten en
stelt de agenda op in gezamenlijk overleg met de voorzitter. Ervaring is een pré,
maar niet verplicht. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de beheerder
van de Hofstede, Marcel, via
023-5386528.

den gehouden met de aanwezigheid van villawoningen
met rietkappen in de directe omgeving. Als extra uitdaging gaf het scenario aan dat
er een voorstelling plaats vond
in het openluchttheater met
een groot aantal bezoekers.
In de evaluatie na afloop van
de waardevolle oefening zijn
de leermomenten en ervaringen gedeeld. Ter vervanging
van papieren landkaarten
wordt gewerkt aan digitalisering. Vernieuwing is een continue proces dat de brandweer
van Kennemerland samen met
partners oppakt.

Santpoort-Noord - Vrijdag
6 november om 20.00 uur is
de pianist Remon Holsbergen te gast in ‘t Mosterdzaadje. Met de ‘Waldstein Sonate’
van Beethoven en ‘Wilde Jagd’ van Liszt heeft hij gekozen
voor twee lievelingsstukken die

ook bij het publiek erg geliefd
zijn. Op zondag 8 november om
15.00 uur brengen de zangeres Bauwien van der Meer en
de pianist Wim Voogd een ode
aan Joseph von Eichendorff, de
dichter die zoveel componisten inspireerde tot het schrijven van de mooiste liederen.
Uitgevoerd worden o.a. Liederkreis opus 39 van Schumann
en Vier Letzte Lieder van Richard Strauss. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur
voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Driehuis - Het is het eerste
herenteam van hockeyclub
Strawberries niet geslaagd
om punten te pakken in en
tegen Purmerend. De Driehuizenaren verloren met 4-1
van de andere promovendus. In de rust stond het nog
1-1 en leek er niets aan de
hand voor Strawberries. De
nummer drie van de 2e klasse begon de wedstrijd voortvarend en nam het initiatief
op de helft van Purmerend.
In het begin was het nog wel
lichtjes aftasten voor beide
ploegen. Dat was niet meer
dan logisch, omdat de teams
vorig seizoen twee spannende wedstrijden in de derde
klasse tegen elkaar speelden. Toen won Purmerend
allebei de wedstrijden, maar
deze zondag speelde Purmerend niet met de bravoure en druk waarmee Strawberries het vorig seizoen erg
lastig had. Nu hadden de
aardbeien het overwicht en
was het wachten op de openingstreffer. Tegen de verhouding in scoorde Purmerend deze, na een counter. Nog voor rust scoorde
Sander Joustra de gelijkmaker na een prachtige voorzet van Gijs Bouws. In de
tweede helft was het Strawberries dat meer druk zette
op de verdediging van Purmerend, vorig seizoen nog
kampioen van de 3e klasse. Hier kwamen wat kansen
uit, maar tot ergernis van de
technische staf van Strawberries viel het doelpunt
maar niet. Geheel tegen de
verhouding in kwam Purmerend weer op voorsprong na
wederom een counter. Hierna brak er iets bij de mannen van trainer Axel Wessels, want aanspraak op de
gelijkmaker werd er niet
meer gemaakt. In de resterende minuten maakte Purmerend het nog een stuk
erger voor Strawberries en
counterde het zich naar een
licht geflatteerde 4-1 overwinning. Komende zondag
kan de ploeg uit Velsen de
derde positie weer terugpakken in de 2e klasse, als
het thuis speelt tegen laagvlieger Woerden. (Finn van
Leeuwen)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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ANWB Streetwise
bij De Vuurtoren
IJmuiden - Op 11 en 12
november
komt
ANWB
Streetwise op bezoek bij
openbare basisschool de
Vuurtoren. ANWB Streetwise leert alle kinderen van
de basisschool beter om te
gaan met het huidige verkeer. OBS De Vuurtoren vindt
het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt
de kinderen graag ANWB
Streetwise aan.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over
het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit vier onderdelen. In Toet toet leren de kin-

Velsen-Zuid - Zaterdag waren twaalf klootschieters van
s.v. Full Speed bereid om de
beeldenroute in Spaarnwoude uit te lopen. Het weer
was prachtig, en de omstandigheden zijn dat ook. Alle zijkanten van de fietspaden zijn gemaaid en alle sloten geschoond. Dat scheelt
een hoop zoekwerk voor de
spelers. Vier teams van drie
spelers maakten het indelen
makkelijk. Team 3 met Bertie, Jan St. en Dirk, werd eerste met 80 schoten en 33 me-

deren van groep 1 en 2 in
de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen
het veilig oversteken. Tijdens
Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de
gymzaal over veilig oversteken. Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over
de remweg van een auto en
de invloed van reactietijd op
die remweg.
Trapvaardig tenslotte traint
de kinderen van groep 7 en
8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Daarnaast is er de iCheckbox,
waarmee een simpele maar
doelmatige indicatieve oog- Velsen-Noord - Muziekvermeting uitgevoerd wordt.
eniging Felison Brass is volop in de voorbereiding op het
Nederlands Brassband Kampioenschap 2015 in Utrecht.
Tijdens het NBK wordt een
nieuwe compositie van Stepter. Team 4 met Lia, Sander en han Bulla, Beecher Variations
Raymond werd tweede met ten gehore gebracht.
ook 80 maar 25 meter. Team 2 Na een succesvolle premièmet Nico, Dries en Rob, werd re tijdens een dubbelconcert
derde met 83–39. Team 1 met met Fanfare Eensgezindheid
Gerda, Jan Gr. en Willem K. uit Egmond Binnen, heeft het
werd vierde met 106–11. ‘s publiek afgelopen vrijdag van
Avonds in de kantine was er dit prachtige werk kunnen
ook kienen en een loterij met genieten tijdens het Geneleuke prijzen. Volgend jaar op va Brassband Festival in het
zaterdag 12 maart 2016, is er Icoon theater in Amersfoort.
weer kienen. De zaal is nog Felison Brass zal als laatste
niet vol, er kan nog meer bij. test voor het NBK 2015 aanVoor informatie: bel Ton Boot staande zaterdag 7 novemvia 0255-510085 of mail snel- ber deelnemen aan het 13e
boot@planet.nl.
Atelier Pfeiffer NBK Try-Out
event in het Zimihc theater
Stefanus in Utrecht.
Er zal worden deelgenomen

Inloop Baptisten
Gemeente IJmuiden
IJmuiden - Steeds vaker
merken de mensen van de
Baptisten Gemeente IJmuiden, dat men behoefte heeft
aan een luisterend oor en
een goed gesprek. Juist in
deze herfstdagen en ook
door alle heftige gebeurtenissen in onze wereld. Er
wordt daarom dit najaar vier
keer een inloopochtend- of
avond gehouden. Wilt u iets
delen naar aanleiding van
gebeurtenissen in uw leven,
heeft u vragen over het geloof waar u over door wilt

Bingo bij
De Spil

praten of behoefte aan gebed? Dan bent u van harte
welkom!
De deur staat open en de
koffie/thee is gezet en er
staan mensen klaar die er
voor u zijn, op donderdagochtend 12 november en
10 december van 10.00 tot
11.30 uur, en de donderdagavonden 29 oktober en
26 november van 19.00 tot
20.30 uur. Dus deze week
al bent u van harte welkom!
Baptisten Gemeente, Eemstraat 28, IJmuiden.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmuiden - Zaterdag 7 november wordt in buurtcentrum De Spil aan de Frans
Halsstraat 29 een bingoavond met een loterij en live
muziek georganiseerd. De
avond begint om 19.00 uur.
De toegang bedraagt 8,50
euro.

