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Iedere week
in deze krant:

Erehaag voor astronaut
Velsen-Zuid - Een echte astronaut, een echte prinses
en 1400 leerlingen van bijna vijftig basisscholen uit de
IJmond. Op donderdag 18
september was er een groot
spektakel in het stadion van
Telstar in Velsen-Zuid.
Het betrof een evenement dat
in het teken stond van techniek,
duurzaamheid en innovatie. De
leerlingen, hun ouders, begeleiders en andere genodigden waren vanaf de tribunes getuige van
de landing van astronaut André
Kuipers per helikopter op de middenstip van het veld. Vervolgens
verzorgde de bekende Nederlandse ruimtevaarder een interactieve collegetour met prachtige beelden uit de ruimte. Daarna
waren de leerlingen zelf aan de
beurt met de lancering van vijftig
waterrakketten.
De basisschoolleerlingen hadden
drie opdrachten gekregen voor
deelname aan het evenement. De
eerste opdracht betrof het maken en lanceren van een waterraket. De klas met de raket die het

verste kwam, won een fotoshoot
met de beroemde astronaut. Deze prijs ging naar de leerlingen
van De Vrijheit uit Wijk aan Zee.
De tweede opdracht was het ontwerpen en maken van een mooi
astronautenpak. De twee leerlingen met het mooiste pak mochten met André Kuipers mee in de
helikopter. De keuze viel uiteindelijk op Charlot Emmelot en Erie
de Cocq van Delwijnen van de
Parnassiaschool uit SantpoortNoord. De overige astronauten
vormden bij aankomst van de
drie astronauten een mooie erehaag op het voetbalveld.
Als derde werden de leerlingen
uitgedaagd om vragen te bedenken voor André Kuipers. De
meest originele vragen mochten door de bedenkers zelf worden gesteld aan André op het podium.
Het Techniekevenement met André Kuipers diende als kickoff van het Promotie Evenement
Techniek op 30 en 31 oktober en
de zogenaamde Techniek Experiences van Telstar Thuis in de
Wijk. De PET IJmond wordt dit

jaar al voor de achtste keer georganiseerd en vorig jaar bezochten 1.700 leerlingen dit evenement.
De organisatoren van beide initiatieven horen bij een breed platform van bedrijven en instellingen die zich bezig houden met
de toekomst van de IJmond als
techniekregio. Zij hebben zich
verenigd in de Techniek Campus
Engineering & Materials. In het
kader van ‘de IJmond als techniekregio’ gaan de leerlingen uit
groep 8 op missie. Zij kregen
daarvoor van André Kuipers een
nieuwe opdracht: hoe zien jullie school en omgeving er uit in
2050?
Aansluitend vond in de businessclub van het stadion een dialoog
plaats over duurzaamheid, techniek en innovatie. Prinses Laurentien van de Missing Chapter
Foundation ging in gesprek met
leerlingen van de Jan Campertschool uit Driehuis en een aantal ondernemers uit de IJmond,
waaronder directievoorzitter Theo
Henrar van Tata Steel Nederland.
(foto: Ron Pichel)

Meisje op klaarlichte dag mishandeld
IJmuiden - Een 15-jarig meisje
uit Beverwijk is vorige week donderdagmiddag rond 14.30 uur
slachtoffer geworden van een
mishandeling op Plein 1945. Het
incident werd door omstanders
gefilmd en via social media verspreid. De (schokkende) beelden
veroorzaakten grote commotie.
Het meisje kwam donderdagmiddag zelf naar het politiebureau om aangifte te doen. De po-

litie is meteen een onderzoek gestart. Op basis daarvan werden ‘s
avonds rond 23.00 uur twee verdachten aangehouden. Het gaat
om jongens van 14 en 15 jaar uit
Beverwijk en Heemskerk. Het duo
is in verzekering gesteld, maar
sinds maandag weer op vrije voeten. Zondag werd nog een derde verdachte aangehouden, een
15-jarige jongen uit Heemskerk.
Ook hij is inmiddels weer vrij.

Het 15-jarige slachtoffer, scholiere van het Tender College in
IJmuiden, heeft enige tijd met
een zware hersenschudding in
het ziekenhuis gelegen. De verdachten zitten op Het Molenduin, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, dat tijdelijk is gevestigd in de Heidestraat
in IJmuiden. De jongeren troffen
elkaar in de buurt van de bushalte op Plein 1945.

Informatie
van de gemeente
Velsen
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Daniella Quaijtaal, uw
Zorgeloos op reis!

Door Erik Baalbergen

persoonlijke reisadviseur

Velsen - Een vakantie die perfect bij u past, dat willen we
toch allemaal? Sinds kort is Daniella Quaijtaal aangesloten bij
The Travel Club. Een organisatie met enthousiaste reisadviseurs die reizigers persoonlijk,
deskundig en vooral betrouwbaar advies geeft.
Daniella zorgt er voor dat u kunt
gaan genieten van uw ideale
vakantie. Dankzij haar jarenlange ervaring binnen de reisbranche kent zij prachtige plekken.
Zij kent uw wensen en zorgt

voor een vakantie op maat,
hierdoor maakt u 100 procent
de juiste keuze. Grote voordelen zijn dat er één aanspreekpunt is, zij flexibel bereikbaar is
en dat reizen van alle gerenommeerde touroperators geboekt
kunnen worden. Kernwaardes
van Daniella zijn: persoonlijk,
passie, kracht, ervaring en veel
kennis van zaken!
The Travel Club is thuis in de
hele wereld! Zij biedt prachtige
continenten vol ontdekkingen,
maar ook dicht bij huis is er nog
veel moois om van te genieten.
De wereld ligt aan uw voeten!
The Travel Club is lid van ANVR
en SGR: daardoor is de financiële zekerheid van uw vakantie
altijd gewaarborgd. Met de persoonlijke reisadviseur komt het
reisbureau op afspraak naar u
toe. Service, zonder extra kosten.
Wilt u ook zorgeloos op reis? En
bent u op zoek naar persoonlijk en betrouwbaar reisadvies
op maat? Neem dan nu contact
op met Daniella Quaijtaal, telefoonnummer 06-20543030 of
daniella@thetravelclub.nl. Zie
ook www.thetravelclub.nl/daniella.

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 foto toont een typisch IJmuidense bezigheid: het slepen met
strandhuisjes. Aan het einde van
het zomerseizoen, met name tijdens de laatste twee weekenden
van september, verhuist een grote
ploeg mannen honderden strandhuisjes van de IJmuider stranden naar de winterstallingen. Een
bonte stoet trekkers met aanhangers rijdt af en aan om de huisjes
naar hun overwinterplaatsen te
brengen. Kranen op het strand en
op de bestemmingen zorgen voor
het laden en lossen van de complete huisjes. De meeste huisjes
van het ‘kleine strand’ zijn afgelo-

pen weekend gestald achter het
kleine strand, op een afgebakend
terrein tussen het Pierewaaierspad en de IJmondhaven. Die van
het grote strand worden gestald
op de grote parkeerplaats bij de
IJmuiderslag. De stranden moeten op 1 oktober leeg zijn; de operatie moet dan dus ook echt afgerond zijn. Vanaf 1 april volgend
jaar heeft dezelfde verhuisoperatie in omgekeerde richting plaats
en worden de stranden weer gevuld met strandhuisjes, twee rijen
dik op het kleine strand en drie
rijen dik op het grote strand. Zo’n
verhuisoperatie klinkt omslachtig,
maar de strandhuisjesbewoners
hebben het er graag voor over.
Zo’n kleine zes maanden per jaar
kun je gezellig op het strand zitten en genieten van alles wat het
IJmuiderstrand te bieden heeft,
zoals een prachtzicht op zee,
langsvarende schepen en adembenemende zonsondergangen!

