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Prachtig bedrag voor ALS

Verse kabeljauw wangen kilo E 15,Hollandse pelgarnalen 1/2 kilo E 6,00 1 kilo E 10,00

IJmuiden - Zondag vond in
het Thalia Theater een benefietavond plaats waarvan de
opbrengst ten goede kwam
aan Stichting ALS Nederland. Aanleiding is het feit
dat de ziekte zich een jaar
geleden openbaarde bij de
44-jarige Guus vernooijs uit
Driehuis. Nog steeds wordt
er veel te weinig onderzoek
gedaan naar de oorzaak van
deze dodelijke spierziekte
en daardoor zijn er ook nog
geen goede geneesmiddelen
beschikbaar.
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest
ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Echter, het relatief kleine
aantal patiënten is er de oorzaak van dat de onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid
laag zijn. Wetenschappelijk onderzoek wordt momenteel nog
grotendeels gefinancierd door
giften van de Stichting ALS Nederland.
Gelukkig krijgt de ziekte wereldwijd wel steeds meer aandacht, onder andere door de
Ice Bucket Challenge, waarbij
mensen zich met ijswater overgieten om op deze manier geld
in te zamelen voor onderzoek.
In het verlengde hiervan zijn familie en vrienden dit voorjaar
een aantal acties gestart om op
lokaal niveau aandacht te vragen voor deze ernstige aandoening. Leden van de vriendengroep fietsten bijvoorbeeld mee
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tijdens de jaarlijks ALS-actie op
de Mont Ventoux. Ook werden
op de Jaarmarkt in Santpoort
loten verkocht van de ‘Watalsguus-loterij’. En René van der
Wel, bekend van Vulcano en het
Nationale Songfestival in 1989,
heeft een prachtig, emotioneel
lied ‘Leef je Leven’ geschreven
waarvan de opbrengst in zijn
geheel naar de Stichting ALS
gaat. Het is te koop via iTunes.
De benefietavond in het Thalia
Theater werd officieel geopend
door burgemeester Weerwind
waarna de veiling van de vele kavels van start ging onder
leiding van veilingmeester Junior Zegger. Die wist er een
waar feestje van te maken en
zijn enthousiasme was er mede
de oorzaak van dat de biedingen steeds hoger opliepen. Als
laatste kavel kon geboden worden op een ring met briljanten
die uiteindelijk voor 26.000 euro

in de lijst met opbrengsten kon
worden bijgeschreven.
Notaris Leonie Roos kwam na
telling met een cheque van
103.358 euro het podium op,
dat door één van de gasten nog
werd verhoogd naar 105.000
euro. De avond werd afgesloten met een magische kring om
Guus, zijn vrouw Charlotte en
dochter Annabelle op het nummer ‘That’s what friends are for’,
waarmee een einde kwam aan
een geweldige, overrompelende
en emotionele avond.
De donaties stromen nog steeds
binnen en dat is ook de bedoeling. ,,Het moet doorgaan, want
er is nog zoveel geld nodig voor
onderzoek naar de spierziekte
ALS’’, aldus dochter Annabelle Vernooijs. Doneren kan door
te storten op rekeningnummer
NL39 INGB 079 265 1987 t.n.v.
J.W.J. Smit o.v.v. Benefietavond
Stichting ALS.

Uit de bocht op A22
velsen-Zuid – Een automobiliste is dinsdagmiddag met haar
wagen uit de bocht gevlogen op
de afrit van de A22. Het ongeval
gebeurde rond half twee in de
bocht waar het verkeer vanaf de
A9 en de A22 samenkomt richting Verkeersplein Zuid.
De auto raakte eerst met de
voorkant de vangrail waarna
hij met de achterkant tegen de
vangrail tot stilstand kwam. De
hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar gelukkig hoefde er na
controle door ambulancepersoneel niemand mee naar het ziekenhuis. De schade aan de wagen was groot.
Tijdens de afhandeling van het
ongeval gebeurde er op de an-

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend:
ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

dere rijbaan richting de Velsertunnel een kop-staart aanrijding.

Niemand raakte hierbij gewond.
(foto: Michel van Bergen)
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Kelly Kossee (20)
maakt
	
  
indruk tijdens 	
   The Voice
IJmuiden - Kelly Cossee uit
IJmuiden is door naar de volgende ronde van The voice of
Holland. Haar optreden in het
populaire televisieprogramma maakte grote indruk.
Tijdens blind auditions draaiden
zowel Marco Borsato als Trijntje Oosterhuis hun stoel om tijdens de eigenzinnige vertolking van de evergreen ‘Hit the
road jack’, maar ook Ilse DeLange en Ali B vonden het optreden
erg goed. De juryleden noemden
het stemgeluid van de 20-jarige Cossee ‘sexy’ en ‘lekker vet’.
Maar ze viel ook op door haar uiterlijk: ,,Wat een prachtig haar!’’
De IJmuidense, die tot vorige
week voornamelijk optrad in lokale bandjes, koos voor het team
van Trijntje Oosterhuis, één van
haar favoriete vocalisten. (foto:
Ed Geels)
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Galjé Kappers Haarlem
ypisch IJ muiden
T
wint Kapsalon Award

Door Erik Baalbergen

Haarlem - Galjé Kappers uit
Haarlem is verkozen tot winnaar van de Kapsalon Award
2014, de prestigieuze prijs die in
het leven is geroepen om aandacht te geven aan de klantbeleving in de kapsalon. In een afgeladen Orpheus Theater in Apeldoorn werd de provinciewinnaar
van Noord Holland door de vakjury uitgeroepen tot winnaar.
De eerste ronde bestond uit een
beoordeling door het publiek, die
bepaalde wie de twaalf provinciewinnaars werden. Galjé Kappers behoorde tot de twaalf provinciewinnaars die genomineerd
waren voor de award. Deze publiekswinnaars werden door een
jury, bestaande uit 10 professionals, beoordeeld aan de hand

van een ingevulde vragenlijst en
foto’s van de salons. Hierbij werden alle aspecten van de kapsalon en het ondernemerschap onder de loep genomen. Van visie tot educatie en van presentatie tot zowel interne als externe communicatie. Daarbij waren
ook het uiterlijk, de inrichting en
de sfeer van de kapsalon van belang.
Met het totaalplaatje van hun
kapsalon en verantwoording
heeft Galjé Kappers de jury kunnen overtuigen. ‘Alle aspecten
waren in balans en vulden elkaar goed aan’, luidde het juryrapport. Eigenaar Robert Galjé
is trots op de uitverkiezing van
zijn zaak aan het Marsmanplein
in Haarlem: ,,Ik loop al de hele
week met een grote glimlach op
mijn gezicht. Na zeventien jaar
hard werken is dit de beloning.
De telefoon staat roodgloeiend
en de kapsalon staat vol met
bloemen van klanten en leveranciers. Ik ben heel trots op mijn
team, we hebben het met z’n allen gedaan.’’
De verkiezing van de Kapsalon
Award wordt georganiseerd door
Q&A Research & Consultancy,
Wiewathaar.nl en Wugly. Het primaire doel van deze verkiezing
is om het ondernemerschap en
de innovatiekracht van de kapsalons in de spotlights te zetten.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Deze week een tafereeltje op de
Kop van de Haven. Deze bijzondere plek is eind negentiende
eeuw ontstaan, toen de Vissershaven werd aangelegd en een
groot deel van het toenmalige
IJmuiden op een landtong kwam
te liggen. De verbinding met het
strand werd in de loop der jaren
verzorgd door de veerdienst van
Jaap Visser, die beter bekend
is geworden als ‘Japie Overzet’.
Later is Visser een sleepdienst
gaan verzorgen, waaruit weer later de sleepdienst Iskes is voort-

gekomen. Maar terug naar de
Kop. De Kop blijft altijd trekken.
Dat de Kop een geliefde plek is
om even uit te waaien, bootjes
te kijken, een praatje en/of een
plaatje te maken en een vissie
te happen, is buiten kijf. Menig
IJmuidenaar pakt regelmatig auto, fiets, scootmobiel of gewoon
de benenwagen om even te genieten van al dat moois wat de
IJmuider haven te bieden heeft.
Staande op de kop hoef je je
hoofd maar rond te draaien om
al dat moois te zien. De Kop trekt
ook regelmatig bijzondere voertuigen. De oude maar in puike staat verkerende Chevrolet
op deze plaat is zo’n regelmatige kopganger. De eigenaar laat
je maar al te graag vol trots en
enthousiasme de auto – ook onder de motorkap – zien. Zo zie je
maar: de Kop, voor elk wat wils!

Allerzielen Velsen
Verlicht op Duinhof

Lashuis Haprotech
sponsort IJmuiden E1
Velsen - Dit seizoen draagt het
veelbelovende team van Coen
van Oosterom vol trots het logo
van Lashuis Haprotech uit Velsen-Noord op de borst. Dit van
oorsprong IJmuidens bedrijf is
een echte voorloper op alles
met betrekking tot de lastechniek. Naast de shirtsponsor heeft
IJmuiden E1 ook het voorrecht
om de logo’s van Paul de Vlugt
Sport en Revalidatie en Kidsclub
Telstar te mogen dragen. Zij gaven de E-selectie een compleet
trainingspak en een jaar lang
gratis lidmaatschap van de Wit-

te Welpen. Hierdoor worden de
spelers regelmatig betrokken bij
de activiteiten welke plaatsvinden rondom SC Telstar. Toppers
voor toppers dus! Op de boven
staan boven vanaf links: hoofdtrainer Coen van Oosterom, Bamidele Alade, Sieb van der Laan,
Mick van der Linde, Dariush
Enayatizaman, Danny Loerakker
en assistent trainer Daan Gravemaker. Onder vanaf links: Levi
Kiewiet, Lorens Hoeve, Cas Peetoom, Noah Hagos en Yaniek Hamers. Niet op de foto: elftalbegeleider Mike van der Linde.

IJmuiden - Voor het zesde jaar
vindt de Viering Allerzielen Velsen Verlicht plaats, dit jaar opnieuw op begraafplaats Duinhof.
De begraafplaats wordt voor de
viering aangekleed met veel licht,
vuur, klank en kunst. Het doel van
de avond is de doden gezamenlijk te herdenken om wie ze waren
en om herinneringen te delen. De
begraafplaats krijgt als openbare ruimte betekenis als een plek
van ontmoeting. Naast vertrouwde rituelen, zullen dit jaar ook verrassende nieuwe rituelen kunnen
worden ervaren. De avond vindt
plaats op woensdag 5 november
van 18.30 tot 21.30 uur en is voor
iedereen, ongeacht waar iemand
is begraven of gecremeerd en ongeacht welke achtergrond. Voor
kinderen is speciale aandacht.
Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt, wordt bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk per fiets te
komen. Voor bezoekers met auto’s is er gelegenheid tot parkeren op het grote parkeerterrein
tegenover het stadion van Telstar aan de Minister van Houtenlaan. Hiervandaan kunnen bezoekers te voet naar de begraafplaats

en rijden er continue busjes, welke door het OIG verzorgd worden.
Vorig jaar werd de toegangsweg,
de Slingerduinlaan, als te donker
ervaren. Dankzij sponsoren, Zwart
techniek en Rolvink Bouw, zal de
weg passend worden verlicht.
Voor de vrijwilligers wordt op
woensdag 29 oktober van 19.30
uur tot 21.30 uur een bijeenkomst
georganiseerd in de gemeentelijke wijkpost, W. Danielslaan 53 in
Santpoort-Zuid.
Voorafgaand aan de viering wordt
op maandag 3 november van
19.30 tot 21.00 uur een workshop
Herdenkingsbloemstuk georganiseerd in de genoemde wijkpost.
Iedereen kan hieraan deelnemen.
Wel noodzakelijk om voor 27 oktober aan te melden per mail.
Iedereen die meer wil weten, wil
donoren , zich als vrijwilliger of
als deelnemer aan de workshop
wil opgeven, kan kijken op de site www.AllerzielenVelsen.nl. Het
mailadres is info@AllerzielenVelsen.nl
Het rekeningnummer van de
Stichting is Rabobank Velsen en omgeving NL77RABO0126617716 De Stichting heeft
de ANBI-status.
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randen’.
13.30-15.30
uur
herfstknutselen. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.
Vakantiebijbelfeest Velserbroek in Cb de Hoeksteen, de
Weid 24. Van 13.30 tot 16.00
uur (deur open 13.15 uur).
Toegang 1,-.