HappyRunning
Strandloop
door in totaal 10 Brassbands
uit de diverse divisies, zo
ook de kampioensdivisie de
hoogste divisie die er is.
Elke uitvoering zal door een
deskundige jury worden beoordeeld, zo ook de compositie Beecher Variations
die Felison Brass ten gehore brengt. Met behulp van dit
jury rapport zal Felison Brass
in de laatste week voor het
NBK 2015 de laatste puntjes op de i zetten om een zo
goed mogelijk resultaat te
bereiken.
Het NBK 2015 wordt dit jaar
wederom gehouden in TivoliVredenburg in Utrecht op
vrijdag 13 november en zaterdag 14 november. Felison
Brass zal net als in voorgaande jaren deelnemen in de
vierde divisie.
Zie ook www.felisonbrass.nl.
(foto: Stg. NBK/Jan Mollema)

Winst voor DCIJ
IJmuiden - Na een moeilijke
start is het eerste tiental van
de Damclub IJmuiden er in
geslaagd de eerste overwinning te bewerkstelligen. Tegen De Rivierendammers uit
Gorichem boekte de IJmuidenaren een eclatante overwinning met 13-7.
Het combinatiespel speelde in de meeste gevallen een
prominente rol. Cees van der
Vlis opende de score met een
pittige combinatie. Ook Conall Sleutel besliste, nadat Stijn
Tuijtel een remise moest toestaan, zijn partij met een pittige combinatie. Even sloeg
de schrik er bij de DCIJ-ers
in toen een diepe combinatie van Jesse Bos na uitvoering plotseling verlies bracht.
Maar na een puntendeling
van Willem Winter kon Feroz
Amirkhan de score weer opvoeren met een overtuigende winst. Harrie van der Vos-

sen en in hogere mate Max
Doornbosch moesten nog
flink wat inventiviteit aan de
dag leggen om een remise te
behalen. Hetgeen lukte.
Het tweede tiental zorgde
voor een verrassing door de
koploper DDV uit Diemen
op een nederlaag te trakteren. De 12-8 kwam tot stand
door overwinningen van
Koos de Vries,Nicole Schouten, Jacqueline Schouten en
Jack van Buuren. Vooral de
wijze waarop Koos de Vries
en Jack van Buuren combineerden naar winst was indrukwekkend en van grote
schoonheid. Tegenover al dit
schoons staken de nederlagen van Vince van der Wiele en Klaas de Krijger schril
af. Het degelijke spel van Piet
Kok, Marcel Doornbosch,
Bram van Bakel en Jan Maarten Koorn, na remises, maakten de verrassing compleet.

IJmuiden - Op zondag 8
november is het weer zover. Om 11.00 uur valt het
startschot van de HappyRunning Strandloop die
voor de vierde keer georganiseerd wordt door HappyRunning van Noëlla Kieftenbeld. De IJmuidense Kieftenbeld is bekend
met strandlopen. ,,De vorige edities waren een succes dankzij de enthousiaste lopers’’, aldus Kieftenbeld. ,,Uiteraard hoop
ik dat ze er weer allemaal
bij zullen zijn.’’ Je kunt inschrijven voor de afstanden 5 of 10 kilometer. De
kosten zijn per 8 euro. Start
en inschrijven is om 11.00
uur bij Paviljoen Noordzee.
Voorinschrijven kan via
www.happyrunning.nl. Het
parcours gaat richting paal
1, naast de pier, om de paal
heen richting het keerpunt
van de 5 km. Bij paal 3-4 of
het keerpunt van de 10 km,
na opgang Parnassia. Finish is bij paviljoen Noordzee. Bij beiden keerpunten
krijgen de deelnemers een
stempel op je startnummer zodat er bij de finish te
zien is welke afstand je gelopen hebt. Voor elke eerst
drie die finishen is er een
prijs. Iedereen krijgt een
herinnering en een kopje thee of koffie. Tevens is
er een tombola, dus kun je
zomaar prijs hebben op je
startnummer!

Rommelmarkt
bij Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 14 november wordt er bij buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 weer een rommelmarkt gehouden. Iedereen is vanaf 9.00 uur van harte welkom. Een tafeltje reserveren kan vanaf maandag 9
november door te bellen met
Gerda Broek, telefoon 0255522782 na 9.30 uur!
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‘Gezond lichaam stelt
ons tot meer in staat’

Velsen-Zuid - MKB IJmond
organiseerde 28 oktober in
samenwerking met de Stichting Tegenkracht het symposium ‘Sportrevalidatie verbetert
de re-integratie van kankerpatiënten’. Rotary Club Velsen
gaf organisatorische- en financiële support. Het symposium werd georganiseerd voor
directeuren, personeelsfunctionarissen en bedrijfsartsen.
De bijeenkomst in een goed
gevulde businessclub van het
Telstar Stadion, werd geopend
door Roel Huisman, voorzitter
MKB IJmond.
Peter Smeets, voorzitter van
de Stichting Tegenkracht, gaf
vervolgens uitleg over de inhoud en werkwijze binnen
de Sportbegeleiding op Maat
van Stichting Tegenkracht. Hij
legde uit dat het belangrijk is
voor de werkgever om te participeren in de samenwerking
om kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven te geven en een sneller re-integratie te bespoedigen. Sinds 2006
zijn 1229 kankerpatiënten gestart met het Sportplan Tegenkracht, anno 2015 worden
maandelijks 25 tot 30 nieuwe
deelnemers aangemeld.
Tomas Rejda, Klinisch Arbeidsgeneeskundig
Oncoloog UMC Rotterdam en Leiden, gaf uitleg over de meer
medische kant van de behandelingen van kankerpatiënten.
Het staat nu wetenschappelijk
vast dat een getrainde patiënt
beter kankeroperaties, che-