Geslaagde puzzeltocht
voor fraaie sportwagens
Nikki’s Kapsalon
bestaat alweer een jaar
IJmuiden - . Op 1 oktober bestaat Nikki’s Kapsalon alweer
een jaar aan Plein 1945 nummer
82. Eigenaresse Nikki Buis kijkt
heel tevreden terug op dat spannende eerste jaar.
Nikki: ,,Lesley en ik hebben het
steeds lekker druk, dus dat is
een goed teken. Ik ben ontzettend dankbaar dat de klanten
zijn gebleven nadat ik de zaak
van Karin heb overgenomen. We
hebben de hechte band klantenkring weten te behouden. Succes is niet vanzelfsprekend, het
is keihard werken, leren, doorzetten, investeren, en vooral houden van wat je doet. We
zien dat nu de afspraken voor
de decembermaand alweer wor-

den gemaakt. En je merkt dat iedereen, dames, heren en kinderen, hier op zijn of haar gemak
is. En ook wij vinden het gezellig
met elkaar en de klanten. Maar
het allerbelangrijkste is denk
ik dat de klanten weten dat ze
hier goed gekapt worden voor
een heel goede prijs. Daarbij is
voor ons van belang dat we goed
naar de klanten luisteren zodat
de klant een kapsel krijgt wat bij
hem of haar past.’’
Om het eenjarig bestaan te vieren trakteert Nikki op een heerlijk taartje bij de koffie. Dat gebeurt op 1, 2 en 3 oktober.
Bij Nikki’s Kapsalon werkt men
alleen op afspraak. Bel voor een
afspraak met 0255-540535.

IJmuiden - Een bonte verzameling sportauto’s, waaronder twee
Ferrari’s, deed zaterdag mee aan
de eerste editie van Le Grande
MoJo’s Challenge. Aan het begin
van de middag werden 22 teams
door een charmante dame ‘weggevlagd’. De chauffeurs en hun
bijrijders, waarvan sommigen
prachtig verkleed waren, maakten
een mooie puzzeltocht door de
regio. Na drie uur waren de eerste
teams terug op de Kennemerlaan,
waar de The Bellies klaar stonden
voor een muzikale finish. De keu-

kenbrigade van MoJo’s pakte uit
met een heerlijke barbecue.
De eerste prijs, een 3-daagse minicruise naar Newcastle, werd
gewonnen door Team Onno. De
prijs voor mooiste auto ging naar
Team Iskes, Team The Jokers waren het leukst geklede team en
Team Ik heb alles won de orginilateitsprijs. De pechvogelprijs ging
naar Team Aart.
Foto’s en filmpjes van Le Grande
MoJo’s Challenge zijn te vinden
op de Facebook-pagina van Mojo’s. (foto: Machiel Kraaij)
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PUZZEL DEZE WEEK MEE EN

Twist Lite Single Giant
- Versnellingen • Shimano Nexus 7
- Remmen • Shimano Rollerbrakes
- Accu • 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*
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A.Donker
Rijwiel en Scooter palace

Buitenfestival
Zeewegbar

Succesvolle eerste
Rabo IJmond Fietsdag
IJmond - De eerste Rabo Fietsdag
voor de gehele IJmond was doorslaand succes. Voorgaande jaren werden er nog twee fietstochten georganiseerd - één boven
het Noordzeekanaal en één aan
de zuidkant van het kanaal - maar
gezien de recente fusie van de
banken ging de route dit jaar door
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Maar liefst 141 verenigingen met
in totaal ruim 3.000 deelnemers
stapten afgelopen zondag op
de fiets met als doel de clubkas
van hun stichting of vereniging
te spekken met een bedrag van
12,50 euro per deelnemer per ingeleverde stempelkaart. Vanuit dit
oogpunt super gemotiveerd trok
de gehele dag een lang lint van
fietsers door Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Spaarnwoude en Velserbroek. Dankzij een geweldige
organisatie, de ondersteuning van
zo’n 60 vrijwilligers en met entertainment bij de diverse stempelposten was het een feestelijk evenement dat al begon bij de pont
naar Beverwijk. Hier stond het trio

Second Opinion, gekleed in witte
kapiteinsuniformen en uitgerust
met een rubberbootje zonder bodem, de enorme stroom fietsers op
te wachten. ,,Neemt u maar plaats
op het zonnedek’’, klonk het, op
een pont waar werkelijk niemand
meer bij kon.
Ook bij de stempelposten Lua in
Heemskerk, de Heemskerkse Golfclub, boerderij Zorgvrij, De Hoeksteen in Velserbroek en bij het Telstar Stadion was de gehele dag
muziek te horen. Onder meer De
IJmuider Harmonie, Grace Darling,
Close2U, De Delta Singers, Shantykoor Nortada en Muziekvereniging Soli zorgden voor de nodige,
mentale ondersteuning.
Mede dankzij het aangename
fietsweer maar zeer zeker ook
dankzij de uitstekende organisatie was het enthousiasme onder
de deelnemers groot: ,,Hartstikke leuk, heel gezellig, volgend jaar
doen we zeker weer mee.” Kortom, Rabobank IJmond kan terugkijken op een zeer geslaagd fietsevenement!

IJmuiden - Zaterdag 27 september is er weer het jaarlijkse buitenfestival bij de Zeewegbar. Het festival begint om 12.00 uur, dit jaar
wordt begonnen met een stormbaan op de parkeerplaats van de
Zeeweg. Teams van 5 en een coach
strijden tegen elkaar om de eerste
plaats. Natuurlijk wordt er ook dit
jaar weer aan de kids gedacht met
onder andere een springkussen,
een tentje met heerlijke suikerspinnen en snacks, limonade en een
grabbelton. Om 18.00 uur is de loterij met super leuke prijzen, zoals
een dinerbon, een flesje drank etcetera. Om 18.30 uur start het optreden van Nando Koridon (bekend
van beste singer-song writer Nederland). En of het nog niet genoeg
is komen om 21.30 uur komen de
Flügelbabes de avond nog leuker maken met onder andere leuke acties, foto’s en gadgets. Vanaf
22.00 uur zal DJ DDV met de lekkerste beats beginnen en zo gaat
het feesten nog door tot in de kleine uurtjes. Wil jij ook de strijd aan
gaan met je team, schrijf je dan in.
Dat kan tot en met zaterdag 12.30
uur bij de bar of via Facebook. Zie
ook: Zeewegbar.weebly.com of @
FB Zeewegbar Centraal.

Kledingbeurs
Velserbroek – CB De Hoeksteen aan de Weid 24 houdt op
vrijdagavond 3 oktober weer
haar bekende kledingbeurs. Iedereen is tussen 19.00 en 20.30
uur van harte welkom om te komen kijken tussen de uitgestalde kleding. Voor meer informatie, of voor het verkrijgen van een
verkoopnummer, kunt u contact
opnemen met Nancy du Pon 0622778922 of kledingbeursdehoeksteen@gmail.com.

Italiaanse dag in
centrum Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 27 september organiseert winkelcentrum Velserbroek een geweldige Italiaanse dag! Van 10.00 tot
16.00 uur kunnen bezoekers genieten van Italiaanse proeverijen,
entertainment en natuurlijk twee
fantastische autoshows met FIAT-JES 500. Zowel autobedrijf
Koene uit Veslerbroek als de FIAT 500 Club zullen de shows stelen met deze geliefde Italiaanse auto’s. Daarnaast is er voor

jong en oud genoeg te beleven
en kan men genieten van gratis
Pizza’s en Cappuccino’s. Aan het
einde van dag kan maakt men
nog kans op een originele Vespa, een Reis naar Rome of een
verwen weekeinde met een Fiat
500. De ondernemers pakken uit
met diverse kramen waarop speciaal voor deze dag leuke aanbiedingen zijn! Kortom een bijzondere familie dag in hartje Velserbroek!