Woensdag
15 oktober

Donderdag
9 oktober

Kermis op Vestingplein in
Velserbroek. Tot en met zondag 12 oktober.
Expositie Cornelieke van
Meurs. De expositie is de hele maand oktober te zien in Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Klok opent, voorafgaand
aan zijn nieuwe show, het jubileumseizoen. Aanvang 19.15
uur. 20.15 uur de nieuwe show
‘The New Houdini’.
Lezing ‘Positief opvoeden zelfvertrouwen stimuleren’
in Bibliotheek Velserbroek,
Maanbastion 476. Van 19.30
tot 21.30 uur. Deelname gratis.
Inschrijven bij de balie of bibliotheekvelsen.nl.

Vrijdag
10 oktober

Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Stadsschouwburg Velsen:
Hans Klok ‘The New Houdini’.
aanvang 20.15 uur.

Zaterdag
11 oktober

Kippen- en konijnenshow
bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Rommelmarkt bij De Dwarsligger,
Planetenweg
338
IJmuiden. Aanvang 09.00 uur.
Open dag bij Bijna Thuis Huis,
Wulverderlaan 1 SantpoortNoord. Van 10.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.
Whisky & Rum aan Zee in
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Van 14.00 tot 17.30 en
van 19.00 tot 22.30 uur.

Zondag
12 oktober

Kofferbakmarkt
op
de
Dorpsweide van Wijk aan Zee
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer
info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl

Open dag bij SnowPlanet in
Velsen-Zuid. Van 09.00 tot
17.00 uur.
Kippen- en konijnenshow
bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Artistieke Handen in Kennemer Sportcenter, Haarlem. Van
10.30 tot 16.30 uur.
Koffieconcert met muziekgezelschap Villa met Uitzicht
om 11.30 uur in de klassieke
Lodewijkkamer.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.
Zondagmiddagdrive
bij
Bridgclub De Jump in gebouw
Jan Ligthart, Eksterlaan 8
IJmuiden. Aanvang 13.30 uur,
zaal open 13.00 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk in Driehuis, verzorgt
door de Engelmundus Cantorij. Aanvang 19.00 uur.

Maandag
13 oktober

Ontwerp je eigen stempel
in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 tot
15.30 uur voor kinderen vanaf
5 jaar. Deelname 2,50 euro. Inschrijven bij de balie of bibliotheekvelsen.nl.
Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort. Het
Terras, stationsgebouw aan de
Santpoortse Dreef. Vanaf circa
19.00 uur.
Lezing bij Historische Kring
Velsen over WO2 door Aad
Neeven in De Hofstede in Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
14 oktober

1-Daagse workshop ‘Toneel
op stal’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Voor kinderen van 4 tot
en met 6 jaar. Vooraf reserveren via sabine.overtoom@live.
nl of 06-50651956
Verkoop 3d hobby-artikelen in woonzorgcentrum De
Moerberg IJmuiden. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bos-

Creatieve hobbybeurs in
sportcentrum Vredehof, Vredehofstraat 5 in Hoorn. Van
10.30 tot 16.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend & Vijand, de zee
geeft, de zee neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen Tijn die 60
jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
13.30-15.30
uur
herfstknutselen. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.
Vakantiebijbelfeest Velserbroek in Cb de Hoeksteen, de
Weid 24. Van 13.30 tot 16.00
uur (deur open 13.15 uur).
Toegang 1,-.
Kindervertelmiddag
met
prinsessenverhalen, van 14.00
tot 16.00 uur, voor kinderen
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: info@buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Nu ook mogelijk als verjaardagspartijtje.
Voorleesfeest voor kinderen van 3-6 jaar. ‘Eend is de
baas’. Bibliotheek Velserbroek,
Maanbastion 476. Van 14.00
tot 15.00 uur.
Schrijfcafé in bibliotheek
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Van 19.00 tot 21.00 uur. Inschrijven via info@taalwinkel.
com.

Heideberg bijna 25 jaar
Zoals in een eerdere column genoemd, bestaat het Bijna Thuis
Huis de Heideberg dit jaar 25
jaar. U snapt dat dit niet zo
maar iets is. Eerst aan de Zeeweg in IJmuiden, daarna lange
tijd aan de ene kant van de Wulverdenlaan in Santpoort-Noord
en sinds drie jaar aan de andere
kant in ons prachtige huis.
Door dit jaar heen zijn er op verschillende momenten activiteiten voor onze onvolprezen vrijwilligers geweest. De nadruk
heeft voornamelijk gelegen
heeft op verdieping van kennis van hetgeen stervensbegeleiding in de meest brede zin
van het woord zo mooi, zo moeilijk en zo waardevol maakt. Dit
wordt mogelijk gemaakt door
lokale sponsoren.
Op 5 oktober biedt Waterland
de vrijwilligers een lunch aan.
Bij deze gelegenheid worden
de aftredende bestuursleden
Co Borst en Huib Winkel uitgezwaaid. Beiden zijn meer dan 25
jaar, als bestuurslid, zeer betrokken geweest bij allerlei nonprofit organisaties in de gemeente.
Ooit zijn zij bij het Groene Kruis
begonnen. Zij zullen erg gemist

gaan worden, hoewel er waardige opvolgers zijn gevonden. Op
11 oktober stellen wij de Heideberg open voor belangstellenden die graag een kijkje willen nemen in ons prachtige huis.
Vrijwilligers staan voor u klaar
voor een rondleiding en vragen te beantwoorden. Natuurlijk alles met het grootste respect voor onze gasten op dat
moment.
Als sluitstuk van ons jubileumjaar wordt er op 28 november een benefietconcert gegeven in de Dorpskerk, Burgemeester Enschedeweg 65-67 in
Santpoort-Noord. Diverse musici, en niet de eerste de beste,
zullen geheel belangeloos muziek, onder andere Bach en Hadyn ten gehore brengen. Aanvang is 20.00 uur en de toegang
bedraagt 17,50 euro, inclusief
een versnapering. De opbrengst
gaat ten goede komen aan het
huis. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Prachtige muziek op een prachtige locatie, voor een meer dan
prachtig doel!
Tot 11 oktober of 28 november!

Donderdag
16 oktober

2-Daagse workshop ‘Toneel
op stal’ bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Voor kinderen van 7 tot
en met 10 jaar. Vooraf reserveren via sabine.overtoom@live.
nl of 06-50651956.
Buitenplaats Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling ‘Onze
bomen’ toont 75 werken van
kunstenaars uit de omgeving.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-. Leden Natuurmomenten, Hendrick de
Keyser en Vrienden van Beeckestijn 2,-. Kinderen t/m 12
jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis: 13.00-17.00 uur Doe- en
ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
13.30-15.30
uur
herfstknutselen. Kosten 1,50
bovenop de entreeprijs.
Clubavond bij de Audio Visuele groep Kennemerland in
het clubgebouw aan de Burg.
Enschedélaan 67 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Thema: ‘Bloemen’.

Activiteiten tijdens
herfstvakantie in PVM
Driehuis - In de najaarsvakantie is het volop herfst in het Pieter Vermeulen Museum. Zo kan
er op 14, 15, 16, 17 en 19 oktober
van 13.30 tot 15.30 uur geknutseld worden met allerlei herfstmaterialen. Er kan daarbij gekozen worden uit een ketting, een
dromenvanger van takjes, bosvruchten, blaadjes en veertjes,
een spinnetje in een web of een
egeltje van klei in een holletje.
Alle knutselactiviteiten kosten
1,50 euro bovenop de entreeprijs
van het museum. Aanmelden is
niet nodig want het geheel heeft
een inloopkarakter. Wie komt
kan meteen aan de slag. Er is
een vrijwilliger aanwezig om de
knutselaars te begeleiden.
Voor of na het knutselen kan de
tentoonstelling ‘Bosranden’ bezocht worden. Deze expositie

gaat over de natuur en de dieren in het bos met daarbij speciale aandacht voor het ree. Het
is een afwisselende tentoonstelling waarin veel te doen en te
beleven is voor iedereen vanaf 3
jaar. Voor wie naar buiten wil, is
er een natuurpad (van ongeveer
een uur) met opdrachten over
bomen, vogels en struiken rondom de vijver in het nabij gelegen
park Schoonenberg. Een grotere wandeling is te lopen met de
GPS-bomenroute (3 kilometer)
langs de bomen van de Keltische
bomenhoroscoop.
Het museum is in de herfstvakantie geopend van dinsdag t/m
vrijdag en zondag van 13.0017.00 uur (maandag en zaterdag
gesloten).
Zie ook www.pieter-vermeulenmuseum.nl.
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College op reis
Velsen – Burgemeester en wethouders van Velsen zijn begin oktober op pad in het belang van de
gemeente. Wethouder te Beest is
van 2 tot en met 5 oktober naar
een internationale KIMO bestuursvergadering in Denemarken.
De wethouder vertegenwoordigt
de KIMO-leden van Nederland
en België in het bestuur. Tijdens
de conferentie wordt gesproken
over de plastic verontreiniging van
de zeeën en oceanen. Als kustgemeente is Velsen sterk betrokken
bij dit soort overleg en beleid. Ook
burgemeester Weerwind en wethouder Verkaik reizen af naar het
buitenland. Zij gaan 7 en 8 oktober naar Brussel als bestuurders
uit de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Deze reis vindt plaats op
uitnodiging van het Platform Regionaal Economische Samenwerking (PRES) is samenwerking met
de Amsterdam Economic Board. In
Brussel wordt steeds meer aandacht geschonken aan de potentie en ontwikkelkracht van lokale
en regionale overheden om maatschappelijke problemen op te lossen. Dit jaar starten de nieuwe Europese fondsenprogramma’s . Het
is daarom een goed moment voor
de MRA om Europese ambities
te versterken. Op het programma
staat onder andere een diner met
lobbyisten, een workshop over het
bevorderen van groei en innovatie
en een bezoek aan METREX (The
Network of European Metropolitan Regions an Areas).

Hobbybeurs
in Hoorn
Regio - In sportcentrum Vredehof
te Hoorn vindt woensdag 15 oktober een hobbyfestival plaats. U
vindt hier tal van stands met allerlei materialen om uw creatieve hobby uit te oefenen. Of het nu
gaat om scrapbooken, sieraden
maken, 3D-kaarten ontwerpen,
ponsen alles over deze en andere crea-hobby’s is op de beurs te
vinden. Er zijn ook demonstraties
en workshops. De openingstijd is
van 10.30 tot 16.30 uur. De entree
bedraagt 5 euro voor volwassenen
en kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Het sportcentrum is gevestigd aan de Vredehofstraat 5. Zie
ook www.hobbyfestival.nl.

