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Peuterspeelzalen samen
velserbroek - vanaf dit 
schooljaar zijn de velser-
broekse peuterspeelzalen Ie-
nie Mienie en ‘t Broekje sa-
mengevoegd in de locatie 
van ‘t Broekje aan de Weid. 
op woensdag 3 oktober werd 
de gezamenlijke locatie on-
der grote belangstelling her-
opend. Tegelijkertijd werd 
de nieuwe naam bekendge-
maakt: De Speelweide.

In Velserbroek worden steeds 
minder kinderen geboren, en er 
komen dus ook steeds minder 
kinderen naar de peuterspeel-
zaal. Dit was voor Stichting Wel-
zijn Velsen afgelopen zomer re-
den om te besluiten Ienie Mienie 
in te voegen in ‘t Broekje. In de 
twee lokalen van ’t Broekje was 
er genoeg ruimte om alle peu-
ters – en ook een deel van de 
leidsters - van Ienie Mienie een 
plaats te geven. 
De opening werd verricht door 
wethouder Annette Baerveldt, 
vanzelfsprekend met hulp van 
de peuters. Het leidstersteam 

en de oudercommissie zorgden 
voor een feestelijke ontvangst in 
de volledig opgeknapte en ge-
schilderde lokalen. Voor de peu-
ters en hun broertjes en zusjes 
waren er tijdens de openings-
middag nog extra attracties. De 
buitenspeelplaats van Speel-
weide was omgetoverd in een 
echt boerenweiland: boer Dré  
Lammers had schapen en po-

ny’s meegebracht. Op de pony’s 
mocht een ritje gemaakt worden, 
een mogelijkheid waar veel kin-
deren gebruikt van maakten!
Peuterspeelzaal De Speelwei-
de is gevestigd aan De Weid 
22 in Velserbroek, telefoon 023-
5385405. Aanmelden kan via 
Stichting Welzijn Velsen, telefoon 
0255-548548. (foto: Ed Geels Fo-
tografie)

Klaar voor de start...
Driehuis - Een sportieve start 
van de Kinderboekenweek 
heeft de leerlingen van basis-
school de Toermalijn nog na-
drukkelijker verbonden met Tel-
star. Met veel familie als pu-
bliek zongen de leerlingen het 
lied ‘Klaar voor de start’, waar ze 
in de aanloop naar de Kinder-
boekenweek al flink op hadden 
geoefend. Niet alleen de leer-
lingen van de Toermalijn, maar 

ook de Witte Leeuwen stonden 
uitbundig mee te zingen en te 
dansen.
De organiserende juffen Ger-
da en Floor hadden bedacht 
dat het thema ‘Klaar voor de 
start’ in een sportieve omgeving 
moest beginnen. Wat is er dan 
mooier om dat te doen in het 
stadion van Telstar?
Op dit moment staan veel acti-
viteiten in het teken van de Kin-

derboekenweek. Zo hebben 
de leerlingen van groep 8 een 
gastles gekregen van een jour-
nalist. Wat ze daar hebben ge-
leerd brengen zij in de praktijk 
door de spelers van Telstar te 
interviewen. 
Het thema wordt afgesloten 
met een kijkavond. Dan is te 
zien wat de kinderen allemaal 
hebben gelezen, geschreven en 
hebben gemaakt.

Getuigen gezocht van 
openlijke geweldpleging
regio - Op vrijdagavond, tus-
sen 20.45 uur en 21.00 uur is 
een 20-jarige vrouw uit IJmui-
den mishandeld door zes man-
nen. De vrouw stapte in bus 
75, in de richting van Haarlem. 
Twee mannen, die tegenover 
haar zaten, maakten een op-
merking die uitmondde in een 
discussie. De vrouw stapte uit 
bij de halte Minahassastraat 
aan de Rijksstraatweg in Haar-
lem. De twee mannen stapten 
tegelijkertijd uit. De vrouw liep 
richting de kruising Rijksstraat-
weg met de Planetenlaan waar 
nog vier mannen stonden die 
kennelijk bij het tweetal uit de 
bus hoorden. Deze vier man-

nen blokkeerden de weg voor 
de vrouw en de andere twee 
sloten haar in. De zes man-
nen (vermoedelijk van Noord-
Afrikaanse afkomst) schop-
ten haar waardoor ze op de 
grond viel. Ook toen de vrouw 
op de grond lag, bleef de mis-
handeling doorgaan. De vrouw 
kon ontsnappen en rende weg. 
De politie onderzoekt de zaak 
maar wil graag in contact ko-
men met getuigen. Mogelijk 
zijn er buspassagiers die de 
vrouw en de twee mannen ge-
zien hebben in de bus. Getui-
gen worden verzocht te bellen 
met: 0900-8844. Anoniem kan 
ook: 0800-7000
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Expositie ‘Telstar 50 jaar’ 
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Zaterdagmiddag was 
er nog al wat extra activiteit rond 
en in de Stadsbibliotheek vanwe-
ge de feestelijke opening van de 
expositie ‘Telstar 50 jaar’. Veel ge-
nodigden en belangstellenden 
meldden zich in de loop van de 
middag om de officiële opening 
bij te wonen die door wethouder 
van sport, Annette Baerveldt te 
samen met oud coryfee van Tel-
star, Fred Bischot, zou worden 
verricht.
Martijn Mewe, directeur van de 
Stadsbibliotheek en nu ook gast-
heer, heette iedereen welkom en 
stelde in zijn openingswoord dat 
Telstar méér is dan alleen een 
voetbalclub en dat de bibliotheek 
méér is dan alleen een uitleen-
fabriek. ,,Beide zijn wij zeer be-
trokken bij de maatschappelijke 
veranderingen die om ons heen 
plaatsvinden”, zei hij. Steef Ham-
merstein, commercieel directeur 
van Telstar, vervolgde: ,,Toen dit 
idee van een voetbalclub in een 
bibliotheek werd geopperd dacht 

ik, wat moet ik daar nu mee. Maar 
toen Martijn me vertelde dat er 
jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers 
hier over de vloer komen was ik 
gelijk om. Dat aantal zou ik ook 
heel graag in het stadion willen 
verwelkomen.”
Wethouder van sport, Annet-
te Baerveldt sprak tenslotte van 
een geweldig, gezamenlijk op-
treden. ,,Als gemeente juichen 
wij dit soort initiatieven van harte 
toe. Het is bovendien een prach-
tige expositie geworden over de 
bewogen, 50-jarige geschiedenis 
van Telstar. Ik weet dat het hele 
klus is geweest om alle foto’s uit 
te zoeken, waarvoor woorden van 
dank aan Jack Zwart en Frans 
van Essen die hier bijna een jaar 
mee bezig zijn geweest’’, aldus 
Baerveldt. Met het wegtrekken 
van het afsluitende gordijn werd 
deze, zeer bezienswaardige, ex-
positie tenslotte officieel geopend 
die vanaf dit moment gedurende 
acht maanden te bezichtigen zal 
zijn. (Joop Waijenberg)

Beryl Dreijer stelt 
vragen over HOV
Velsen – Gemeenteraadslid Be-
ryl Dreijer van de gelijknami-
ge partij heeft het college op-
nieuw vragen gesteld over HOV. 
Zij reageerde op een artikel in 
de IJmuider Courant waarin te 
lezen stond hoeveel geld het de 
gemeente kost als Velsen zich 
terugtrekt uit het project HOV. 
Dreijer wil daarom weten hoe-
veel het per deelproject zou kos-
ten om te stoppen. 
Het college heeft nu laten weten 
dat er geen keuzemogelijkheid is 
om te stoppen met het HOV. Dat 
kan alleen als er bijvoorbeeld 
een wettelijk sta in de weg zou 
zijn. De kosten voor het HOV zijn 
naar beneden bijgesteld naar 61 
miljoen euro. Velsen betaalt hier-
aan maar voor een klein deel 
mee. Het grote voordeel van het 
HOV is dat infrastructuurpro-
jecten die al langere tijd op het 
wensenlijstje van de gemeente 

stonden nu kunnen worden ge-
realiseerd. 
Ook is het niet mogelijk met 
een deelproject te stoppen, om-
dat dan niet meer aan de voor-
waarden van het HOV kan wor-
den voldaan, zoals snelheid en 
stiptheid. Terugtrekken uit HOV 
zou betekenen dat de gemeente 
alle door de provincie gemaak-
te kosten moet terugbetalen en 
ook zelf moet opdraaien voor 
verkeersprojecten die al op sta-
pel staan. Dat bedrag overstijgt 
de 10 miljoen euro.
Dreijer wil ook weten of het nog 
mogelijk is deeltrajecten te wij-
zigen. Het college heeft geant-
woord dat alle tracédelen met 
zorg en inspraak tot stand zijn 
gekomen. Dat leverde in een 
aantal gevallen ook wijzigingen 
in het tracé op als dit meer tege-
moet kwam aan de wensen van 
omwonenden. 

Rabobank Velsen & Omstreken
Ontwikkelingen 

Ontslagvergoeding
Velsen - Op Prinsjesdag wer-
den de nieuwe plannen rondom 
de ontslagvergoeding bekend 
gemaakt. Een ontslagvergoeding 
wordt ook wel ‘Gouden Hand-
druk’ of ‘Stamrecht’ genoemd. Ik 
licht graag aan u toe wat deze 
nieuwe plannen van de regering 
voor u kunnen betekenen. 
Het is gebruikelijk dat een ont-
slagvergoeding door de ontvan-
gende werknemer wordt gepar-
keerd in een ‘Stamrecht BV’ of 
op een speciale spaarrekening. 
Daarnaast worden ontslagver-
goedingen bij verzekerings-
maatschappijen ondergebracht. 
Door de uitkering op deze ma-
nier uit te stellen betaalt u, in de 
huidige situatie, pas belasting 
vanaf het moment van opne-
men. Dat moment bepaalt u zelf, 
als het maar uiterlijk uw pensi-
oendatum is. Tijdens het uitstel-
len betaalt u geen vermogens-
belasting. U heeft hiermee een 
uitstekend middel om uw finan-
ciële toekomst te plannen. Zo 
bepaalt u zelf wanneer u de uit-
kering wilt ontvangen.
De plannen van de regering 
houden in dat een ontslagver-
goeding vanaf 2014 ineens in de 
belastingheffing terecht komt. U 
kunt de uitkering niet meer uit-
stellen. Ook loopt u de kans dat 
de ontslagvergoeding tegen een 
hoog belastingpercentage moet 
worden afgerekend. De ontslag-
vergoeding wordt namelijk op-
geteld bij het al door u ontvan-
gen inkomen. Daardoor wordt 
er mogelijk 52% belasting gehe-
ven over de ontslagvergoeding. 
Daarnaast wordt het overblij-
vende bedrag opgeteld bij uw 
vermogen. Uw vermogen wordt 
jaarlijks belast met 1,2%. 
Als het plan wettelijk wordt aan-
genomen, dan krijgt u een keu-
ze voorgelegd als u al een ont-
slagvergoeding bezit. Ten eer-
ste kunt u de bestaande situa-

tie voortzetten. Ten tweede kunt 
u gebruik maken van het aan-
bod om de ontslagvergoeding 
in 2014 geheel uit te laten ke-
ren. U betaalt over 80% van het 
uit te keren bedrag belasting. 
Als voorbeeld laat ik u een re-
kensom zien. Als de uitkering 
voor 80% wordt belast met 52% 
betaalt u over de hele uitkering 
41,6%. Van een uitkering van 
100.000 euro blijft  58.400 eu-
ro over. Over dit bedrag betaalt 
u vervolgens jaarlijks de vermo-
gensbelasting van 1,2%.
Het komend najaar wordt dui-
delijk of dit plan werkelijkheid 
wordt. Dan kunt u afwegen of 
dit plan u voordeel oplevert. Wij 
adviseren u daar graag in. U 
kunt contact opnemen met uw 
accountmanager Private Ban-
king van de Rabobank Velsen 
en Omstreken via nummer 023-
5133500 of via privatebanking@
velsen.rabobank.nl.

Roelof Reemeijer, FFP account-
manager Private Banking Ra-
bobank Velsen en Omstreken| 
www.rabobank.nl/privateban-
king

36.260,19 euro voor 
KWF Kankerbestrijding
IJmuiden - De collecte voor 
KWF Kankerbestrijding in Velsen 
heeft 36.260,19 euro opgebracht. 
Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overmaken.
Met het geld dat de collectan-
ten hebben opgehaald blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten 
voor minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet al-
leen, maar samen met patiënten, 
onderzoekers, artsen, donateurs 
en vrijwilligers. 
Door de vergrijzing van de be-
volking en omdat kanker eer-
der ontdekt wordt, zal het aantal 
kankerpatiënten de komende ja-
ren sterk toenemen. De strijd te-

gen kanker is dan ook nog niet 
gestreden. Ondanks de goe-
de resultaten hebben we nog 
een lange weg te gaan want he-
laas overlijden er nog jaarlijks 
42.000 mensen aan kanker. Er is 
nog een lange weg te gaan. We-
tenschappelijk onderzoek blijft 
daarbij nog steeds heel hard 
nodig. De KWF-afdeling Velsen 
dankt daarom iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan deze collec-
te. Heeft u de collectant gemist 
en wilt u alsnog een gift overma-
ken? Maak uw gift over op Ra-
bobank 333.777.999, IBAN: NL-
23RABO0333777999. BIC code: 
RABONL2U, t.n.v. KWF Kanker-
bestrijding te Amsterdam.
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Donderdag 
10 oktober

Kermis in Velserbroek tot en 
met zondag 13 oktober.
Ondernemerscafé in Oma’s 
Kamer, Café Middeloo in Drie-
huis. Inloop 20.00, café begint 
om 20.30 uur.
Lezing CIG - Veerkracht bij 
kinderen bevorderen in Biblio-
theek Velserbroek. Van 19.30 tot 
21.00 uur. Deelname gratis. In-
schrijven via www.cjactiviteiten.
nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première Velsense muziekheld 
Egon Kracht. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
11 oktober

Pinkenweekend in de Paro-
chiekerk De Naald in Santpoort-
Noord. Om 14.30 uur zal Wet-
houder W. Westerman de expo-
sitie ‘Creativiteit van Santpoort’ 
openen.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Grote kleding- en speelgoed-
beurs bij De Hoeksteen, De 
Weid 24 Velserbroek. Van 19.00 
tot 20.30 uur.
Optreden Bel Canto in de En-
gelmunduskerk, Kon. Wilhelmi-
nakade 119 Ijmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Melisma Saxophone Quartet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Eric Schneider met zoon Beau in 
‘Blik-Achter-De-Schermen-ko-
medie’. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 
12 oktober

Pinkenweekend in de Paro-
chiekerk De Naald in Santpoort-
Noord. Goederen- pinkendag 
van 10.00 tot 13.00 uur. Rad van 
Fortuin, optredens, verkoop boe-
ken, stekjes, jams, curiosa, kof-
fie/thee, cakjes. Om 13.00 uur 
goederenveiling.
BaZaar bij de Baptisten Ge-
meente, Eemstraat 28-30. Aan-
vang 10.00 uur.
Groepsexpositie in de Engel-

munduskerk in Velsen-Zuid. Ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur.
Informatiemarkt Prettig ouder 
worden in Velserbroek. Van 11.00 
tot 15.00 uur in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 12.00 tot 12.45 uur 
optreden koor FF Anders.
Strandschoonmaakdag op het 
IJmuiderstrand. Verzamelen om 
11.00 uur aan de strandopgang 
tussen paviljoen Noordzee en 
Zilt aan Zee.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Jubileumweekend 25 jaar Hip-
pische Centrum Velsen. Van-
af 19.30 uur in de binnemanege 
een terugblik van 25 jaar mane-
ge shows.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Jeans 23’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
13 oktober

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide van 
Wijk aan Zee. Info: www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl
Pinkenweekend in de Pa-
rochiekerk De Naald in Sant-
poort-Noord. 10.30 uur medita-
tieve viering. 13.00 uur klaver-
jas/bridgedrive. Tevens fiets- en 
wandelroute.
Jubileumweekend 25 jaar Hip-
pische Centrum Velsen. Van 
11.00 tot 14.00 uur Dolle Dwaze 
Kinderdag. Vanaf 15.00 uur vindt 
de reünie plaats. Zie ook www.
hippischecentrumvelsen.nl.
Postzegelbeurs bij Postzegel-
vereniging Ijmuiden in De Spil, 
Frans Halsstraat Ijmuiden. Van 
11.00 tot 15.00 uur.
Groepsexpositie in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. Ge-
opend van 12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Herfst-workshop voor kinderen 
van 6 tot 11 jaar bij Beeckestijn. 
Van 13.00 tot 15.00 uur. 
Lezing door tuinarchitect Dick 
Beijer bij Beeckestijn. Van 14.00 
tot 15.00 uur. 
Liedrecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-

selijk.

Maandag
14 oktober

Postzegelavond voor post-
zegelliefhebbers en geïnteres-
seerde in Het Terras, Stationsge-
bouw, Santpoortse Dreef. Aan-
vang 19.00 uur.
‘Avond voor belangstellen-
den’ bij Vrijmetselarij De Hoek-
steen, Torenstraat 2a in Velsen-
Zuid. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag
15 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Danza Cuba. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
16 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Kunstlab: vouwkunst: in Biblio-
theek Velserbroek. Van 14.00 tot 
16.00 uur. voor kinderen vanaf 7 
jaar. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Ha-
kim. Aanvang 14.30 uur.
Informatieavond: juridische- en 
verzekeringstechnische aspec-
ten van vrijwilligerswerk bij Ve-
lisena Advocatuur en Zicht Risi-
co- en Verzekeringsadviseurs in 
de Bibliotheek Velsen. Van 19.30 
tot 21.30 uur.

Donderdag 
17 oktober

Eerste Energiek Café in Cafee 
Middeloo, Oma’s Kamer, Drie-
huizerkerkweg Driehuis.
Audio Visuele groep Kenne-
merland houdt om 20.00 uur 
haar clubavond in één van de 
zalen van de Dorpskerk, Bur-
gemeester Enschedelaan 67 in 
Santpoort-Noord. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Toen was geluk heel gewoon’. 
Aanvang 20.15 uur.

Positieve ontwikkelingen 
op arbeidsmarkt
IJmuiden - Afgelopen week zijn 
Joury Jansen en Edwin Schilling 
van  Zebra Uitzendbureau op 
bedrijfsbezoek geweest bij Spie-
ring Installatie Techniek. De re-
den van dit bezoek was om An-
gelique Mulder en Karin Stolk 
van Spiering een bloemetje te 
overhandigen voor de prettige 
samenwerking van de afgelopen 
maanden. 
,,Angelique is het visite kaart-
je van Zebra Uitzendbureau ge-
weest”, vertelt Edwin Schilling 
van Zebra Uitzendbureau. ,,Bin-
nen een periode van drie maan-
den heeft zij een contract ver-
diend bij onze opdrachtgever 
Spiering”. ,,Een buitengewone 
prestatie in deze tijd.” 
,,We merken dat de markt aan-
trekt.” ,,Na de vakantieperiode 
zetten wij in verschillende bran-

ches in totaal ongeveer 25% 
meer uren weg.” ,,Een positieve 
ontwikkeling”, volgens Schilling. 
Voor zo een groei ben je natuur-
lijk afhankelijk van je opdracht-
gevers en de kandidaten. ,,An-
gelique is een ideale kandidaat 
geweest”, volgens Joury Jansen. 
,,Leuk om bij de evaluatie mo-
menten de tevredenheid van de 
klant te horen.” ,,Dat maakt ons 
werk zo mooi.” ,,Als de kandidaat 
dan ook tevreden is dan geeft 
dat een heerlijk gevoel”, aldus 
Jansen.
Zebra Uitzendbureau wil graag 
van deze gelegenheid gebruik 
maken om Angelique heel veel 
succes te wensen in de toe-
komst. Tevens bedanken zij 
Spiering voor de geboden kans.   
Weer een mooi voorbeeld van lo-
kaal ondernemen.