mokuren en bestralingen kan
doorstaan dan de ongetrainde patiënten en eerder terugkeert naar zijn werk.
Marianne Muris, International Manager Heath Affairs en
bedrijfsarts van bierbrouwer
Heineken, gaf uitleg over haar
eigen ervaringen met kankerpatiënten op de werkvloer.
De worstelingen waar mensen mee te maken hebben en
de steun die je als werkgever
kunt bieden aan werknemers.
Zij benadrukte het belang van
de betrokkenheid bij de zieke werknemer en informeerde
over de ‘winst’ die daaruit te
behalen valt voor werkgevers.
Gerfred Greveling, sportfysiotherapeut bij CareworX, behandelt in samenwerking met
de Stichting Tegenkracht veel
kankerpatiënten uit de regio
en legde uit wat training voor
een kankerpatiënt inhoudt.
Hoe het helpt in de verwer-

king van de medische behandeling en wat trainen (kracht
en conditie) voor effect heeft
op het lichaam.
Het symposium werd besloten met een voordracht van
Ard Schenk. De oud-schaatser legde uit dat de combinatie van bewegen, voeding,
werk, rust en sociaal leven/
ontspanning belangrijk is. Een
gezond en goed functionerend lichaam geeft plezier en
stelt ons tot veel meer in staat.
Een gezonde leefstijl geeft
niet het eeuwige leven, maar
de kwaliteit ervan gaat met
sprongen vooruit. Het zal mogelijk ook helpen om de chronische aandoeningen, die een
gevolg zijn van een verkeerde leefstijl, te beperken of
zelfs uit het leven te bannen.
Hoe oud we worden weet niemand. Maar hoe we oud worden, dat is wel te beïnvloeden.

Nieuwbouw Oud-IJmuiden
in de verkoop
IJmuiden - In het stoere en
trotse Oud IJmuiden, tussen
het Noordzeekanaal en de vissershaven, wordt een oud bedrijventerrein getransformeerd
naar een dynamische woonomgeving. Een aantrekkelijke plek waar wonen, werken
en recreëren samen gaan. Inmiddels zijn de woningen
van DOK 09 fase 1, DOK 10
en DOK 12 in aanbouw. Behoud van historische bebouwing en herstel van het oude stratenpatroon zijn belangrijk in het ambitieuze plan voor
Oud IJmuiden. Aan de Breesaapstraat (zuid) en Frogerstraat (noord) worden tien ruime eengezinswoningen gerealiseerd in de tweede fase van
DOK 09 van het nieuwbouwplan Oud IJmuiden. De wo-

ningen liggen heerlijk dicht bij
zee, nabij de vissershaven, met
de tuin op het zuiden of op het
noorden. De nieuwbouwhuizen zijn scherp geprijsd, van
177.000 tot 199.500 euro v.o.n.
Bovendien is er een starterslening beschikbaar vanuit de
gemeente Velsen. De verkoop

start op donderdag 12 november. Iedereen is harte welkom
tussen 16.00 tot 18.00 uur op
de verkoopmanifestatie bij
Grand Café Kruiten, Kruitenstraat 3 in IJmuiden. U kunt de
brochure ophalen, maar ook al
uw vragen stellen aan de aanwezige makelaars.

Zanger Jan Smit zet
2Generations op z’n kop
Velsen-Zuid
Dance,
rock’n’roll en Hollandse meezingers. De bezoekers van
2Generations Winter Edition hebben de keuze uit een
zeer gevarieerd muziekaanbod. Hoogtepunt is het optreden van Jan Smit, die de grote zaal van SnowPlanet moeiteloos op z’n kop zet.
,,Zijn hier nog vrijgezelle dames?” De vraag van Jan Smit
wordt met een luid gejoel en
massaal
handenopsteken
beantwoord. Sommige mannen kijken verbaasd naar hun
vriendin of vrouw met wie ze
samen naar het feest zijn gekomen.
Rond middernacht heeft het
merendeel van de zaal alleen
nog maar oog voor de Volendamse zanger en tv-presentator. Smit zingt zijn grootste hits en zorgt ervoor dat
het dak eraf gaat. Een feestje
bouwen kun je aan hem wel
overlaten, dat is duidelijk.
2Generations wordt ook wel
het ‘feest der herkenning’
genoemd. Terecht, want in

elke zaal klinkt bekende muziek waar vaders en dochters en moeders en zoons sámen op kunnen dansen. Boven spelen de Gitarama’s
rock’n’rollnummers.
Hier
wordt het feest afgesloten
door Wipneus & Pim, die het
publiek een bonte mix van
feestnummers uit de afgelopen veertig jaar voorschotelen.
Misschien wel de meest bijzonder artiest is DJ Strijkplank, die in het restaurant
naast de ingang verzoekplaten draait. Bezoekers kunnen
het vinyl(!) zelf uitzoeken. Het
hoort allemaal bij de ‘funfactor’ die Bas Dortmundt met
zijn succesvolle feesten voor
ogen heeft.
De volgende editie van 2Generations vindt op zaterdag
19 maart plaats in het Haarlemse Patronaat. De Summer Edition bij Villa Westend
wordt volgend jaar gehouden
op zaterdag 2 juli. Zie ook
www.2generations.nl. (foto:
Friso Huizinga)

Voices organiseert
Top 2000 Café
IJmuiden - Zanggroep Voices, het bekende popkoor uit
IJmuiden, heeft zich laten inspireren door de Top 2000 en
maakt het voor u mogelijk dit
evenement ‘live’ mee te maken! Komt dat zien en vooral: horen! Eén van de vaste
waarden in de aanloop naar
en de beleving van de feestdagen in december, is natuurlijk de Top 2000 op Radio
2. Alle ‘gouwe ouwe’ nummers beluisteren, wegdromen
bij de ballads, herinneringen
ophalen… het hoort er allemaal bij. Inmiddels is ook het
bezoeken van het Top 2000
Café in het mediapark Hilversum een regelrechte hit.
Dit jaar is het mogelijk om

ook in Velsen een soortgelijk evenement mee te maken
want op zondag 13 december
organiseert Zanggroep Voices een Top 2000 Café! Een
15-tal nummers uit de Top
2000 wordt gezongen; ook
wordt u als publiek getest op
uw parate kennis over de Top
2000. De locatie is Café De
Wildeman, Hoofdstraat Santpoort-Noord. In de sfeervol
ingerichte zijzaal gaat Zanggroep Voices er een spetterende middag van maken
met de start om 14.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur). De toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage bij rondgang met de
pet wordt op prijs gesteld. Zie
ook www.zanggroepvoices.nl.
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Stormvogels verliest
onverdiend van ZAP