Kledingbeurs
Kruispunt
Velserbroek - Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur houdt
Kerkelijk centrum Het Kruispunt
Velserbroek een kledingbeurs. Er
wordt van alles verkocht dames-,
heren- en kinderkleding, schoenen, sjaals en nog veel meer. Voor
de prijs hoeft u het niet te laten
het goedkoopste is 0,50 eurocent.
Op deze ochtend kan men ook
schone kleding inbrengen. Voor
meer informatie: 023-5384997 of
023-5373281.

Van der Groep geeft stokje door

Afscheid van UNICEF

Eetlokaal ’t Palet
viert 20-jarig bestaan
Santpoort-Noord - Op 24, 25
en 26 oktober is het feest bij eetlokaal ’t Palet, gelegen aan de
Hoofdstraat 152 in SantpoortNoord. ,,Dan is het 20 jaar geleden dat we in dit pand begonnen’’, vertellen Jeanita en Cor.
,,Geen van beide hadden we
echte horeca-ervaring. Tot die
tijd was ik werkzaam in de grafische industrie, maar de familie
van Jeanita had wel een horecaachtergrond, dus dat heeft ons
bij de start wel geholpen”, vult
Cor aan. ,,De naam Palet hebben we gekozen vanwege mijn
grafische achtergrond waar ik
veel met kleurgebruik te maken
had.” Bovendien is Cor verdienstelijk schilder en een aantal van
zijn schilderijen sieren dan ook
de wanden van het eetlokaal op.
Door de jaren heen is het pand
diverse keren onder handen genomen en uitgebreid. De eetruimte is vergroot door de toiletten naar de eerste etage te
verplaatsen. Tevens is de keuken naar de achterzijde van het
pand verhuisd. Bovendien is op
de eerste etage nog een fraaie
vergaderruimte gecreëerd waar
zo’n 14 personen ruim plaats
kunnen vinden en desgewenst

een hapje kunnen eten.
,,Ons 20 jarig bestaan gaan we
gedurende drie dagen vieren’’,
vertelt Jeanita, die verantwoordelijk is voor de keuken. Op
vrijdag, de 24ste, doen we dat
met ‘swinging fingerfood’. Een
soort staande receptie met hapjes, drankjes en muziek voor de
prijs van 20 euro. En op zaterdag en zondag serveren we een
vast menu, ook voor 20 euro, dat
bestaat uit salade met gevulde,
verse vijgen en geitenkaas. Als
hoofdgerecht hebben we parelhoenfilet met dragonsaus en we
sluiten af met smeuïge chocoladetaart met witte chocomousse en walnotenijs.”
,,Gezien de signalen die we inmiddels al hebben ontvangen
lijkt het druk te worden, dus reserveren lijkt mij niet zo’n slecht
plan. En willen mensen vegetarisch of hebben ze last van een
allergie dan moeten ze dat even
laten weten.’’ Dit kan door te
bellen met 023-5378781 of 0610766365, maar een mail sturten naar eetlokaalpalet@gmail.
com kan ook.
Meer weten over het jublieumweekend? Kijk dan in de advertentie elders in deze krant.

Regio - Dit jaar neemt Ruud van
der Groep afscheid als voorzitter
van het Regionale Comité UNICEF Kennemerland. De Velsenaar besloot in 2004 vrijwilliger te
worden van UNICEF omdat kinderen de toekomst zijn en Unicef
als grote organisatie snel en adequaat kan handelen. Naast voorzitter voor het Regionaal Comité
UNICEF Kennemerland werd hij
ook voorzitter van de regio NoordHolland en vice-voorzitter van de
(landelijke) Vrijwilligersraad.
Van der Groep: ,,De basis van Unicef zijn de vrijwilligers In RCU
Kennemerland ongeveer 30. Onze vrijwilligers houden zich bezig
met de verkoop van UNICEF ar-

tikelen, organiseren en helpen bij
sponsorlopen en het geven van
gastlessen op basisscholen over
bijvoorbeeld de Rechten van het
Kind. Het bijzondere is natuurlijk
dat er altijd weer vrijwilligers zijn
die zich in willen zetten voor kinderen! Kennemerland heeft een
fijn Coördinatieteam en een fantastische scholengroep. Maar we
blijven altijd zoeken naar vrijwilligers.’’ ..In 2010 mocht ik drie dagen naar projecten in Egypte. Dat
was geweldig en indrukwekkend.
Daar zag ik hoe op zeer kleine
schaal UNICEF, samen met andere organisaties én met hulp van
door UNICEF opgeleide inwoners,
een consultatiebureau had opgericht, waar ze de moeders leerden hoe belangrijk ‘De schijf van
vijf’ is. Daar zag ik hoe de moeders
mij vol trots de groeicurve van
hun kind aanwezen en hoe hen
werd geleerd hoe ze borstvoeding moesten geven en er werd
over hygiëne verteld. Daar zag ik
in een klein dorpje Siflaq hoe blij
mensen waren met de net aangelegde drinkwaterleiding, zodat ze
niet meer afhankelijk waren van
het vervuilde Nijlwater. Het zijn
misschien de bekende druppels
op gloeiende platen, maar toen
ik dat zag dacht ik UNICEF ga zo
door! Nu geef ik graag het stokje
door aan anderen.’’

Wist u dat …………?
Met dit keer de KIA Picanto van Autobedrijf Tinholt uit
Velserbroek.

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

Wist u dat…………………?
• De KIA Picanto als één van de weinige compacte auto’s is die
maar liefst 75 kg op de trekhaak mag hebben?
• U dus met gemak twee elektrische fietsen kunt plaatsen?
• Wij nu een wel heel voordelige aanbieding hebben voor een
trekhaak + fietsendrager.
• De normale prijs van een trekhaak + fietsendrager voor
elektrische fietsen e 1064,00 bedraagt en wij deze set nu
aanbieden voor e 495,00?
• De KIA Picanto 3 deurs al leverbaar is vanaf e 9.000,00?
(rijklaar, incl. inruilpremie, excl. metallic lak)
• De KIA Picanto nu de voordeligste auto in zijn klasse is?
• U 7 jaar volledige fabrieksgarantie krijgt bij KIA?
• Dit zelfs inclusief 7 jaar gratis Europese pechhulpgarantie is?
• Wij nu de KIA Picanto uit voorraad kunnen leveren?
• Wij een tekort aan gebruikte auto’s hebben en uw huidige auto
heel graag inruilen?
• U van harte welkom bent voor een vrijblijvende kennismaking?

LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

Koop lokaal en maak kans op mooie prijzen
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit. Dankzij Local Shopping
IJmuiden maakt u als klant iedere
maand kans op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch mee aan
de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in december op Plein 1945 organiseren.
Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot
waarop u uw naam, telefoonnummer en

een slagzin kunt invullen. Zodra u het lot
heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!
Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe
vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer
kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij
op de koopzondag van 23 december wordt
een reischeque van € 2.500 + € 500,- vakantiezakgeld weggegeven. Het prijzen-

pakket wordt in samenwerking met lokale
partners samengesteld.
De trekkingsuitslag wordt op de eerste
maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmuiden.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

Win een gratis MiniCruise naar Newcastle
Prijswinnaars september
Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubonnen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt
voor ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de
trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis
IJmond. Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971
HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes
maanden na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
September 2014 (trekking verricht op maandag 6 oktober):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Spekking
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant ChiLing t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Wil Hoogeland
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Demi Dijkman
Prijs 7: Dinercheque Holiday Inn IJmuiden t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Jos Meijer
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: E. Yska
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Mae Schilling
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Cor v/d Hak
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: E.M. Aardenburg
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: M.J. v/d Zwet Slotenmaker
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: M.L. v/d Lugt
Prijs 14: Abonnenement IJmuider Courant (3 maanden)
Winnaar: Brakenhoff
Prijs 15: 3-daagse minicruise DFDS Seaways (voor 2 personen)
Winnaar: H. Beuneman
Prijs 16: Waardebon Telstar t.w.v. € 40,Winnaar: Dirk Timmer
* Exclusief consumpties

Doe één of meerdere aankopen bij bij de aangesloten
winkels in IJmuiden en maak
kans op een gratis MiniCruise
naar Newcastle. Het perfecte uitje waarbij je een unieke maritieme ervaring combineert met een leuke stedentrip in het noorden van Engeland. Waar wacht je nog op?
Stap aan boord van de cruiseferry en het vakantiegevoel begint direct. Is het lekker weer?
Dan kun je vanaf het bovendek
onder het genot van een drankje
de haven van IJmuiden uitzwaaien. Daarna is het tijd voor een
lekker diner. Ga je voor het verse en uitgebreide buffet, perfect
bereid vlees in het steakhouse of
het intieme Franse à la carte restaurant? Later op de avond is het
gezellig in een van de bars, de
nachtclub, het casino of de bioscoop. ’s Nachts rust je lekker uit
in je eigen comfortabele hut.
De volgende ochtend kom je aan
in Newcastle. Eindeloos shoppen

Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
de Jutter/de Hofgeest

in de straten en shopping malls,
de (vaak gratis) musea bezoeken of een rondrit door de stad
per bus. Deze nog onontdekte stad heeft het allemaal. Uitgewandeld? Geniet van een afternoon tea of duik een Engelse pub in voor een verfrissende

‘pint’ en een stevige lunch. Voetballiefhebber? Een bezoek aan
het stadion van Newcastle United is een aanrader, hier worden
topwedstrijden uit de Premier
League gespeeld. Ook een ervaring die een keer moet maken!
Zie ook www.dfdsseaways.nl.

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
Sporthuis Geldermans
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank IJmond
IJmuider Courant

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier
Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
Maatschappij
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen
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Ongeval in
Velsertunnel

Start een muzikale
carrière bij Soli
Driehuis - Maak voordelig kennis
met muziek door te beginnen met
blokfluitlessen bij Muziekvereniging Soli. Voor 50 euro (inclusief
blokfluit, exclusief lesboek) leer
je noten lezen en muziek maken.
Blokfluit heeft als voordeel dat er
snel resultaat is. Met de methode
Blokfluitstarter, waar een cd met
begeleidende muziek bij zit, speel
je in je eentje alsof er een heel orkest staat. Dat stimuleert enorm.
In een groepje bij Soli is het nog
gezellig ook. Naast het blokfluitspelen maak je ook kennis met
andere instrumenten en krijg je
de gelegenheid om een instrument te kiezen voor een eventuele
vervolgopleiding.
De blokfluitlessen starten op donderdag 23 oktober om 18.3019.00. Kinderen vanaf groep 5 zijn
van harte welkom. Kinderen vanaf
groep 6 kunnen, ook zonder eerst
blokfluit te hebben gespeeld, beginnen met een blaasinstrument. Je kiest een instrument,
krijgt les bij Kunstencentrum Velsen en vanaf 6 november speel je
met andere beginnende kinderen
in de opstapklas. Het instrument
krijg je kosteloos te leen van Soli. Er zijn allerlei instrumenten be-

schikbaar: klarinetten, een speciale kinderhoorn, trompetten, saxofoons, trombones, dwarsfluiten,
etc. De opstapklas repeteert op
donderdag van 18.45 tot 19.45 uur.
Bij Soli is er ook een opleidingsgroep voor volwassenen. Je krijgt
kosteloos een instrument te leen
en volgt lessen bij het Kunstencentrum Velsen. Vanaf 6 november speel je mee met de startklas
volwassenen waar alleen beginnende volwassenen in spelen. De
startklas volwassenen repeteert
op donderdag van 20.00 tot 21.00
uur. Soli is tevens op zoek naar
tamboers die op de kleine trom
willen leren spelen. Je krijgt kosteloos een oefenpad te leen van
Soli en volgt lessen bij het Kunstencentrum Velsen. Op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur
oefen je samen met andere slagwerkers in het Soli-centrum. Aansluitend speelt de slagwerkgroep
en kun horen hoe het echte werk
klinkt. Kinderen vanaf groep 6 en
volwassenen zijn van harte welkom. Alle bovenstaande opleidingen vinden plaats in het Soli Muziekcentrum. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact
opnemen via opleidingen@soli.nl.