Voorwoord
SC Telstar-Helmond Sport

De tweede periode is van start 
gegaan, maar helaas hebben we 
nog geen punten weten te pak-
ken. Thuis werd er verloren van 
Sparta Rotterdam met 3-0. Een 
ietwat geflatteerde uitslag, aan-
gezien we zelf genoeg kansen 
wisten te creëren, maar we geen 
doelpunten wisten te maken.
Vorige week reisden we af naar 
FC Dordrecht, waar we 4-3 ver-
loren. De eerste helft speel-
den we goed en waren we be-
ter. Dordrecht kwam wel op voor-
sprong, maar via Diangi wisten 
we de stand gelijk te trekken en 
stond het met de rust 1-1. Na rust 
maakte FC Dordrecht een aantal 
mooie goals en kwamen we 4-1 
achter. Via Shabir en Daryl werd 
het vlak voor tijd nog 4-3, maar 
konden we helaas geen punten 
meenemen uit Dordrecht.
Vandaag dus de taak om onze 
eerste punten van de tweede pe-
riode te pakken. Helmond Sport 
komt op bezoek, een ploeg met 
veel ervaring en de laatste jaren 
altijd in de top van de competitie 
meedraaiend. Vorig seizoen wis-
ten we niet van ze te winnen. Hel-
mond Sport is het seizoen wissel-

vallig begonnen maar heeft een 
sterke selectie. Het wordt een 
wedstrijd waarin beide ploegen 
de drie punten willen pakken. Als 
we spelen en kansen creëren zo-
als de afgelopen wedstrijden kun-
nen we de punten in eigen huis 
houden tegen Helmond Sport.
Ik hoop dat u als publiek weer 
achter ons staat deze zondagmid-
dag. Ik wens u een mooie voet-
balmiddag toe!

Marcel KeizerAanrijding 
op Kanaaldijk
IJmuiden - Op de kruizing 
van de Kanaaldijk met De Geul 
zijn maandagmiddag twee au-
to’s op elkaar gereden. Een au-
to, komende vanaf het Pontplein, 
kreeg geen voorrang van een 
auto die vanaf de sluizen kwam. 
De klap was zo hard dat de air-
bags werden geactiveerd. Meer-
dere inzittenden, waaronder een 
klein meisje, zijn door de ambu-
lancedienst nagekeken en één 
bestuurster is ter controle naar 
het ziekenhuis gebracht. 
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Vrouwennetwerk 80 jaar
IJmuiden - Zaterdag 28 sep-
tember vierde het Nederland-
se Vrouwen Netwerk in IJmui-
den haar 80-jarig bestaan. In 
de Abeel was een feestelijk pro-
gramma met koor La Donna 
Mobile dat werelberoemde me-
lodieën bracht, van Rigoletto tot 
André Rieu. Daarna was er een 
warm en koud buffet voor al-
le leden.
Het Nederlandse Vrouwen Net-
werk is opgericht in 1933. Toen 
was de naam Nederlandse Huis-
vrouwen. De voornaamste richt-
lijn was het behartigen van de 
sociale en culturele belangen 
van de vrouw. De leden betaal-
den in 1933 f 3,50 per jaar en 
daar moest de helft van wor-
den afgedragen aan het hoofd-
bestuur. De vereniging bestond 
voornamelijk uit welgestelde da-
mes. Toen later ook de arbei-
dersvrouwen tot de vereniging 
toegelaten werden, bleek dat 
deze mensen vaak niet in staat 
waren de contributie te betalen. 
Bij het in 1922 opgericht Jaco-
bafonds konden deze vrouwen 
echter financiële ondersteuning 
vragen. NVVH Vrouwen Netwerk 

is meer dan een clubje ter ver-
maak. Er werd ook gewerkt aan 
ontwikkeling, educatie, van de 
leden, emanciaptie van de om-
ringende maatschapij en ver-
betering van wantoestanden. In 
die hoedanigheid heeft de ver-
eniging ook in de regio voor veel 
goeds gezorgd. In 1945 werd 
de voorgang van de vereniging 
wreed verstoord, een vervelende 
tijd brak aan en de vereniging 
moest stoppen. Na de bevrijding 
eindelijk weer groen licht en dus 
werd de NVVH weer opgericht. 
In het beging was er geen eigen 
afdeling in Velsen, dus moesten 
de dames op de fiets naar Be-
verwijk. Door het werven van le-
den kon echter weer een afde-
ling in Velsen opgericht wor-
den. De eerste presidente was 
mevrouw de Boer. De Velsen-
se afdeling maakte een eigen 
maandbericht. Dat was knip-
pen, plakken, typen en vou-
wen, band eromheen en met de 
hand de adressen erop schrijven 
voor 100 leden. De theecommis-
sie werd opgericht om de da-
mes van koffie en thee te voor-
zien. Ook werd bij de zieken en 

bij leden op hun 80ste verjaar-
dag een bloemetje bezorgd. Ook 
werden er busreizen georgani-
seerd.
Inmiddels varieert de leeftijd van 
de leden van 65 tot 90 jaar. Het 
erelid is zelfs al dik 90 jaar, zij is 
vanaf het eerste uur lid. Maar 
de tijden veranderen. Het wordt 
moeilijker om bestuursleden te 
vinden. Nederlands Vrouwen 
Netwerk Velsen-IJmuiden heeft 
drie bestuursleden, maar daar-
van zit er een in de lappenmand. 
De middagen die de vereniging 
nu nog verzorgt bestaan uit mu-
ziek, dialezingen, bingo, Sin-
terklaasfeest en kerstfeest. De 
middagen zijn om de 14 dagen. 
Dat is ontzettend veel werk. 
Jannie Kremers is al 17 jaar be-
stuurslid, eerst secreataris, nu 
voorzitter. Al drie jaar lang pro-
beert zij mensen voor het be-
stuur te vinden, maar dat is he-
laas niet gelukt. Daarom is be-
sloten om na het kerstfeest de 
deuren van het Nederlands 
Vrouwen Netwerk afdeling Vel-
sen-IJmuiden te sluiten. Dan 
heeft de vereniging 80 jaar in 
IJmuiden gedraaid.

Clinic Smashing Velsen
Velserbroek - Voorafgaande 
aan de clinic van het Damesstra-
tenvolleybaltoernooi, was er op 
donderdag 3 oktober een clinic 
voor de volleybaljeugd van Sma-
shing Velsen. 
Deze jeugdclinic werd gegeven 
door topvolleyballers Alexander 
van der Kooi en Wouter Stoltz, 
met hulp van eigen leden An-
dré, Irene en Simon, Tim en Kjell. 
Een uur lang gaven ze in het Pol-

derhuis een zinderende training. 
Het was geweldig en inspirerend 
en het spelplezier was duidelijk 
zichtbaar. Ook voor de aanwezi-
ge jeugdtrainers was het leuk te 
zien wat voor oefeningen en tips 
werden gegeven. 
Kortom: een groot succes, net 
als voorgaande jaren en zeker 
voor herhaling vatbaar. Ook vol-
leyballen? Kijk op www.sma-
shingvelsen.nl.

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Bezoek met korting het Cruise Event van 24 tot en met 26 
oktober in de PTA voor inspiratie. Zo’n bezoek betekent 
een heerlijk dagje uit in Amsterdam. 

Alle grote rederijen zijn aanwezig, er zijn informatieve se-
minars en presentaties, leuke dingen voor kinderen, men 
kan een scheepsbezoek brengen aan een riviercruiser 
van Select Voyages.
Tijdens het event worden gratis cruisereizen verloot. 
Inschrijven kan op www.cruise-event.nl en download de 
kortingsbon. Betaal 7,50 euro aan de kassa in plaats van 
10,- euro. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis 
naar binnen. Kijk voor meer informatie op 
www.cruise-event.nl.

Groots Cruise-Event in de herfstvakantie

IJmuiden kan blij zijn met de nieuwe damesmode-
zaak Eva Mode. In het prachtig opgeknapte pand 
van Cartouche vindt men nu een zeer ruim aanbod 
voor 40+ dames die houden van comfortabele en 
mooie mode tegen een goede prijs. 
Met de merken NED, Enjoy, Elvira, Rossini, Toni 
jeans, BX Jeans, LeaH en In Shape biedt Eva Mode 
een prachtig assortiment. Pantalons, rokken, jur-
ken, blouses, truien en vesten en mooie sjaals vindt 
men hier in de prachtigste najaarskleuren als bor-
deaux, fl essengroen, lila/paars en klassiek zwart/
wit. 
Ter gelegenheid van de opening wordt 10 tot 20 
procent korting op de gehele collectie aangebo-
den, behalve op de uni tops. De actie is geldig tot 
en met 18 oktober.

Eva Mode, Plein 1945 nummer 48, IJmuiden

Nieuw: Eva Mode
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober houdt 
beeldhouwster Pim Hieselaar weer een ex-
positie van haar beelden bij haar woning 
in  Driehuis.
Zo’n dertig beelden van brons en alumini-
umcement staan dan langs en tussen de 
borders in haar tuin opgesteld. Pim Hie-
selaar werkt voornamelijk fi guratief, waar-
bij vrouwen(fi guren) en dieren haar inspi-
reren.
Bezoekers zijn komend weekeinde zowel 
op zaterdag als zondag welkom tussen 
10.30  en 17 uur.
Andere tijden eventueel op afspraak.

Beeldentuin Pim Hieselaar: 
De Genestetlaan 12 in Driehuis.

Beeldentuin Pim Hieselaar Nieuw: Eva Mode
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Buien en opvallend koel
Het nazomerweer heeft plaats-
gemaakt voor een hele andere 
herfstvariant. Het omslagpunt 
naar uitermate onbestendig en 
wisselvallig oktoberweer lag op 
woensdag. Toen arriveerde de 
eerste regen in de IJmond. De 
hogedrukgebieden die ons da-
genlang in het bijna lome na-
zomerse weer dompelden, heb-
ben plaatsgemaakt voor een ve-
nijnige depressie die tot na het 
weekend blijft rondtollen.

Doordat de luchtdruk op de At-
lantische Oceaan stijgt en een  
lagedrukgebied de Noord-
zee optrekt, nemen de drukver-
schillen flink toe. Het resultaat: 
veel wind. Aan de kust kan het 
enige tijd hard waaien uit het 
noordwesten. Tezamen met de 
gure buien, mogelijk met hagel 
en onweer, krijgt het weerbeeld 
een ronduit herfstachtig ka-
rakter. We gaan dus de andere 
kant van het herfstseizoen bele-
ven. Daarmee blijkt maar weer 
eens dat de variatie in ‘t Hol-
landse weer altijd groot is.

Tot en met het weekend dus in 
ieder geval perioden met bui-
en en soms veel wind. Mocht 
de depressiekern wat meer bo-

ven land belanden, dan wordt 
het rustiger en draaien de buien 
meer richting zee. Mogelijk valt 
de meeste regen dan net ‘bui-
tengaats’.

De temperatuur gaat ook om-
laag. Hadden we op maandag-
middag nog bijna 19 graden 
op de thermometers, in stevi-
ge buien kan het kwik terugval-
len naar 10 graden. Ook de (na)
nachten kunnen wat kouder 
uitpakken met richting week-
end al een keertje 5 graden.
Waarschijnlijk treedt er volgen-
de week enige stabilisatie op 
in het weer, maar het fraaie en 
kalme oktoberweer met veel 
zon en tot bij 20 graden komt 
deze maand waarschijnlijk niet 
meer terug.

Toch zit een (langdurige) uiter-
mate wisselvallige en zeer koe-
le fase er evenmin in. Al met al 
zou deze oktobermaand best 
nog aardig weer kunnen ople-
veren vanaf het midden van de 
maand.

Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Heemskerk - In het sportcom-
plex aan de Kerkweg 221 in 
Heemskerk wordt zondag 13 ok-
tober een spirituele beurs ge-
houden van 11.00 tot 17.00 uur. 
De entree bedraagt 5 euro en 
kinderen tot 12 jaar, onder bege-
leiding, mogen gratis mee naar 
binnen. Tijdens de beurs is veel 
te zien en te beleven. Uiteraard 
zijn er paragnosten uit verschil-
lende disciplines, van kaartleg-
gers tot psychometrie, die graag 
uw vragen beantwoorden. Aan 
de hand van een aurofoto kan 
ook veel worden verteld. Reiki-
masters kunnen een behande-
ling geven of informatie geven 
over een inwijding in deze wijze 
van energie doorgeven. Voor el-
ke 25ste bezoeker is er een gra-
tis consult. Ook zijn er verschil-
lende producten te koop, zoals 
boeddha’s, edelstenen, sieraden 
en wellnessartikelen. 

Spirituele 
beurs in 

Heemskerk

Doe-middagen op 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Op woensdag 16 
oktober, 20 november en 11 de-
cember houdt het Technisch 
College Velsen weer ‘doe-mid-
dagen’ voor leerlingen van de 
groepen acht van de basisscho-
len in de regio IJmond. 
De afgelopen jaren werden de-
ze middagen altijd goed be-
zocht. Achtstegroepers kun-
nen dan kennis maken met de 
school, niet door stil te zitten en 
te luisteren, maar door te doen. 
Uiteraard wordt er op deze mid-
dag een techniekwerkstuk ge-
maakt. Maar ook technisch te-
kenen komt aan bod, en de ver-
zorging van de inwendige mens. 
Het Technisch College Velsen 
wordt steeds meer een begrip in 
de IJmond, maar ook in de wij-
de omgeving. Diverse tv-actuali-
teitenprogramma’s hebben aan-
dacht aan de school besteed, 

omdat de laatste jaren het besef 
is doorgebroken dat er in de toe-
komst een enorm tekort aan vak-
lieden gaat ontstaan. Het Tech-
nisch 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 leer-
lingen af te laten studeren als 
‘junior-vakman’. Een vervolgop-
leiding aan het MBO zorgt daar-
na voor een prima startpositie op 
de arbeidsmarkt.
De komende maanden zul-
len alle leerlingen van de groe-
pen acht van de basisschool een 
keuze moeten maken voor een 
vervolgopleiding. Voor leerlingen 
die van die typische ‘doe’-kinde-
ren zijn is het Technisch College 
Velsen een prima plek. U kunt via 
0255-546900 een plaatsje reser-
veren voor zo’n doe-middag.

Velsen-Noord – Begin 2014 zal 
worden begonnen met de bouw 
van de gymzaal die hoort bij de 
Brede School in Velsen-Noord. 
De gemeente stelt een bedrag 
van 650.000 euro beschikbaar 
voor de nieuwbouw. Buurthuis 
De Mel brandde op 1 janua-
ri 2012 volledig af. De naastge-
legen gymzaal raakte zwaar be-
schadigd door de brand. Op de 
plaats van De Mel komt nu een 
brede school met gymaccomo-
datie.

Gymzaal
De Mel

Velsen strooit en schuift 
zelf ook bij gladheid
Velsen -In het gladheidbestrij-
dingsplan 2013-2014 staat onder 
andere te lezen dat er veel posi-
tieve reacties komen op de glad-
heidsbestrijding van vorig jaar. 
Omdat het college toch graag 
jaarlijks een kwaliteitsslag wil ma-
ken, wordt ook dit jaar het plan 
verfijnd. Een aantal routes wordt 
daarom aangepast, zoals de Duin 
en Kruidbergerweg, waar vorige 
winter nogal wat schuivers wa-
ren gemaakt. Ook de Kromhout-
straat, Broekerdreef, Breesaperhof 
en Dammersboog worden nu ex-
tra aangepakt bij gladheid. De ge-

meente heeft zelf wat klein materi-
aal gekocht voor gladheidsbestrij-
ding, kleine voertuigen met schui-
vers en strooiers. In de wijken zul-
len medewerkers van de gemeen-
te sneeuw ruimen of zout strooien 
op risicovolle plekken. Gladheids-
bestrijding is ook een taak van 
HVC, maar Velsen wil ook mede-
werkers van de gemeente gaan in-
zetten op materiaal van HVC. Be-
woners kunnen bij gladheid de 
gemeente via de website www.
velsen.nl altijd vragen stellen over 
routes of een melding doen over 
gladde locaties.

Burgemeester en 
wethouder in Brussel
Velsen – Deze week brengen 
burgemeester Weerwind en wet-
houder Verkaik een meerdaags 
bezoek aan Brussel waar het 
evenement Open Days plaats-
vindt. Dit wordt door de Euro-
pese Unie speciaal georgani-
seerd voor lokale en regionale 

overheden. De burgemeester en 
wethouder gaan informatie ver-
garen bij verschillende kennis-
platforms, lobbyen voor nieuwe 
fondsen en meedoen aan een 
netwerkevenement van de regio 
Randstad, waarbij de provincie 
Noord-Holland gastheer is.

Velserbroek - Vrijdag 1 novem-
ber houdt De Westbroek een ge-
zellige kleding- speelgoedbeurs, 
aan de Platbodem 201. Iedereen 
is van harte welkom van 19.00 
tot 20.30 uur. Dit keer gaat het 
om herfst- en winterkleding van-
af maat 80 tot 176. Men kan ook 
speelgoed, boeken, cd’s, dvd’s 
en dergelijke inbrengen en wat 
dacht u van een fietsje, driewie-
ler, step, fietszitje. Van de op-
brengst is 70 procent voor de in-
brenger en 30 procent voor de 
school. Meer informatie via kle-
dingbeurs@dewestbroek.nl.

Kleding- en 
speelgoedbeurs

Santpoort-Noord - Een 38-ja-
rige Haarlemmer is vorige week 
dinsdagmiddag zijn rijbewijs 
kwijt geraakt nadat hij te hard 
reed over de N208 in Santpoort-
Noord. De man reed 122 kilome-
ter per uur waar een maximum 
geld van 70 kilometer per uur.