Eerste nederlaag Velsen
Driehuis - Met veel geblesseerden moesten de mannen van Ton Pronk afreizen
naar Zaandam. Tegenstander Zaanlandia begon voorzichtig met veel spelers achter de bal. Eén keer werd Tim
Groenewoud gevaarlijk maar
hij schoot voorlangs. Zaanlandia had al snel door dat er
vanmiddag iets te halen viel
en kreeg bij een corner een
levensgrote kans de score te
openen.
Sander van der Lugt, zwaar
gehinderd, kon de bal niet
vasthouden en het schot
van Sander Rijser werd uiteindelijk door Mischa Plug
van de lijn gehaald. Even later een voorzet van Igor Hartman die Jordy Vrugt bediende. Zijn schot werd uitstekend gepakt door Sander van
der Lugt. Pas kort voor rust
kwam Velsen weer tot een
redelijke aanval: een corner
van Tim Groenewoud werd
hard ingekopt door Steef
van Wees precies in de handen van doelman Terry Bosma. Even later schoot Eric
Metgod na weer een voorzet
van Tim voorlangs. Zaanlandia bleef duidelijk de bete-

re ploeg en Velsen mocht blij
zijn dat er niet was gescoord.
Na de thee veranderde er
weinig. Een prachtige lob van
Jordy Vrugt, werd ternauwernood door Sander van der
Lugt over de lat getild. Aan
de andere kant werden kansen door Remco van Dam en
Patrick Castricum gemist. De
daaropvolgende aanval van
Zaanlandia was wel raak.
Met een mooie lob trof Jordy Vrugt de roos: 1-0. Velsen rechtte de rug en probeerde met opportunistisch
spel succes te boeken. Twintig minuten voor tijd kopte Steef van Wees snoeihard
binnen uit een vrije trap van
Donny Koning: 1-1. Zou het
dan toch lukken? De domper volgde meteen na de aftrap. Jordy Vrugt speelde de
bal te ver voor zich uit en Jorden de Waal speelde de bal
terug langs Sander die echter zijn doel had verlaten om
de aanval te onderscheppen:
2-1. Een zeer ongelukkig moment voor beiden. Zaanlandia hield verder stand en het
eerste verlies was een feit.
Volgende week thuis tegen
Spirit ’30.

Nieuwe outfit
Velsen-Zuid - Trots poseren de meiden van VV IJmuiden F5
met hun nieuwe voetbaloutfit van Vishandel Fa. Siem Schilder & Zonen, Fietswinkel van Doorn en Zeevisgroothandel J.
Thiele & Zn.

Velsen - Stormvogels-zondag heeft in Breezand een
onverdiende nederlaag tegen
ZAP geleden. Bijna de gehele wedstrijd was het team van
trainer Jeroen Kroes de bovenliggende partij, maar ging
veel te nonchalant met de
geboden kansen om. Na een
1-0-ruststand werd uiteindelijk met 3-1 verloren. Na een
0-0-ruststand wist Stormvogels-zaterdag op sportpark
Zeewijk haar tegenstander
Vlug en Vaardig uit Amsterdam de tweede helft met 2-0
op de knieën te krijgen.
Stormvogels-zondag heeft
grote problemen met de elftallen, die ten noorden van
Alkmaar gelegen zijn; het
spel van de IJmuidenaren
was steeds beter, maar de tegenstander ging effectiever
met de kansen om.
Zo ook tegen ZAP; uit de vele kansen wist Stormvogels
slechts een keer tot scoren te
komen en uit mindere kansen slaagde ZAP er in driemaal het net te vinden. Binnen een paar minuten nam
Job Kuijten de bal op zijn
pantoffel, maar zag de ZAPdoelman op zijn weg. Vijf minuten later nam ZAP de lei-

ding door Robert Kalvin, 1-0.
Daarna kansen over en weer.
In de tweede minuut na de
rust bracht Bastiaan Scholten de stand weer op gelijke
hoogte, 1-1. Stormvogels wilde meer en de IJmuidenaren
kregen genoeg kansen, o.a.
voor Bastiaan Scholten en Etkin Zivkara, maar kreeg met
nog een half uur te gaan de
deksel op de neus; uit een
vrije schop voor ZAP kopte
Yves Wirjosemito de bal ongelukkig achter zijn eigen
keeper, 2-1.
De laatste twintig minuten
werd het voor Stormvogels
pompen of verzuipen. En dat
laatste werd het, want nadat
een aantal gemiste kansen
om zeep geholpen werden,
bepaalde Paul Ratelaar drie
minuten voor tijd de eindstand op 3-1.
Zondag 8 november is Assendelft de tegenstander
voor het team van Jeroen
Kroes op Zeewijk.

Stormvogels-zaterdag
Na een middelmatige eerste helft tegen Vlug en Vaardig, waarbij beide teams geen
ruimte weggaven, werden
slechts een paar kansen aan

IJmuidense kant gecreëerd;
in de beginfase scoorde Sem
Blok een buitenspeldoelpunt
en had Patrick Pronk de pech
dat hij weggleed bij een reële
kans. De tweede helft gaf een
ander beeld; Stormvogels was
meer in de aanval en nadat er
een paar kansen gemist waren, kwam het team van trainer Marco Adema door een
doelpunt van invaller Yanik
Mustafa op voorsprong, 1-0.
Op een paar plaagstootjes na
van de Amsterdammers bleef
Stormvogels de bovenliggende partij en dertien minuten
voor tijd kwam de bal, via vele schijven, voor de voeten van
de zwoegende spits Tim Binkhorst, die niet zelfzuchtig was
en de bal richting de geheel
vrijstaande Mitchell Wesseling stuurde, 2-0. In de slotfase
bracht de Amsterdamse sluitpost Groen nog een redding
op een striemend afstandsschot van Binkhorst en grabbelde hij de bal voor de voeten van de geheel vrijstaande Wesseling weg. De tweede
overwinning op rij voor Stormvogels. Zaterdag 7 november
gaat de reis naar AmsterdamWest om aldaar tegen ASV/
Arsenal aan te treden.

Slecht weekend
voor VV IJmuiden
Velsen-Zuid - De selectie van VV IJmuiden kende een slecht weekend, het
eerste maakte het subtopper
VVC lang lastig. Toch trok de
ploeg uit Nieuw Vennep uiteindelijk aan het langste eind.
Na een vermakelijke wedstrijd stond er 3-2 op het scorebord. De doelpunten van
IJmuiden werden gemaakt
door Kay Brouwer en Wesley
Heeres. Komend weekend zal
het eerste er alles aan doen
om de punten op Schoonenberg te houden, als de ploeg
om half drie aantreedt tegen
ZSGOWMS.
Het tweede team verspeelde de periodetitel jammerlijk in de laatste minuut aan

concurrent en rechtstreekse
tegenstander Castricum (21). De mannen van het derde elftal wisten op bezoek bij
VVGA de uitstekende eerste helft waarin de ploeg op
een 1-4 voorsprong kwam
geen vervolg te geven waardoor de ploeg tegen een teleurstellende nederlaag aan
liep (5-4).
De meiden van V.V. IJmuiden hadden een betere dag!
De meiden van de B-junioren
wonnen hun wedstrijd mede
door de ijzersterke verdediging op bezoek bij UNO met
0-2. De meiden van de C-junioren gingen op bezoek bij
en in Limmen en wisten daar
knap met 0-4 te winnen. De

doelpunten werden gemaakt
door Michelle, Isa en twee
keer Alishia. Ook ME1 beleefde een uitermate goede
ochtend, tegenstander Onze
Gezelle werd volledig van de
mat geveegd. De eindstand
van 5-1 was dan ook meer
dan terecht, grote vrouw aan
de kant van IJmuiden was
Romy die in de eerste helft
maar liefst 3 keer het net wist
te vinden. De MF5 zorgde
voor een sensatie door koploper Buitenveldert op hun eerste verliespunten te trakteren. Na een 1-0 achterstand
kwam de ploeg nog voor rust
terug tot 1-1. Na een tweede
helft vol strijdlust en karakter
was dit ook de eindstand.
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Begroting Velsen 2016
Op donderdag 5 november
spreekt de gemeenteraad van
Velsen over de begroting 2016.