Broekendag Bij Bo

Én maak kans
op een gratis broek!
IJmuiden - Heb jij ook vaak
moeite met het vinden van een
goed zittende broek? Laat je dan
op zaterdag 27 september Bij Bo
verrassen door het fantastische
broekenmerk Jade Twelve.
Vanaf half drie kun je Jill van Jade Twelve ontmoeten, zij geeft
in korte presentaties informatie
over het merk en hoe het er achter de schermen aan toe gaat.
Daarnaast neemt zij broeken
mee die alleen deze dag Bij Bo te
verkrijgen zijn en krijg je bij jouw

aankoop een leuke giveaway!
De collectie van Jade Twelve is
fashionable, sexy, cool, chic and
especially feminine. De broeken hebben gave details en de
collectie heeft prachtige kleuren. Én, het merk heeft een goede pasvorm. Ga zaterdag vanaf
half drie met je vriendinnen naar
Bij Bo aan de Kennemerlaan en
maak bij minstens 50 aanwezigen kans op een broek van Jade
Twelve naar keuze. Zie ook: bijbo.nl of facebook.com/bijbo.
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Joy4-Jazz in
Velserbeek

Begroting gemeente Velsen

Woonlasten omlaag

Velsen – Vorige week heeft het
college van B&W de begroting
2015 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Ondanks het feit dat er in 2015 veel
veranderingen en bezuinigingen op komst zijn, wist het college toch een sluitende meerjarige begroting te presenteren. Alleen in het jaar 2015 is
sprake van een (verwacht) tekort van 1.7 miljoen euro. Dat tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Deze begroting is
de eerste van het nieuwe college
sinds haar installatie in april van
dit jaar. Met het coalitieakkoord
‘Samen verder bouwen aan Velsen’ gaat het college verder op
de ingeslagen weg.
De decentralisaties op het gebied van Awbz, Jeugdzorg en
de Participatiewet betekenen
ook een forse bezuiniging op
het totaalpakket. Om efficiënter met de middelen om te gaan
wordt samengewerkt met regionale partners, maar van burgers
wordt ook een eigen verantwoordelijkheid verwacht. In eerste instantie behouden mensen
de zorg die ze al hebben, in 2015

Vol verwondering heb ik het artikel gelezen van Zorgbalans
over de start van een nieuw
woonconcept. Nadat de organisatie op de schop is gegaan, bejaardenhuizen gesloten worden
en aanleunwoningen als bejaardenhuizen gebruikt gaan worden, komt Zorgbalans met een
nieuw concept. Na het een paar

moeten herindicaties een beter
beeld van de werkelijke behoefte en inzet geven.
Op het wensenlijstje van de gemeenten (de strategische agenda) staan vier prioriteiten: innovatieve IJmond, met een stevige verbinding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt; interessant
IJmuiden, voor een aantrekkelijke leefomgeving; avontuurlijke
kust en groen: voor een verbeterde recreatie en aantrekkingskracht voor toeristen; Energie in
Velsen, over de ontwikkeling van
efficiënte en duurzame energie,
aandacht voor afvalscheiding en
stimulatie als knooppunt voor
offshore windenergie.
Velsen gaat zo efficiënt mogelijk
om met haar financiën, dat geldt
ook voor rioolonderhoud en afvalverwerking. De gemeente wil
de hoge afvalstoffenheffing omlaag brengen, dat lukt nog niet
in 2015, maar het college wil dat
aan het einde van haar collegeperiode gerealiseerd hebben.
Ook de OZB moet zo min mogelijk omhoog, daarom stijgt in
2015 de OZB slechts 1 procent,
vanwege de indexering

keer overlezen van het artikel
begon ik aan mezelf te twijfelen.
Nieuw? Dit was toch het concept van de aanleunwoningen?
Is het wiel weer opnieuw uitgevonden, en houden ze zich daar
mee bezig? Geen wonder dat de
zorg zo duur is.
Thea en Willem Hartman, Velsen

www.lijfengezondheid.nl

Herfstdepressie?

Het Meisje van
Velsen-locatie: ‘t Châlet
Velsen - De Stadsschouwburg Velsen maakt ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan
het theaterspektakel ‘Het Meisje van Velsen’ voor, door én over
Velsen(aren). De komende weken richt de Jutter/de Hofgeest
de schijnwerpers op bijzondere
locaties die het Meisje van Velsen in de voorstelling bezoekt.
Deze week: ’t Châlet in Santpoort-Zuid.
In 1839 liet Adriaan van der
Hoop op de locatie waar nu restaurant Boschbeek gevestigd is,
het Châlet bouwen voor zijn wereldberoemde verzameling planten en gewassen. Door vererving
komt het châlet plus landgoed in
handen van de Pruisische barones Olga van Gotsh.
Barones van Gotsh bood aan het
einde van de 19e eeuw onderdak
aan een opvallend personage uit
‘Het Meisje van Velsen’. Keizerin Sissi verbleef in het Châlet
om te genezen van haar reuma. Zij volgde een zoutkuur van

de Amsterdamse arts Dr. Mezger. De keizerlijke voeten zullen zeker ook over het Velsense
strand hebben gewandeld. Officieel heeft de keizerin van Oostenrijk meerdere malen in onze
gemeente gelogeerd.
Op zaterdag 11 en 18 oktober
organiseren de Jutter/de Hofgeest en de jarige schouwburg
een speciale fietsroute met gids
langs alle Het Meisje van Velsenlocaties. Restaurant Boschbeek,
Landgoed Duin & Kruidberg en
de monumentale Korenmolen
de Zandhaas worden uiteraard
ook bezocht. De fietstocht met
gids wordt afgesloten met een
korte rondleiding door de jarige
schouwburg.
za. 11 en za. 18 oktober, speciale
Jutter-Hofgeest-fietstocht langs
Het Meisje van Velsen-locaties.
wo. 22 t/m zo. 26 oktober,
Het Meisje van Velsen, Stadsschouwburg Velsen. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Strawberries verliest
Driehuis - Het eerste mannenteam van Strawberries heeft
zondag met 3-2 verloren van
Hoorn. De wedstrijd stond bol
van de spanning en verliep niet
erg sportief.
Vanaf de eerste minuut waren de
spelers en supporters van Hoorn
bezig met provocaties richting
Strawberries en probeerden zij
de scheidsrechters aan hun kant
te krijgen. Wat betreft het hockeyspel ging de wedstrijd redelijk gelijk op, al kreeg Strawberries de meeste (kleine) kansen.
Toch was het de thuisploeg die
op voorsprong kwam dankzij gerommel in de cirkel van Strawberries. Hetzelfde overkwam
Hoorn in de cirkel aan de andere
kant en Strawberries-aanvaller
Bas van Faassen wist wel raad
met het buitenkansje: 1-1.
Hoorn moest de eerste helft afmaken met tien man. Hier wisten
de aardbeien direct van te profiteren middels een strafcorner.
Erik van den Berg pushte de bal
voor de derde keer dit seizoen

tegen de touwen.
In de tweede helft was het credo
voor de ploeg uit Driehuis duidelijk: voorsprong behouden en
geen gele kaarten ontvangen.
Lang lukte dit en het vertrouwen groeide richting een goede
afloop. Helaas werden de roodhemden weer slachtoffer van
een arbitrale dwaling en ging
een onterechte strafcorner (weliswaar op prachtige wijze) in het
doel van keeper Wouter Rempt.
Bovendien werd Sander Joustra
met een gele kaart van het veld
gestuurd. Niets aan de hand
leek het verder, want bijna kwam
Strawberries weer op voorsprong, ware het niet dat verdediger Finn van Leeuwen deze
mogelijkheid wist te verprutsen.
De tegenaanval van Hoorn die
hierop volgde, vijf minuten voor
tijd, werd wel gepromoveerd tot
doelpunt. Zo kreeg de wedstrijd
toch nog een winnaar, waar een
puntendeling misschien meer op
zijn plaats was geweest. (Finn
van Leeuwen)

Velsen-Zuid - Zondag 28 september vanaf half 3 speelt Joy4Jazz in de Theeschenkerij in het
park Velserbeek. Joy4Jazz is een
jazz-combo dat een groot repertoire jazz, ballads, funk en
Latin speelt. De vijf bandleden
hebben een ruime ervaring op
feesten, recepties en jazzfestivals, ook in het buitenland. Dit
jaar hebben ze ook op Haarlem
Jazz gespeeld. De instrumenten
zijn saxofoon, gitaar, piano, bas,
drum en zang. Ook het poprepertoire wordt niet geschuwd.
Een breed aanbod met voor elk
wat wils is de leidraad voor een
middag ongecompliceerd geniet van muziek in De Theeschenkerij, Velserbeek 3 in Velsen-Zuid.