Rijbewijs kwijt 
na hard rijden

De Meerplaats 20 jaar
De hele maand een 
feestelijk 20 euro menu  
IJmuiden - Visrestaurant De 
Meerplaats viert deze maand op 
feestelijke en smakelijke wijze 
haar 20-jarig bestaan. Dit goed 
bekend staande restaurant aan 
Trawlerkade 80 biedt daarom een 
speciaal jubileummenu aan voor 
de feestprijs van 20 euro. Deze 
aanbieding is geldig tot en met 
31 oktober.
Zeven dagen per week kan men 
bij De Meerplaats afmeren voor 
een heerlijk gerecht met verse 
vis. Maar ook vlees- of vegeta-
rische menu’s en lunchgerech-
ten zijn een ware tractatie in dit 
restaurant. Ook een groot suc-
ces is het sliptongenmenu op de 
zondagmiddag. Tussen 12.00 en 
16.00 uur kan men drie overheer-
lijk gebakken sliptongen bestel-
len voor de prijs van 17,50 euro. 
Het speciale jubileummenu be-
staat uit twee gangen. Bij uw 
aperitief, krijgt u een amuse en 
stokbrood met room- en krui-
denboter. Het voorgerecht be-

staat uit een frisse salade met 
een tartaar van Hollandse en 
Noorse garnalen. En bij het uit-
gebreide hoofdgerecht kan men 
genieten van gebakken zeewolf-
filet met een zachte mosterd-
saus, uiteraard geserveerd met 
verse groenten, salade, gebak-
ken aardappelen, huisgemaakte 
frites en verse compote. Boven-
staand menu is ook als lunchge-
recht verkrijgbaar tussen 12.00 
en 16.00 uur. Dan krijgt men er 
ook nog een gratis kopje koffie 
per persoon bij. Op zaterdag is 
er geen lunch. Dan is De Meer-
plaats open vanaf 16.00 uur en 
op alle andere dagen vanaf 12.00 
uur. Ook beide kerstdagen is De 
Meerplaats geopend voor zowel 
lunch als diner. Er kan dan à la 
carte worden besteld in een ex-
tra feestelijke sfeer. Reserveren 
(ook voor de kerstdagen) kan via 
telefoonnummer 0255-510806. 
Zie voor meer bijzonderheden de 
website www.meerplaats.nl.
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Open Huizen Route 
trekt veel belangstelling
Velsen - Het was zaterdag weer 
landelijke open huizen dag, dus 
ook in onze regio. Deze dag wordt 
georganiseerd door makelaars 
organisaties, waarbij de verko-
pende partij een mooie gelegen-
heid krijgt aangeboden om de 
woning extra onder de aandacht  
te brengen. Het is de bedoeling 
dat de verkoper zelf aanwezig is 
om de bezichtigingen te verzor-
gen en deelname is niet verplicht, 
vandaar dat niet alle huizen die te 
koop staan op deze open huizen 
dag bezichtigd konden worden.
Jan-Karel van Waalwijk van 
Doorn, directeur van het gelijk-
namige makelaarskantoor uit 
IJmuiden, had deze zaterdagoch-
tend zijn intrek genomen in één 
van de twee laatste nog te koop 
staande woningen in het apparte-
mentencomplex Hoogtij en Laag-
tij. Deze twee bijzondere appar-
tementengebouwen, op de plek 
van het voormalige Zeewegzie-
kenhuis liggen op loopafstand 
van het centrum in het sfeervol-
le nieuwbouwproject De Binnen-
haven. Van de totaal 68 apparte-
menten zijn er in Hoogtij en Laag-
tij dus nog maar twee beschik-
baar, welke inmiddels niet alleen 
zijn afgebouwd, maar ook vol-
ledig zijn afgewerkt (twee maal 
modelwoning). Denk daarbij aan 
vloeren, wanden en compleet en 
hoogwaardig sanitair. In 1 appar-
tement is zelfs een luxe hoek-op-
gestelde keuken geplaatst. Spul-
len neerzetten en wonen zou je 
kunnen zeggen!
,,Wij merken duidelijk dat er weer 
meer vraag is naar een (ande-
re) woning en dat begon al in de 
zomerperiode”, vertelt Jan-Ka-
rel. ,,Nu het aanbod zo groot is 
en de prijzen de afgelopen jaren 
behoorlijk gedaald zijn, heeft een 

koper ook echt iets te kiezen en 
een goede onderhandelingsposi-
tie. Het sentiment onder de men-
sen wordt beter en het aantal 
aanvragen voor een bezichtiging 
is fors toegenomen. Dat houdt 
in dat je als verkoper simpelweg 
meer kans maakt om je woning te 
verkopen. Het blijft echter wel van 
groot belang om een passende 
(lees markconforme) vraagprijs te 
hanteren. Vraag je teveel, dan mis 
je de boot. Ook nu de markt wat 
lijkt aan te trekken. Laten we niet 
vergeten dat er nog heel erg veel 
te koop staat en het voorlopig een 
kopersmarkt blijft”, vervolgt hij. 
Voor potentiële huizenkopers is 
de lage overdrachtsbelasting (2% 
over de koopsom) en de gunsti-
ge hypotheekrente een belangrij-
ke trigger. Val je onder de Nati-
onale Hypotheek Garantie (NHG), 
dan lopen de voordelen fl ink op. 
Informeer bij een  hypotheekadvi-
seur of bank naar de mogelijkhe-
den, zodat je goed beslagen ten 
ijs komt als je een wonen wil gaan 
kopen. Voor de twee, nog te koop 
zijnde, appartementen in Hoogtij 
en Laagtij is deze ochtend al aar-
dig wat belangstelling. ,,Zo’n acht 
stellen heb ik al op bezoek gehad 
en enkele daarvan toonden heel 
serieuze belangstelling. Van mijn 
collega die in het appartementen-
complex Wonen in Zeewaarts, op 
de plek van de voormalige Keet-
bergfl at, de bezoekers ontvangt 
hoor ik dat ook daar over belang-
stelling niet te klagen valt”, aldus 
Jan-Karel. Al met al een duidelijk 
teken dat de woningmarkt in on-
ze regio weer een opleving te zien 
geeft, hetgeen ook door Jan-Karel 
wordt bevestigd. Veel meer infor-
matie over het huizenaanbod in 
de regio is te vinden op de websi-
te:  www.wado.nl.

Santpoort-Noord – Eind okto-
ber start de renovatie van Het 
Molenduin aan de Dinkgre-
velaan. De leerlingen van deze 
school voor speciaal onderwijs 

zijn tijdelijk ondergebracht in een 
school in IJmuiden. De gemeen-
te stelt een krediet van 1.260.000 
euro beschiikbaar voor de werk-
zaamheden.

Molenduin krijgt 
moderner gebouw

Jubileumweekend 25 
jaar Hippisch Centrum
Driehuis - In het weekeinde van 
zaterdag 12 en zondag 13 okto-
ber viert Hippisch Centrum Velsen 
haar 25-jarig bestaan. Een mo-
ment waar zij graag samen met 
leden en oud-leden tijdens een 
feestelijk jubileumweekend bij 
stilstaan. Hippisch Centrum Vel-
sen neemt bezoekers dit week-
einde mee terug in de tijd. En, 
voor de oud-klanten is het een 
hernieuwde kennismaking met 
het huidige bedrijf. Ook is het een 
dag waarop mensen elkaar weer 
kunnen ontmoeten en herinnerin-
gen kunnen ophalen.
Heeft u nog foto’s of fi lmpjes van 
Hippisch Centrum Velsen uit het 
verleden en wilt u dat uw herin-

neringen ook getoond worden tij-
dens het jubileumweekend op za-
terdagavond 12 oktober en zon-
dag 13 oktober, mail deze dan 
naar hcv25jaar@gmail.com. 
Tijdens het jubileum weekend 
is er op zaterdagavond 12 okto-
ber vanaf 19.30 uur in de binnen-
manege een terugblik van 25 jaar 
manege shows. Zondag 13 okto-
ber wordt er voor de jeugd van 
Hippisch Centrum Velsen een 
Dolle Dwaze Kinderdag georga-
niseerd van 11.00  tot 14.00 uur. ‘s 
Middags vanaf 15.00 uur vindt er 
een reünie plaats met aansluitend 
feest met optredens van Jill en 
René van der Wel. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Velsen-Zuid – De gemeen-
te Velsen gaat het cachot ver-
kopen. Dit pandje aan Midden-
dorpstraat 8 in het oude dorp 
Velsen gaat in de verkoop voor 
een vraagprijs van 32.000 euro. 
Het gaat om een klein gebouw-
tje met twee voormalige cel-
len, die al lang niet meer als ge-
vangenis worden gebruikt. Het 
pand kent een monumenten-
status en zal dus niet mogen 
verdwijnen uit het dorpsbeeld. 
In 2012 werd de huurovereen-
komst door de gemeente Velsen 
opgezegd. 
Het pand zal aan de hoogste 
bieder worden verkocht via een 
inschrijvingsprocedure. Het ge-
bouwtje gaat naar de hoogste 
bieder. Er zou al belangstelling 
zijn.

Velsen 
verkoopt 
cachot

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft onlangs een bedrag van 
ruim 138.000 euro oninbaar 
verklaard. Het gaat om vorde-
ringen van gemeentelijke hef-
fi ngen aan inwoners en bedrij-
ven in Velsen. 
Het komt regelmatig voor dat 
bijvoorbeeld onroerend zaak-
belasting niet kan worden ge-
ind omdat de eigenaar of huur-
der van een pand failliet gaat 
of met de noorderzon vertrekt. 
Ook schuldsanering, emigra-
tie of overlijden kunnen oor-
zaak zijn. 
Omdat men lang blijft probe-
ren het bedrag toch te innen, 
bijvoorbeeld als iemand weer 
in Velsen komt wonen, kan het 
lang duren voor een bedrag 
toch nog binnen wordt ge-
haald. Maar uiteindelijk wordt 
jaarlijks een aantal vorderingen 
oninbaar verklaard. 
Het bedrag van ruim 138.000 
euro dat nu oninbaar is ver-
klaard sluit vorderingen af in 
de periode 2003 tot 2013.

Niet te innen

Velsen – De Tweede Bestuurs-
rapportage van de gemeente 
Velsen kent een voordelig saldo 
van 1.299.000 euro. Een fi kse 
meevaller dus. Deze meevaller 
wordt veroorzaak door verschil-
lende verschuivingen, zoals een 
hoger rijksbudget voor uitkerin-
gen van 1.336.000 euro, de af-
rekening van IJmond Veelzij-
dig (227.000 euro), verminder-
de aanvragen voor woonvoor-
zieningen (200.000 euro), lege-
sinkomsten (387.000 euro) en 
lagere kapitaallasten (850.000 
euro). Tegenvallers waren er 
ook: een hogere uitkeringsver-
strekking (1.024.000 euro en 
de hogere Algemene Uitkering 
(852.000 euro).

Meevallers 
voor Velsen

Pieter Vermeulen 
Museum blij met gift

Driehuis - Martin en zijn vrouw 
Felicia van Schaik uit Oud-Velsen 
kwamen onlangs met de hele fa-
milie naar het Pieter Vermeulen 
Museum aan de Driehuizerkerk-
weg om een cheque van twee-
duizend euro te overhandigen. 
Een heugelijke dag dus, temeer 
ook omdat Martin deze dag zijn 
65ste verjaardag vierde. Het echt-
paar had eerder dit jaar hun 40-ja-
rig huwelijk gevierd en zij had-
den toen als cadeauwens een bij-
drage voor het museum gevraagd. 
,,Op de vraag wat we als cadeau 
wilden hebben, hadden we eerst 
geen antwoord tot het moment dat 
de gedachte aan deze donatie bij 
ons opkwam’’, vertelt Martin. ,,Wel-
licht vindt ons idee navolging bij 
mensen die ook met een cadeau-
wens in hun maag zitten.’’ De vele 
genodigden, waaronder ook veel 
plaatsgenoten, hebben blijkens de 
hoogte van het bedrag hier mas-
saal gehoor aan gegeven.
,,Met regelmaat komen wij met 
onze twee oudste kleinkinderen, 
Daan en Anouk, op bezoek in het 
Pieter Vermeulen Museum dat ons 
elke keer weer weet te verras-
sen met hun tentoonstellingen. En 
niet alleen de kleinkinderen amu-
seren zich prima, ook wij zijn elke 
keer weer onder de indruk van de 

creativiteit waarmee de beleids-
medewerksters, Hiske en Gerda, 
en de vele vrijwilligers de tijdelij-
ke tentoonstellingen weten aan 
te kleden.’’ Namens het bestuur 
werd de cheque in ontvangst ge-
nomen door voorzitter Joop Wa-
ijenberg, die duidelijk in zijn nop-
jes was met dit genereuze gebaar. 
,,Een bijzondere geste waarmee 
wij erg blij zijn’’, aldus Waijenberg. 
,,Na het bericht dat deze donatie 
ons ten deel zou vallen, hebben we 
als bestuur en medewerkers bij el-
kaar gezeten om te brainstormen 
over een goede bestemming. Tij-
dens deze sessie kwam het plan 
naar voren om de tentoonstelling 
‘In kleur en geur’
die we normaliter tijdelijk huren, 
defi nitief aan te schaffen. Dit met 
het oog op het feit dat we met Kin-
derboerderij Velserbeek al enige 
tijd in gesprek zijn over een nau-
were samenwerking en deze ten-
toonstelling zou dan een plek kun-
nen krijgen in één van hun ruim-
tes. De tentoonstelling ‘In geur en 
kleur’ zal in het Pieter Vermeulen 
Museum te zien zijn van maart tot 
september 2014 en zal daarna dan 
hopelijk een defi nitieve plek vin-
den bij Kinderboerderij Velser-
beek. Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
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IJmuiden - Op zaterdag 12 ok-
tober houdt de Baptisten Ge-
meente IJmuiden weer haar 
jaarlijkse BaZaar. Zij heten u 
van harte welkom om te ko-
men smullen van allerlei lek-
kernijen zoals koffie met gebak, 
broodjes en gebakken vis. Om 
10 uur gaan ze open en kunt u 
iets moois op de kop tikken op 
de tweedehands rommelmarkt 
waar weer prachtige dingen te 
koop zijn. Het rad van avontuur 
zal de hele dag draaien en er is 
twee keer een Amerikaanse vei-
ling. De gehele opbrengst is be-
stemd voor de zendingsdoe-
len van de Baptisten Gemeen-
te. Heeft u spullen over voor 
de tweedehands verkoop dan 
kunt u die brengen op donder-
dag 10 oktober tussen 10.00 en 
15.00 uur of op vrijdagochtend 
11 oktober aan de Eemstraat 
28-30 in IJmuiden. Voor eventu-
ele vragen kunt u bellen met 06-
19450933.

BaZaar bij de 
Baptisten

IJmuiden - Zondag 13 okto-
ber organiseert de Postzegel-
vereniging IJmuiden een gezel-
lige postzegelbeurs in De Spil 
aan de  Frans Halsstraat. Tus-
sen 11.00 en 15.00 uur is ie-
dereen van harte welkom. Er is 
gelegenheid om te ruilen, dus 
neem gerust uw boeken mee 
en misschien vindt u net die ene 
zegel die u nog mist. De toe-
gang is gratis en er is voldoen-
de parkeergelegenheid. Meer 
informatie: telefoonnummer 06-
41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelbeurs

Velsen-Zuid -Zaterdag 5 ok-
tober was de normale rou-
te aan de beurt voor de kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed. 
Er waren zes teams van drie 
spelers. Team 2 met Jan St., 
Sylvester en Jan Sch. werd eer-
ste met 79–20. Team 1 met Ber-
tus, Lina en Dirk werde twee-
de met 80– 18. Team 6 met Lia, 
Joke en Nico werd derde met 
81–23. Team 5 met Ina, Ber-
tie en Elly werd vierde met 84–
9. Team 3 met Harm, Dries en 
Sander werden vijfde met 86 – 
20. Team 4 met Ton, Willem K. 
en Sonja werd zesde met 99–
23. Op de agenda staan drie 
begeleidingen: zondag 3 no-
vember om 14.00 uur, ongeveer 
30 personen. Zaterdag 9 no-
vember om 14.00 uur circa 50 
personen en zaterdag 17 mei 
2014 om 14.00 uur ongeveer 40 
personen. Het bestuur hoopt 
dat er genoeg begeleiders ko-
men per team, voor schrijven 
en harken (dus niet om mee 
te gooien). Voor info bel Harm 
Jongman 0255-514780 of Ton 
Boot 0255-510085 of  www.sv-
fullspeed.nl.

Klootschieten

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - De wedstrijden van 
de DKV-jeugd werden allemaal 
‘uit’ gespeeld. De D1 startte de 
wedstrijd niet zo scherp en ston-
den daarom al snel ruim achter. 
Door doelpunten van Lisa van 
Mansom en Ben van der Linden 
kwam DKV tot twee doelpunten 
tegen koploper Badhoevedorp 
D1, die er twaalf wist te scoren. 
DKV C2 speelde uit bij Madjoe 
C3 na een 1-3 voorsprong door 
doelpunten van Thijs, Kevin en 
Kim kwam de ploeg van Mad-
joe door twee invallers op 3-3. 
Coach Roland was wel tevreden 
over zijn hardwerkende ploeg. 
De C1 speelde een spannende 
wedstrijd tegen KZ C3. De ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd 
en lieten mooie aanvallen zien 
waar velen kansen werden be-
nut. DKV wist gedurende de 

wedstrijd de voorsprong te be-
houden en won de wedstrijd met 
10-12. De B1 startte de wedstrijd 
goed en kwam met 0-2 voor. Em-
ma de Bruijn stond weer in de 
basis na een enkelblessure. Voor 
rust kwam Celeritas op 1-2. Na 
rust bleef het gelijk op gaan tot-
dat Celeritas net voor tijd de 5-4 
scoorde. De DKV punten werden 
gescoord door Emma, Jaron, Jo-
rit en Anouska. Een erg goede 
prestatie tegen het sterke Cele-
ritas volgens coach Bert. ‘Er had 
meer ingezeten’. De A1 reisde af 
naar Alphen aan de Rijn, waar 
ze de A3  van Tempo troffen. Dit 
team was sterk, maar de junio-
ren van DKV lieten helaas niet 
hun beste korfbal zen. Er werd 
16-9 verloren. Doelpunten door 
Maud, Denise, Esther, Maureen, 
Bjarne en Joram.

Stormvogels verliest in 
slotfase twee punten

IJmuiden - Tegen OFC uit Oost-
zaan is Stomvogels op sportpark 
Zeewijk er niet in geslaagd de 
volle winst te behalen, want in de 
zesde minuut van de blesssure-
tijd wisten de Oostzaners op gelij-
ke hoogte te komen met het team 
van trainer Dick-Jan Ente om zo-
doende 2 punten van de IJmuide-
naren af te snoepen. Een zuur 1-1 
gelijk spel dus voor Stormvogels.
OFC, dat een huzarenstukje uit-
haalde door in een tijdsbestek van 
6 jaar van de vijfde naar de eer-
steklasse te promoveren, was het 
eerste kwartier de betere ploeg, 
maar daarna domineerden de 
IJmuidenaren en creëerden zich 
aardig wat kansen. Echter, Erik 
Homan, Milan Berck Beelenkamp 
en Kevin Sterling hadden hun vi-
zier niet op scherp staan. Na een 
rommelig begin in de tweede helft 
nam Stormvogels de leiding. Een 
verre dieptepass van Berk Bee-
lenkamp kwam voor de voeten 
van Kevin Sterling, die twee te-
genstanders uitkapte om vervol-
gens de OFC-doelman Kusada-
si het nakijken te geven, 1-0. Met 
nog een half uur te gaan werd het 
een open wedstrijd en het was 
aan Stormvogels-doelman Se-

bastiaan de Lijzer te danken, dat 
OFC niet tot scoren kwam. Vele 
reddingen werden door hem ver-
richt. Zelfs toen verdediger Bri-
an Sno zijn tegenstgander binnen  
de beruchte lijnen onderuit haal-
de, wist hij de toegestane straf-
schop klemvast te stoppen.
Met hulp van scheidsrechter 
Broers kon OFC toch nog dik in 
blessuretijd tot scoren komen. 
Alles pakte de leidsman aan om 
maar tijd bij te tellen. Zelfs kreeg 
2middenvelder Glenn van Gel-
dorp geel, toen hij te veel treuzel-
de bij een ingooi. In de 96ste mi-
nuut kreeg OFC een vrije schop te 
nemen die voor de voeten kwam 
voor de zeer sterk spelende Ma-
rijn Sterk kwam, zich niet bedacht 
en keihard doelman De Lijzer 
het nakijken gaf, 1-1. De teleur-
stelling was natuurlijk zeer groot 
aan Stormvogels-kant. Zondag 
13 oktober is koploper JOS/Wa-
tergraafsmeer om 14.00 uur in 
Amsterdam-Oost de tegenstan-
der. Stormvogels zaterdag nam 
het in Amsterdam-West op te-
gen mede-koloper VVA/Spartaan 
en moest na een 2-1-achterstand 
met de rust met 4-2 het onderspit 
delven.