GroenLinks pleit voor
regionale ombudsman
Velsen - GroenLinks gaat de colleges van burgemeester en wethouders in acht gemeenten opgedragen met een voorstel om
te komen tot het inrichten van
een regionale ombudsfunctie op
het terrein van zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. Van gemeenten wordt per 1 januari 2015 verwacht dat ze, behalve het inrichten
of in stand houden van algemene
voorzieningen, zoals dagbesteding
en groepsvervoer, ook individueel
maatwerk kunnen leveren. Daarom moeten gemeenten er samen
met zorginstellingen en belangengroepen voor zorgen, dat vanuit de loketten voor zorg en welzijn, of vanuit sociale wijkteams de
juiste hulp op de juiste plaats terechtkomt. Met de enorme bezuinigingen die het kabinet heeft ingezet voor wat betreft de zorg, het
jeugdbeleid en de arbeidspartici-

patie is dit geen eenvoudige opgave. De fracties GroenLinks in
de samenwerkende IJmond-gemeenten (Beverwijk, Heemskerk,
Velsen) en Zuid-Kennemerland
(Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede) dienen de
komende weken in hun gemeenten een motie in die de colleges
opdraagt om in overleg met de samenwerkende gemeenten, uiterlijk
op 1 januari 2015 met een raadsvoorstel te komen naar de haalbaarheid van het inrichten van een
laagdrempelige, onafhankelijke
ombudsfunctie op het gebied van
zorg, jeugd en arbeidsparticipatie.
Burgers zouden hier terecht moeten kunnen komen wanneer zij ontevreden zijn over de behandeling
vanuit de gemeente of over de behandeling zoals die wordt verstrekt door zorgaanbieders.

Velsen-Noord - Afgelopen
dinsdag, tijdens de ochtendspits, heeft het verkeer in de Velsertunnel, richting Haarlem, een
half uur stil gestaan. In de tunnel
klapte een busje op een voorganger. Een bestelauto reed vervolgens op het busje. De eerste
wagen is doorgereden, de andere twee bleven met schade
staan. In eerste instantie werd
uitgegaan van letsel, maar afgezien van wat rugpijn was hier
geen sprake van. Een bergingswagen heeft het busje en de bestelauto uit de tunnel gehaald.
Een half uur na het ongeval kon
het verkeer weer gebruik maken
van de tunnelbuis. Ondertussen
stond er wel een file van 4 kilometer.

Ouderennieuws
Ontruimingsoefening

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf 11.30
terecht in restaurant. Men kan
kiezen uit diverse hoofdgerechten.
Een driegangenmaaltijd is verkrijgbaar vanaf 7 euro. De maaltijdkeuze kan men doorgeven tot
circa 12.30 uur. Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 17 oktober: soep van de dag, rode kool,
braadworst, aardappelen en vla
met slagroom toe. Kosten 6,50.
Aanvang 12.30 uur. Reserveren
maandag 13 oktober tussen 1112 uur.
Modeshow en verloting. Meijssen Mode presteert haar herfsten wintercollectie op donderdag
16 oktober. Aanvang show met
verloting 10.00 uur. Verkoop aansluitend tot circa 12.00 uur. Toegang gratis.
Hofstede thuisbioscoop vrijdag 17 oktober. Film ‘Fanfare’.
Kaartjes à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan het buffet. Aanvang
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Verkoop kaarten ZoMiPo
voorstelling La Musiquette
op zondag 2 november. Aanvang
14.00 uur. Toegang 4,-.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
De computerlessen zijn weer
van start gegaan. Men kan zich
nog aanmelden via 0255-561500.
De kosten zijn 18 euro voor 3
maal. U zit met twee personen.
Gebouw Waterstaete, Dokweg
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandagt/m vrijdagochtend van 09.00 –
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00
uur. Tel. 088-8876900.

IJmuiden -Vorige week vrijdag
was het ‘s middags heel spannend op OBS De Pionier, locatie De Duinroos, want er werd
rook ontdekt in de school en de
brandweer moest gebeld worden.
De ontruiming ging heel snel en
elke groep stond op de aangewezen plaats buiten. Helaas werden
twee kinderen en een juf vermist,
toen juf Louise de groepen buiten controleerde. Gelukkig was
de brandweer snel ter plaatse
en kon juf Saskia de brandweermannen vertellen waar de rook
in de school was, zodat er met-

een gehandeld kon worden. De
kinderen en de juf werden snel
gevonden, de brandweermannen hadden hun werk goed gedaan en de rook, zonder vuur,
was snel de school weer uit. Gelukkig ging het hier om een ontruimingsoefening van school,
samen met de brandweer, en is
de oefening helemaal geslaagd.
De Pionier is een openbare
buurtschool waar iedereen elkaar kent.
Een school met een sociaal karakter, waar ouders en kinderen
met verschillende achtergronden
zich thuis voelen.

Badmintonclub Velsen
jeugd wint in Schagen
IJmuiden - In hun derde competitiewedstrijd hebben de jongens en meisjes van BC Velsen
C1 afgelopen zondag hun eerste competitie overwinning behaald tegen Polisport uit Schagen. Nadat een week eerder nog
nipt met 3-5 werd verloren van
Hoornse BV, viel de shuttle dit
keer wel de goede kant op. In totaal werden er van de acht partijen zeven gewonnen door de BC
Velsen jeugd, die pas sinds kort
in competitieverband uitkomen,
waardoor BC Velsen voor het
eerst sinds een aantal jaren weer
een team in de jongste categorie
heeft spelen. De uitslag van 7-1

in het voordeel van de Velsenaren doet vermoeden dat het een
eenvoudige overwinning was,
maar bij drie van de zeven gewonnen partijen was er een derde set nodig om het punt te pakken, terwijl er bij twee van deze
driesetters ook nog een 1-0 achterstand goed gemaakt moest
worden. De spelers en speelsters hebben dus behoorlijk karakter getoond en waren na afloop dan ook terecht blij met hun
overwinning.
Op de foto vlnr: Stef de Boer,
Sanne Bant, Lisa Kerkhoff, Mick
Sluis, Anne de Boer en Tycho
Dorland.
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Het Meisje van Velsenlocatie: De Romeinen

Clinic voor meiden SVIJ
IJmuiden - Vorige week was het
gezellig druk bij voetbalvereniging
SVIJ op sportpark Zeewijk. Buiten
het feit dat veel senioren teams
een thuiswedstrijd afwerkte, werd
er een clinic gegeven voor alle
meidenteams onder leiding van
de dames van Telstar, ook wel bekend als de Witte Leeuwinnen.
Ruim 70 enthousiaste meiden
(van de ME-pupillen tot aan de
MA-junioren) werkten verschillende oefeningen af in de vorm
van afwerktechnieken, balbeheer-

sing en partijvormen. De sfeer was
goed en ook de zon deed zijn best
dus waren er vele ouders en belangstellende op dit evenement
afgekomen. Onder de belangstellende was dhr Ton Wijker, oud
voorzitter van SVIJ, die dit evenement financieel mogelijk heeft gemaakt en daarvoor zijn we hem
zeer dankbaar! We danken ook de
dames van Telstar voor de geweldige clinic en hun enthousiasme.
Na de penalty’s en de groepsfoto
was er nog wat tijd voor het uitde-

len van handtekeningen. Als klap
op de vuurpijl deelden de Telstar
dames ook nog vrij kaarten uit
voor de competitie-wedstrijd van
Telstar tegen FC Twente op zaterdag 11 oktober. Een geslaagde dag dus weer bij voetbalvereniging SVIJ!
SVIJ heeft meiden en dames voetbal voor alle leeftijden vanaf 4 jaar
(bij de guppen) dus neem gerust
eens een kijkje op www.svij.nl
en wordt lid als je ook lekker wilt
voetballen!

Velsen - De Stadsschouwburg Velsen maakt, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan,
het theaterspektakel ‘Het Meisje van Velsen’ voor, door én over
Velsen(aren). De komende weken richt de Jutter/Hofgeest de
schijnwerpers op bijzondere locaties die het Meisje van Velsen
in de voorstelling bezoekt. Deze
week: de Romeinen in Velsen.
Er is een beetje verbeeldingskracht voor nodig, maar als je
bij Velsen door de Wijkertunnel
rijdt, ben je bij het oudst bekende slagveld van Nederland. Het
is de plaats waar de Romeinen
in de zomer van 28 de Friezen
versloegen. En daarna andersom. Wat Asterix en Obelix nooit
gelukt is, presteerden de Friezen
wel: ze brachten de Romeinen
een gevoelige nederlaag toe.
Niet alleen in de nieuwe Nederlandse tv-serie ‘Welkom bij de
Romeinen’, maar ook in de vrolijke musical ‘Het Meisje van Velsen’ spelen Romeinen een rol.
Ouvreuse Lies duikelt in de feestelijke jubileumproductie van

de Stadsschouwburg Velsen als
Alice in Wonderland door de
geschiedenis van Velsen waarbij zij in aanraking komt met de
Romeinen en de goden Neptunus en Minerva. Zij wordt uit
dit tijdperk gered door de beschermheilige van Velsen, Engelmundus, die nog steeds volop
wordt vereerd. De bron die hij
deed ontspringen, ligt nu in het
Noordzeekanaal.
Op zaterdag 11 en 18 oktober organiseren de Jutter/Hofgeest en
de jarige schouwburg een speciale fietsroute met gids langs alle
‘Het Meisje van Velsen’-locaties.
De fietstocht van zo’n 25 kilometer wordt afgesloten met een
korte rondleiding door Stadsschouwburg Velsen.
Zaterdag 11 en zaterdag 18 oktober, speciale Jutter/Hofgeestfietstocht langs ‘Het Meisje van
Velsen’-locaties.
Dinsdag 21 tot en met zondag 26
oktober, ‘Het Meisje van Velsen’,
Stadsschouwburg Velsen. Meer
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Smugglers-trein
dendert voort

Koffieconcert op
Duin & Kruidberg

Santpoort-Noord - Muziekgezelschap Villa met Uitzicht verzorgt op zondag 12 oktober een
verrassend en harmonieus concert genaamd ‘Hongaarse dansen
in kimono’.
Tijdens dit concert legt Villa met
Uitzicht de wortels van de Hongaarse volksmuziek bloot. Wortels
die ver teruggaan in de tijd, toen
de Hunnen hun culturele sporen
achterlieten. Gelukkig was deze
culturele erfenis een stuk vriendelijker dan de barbaarse wijze waarop de Hunnen het land
veroverden. Een programma met
boeiende verhalen, oude wijsheden en bovenal meeslepende muziek, gespeeld op fluit, viool, altviool en harp. Het ontvangst is om
11.00 uur met koffie en een petit
fours. Om 11.30 uur start het concert in de klassieke Lodewijkka-

mer. Het concert duurt ongeveer
een uur en na afloop wordt een
historische rondleiding gegeven
over Landgoed Duin & Kruidberg.
Kaarten kosten 20 euro,14 per
stuk en worden verkocht via de
receptie van Landgoed Duin &
Kruidberg, telefoonnummer 0235121800 of www.duin-kruidberg.
nl. Villa met Uitzicht is een collectief van musici en andere uitvoerend kunstenaars. Dit collectief
brengt in diverse formaties verschillende programma’s ten tonele op Landgoed Duin & Kruidberg.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt
in Santpoort-Noord, even buiten
Haarlem en werd ooit gebouwd
in opdracht van een welgestelde
thee- en tabakhandelaar. De ambiance en sfeer van het Landgoed
geven een extra dimensie aan een
klassiek concert.