Open podium
op De
Vuurtoren oost
IJmuiden - Afgelopen maandag
hebben de leerlingen van De
Vuurtoren oost kunnen genieten
van een open podium. De leerkrachten wilden dit schooljaar
graag goed beginnen en hebben
daarom deze geweldige middag
georganiseerd voor de leerlingen en hun ouders. In de eerste
schoolweek werden de kinderen
van alle groepen uitgenodigd
zich in te schrijven en maandag
was het dan zo ver! Nikita, Donovan, Damian, Noa en Romy
bezorgden hun medeleerlingen,
ouders en leerkrachten kippenvel door live te zingen, zo knap!
Paulina, Sannae, Jaimy Lee, Lente, Nikita, Jazzlin, Mike en Kevin
lieten hun dansmoves zien aan
het toegestroomde publiek en
de kleuters gaven met z’n allen
een aandoenlijk en gezellig optreden weg. De gymzaal was gezellig versierd en er waren veel
ouders aanwezig. Na afloop kregen de leerlingen nog iets lekkers, met dank aan de Ouderraad. Ook de ouders werden
hierbij niet vergeten. Dat op De
Vuurtoren oost veel talent rondloopt wisten men al, en dat is deze middag maar weer even bevestigd. ‘The Voice’, ‘Holland’s
got talent’ Zij zouden er niet
vreemd van opkijken als ooit één
van deze toppers daar te zien is
in de toekomst...
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Tribute to Thin
Lizzy in Thalia

Koninklijk compliment
voor basisscholieren
Velsen-Zuid - Waarom laat Tata Steel ‘s nachts alle lichten
aan staan? En kan de restwarmte van het staalbedrijf niet worden gebruikt voor een sauna?
Dit waren slechts enkele vragen
die ondernemers uit de IJmond,
waaronder Tata Steel-directievoorzitter Theo Henrar, kregen
voorgeschoteld tijdens een debat met leerlingen uit groep 8
van de Jan Campertschool. Gespreksleider was H.K.H. Prinses
Laurentien.
De vragen van de basisscholieren waren puur, ontwapenend
en soms uiterst doordacht. Op
school was duidelijk aandacht
besteed aan de ontmoeting met
de ondernemers én de prinses.
,,Winst is niet alleen geld, het
is ook geluk, liefde en vriendschap.” Zo. Of de ondernemers
zich dát wel eens realiseerden.
Eén van de scholieren vroeg zich
ook af waarom veel klasgenoten

met de auto naar school worden gebracht. ,,Fietsen is toch
veel beter voor het milieu?” Zelfs
de aanleg van de HOV-busbaan
kwam ter sprake. Geldverspilling voor slechts drie minuten
tijdwinst, vond een meisje. Het
was duidelijk dat zij ‘huiswerk’
van haar ouders mee had gekregen. De aanwezige wethouders
Arjen Verkaik en Annette Baerveldt hoorden het glimlachend
aan. De vragen en suggesties
kwam de leerlingen van de Jan
Campertschool op een koninklijk compliment te staan. ,,Jullie hebben heel goed nagedacht
over besparingen”, aldus Prinses
Laurentien. ,,Ik weet zeker dat de
ondernemers in de zaal hier iets
mee kunnen.”
Het debat vormde de afsluiting van de spectaculaire kickoff van het Promotie Evenement
Techniek IJmond. Zie voorpagina. (foto: Ko van Leeuwen)

Open dag bij De Schimmelkroft:

Maak kennis met
paard- en ponyrijden

Heemskerk - Ruitersportcentrum De Schimmelkroft houdt op
zaterdag 27 september open dag
in het kader van de actie ‘Paardrijden met plezier’ van de Federatie Nederlandse Rijscholen
(FNRS). Van 10.30 tot 15.00 uur
is iedereen welkom om kennis te
maken met paard- of ponyrijden
op een FNRS-manege. Er zijn
leuke demonstraties en is alle
gelegenheid om vragen te stellen. Natuurlijk kunnen bezoekers
ook zelf paardrijden.
Bedrijven die zijn aangesloten
bij de FNRS onderscheiden zich
door goede opleidingsmogelijkheden voor jong en oud. De
FNRS stelt het belang van plezierig en verantwoord paardrijden voorop en kent sterren toe
aan de ruitersportcentra. Aan De
Schimmelkroft zijn vijf sterren
zijn toegekend. Onlangs is men
gestart met het nieuwe concept ‘Paard & Fit’, waarbij de fo-

cus ligt op de gezondheid en fitheid van de ruiter, hetgeen uiteindelijk een positief effect heeft
op het welzijn van de paarden
tijdens het rijden. Hiervan wordt
tijdens de open dag een demonstratie gegeven. Ook kunnen de
bezoekers kennis maken met de
opstapcursus, waarin de cursisten alles leren over het omgaan
met pony’s op stal, het verzorgen en opzadelen. De stichting
‘In het zadel’ zal informatie geven over paardrijden voor mensen met een beperking. Tijdens
de open dag kunnen bezoekers
profiteren van speciale aanbiedingen, zoals twee paardrijlessen voor de prijs van één. Bonnen hiervoor zijn ter plaatse verkrijgbaar. Ruitersportcentrum De
Schimmelkroft is gevestigd aan
de Kerkweg 221b op de Heemskerkse sportboulevard. Raadpleeg de website www.schimmelkroft.nl voor het volledige
programma.

IJmuiden - De Ierse rock tributeband Limehouse Lizzy
staat bekend om hun explosieve shows en zorgt ervoor dat de
geest van rockicoon Philip Lynott
en zijn band Thin Lizzy wereldwijd in leven blijven. Met aandacht voor detail, speelse interactie met het publiek en geniale liveprestaties worden zij
door zowel publiek als critici bejubeld als ‘beyond tribute’. Bekende nummers als ‘The boys
are back in town’, ‘Whisky in the
Jar’, ‘Sarah’ en ‘Black Rose’ zullen in Thalia op zaterdag 25 oktober niet ontbreken. Wereldwijd wordt Limehouse Lizzy gezien als beste ‘Thin Lizzy tribute’
ever! Zaterdag 25 oktober Thalia
IJmuiden, toegang 15 euro. Aanvang: 20.30 uur. Info en reserveringen www.thaliatheater.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Stel uw vragen
aan onze
mindcoach
Marnie Krom

Golden Earring
in Sporthal
Beverwijk
Beverwijk - De band Golden
Earring komt op vrijdag 7 november voor de veertiende keer naar
Sporthal Beverwijk. Vijftig jaar
na de oprichting wordt de band
nog steeds de beste rockband
van Nederland genoemd! Golden
Earring heeft een unieke plaats
in de Nederlandse popmuziek.
De band scoorde met Radar Love
en Twilight Zone twee wereldhits.
Zowel in de jaren zestig, zeventig
als tachtig werd er getoerd door
de Verenigde Staten. Na het single- en lp-debuut in 1965 bleef
de band in de decennia die volgden steeds nieuw werk uitbrengen met Tits ‘n Ass uit 2012 als
het meest recente wapenfeit. De
klassieke bezetting van de band
ontstond in 1970 en is sindsdien
nog altijd in ongewijzigde vorm
bij elkaar. Golden Earring treedt
nog maandelijks op in vrijwel altijd uitverkochte zalen. Geen enkele andere Nederlandse band
komt in de buurt van deze statistieken. Kijk op www.sportcafedewalvis.nl voor meer informatie en
kaartverkoop of bel naar nummer 0621272975.

Kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 28 september wordt van 08.00 tot 15.00 uur
weer een gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein (achter de Hema). Het
plein zal weer vol staan met auto’s met goederen die verkocht
zullen worden. Men kan deelnemen aan deze leuke markt.
De kosten zijn vanaf 10 euro per
auto. Meer informatie: telefoon
0255-518380. De volgende kofferbakmarkt wordt gehouden op
19 oktober. Dit is tevens de laatste van dit jaar.