Tata Steel introduceert 
nieuw donatiebeleid
IJmuiden - Tijdens een kick-
off bijeenkomst met vertegen-
woordigers van diverse organi-
saties uit de IJmond regio heeft 
Dook van den Boer, directeur 
Tata Steel in IJmuiden, het nieu-
we donatiebeleid van het staal-
bedrijf toegelicht. ,,Tata Steel is 
diep geworteld in de lokale ge-
meenschap. We vinden het dan 
ook belangrijk om maatschap-
pelijke initiatieven in de regio 
te ondersteunen”, zo zei Van 
den Boer. ,,Daarin hebben we 
als staalbedrijf in de regio een 
lange historie. En die gaan we 
voortzetten. Alleen gaan we de 
omgeving betrekken bij het be-
oordelen van aanvragen en kie-
zen we voor een vastomlijnd 
thema. Voor de komende drie 
jaar zal dat thema ‘Future Ge-
nerations’ zijn”, aldus Van den 
Boer.
Het donatiebeleid van Tata Steel 
heeft de komende drie jaar als 
thema ‘Future Generations’. Pro-
jecten die passen binnen dit the-
ma komen in aanmerking voor 
een donatie. Er zijn vier subthe-
ma’s: onderwijs, milieu, gezond-
heid en welzijn. Aanvragen kun-
nen worden ingediend via de 

website van Tata Steel: www.ta-
tasteel.nl (door op de website te 
klikken op ‘Omgeving’ en ‘Do-
naties’). Met haar donatiebeleid 
wil Tata Steel in de regio maat-
schappelijke projecten met een 
structureel karakter ondersteu-
nen. Het staalbedrijf verwacht 
daarvoor geen tegenprestatie.
Tata Steel heeft een community-
comité ingesteld voor de toet-
sing van aanvragen en advise-
ring over het donatiebeleid. In 
dit comité hebben, naast een 
aantal medewerkers van Tata 
Steel, diverse vertegenwoordi-
gers uit de regio zitting. De af-
vaardiging van de regio bestaat 
uit Angelique Carpentier (hoofd 
basisschool De Vrijheit in Wijk 
aan Zee), Nelie Green (hoofd 
Technisch College Velsen), To-
bias Huveneers (cultureel on-
dernemer, Young Art), Erik Kief-
tenbeld (betrokken bij diverse 
maatschappelijke projecten) en 
José Schuit (eigenaresse café 
Camille in Beverwijk). Tata Steel 
is hen zeer erkentelijk voor het 
feit dat zij zich op vrijwillige ba-
sis willen inzetten om het dona-
tiebeleid tot een succes te ma-
ken.

COV zingt Die Schöpfung
IJmuiden - Vrijdag 25 okto-
ber brengt Christelijke Oratori-
um Vereniging ‘IJmuiden’ haar 
traditionele najaarsconcert in 
de Nieuwe Kerk aan de Ka-
naalstraat in IJmuiden. Dit jaar 
staat op het programma: Die 
Schöpfung van Joseph Haydn. 
Dit werk wordt beschouwd als 
één van Haydns meesterwer-
ken.Het beschrijft muzikaal het 
scheppingsverhaal volgens het 
Bijbelboek Genesis. Het schrij-
ven van het werk was voor 
Haydn een diep gevoelde daad 
van geloof. Hij schreef dit werk 
toen hij 65 jaar was.
De Schöpfung is geschreven 
voor drie zangsolisten, vier-
stemmig koor en een groot 
laatklassiek orkest. Het werk 
is voor het eerst uitgevoerd in 
1799. Er wordt medewerking 

verleend door de vocale soliste 
Jenny Haisma – sopraan; Vin-
cent Lesage – tenor en Robert 
Brouwer – bariton. Het Prome-
nade Orkest zal de begeleiding 
verzorgen. 
Het geheel staat onder leiding 
van Piet Hulsbos.  
De kerk is 25 oktober open om 
19.15 uur, het concert begint 
om 20.00 uur. De toegangsprijs 
is 22 euro. Voor jongeren tot en 
met 16 jaar zijn de kaarten 10 
euro, inclusief comsumptie.  
Voorverkoop: ten zuiden van 
het Noordzeekanaal: Tineke 
Zwanenburg, 0255-525693 en 
ten noorden van het Noord-
zeekanaal: Joke Spruit, 0251-
211612. Via e-mail: kaartver-
koop@cov-ijmuiden.nl. Zie ook 
de website: www.cov-ijmuiden.
nl.



Danny Witteman Beste 
Praktijkbegeleider 2013
Santpoort-Noord - Danny Witte-
man van McDonald’s Santpoort-
Noord is uitgeroepen tot Beste 
Praktijkbegeleider Fast 0service 
2013. Danny is restaurantmana-
ger en begeleidde dit jaar veertien 
medewerkers van zijn restaurant 
tijdens het leerwerktraject McDo-
nald’s Academy, waarmee zij een 
erkend mbo-diploma behaalden. 
De verkiezing voor beste prak-
tijkbegeleider wordt jaarlijks ge-
organiseerd door SVO vakoplei-
ding Food. Danny Witteman nam 
de prijs afgelopen maandag in 
ontvangst tijdens de diploma-uit-
reiking, waar in totaal 264 Mc-
Donald’s medewerkers een er-
kend mbo-diploma kregen. Als 
praktijkbegeleider vervult Dan-
ny een cruciale rol in de McDo-

nald’s Academy en in de ontwik-
keling van zijn medewerkers. De 
jury roemt de betrokkenheid van 
de Restaurant Manager. Hij vindt 
opleiden enorm belangrijk en 
werkt hard aan de ontwikkeling 
van vakmensen. 
De McDonald’s Academy is het 
leerwerktraject van McDonald’s 
dat medewerkers en managers 
volop mogelijkheden biedt een 
erkend diploma te halen op mbo-
2, 3 en 4 niveau. De McDonald’s 
Academy is één van de manieren 
waarop McDonald’s door middel 
van training en opleiding inves-
teert in de ontwikkeling van haar 
medewerkers. In de afgelopen vijf 
jaar hebben 1182 medewerkers 
een diploma behaald via McDo-
nald’s Academy.

Velserbroek - IJmuidenaar Theo 
Krijgsman exposeert met olieverf-
schilderijen, aquarellen en pastel-
tekeningen van locaties in de ge-
meente Velsen die tot het verle-
den behoren. Zoals de boerde-
rij aan de Stationsweg van Van 
Schinkel, stoomsleepboten van 
Wijsmuller, het Loodswezen enzo-
voort. De expositie is te zien tot en 
met 2 december in wijksteunpunt 
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227. Het wijksteunpunt is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 16.30 uur en op zon-
dagochtend.

Expositie Theo 
Krijgsman in
De Hofstede

IJmuiden - Ook dit jaar kan men 
genieten van een prachtig con-
cert van accordeonvereniging De 
Klavierschippers. Dit jaar staat 
het concert in het thema van de 
musical. De naam van het con-
cert is Musical Inn. De mooiste 
musicalmelodieën zullen gedu-
rende de twee concerten weer-
klinken in de ruimte van Techni-
sche School Velsen, ingang De 
Noostraat. De concerten zijn op 
zaterdagavond 26 oktober om 
20.00 uur en op zondagmiddag 
om 14.30 uur. Kaarten à 10 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij Aaf Dekker 
via telefoonnummer 0255-513873 
of via www.klavierschippers.nl. 

Klavierschippers 
op musicaltoer

Natuurwerkdag op 
Landgoed Beeckestijn

Velsen-Zuid - Op zaterdag 2 no-
vember vindt de 13e Natuurwerk-
dag plaats. Op meer dan 400 lo-
caties, verspreid door heel het 
land, kan men als vrijwilliger bo-
men zagen, houtwallen afzetten, 
wilgen knotten en struiken snoei-
en om mee te helpen ons mooie 
Nederlandse landschap te onder-
houden. Jong en oud kan die dag 
werken aan het behoud en her-
stel van natuur en landschap. Het 
is eigenlijk een opknapbeurt van 
het landschap.
Dit jaar is buitenplaats Beeckes-
tijn ook een van de locaties waar 
de handen uit de mouwen gesto-
ken kan worden. Vanuit een tent 
achter het grote huis zal Natuur-
monumenten iedereen van har-
te welkom heten die zin heeft een 
dagje mee te helpen te snoeien, 

harken of de kersenboomgaard 
aan te pakken. In ruil belooft de 
boswachter iedereen te verwen-
nen met chocolademelk en erw-
tensoep in een prachtige omge-
ving. Doel van de dag is ook om 
vrijwilligers te werven voor een 
nieuwe tuinwerkgroep, die zich 
gaat richten op het onderhoud 
van siertuinen van Beeckestijn. 
Natuurmonumenten heeft daar-
voor recentelijk het werkhuisje bij 
de recreatievelden opgeknapt om 
als onderkomen te dienen voor de 
groep. Aanmelden kan op www.
natuurwerkdag.nl/meedoen.
De Natuurwerkdag start om-
streeks 10.00 uur en de dag duurt 
ongeveer tot 16.00 uur. Oude, 
makkelijk zittende kleding aan-
trekken is verstandig en paar laar-
zen is ook misschien wel prettig.

Kinderboekenweek op 
de Jan Campertschool
Driehuis - Woensdag 2 oktober 
heeft de Jan Campertschool de 
Kinderboekenweek feestelijk en 
sportief geopend. In het kader van 
‘Klaar voor de start’, het thema van 
dit jaar, waren zowel de leerkrach-
ten als kinderen als sporter ver-
kleed naar school gekomen. 
Er waren hockeyspeelsters, voet-
ballers, judoka’s, skiërs en er was 
zelfs een ruiter. In de aula werd 
met de gehele school het Kinder-
boekenweeklied ‘Klaar voor de 
start’ gezongen. De groepen 1 en 

2 zijn gestart met echte sportwed-
strijden. Zo is er een hindernis-
baan afgelegd en hebben de kin-
deren meegedaan aan een ver-
springwedstrijd. 
Op woensdag 9 oktober is er door 
de hele school een boekenmarkt. 
Alle leerlingen kunnen dan boe-
ken kopen en verkopen aan el-
kaar. De Kinderboekenweek 
wordt  afgesloten met een voor-
leeswedstrijd in de bovenbouw. 
De winnaars mogen een middagje 
voorlezen bij de onderbouw.

Weekendexpositie 
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - In het weekeinde 
van 12 en 13  oktober wordt in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid een groepsexpositie ge-
houden door een drietal kunste-
naars uit de regio. 
Peter Koster uit Velserbroek is 
sinds drie jaar actief als kunst-
schilder en werkt regelmatig in 
opdracht. Hij exposeert kleurrij-
ke aquarellen van onder meer 
landschappen en stadsgezich-
ten uit Velsen en omgeving. Zijn 
werken worden gefl ankeerd 

door de verrassende foto’s van 
wereldreizen gemaakt door fo-
tograaf Chris Borst. Tijdens de-
ze expositie toont zijn partner 
Marianne Borst haar exclusie-
ve handgemaakte sieraden; niet 
alleen om te bewonderen maar 
zeker ook om aan te schaffen. 
De drie kunstenaars exposeren 
voor de eerste maal gezamenlijk. 
De expositie is geopend op za-
terdag 12 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur en zondag 13 oktober 
van 12.00 tot 16.00 uur.

Uit-in-Noord-
Holland

Regio - De website van Uit-in-
Noord-Holland is vernieuwd: 
www.uitinoordholland.nl is ge-
bruiksvriendelijker geworden en 
heeft een modern uiterlijk gekre-
gen. Daarbij is er een nieuw UIT-
punt gerealiseerd in de biblio-
theek van Velsen. Uit-in-Noord-
Holland is al vanaf 2007 dé 
uitagenda van Noord-Holland met 
informatie over cultuur, uitgaan, 
recreatie en vrije tijd in de provin-
cie Noord-Holland. Op de websi-
te en de websites van de UITpun-
ten kan gezocht worden binnen 
een rijk gevulde agenda en krijgt 
de bezoeker tips. Er kan nu mak-
kelijker gezocht worden op ver-
schillende doelgroepen en ligt er 
meer nadruk op evenementen en 
bijzondere locaties. Tenslotte kun 
je als bezoeker meedoen aan win-
acties en verschillende routes 
door Noord-Holland downloaden. 
Denk hierbij aan routes langs for-
ten, buitenplaatsen en stolpboer-
derijen. Op de UITpunten kunnen 
bezoekers gericht binnen de regio 
uitgaansinformatie vinden. Uit-in-
Noord-Holland werkt met veel or-
ganisaties samen, maar zoekt nog 
altijd meer partners om het aan-
bod zo volledig mogelijk te maken. 
Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar info@uitinnoordholland.nl.
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De Molenweid heeft 
nieuwe sporttenues

Velserbroek - Afgelopen 
woensdag werd de Kinderboe-
kenweek feestelijk geopend op 
De Molenweid. Alle leerlingen 
werden op school ontvangen 
door leerkrachten in sporttenues 
en de kinderen mochten zelf ook 
in een sport outfit op school ko-
men. Dit alles in het kader van 
het Kinderboekenweek thema 
‘Klaar voor de start’. 
De opening werd gevierd in de 
middenruimte met een bijdrage 
uit iedere groep over het thema 
sport. Gedichten, liedjes, een rap 
over een favoriete sport en odes 
aan sporthelden. Het was een 
heel divers programma. 
De voorstelling eindigde met een 
geweldige uitsmijter, want De 
Molenweid heeft nieuwe sport-
tenues en is klaar voor de start 
van alle schoolsporttoernooi-
en! Groep 7 presenteerde de te-
nues tijdens een echte sportmo-
deshow.  
Als afsluiter werd luidkeels ge-
zongen en uitbundig gedanst op 

het  Kinderen voor Kinderen lied 
‘Klaar voor de start’.
De Molenweid kan niet wach-
ten om in de nieuwe sporttenues 
te verschijnen op de komende 
schoolsporttoernooien. 

Velserbroek - Solderen, werken 
met elektriciteit, zeilwagentjes 
maken, oldtimers bekijken.
Woensdag 2 oktober was voor 
de leerlingen van basisschool De 
Beekvliet een bijzondere school-
dag. Heel wat langer ook dan 
een normale woensdag, maar 
dat vond iedereen juist extra 
leuk. Zo was er tenminste veel 
tijd om met alle aangeboden 
techniekactiviteiten aan de slag 
te gaan.
Het weekend van 5 en 6 oktober 
was het Weekend van de weten-
schap en oktober is de Kennis-
maand. Om de kinderen eens 
een mooie brede kennisma-
king te geven met techniek die 
je niet zomaar op school in de 
technieklessen tegenkomt, heeft 
De Beekvliet samen met de Tata 
Steel Academy een interessant 
techniekprogramma uitgevoerd 
met een groep leerlingen. 
De dag begon op het terrein van 
Tata waar het Hoogovenmuseum 
werd bezocht. Ook konden de 
kinderen er een figuurtje solde-
ren. In het technieklokaal kon ie-
dere leerling een zeilwagen bou-

wen die op windkracht vooruit 
kwam. Ze zijn getest en ze kwa-
men eigenlijk allemaal verder 
dan vooraf gedacht was. Na wat 
experimenteren met elektroni-
ca en een ritje in de racesimula-
tor of een tochtje in de vluchtsi-
mulator werd het tijd voor de 
lunch. ’s Middags stond er nog 
een speurtocht op het program-
ma door het Den Hartogh Ford-
museum in Hillegom. De unieke 
collectie oldtimers werd met veel 
bewondering bekeken.
Voor Danae, Rob, Franka en 
Wout bleek er nog een verras-
sing te zijn. Zij kregen een lier-
start met een zweefvliegtuig 
aangeboden bij de Kennemer 
Zweefvliegclub in Noordwijk. 
Vanaf 450 meter hoogte zagen 
ze in de verte IJmuiden liggen, 
Amsterdam, de Noordzee en na-
tuurlijk hun eigen Velserbroek. 
Een bijzonder avontuur!
De samenwerking tussen De 
Beekvliet en de Tata Steel Aca-
demy zal de komende tijd nog 
verder worden uitgebreid zodat 
meer kinderen technieklessen 
van hoog niveau kunnen krijgen.

Leerlingen in de 
wolken op De Beekvliet

Leerlingen Het Anker op 
bezoek bij Van Vessem
Velserbroek - Groep 3 en 4 van 
basisschool Het Anker weet heel 
goed wat er allemaal in brood zit. 
Water, bloem, gist en soms zelfs 
lekkere krentjes. 
Afgelopen week gingen de kin-
deren bij bakker Van Vessem op 
bezoek om te bekijken hoe de 
bakker zijn broodjes bakt. Net 

als de bakker hadden de kinde-
ren een muts op en na de uit-
leg mochten de kinderen met de 
bakker hun eigen broodjes bak-
ken. 
Na afloop werd er in de klas 
heerlijk gesmuld van de brood-
jes. Een zeer geslaagd uitje! Zie 
ook www.gbshetanker.nl.

Fruitweekend 
op boerderij 

Zorgvrij
Velsen-Zuid - Het weekend 
van 12 en 13 oktober staat op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude in het teken van 
appels en peren. De Pomologi-
sche vereniging Noord-Holland 
organiseert tal van leuke activi-
teiten voor jong en oud.
De Pomologische vereniging 
Noord-Holland geeft beide da-
gen informatie over snoeien en 
enten, ziekten en plagen, be-
planting, fruitrassenkeuze etc. Er 
is een tentoonstelling van fruit-
bomen en de bomen kunnen ook 
bij de POM worden besteld. 
Heeft u appels of peren in de tuin 
maar geen idee welke soort het 
is? Neem dan een paar vruchten 
mee en de POM probeert vast 
te stellen om welk ras het gaat. 
Kinderen kunnen zelf appel-
sap maken. Er zijn rondleidingen 
door de boomgaard van Zorgvrij. 
Voor de bestuiving van de bo-
men in de boomgaard zijn bijen 
erg belangrijk. In de boerderij is 
een mooie educatieve tentoon-
stelling over bijen. De imker ver-
koopt tijdens de POM dagen ho-
ningproducten en er zijn heerlij-
ke vruchtensappen.
De toegang is gratis. Het evene-
ment is beide dagen van 10.00 
tot 17.00 uur. Zie ok www.infor-
matieboerderijzorgvrij.nl.

Met toeters en bellen toejuichen
Tiende Damesstraten-
volleybaltoernooi
Velserbroek - Het tiende HHI- 
Metaalwerken Damesstraten-
zaalvolleybaltoernooi wordt za-
terdag 12 oktober gehouden. Pu-
bliek is uiteraard zeer welkom 
om de sportieve dames met toe-
ters en bellen toe te juichen. Het 
gonst al behoorlijk in Velserbroek. 
Bij de tennisvereniging, bij de fit-
nessclub, in het winkelcentrum en 
gewoon op straat. Buren van aan-
grenzende straten beginnen lang-
zaam maar zeker met het psycho-
logische spelletje van elkaar met 
een glimlach lopen uitdagen. Pre-
cies een van de doelstellingen 
waarvoor de organisatie dit da-
mestoernooi bedacht heeft. Laat 
de 10e editie van het HHI-Metaal-
werken Damesstratenzaalvolley-
baltoernooi Velserbroek zich ook 
dit jaar in deze geest van uitda-
gen met een knipoog een strijd 
met een glimlach afspelen zodat 
er nog veel edities zullen volgen?
Zaterdag doen maar liefst 18 da-

messtratenteams mee. Verdeeld 
over twee poules strijden zij tus-
sen 14.00 en 20.30 uur om de fel-
begeerde wisseltrofee en ook, 
sinds zes jaar, om het blauwe 
naambord. Daarnaast zijn er prij-
zen voor de beste speelster, het 
grootste talent, het meest spor-
tieve team, de meest enthousias-
te straat en de poedelprijs. De or-
ganisatie van het toernooi is ook 
dit jaar weer in handen van Frans 
Looij, JanKees Holst en Frank Post. 
Zij krijgen ook dit jaar weer de vol-
ledige medewerking van volleybal 
vereniging Smashing Velsen. 
De organisatie is er bijzonder trots 
op dat zij Funky Diva Ezz en DJ Bas 
hebben kunnen contracteren voor 
de feestavond die na het toernooi 
om 21.00 uur in het Polderhuis los-
barst. Natuurlijk is iedereen van 
harte welkom op deze feestavond 
in de kantine van het Polderhuis. 
De entree is gratis. (foto: Peter 
Weijers)

Velserbroek - Tijdens de infor-
matiemarkt ‘Prettig ouder wor-
den in Velserbroek’ op zaterdag 
12 oktober zorgt Koor FF An-
ders voor de vrolijke noot met 
hun optreden van 12.00 tot 12.45 
uur. Het koor is een schoolvoor-
beeld van prettig ouder worden 
en actief blijven. Het gezelschap 
is ontstaan vanuit een wijkiniti-
atief en doorgegroeid naar een 
koor van hoogwaardige kwali-
teit. Vol passie brengen zij het 
Nederlandse lied ten gehore. 
Het optreden is in de Bibliotheek 
van Velserbroek en de toegang is 
gratis. Meer informatie via 023-
5388830 Welzijn Velserbroek.