Velserbroek - Op een vers gemaaid veld mocht Rugbyclub the
Smugglers vorige zondag aantreden tegen de jonge honden
van ASRV Ascrum3. Beide teams
hadden de wedstrijd ervoor gewonnen na een hevige strijd, dus
er was hoop op een spannende pot. Daarnaast is Ascrum een
nieuweling in de competitie en
zou the Smugglers wellicht kunnen verrassen. Na het begin van
de wedstrijd lieten the Smugglers zien aan de studenten van
Ascrum dat er niks te halen viel
in Velserbroek. Het balbezit was
voornamelijk voor de spelers van
the Smugglers en zij zetten dit in
de eerste helft al om in vijf try’s.
Ascrum probeerde tegengas te
geven maar in deze helft bleef dat
maar bij twee keer een serieuze dreiging, die beide vervolgens
tot niets leidden. De tweede helft
besloot Ascrum het over een andere boeg te gooien en kwamen
ze feller over, toch mocht dit niet
baten want de Velsenaren drukte
er maar liefst zes try’s bij. Ascrum
gaf niet op en liet de koppies niet
hangen, ze bleven doorvechten.
Uiteindelijk drukte het team uit
Amsterdam een verdiende try.
Hierdoor werd de eindstand beslist op 67-5 voor the Smugglers.
Aan de kant van the Smugglers
sprongen Joost Maarschalk en
Rens Barnhoorn eruit, vanwege
hun scorende vermogen en verdedigende werk. De man van de
wedstrijd werd Nick de Kuster, de
nieuwe aanwinst van the Smugglers. (Daan Rustemeijer)

‘Onze Bomen’ op
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - De verkooptentoonstelling ‘Onze Bomen’ toont
werk van kunstenaars uit de omgeving. Buitenplaats Beeckestijn
ontving meer dan 180 inzendingen waaruit een selectie is gemaakt van 75 kunstwerken die
in deze expositie zijn samengebracht. Het thema wordt op originele en bijzondere wijze ver-

beeld. Van sculpturen, (bewerkte) foto’s, schilderijen en werk op
papier, de bomen komen in alle
soorten en maten voor. Met dank
aan de Gemeente Velsen en alle
kunstenaars die hun werk hebben ingezonden.
Openingstijden: donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur.
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Strawberries
stijgt naar
tweede plaats

‘Survivor’ Sam in actie
voor kinderkanker
Velserbroek - Het was vorige week dinsdag een bijzondere dag voor de 12-jarige Sam
uit Velserbroek. Samen met Irene Moors, Richard Krajicek, Wolter Kroes, Bas Muijs en andere
kinderen die kanker hebben (gehad) stak zij vandaag de handen
uit de mouwen om aandacht te
vragen voor kinderkanker. Sam,
zelf een survivor van kinderkanker, vereeuwigde vandaag in
Utrecht haar handafdruk vlakbij de plek waar binnenkort de
bouw start van het Prinses Máxima Centrum, het grootste kinderkankercentrum van Europa.
Dit moment vormde het symbolische startschot voor de grootste inzamelingsactie ooit voor
kinderen met kanker; de KiKa PrijzenMarathon. De actie gaat op woensdag 1 oktober van start. Deelnemers aan
de KiKa PrijzenMarathon maken
kans op prijzen en steunen direct KiKa met de helft van hun
lotprijs. Dit geld wordt geïnvesteerd in het research instituut

Santpoort-Noord - Op vrijdag
10 oktober om 20.00 uur staat
in ‘t Mosterdzaadje het verhaal
van de joodse schrijfster Etty
Hillesum centraal. De pianiste
Jacqueline van der Zee maakte
een muzikale lezing waarin teksten over de laatste twee jaar
van haar leven en muziek elkaar
aanvullen. Het verhaal van Etty
Hillesum betekent inspiratie voor
allen die denken dat de omstandigheden tegen hen gericht zijn
en dat hun doel onbereikbaar is.
Op zondag 12 oktober om 15.00
uur treedt in ‘t Mosterdzaadje
Duo D’Air op. De accordeonisten Maaike Lips en Leo van Lierop spelen een zeer gevarieerd
programma met hoogtepunten
uit de klassieke muziek, van barok tot modern-klassiek. Van Johann Sebastian Bach tot Piazzolla. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,

van het grootste kinderkankercentrum van Europa; het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.
De komst van dit centrum brengt
het voornaamste doel dichterbij:
de genezingskans van kinderen
met kanker laten stijgen van 75
procent naar 95 procent in 2025.
,,Ik vind het heel belangrijk dat
alle krachten in het Prinses
Máxima Centrum worden gebundeld en alle knappe koppen
bij elkaar zich kunnen storten op
de genezing van kindjes en natuurlijk onderzoek’’, aldus Sam.
Tijdens de KiKa PrijzenMarathon
maken deelnemers kans op zogeheten dagprijzen.
Van 1 tot en met 25 oktober worden de winnaars van deze dagprijzen dagelijks bekendgemaakt
bij RTL4. Op 2 november maakt
de VriendenLoterij in het RTLprogramma Life 4 You de winnaars van de 250.000 prijzen uit
de KiKa PrijzenMarathon bekend, met prijzen oplopend tot 2
miljoen euro. Zie ook www.vriendenloterij.nl/voorkika.

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.

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft zondag voor de tweede keer op rij gewonnen. In Amsterdam werd het laaggeklasseerde AMVJ met 2-3 verslagen.
Zoals de uitslag al doet vermoeden kwam de overwinning
moeizaam tot stand. De eerste helft verliep rommelig. Beide ploegen slaagden er maar
mondjesmaat in de cirkel van
de tegenstander te bereiken en
goede kansen te creëren. Dit
had mede te maken met het
gloednieuwe waterveld dat erg
hobbelig was. Thuisploeg AMVJ, dat in de eerste drie wedstrijden van het seizoen slechts één
punt wist te halen, kreeg de eerste strafcorner van de wedstrijd.
Deze werd door lijnstopper Finn
van Leeuwen net op tijd uit de
kruising weggetikt. Aan de andere kant lag de bal er wel in.
Wie anders dan specialist Erik
van den Berg wist een strafcorner te benutten. Toch gingen beide ploegen met een gelijkspel de rust in, want AMVJ
scoorde na een snelle counter.
In het tweede bedrijf probeerde
Strawberries de wedstrijd naar
zich toe te trekken, maar dit lukte niet direct. AMVJ zette, net als
ieder jaar, in hun thuiswedstrijd
veel druk. Misschien wel tegen
de verhouding in kwam Strawberries weer op voorsprong. Het
was opnieuw Van den Berg die
de keeper wist te verschalken
door middel van een strafcorner. Gezien het spelbeeld in de
tweede helft kwam AMVJ verdiend langszij. Even leek het erop dat het team van trainer Axel
Wessels ging bezwijken onder
de druk, maar zijn spelers hielden stand. Als beloning voor
het harde werken scoorde Jelle Groeneveld na een prachtige aanval over vele schijven vijf
minuten voor tijd het winnende doelpunt. Strawberries H1
staat nu op de tweede plaats en
speelt komende zondag om 14.
45 uur thuis tegen Catwijck. Publiek is van harte welkom! (Finn
van Leeuwen)

Kleding- en
speelgoedbeurs
Velserbroek - Vrijdag 31 oktober wordt van 19.00 tot 20.30
uur weer de gezellige kledingen speelgoedbeurs georganiseerd op Basisschool De Westbroek, Platbodem 210. Wie kleding en/of speelgoed wilt inbrengen of vragen heeft kan
een mail sturen naar kledingbeurs@dewestbroek.nl. Dit keer
gaat het om herfst- en winterkleding vanaf maat 80 tot 176 en
speelgoed. Van de opbrengst is
70 procent voor de inbrenger en
30 procent voor de school.

Kermis op Vestingplein
Velserbroek - Tot en met zondag 12 oktober kunnen inwoners van Velserbroek en omgeving zich weer volop vermaken
op de kermis op het Vestingplein in Velserbroek.
Vele attracties, waaronder de
botsauto’s, Magic Star (wipp),
Discotrain en diverse kinderattracties zijn in het winkelcentrum aanwezig.
Uiteraard zijn er ook de behendigheidsspellen waar altijd
mooie prijzen zijn te winnen en

natuurlijk ontbreken de kramen met lekkernijen niet. Vrijdagmiddag om 16.00 uur komt
Clown Desalles naar de kermis.
Gekleed in lolbroek en grapjas
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. Hier vindt u ook de kortingsbonnen.

Bos als inspiratoren
Driehuis - Als je als beeldend
kunstenaar in Driehuis zo dicht
bij een inspirerende omgeving
als Landgoed Beeckestijn woont,
dan moet je daar natuurlijk gebruik van maken. Deze tijd van
het jaar, als er nog wat blad aan
de bomen zit en de zon laag
staat, is het prachtig in het bos.
Ria Schoof uit Driehuis schilderde het laatste groen en gaat
straks natuurlijk de bomen in
herfstkleuren schilderen. Zie ook
www.riaschoof.nl.

Fietsersbond tegen
plan Broekbergenlaan
Santpoort-Noord - Fietsersbond afdeling Velsen maakt
bezwaar tegen het inrichtingsplan voor de Broekbergenlaan
waarin de fietsers rakelings
langs de auto’s moeten rijden.
,,De fietser wordt vermalen in de flessenhals van de
Broekbergenlaan’’, zegt Marcel Griekspoor van Fietsersbond Velsen. ,,We maakten
ons al zorgen over de veiligheid van de fietsers omdat ze
niet genoeg de ruimte krijgen.
Bij de nieuwe inrichting van de
Broekbergenlaan moeten twee
fouten worden hersteld: de
parkeerstrook moet aan de linkerkant van het fietspad liggen
en fietsers moeten méér ruimte krijgen.
Volgens alle deskundigen ver-

eist een dergelijke doorgaande weg, waar ook nog de brede HOV-bus gaat rijden, twee
vrijliggende fietspaden. Bij de
inrichting van deze HOV-route
heeft het college echter gekozen om géén keuze te maken.
De inrichting wordt nauwelijks gewijzigd ondanks een
steeds drukker verkeer. Daardoor wordt de fietser het kind
van de rekening.
Een fietser is een evenwichtskunstenaar op twee wielen,
die ruimte nodig heeft. De fietser dus genoeg ruimte geven
net zoals bij de Planetenweg,
de Lange Nieuwstraat, de Van
den Vondellaan en de Hagelingerweg moet een prioriteit zijn.
Het gaat om de veiligheid van
fietsers van alle leeftijden.’’
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Vrijwilligersgroep
Beeckestijn verdubbeld

Velsen-Zuid - Dat werken in
de tuinen op een mooie buitenplaats aantrekkelijk is blijkt wel
uit de hoeveelheid aanmeldingen
op Beeckestijn dit afgelopen jaar:
de tuingroep, die op dinsdagmiddag de kruidentuin onderhoudt,
is maar liefst verdubbeld.
,,We zijn begin dit jaar van 15
vrijwilligers uitgegroeid tot een
groep van zo’n 30 personen”, aldus Mike van Leeuwen, boswachter van Natuurmonumenten. Het succes van de groep is
volgens de boswachter mede te
danken aan de inzet van de nieuwe vrijwillige tuinbaas Kees de
Man. ,,Kees is een bevlogen tuinbaas, die het beste uit de groep
weet te halen. Daarbij zorgt hij
ook voor gezelligheid en kan ie
goed motiveren. Dat zorgt ervoor
dat sommige vrijwilligers ook op
andere dagen werkzaam zijn in
de tuin. En hij zelf natuurlijk ook.”