Elektrische fietsen en volle tassen

Marktlieden geven vele
mooie prijzen weg
Velsen - Hoe leuk het is op de
drie markten in Velsen merk je
pas als je erheen gaat. Mooie en
lekkere verse producten, aparte kleding, drogisterij-, hobbyen dierenproducten, fournituren
en ga zo maar door. En gezellig
is het er ook, alle marktmensen
hebben wel een jolig praatje en
eigenlijk kom je er ook bijna altijd wel bekenden tegen.
Toch vinden de marktlieden van
Velsen het nodig om met een
grootse actie aandacht voor de
markt te vragen en de bezoekers
extra te verwennen. Dat doen zij
in oktober met een bijzondere
actie, waarbij op elke markt elke week vier volle tassen met uiteraard heerlijke marktproducten worden verloot. Daarnaast
dingt iedere klant mee naar een
van de twee elektrische fietsen
die ook per markt ter beschikking worden gesteld. Niet zomaar een fiets, maar een fiets
van goede kwaliteit, een Giant
Twist Lite Single met een waarde van 1499 euro. De kans dat
je als marktklant een volle tas of
een elektrische fiets wint is dus
enorm groot.
Bij elke aankoop bij een marktkraam op een van de drie markten, in Velserbroek, IJmuiden of
Santpoort-Noord, krijg je een

coupon om in te vullen. Nog dezelfde marktdag wordt om drie
uur een trekking verricht voor
een van de vier volle tassen. Die
kunnen de volgende marktdag
worden opgehaald.
Alle ingeleverde coupons worden per markt verzameld en
daaruit worden dan de twee winnaars voor de elektrische fietsen
getrokken. Dat gebeurt op de
laatste marktdag van de maand
oktober: op dinsdag 28 oktober
in Velserbroek, op donderdag 30
oktober in IJmuiden en op vrijdag 31 oktober in SantpoortNoord, steeds om drie uur. De
winnaars van de tassen en de
fietsen worden in deze krant bekend gemaakt.
Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de marktkooplui zelf.
Een prachtig initiatief dat wel beloond mag worden met een bezoek. Dat doet u uiteraard niet
alleen voor de prijzen die men
kan winnen. De markten staan
er van 9 tot 4 uur en er zijn tal
van redenen om weer eens langs
te gaan: al die verse producten,
de voordelige fruit en groenten,
de smakelijke stroopwafels en
noten, de heerlijke vis, de leuke
kleding, een lekkere snack en de
typische gezelligheid die je alleen op een markt vindt.
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Vrouwen
Velsen winnen
in Apeldoorn
Driehuis - De vrouwen van Velsen hebben goede zaken gedaan door in Apeldoorn van Victoria Boys te winnen. Het zag er
in eerste instantie niet naar uit
dat er iets te halen viel voor de
ploeg van Johan Kraaikamp. Victoria Boys begon messcherp aan
de wedstrijd en Velsen had grote moeite met het hoge tempo.
Binnen vijf minuten kreeg doelvrouw Lisette Hamidovic de 1-0
te verwerken na een keurig uitgespeelde aanval. Velsen kreeg
pas wat meer grip op de snelle en behendige ploeg, nadat
Kraaikamp rechtsbuiten Joyce van Gelder noodgedwongen
moest wisselen. Hij bracht de
middenvelder Dionne Ramerman in en schakelde met deze
wissel over van 4-3-3, naar 4-42. Een goede keuze, zo bleek later. Een loepzuivere pass van Solange Straver belande precies
in de loop van de razendsnelle
Mosterd. Die twijfelde echter net
iets te lang, waardoor de keeper
de bal van haar schoen kon tikken. Velsen realiseerde zich dat
het niet zo kansloos was als het
begin deed vermoeden en schakelde een paar tanden bij. Op
slag van rust werd Velsen beloond voor de getoonde moed.
Solange Straver tikte met een
volley een hoekschop van Denise Brinkman binnen.
De tweede helft bleef Victoria de
bovenliggende partij, maar wist
het, nauwelijks echt gevaarlijk
te worden. Het slot op de deur
was Velsen aanvoerster en laatste vrouw, Samira Granetia, die
uitstekend rugdekking bood aan
haar verdediging. Velsen hoopte
op een puntje, waardoor het zich
met name toelegde op het verdedigen van deze stand. Voormalig Topklasse speelster Rona
Mosterd dacht hier echter heel
anders over en nam, een kwartier voor tijd, de ploeg bij de
hand. Met een felle actie veroverde zij op de middenlijn de
bal, waarna de weg naar de goal
vrij lag en de uitkomende keepster deze keer wel omspeelde.
1-2. Tien minuten later was het
opnieuw Mosterd, die door een
perfecte steekpass van Thamar
Veering werd gelanceerd. Mosterd schoot beheerst de 1-3 binnen, waarmee deze knappe zege
een feit was.

Derde nederlaag op rij Teleurstelling bij Velsen
IJmuiden - In de thuiswedstrijd
tegen debutant VVIJ uit IJsselstein heeft Stormvgoels haar
derde nederlaag op rij geleden. De eerste helft liet een matig spelend Stormvogels zien en
binnen zes minuten nam VVIJ de
leiding door Jimmy van Baalen.
In de tiende minuut haalde Hannibal Jacob een tegenstander
onderuit en de toegekende strafschop werd door Mohammed
Bouabgha in tweede instantie
benut, 0-2.
Met nog een kwartier voor de
rust te gaan een offensief van
Stormvogels en met een ferme
kopbal in de kruising van uitblinker Mischa Plug na een goed genomen hoekschop van Erik Homan werd twee minuten voor
rust de stand verkleind tot 1-2.
In de 53ste minuut was de stand
weer gelijk. Na een dieptepass
van Erik Homan was VVIJ-doelman Kolvers iets eerder bij de
bal, maar schoot deze keihard
tegen Geoffrey Verweij op die in
de kluts makkelijk tot scoren kon
komen, 2-2.
Stormvogels bleef de betere
ploeg en halverwege de twee-

de helft nam het zelfs de leiding.
Een vrije schop van Erik Homan
werd doorgekopt door Mischa
Plug voor de voeten van invaller
Etkin Zivkara en met een keiharde schuiver werd doelman Kolvers voor de derde keer het nakijken gegeven.
In plaats van haar voorsprong te
koesteren, bleven de IJmuidenaren de aanval opzoeken met alle risico’s van dien, want vier minuten na het derde doelpunt
van Stormogels werd Jimmy van
Baalen door de 18-jarige Tyrone Fonville in stelling gebracht,
3-3. Tien minuten later werd dezelfde Fonville de matchwinner
voor VVIJ. Geheel vrijstaand kon
hij vanaf 18 meter onhoudbaar
voor doelman Adrichem in de
kruising schieten om vervolgens
een minuut later met zijn hak de
eindstand op 3-5 te bepalen. Dat
Stormvogels duidelijk in de hoek
zit waar de klappen vallen, is opnieuw bewezen.
Zondag is DEM in Beverwijk de
tegenstander. Hopelijk wordt
dan de hatelijke nul op de ranglijst weggepoetst.

IJmuiden verliest nipt
IJmuiden - VV IJmuiden heeft
de derde wedstrijd van het
seizoen niet weten te winnen. Het team verloor in Heerhugowaard met 1-0 van Reiger Boys. IJmuiden had rekening gehouden met een sterkere tegenstander, maar die
verwachting bleek niet helemaal juist. De ploeg van Rick
van Amersfoort domineerde
de eerste helft en dwong Reiger Boys ver terug op de eerste helft. Na 20 minuten kreeg
IJmuiden de ultieme kans om
op voorsprong te komen. Aanvoerder Kelly Meijboom mocht
aanleggen vanaf 11 meter,
maar faalde jammerlijk. Waar
IJmuiden op voorsprong had
moeten komen, was het de

thuisclub de maximaal profiteerde. Direct na de strafschop belandde de bal bij de
spits die op zijn beurt niet
faalde. De ruststand was tevens de eindstand. ,,Het zit
IJmuiden tot nu toe niet mee.
We hebben 1 punt, maar dat
hadden er net zo goed 9 kunnen zijn. Natuurlijk heb je daar
niks aan, maar we raken hier
echt niet van in de war. We
zijn gewoon een hele sterke
ploeg’’, aldus Rick van Amersfoort, die Kai Brouwer en Merijn van Urk met zware blessures zag uitvallen. Twee belangrijke steunpilaren zien uitvallen is natuurlijk zorgelijk, maar
vooral voor die jongens bijzonder vervelend.

VVH wint van buurman
Velserbroek - De derby uit
Haarlem-Noord tussen Onze
Gezellen en VVH/Velserbroek
is met een 0-3 zege in het voordeel beslist van VVH. Op het
veld van Onze Gezellen was
het VVH dat het betere van het
spel had, in een verder rommelige eerste helft. Uit een goed
genomen corner was het Jesse
Mantje die de 0-1 op het scorebord zette. OG moest nog in
de eerste helft met tien man verder, nadat een OG speler te wild
doorliep op de VVH doelman.
Vlak na rust besliste VVH de
wedstrijd door een doelpunt van

Jeffrey Kors. Diep in de tweede helft maakte invaller Thomas
Perrels er nog 0-3 van en werd
de wedstrijd tegen buurman
Onze Gezellen uiteindelijk redelijk eenvoudig gewonnen. Daarmee is VVH het seizoen aardig
gestart en staat het nu op een
gedeelde 5e plek met slechts
één punt achterstand op de bovenste vier. Aanstaande zondag staat er opnieuw een mooie
wedstrijd op het affiche. VVH/
Velserbroek neemt het dan op
tegen Spaarnwoude 2. De wedstrijd start om 14.00 op het VVH
complex.