Spetterend 
optreden koor 

FF Anders
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Gezocht: tenoren en 
bassen voor Carmen
Velsen - Het Velser Operage-
zelschap Bel Canto is naarstig 
op zoek naar tenoren en bas-
sen voor de opera ‘Carmen’ die 
op 5 en 6 april 2014 wordt op-
gevoerd in de Stadschouwburg 
Velsen. Door verschillende fac-
toren moesten een aantal vas-
te zangers van het operakoor 
voortijdig stoppen. Opera Car-
men wordt een heel bijzondere 
voorstelling. De bekende libret-
tist Olaf Mulder heeft de opera 
zo bewerkt dat het verhaal zich 
afspeelt in de visverwerkende 
industrie in IJmuiden en niet in 
de tabaksfabriek in het Spaan-

se Sevilla. Aan de prachtige mu-
ziek van de componist Bizet 
wordt absoluut niet gesleuteld, 
die blijft zoals hij is geschreven 
en bedoeld. De repetitie is in 
volle gang maar het hoeft geen 
probleem te zijn om in te ha-
ken. Enthousiaste zangers kun-
nen op projectbasis, maar ook 
als nieuw lid bij Bel Canto te-
recht. Elke dinsdagavond wordt 
er van 20.00 uur tot 22.00 uur 
gerepeteerd in het OIG-gebouw  
aan de Abelenstraat 1 in IJmui-
den. U kunt contact op nemen 
met Marja van der Hulst, tele-
foon 023-5384588.

Roetz maakt 
kindereditie

Regio - Roetz, het culturele 
magazine voor de IJmond, be-
staat dit jaar tien jaar en viert 
dat op bijzondere wijze. Er komt 
in december een speciale edi-
tie uit: gemaakt door kinderen. 
De redactie bestaat uit leerlin-
gen van de Montessorischool 
in Beverwijk. 
De kinderen van de Montesso-
rischool Beverwijk vragen aan 
andere kinderen om iets naar 
het tijdschrift genaamd Roetz 
te sturen. Het mag van alles 
zijn, zoals: een verhaal met/of 
zonder foto, een strip of mop-
pen. Een tekening. En nog veel 
meer! 
De opbrengst van deze bijzon-
dere Roetz gaat naar een goed 
doel: Duchenne Heroes, dat 
geld inzamelt om onderzoek te 
doen naar de spierziekte.
Tot 1 november kun je je bericht 
sturen naar: kopij@roetz.nl.

Burgemeester
naar 

Denemarken
Velsen – Burgemeester Weer-
wind ging begin oktober voor 
twee dagen op studiereis naar 
Denemarken. Hij ging samen 
met vertegenwoordigers van 
diverse ministeries, uitvoe-
ringsorganisaties, gemeen-
ten en provincies om te pra-
ten over het recent in Dene-
marken ingevoerde stelsel van 
basisregistraties. Burgemees-
ter Weerwind gaat naar Dene-
marken als vice voorzitter van 
de subcommissie Gemeentelij-
ke Dienstverlening en Informa-
tiebeleid van de VNG, Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten.

Eerste 
Energiek Café

Driehuis - Lokale duurzame 
energiecoöperatie Energiek 
Velsen organiseert vanaf de-
ze maand een Energiek Café. 
Het doel hiervan is in contact 
te komen en te blijven met in-
woners van Velsen op het ge-
bied van duurzame energie. Er 
zal informatie gegeven wor-
den en er is uitgebreid de tijd 
om ideeën uit te wisselen met 
elkaar. De coöperatie zonder 
winstoogmerk is een initiatief 
van inwoners van Velsen en wil 
duurzame energie bevorderen. 
Door onder meer gezamenlij-
ke inkoopacties en het plaat-
sen van bijvoorbeeld panelen 
op gezamenlijke daken. Ieder-
een is welkom op donderdag 
17 oktober in Oma’s Kamer van 
Café Middeloo in Driehuis. De-
ze eerste aftrap is op een don-
derdag. In het vervolg is er een 
Energiek Café op iedere derde 
dinsdag van de maand. Zie ook 
www.energiekvelsen.nl.

‘Muziek op Schoot’ in 
het Kunstencentrum

Velserbroek - Het gezeg-
de jong geleerd is oud gedaan 
gaat met recht ook voor het 
maken van muziek op. 
Muziek maken is niet aan een 
bepaalde leeftijd gebonden. De 
behoefte om ons door het ma-
ken van geluid te uiten heeft ie-
der mens van nature. De stem 
is het eerste instrument dat we 
gebruiken. De rammelaar het 
tweede. 
Al gauw volgen dan trommels. 
Kinderen van 2 jaar vinden het 
leuk op een mondharmonica te 
blazen of op een piano te spe-
len. ‘Muziek Op Schoot’ is  een 
leuke speelse muzikale cursus 
voor kinderen van 1,5-4 jaar 
en een ouder, grootouder, tan-
te, oom of oppas. In de cursus 
muziek op schoot wordt geluis-
terd naar muziek, bewogen op 
muziek en er worden muzika-
le spelletjes gespeeld met een-
voudige muziekinstrumenten. 
Omdat er veel belangstelling 
voor ‘Muziek Op Schoot’ start 
Antje Häder van het Kunsten-
centrum Velsen vanaf donder-
dag 31 oktober van 09.00 tot 
10.00 uur een extra ingelas-
te cursus van 5 weken in het 
Polderhuis in Velserbroek. Voor 
deze cursus zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Zie ook www.kun-

stencentrumvelsen.nl.
Na haar muziekstudie op het 
conservatorium in Hannover 
(met de vakken dwarsfl uit en 
piano) kwam Antje Häder in 
1987 naar Nederland, voor een 
vervolgstudie bij het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
Zij speelde destijds in de ‘Deut-
sche Kammeroper Hannover’, 
de ‘Junge Deutsche Philharmo-
nie’ en diverse kamermuziek-
groepen in Duitsland zowel als 
in Nederland. Haar eerste baan 
als fl uitdocente aan een Ne-
derlandse muziekschool, het 
Kunstencentrum Velsen, ver-
vult zij nog steeds. Naast het 
geven van fl uitles heeft Antje 
zich sinds een aantal jaren ver-
diept in het muziekles geven 
aan héle jonge kinderen (1 tot 6 
jaar) in de vorm van cursussen 
(Muziek op Schoot- en Muziek 
en Bewegingslessen voor kleu-
ters). 
Veel kinderen die nog geen 
muziekles volgen zullen Antje 
herkennen uit de succesvolle 
peutervoorstelling die zij samen 
met schrijfster en illustrator 
Charlotte Dematons maakte.
‘Het Boek van Sinterklaas’ was 
verleden jaar vier keer uitver-
kocht in de Stadsschouwburg 
Velsen te zien. 

10-jarig jubileum
Rode Kruis Velsen

Velsen - Nico van Roden en 
Els Zorgdrager van het Ro-
de Kruis afdeling Velsen heb-
ben onlangs de heer F. van der 
Zee op zijn verjaardag verrast 
met een oorkonde, medaille en 
bloemen in verband met zijn 
10-jarig jubileum als vrijwilliger 
van het Rode Kruis. 
Al vele jaren gaat Van der Zee 
als vrijwilliger mee op vakantie 
met de Henri Dunant. Tijdens 
deze vakantieweken zorgt hij 
er mede voor dat mensen een 
onvergetelijke reis hebben. De 
72-jarige van der Zee, in zijn 
werkzaam leven (banket)bak-
ker, wil graag actief blijven bij 
het Rode Kruis Velsen door 
mensen te bezoeken of om 
mee te helpen in het promotie-

team. Wellicht ontvangt u vol-
gend jaar op een van de mark-
ten in Velsen informatie over 
het Rode Kruis van de heer Van 
der Zee

‘Van het pad af’ met 
tuinarchitect Dick Beijer
Velsen-Zuid - Op zondag 13 
oktober van 14.00 tot 15.00 uur 
geeft tuinarchitect Dick Beijer 
een lezing naar aanleiding van 
zijn geplande boek, getiteld: 
‘Van het pad af’. De lezing vindt 
plaats bij Beeckestijn, waar hij 
zelf ook een studio heeft. 
Dick Beijer is bekend door zijn 
moderne, strakke tuinen. Hij 
creëert tuinen waarbij de ar-

chitectuur van het huis het uit-
gangspunt is, met strakke belij-
ningen en het gebruik van stoe-
re materialen. Ook weet hij als 
geen ander wat de kunst van 
het weglaten is. 
Kosten: 4 euro voor entree ten-
toonstelling, de lezing zelf is 
gratis. Aanmelden via Stichting 
Beeckestijn: 0255-522877 of in-
fo@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Masterzwemmers
WVIJ in de prijzen
IJmuiden - Tijdens de eerste 
Masterwedstrijd van het sei-
zoen op afgelopen zondag in 
Vaassen hebben de master-
zwemmers van Watervrien-
den IJmuiden van zich la-
ten horen. Hoewel door ziekte 
en blessures slechts een klei-
ne groep van acht zwemmers 
naar Vaassen afreisde, nam de 
ploeg maar liefst 26 medailles 
mee naar huis en eindigde ze 
op de tweede plaats in het me-
daille klassement. Niet eerder 
stonden de masters van WVIJ 
zo hoog in het klassement. Al-
leen Watervrienden Almere 
deed het beter, maar zij had-
den met 14 zwemmers wel bij-

na twee keer zo veel kans. In 
totaal oogste WVIJ maar liefst 
veertien gouden, negen zilve-
ren en drie bronzen plakken. 
De ploeg was in alle leeftijds-
klasses goed vertegenwoor-
digd: de jongste zwemster was 
20, de oudste 59 jaar. Met het 
succes tijdens deze wedstrijd 
heeft WVIJ laten zien dat de 
volwassen zwemmers van 20 
jaar en ouder niet onder doen 
voor de jeugd. Een aantal van 
deze masters zwemmen dan 
ook nog steeds mee in de Lan-
delijke Zwemkompetitie (LZK) 
waarvan de eerste wedstrijd op 
10 november in IJmuiden wordt 
verzwommen.





IJmuiden - SP Velsen heeft 
vorige week woensdag een pe-
titie aangeboden aan alle vier 
woningcorporaties in de ge-
meente Velsen om ‘nee’ te zeg-
gen tegen de aangekondig-
de verhuurdersheffing. Minis-
ter Blok heeft donderdag met 
Aedes de afspraken geaccor-
deerd. Deze houden in dat 
wooncorporaties tot 1,7 mil-
jard euro moeten gaan beta-
len. Deze kosten worden ui-
teraard doorberekend aan de 
huurders.
In Velsen delen de wooncor-
poraties de zorgen van de SP. 
Volgens de SP gaat het om een 
oridinaire extra belasting voor 
een bevolkingsgroep die het 
gemiddeld genomen al niet 
breed heeft. Op termijn drei-
gen de huren met 700 euro per 
jaar te stijgen. Ook voor cor-
poraties worden het zware tij-
den, waarbij gevaar dreigt voor 
faillissementen, en bezuinigin-
gen die leiden tot verminder-
de onderhoud en renovatie en 
de extra verkoop van huurwo-
ningen. Nieuwe investeringen, 
zoals nieuwbouw, worden dan 
helemaal moeilijk te realiseren. 
Nu al ziet de SP afdeling Vel-
sen het aantal goedkope huur-
woningen snel afnemen. En 
omdat ook de huurtoeslag aan 
steeds meer voorwaarden en 
beperkingen wordt gesteld ko-
men steeds meer mensen fi-
nancieel in de knel. Mensen 
met een laag inkomen zijn ge-

middeld al bijna de helft van 
hun inkomen kwijt aan woon-
lasten. Hen nog extra belasten 
en meer huur vragen is schan-
dalig en buitengewoon oneer-
lijk, vindt de SP. 
De SP afdeling Velsen is ver-
heugd te constateren dat 
steeds meer werknemers van 
de woningcorporaties in Ne-
derland deze zorgen delen. Zij 
hebben zich verenigd in het 
initiatief Snoeien ok, uitroeien 
nee. Zie hiervoor http://www.
snoeienokuitroeiennee.nl/doe-
mee.html.
Met de oproep om tegen de 
Verhuurdersheffing te stem-
men, overhandigde de SP af-
deling Velsen daarom ook een 
poster van deze betrokken cor-
poratie-medewerkers.
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Finale Streetleague 
Velsen-Zuid - Vier jongensteams 
én vier meisjesteams spelen vrij-
dag 18 oktober de finaleronde 
van de Telstar Streetleague 2013. 
Zij hebben de eindstrijd gehaald 
door zowel goed te voetballen in 
de voorronde als door een goe-
de wijkbijdrage te leveren in hun 
buurt. De finale in het Tata Steel 
stadion begint om 17.30 uur, de 
prijsuitreiking is vlak voor de af-
trap van de wedstrijd van Telstar 
tegen Fortuna Sittard.
Aan de tweede editie van de Street 
League deden bijna honderdvijftig 
jongens en meisjes mee. Zij waren 
verdeeld over zestien teams en af-
komstig uit bijna alle kernen van 
de gemeente, van Velsen-Noord 
tot Santpoort-Noord. 
De voorrondes vonden in juni en 
juli plaats op voetbalpleintjes in de 
diverse wijken van Velsen, zoals 
het Cruijff Court in IJmuiden-Zee-
wijk en het kunstgrasveldje aan 
de Wieringeraak in Velserbroek.
Naast het voetballen konden de 
jongens en meisjes net zoveel 
punten halen met het verrichten 
van een wijkbijdrage. Hoe origi-
neler en effectiever deze bijdrage, 
hoe meer punten er werden toe-
gekend door de consulenten van 
de woningcorporaties die als be-
geleiders optraden. 
De jongeren lieten zich van hun 
goede kant zien door ramen te 
lappen, pannenkoeken te bak-
ken en uit te delen, te helpen in 
een zorgcentrum, onkruid te wie-
den, speelveldjes schoon te ma-

ken en tuintjes op te kappen. Het 
team FC Naamloos uit Santpoort 
organiseerde zelfs een spelletjes-
middag voor buurtkinderen, waar-
bij de opbrengst naar Kika (Kinder 
Kankervrij) ging.
De jongensteams die de finaleron-
de hebben gehaald zijn FC Zee-
wijk, FC Velserbroek, FC Naam-
loos en FC Young Stars uit IJmui-
den. De vier meisjesteams in de fi-
nale zijn FC Aak en Team Barbie 
uit Velserbroek en FC Kip en de 
Blauwe Leeuwinnen uit Velsen-
Noord. Alle finalisten krijgen van 
Telstar sportkleding en periode-
kaarten. De winnaars krijgen bo-
vendien een grote bekers en sei-
zoenskaarten voor de Witte Leeu-
wen of Leeuwinnen. 
Daarnaast zijn er prijzen voor de 
beste speelster en speler en het 
meest sportieve team, die wor-
den toegekend door Telstar-cory-
fee Ruud Geels.
Ruud Geels is ‘beschermheer’ van 
Telstar Thuis in de Wijk, de maat-
schappelijke stichting die samen 
met het jongerenwerk van Stich-
ting Welzijn Velsen, Buurtsport, 
SportSupport, Woningbedrijf Vel-
sen en de wooncorporaties Ken-
nemerhave en AWV Eigen Haard 
de Streetleague organiseert. 
Thuis in de Wijk is bijna twee jaar 
geleden door Telstar en Woning-
bedrijf Velsen opgericht en richt 
zich onder andere op de leefbaar-
heid, deelname aan de lokale sa-
menleving, educatie en een ge-
zonde en sportieve levensstijl.

SP zegt ‘nee’ tegen 
verhuurdersheffing

Wisselingen bij KHN

Velsen - Op maandag 7 oktober 
zijn Cor van Zonderen (penning-
meester) en Remco Glas (voor-
malig voorzitter, daarna advi-
seur) afgetreden als bestuurslid 
van de Koninklijke Horeca Ne-
derland Afdeling Velsen. Gedu-
rende 10 jaar hebben zij zich in-
tensief ingezet om de belangen 
van de horecaondernemers uit 
de Gemeente Velsen te beharti-
gen.
Tijdens de jaarvergadering, die 
plaats vond op Landgoed Duin 
& Kruidberg, werden zij door re-

giovoorzitter van Noord-Holland 
Michel Bekker en afdelings-
voorzitter Bernard Lensink in het 
zonnetje gezet.
Cor van Zonderen werd on-
der toeziend oog van de cir-
ca 40 aanwezige leden als ‘Lid 
van Verdienste’ namens de afde-
ling Velsen beëdigd, terwijl Rem-
co Glas dezelfde eer ten deel viel 
namens het Landelijk Bestuur. 
De avond werd feestelijk afge-
sloten met een gezamenlijk ca-
baretdiner bij Cultuur met Mes & 
Vork op datzelfde Landgoed.

Strand schoon
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
12 oktober is er van 11.00 tot 
13.00 uur een laatste strand-
schoonmaak. Het strand loopt 
nog elke dag vol met vuil uit zee 
en van het land af. Om dit te-
gen te gaan kunt u een handje 
helpen. Na eerdere succesvol-
le acties op het IJmuiderstrand 
en het Noordstrand loopt men 
een laatste rondje om het ach-
tergebleven vuil te verzamelen. 
Dit keer geholpen door Seaport 
Marina, die uitrijkaarten ter be-
schikking stelt. De Gemeente 
Velsen biedt de vrijwilligers na 
afloop een drankje aan en HVC 
stelt een vuilniswagen beschik-
baar. Verzamelen om 11.00 uur 
bij de strandopgang tussen pa-
viljoen Noordzee en Zilt aan 
Zee. Aanmelden kan via hoe-
hetookkan@live.nl.

Wijkertunnel 
gaat dicht

Velsen - Rijkswaterstaat voert 
groot onderhoud uit aan de Wij-
kertunnel tussen Beverwijk en 
Velsen. De tunnel is per rijrich-
ting één weekend in oktober af-
gesloten. Weggebruikers moe-
ten rekening houden met een 
vertraging van 30 minuten. Het 
asfalt in de tunnel is verouderd 
en krijgt een nieuwe bovenlaag. 
Daarnaast vernieuwt Rijkswater-
staat waar nodig de veiligheids-
systemen in het wegdek. Vanuit 
Alkmaar richting Amstelveen is 
de Wijkertunnel afgesloten van 
vrijdag 11 oktober 20.00 uur tot 
maandag 14 oktober 05.00 uur. 
Vanuit Amstelveen richting Alk-
maar is de Wijkertunnel afgeslo-
ten van vrijdag 18 oktober 21.00 
uur tot maandag 21 oktober 
05.00 uur. Doorgaand verkeer 
wordt in de weekenden omge-
leid via de A22 en de Velsertun-
nel. Vanwege extra drukte op de 
omleidingsroutes moeten weg-
gebruikers rekening houden met 
een extra reistijd van 30 minuten.
Tijdens de werkzaamheden is 
de Wijkertunnel per rijrichting 
steeds één weekend afgeslo-
ten tussen de knooppunten Vel-
sen en Beverwijk. Op de loka-
le wegen richting De Bazaar en 
de meubelboulevard Beverwijk 
verwacht Rijkswaterstaat extra 
drukte. Gele borden geven de 
omleidingsroutes aan. Bij on-
gunstige weersomstandighe-
den kunnen de werkzaamheden 
worden uitgesteld. Om de ver-
keershinder zo veel mogelijk te 
beperken heeft Rijkswaterstaat 
verschillende werkzaamheden 
aan de A9 in hetzelfde weekend 
gepland. Van vrijdag 18 oktober 
20.00 uur tot zaterdag 19 oktober 
06.00 uur wordt ook ten noorden 
van de Wijkertunnel gewerkt. 
Oprit Beverwijk richting Alkmaar 
is hierbij afgesloten. Gele bor-
den langs de weg geven de om-
leiding aan. Daarnaast zijn enke-
le rijstroken afgesloten op de A9 
vanaf knooppunt Beverwijk tot 
en met aansluiting Heemskerk.