De tuingroep op Beeckestijn
richt zich op de moestuin, fruitboomgaard en kruidentuin op
de buitenplaats, maar doen ook
werkzaamheden elders in het
terrein. Zo maken de vrijwilligers
de vijverkom kroosvrij en zullen ze aankomende maand dertig plantgaten graven, zodat de
kersenboomgaard opnieuw aangeplant kan worden op de buitenplaats. In de 18e en 19e eeuw
was de ‘Velser kers’ beroemd in
Amsterdam en Haarlem. Op de
vele buitenplaatsen in Velsen
werd op grote schaal kersen geteeld voor de verkoop. Helaas is
dat nu verdwenen, maar door
de aanplant van 30 nieuwe bomen hoopt Natuurmonumenten
dat stukje geschiedenis van Velsen weer tot leven te brengen.
Op zaterdag 1 november tijdens
de Natuurwerkdag zal de nieuwe boomgaard ingeplant gaan
worden. Iedereen mag meehelpen die dag.
Natuurmonumenten is overigens zeker op zoek naar nog
meer vrijwilligers op Beeckestijn. Wil je meedoen met de tuingroep? Meld je dan aan bij boswachter Mike van Leeuwen:
m.vanleeuwen@natuurmonumenten.nl of kom op dinsdagmiddag even een kijkje nemen in
de tuin op Beeckestijn. Je kunt je
ook aanmelden via de FaceBookpagina van Beeckestijn. Voor de
natuurwerkdag kun je je aanmelden op www.natuurwerkdag.nl.

Inzameling
oud-papier
stopt tijdelijk

Vrijwilligsters Lien en
Lydia in zonnetje gezet
Santpoort-Noord - Lien Blinkhoff en Lydia van de Tuin hebben
25 jaar geleden de handwerkclub opgericht in Santpoort in de
zaal van Velserhooft via de Unie
van Vrijwilligers.
De UVV trok zich na jaren terug
in verband met weinig gelden
die binnen kwamen. Op eigen
initiatief zijn deze dames doorgegaan.
Zij werken met meerdere vrijwilligersters voor het goede doel.
Op dit moment is het OIG Vel-

sen en het Ronald McDonald Logeerhuis.
Eén keer in het jaar (meestal in
november) is er verkoop van de
borduur- brei- en handwerken.
Lien is al over de negentig jaar
en levert heel wat bordstukken af. Echt fantastisch! zij kregen van de mede vrijwilligsters
een verdiende oorkonde en een
mand vol bloemen.
25 Jaar vrijwilligster te zijn op
dezelfde lokatie is een felicitatie waard!

Geslaagde ouderendag
in Huis ter Hagen

Boodschappen doen
bij Olleke Bolleke
Santpoort-Noord - Na de zomervakantie is er een heus supermarktje geopend bij peuterspeelzaal Olleke Bolleke.
Dit omdat het thema voor deze
weken ‘boodschappen doen’ is.
Zo is er een weegschaal, een
kassa, heel veel lege verpakkingen van de dagelijkse boodschappen en natuurlijk ook tasjes en papieren zakjes. Er wordt
druk door de peuters boodschappen gedaan en er staat iedere keer een andere winkeljuffrouw of meneer achter de kassa.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Santpoort-Noord - In verband
met de geplande nieuwbouw van
de Bosbeekschool in SantpoortNoord en de verhuizing naar de
tijdelijke lokatie aan de Bickerlaan stopt de Bosbeekschool gedurende de nieuwbouw met het
inzamelen van oud papier. Tot
vrijdag 10 oktober kunt u uw oud
papier nog kwijt in de papieropslag van de school in de Molenstraat. Na deze datum gaat de
opslag dicht tot de nieuwe Bosbeekschool weer open gaat. De
school hoopt met dit bericht de
trouwe oud papier bezorgers
voldoende op de hoogte gebracht te hebben en rekent volgend jaar weer op uw komst.

Vespers
in de kerk
Driehuis - Zondagavond 12 oktober verzorgt de Engelmundus
Cantorij om 19.15 uur een Vesperviering in de Engelmunduskerk. De samenkomst duurt ongeveer drie kwartier, waarin gebed, zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische wereld waarin wij leven.
Tijdens de viering worden werken gezongen en gespeeld van
Heinrich John Sanders, Willem
Vogel, Stefan Stulingrosz en Igor
Stravinsky. Voorganger is Pastor
Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding
van dirigent/organist Joop Heeremans.

Postzegelavond

Driehuis - Op woensdag 1 oktober was het Internationale Ouderendag. In Woon- & Zorgcentrum Huis ter Hagen in Driehuis werd dit op bijzondere wijze gevierd. De bewoners kregen
’s morgens een verrassingsontbijt op het appartement en bij de
koffie was een heerlijk gebakje.
De warme maaltijd werd deze
dag op het appartement geserveerd, zodat de grote zaal kon
worden omgebouwd tot een oude ambachtenmarkt met allerlei
kramen.
Van 14.00 tot 17.00 uur konden
bewoners en familie de markt
bezoeken. Er was onder andere een kaasmaakster, een houtbewerker, een spinster, een glas-

blazer en een minidraaiorgel.
Ook kon men zich later vereeuwigen door een karikatuur tekenares.
Natuurlijk was er ook aan de inwendige mens gedacht. De poffertjeskraam draaide op volle
toeren en voor liefhebbers was
er een gratis schepijsje. Ook kon
men allerlei snacks bestellen en
op de speciaal gecreëerde zitjes
genieten van alle gezelligheid.
Zij kunnen terugkijken op een
bijzonder geslaagde dag, die
mede mogelijk werd gemaakt
door sponsoring en inzet van de
Rotaryclub. Namens de bewoners willen ze de heren en dame
dan ook hartelijk danken voor
deze ondersteuning.

Santpoort-Noord - Voor postzegelliefhebbers en geïnteresseerden wordt op maandag 13
oktober een gezellige postzegelavond met veiling van Postzegel
Vereniging Santpoort geoganiseerd. Men is vanaf circa 19.00
uur van harte welkom. De avond
wordt gehouden in Het Terras,
Stationsgebouw aan de Santpoortse Dreef. Vooraf is er voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken. De toegang is
gratis en er is ruime parkeergelegenheid. Meer informatie: 0235382274 (na 18.00 uur).

Clubavond
Audio Visuele
groep
Santpoort-Noord - Audio Visuele groep Kennemerland heeft
op donderdag 16 oktober weer
een clubavond. Er zijn foto presentaties via de beamer ondersteund met geluid. Kom gerust
eens langs in ons clubgebouw
burgemeester Enschedélaan 67.
Aanvang 20.00 uur. Het thema is
‘bloemen’.
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Velsen - Op zondag 19 oktober
vindt de zevende editie plaats
van de IJmondse bourgondische & culturele fietstocht.
Voor deze editie, die in het teken staat van herfstbokbier, is
weer een unieke route uitgestippeld langs de mooiste plekjes in de omgeving. Onderweg
wordt gestopt bij Grand Café
La Belle, SnowPanet, Villa Westend, Café de Halve Maan, de
Rusthoek, Bartje Bloemendaal
en Grand Café Kruiten. Een
deelnamebewijs kost 8,50 euro
en kan gekocht worden bij de
bovenstaande horecagelegenheden.
De fietstocht start vanaf 11.00
uur bij de horecagelegenheid
waar u het deelnamebewijs
heeft gekocht. Op vertoon van
het deelnamebewijs ontvangt u
uw goodiebag. Deze is gevuld
met meerdere leuke producten
en waardebonnen. In het stempelboekje vindt u de fietsroute.
Na het nuttigen van eventueel
een kopje koffie bij uw startlo-

catie, kunt u beginnen met de
fietstocht. Bij elke tussenstop
staat een ander herfstbokbiertje, wijntje of frisje voor u klaar.
Daarnaast krijgt u bij elke tussenstop een gratis hapje geserveerd in de stijl van de betreffende horecagelegenheid en
bijpassend bij het bokbiertje.
Na het nuttigen van uw hapje en drankje stapt u weer op
de fiets om uw route te vervolgen. Uiteindelijk eindigt u bij de
horecagelegenheid waar u ook
begonnen bent. Hier zult u uw
laatste biertje, hapje en stempel
ontvangen.
Om de dag ook een cultureel
aanzien te geven, zullen alle deelnemende horecagelegenheden zorgen voor muzikaal vermaak en een cultureel
aspect. Als leuk extraatje fietsen alle deelnemers langs Visser Tweewielers in SantpoortNoord, waar door middel van
een prijsvraag kans gemaakt
wordt op een nieuwe fiets ter
waarde van 699 euro!

Oplopend
tekort bij
IJmond Werkt!

Campagne ‘Horen, Zien
en Melden’ van start
Velsen - Vrijdagmiddag was het
dan zo ver. De officiële aftrap van
de campagne ‘Horen, Zien en
Melden’ vond plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in
aanwezigheid van vele betrokkenen. Uiteraard waren er vertegenwoordigers van de politie en
van de gemeente Velsen. Maar
ook afgevaardigden van de woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en wijkplatforms,
vanwege hun belang bij een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Burgemeester Weerwind
gaf in zijn openingswoord al aan
hoe belangrijk het is dat de inwoners van Velsen zich veilig voelen in hun eigen straat en buurt.
,,De gemeente en de politie zijn
er voor uw veiligheid. Maar dat
kunnen zij niet allen. Ook u kunt
een bijdrage leveren aan een
veilige woon- en leefomgeving.
Daarom is de campagne ‘Horen,
Zien en Melden’ nu in de hele
gemeente opgestart. Wij vragen
u om tijdens uw dagelijkse bezigheden extra alert te zijn. Ziet
u een verdachte situatie of een
misdrijf gepleegd worden? Meld
dit dan bij de politie. Want hoe
meer ogen en oren, hoe veiliger
de wijk’’ ,aldus de burgemeester.
Jerry Ramdayal, wijkagent in Zee
en Duinwijk benadrukte dit nog
eens: ,,Het direct melden van
verdacht gedrag en misdrijven is
cruciaal om de daders op heter-

daad te betrappen. Gebruik het
alarmnummer 112 als elke seconde telt. Het is een misverstand dat 112 alleen is bedoeld
voor noodsituaties waarin levens op het spel staan. Bel dus
ook als u een verdachte situatie of een misdrijf ziet gebeuren,
zo mogelijk met een goede beschrijving van het misdrijf, kenmerken van de dader en van een
eventueel voertuig. En maak gebruik van social media zoals Facebook en Twitter en maak zo
mogelijk foto’s met uw smartphone’’ ,aldus Jerry. Een leuk intermezzo tijdens deze kick-off
vormde een plotselinge interruptie van de burgemeester, dat zijn
tas met belangrijke documenten was verdwenen. Volgens de
aanwezigen was er zojuist een
medewerker van de gemeente geweest die hiervoor mogelijk verantwoordelijk was. Dus
begon Jerry met vragen zoals:
was het een man of vrouw, hoe
groot, haarkleur, kleding, opvallende kenmerken etc. Deze, geplande, oefening maakte wel direct duidelijk, hoe moeilijk het is
om dit soort kenmerken, na een
incident, te reproduceren. Maar
uiteindelijk lukte het om de dader op te sporen. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.horenzienmelden.
nl, facebook.com/horenzienmelden en @horenzienmelden.