Driehuis - Afgelopen zondag
speelde Velsen de belangrijke
thuiswedstrijd tegen West Frisia. De bezoekers stonden op drie
punten dus een mooie gelegenheid om bij een overwinning weer
aansluiting te krijgen. Velsen verloor echter onverdiend!
Het was West Frisia dat direct de
aanval zocht echter na een klein
kwartier nam Velsen het initiatief
over en was vooral gevaarlijk via
de rechterkant. Maar ofschoon
Tim Groenewoud diverse malen
zijn verdediger zijn hielen liet zien
leverde dit weinig op. Het spel
golfde op en neer zonder dat beide ploegen gevaarlijk werden. In
de twintigste minuut moest doelman Thomas de Vries handelend
optreden na een hard ingeschoten bal vanuit een corner. Veel
meer wapenfeiten waren er niet
en zo eindigde een rommelige
eerste helft zoals deze begon: 0-0.
Na de thee was Velsen sterker
en had veel meer balbezit dan
West Frisia. Ne een half uur in de
tweede helft een omhaal van Erik
Metgod in het strafschopgebied
van West Frisia en deze belandde
op de hand van een verdediger.
De scheidsrechter aarzelde geen
moment: strafschop. Henk Swier
had Velsen, met nog een kwartier
te spelen, op voorsprong kunnen
zetten, maar hij faalde vanaf elf
meter. Velsen gooide er nog een
schepje bovenop en de defensie
van West Frisia kreeg het zwaar
te voorduren. Zeker drie kansen

volgden elkaar snel op maar de
schoten van de Velsen-aanvallers
misten de goede richting. Daar
waar iedereen de voorsprong van
Velsen verwachtte viel de goal aan
de andere kant. In de zeventigste
minuut verloor Remco van Dam
de bal knullig. Alleen voor Velsen
doelman Thomas de Vries maakte de aanvaller van West Frisia
geen fout: 0-1. Zeven minuten later gooide West Frisia de boel op
slot na weer een foutje in de verdediging: 0-2. De teleurstelling in
het Velsen-kamp was groot. Drie
wedstrijden niet de mindere zijn
en slechts een punt binnenhalen.
Aanstaande zondag speelt Velsen
in Castricum tegen Vitesse 22. De
opdracht is simpel. Er moet gewonnen worden.

SVIJ E1 wervelt
over Velsen heen
IJmuiden - Zeker in het begin
was het duel tussen SVIJ E1 en
Velsen een gelijkopgaande strijd.
Het was te zien dat beide ploegen zich goed hadden voorbereid.
De door de coaches uitgestippelde tactiek werd moeiteloos uitgevoerd. Meestal eindigen dergelijke wedstrijden dan ook in een
bloedeloos gelijkspel, dit keer zou
het echter anders verlopen. Langzamerhand groeide ook langs de
lijn het enthousiasme en de aanmoedigingen werden luider en
luider. Velsen bleek over een goede defensie te beschikken en hadden in de beginfase van de wedstrijd de zaak onder controle. SVIJ
heeft in Jelle Dik een fantastische
doelman en hij wist Velsen van het
scoren te houden. Voor beide doelen ontstonden enkele hachelijke
momenten, maar gescoord werd
er nog niet. Langzaam kantelde de
wedstrijd in het voordeel van SVIJ.
Op het middenveld werd regelmatig de slag gewonnen en een
doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Schoten van Lars Schotvanger en Huub Gouda gingen rakelings naast of over. De verdediging van Velsen kon niet veel
anders meer doen dan de bal zo

maar naar voren trappen. De aanvalsgolven van SVIJ rolden als een
tsunami over de geel-blauwen uit
Driehuis. Dit konden ze niet lang
meer volhouden. Eindelijk na 16
minuten viel dan het eerste doelpunt, een machtig schot strak in
de kruising. Toch gaf Velsen zich
nog niet gewonnen en met spaarzame counters werd de alertheid
van de SVIJ verdediging een aantal keren getest. Dan valt vlak na
de rust dan toch de tweede goal
voor de thuisploeg. Een schitterende combinatie over de rechterkant, een strakke voorzet en
met een simpele schuiver in de
hoek was de doelman kansloos.
De coach van Velsen probeerde zijn mannen nog op te peppen en moed in te spreken. Eén
doelpunt en de aansluiting was
weer gevonden en wie weet wat
er dan zou gebeuren. Helaas voor
Velsen pakte het heel anders uit.
SVIJ bleek over meer power te
beschikken en het loopvermogen
van de Zeewijk spitsen was een
brug te ver voor de verdedigers
van Velsen. Eerst scoorde Lars
Schotvanger en daarna nog Tibbe
Dik. Al met al een verdiende 4-0
overwinning voor SVIJ E1.
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Stadslezing 2014

Het college van burgemeester en wethouders
nodigt u van harte uit om bij de 4e Velsense
stadslezing aanwezig te zijn.
Op woensdag 1 oktober 2014 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Professor dr. Marjan Schwegman, directeur van het
Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies
(NIOD) geeft dit jaar invulling aan deze lezing met als
onderwerp: Niet van deze tijd? Verzet tijdens WO II
als inspiratiebron voor het hier en nu.
Zij laat tijdens de lezing aan de hand van voorbeelden
zien dat verzet juist ontstond doordat mensen hun
‘gewone’ levenswijze voortzetten onder ongewone
omstandigheden.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden via communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat in volgorde van binnenkomst.

Burgemeester Weerwind:

‘Geweld sta ik niet toe’
Vorige week donderdag, 18 september jl., is op het Plein 1945
een meisje mishandeld. De
schokkende beelden hiervan zijn
in het begin van de avond verspreid via social media. De daders van dit incident zijn diezelfde avond nog door de politie
aangehouden en in verzekering
gesteld. Het gaat hier om twee
jongens in de leeftijd van 14 en
15 jaar uit Beverwijk en Heemskerk. Maandagmiddag heeft
de rechter-commissaris besloten ze onder voorwaarden te laten gaan. Ze zijn nog wel verdachten. Zo ook de persoon, die
de opnames met zijn mobieltje
heeft gemaakt en zichzelf heeft
gemeld bij de politie.

Burgemeester geschokt
Reactie burgemeester Franc Weerwind: “Ik wist even niet wat ik zeggen moest toen ik de beelden zag.
Zulk heftig geweld en zo dichtbij blijft voor mij moeilijk voor te
stellen. Ik begrijp heel goed dat deze beelden tot veel emotionele reacties hebben geleid bij onze inwoners. Zelfs zover, dat er mensen
waren die zelf orde op zaken wilden gaan stellen. Maar geweld sta

Financiën Velsen in evenwicht
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de begroting 2015 opgesteld en deze ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het is de eerste begroting van dit college, dat
in april 2014 is geïnstalleerd. De
financiën van Velsen zijn in evenwicht. Het financieel meerjarenperspectief is sluitend. De begroting staat voor 6 november
a.s. op de raadsagenda.