Halloweenmarkt in 
Stadscentrum IJmuiden

IJmuiden - Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden or-
ganiseert in samenwerking met 
Kroko’s Evenementen de Hallo-
weenmarkt op zaterdag 26 okto-
ber van 10.00 tot 21.00 uur.
De organisatie wil graag creatie-
velingen uit IJmuiden en omge-
ving uitnodigen om op deze dag 
zelfgemaakte spulletjes te pre-
senteren en natuurlijk te verko-
pen. Hobbyisten kunnen zich via 
de website opgeven voor een 
gratis kraam. Voor ondernemers 
zijn kramen te huur. Wel is het 
van belang dat u goed uitlegt 
wat u op de markt zou willen ver-
kopen en dat uw waren in ver-

band staan met het thema Hal-
loween, dus te denkenvalt aan 
zelfgemaakte trollen, snoeptrac-
taties, ‘trick or treat’, pompoenen, 
magie, ghotic kleding etc.
Ook is het de bedoeling dat de 
kramen in het thema Halloween 
worden aangekleed. Denk hier-
bij aan heksen, bezemstelen, 
spinnen, pompoenen en spinrag.
Kroko’s Evenementen ziet uw 
aanmelding met belangstelling 
tegemoet De organisatie zal voor 
veel publiciteit zorgen, zodat al-
le moeite beloond wordt. Wilt u 
snel een plekje op deze markt 
bemachtigen? Reserveer nu via 
www.krokos-evenementen.nl.
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Velsen-Zuid - Zondag 13 ok-
tober speelt Telstar thuis tegen 
Helmond Sport. De aftrap in het 
Tata Steel stadion is om 14.30 
uur. Een ouderwetse, gezellige 
zondagmiddag wedstrijd. Spe-
ciaal hiervoor heeft Telstar een 
familie actie. Seizoenkaarthou-
ders kunnen extra kaarten bijko-
pen voor familie voor 5 euro. Dit 
kan bij het secretariaat dagelijks 
tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook 
kan men zondag bij de kassa’s 
terecht voor deze speciale actie.

Familiedag 
bij Telstar

Santpoort-Noord - De diagnose 
kanker maakt je in één klap be-
wust van de kwetsbaarheid van je 
lichaam. Het idee van het lichaam 
als iets dat er gewoon is, als ze-
kerheid, is verdwenen. Te midden 
van alle turbulentie die de ziek-
te met zich meebrengt, kan yo-
ga een concreet hulpmiddel zijn. 
De bewegingen in de yoga no-
digen je uit om te luisteren naar 
‘hoe het met je is’ en brengen je 
door je beperkingen heen bij je 
kracht. Helende yoga leert je ont-
spannen, contact te maken met 
je lichaam en je bewust te wor-
den van wat er speelt op dit mo-
ment. Eenvoudige oefeningen le-
ren je op een natuurlijke wij-
ze met je ziekte om te gaan. De-
ze lessen zijn goed te volgen tij-
dens en na de medische behan-
deling. In deze ontspannende, af-
wisselende bijeenkomsten oefen 
je om tot rust te komen. Je leert 
oefeningen die je helpen om weer 
(meer) te ontspannen, ruimer te 
ademen, je lichaam beter te voe-
len en je gedachten meer in het 
hier en nu te houden. Je hoeft 
niets te kunnen en geen ervaring 
te hebben. Yoga is geschikt voor 
iedereen. Je zult al snel merken 
hoeveel je zelf kunt doen aan ont-
spanning. De cursus wordt ge-
geven in het Inloophuis Kenne-
merland, Wüstelaan 51 op dins-
dag van 14.00 tot 15.15 uur. Aan-
melden kan via info@inloophuis-
kennemerland of telefoon 023-
8885367/06-34944729. De kosten 
bedragen 5 euro.

Yoga voor 
mensen met 

kanker

IJmond Werkt! pakt 
jeugdwerkloosheid aan

Regio - De colleges B&W van 
de IJmondgemeenten hebben 
groen licht gegeven voor het 
plan van aanpak om de jeugd-
werkloosheid in de IJmond te 
bestrijden. Dit plan is inge-
diend door de Arbeidsmarktre-
gio Kennemerland (Zuid), waar 
de IJmondgemeenten deel van 
uitmaken. De praktische uit-
voering van het plan voor de 
IJmond ligt bij IJmond Werkt!, 
die beschikking krijgt over on-
geveer de helft van de 438.000 
euro die gereserveerd staat voor 
de hele arbeidsmarktregio. Het 
plan voor de IJmond heeft be-
trekking op de gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen.
De focus van het plan van 
aanpak dat is opgesteld door 
IJmond Werkt! en de gemeen-
ten binnen de arbeidsmarktre-
gio ligt op het vergroten van de 
werkgelegenheid in de regio en 
intensivering van de bemidde-
ling van school naar werk voor 
jongeren met en zonder start-
kwalifi catie (een startkwalifi ca-
tie betekent in bezit van een di-
ploma voor havo, vwo, mbo2 of 
hoger). Daarnaast behoort het 
verstrekken van loonkosten-sti-
muleringssubsidies aan werk-
gevers tot de mogelijkheden. 
Ook worden er aparte trajecten 
gestart voor jongeren zonder 
startkwalifi catie, die extra bege-
leiding nodig hebben.
In het plan van aanpak wordt 
actief toenadering gezocht tot 
partijen als de Startersbeurs 
(een regeling voor starters om 
zes maanden werkervaring op 
te doen bij een bedrijf naar keu-
ze) en Leerwerkbedrijven zoals 
Perspectief (voor jongeren tus-

sen de 16 en 23 jaar, die het re-
gulier onderwijs niet aankunnen 
of door andere omstandigheden 
uitvallen) waardoor voor ieder-
een optimale kansen ontstaan.
Om jeugdwerkloosheid tegen 
te gaan, presenteerde het kabi-
net in april van dit jaar de Aan-
pak Jeugdwerkloosheid. Minis-
ters Asscher en Bussemaker 
stelden in totaal 50 miljoen ex-
tra beschikbaar om de jeugd-
werkloosheid te bestrijden en te 
voorkomen. Tevens werd Mirjam 
Sterk aangesteld als landelijk 
ambassadeur jeugdwerkloos-
heid. Haar missie is om werkge-
vers te stimuleren om stage- en 
leerwerkplekken te creëren voor 
jongeren om werkervaring op te 
doen. De 50 miljoen is verdeeld 
over de 35 Arbeidsmarktregio’s 
binnen Nederland. 
Alle regio’s hebben een spe-
cifi ek plan van aanpak inge-
diend. IJmond Werkt! is een lo-
gische keuze om als uitvoeren-
de instantie deze opdracht voor 
de IJmond uit te voeren. IJmond 
Werkt! werd in april van dit 
jaar gelanceerd. Werkzoeken-
den worden door de gemeen-
ten doorverwezen naar IJmond 
Werkt! Middels een groepsge-
wijze aanpak worden werkzoe-
kenden klaargestoomd voor 
de arbeidsmarkt. Tevens doet 
IJmond Werkt! aan een actieve 
werkgeversbenadering, waar-
door een perfecte matching mo-
gelijk is. 
Overigens wordt naar alle waar-
schijnlijkheid op korte termijn 
nog 30 miljoen toegevoegd aan 
het landelijke budget, wat ook 
voor de regio IJmond een ver-
hoging van het budget zou be-
tekenen.

Braay sponsort Velsen C1
Driehuis - Braay Transport BV heeft RKVV Velsen C1 in het nieuw 
gestoken, niet alleen een prachtig nieuw voetbaltenue maar tevens 
is het team voorzien van voetbaltassen en trainingspakken. Velsen 
C1 komt dit jaar uit in de 2e klasse en heeft na twee gewonnen wed-
strijden de leiding in hun poule genomen. Braay Transport BV hoopt 
hiermee een bijdrage te leveren aan een succesvol seizoen voor Vel-
sen C1. (foto: Reggie de Bie)

Wielrenner Dilan van 
der Aar geeft zich bloot
IJmuiden - In Bibliotheek Velsen 
vertelde wielrenner Dilan van der 
Aar vorige week maandag over 
zijn sportloopbaan en favoriete 
boeken aan leerlingen van ba-
sisschool de Zandloper. Dit werd 
georganiseerd in het kader van 
de Kinderboekenweek en het 
project ‘IK Lekker fi t!?’ De kinde-
ren vroegen hem het hemd van 
het lijf. Van der Aar beantwoord-
de de vragen zeer openhartig. 
Tijdens de ochtend kwamen  
groep 7 en 8 van de basisschool 
De Zandloper naar de Biblio-
theek om Dilan van der Aar het 
wielershirt van het lijf te vragen: 
over zijn trainingen, zijn bes-
te prestaties en over welke voe-
ding belangrijk is als je aan top-
sport doet. Het meest interessant 
vonden de kinderen het onder-
werp plassen. Want hoe doe je 
dat nu als je ruim vijf uur moet 
koersen en je echt nodig moet? 
Van der Aar noemde geen na-
men, maar vertelde wel dat som-
mige wielrenners het dan maar 
in hun broek doen, als langs de 
kant stoppen niet kan. 
Natuurlijk werd hem ook iets 
gevraagd over dopinggebruik. 
Van der Aar: ,,In de wielerwe-
reld is er veel geld te verdienen 
en dan is het te verwachten dat 
het er niet helemaal eerlijk aan 
toe gaat. Sommige gaan daar-
in verder dan anderen. Dat heb 
ik van dichtbij kunnen zien.”  Op 
de vraag wat zijn ergste blessu-
re ooit was vertelde de renner 
zeer beeldend over een valpartij 
op zijn gezicht. Zonder zijn helm 
had hij de val waarschijnlijk niet 
overleefd.  Vooral de meisjes hui-
verden bij dit verhaal. Eén meis-
je vroeg zich  af hoe dat dan bij 
vrouwen moest. “Waar laat je dan 
je staart als je een muts en helm 
op moet, dat gaat toch niet?” 
Aansluitend aan de presenta-

tie werd een fi lmpje getoond van 
de Haarlemse Muggenronde: 
een gratis wielerronde voor jon-
gens en meisjes tussen de 10 en 
15 jaar, waar je met een gewo-
ne fi ets of racefi ets aan mee kunt 
doen. Naast hard rijden gaat het 
hier om behendigheid en voor-
al: gezelligheid. Ook van der Aar 
deed hier als kind aan mee. ,,Aan 
mij was het onderdeel behendig-
heid niet zo besteed’’, gaf hij eer-
lijk toe. ,,Ik wilde vooral heel erg 
hard rijden en reed dwars over 
alle pylonnen heen!’’
De leerlingen kregen na afl oop 
een prachtig boek mee naar huis. 
In samenwerking met NOC*NSF 
Olympische Educatie geeft de 
Kinderboekenweek een speci-
aal boekje uit waarin bekende 
topsporters over hun favoriete 
jeugdboek vertellen en hun pas-
sie voor sport. Bovendien staan 
er allerlei boekentips in over de 
sport die ze beoefenen. Ook van 
der Aar las een fragment voor uit 
zijn favoriete boek: De Renner 
van Tim Krabbé. Deze activiteit 
werd mogelijk gemaakt door de 
Bibliotheek Velsen en de IK Lek-
ker fi t!?-partners.

Dames 1 Smashing 
Velsen ’96 begint goed
IJmuiden - De dames zijn op 
vrijdag 20 september goed be-
gonnen aan het nieuwe seizoen. 
Vol enthousiasme en vol energie 
betraden de dames op 20 sep-
tember in de Zeewijkhal het veld. 
De eerste set werd vol overtui-
ging binnen gehaald met een 
stand van 25-14. Door het goe-
de werk van set-upper Annelot, 
hebben de dames het werk mooi 
af kunnen maken. De tweede set 
verliep goed en kon worden af-
gesloten met een stand van 25-
20. In de derde set werd het voor 
de dames toch iets lastiger om 
de concentratie vast te houden, 
waardoor de overwinning helaas 
naar Jonas ging met een stand 
van 23-25. Set vier moest dus 
weer gewonnen worden door  
Smashing Velsen, maar slech-
te pashes, geen concentratie en 
miscommunicatie zorgden voor 

een achterstand van 15-20. Tijd 
voor coach Willem om de da-
mes bij de les te roepen. De con-
centratie kwam terug, voor elke 
punt werd weer gevochten. Een 
mooi resultaat als gevolg; 25-23. 
De wedstrijd van afgelopen vrij-
dag 27 september 2013 in Krom-
menie tegen Clam Dycke  is ook 
met 3-1 gewonnen. 1e set wilden 
de dames niet erg op gang ko-
men en werd er veel te afwach-
tend gespeeld, waardoor de set 
naar de tegenpartij ging (25-15).
De tweede set, iets actiever kon 
daarom ook nipt gewonnen wor-
den met 23-25. Nu konden de 
dames van Smashing het niet 
maken om de tegenpartij de 
overwinning te gunnen en werd 
de derde set netjes met 19-25 af-
sloten om de vierde set volledig 
Clam Dycke naar huis te spelen 
(12-25). 
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IJmuiden - Dinsdag 15 oktober 
is er een verkoop in het 3d hob-
byhoekje in Woonzorgcomplex 
de Moerberg in IJmuiden. Tus-
sen 10.00 en 12.00 kan men te-
recht voor advies en verkoop van 
alles op het gebied van kaarten 
maken. Er is een ruim assorti-
ment 3d knipvellen voor verjaar-
dagen, trouwen, geboorte en an-
dere gelegenheden. Ook is er 
volop keuze uit stickervellen, pa-
pier en enveloppen in verschil-
lende kleuren, maten en diktes. 
Er zijn bovendien allerlei mate-
rialen voor pergamano, bordu-
ren, patronenboekjes en com-
plete pakketten. U bent van har-
te welkom.

Verkoop 3d 
hobby-artikelen

Voorleesmarathon op 
basisschool de Klipper
IJmuiden - Op basisschool de 
Klipper locatie Sluiswijk werd de 
Kinderboekenweek vorige week 
woensdag op een spectaculaire 
wijze geopend! Van 8.45 tot 11.45 
uur werd er non-stop voorgele-
zen door de kinderen van groep 
4 tot en met 8. De kinderen van 
groep 1 tot en met 3 hebben in 
kleine groepjes geluisterd naar 
de mooie, spannende en grappi-

ge verhalen die werden voorge-
lezen. Aan het eind van de och-
tend verzamelden de kinderen 
zich in de hal en sloten de  juffen 
de voorleesmarathon af.
Als afsluiting van de gezellige 
leesochtend werd er een boe-
kenmarkt gehouden. Alle kinde-
ren konden tweedehandboek-
jes kopen of verkopen. Het was 
weer een groot succes!

Afgelopen maandag zijn de 
werkzaamheden aan het laatste 
deel van de Planetenweg ge-
start. Uiteraard zijn hierdoor de 
kruisingen afgesloten. Dit is te-
vens het geval bij het Pleiaden-
plantsoen. Het vele verkeer wat 
van de richting Dokweg komt 
wordt hiervan op de hoogte ge-
bracht door grote gele borden. 
Tevens wordt er een alternatieve 
route aangegeven. 
Je zou dus denken dat de au-
tomobilisten en vrachtwagen-
chauffeurs deze alternatie-
ve route voor lief nemen. Maar, 
nee, borden worden genegeerd 
zodat auto’s en zelfs vrachtwa-
gens zich door de kleinste stra-
ten wringen, waar zij veel te 
weinig rekening houden met 
het feit dat je in deze woonwij-
ken hooguit 30 km per uur mag 
rijden. 
Soms staat er zelfs een file in de 
Schutterstraat omdat een auto-
mobilist geen idee heeft waar hij 
naar toe moet. 
Je mag je dus in alle redelijk-
heid afvragen of de gele verwij-
zingsborden en de daarbij be-
horende routeborden wel op 
de juiste plekken hangen. Mis-
schien moeten ze lager en meer 
naar de rijbaan worden ge-
plaatst. Je zou toch niet ver-
wachten dat automobilisten vrij-
willig door die smalle straatjes 
wringen? Of misschien ook wel.
Ik zou het niet weten, maar één 

ding weet ik wel: hoe groter het 
aantal auto’s in zo’n wijkje, hoe 
groter de kans op ongelukken 
en daar zitten we niet écht op te 
wachten.
Er is gesteld dat de Planetenweg 
nog zo’n zeven weken afgeslo-
ten blijft. De bewoners wan de 
Schutterstraat, Steenbokstraat 
en Sirirusstraat worden hier niet 
vrolijk van.
Afgelopen zaterdag heeft een 
camper behoorlijke schade aan 
de auto van een bewoner toe-
gebracht en tevens zijn eigen 
voertuig naar de ratsmadee ge-
reden.
Zondagavond leek ons straat-
je opgenomen in de omleidings-
route van Connection buslijn 75.
Het is natuurlijk al een ra-
re gewaarwoording als je van-
uit je huiskamer opeens een 
bus voorbij ziet stomen, maar 
wat nog vreemder is, dat je hem 
even later achteruit de straat 
weer uit ziet rijden. Let wel: aan 
twee kanten staan auto’s gepar-
keerd! Petje af voor de chauffeur 
dat hij zonder brokken deze ac-
tie voltooid heeft, maar je vraagt 
je wél af hoe het mogelijk is dat 
hij blijkbaar niet over de ge-
wijzigde route is geïnformeerd. 
Misschien is een TomTom niet te 
veel gevraagd?
Afijn, op naar het volgende in-
cident.
 
Ben Schafstall, IJmuiden

DCIJ-nieuws
Overtuigende winst 
DCIJ in eerste klasse
IJmuiden - Het lijkt er veel 
op dat de Damclub IJmuiden 
de degradatie uit de nationa-
le hoofdklasse van vorig sei-
zoen, snel wil vergeten. Met 
een enorme vechtlust trekt het 
tiental ten strijde. Tegen het 
tweede team van SNA werd 
snel duidelijk dat de IJmide-
naren een overtuigende winst 
zouden behalen. Het was nau-
welijks merkbaar dat het team 
aantrad met invallers voor Cees 
Pippel en Joop Wind. Invaller 
Rick Hartman opende de sco-
re met een verdienstelijke re-
mise. Al snel daarna brandde 
de scoringsmachine pas goed 
los. Tientalleider Willem Winter 
boog zijn slechte stand om in 
een fraaie winst. Feroz Amirk-
han volgde met een afgeteken-
de winst na een sterk gespeel-
de partij. Jesse Bos, Jan Maar-
ten Koorn (foto), Stijn Tuijtel en 
Martin van Dijk volgden het 
goede voorbeeld en wonnen. 
Vooral het optreden van Jan 
Maarten Koorn, die dit seizoen 
debuteert in het eliteteam van 
DCIJ, maakt indruk. Evenals in 
de eerste ontmoeting kwam 
hij tot winst. Een meer dan op-
merkelijk resultaat. De einduit-

slag 14-6 kwam op het score-
bord nadat Cees van der Vlis 
en Nicole Schouten een neder-
laag moesten incasseren. Co-
nall Sleutelbereikte een remi-
se tegen T. Tesselaar die zon-
dermeer als sterkste speler bij 
SNA gold. Het tweede tiental 
van DCIJ trad aan tegen het 
derde van SNA. Het werd, me-
de door overwinningen van: 
Vince van der Wiele, Jurrian Fi-
scher, Jacqueline Schouten en 
Koop de Vries, een eclatante 
13-7 overwinning.