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

Speciale acties bij
Lijstenmakerij Tableau
Santpoort-Noord - Al zo’n
20 jaar is Lijstenmakerij Tableau een bekend gezicht aan
de Hoofdstraat 160 in Santpoort-Noord. Eigenaar Ron van
de Wakker heeft ook zijn eigen
atelier in de winkel en kan desgewenst vrijwel alles maken op
het gebied van lijsten, karton
en glas. En wat dit laatste betreft ook voor fraaie glasobjecten kunnen belangstellenden
terecht in de winkel.
Ook voor restauratie van lijsten en schilderijen en plaatsing van ophangsystemen zijn
bedrijven en particulieren bij
Ron aan het juiste adres. ,,En
als mensen vakantiefoto’s,
een zeefdruk, een litho of posters willen inlijsten dan voorzie ik die van de gewenste lijst
met een bijpassende passepartout’’, vertelt Ron. Bovendien fungeert Tableau ook als
kunstuitleen en biedt dus de

mogelijkheid om de kunstwerken uit de collectie te huren.
,,Gedurende de maand oktober heb ik een aantal speciale
acties én gewijzigde openingstijden’’, gaat Ron verder. ,,Op
donderdag- en vrijdagmiddag en op zaterdag is de winkel open maar speciaal deze
maand ben ik ook op zondagmiddag geopend , van twaalf
tot vijf uur. Belangstellenden
kunnen dan op hun gemak een
kijkje nemen en een keuze maken uit de vele kunstwerken.
Alleen deze maand geef ik op
de kunstcollectie een speciale
korting die kan oplopen tot 70
procent. Deze korting geldt tevens voor de glascollectie. Bovendien heb ik een groot aantal spiegels, met lijst, in de formaten 50 x 60 cm en 60 x 90
cm die tegen een speciale prijs
te koop zijn’’, aldus Ron van de
Wakker.

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?

Regio – IJmond Werkt! verzorgt
voor de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratie en de sociale werkvoorziening. Voor de
jaren 2015 en 2016 tot en met
2019 heeft het bestuur een begroting opgesteld die ter inzage is gelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende
gemeenten. In deze begroting is
echter sprake van een oplopend
tekort. Dat is tegen de gemaakte prestatieafspraken in. Het college stelt de gemeenteraad voor
in te stemmen met de begroting
maar wel een zienswijze uit te
brengen waarin de gemeenteraad IJmond Werkt! Oproept de
uitvoeringskosten verder te beperken en zich nog meer rekenschap te geven van de gewenste prestaties.

Dashcare
voor jeugdzorg
Regio – Gemeenten zijn nu druk
bezig zorg te organiseren op het
gebied van jeugdzorg. Daartoe worden niet alleen grote organisaties benaderd. Onlangs
hebben de samenwerkende gemeenten in de regio IJmond,
Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland afspraken gemaakt
over partners waar de jeugd met
problemen terecht kan. Ook vrijgevestigden en groepspraktijken
GGZ komen in aanmerking om
specifieke zorg te verlenen. Om
deze zorg te stroomlijnen wordt
een ‘digital portal’ ingericht en
hierover een overeenkomst aangegaan met DashCare BV. Deze organisatie zorgt op digitale
wijze voor het contracteren van
vrijgevestigden en groepspraktijken, volgens de criteria die de
opdrachtgever instelt.

Schoolverzuim
Velsen – Bij de aanpak van
schoolverzuim gaat Velsen zich
meer toeleggen op preventie.
Daarom moeten leerplichtambtenaren voortaan bij elke verzuim-melding onderzoek doen
naar de achtergrond van het
verzuim en hun acties daarop afstemmen. Dit gebeurt onder meer door multidisciplinaire overleggen op scholen en zoveel als mogelijk in de aanwezigheid van de betrokken scholier en de ouders. Er zijn in Velsen 10.461 leerplichtigen, in het
schooljaar 2013/2014 zijn 303
meldingen van schoolverzuim
gedaan.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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Stormvogels mist routine
IJmuiden - In de thuiswedstrijd
tegen de huidige koploper en debutant Purmersteijn heeft Stormvogels een 2-3 nederlaag geleden. Achterin miste de ploeg twee
spelers: Milan Berck Beelenkamp
heeft last van zijn lies en Hannibal Jacob lag in bed met griep.
De 19-jarige Rowan van Eijk werd
centrumverdediger waardoor de
16-jarige B-junior Mart Willemse
zijn debuut op de linksbackpositie kon maken.
Dat de IJmuidense achterhoede routine miste, bleek al na vijf
minuten. Vanaf links ontving de
geheel vrijstaande Ory een pass
van Brown en in één voetbeweging werd Daniël Schermer aangespeeld. Ondanks dat Schermer
tussen een paar Stormvogels-verdedigers stond, wist hij de bal keihard in de touwen te jagen: 0-1.
Hierna bleef Purmersteijn druk op
de verdediging van Stormvogels
zetten, maar ging heel nonchalent
met de vele kansen om. Daar kon
Stormvogels duidelijk van profiteren, want halverwege de eerste helft was de stand weer gelijk
toen Patrick Krop een dieptepass
van Dennis Verwer met een keihard schot verzilverde: 1-1. Twee
minuten later nam Stormvogels
zelfs een voorsprong nadat Geoffrey Verweij doel trof na een pass
van Patrick Krop: 2-1.

Daarna kon Purmersteijn opnieuw met behulp van een IJmuidense verdediger scoren. Heel
knullig verspeelde Rowan van Eijk
de bal aan Ory, die Schermer voor
de tweede keer een niet te missen
kans bood: 2-2.
Binnen twee minuten nam Purmersteijn de leiding. Vanaf de
voet van invaller Eijkenaar belandde de bal op het hoofd van
de andere invaller en boomlange
Joost Lieder, die geheel vrijstaand
de 2-3 kon aantekenen.
Met veel passie en inzet ging
Stormvogels na deze tegentreffer
haar tegenstander te lijf op zoek
naar de gelijkmaker. Kansen waren er voor Bastiaan Scholten,
Patrick Krop en Geoffrey Verweij, maar er kon geen bres in de
verdediging van Purmersteijn geslagen worden. Een vijfde nederlaag op rij werd voor Stormvogels
daarom een feit. Zondag gaat de
reis naar Utrecht om aldaar aan te
treden tegen Nieuw Utrecht, opnieuw een debutant.
Stormvogels zaterdag wist een
mooie 5-1 zege op Beverwijk te
boeken. Voor de rust scoorden
Swen Engels en Tim Binkhorst,
na de thee wisten Rick Kluijskens
(2x) en Ronald van der Lugt het
net te vinden. Zaterdag is in Haarlem United/DAVO de tegenstander.

Puntendeling Velsen
Driehuis - Het duel tussen Velsen
en Fortuna Wormerveer was voor
beide ploegen een belangrijke
wedstrijd. Fortuna was nog puntloos, Velsen had er twee meer.
Vanaf de eerste minuut nam Fortuna het heft in handen en Velsen kon zich moeilijk onder de
druk vandaan spelen. In de vijfde minuut kon Jesper Gutteling
nog net voorkomen dat de inkomende Nick Snelders scoorde.
Drie minuten later een counter
van Velsen met een prima voorzet van Tim Groenewoud. De inzet
van Henk Swier werd echter geblokt. Ook Steef van Wees en Barry Schildwacht zagen hun pogingen geblokkeerd worden of hoog
over gaan. De aanvallen van Fortuna bleven gevaarlijk en halverwege de eerste helft moest Velsen capituleren. Een vrije trap
vanaf de zijkant werd vallend ingekopt door Geert Rol. Doelman
Randy Eijkelenboom was kansloos toen de bal van richting werd
veranderd: 0-1.
Velsen had inmiddels meer vat
op het spel van Fortuna gekregen
maar kwam niet verder dan een
kopbal van Henk Swier net over
de lat na een voorzet van Erik
Metgod.
Na de thee een gretig Velsen dat
direct op zoek ging naar de gelijkmaker. Fortuna moest terug.
Na tien minuten was het ein-

delijk raak. Een verre ingooi van
Jesper Gutteling kwam via Eric
Metgod bij Steef van Wees terecht die doelman Rik Remmelzwaal met een geplaatste kopbal versloeg: 1-1. Fortuna kon het
tempo van Velsen niet meer volhouden en zakte ver terug. Kansen voor Velsen volgden elkaar
snel op, maar doelpunten bleven
uit. Enkele minuten voor het einde een snelle uitval van Fortuna.
Barry Schildwacht dacht de bal te
onderscheppen maar kwam binnen de zestien in aanraking met
de tegenstander. Strafschop. Jelle Meijns belastte zich met dit
buitenkansje. Met een prachtige
redding voorkwam Randy Eijkelenboom een treffer. Velsen kreeg
ook in de laatste minuten nog
kansen maar de stand bleef 1-1.
Man van de wedstrijd: scheidsrechter Koene.

RKVV Velsen
blijft winnen
Velsen - De dames van Velsen
deden afgelopen zondag andermaal goede zaken in de Eerste
Klasse. Op eigen veld werd medekoploper SDO met 7-2 aan
de kant gezet. Absolute uitblinker was Rona Mosterd, die met
5 goals en 2 assists volkomen terecht werd uitgeroepen tot Villa Westend vrouw van de wedstrijd. SDO begon sterk in Velsen en mocht na een kwartier
spelen nog hopen op een goed
resultaat, nadat het op 0-1 was
gekomen. Nog voor rust werd
Mosterd drie keer gelanceerd.
De koelbloedige spits maakte zelf de gelijkmaker. De 2-1
kwam van de voet van Jocye van
Gelder. Vlak voor de thee zorgde Mosterd voor de comfortabele 3-1 ruststand. De tweede helft
liet SDO zien waarom het bovenaan stond. Het schakelde bij en
zag het harde werken beloond
met de aansluitingstreffer. 3-2.
Velsen antwoordde onaangeslagen. Met name de backs, Thamar Veering en Rachel Jansen,
lieten een knap staaltje onverzettelijkheid zien. Het vuurwerk
kwam echter van Rona Mosterd. Met haar snelheid en indrukwekkende duelkracht was
ze een onophoudelijke plaag
voor de verdediging. Bij 4-2 kapte ze de keepster uit. De 5-2 was
een prachtig geplaatst schot van
buiten de zestien. De 6-2 werd
binnengetikt door Richelle Smit,
na een fraaie slalom. Bij de 7-2
sprintte de spits de verdediging
zoek, na een uittrap van goalie
Lisette Hamidovic.