Van de hoofdpunten daaruit komt
een samenvatting in de editie van de
Infopagina van 12 november 2015.
Daarin komen aan de orde: het ‘so-

ciale domein’, de ontwikkeling
van Velsen op de langere termijn,
de plannen met de jachthaven in
IJmuiden aan Zee, het milieu en de
regionale samenwerking.
De hele begroting staat na 5 november op www.velsen.nl.

Stadslezing 2015
Het college van burgemeester en wethouders nodigt
u van harte uit om bij de 5e Velsense stadslezing
aanwezig te zijn.
Op woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Dr. Arjen Bosman, onderzoeker en auteur gespecialiseerd
in de aanwezigheid van de Romeinen in deze regio geeft
dit jaar invulling aan deze lezing met als onderwerp:

Rome aan de Noordzee, Burgers en
Barbaren te Velsen
Precies 2000 jaar geleden hebben de Romeinen hun
eerste fort te Velsen gebouwd. In de lezing komen alle
vragen over het waar, het waarom en hoe dit gebeurde
uitgebreid aan de orde.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden voor woensdag 11 november via mail:
communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Allerzielen Velsen Verlicht
Woensdag 28 oktober vond voor
de 7e keer een indrukwekkende viering van de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht plaats. Deze werd met veel vrijwillige inzet
en in nauwe samenwerking met
de gemeente gehouden op de
begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord.

Honderden mensen waren gekomen
om hun dierbaren te gedenken of om
herinneringen te delen. De begraafplaats was feeëriek aangelicht. Ook
diverse kunstvormen zorgden voor
een passende aankleding, terwijl
een trompettist en twee zangeressen
zorgden voor de muzikale omlijsting.
Bij het verlaten van de begraafplaats
kon een ieder in een boek een stukje schrijven. Opvallend waren de lo-

vende woorden voor de organisatie.
Op de foto (Reinder Weidijk) wethouder Floor Bal, die de openingshandeling verrichtte.

Nieuwe kade Grote Hout
Op vrijdag 30 oktober is de grondig gerenoveerde kade van bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord officieel in gebruik genomen. Gemeente Velsen heeft
deze zeekade in eigen beheer laten vernieuwen om een extra impuls te geven aan de economische
potentie van dit gebied aan het
Noordzeekanaal.

Gastheer van de feestelijke bijeenkomst Arjen Verkaik, wethouder EZ
van gemeente Velsen, heeft verschillende partijen bedankt voor hun bijdrage. Zoals Zeehaven IJmuiden
voor de inbreng van technische expertise en de provincie Noord-Holland voor de toekenning van in totaal 3,7 miljoen euro subsidies vanuit WED, HIRB en UVA. Ook de gemeenteraad van Velsen kreeg een
pluim: ‘Omdat de raadsleden het lef
hadden, te besluiten dit werk als gemeente zelf aan te pakken en erin te
investeren’.
Intensivering en kennisrijk werken
Volgens Verkaik vragen dergelijke infrastructurele projecten doorgaans veel tijd, maar hij stelt tevreden vast dat de periode van voorbereiding tot realisatie van de kade re-

latief kort is geweest. ‘Steeds is daarbij gelet op een goede combinatie van
bedrijvigheid en leefbaarheid in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Nu deze kade klaar is, zal hij bijdragen aan
de intensivering van het bedrijventerrein en aan kennisrijk werken zoals in de Visie op Velsen 2025 is bedoeld.’ Ingenieursbureau Lievense
heeft het ontwerp, de directievoering
en het toezicht gedaan, aannemerscombinatie Ploegam Van den Biggelaar heeft het werk uitgevoerd.
Belangrijke schakel
Gedeputeerde Jaap Bond van Provincie Noord-Holland heeft samen
met Verkaik de officiële opening verricht. Bond noemt de kade ‘een aanwinst voor de IJmond en voor het hele Noordzeekanaalgebied’ met het
oog op verdere havenontwikkelingen. ‘Dit is een uniek gebied gezien de
schaarste aan natte bedrijventerreinen en het vormt een zeer belangrijke schakel in de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. De voorzichtige
groei van de economie zal zich zeker ook vertalen in groei van de economische activiteiten in het Noordzeekanaalgebied.’ Op de foto (Ko van
Leeuwen) links wethouder Verkaik
en rechts gedeputeerde Jaap Bond.
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Afsluitingen Velsertunnel
en Wijkertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Velsertunnel, moet
deze tunnel een aantal keren gedeeltelijk worden afgesloten. Verkeer richting IJmuiden kan tijdens
de afsluiting gebruik maken van
de omleidingsroute over de calamiteitenbogen. Voor verkeer richting Beverwijk blijft steeds één
tunnelbuis vrij.

Wijkertunnel
In de Wijkertunnel vinden in dezelfde periode ook werkzaamheden plaats om de vluchtstrook geschikt te maken als tijdelijke extra
rijstrook. Dit is een van de maatregelen om de regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 bereikbaar te houden. De werkzaamheden in de Velsertunnel zijn afgestemd op werkzaamheden in de Wijkertunnel. Dus als de Velsertunnel

dicht is, blijft de Wijkertunnel open
en andersom. Alle afsluitingen zijn
’s avonds en ’s nachts van 20.00 tot
05.00 uur om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Onderstaand een
overzicht per tunnel.
Velsertunnel
• Maandagavond 9 tot zaterdagochtend 14 november
• Maandagavond 16 tot zaterdagochtend 21 november
• Dinsdagavond 15 tot woensdagochtend 16 december
Wijkertunnel
•Donderdagavond 5 tot vrijdagochtend 6 november
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook (www.facebook.com/velsertunnel) of Twitter
(@velsertunnelrws).

Inzameling lege
zuivelpakken groot succes
Nog maar net een paar dagen
stond de afvalcontainer bij de basisschool Het Anker op zijn plek
of hij was al vol.

georganiseerd om kinderen bewust
te laten zijn van het belang van hergebruik van plastic en lege pakken
van zuivel en sappen.