Lasten voor de burgers
Het college streeft naar lagere
woonlasten (kosten als gevolg van
rioolonderhoud, afvalverwerking
en de Onroerend Zaak Belasting).
Vooral de afvalstoffenheffing zorgt
in Velsen voor hogere woonlasten. Mede door een rijksbelasting
op het afval, viel aan verhoging van

de afvalstoffenheffing in 2015 niet
te ontkomen. De Onroerend Zaakbelasting (OZB) in 2015 is slechts
geïndexeerd. Dit komt neer op een
stijging van gemiddeld 1 %. Het rioolrecht is evenals als vorig jaar
verlaagd.
Decentralisaties
De rijksoverheid hevelt taken over
naar de gemeente op het gebied van
de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), de Jeugdzorg en
de Participatiewet (werk) en voert
tegelijkertijd een forse bezuiniging door. Samen met haar regionale partners werkt Velsen hard om
deze nieuwe en omvangrijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. De overname van de rijkstaken
vergt een andere werkwijze. Uitgangspunt is de vraag en niet lan-

ger het aanbod. Van burgers wordt
verwacht dat ze meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Cliënten behouden in eerste instantie
de zorg die ze hebben. Herindicatie in de loop van 2015 moet een beter beeld van de werkelijke behoefte en inzet geven. Voor Velsen liggen er taken als consulentschap,
zorg voor nieuwe doelgroepen (Wajong), opzet van een informatiesysteem en verwerking van meer bezwaarschriften.
Economie en toerisme
Een stevige verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van
groot belang. De gemeente zet zich
in om kennisinstellingen en kenniswerkers naar de regio te halen,
innovatie te faciliteren en te stimuleren. Eveneens beoogt de ge-

ik niet toe. In welke vorm dan ook.
Het is dan ook goed dat de daders
zijn opgepakt en justitie nu gaat
bepalen welke straf zij zullen krijgen.’’
Wat te doen als getuige
De politie roept mensen op bij een
dergelijke melding niet zelf het heft
in hand te nemen, maar bij heterdaad direct contact op te nemen via
het alarmnummer 1-1-2. Daarnaast
zijn er tips hoe u slachtoffers van
geweld kunt helpen, zonder uzelf in
gevaar te brengen. Deze tips lijken
voor de hand liggend, maar vergeet
u niet dat iemand die getuige is van
straatgeweld vaak onder de indruk
is en geschokt. U denkt niet altijd
helder en soms gebeurt er veel tegelijk. Geschreeuw, huilen, vloeken. U ziet de agressie van de aanvaller en de pijn van het slachtoffer.
In zo’n situatie heeft u niet meteen
paraat wat u zou kunnen doen. Onthoud daarom de volgende vier tips:
1. mobiliseer omstanders
(maak lawaai)
2. bel het alarmnummer 1-1-2
3. onthoud de kenmerken van de
dader(s)
4. laat het slachtoffer niet alleen
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Financiën Velsen in evenwicht (vervolg)
meente versterking van de maakindustrie; een belangrijke economische pijler in de IJmond. Verder
zijn de pijlen gericht op een boeiende aantrekkelijke leef-en winkelomgeving, vooral die van de Lange Nieuwstraat en Halkade/OudIJmuiden. Toerisme en recreatiemogelijkheden van de kust dienen

bevorderd te worden. Voorwaarde daarvoor is de bereikbaarheid
van de regio; daarom werkt Velsen
mee aan de realisatie van het R-net
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Bovendien wordt in 2015 onderzocht of en waar er ﬁetssnelwegen
kunnen worden aangelegd.

Regionale samenwerking
Net als in voorgaande jaren werkt
Velsen samen met haar partners –
afhankelijk van het onderwerp is dat
lokale samenwerking, met Amsterdam (MRA), met de regio (IJmond)
en de veiligheidsregio (VRK). Het
belang van het regionale schaalniveau zal de komende jaren alleen

maar toenemen, gezien de omvang
van de thema’s waar de gemeente
voor staat.
Meer informatie over de begroting
2015 op www.velsen.nl. Op 6 november staat de begroting bij de gemeenteraad op de agenda; de vergadering
is openbaar. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkmobiel in
Zwanebloemplantsoen
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 9 oktober staat
het wijkteam klaar in het Zwanebloemplantsoen/ ‘t Asfalt’ in Velserbroek.

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
ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.
Op donderdag 9 oktober 2014 staat
het wijkmobiel van 15.00 tot 17.30 uur

Het wijkteam komt naar u toe op 9 oktober!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en
sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar?

De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Zwanenbloemplantsoen/'t asfalt in
Velserbroek.

Wanneer?

De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 9 oktober van 15.00 tot 17.30 uur.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

aan het Zwanebloemplantsoen/’t
Asfalt’ in Velserbroek. Meer informatie of vragen bij Rob Plessius,
relatiemanager gemeente Velsen:
0255-567369.

Rondleiding gemeentehuis
Ongeveer dertig architectuurliefhebbers lieten zich afgelopen zaterdag in
twee groepen rondleiden door het vernieuwde gemeentehuis van Velsen. In
de trouwzaal ziet u Siem Schaafsma (links op de foto) van de Stichting Dudok Velsen, de gids voor deze dag. Tijdens het kopje koffie na aﬂoop waren er
positieve geluiden. In november zal er weer een rondleiding worden gepland.
Deze zal tijdig op de infopagina van de gemeente Velsen worden aangekondigd. (foto: Reinder Weidijk)

Werkgevers in het zonnetje gezet

Ontbijt tijdens WerkWeek
Op vrijdag 19 september organiseerde IJmond Werkt! samen met
de IJmondgemeenten en de gemeenten in Zuid-Kennemerland,
UWV en Paswerk een inspirerend
ontbijtje in het Piet Blomgebouw
in Heemskerk. Werkgevers die de
afgelopen periode jongeren de
kans hebben gegeven om gedurende zes maanden werkervaring
op te doen, waren hiervoor uitgenodigd. Zij aten samen met de
jonge werknemers.

De ontbijtsessie was onderdeel van
de landelijke actie WerkWeek, een
initiatief van Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkeloosheid. In het hele land organiseerden gemeenten, bedrijven, UWV,
scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers, alsook jongeren zelf activiteiten om de kansen van jongeren
op werk te vergroten. Albert Mulder, gebiedsmanager bij Stichting
Kontext daarover: ,,Wij waren aanvankelijk wat huiverig over weer
een stagiaire, maar spijt hebben we
niet. Integendeel, stagiaire Suzan,
hbo-opleiding sociale dienstverle-

ning, heeft de kans met beide handen aangegrepen.’’ De mogelijkheid
om de jongerenvoucher in te zetten,
waardoor de kansen voor jongeren
aanzienlijk vergroot worden, is volgens hem een super goed initiatief.
,,Maar wat gebeurt er straks met
Suzan als haar tijd erop zit?”, vroeg
Mirjam Sterk zich hardop af. ,,We
zijn wel van plan haar een baan aan
te bieden. Met ons netwerk moet
dat lukken’’, aldus Mulder. Andere
werkgevers deelden dit enthousiasme: ,,Wij gaan zeker vaker gebruik
maken van de diensten van IJmond
Werkt! en het Werkgevers Servicepunt. Zij weten wie er in de kaartenbakken zitten en dat scheelt ons
een ﬂinke zoektocht naar gekwaliﬁceerd personeel.” Op de foto, helemaal rechts: Mirjam Sterk in gesprek.
Werkgevers die ook geïnteresseerd
zijn in het in dienst nemen van
een jongere of andere diensten van
IJmond Werkt! en het Werkgevers
Servicepunt kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0251279045 of email: info@wspijmond.
nl.
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Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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 09.00 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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
september tot en met 19 september 2014 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
De Rijpstraat 18, plaatsen dakopbouw(19/09/2014) w14.000434;
Strandweg ong., oprichten vrieshal met kantoor (17/09/2014)

w14.000428;
Bonekampstraat 13, plaatsen erker
(15/09/2014) w14.000420;
Kennemerstrand 160, oprichten paviljoen (16/09/2014) w14.000426.

Hoofdstraat 290, legaliseren hekwerk (15/09/2014) w14.000421.

Driehuis
Van Maerlantlaan 8, kappen boom
(17/09/2014) w14.000427.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 24, kappen 2 bomen
(18/09/2014) w14.000433.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/09/2014)
w14.000431;
Park Kennemergaarde, kappen
boom (17/09/2014) w14.000430;

Velserbroek
Geen mededelingen.

lem, 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.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 2, legaliseren hoekdakkapel (18/09/2014) w14.000374;
Bosbeeklaan 4, plaatsen hoekdakkapel (18/09/2014) w14.000360;
Bickerlaan 66, plaatsen luifel
(18/09/2014) w14.000323.

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

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 9, kappen 2 bomen
(22/09/2014) w14.000397;
Duinweg of Duivelslaan 30, wijzigen
voorgevel
(18/09/2014)
w14.000370.