IJmuiden F1 slachtoffer 
in voetbalthriller

Regio – Afgelopen zaterdag 
vertrok het team van coach 
Martijn Haeser naar Sportpark  
De Vlotter voor de wedstrijd te-
gen ADO 20. Hoewel het in de 
eerste helft nog niet duidelijk 
was mondde deze wedstrijd uit 
in een ware voetbalthriller. Een 
thriller waar uiteindelijk IJmui-
den in geslachtofferd werd. Di-
rect na de aftrap zag ADO kans 
de wedstrijd te openen door de 
bal door de benen van Luca ‘Evil 
Eye’ Pronk te schieten. IJmui-
den kwam terug in de wedstrijd 
maar ADO drukte hen genade-
loos terug naar de eigen helft. 
IJmuiden bleef aanvallend spe-
len en uiteindelijk lukte het Lo-
rens Hoeve de gelijkmaker te 
scoren. Hiervan was ADO niet 
onder de indruk. Finn Bak-
ker, Jelle Haeser, Danylio Pronk 
en Jos Bomas deden verwoe-
de pogingen de achterste linie 
dicht te trekken. Toch ramde 
ADO hier doorheen en bracht 
de stand in no time naar 3-1. 
IJmuiden vocht als een leeuw 

na iedere uitbraak van de te-
genstander. Dit resulteerde in 
een mooi doelpunt van Kel-
vin Haasnoot 3-2. Helaas had 
ADO na de rust zijn antwoord al 
klaar; 4-2. IJmuiden verander-
de zijn opstelling en Haasnoot 
scoorde 4-3. Vanaf dat moment 
waren beide teams afwisselend 
in elkaars doelgebied te vinden. 
ADO maakte 5 en 6-3 waarop 
Haasnoot zijn eerste hattrick 
van het seizoen maakte: 6-4. 
Even pakte IJmuiden de leiding 
doordat Cas Peetoom het vijf-
de doelpunt noteerde en Hoe-
ve vanuit een penalty gelijk spel 
op zijn conto schreef. ADO was 
IJmuiden te slim af en de 7-6 
een feit. IJmuiden zette weder-
om de wedstrijd naar zijn hand 
maar toen Levi Kiewiet de ge-
lijkmaker op zijn slof had blies 
de scheidsrechter af. Tijdens 
het eindsignaal krulde de bal 
het net maar de arbiter was on-
verbiddelijk. Hierdoor werd een 
terechte eindstand van 7-7 niet 
op het scorebord genoteerd.

Snuffelwinkel heeft 
een nieuw onderkomen
IJmuiden - Zaterdag 12 oktober heropent de snuffelwinkel De Zon-
nebloem weer haar deuren. Maar nu aan de Kennemerlaan 95. De-
ze winkel is gratis beschikbaar gesteld door Janus Malelaardij uit 
IJmuiden aan de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling IJmuiden-
Oost voor verkoop van allerhande spullen. De opbrengst wordt be-
steed aan mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel voor een win-
kel-, wandel- en dagtochtjes. Meer informatie: Joop Jongeling, tele-
foon 06-51511170.  

FF Anders in 
Schouwburg

Velsen
Velsen - Zaterdag, 26 oktober   
geeft gezelligheidskoor FF An-
ders uit Velserbroek een concert 
in Stadsschouwburg van Velsen. 
Vier jaar geleden werd het koor 
opgericht door drie dames, onder 
de paraplu  van Stichting Welzijn. 
Het koor begon met 20 leden, in-
middels is het koor uitgegroeid 
tot 65 leden. Sinds 1 september 
2013 zijn ze een zelfstandige ver-
eniging en daar zijn ze best trots 
op! Dirigent André Jansen is van-
af de start betrokken geweest bij 
het koor en heeft met veel inzet 
en enthousiasme op ‘eigen’ wijze 
de koorleden geïnspireerd. Toet-
senist  André Daemen, heeft van-
af de start gezorgd voor de mu-
zikale ondersteuning. De ontwik-
keling die het koor heeft doorge-
maakt heeft geleid tot het besluit 
een concert te geven in de stads-
schouwburg van Velsen. Uiteraard 
zal het concert net effe anders zijn 
dan u gewend bent van een koor.

Velsen-Zuid - Het is herfst! 
Speciaal voor kinderen (6 tot 11 
jaar) is er een herfst-workshop 
bij Beeckestijn. Aan de grote ta-
fel in de keuken maken de kinde-
ren met z’n allen een spectaculai-
re ‘boomhoed’ van takken. Geïn-
spireerd  op het werk van kunste-
naar Sander Rood, dat ook kinde-
ren zeer aanspreekt. Na een rond-
leiding over zijn werk gaan zij lek-
ker aan de slag. Het eindresultaat 
wordt vastgelegd op een foto. Na-
tuurlijk is er thee met iets lekkers. 
De workshop wordt begeleid door 
Nicola Leijdekkers. De workshop 
wordt gehouden op zondag 13 
oktober van 13.00 tot 15.00 uur en 
op zondag 3 november van 10.00 
tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 
uur. De kosten bedragen 15 euro. 
Reserveren rechtstreeks bij Nico-
la Leijdekkers, 06-29391866 of vi-
anicola@gmail.com.

Herfst-workshop 
voor kinderen
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Velsen - Kaas maken, cakejes 
bakken en toneelspelen dat zijn 
de workshops die de komende 
tijd op Informatieboerderij Zorg-
vrij zijn. Op 19 oktober is de kin-
derworkshop van koe tot cake-
je. Kinderen (8 tot en met 12 
jaar) gaan eieren zoeken, met de 
boer een koe melken, meel ma-
len en dan cakejes bakken. Na-
tuurlijk worden de cakejes ook 
nog mooi in de herfstsfeer ver-
sierd. In de herfstvakantie is van 
23 t/m 25 oktober de theaterwork-
shop ‘toneel op stal’. In drie dagen 
tijd gaan kinderen (7 tot en met 10 
jaar) tussen de dieren op de boer-
derij hun eigen toneelvoorstelling 
maken. Eveneens in de herfstva-
kantie, op 19 oktober, kunnen kin-
deren met hun ouders kaas ma-
ken. In een paar uur tijd wordt een 
klein kaasje gemaakt met de rau-
we melk van de boerderij. Voor de 
diverse workshops moet u zich 
vroegtijdig aanmelden op tele-
foonnummer 023-5202828. Zie 
ook www.informatieboerderij-
zorgvrij.nl en op de facebookpa-
gina van de boerderij. Informatie-
boerderij Zorgvrij ligt aan de Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid. 

Workshops
op Zorgvrij

Santpoort-Noord - Vrijdag 11 
oktober om 14.30 uur wordt de 
creatieve expositie van parochi-
anen geopend door wethouder 
W. Westerman. Het is meteen de 
start van de jaarlijkse Pinken- en 
goederenveiling in kerk de Naald 
ofwel Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand. Op zater-
dag 12 oktober om 10.00 start 
de verkoop van boeken, curio-
sa, plantenstekjes, jams, koffie 
met zelfgebakken cake, koek-
jes, oude naamplaatjes, etc. Er 
is een optreden van gitaristen, 
koor Kassian, rad van fortuin en 
u kunt een gokje wagen. Vanaf 
13.00 uur wordt de goederenvei-
ling aangeboden door winkeliers 
uit Santpoort en Velserbroek. De 
zondag start om 10.30 uur met 
de Meditatieve viering  en vanaf 
13.00 uur kunt u meedoen, met 
het klaverjassen of de bridge-
drive, of een fiets/wandeltocht in 
Santpoort. Opgeven bij parochie-
centrum@olvab.nl, ofwel 023-
5378731, van 9.30 uur tot 11.30 
uur van maandag tot vrijdag. 

Pinkenveiling

Kermis in Velserbroek
Velserbroek - Tot en met zon-
dag 13 oktober kunnen de in-
woners van Velserbroek (en om-
geving) zich weer volop verma-
ken op de kermis op het Vesting-
plein bij het winkelcentrum. Vele 
attracties, waaronder de botsau-
to’s, de Magic Star (wipp), de Dis-
co Train, het Funhouse en diver-
se kinderattracties zullen in Vel-
serbroek aanwezig zijn. Uiteraard 
zijn er ook de behendigheidsspel-

len waar altijd mooie prijzen zijn 
te winnen en natuurlijk ontbreken 
de kramen met lekkernijen niet. 
Zondagmiddag komt om 16.00 
uur Clown Desalles naar de ker-
mis. Gekleed in lolbroek en grap-
jas tovert hij moeiteloos de ene na 
de andere verrassing tevoorschijn 
en maakt hij prachtige ballonnen-
decoraties. Een clown met lol en 
plezier voor jong en oud. Zie ook 
www.kermisvelserbroek. 

‘t Mosterdzaadje
Internationaal 

saxofoonkwartet
Santpoort-Noord - Het Me-
lisma Saxofoon Kwartet is een 
jong, internationaal en zeer ge-
talenteerd ensemble dat vanaf 
de oprichting in 2009  zich me-
nig keer heeft weten te onder-
scheiden met prijzen en eervol-
le vermeldingen. In Santpoorts 
Mosterdzaadje geven ze op vrij-
dag 11 oktober om 20.00 uur een 
concert waarin naast traditioneel 
repertoire ook nieuwe composi-
ties te horen zijn. 
Op zondag 13 oktober om 15.00 
uur zijn de alt Ingeborg Bröche-

ler en pianist Ad Broeksteeg te 
gast in ‘t Mosterdzaadje. Uitge-
voerd worden de cyclus ‘Frau-
enliebe und Leben’ van Robert 
Schumann en ‘Sea Pictures’ van 
Edward Elgar. Piano solo wordt 
Novelletten van Schumann ten 
gehore gebracht.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Voor de 
postzegelliefhebbers en voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in 
postzegels wordt op maandag 
14 oktober in Het Terras, Stati-
onsgebouw aan de Santpoort-
se Dreef een gezellige postzege-
lavond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort georganiseerd. 
Vanaf circa19.00 uur is men wel-
kom. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid en gratis toegang. 
Meer informatie: telefoonnum-
mer 023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Leuke Wecycle actie
Driehuis - De gemeente Velsen is 
op dit moment bezig met een gro-
te Wecycle actie om het recyclen 
van elektrische apparaten bij de 
Velsenaren onder de aandacht te 
brengen.
De gemeente  en het PVM zouden 
heel graag willen dat ook de ba-
sisschoolleerlingen in de gemeen-
te Velsen bekend raken met het 
recyclen van elektrische appara-
ten. Basisscholen kunnen hier op 
de eenvoudige manier aan bij-
dragen door tot 26 oktober (tot 
de herfstvakantie) een Wecycle 
bak op de school te plaatsen en 
de kinderen zoveel mogelijk klei-
ne ealektronische apparaten die 
niet meer gebruikt worden of ka-
pot zijn te laten verzamelen.
De kinderen ontvangen voor elk 
ingeleverd apparaat een krasloot-
je waarmee zij kans maken op één 
van de vele prijzen. Niet alleen de 
kinderen maken kans op prijzen 
maar ook de basisscholen ma-
ken kas op een prijs! De Velsen-
se basisschool die de meeste ap-
paraten verzamelt en inlevert, wint 
naast twee groepsbezoeken aan 
het Pieter Vermeulen Museum 
een elektrisch apparaat voor de 
school tot een bedrag van maar 
liefst 250 euro. Is op uw school 
dringend behoefte aan een nieuw 
koffiezetapparaat of is de vaat-

wasser aan vervanging toe, dan is 
dit de uitgelezen kans om uw leer-
lingen kennis te laten maken met 
Wecycle en voor uw school een 
mooi prijs in de wacht te slepen. 
De school die als tweede eindigt 
mag met 2 groepen kosteloos het 
Pieter Vermeulen Museum bezoe-
ken en wint een elektrisch appa-
raat tot een bedrag van 100 euro.
Wil de school breder aandacht 
aan het recyclen van elektrisch 
apparaten besteden? Het Pie-
ter Vermeulen Museum heeft een 
Wecycle leskoffer die tijdens de 
actieperiode gratis kan worden 
geleend. Ook hebben heeft het 
PVM Jekko lespakketten die gra-
tis bij het museum zijn af te halen.
Wilt u met uw school meedoen 
aan de Wecycle actie en dus tot 
26 oktober met uw leerlingen zo-
veel mogelijk elektrische appara-
ten verzamelen? Stuur dan een e-
mail naar info@pieter-vermeulen-
museum.nl. Wie niet via de school 
deelneemt kan gewoon zijn oude 
elektrische apparaten inleveren bij 
het PVM.  Voor elk apparaat wat 
daar wordt ingeleverd ontvangt u 
ook een kraslootje. 
Let op: Lenen van de Wecycle 
leskoffer tijdens de actieperio-
de in overleg via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl en niet via de 
nmewijzer!

Terrasvogels 2 kampioen

Santpoort-Noord - Een dag 
later nadat de dames van Ter-
rasvogels 1 kampioen van Ne-
derland werden, pakten ook 
het tweede team de titel in hun 
poule. 
Onder grote publieke belang-
stelling lieten de dames direct 
in de eerste slagbeurt zien dat 
zij er zin in hadden. 
Honkslagen van Marinda Baas, 
Marleen van der Horst, Linda 
Nelis en Marjan Schelvis resul-
teerden dat er vier punten ge-
scoord konden worden. Nata-

lie Kalkman kwam in de vier-
de en vijfde inning op de pit-
cherplaat te staan en zij gooide 
vijf maal drie slag! In de laatste 
vijfde inning werd door Terras-
vogels zes honkslagen gege-
ven, waarvan twee tweepitters 
van de knuppels van Linda Ne-
lis en Sofie Tromp. 
De dames uit Amsterdam 
Quick konden slechts drie 
maal scoren, uitslag 13-3 en 
met deze overwinning konden 
de champagne flessen ontkurk 
worden!
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Danza Cuba in Stads-
schouwburg Velsen

Velsen - Op dinsdag 15 okto-
ber (20.15 uur) verandert de kille 
herfstavond in een zwoele zomer-
avond. Als in de Stadsschouw-
burg Velsen het doek opgaat voor 
het wereldberoemde dansgezel-
schap Danza Cuba. De Cubanen 
zorgen voor een opzwepende en 
sensuele show met de passie van 
Afro-Cubaanse dans, moderne 
dans, ball-room dans en een tik-
keltje jazz. Het geheel wordt be-
geleid door live muzikanten.
Na de sensationele show ‘Spi-
rit of Russia’ die afgelopen voor-
jaar de Stadsschouwburg Velsen 
op z’n kop zette, is het tijd voor 
prachtige porties Zuid-Ameri-

kaanse ‘spirit’. Vol trots haalt het 
theater ‘Danza Cuba’ terug naar 
Velsen. De 25-koppige dansgroep 
uit Havana is inmiddels wereld-
wijd de vertolker van het Cubaan-
se danstemperament, met zijn 
gratie, vuur, passie, explosiviteit 
én sensualiteit. Drie jaar geleden 
kwam ‘Danza Cuba’ in haar we-
reldtournee voor het eerst naar 
Nederland. De luid bejubelde ‘pu-
re technische finesse’ van Danza 
Cuba spat af van de nieuwe show 
‘Cuba Vibra’, waarin sterchoreo-
grafe Lizt Alfonso Afro-Cubaanse 
en Spaanse dansstijlen en tradi-
ties laat samensmelten. Prijs: van-
af 36,25 euro. 

Hakim met een nieuwe 
familieshow in Velsen

Velsen - Hij werd wereldbe-
roemd in Nederland door niets te 
zeggen: als mimespeler van Se-
samstraat staat Hakim in ons al-
ler collectieve geheugen gegrift. 
Op woensdag 16 oktober (14.30 
uur) speelt Hakim, die in het the-
ater een geweldig leuke verteller 
is, de première van zijn nieuwe 
familievoorstelling ‘Circus Ha-
kim’ (6+).

Hakim komt uit een familie van 
verhalenvertellers. Die verhalen 
vormen de basis voor zijn be-
kroonde kinderboeken en de tal-
rijke sprookjes die hij in de thea-
ters tot leven wekte. Van ‘Ali Ba-
ba’ tot ‘Roodkapje’. Altijd origi-
neel, avontuurlijk en verrassend. 
Puur en geloofwaardig voor zijn 
kinderpubliek, maar ook met een 
smeuïge knipoog voor de ouders 
in de zaal. 
In zijn nieuwste voorstelling ‘Cir-
cus Hakim’ vertelt Hakim over 
het jongetje Basim dat woont 
in een land waar het verboden 
is om te lachen. Als Basim er-
gens in een klein theatertje voor 
het eerst een clown ziet, besluit 
hij om zelf óók clown te worden. 
Om iedereen gelukkig te maken.
Voor de kinderen heeft de Se-
samstraat-ster een premièrever-
rassing in petto. Toegang van-
af 11 euro. Info: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Eddy Konijn)

Maria Goos keert terug 
naar Stadsschouwburg
Velsen - In 2000 bewees Maria 
Goos na de voortreffelijke tv-se-
ries ‘Pleidooi’ en ‘Oud Geld’, met 
het amusante, onthutsende en 
ontroerende familiedrama ‘Fami-
lie’ ook een weergaloos toneel-
schrijfster te zijn. Op vrijdag 18 
oktober (20.15 uur) is het stuk op-
nieuw met een fenomenale cast - 
met onder andere Catherine ten 
Bruggencate (onder andere ‘Sol-
daat van Oranje’), Tijn Docter (‘Le-
venslied’) en de kersverse Colom-
bina-winnares Astrid van Eck - in 
een nieuwe versie te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen. ‘Fami-
lie’ is een tragikomedie over zes 
mensen die totaal niet bij elkaar 
passen, maar wel bij elkaar horen.
‘Familie’ gaat over het wel en wee 
van een familie waarvan moeder 
Els, begin 60, sinds twee jaar weet 
dat ze kanker heeft. Er resten haar 
nog enkele maanden. Om nog 
een keer ‘leuk’ samen te zijn orga-
niseert vader Jan een laatste fa-
miliereünie in Oostenrijk. Met te-
genzin begeven hun kinderen; de 
maatschappelijk geslaagde zoon 
Nico met zijn kwebbelige vrouw 
Sandra en de zweverige dochter 
Bibi met haar als schrijver misluk-
te echtgenoot Von, zich richting 
een chalet in het besneeuwde Ti-

rol. Terwijl de spanningen tussen 
Sandra en Nico in de auto al oplo-
pen, slaat dit sfeertje in het chalet 
al snel over op de rest van de fa-
milie, waarbij alle demonen uit het 
verleden uit de kast worden ge-
trokken. In een dronken bui zorgt 
Nico ervoor dat de situatie esca-
leert. Terwijl iedereen met elkaar 
in de clinch ligt, zorgt moeder Els 
voor een verrassing.
Terugkijkend op het schrijfproces 
zei Maria Goos in 2000 over haar 
voorstelling: ,,Het schrijven van dit 
stuk is ook een afrekening met 
‘Oud Geld’. In die familie zei nou 
nooit eens iemand waar het op 
stond. In deze ‘Familie’ laten we 
iedereen tot het uiterste zeggen 
wat hij of zij van iets vindt. Het he-
le pakket aan narigheid wordt er-
uit gedonderd. Om te kijken hoe 
ver ik kon gaan met het uitspre-
ken van dingen. Na iets ergs niet 
stoppen, maar er nog iets ergers 
eroverheen. Ik stond er zelf ver-
steld van. En toch is het vaak om 
te lachen. Niet vanwege de grap-
pigheid, maar omdat de fami-
lie-ellende, bizar genoeg, toch 
erg herkenbaar is.” Toegang van-
af 27,75 euro. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: Leo 
van Velzen)