Een goede aftrap van ‘Het Anker’ in
Velserbroek voor wat betreft de inzamelwedstrijd op een aantal basisscholen in Velsen. De wedstrijd is

Deze afvalproducten mogen tegenwoordig bij elkaar in de container
voor plastic afval worden gegooid.
(foto: Gemeente Velsen)

Akkoord over Strategische
IJmond Agenda
De gemeenteraden van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen hebben de
Strategische
IJmond
Agenda
vastgesteld. Met de vaststelling
geven de drie gemeenten verder richting en verdieping aan de
IJmondiale samenwerking.

Zuidelijke calamiteitenboog opengesteld
Sinds donderdag 29 oktober
heeft Rijkswaterstaat de calamiteitenboog ten zuiden van de Wijkertunnel opengesteld.

Aanleiding is de verkeersdrukte
door werkzaamheden van de provincie aan de Velsertraverse. Door het
openstellen van de zuidelijke calamiteitenboog krijgt het verkeer op
de Parallelweg in Beverwijk twee
mogelijkheden om naar IJmuiden

en de N208 te rijden. Vanaf de Parallelweg via de A22 en Velsertunnel of
via de Wijkermeerweg, Noorderweg
en A9. Hierdoor neemt de verkeersdrukte op de Parallelweg af.
Meer informatie: www.infoN197velsertraverse.nl, telefoon Provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen
via 0800-0200 600 (gratis) of per
mail: infobu@noord-holland.nl.

De raden hebben besloten dat voor
het voorjaar 2017 de resultaten van
de IJmondiale samenwerking vanaf de besluitvorming in 2013 worden geëvalueerd door de raden. Aansluitend zullen de raden een besluit
nemen over de structuur van de bestuurlijke samenwerking die het
best bij de IJmond past.
Concrete en nieuwe voorbeelden
van de verdieping van de samenwerking zijn het opstellen van een gezamenlijke detailhandelsvisie, een onderzoek naar de mogelijkheid van
gezamenlijke handhavingsacties en
een agenda op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast wordt
verder gewerkt aan een transformatieagenda voor het sociaal domein

(zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen
en passend onderwijs). Onderwerpen waar al langer op wordt samengewerkt en waar inwoners nu al profijt van hebben zijn onder andere de
gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak. De drie gemeenten profiteren
daardoor van rijkssubsidies en geldstromen van Rijkswaterstaat (tweede pont, diverse fietsmaatregelen).
Ook is de gezamenlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit een
goed voorbeeld (havengebied, Beverwijkse Bazar), evenals het project ‘Route du soleil IJmond’, waarmee in gezamenlijkheid de aanschaf
van zonnepanelen en het verduurzamen van bestaande bouw wordt gestimuleerd.
Het doel van de Strategische IJmondagenda is de slagvaardigheid van
het openbaar bestuur in de IJmond
te verstevigen. Het is in het belang is
van inwoners, bedrijfsleven en organisaties dat de IJmond-samenwerking versterkt wordt.
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Schade zomerstorm
grotendeels hersteld
De schade als gevolg van de heftige zomerstorm is grotendeels
hersteld. Niet alleen aan wegen,
gebouwen, leidingen of kabels,
maar ook ons openbaar groen.
Gevelde bomen zijn opgeruimd
en oude plantgaten zijn inmiddels dicht gestraat. Verder heeft
de gemeente uit voorzorg bomen moeten kappen. Deze zouden door scheefstand gevaar kunnen opleveren. Het plan is om in
het najaar 2016 bomen terug te
planten.

Lange voorbereidingstijd
De gemeente is druk bezig om te in-

ventariseren waar bomen kunnen
worden terug geplant. Per locatie
en per situatie worden de mogelijkheden bekeken. Van belang is of er
leidingen en/of kabels in de grond
zitten en bepaalde boomsoorten
nog wel passen in de huidige situatie. Daarvoor is tijd nodig. De beste planttijd is vanaf halverwege oktober tot halverwege december. De
grond heeft dan nog een goede temperatuur, wat gunstig is voor het
aanslaan van de nieuwe beplanting.
De tijd is te kort om nog dit jaar te
planten. Vandaar dat wij hebben besloten om de werkzaamheden pas in
het najaar van 2016 uit te voeren.

Bouwkavels en klushuizen
Wakker worden met de fluitende
vogeltjes in het duingebied van
IJmuiden? Of wonen op een zeer
gewilde locatie in het lommerrijke
Driehuis? Of stelt u zich eens voor:
wonen in een voormalig schoolgebouw! Velsen maakt pionieren
mogelijk én met weinig regels.

De gemeente biedt bouwkavels aan
nabij het Snippenbos, Van den Vondellaan, maar ook kluswoningen in
de voormalige Jan Ligthart school.
In onze digitale nieuwsbrief nemen
we u mee naar deze drie prachtige locaties. We hopen u een beeld te
kunnen geven over de verschillende bouwmogelijkheden, het verschil

in aanbod en de vraagprijzen per kavel. Daarnaast hebben we voor u een
tweetal filmpjes gemaakt over het
bouwen van uw eigen huis of kluswoning. Hebt u na het zien van de filmpjes nog vragen, dan kunt u uiteraard
terecht bij een van onze collega’s die
zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Start verkoop
De verkoop vindt plaats in maart
2016. Over de verkoopmethode praten we u nog uitgebreid bij in onze volgende nieuwsbrief van januari
2016. Meer info: http://www.velsen.
nl/artikel/nieuwsbrief-pionierenin-ijmuiden.htm

Hulpstrandvonder

was landelijk de 50.000ste.

De heer David Koks is door de
heer Johan Remkes, Commissaris
van de Koning in Noord-Holland,
beëdigd tot hulpstrandvonder
van IJmuiden aan Zee. De heer
Teo Schoos houdt al jaren toezicht op het strand bij de Noordpier in Velsen-Noord. Behalve
toezicht verlenen deze bijzondere functionarissen hulp aan mens
en dier in nood en stellen zij aangespoelde goederen veilig.

Geschenk en taart
Een feestje waard. Vandaar dat het
beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl de gemeente Velsen een bezoek heeft gebracht. Wethouder
Ruimtelijke Ordening, Ronald Vennik, ontving uit handen van Arie
Duindam van het Kadaster een ingelijste afdruk van het bestemmingsplan en een feestelijke taart. Wethouder Vennik was blij verrast: ,,Ik
ben trots op onze medewerkers, die
dagelijks met ruimtelijke ordening
bezig zijn. Het past natuurlijk ook
prima in ons beleid om zoveel mogelijk gegevens via internet beschikbaar te stellen aan de inwoners en
andere belanghebbenden”. (foto: Gemeente Velsen)

Sinds 1838 regelt de wet de bevoegdheid tot hulpverlening en de
verplichting tot afgifte van aangespoelde zaken. De ‘strandvonderij’ in Velsen bestaat uit drie personen. Aan het hoofd van de strandvonderij staat de strandvonder. Deze functie wordt ambtshalve bekleed door de burgemeester van de
gemeente Velsen, die door genoemde twee hulpstrandvonders wordt
ondersteund.
Regelmatig komt het voor dat zaken op het strand aanspoelen: Van
wrakhout tot bijvoorbeeld een container met duizenden sportschoenen. Stroming, eb en vloed en storm
zorgen elke keer weer voor nieuwe
en spannende dingen op het strand.