IJmuiden
Pruimenboomplein 37, 68, 69, 91,
95 en 101, plaatsen balkonbeglazing
(22/09/2014) w14.000395.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 241, kappen boom
(15/09/2014) w14.000423;

Heirweg 2, wijzigen verleende omgevingsvergunning (w13.000396 oprichten Brede school)(17/09/2014)
w14.000429.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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

Driehuis
Van Maerlantlaan 8, kappen boom
(22/09/2014) w14.000427.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 88b, plaatsen
perceelafscheiding (16/09/2014)
w14.000394;
Wenckebachstraat 146, veranderen tankstation (18/09/2014)

w14.000393.
Velserbroek
Mina Krusemanstraat 33, plaatsen
dakkapel
(23/09/2014)
w14.000349;
Korteweid 9, plaatsen kunststof kozijnen (23/09/2014) w14.000365.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande projecten een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2014 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens zijn de
besluiten in te zien op www.velsen.
nl via het menu: direct naar/ meer
nieuws/ besluiten en vergunningen.
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Besluiten (vervolg)
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunningen en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten binnen een
termijn van 6 weken met ingang van
de dag na die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Het
betreft:

w13.000375;
Orionweg 576, brandveilig gebruik basisschool (18/09/2014)
w14.000282.

IJmuiden
Eenhoornstraat 2, brandveilig gebruik school/sporthal (18/09/2014)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 79, brandveilig gebruik manege (18/09/2014)
w14.000080.

Evenementen artikel 2:17 APV
7 december 2014, mountainbike
wedstrijd (Mountainbike Beach
Battle), strand van Velsen Noord
(18/09/2014) u14.008962;
9 november 2014, strandrace Hoek
van Holland-Den Helder, strand
IJmuiden aan Zee, passage Havengebied (22/09/2014) u14.006544.

Raadsplein
Op donderdag 2 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

zich tot uiterlijk dinsdag 1 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grifﬁer@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Nota uitgangspunten welstand
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
Inzicht in ﬁnanciële situatie Veiligheidsregio Kennemerland
Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u

tegen Wim Geels, Wim kon de
vele stukken van Jaap niet tegen houden en werd mat gezet.
Floor Schoone nam het op tegen Dick Wolkers, Floor wist
een pion te winnen en was op
zoek naar de winnende zet/
combinatie, deze kon hij uiteindelijk niet vinden en daarom waren beide heren tevreden met remise.
De langste partij van de avond
was die tussen Barry Broek en
Paul Koper. Barry was op zoek
naar de overwinnen en weigerde zich bij een ander resultaat
neer te leggen.
Toch leek het erop dat Barry de partij zou verliezen toen
hij een stuk weg gaf. Gelukkig
voor hem deed Paul hetzelfde
en besloten ze, tot Barry`s teleurstelling, tot remise.
Voor alle uitslagen en de tussenstand zie www.schaakclubkijkuit.nl.

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 3 oktober: gerookte kipsalade, broccoli, aardappelpuree met kaas en spek. Toetje
van de chef. Kosten 6,50. Aanvang
12.30 uur. Reserveren maandag 29
september tussen 11-12 uur.
Verkoop cadeau-artikelen van
Jo’s cadeaushop op vrijdag 26
september vanaf 10.00 uur. Toegang gratis.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650
de zwemzaal, met de tijd van je Open tafel vrijdag 26 septemroetsjpartij erop. Deze tijd én de ber: Chinese tomatensoep, ballen
foto zijn later terug te vinden op van de Radja, perzik met slagroom
de website van het zwembad, en koffie met een koekje. Aanzodat je die kunt delen op Face- vang 12.00 uur. Kosten 6,50 euro.
book, Twitter, e-mail of waar dan Woensdag 1 oktober: slaatje, haook. Vrijdagavond om 18.00 uur chee met rode kool, suikerwafel
wordt tijdens het discozwemmen met warme kersen en koffie met
de installatie officieel in gebruik een koekje. Aanvang 12.00 uur.
genomen. Lachen!
Kosten 6,50.

Interactief de glijbaan af

Interactief de glijbaan af
IJmuiden - Zwembad de Heerenduinen komt met een spetterende primeur: de interactieve glijbaan. De glijbaan was er al
maar er is een interactieve glijbaaninstallatie aan toegevoegd.
Wie boven in de glijbaantoren
staat, kan via een druk op de
knop aangeven of je wilt dat je
foto verschijnt op het scherm in

Ouderennieuws

Sinclair Koelemij houdt
koppositie bij Kijk Uit

de zwemzaal, met de tijd van je
roetsjpartij erop. Deze tijd én de
foto zijn later terug te vinden op
de website van het zwembad,
zodat je die kunt delen op Facebook, Twitter, e-mail of waar dan
ook. Vrijdagavond om 18.00 uur
wordt tijdens het discozwemmen
de installatie officieel in gebruik
genomen. Lachen!

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 3 oktober: gerookte kipsalade, broccoli, aardappelpuree met kaas en spek. Toetje
van de chef. Kosten 6,50. Aanvang
12.30 uur. Reserveren maandag 29
september tussen 11-12 uur.
Verkoop cadeau-artikelen van
Jo’s cadeaushop op vrijdag 26
september vanaf 10.00 uur. Toegang gratis.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650
Open tafel vrijdag 26 september: Chinese tomatensoep, ballen
van de Radja, perzik met slagroom
en koffie met een koekje. Aanvang 12.00 uur. Kosten 6,50 euro.
Woensdag 1 oktober: slaatje, hachee met rode kool, suikerwafel
met warme kersen en koffie met
een koekje. Aanvang 12.00 uur.
Kosten 6,50.

IJmuiden - Sinclair Koelemij
weigert te verliezen! Vrijdag
was Andries Visser zijn volgende slachtoffer. Andries had
geen tijd gehad om te rokeren
en dat bleek uiteindelijk ook
zijn ondergang, Sinclair hield
de koning in de gaten en kon
hem mat zetten.
Gregory van den Ende had ook
nog niet verloren en mocht deze trend proberen door te zetten tegen Colleen Otten, Colleen nam vanaf het begin de
overhand en zette langzaam
maar zeker Gregory vast. Met
winst voor Colleen als resultaat.
Ingmar Visser had het moeilijk met Patrick de Koning, op
het doorslag gevend moment
speelde Patrick op veilig ipv
een pion te winnen en zodoende werd hij steeds verder terug
geduwd met een verlies partij
tot resultaat.
Jaap Beekhuis was de betere

Ouderenn

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

IJmuiden - Zwembad de Heerenduinen komt met een spetterende primeur: de interactieve glijbaan. De glijbaan was er al
maar er is een interactieve glijbaaninstallatie aan toegevoegd.
Wie boven in de glijbaantoren
staat, kan via een druk op de
knop aangeven of je wilt dat je
foto verschijnt op het scherm in

Sinclair Koelemij houdt
koppositie bij Kijk Uit

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl

tegen Wim Geels, Wim kon de
vele stukken van Jaap niet tegen houden en werd mat gezet.
Floor Schoone nam het op tegen Dick Wolkers, Floor wist
een pion te winnen en was op
zoek naar de winnende zet/
combinatie, deze kon hij uiteindelijk niet vinden en daarom waren beide heren tevreden met remise.
De langste partij van de avond
was die tussen Barry Broek en
Paul Koper. Barry was op zoek
naar de overwinnen en weigerde zich bij een ander resultaat
neer te leggen.
Toch leek het erop dat Barry de partij zou verliezen toen
hij een stuk weg gaf. Gelukkig
voor hem deed Paul hetzelfde
en besloten ze, tot Barry`s teleurstelling, tot remise.
Voor alle uitslagen en de tussenstand zie www.schaakclubkijkuit.nl.

Opstellen Milieu-beleidsplan 2015-2020

IJmuiden - Sinclair Koelemij
weigert te verliezen! Vrijdag
was Andries Visser zijn volgende slachtoffer. Andries had
geen tijd gehad om te rokeren
en dat bleek uiteindelijk ook
zijn ondergang, Sinclair hield
de koning in de gaten en kon
hem mat zetten.
Gregory van den Ende had ook
nog niet verloren en mocht deze trend proberen door te zetten tegen Colleen Otten, Colleen nam vanaf het begin de
overhand en zette langzaam
maar zeker Gregory vast. Met
winst voor Colleen als resultaat.
Ingmar Visser had het moeilijk met Patrick de Koning, op
het doorslag gevend moment
speelde Patrick op veilig ipv
een pion te winnen en zodoende werd hij steeds verder terug
geduwd met een verlies partij
tot resultaat.
Jaap Beekhuis was de betere

1: Raadzaal
19.30-21.00

Ouderennieuws

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