Velsen - Gezellig bijkletsen, 
een lekker wijntje erbij; een 
avondje uit is gewoon genie-
ten. Maar aan alle plezier komt 
een einde. En dan wil je van de 
Stadsschouwburg Velsen ook 
weer relaxed naar huis. Dan 
kun je natuurlijk met je eigen 
auto gaan die om hoek van het 
theater gratis geparkeerd staat. 
Maar wat is er nu luxer dan ge-
reden te worden door een ech-
te chauffeur? In de maand ok-
tober kunnen theaterbezoe-
kers gratis met de bus naar 
huis. De Stadsschouwburg Vel-
sen is niet alleen per auto goed 
bereikbaar, ook lijnbussen 3, 
74, 75 en 82 stoppen op loop-
afstand van het theater. In ok-
tober wordt met de bus rei-
zen voor schouwburgbezoe-
kers zelfs wel heel aantrekkelijk 
gemaakt. De hele maand is het 
laatste rondje van vervoersbe-
drijf Connexxion: ná 20.00 uur 
mogen reizers gratis naar huis 
met de Connexxion-bussen op 
vertoon van hun theaterkaartje. 
Meer informatie over deze actie 
is te vinden op www.connexxi-
on.nl/avondjeuit

Theater-
bezoekers 

gratis naar huis

‘Toen was geluk heel 
gewoon’ in het theater

Velsen - Dankzij zijn verschijnen 
in de televisieserie ‘Toen Was Ge-
luk Heel Gewoon’ is Simon Stok-
vis de beroemdste putjesschep-
per van ons land. Zelf vindt hij de 
term ‘putjesschepper’ geen ge-
lukkige, maar het ligt nou een-
maal lekker in de volksmond, 
vandaar dat hij er vrede mee 
heeft. Zelf echter, beschrijft hij 
zich liever als ‘rioloog’. 
Op donderdag 17 oktober (20.15 
uur) komt Simon (Sjoerd Ple-
ijsier) in goed gezelschap naar 
de Stadsschouwburg Velsen. In 
‘De Grote Simon Stokvis Show’ 
neemt hij presentatrice en zan-
geres Emma Peal en muzikant 
Bep Roodenburg mee om samen 
met de theaterbezoeker terug te 
gaan naar de jaren zestig en ze-
ventig. Het was een tijd waarin 
Nederland veranderde van braaf 
wederopbouwlandje in een ‘alles-
moet-kunnen-paradijs’.
Sjoerd Pleijsier is een veelzijdig 

talent met een grote theater- en 
televisiecarrière. Zijn komische 
rol als Simon ‘Vriendje’ Stokvis, 
journalist van De Bruine Rotter-
dammer, in ‘Toen Was Geluk Heel 
Gewoon’ (winnaar Gouden Tele-
vizier-Ring) bezorgde hem een 
bijna cultstatus.
Ook in ‘De Grote Simon Stokvis 
Show’ neemt hij de theaterbe-
zoeker mee naar de goede oude 
tijd. Het is 1975. Opinieweekblad 
De Bruine Rotterdammer bestaat 
tien jaar en dat wordt op grootse 
wijze gevierd. Razende reporter 
Simon Stokvis kijkt terug op het 
afgelopen decennium en voorziet 
de gebeurtenissen van commen-
taar. Hij neemt het publiek mee 
naar de WK-voetbalfinale van ’74, 
het Eurovisiesongfestival van ’68 
en de Nacht van Schmelzer in ’66. 
Prijs: vanaf 24,75 euro. Meer in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Roy Beusker)

Velsen-Noord - De politie heeft 
afgelopen maandag een 40-ja-
rige man uit Velsen-Noord aan-
gehouden op verdenking van 
het plegen van een inbraak aan 
de Van Rijswijkstraat in Velsen-
Noord op 18 augustus. Daar zijn 
vanuit de garage diverse goe-
deren gestolen. De politie heeft 
hierop een onderzoek ingesteld 
zoals een buurtonderzoek en 
een forensisch onderzoek. Bij dit 
sporenonderzoek zijn DNA-spo-
ren gevonden, dat is verzonden 
naar het Nederlands Forensisch 
Instituut. Uit de analyse blijkt 
dat het gevonden DNA van deze 
verdachte afkomstig is. De man 
is aangehouden en tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

Verdachte 
aangehouden 

na DNA-match
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Behandeling begroting 2014
Woensdag 16 oktober 2013 be-
spreekt de gemeenteraad Velsen 
de begroting 2014 in een open-
bare raadsbrede sessie van het 
Raadsplein, aanvang 19.30 uur in 
het Telstarstadion.

De fracties geven een eerste oordeel 
over de begroting. Aan het begin van 
de sessie kan over de begroting wor-
den ingesproken. Insprekers dienen 
zich wel aan te melden bij de griffie 
uiterlijk dinsdag 15 oktober, 16.00 
uur, tel. 0255-567502 of e-mail: grif-
fier@velsen.nl. 

In de raadsvergadering op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting 
en lichten ingediende moties en 
amendementen toe. Het college van 
burgermeester en wethouders geeft 

hier een reactie op. Vervolgens dis-
cussiëren de raadsleden met elkaar 
over de ingediende moties en amen-
dementen. Aan het eind van deze 
raadsvergadering worden eventuele 
wijzigingen en voorstellen in stem-
ming gebracht en stelt de gemeente-
raad de begroting 2014 vast.

In de begroting 2014 staat wat 
de gemeente Velsen in 2014 wil  
bereiken en hoeveel dat kost. De  
begroting is gebaseerd op de per-
spectiefnota zoals deze in juni 
door de raad is vastgesteld. Bij het  
opstellen van de perspectiefnota en 
de ontwerpbegroting 2014 heeft ook 
de strategische agenda 2013-2016 
een belangrijke rol gespeeld. Deze 
strategische agenda is gebaseerd op 
de Visie op Velsen 2025: kennisrijk 
werken in Velsen.

Campagne Burgernet
Sinds de start van de landelijke 
Burgernet campagne op 6 sep-
tember 2013 hebben zich in de 
gemeente Velsen maar liefst 488 
nieuwe ‘BN-ers’ (Burgernet deel-
nemers) aangemeld via de web-
site www.burgernet.nl. In totaal 
doen er in Velsen nu 3325 mensen 
aan mee.

Met de toename van het aantal nieu-
we ‘BN-ers’ neemt de pakkans van 
criminelen bij een Burgernetactie 
meer dan evenredig toe. Nu kunnen 
ook vermissingen sneller en vaker 
worden opgelost. Burgernet draagt 
zo bij aan een betrokken, sociale en 
veiligere woonomgeving. Burge-
meester Weerwind: “Ik ben blij met 
de toename van het aantal Burger-
netdeelnemers in Velsen, maar we 
zijn er nog niet! Hoe meer mensen 
lid worden van Burgernet, hoe beter 

we samen de gemeente veilig kunnen 
maken.” Sinds de campagne-aftrap 
door minister Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie zijn er landelijk 
100.000 nieuwe ‘BN-ers’ (Burgernet-
ters) bijgekomen. In Velsen staat de 
teller nu op 3.325 deelnemers. 

Een misdrijf oplossen of uitkijken 
naar een vermist persoon – daar 
wordt de buurt bij betrokken via Bur-
gernet. Buurtbewoners en onderne-
mers die zich bij het netwerk hebben 
aangemeld, ontvangen na een mis-
daad een spraak- of sms-bericht met 
een duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller 
en gerichter zoeken. Kijk voor aan-
melden of meer informatie op www.
burgernet.nl.

School in 2014 in gebruik

Eerste paal nieuwbouw
basisschool De Klipper
Dinsdag 8 oktober heeft wethou-
der Annette Baerveldt de eerste 
stalen kolom geplaatst als start 
voor de nieuwbouw van basis-
school De Klipper in IJmuiden.

Er wordt al lang gewerkt aan nieuw-
bouwplannen voor De Klipper. In de 
zomer van 2012 is de locatie aan de 
Eenhoornstraat als tijdelijke huis-

vesting ingericht. Het oude gebouw 
is inmiddels gesloopt en er is een 
mooi gebouw ontworpen dat weer 
jaren meekan en dat ook goed past 
in de omgeving van de Orionweg in 
IJmuiden.

Rond de zomervakantie in 2014 kan 
de school in gebruik worden geno-
men. (foto: Reinder Weidijk)

Bezoek Remkes aan Velsen
Op vrijdag 4 oktober bezocht Commissaris van de Koning de heer J.W. Rem-
kes de gemeente Velsen. De visserijsector stond centraal. Op de foto (vlnr) 
de heer Remkes, wethouder Economische zaken Arjen Verkaik, mevrouw 
Carolien Vrolijk van rederij/visserijmaatschappij Cornelis Vrolijk, en de di-
recteur Zeehaven IJmuiden NV Peter van de Meerakker. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Aanpassing Doorneberglaan
Vrachtverkeer dat vanaf de Door-
neberglaan rechtsaf de Planeten-
weg in Zeewijk, IJmuiden opgaat, 
heeft moeite met de krappe bocht 
aldaar. Daarom wordt die bocht 
aangepast bij de afronding van de 
herinrichting van de Planetenweg.

De inrit naar de Doorneberglaan 
wordt breder gemaakt, waardoor de 
parkeerstrook aan de Planetenweg 
daar iets korter wordt. De gemeen-
te plaatst een obstakel in de hoek 
van de bocht om de auto in het eerste 
parkeervak te beschermen.
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Expositie ‘Telstar 50 jaar’
Op zaterdag 5 oktober 
heeft Annette Baerveldt 
de expositie ‘Telstar 50 
jaar’ geopend. 

Zij deed dat samen met 
een coryfee van Telstar., 
oud-speler Fred Bischot. 
Telstar bestaat in 2013  
50 jaar. Speciaal voor deze 
gelegenheid is van de be-
wogen geschiedenis van 
50 jaar Telstar een expo-
sitie gemaakt, die de ko-
mende acht maanden te 
zien zal zijn in de biblio-
theek van Velsen aan het 
Dudokplein in IJmuiden. 
(foto: Telstar)

Werk aan de weg
De trottoirs van de Homburg-
straat, Gulikersstraat, Warmenho-
venstraat en van Leeuwenstraat, 
beide tussen het Van Poptaplant-
soen en de Wijk aan Zeeërweg in 
IJmuiden, worden opnieuw bete-
geld. Het werk begint maandag 14 
oktober.

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten de auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. De bewoners 
worden verzocht het huisvuil buiten 
het werkterrein te zetten. Bewoners 

die dat niet zelf kunnen, kunnen de 
hulp inroepen van het personeel van 
de aannemer.

De Bie Wegenbouw B.V. voert het 
werk uit in opdracht van de gemeen-
te Velsen; het gaat ongeveer twaalf 
weken duren. De aannemer infor-
meert de omwonenden per brief.

De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informatie 
bij de gemeente Velsen via 140255.

Derde stadslezing Velsen
De derde stadslezing van de gemeente Velsen, op woensdag 2 oktober 2013, 
stond in het teken van 200 jaar Koninkrijk. Op inspirende wijze verbond 
Professor dr. Herman Pleij tijdens zijn lezing de geschiedenis van ons land 
met de hedendaagse situatie. Wilt u weten wat het comité 200 jaar Konink-
rijk de komende tijd organiseert kijk dan op www.200jaarkoninkrijk.nl. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Raadsbijeenkomst 
IJmondgemeenten over 
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeente Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen is een kansenonderzoek 
geweest naar regionale samen-
werking. In vervolg op dit onder-
zoek is een plan van aanpak opge-
steld.

De vier gemeenteraden bespreken op 
15 oktober 2013 tijdens een IJmond-
raadsbijeenkomst het plan van aan-
pak en de verdere uitwerking van 
het kansenonderzoek. Per fractie is 
er één woordvoerder. Het raadsvoor-
stel over het vervolg van het kansen-
onderzoek wordt uiteindelijk apart 
in de vier raadsvergaderingen van 
de vier gemeenten vastgesteld. Hier-

in wordt voorgesteld meer te gaan  
samenwerken in de IJmond, waar-
bij de raden het voortouw willen  
nemen. Er moet een regiegroep wor-
den ingesteld waarin burgemees-
ters, vertegenwoordigers van de ra-
den, gemeentesecretarissen en grif-
fiers op korte termijn een uitge-
werkt voorstel voor een samenwer-
kingsvorm en een inhoudelijke agen-
da voorleggen. De raadsbijeenkomst 
is bedoeld om na te gaan of de raden 
van de vier IJmondgemeenten zich 
kunnen vinden in deze voorgestel-
de aanpak van een betere samenwer-
king en vindt plaats in het gemeen-
tehuis van Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1 te Heemskerk.

Hondencontrole is gestart
De firma Thorbecke uit Heerhugo-
waard begint in opdracht van de 
gemeente Velsen binnenkort met 
een hondencontrole. Aan de hand 
van de belastingadministratie van 
de gemeente gaat een aantal hon-
dencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat mel-
den bij de gemeente en moet honden-
belasting betalen. De gemeente ver-
stuurt de aanslagen daarvoor. Om dat 
goed te kunnen doen, controleert de 
gemeente regelmatig hoe het met het 
hondenbezit in Velsen gesteld is. Als 
u niet thuis bent, zal de controleur ter 
plaatse beoordelen of er wel of niet 
één of meer honden aanwezig zijn. 
De controleur laat dan een informa-
tiebrief met een aangiftebiljet hon-
denbelasting achter. De hondencon-
troleurs kunnen zich legitimeren met 
een door de gemeente verstrekt legiti-
matiebewijs.

Voorkom een boete
Heeft 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 afdeling Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hon-
denbelasting telefonisch aanvra-
gen bij de afdeling Belastingen en In-
vordering van de gemeente, telefoon 

0255-567322. U kunt het ook afha-
len bij het Klanten Contact Centrum 
op het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 
AL IJmuiden of  downloaden van de 
gemeentelijke website, www.velsen.
nl./ digitaal loket./producten en dien-
sten/ hondenbelasting/ aanvragen/ 
aangiftebiljet downloaden.

Wanneer u geen aangifte doet, en de 
hondencontroleur treft wel een hond 
aan, moet u niet alleen de aanslag 
hondenbelasting betalen maar ook 
een wettelijke geldboete.

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 91,71
• Voor de tweede hond € 116,17  
• Voor iedere hond boven het aantal 

van twee € 130,49
• Voor kennels € 642,97.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelas-
ting op www.velsen.nl.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
september 2013 tot en met 4 ok-
tober 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Keetberglaan 4 8000, uitbreiden ke-
telhuis (04/10/2013) w13.000398;
Bik- en Arnoldkade 22, veranderen 
woon-werkpand tot 4 appartemen-
ten (02/10/2013) w13.000391;
Heerenduinweg 43 8000, oprichten 
Ziggo datacentrum (27/09/2013) 
w13.000382.

Velsen-Zuid 
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-
mebord (02/10/2013) w13.000390.

Santpoort-Noord
Dijkzichtlaan 1, kappen 6 bomen 
(04/10/2013) w13.000394;
Middenduinerweg 1, plaatsen groen-
drager, plaatsen dakkapel voorzij-
de, maken constructieve doorbraak 
(02/10/2013) w13.000388.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 66, kappen boom 
(04/10/2013) w13.000395.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde)(03/10/2013) 
w13.000393;
Spieghellaan 13, kappen kastanje-
boom (01/10/2013) w13.000385.

Velserbroek
De Kamp 79, kappen boom 
(03/10/2013) w13.000392;
Broeklanden 3 en 5, kappen 200 bo-
men (01/10/2013) w13.000386;
Broekeroog ong., kappen 4 populie-
ren (01/10/2013) w13.000384.
Ronde Zonnedauw 8, 14, 18 en 22, 
kappen 14 bomen (01/10/2013) 
w13.000389.

Velsen-Noord
Heirweg 2, oprichten Brede School 
(04/10/2013) w13.000396;
Geelvinckstraat 103, plaatsen dak-
opbouw (04/10/2013) w13.000399;
Wijkerstraatweg 108, kappen boom 
(02/10/2013) w13.000387.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Cornwallstraat 4, oprichten bedrijfs-
gebouw (07/07/2013) w13.000242.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 15, wijzigen reeds 
verleende dakkapel (09/08/2013) 
w13.000297.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Havenkade 13, verkleinen dakter-

ras (04/10/2013) w13.000301;
Nachtegaallaan 7, plaatsen dakop-
bouw (04/10/2013) w13.000259.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 29, plaatsen 
dakkapel voorgevel (07/10/2013) 
w13.000330;
Kruidbergerweg 78, plaatsen dak-
kapel voorgevel (04/10/2013) 
w13.000304;
Berglaan 12, plaatsen erker 
(07/10/2013) w13.000321;
Roos en Beeklaan 73,  plaatsen er-
ker voorgevel en wijzigen kozijnin-
deling eerste verdieping voorgevel 
(07/10/2013)
w13.000284.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaat-
sen overkapping rollover-wasstraat 
(04/10/2013) w13.000306.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Plein 1945 te IJmuiden, Vismarkt 
op 27 oktober 2013 (08/10/2013) 
u13.008403.
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Standplaats artikel5:18 APV
Rijksweg 287 Santpoort, inciden-
teel op eigen terrein voor de ver-

koop van oliebollen, periode 1 no-
vember tot en met 31 december 
2013 (08/10/2013) u13.008770. 

Foto-filmvergunning artikel 
2.12 APV
omgeving Oud-Velsen op 17 okto-

ber 2013 van 9:30 uur tot 23:00 uur 
(08/10/2013) u13.008773.

Besluiten (vervolg)

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

Kennemerlaan 107, 1972 EK  

IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden

Carrousel 16 oktober 2013 / Raadsplein 17 oktober 2013
Woensdag 16 oktober 2013 bespreekt de gemeenteraad Velsen de 
begroting 2014 in een openbare raadsbrede sessie van het Raads-
plein, aanvang 19.30 uur in het Telstarstadion aan de Minister van 
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De fracties geven een eerste oordeel 
over de begroting.

Woensdag 16 oktober 2013 bespreekt de gemeenteraad Velsen de begro-
ting 2014 in een openbare raadsbrede sessie van het Raadsplein, aanvang 
19.30 uur in het Telstarstadion aan de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid. De fracties geven een eerste oordeel over de begroting. 

In de raadsvergadering op donderdag 7 november 2013 geven de fracties 
hun oordeel over de begroting en lichten ingediende moties en amende-
menten toe. Tijdens deze raadsvergadering worden eventuele wijzigingen 
en voorstellen in stemming gebracht en stelt de gemeenteraad de begro-
ting 2014 vast.

Inspreken tijdens de Carrousel
Tijdens deze raadsbrede sessie kan worden ingesproken over de begro-
ting 2014. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 15 okto-
ber 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: grif-
fier@velsen.nl 

Over de begroting kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. In-
dien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting 2014 en de nieuwsbrief liggen 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

Een reportage van deze sessie is live te zien op www.seaporttv.nl.

Donderdag 17 oktober 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis 
van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Vel-
sen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 september 

2013
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Gewijzigde begroting 2013, primaire begroting 2014 en meerjarenbe-

groting 2015 tot en met 2018 “IJmond Werkt!”
6 Wijziging GR Milieudienst IJmond en toetreding gemeente Haarlem 

en provincie Noord-Holland
7 Verordening tot 5e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning gemeente Velsen 2009
8 Begroting 2014 Centraal Nautisch Beheer
9 Verzoek uitkering Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele  

explosieven Tweede Wereldoorlog
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingespro-
ken, wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmui-
den en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u 
de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.
nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 
minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld 
om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om an-
dere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen 
waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 26 september 2013 een besluit ge-
nomen over de volgende onderwerpen:
• Bosbeekschool - restant boekwaarde
• Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 112-114 Santpoort
• Basisafspraken ‘IJmond-raadsbijeenkomsten’ 2013-2014
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