Bestemmingsplan ‘Spaarnwoude’

50.000ste digitale plan
Woensdag 28 oktober jl. is Velsen
getrakteerd door het Kadaster.
Het Velsense bestemmingsplan
‘Spaarnwoude’ was het 50.000ste
ruimtelijke plan, dat is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor digitale ruimtelijke plannen. Op deze site kun je lezen, wat de bestemming van je woning en/of erf is. Ook de plan- en gebruiksvoorschriften zijn digitaal te
raadplegen. Dus geen grote, ongemakkelijke tekeningen meer, maar
informatie op het scherm bij je thuis.
Velsen heeft inmiddels al haar bestemmingsplan gedigitaliseerd en
deze zijn allemaal gepubliceerd op
ruimtelijke plannen.nl. Het Velsens
bestemmingsplan
‘Spaarnwoude’

Veel mensen vinden het heerlijk om
langs de zee te lopen en aangespoelde spullen mee naar huis te nemen.
Maar jutten is wettelijk verboden.
Gevonden voorwerpen dienen gemeld te worden bij de politie en
(hulp)strandvonders. Zij stellen op
hun beurt de eigenaar in de gelegenheid om hun goederen terug te krijgen. Ook hebben zij tot taak aangespoelde goederen van waarde door
de douane te laten in klaren. Op de
foto (gemeente Velsen) overhandigt
burgemeester A.Koopmanschap het
besluit van de Commissaris van de
Koning aan David Koks. Evenals het
Informatieboekje Strandvonderij.
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Gemeente start proef met flitsvergunning
Maandag 2 november heeft wethouder Ronald Vennik de eerste
digitale aanvraag om een flitsvergunning voor een dakkapel in
ontvangst genomen. Rob Basjes
van HHBK Bouw- en projectmanagement diende de eerste ver-

gunningsaanvraag voor 10.00
uur in. Bij een positieve beoordeling wordt de vergunning binnen
twee werkdagen verleend.

Met deze proef wordt het verlenen
van een omgevingsvergunning een-

voudiger en sneller. Hierdoor heeft
de klant snel duidelijkheid over zijn
vergunningsaanvraag.
De pilot duurt 6 maanden en geldt
alleen nog voor aanvragen voor
dakkapellen, die niet in strijd zijn

met het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en de
bouwtechnische eisen uit het
bouwbesluit.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl (foto’s:Reinder Weidijk)

Asfalteringswerkzaamheden Eerste paal Stadspark 5a
Sportpark Rooswijk wordt een omIn het weekend van 20 t/m 22
november 2015 brengt aannemingsbedrijf BAM nieuw asfalt
aan op een groot deel van de
hoofdrijbaan van de Breedbandweg tussen de Witte Hekweg en
de Wenckebachstraat in VelsenNoord. Tijdens de werkzaamheden is dit weggedeelte voor alle
verkeer afgesloten.

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoertuigen met bestemming ingang Tata Steel aan de Breedbandweg of

leidingsroute aangegeven via de
Staalstraat en Rooswijkweg. De
Witte
Hekweg/parkeerterrein
sportpark is ook via deze omleidingsroute bereikbaar. Fietsers en
voetgangers worden omgeleid op de
momenten, dat dat nodig is. Oversteken van de hoofdrijbaan zal dan
ook niet steeds op de vaste locaties
mogelijk zijn.
Bij ongunstige weersomstandigheden worden de werkzaamheden een
week opgeschoven.

Wijkmobiel in Velserbroek
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen
ze met een wijkmobiel naar u toe.
Op donderdag 5 november 2015
staat het wijkteam klaar aan de J.
Westerdijkstraat in Velserbroek.

ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.
De wijkmobiel staat er van 15.00 tot
17.00 uur. Meer informatie of vragen
bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen:0255-567369.

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams

Op maandag 2 november jl. heeft wethouder Ronald Vennik samen met
de nieuwe bewoners de eerste paal geslagen voor de bouw van 24 eengezinswoningen in het Stadspark in IJmuiden. Verwacht wordt dat ‘fase 5a’ is in het voorjaar van 2016 wordt opgeleverd. Hierna wil Dura Vermeer starten met de verkoop van fase 5b. (foto: Reinder Weidijk)
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Gemeente voert hondencontroles uit
De gemeente Velsen laat binnenkort een hondencontrole uitvoeren. Controleurs gaan op pad om
te kijken of u een hond heeft en
of daarvoor belasting is betaald.
Voorkom een boete en meld uw
hond snel aan!

Hondenbelasting en aangifte
Houdt u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen? Dan kunt
u uw hond (alsnog) aanmelden bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering. Volgens de verordening hondenbelasting is de houder van een

hond verplicht hiervan aangifte te
doen. De aangifte van de hond vormt
de basis voor de aanslag hondenbelastingen.
Hoe aan te melden?
Een aangiftebiljet hondenbelasting
kunt u telefonisch aanvragen bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon
0255-567322. Ook is het mogelijk
het aangifteformulier af te halen bij
het Klant Contact Centrum op het
gemeentehuis, Dudokplein 1, 1970
AL IJmuiden. Downloaden kan natuurlijk ook: www.velsen.nl./ digi-

taal loket./producten en diensten/
hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet.
Hondencontrole
Als u niet thuis bent en de hondencontroleur heeft het vermoeden dat
u wel een hond houdt, die u nog niet
heeft opgegeven, dan zal de hondencontroleur een informatiebrief met
een aangiftebiljet hondenbelasting
achterlaten. De hondencontroleurs
kunnen zich legitimeren met een
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Voorkom een boete
Wanneer u geen aangifte doet en de
hondencontroleur treft wel een hond
aan, dan is de heffingsambtenaar genoodzaakt om behalve hondenbelasting ook een wettelijke geldboete op
te leggen
Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 84,43
• Voor de tweede hond € 106,93
• Voor iedere hond boven het aantal
van twee € 120,11
• Voor kennels € 591,84.

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 24
oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Siriusstraat 20, vergroten 2e verdieping (29/10/2015) 17018-2015;
Kennemerplein 21, plaatsen kiosk
(30/10/2015) 17078-2015;
Kromhoutstraat 54 0026, legaliseren tussenvloer (26/10/2015) 170772015.

Driehuis
Van den Vondellaan 37, vergroten
clubgebouw (29/10/2015) 170272015;
Driehuizerkerkweg 16, plaatsen dakkapel (26/10/2015) 16895-2015.

(29/10/2015) 17021-2015;
Vinkenbaan 6, kappen
(25/10/2015) 16802-2015.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 97, plaatsen dakkapel (02/11/2015) 17135-2015;
HOV Velsen deeltrace 5+, kappen 44
bomen (29/10/2015) 16995-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, kappen boom
(29/10/2015) 17016-2015;
Clarionlaan 2, kappen 2 bomen

boom

Velserbroek
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Kennemerstrand 800 8000, bouwen tijdelijk paviljoen (26/10/2015)
14681-2015;
Dudokplein 1, herzien brandcompartimentering (26/10/2015) 144652015 ;
Herculesstraat 67, plaatsen terrasoverkapping (27/10/2015) 141192015 .
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, 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
voor:

verleend

IJmuiden
Kennemerstrand 174, legaliseren
zonwering (28/10/2015) 8677-2015;
Gedeeltelijk verleend
Cruiseboulevard 10, uitbreiding gebruiksmogelijkheden (27/10/2015)
12200-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 97, plaatsen dakkapel (03/11/2015) 17135-2015;
Santpoortse Dreef ong. (HOV tracé), kappen 34 bomen (29/10/2015)
16357-2015.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen boom
(30/10/2015) 15010-2015.
Velsen-Zuid
Wenckebachstraat ong. te VelsenNoord, Parkweg ong. te VelsenZuid, plaatsen 2 mottoborden ten
behoeve van IJmond Bereikbaar
(03/11/2015) 14924-2015;
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek, verleggen sloot en leggen
kabels te Velsen-Noord en VelsenZuid (30/10/2015) 12507-2015.

Velsen-Noord
Wenckebachstraat ong. te VelsenNoord, Parkweg ong. te VelsenZuid, plaatsen 2 mottoborden ten
behoeve van IJmond Bereikbaar
(03/11/2015) 14924-2015;
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek, verleggen sloot en leggen
kabels te Velsen-Noord en VelsenZuid (30/10/2015) 12507-2015.
Velserbroek
De Vliet 9, plaatsen dakkapel achterzijde woning (29/10/2015) 149962015.
Verleende
omgevingsvergunning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van
23 appartementen aan de H. Reptonstraat ong. te Velserbroek. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 november 2015 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
1te IJmuiden. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0024REPTONSTRAA1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daar redelijkerwijs niet toe in
staat zijn geweest, kunnen tegen dit
besluit binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Velserbroek
H. Reptonstraat ong., het oprichten
van 23 appartementen (03/11/2015)
w12.000164.
Mandaatbesluit
Vanaf 2 november 2015 is voor de
duur van 6 maanden gestart met de
pilot “flitsvergunning”, voor een aanvraag omgevingsvergunning voor
een dakkapel. Het college heeft op
20 oktober 2015 hiervoor besloten
de bevoegdheid om een gebonden
beschikking te verlenen, te mandateren aan de juridisch medewerkers
van de werkeenheid Vergunningen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- een tijdelijk voorrangskruispunt
in te stellen tussen de naamloze (bouw)weg ten behoeve van
het HOV en de Santpoortse Dreef
te Santpoort-Noord, waarbij bestuurders vanaf de naamloze
(bouw)weg voorrang moeten ver-

lenen aan bestuurders op de Santpoortse Dreef, door middel van het
aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen
van de borden B5 en 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 in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele.

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

Grote Hout- of Koningswg 44 RD,

1951 GT VELSEN-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Extra Raadsvergadering maandag 9 november
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

3 Sluiting

aanvang 19.30 uur

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.

1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Huisvesting statushouders – afwijking van Nota huurprijzen

Vergaderingen gemeenteraad donderdag 12 november
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan �Velsen-Noord’

2. Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur

Vaststellen Milieubeleidsplan 2015-2020

3. Rooswijkzaal
19.30 – 21.00 uur

2e Bestuursrapportage 2015

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 t/m 3 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 11 november 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griﬃe@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Rooien bomen Openbare Werken
2 Sierkersen aan de Dammersboog in de Velserbroek
Bomen worden gekapt omdat ze slecht zijn en of dood.

2 Elzen in de Duinvlietstraat in Velsen-noord.
De bomen zijn in een slechte staat.

5 Populieren in het Wijkpark voor de witte flat in de Velserbroek.
De bomen staan te dicht op de flat en worden te groot.

10 Populieren Andreaweg in Velsen-noord.
Bomen worden gekapt rondom de werkplaats/garage ivm. Stormschade en
slechte staat v/d bomen

2 Esdoorns op de Matarabastion in de Velserbroek
Bomen worden gekapt omdat ze slecht zijn en of dood.

7 Populieren Rooswijkweg in Velsen-noord.
De bomen zijn in een slechte staat en staan te dicht op de parkeerplaatsen.

sen hebben ook de beschikking over een ipad gekregen. Zij kregen een speciale training om de ipads
niet alleen te gebruiken in
de les, maar ook om hun
leerlingen te kunnen monitoren. Hierdoor kan worden bijgehouden hoe de
ipad door de leerlingen gebruikt wordt en kunnen bepaalde functies aan- of uitgezet worden.
Als het ipadgebruik in de
lessen een succes is krijgen
de leerlingen van de brugklas van volgend jaar ook
een ipad in bruikleen.

Ipads voor brugklassen
Tendercollege
1 Els op de Maanbastion t.o. nr. 100.
De boom is in een slechte staat en staat scheef.

op de ipad te maken hadden ze deze dag geen gewone lessen volgens hun
lesrooster, maar volgden
ze workshops over de technisch instellingen, het gebruik van Magister en Office, het werken met Apps,
het maken en bewerken
van foto’s en video en deden de leerlingen mee met
een Digiquiz op Kahoot.
Vooral de quiz was een leuke uitdaging, omdat hierbij direct te zien was wie de
meeste goede antwoorden
had. De docenten die lesgeven aan de eerste klas-
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IJmuiden - De maandag
na de herfstvakantie was
een bijzondere dag voor
de leerlingen van de eerste klassen van het Tendercollege. Zij kregen allemaal een ipad ter beschikking om dit leerjaar te gebruiken. Niet alleen voor
gebruik in de lessen omdat veel methodes een uitgebreid ICT oefendeel en
digitale toetsen hebben,
maar de ipads maken ook
een andere lesopzet en uitdagender en afwisselender
onderwijs mogelijk.
Om de leerlingen wegwijs
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1 Els op de Maanbastion t.o. nr. 100.
De boom is in een slechte staat en staat scheef.

De bomen zijn in een slechte staat en staan te dicht op de parkeerplaatsen.