Gelijkspel VVH
Velserbroek - VVH heeft verzuimd om dit weekend de macht
te grijpen in de 4e klasse D. In
Heemstede kwam VVH niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen HBC. De herculanen begonnen wel voortvarend aan de
wedstrijd. Een vroege strafschop
voor VVH werd echter gemist
door Niels Vlaming. Na 30 minuten was het HBC dat via een
vrije trap op voorsprong kwam.
De tweede helft was het oppassen voor de counters van HBC en
probeerde VVH iets aan de achterstand te doen. Ze hanteerden
in de tweede helft vaak de lange
bal, waarmee ze HBC feitelijk in
de kaart speelden. In de slotfase kreeg VVH opnieuw een strafschop doordat Louis Rombouts
na een uitbraak werd neergelegd.
Raymond Barends stond dit keer
voor de bal en schoot onhoudbaar binnen. Door dit gelijke spel
deelt VVH nu de koppositie met
Olympia Haarlem en SVIJ, die ook
10 punten hebben behaald uit 5
wedstrijden. Zondag om 14.00
uur treedt VVH/Velserbroek op
eigen terrein aan tegen RCH.

VSV blijft ongeslagen
Velserbroek - VSV deed zondag goede zaken door in een
mooie wedstrijd met 2-0 te winnen van ZAP. Daarmee staat
VSV ongeslagen op de 2e plaats
in de 2e klasse A. Ook deze wedstrijd zette voorzitter Eric Lücke
een lid in het zonnetje vanwege
het 70-jarig lidmaatschap. Deze keer was het een trotse Klaas
Ebbeling, 82 jaar en oud-voorzitter van VSV die samen met zijn
dochter naar de huldiging was
gekomen.
Hij bracht VSV wederom geluk, net als de vorige twee jubilarissen bij de thuiswedstrijden ervoor. Dat waren oud VSVprofvoetballer Henk Belfroid en
Klaas Hulst.
Waar vind je tegenwoordig nog
mensen die 70 jaar lid zijn van
een club? Voorzitter Eric Lücke zei na de wedstrijd dat hij alle thuiswedstrijden leden gaat
eren, aangezien ze voor goede
energie op het complex zorgen
met 3 punten per thuiswedstrijd.
Een soort twaalfde man dus voor
het team van Jethro Abram.
De wedstrijd was leuk om naar
te kijken. De sterke keeper van
ZAP was degene die zijn team
voor een grotere nederlaag kon
behoeden. In de eerste helft nam
VSV direct de leiding. De kansjes werden steeds meer kansen
en Jake Williams wist koel zijn
tweede doelpoging af te maken.
Daardoor ging VSV met 1-0 de

rust in.
Ook de tweede helft was VSV
duidelijk sterker en moest ZAP
af en toe aan de noodrem trekken om VSV van de tweede
goal af te houden. Desondanks
maakte Guus Rijst tien minuten
voor tijd, met een mooi schot in
de verre hoek, de klus af.
VSV maakt met zijn frivool spelende jonge team, zijn favorieten
rol in de 2e klasse met overtuiging waar, met vele spelers uit
de jeugdopleiding van VSV in de
basisopstelling van trainer Jethro Abram. Een team waar het
bestuur van VSV trots op is!

Terrasvogels haalt uit
Santpoort-Zuid - In tegenstelling tot vorige week kon trainer
Rob Spronk weer beschikken
over een bijna voltallige selectie.
Roel Dortmundt nam ten kosten van Juliën Slagboom weer
plaats in de basis en ook Koen
Kuijpers mocht na zijn goede invalbeurt tegen DSK beginnen
in de basis. Vogelenzang begon
aan de wedstrijd met 6 punten
meer dan de ‘vogels’, desondanks was van meet af aan duidelijk dat de Santpoorters niet
voor de gezelligheid waren afgereisd naar de Henk lensenlaan.
Al na drie minuten raakte Hageman na een slim overstapje van Kentrop de lat. Terrasvogels hield Vogelenzang onder
zware druk, uiteindelijk was het
Michael Kentrop die na missers
van Hageman (lob net over),
Dortmundt (zijnet) en Kors
(keeper) de 0-1 binnenschoot.
Toen Hageman na 30 minuten
een goede aanval van Smithuis
en Kors afmaakte was de koers
eigenlijk al gelopen. In de tweede helft besloot Vogelenzang 1
op 1 te gaan spelen, geen goede keuze zo zou blijken. Het was
prijsschieten, Kors gaf eerst de
assist voor Hagemans tweede

van de middag en besloot later zijn goede wedstrijd te bekronen met de mooiste treffer
van de dag. Op 0-4 had Spronk
genoeg gezien van zijn spitsen
Kors en Hageman werden vervangen door Specht en Slagboom, aangezien Kors volgende
week op vakantie gaat en Hageman een bizarre gele kaart op
zak had geen onverstandig besluit. Vogelenzang besloot nog
maar een verdediger door te
schuiven. Met nog 20 minuten
op de klok kreeg Terrasvogels
nog een kansje of 12, slechts
tweemaal was het raak. Smithuis rondde een goede actie
van Slagboom simpel af en ook
Dortmundt kon nog een keer
juichen, 0-6. Thom Specht had
de mooiste treffer van de dag op
zijn naam kunnen schrijven ware het niet dat zijn lob van net
over de middenlijn onderkant lat
uit het doel verdween.
Al met al een goede dag voor
Terrasvogels waar ok het tweede wist te winnen (1-2 uit bij
DSS). Trainer Rob Spronk lijkt
eindelijk de vastigheid gevonden te hebben waar hij naar
zocht. Zondag HBC thuis, een
mooi moment om aan te sluiten
bij het linkerrijtje.
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Bijna Thuis Huis
houdt open dag

Seizoen in teken van 85
jaar KHC Strawberries
Driehuis - Donderdag 16 oktober
is het precies 85 jaar geleden dat
studenten van de Rijks HBS een
nieuwe hockeyvereniging oprichtten: KHC Strawberries. Na omzwervingen door de regio kwam
de club in de jaren ‘50 van de vorige eeuw terecht op Sportpark
Schoonenberg. Daar ontwikkelde Strawberries zich tot een bruisende familievereniging met ruim
800 leden.
Het lustrumseizoen 85 jaar KHC
Strawberries is in september van
start gegaan met een drukbezochte zomerborrel en ook het eerste
van vier lustrum-Thé Dansants en
het lustrumfeest voor de C- en Djeugd waren een groot succes.
Zaterdag 18 oktober vindt de reunie plaats waar oud-leden én
de veteranen van de club voor
zijn uitgenodigd. Dames 1 en Heren 1 spelen om 16.00 uur gelijktijdig een wedstrijd tegen teams
met oud-eerste elftalspelers. Publiek is van harte welkom. De bar
is geopend, maar wie mee wil eten
dient zich aan te melden voor de
reünie. Dit kan nog tot en met 10
oktober via deze link. Op zaterdag

1 november zijn vertegenwoordigers van de gemeente, hockeybond en omliggende verenigingen
uitgenodigd voor de officiële lustrumreceptie in het clubhuis. Later in het seizoen vinden speciale
lustrumactiviteiten plaats voor de
jongste jeugd, de A- en B-jeugd
en de senioren, waaronder een
kerstgala, autorally, boer’n’hockey
en een lustrumfeest met een bekende band. Alle activiteiten staan
vermeld in de agenda op de website.
Hockeyen bij Strawberries kan al
vanaf 5 jaar.
De club onderscheidt zich door
een goede balans tussen prestatie- en recreatiehockey met trainingen en wedstrijden op ieder niveau, waarbij leden en ouders van
jeugdleden nadrukkelijk wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan
de vereniging. In tegenstelling tot
de meeste andere hockeyverenigingen drijft Strawberries vrijwel
volledig op vrijwilligers. De enige
betaalde krachten zijn de hoofdtrainers op het veld. Zie ook www.
khc-strawberries.nl of volg Strawberries op Facebook en Twitter.

Velsen-Zuid - In de herfstvakantie is er van alles te doen op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Alle dagen kan een grappig uiltje op een pollepel worden gemaakt. Op vrijdag 17 oktober is tussen 12.00 uur en 16.00
uur de pottenbakster op Zorgvrij.
Met een beetje hulp kan iedereen een klein potje op de draaischijf maken. Kinderen kunnen
leren toneelspelen tijdens de theaterworkshop ‘Toneel op Stal’. Er
is een workshop op 14 oktober en
een tweedaagse workshop op 16
en 17 oktober. Rondom de boerderij zijn diverse leuke speurtochten door de natuur uitgezet. Kinderen gaan (met een ouder) met
een rugzakje met opdrachten op
pad. Hoe moet je drinken als je
geen beker hebt, wat zit er allemaal in een uilenbal, wat is dat nu
voor een insect? Je ontdekt het

allemaal tijdens de tocht.
Aan het eind van de middag komen de koeien naar binnen voor
het melken. Altijd leuk om even te
kijken. De verse melk is te koop.
Ook leuk om cadeau te geven met
een mooie kaart erbij met een recept voor wentelteefjes van boer
Cor. In de boerderij is de tentoonstelling ‘De Toverboerderij’. Met
behulp van een toverstokje vertellen de dieren hun verhaal.
Kinderen kunnen in het spinnenbos en in de speeltuinen volop
klimmen en klauteren. Trek gekregen van de boerenomgeving?
Dan kunt u bij Onder de Platanen terecht voor een ijsje, drankje of boerenmaaltijd. De toegang
bij Zorgvrij is gratis (bijdrage in
de melkbus mag), voor de activiteiten wordt een vergoeding gevraagd. In de herfstvakantie is de
boerderij alle dagen open.

Santpoort-Noord - Op zaterdag
11 oktober is het voor de tiende
keer de internationale Dag van
de Palliatieve Zorg. Op deze dag
staan wereldwijd mensen stil bij
de zorg, die speciaal gericht is op
mensen die niet meer beter kunnen worden. Palliatieve zorg richt
zich niet alleen op de laatste levensfase, maar ook op het traject
daarvoor. Huisartsen, specialisten, thuiszorgorganisaties kunnen
hierin heel leidend zijn om de weg
te zoeken wat passend is voor iemand. Op het moment dat je te
horen krijgt, dat je niet meer beter
kan worden, staat je hele wereld
op zijn kop. Wanneer genezing
niet meer mogelijk is, dan gaat
kwaliteit van leven op de voorgrond treden. Gelukkig is er dan
een vangnet van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die een
helpende hand kunnen bieden.
Het Bijna Thuis Huis aan de Wulverderlaan 1 biedt een huiselijke
omgeving wanneer iemand niet
thuis wil sterven of dit niet mogelijk is. Een team van verpleegkundigen en vrijwilligers bieden zorg,
ondersteuning en begeleiding aan
onze gasten en hun naasten. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking
met de eigen huisarts van de gasten. Altijd is er wel iemand aanwezig in het huis voor een luisterend oor, een troostende schouder of een helpende hand. In de
thuissituatie kunnen vrijwilligers
ook deze ondersteuning bieden
bij terminaal zieke mensen, zodat
de naasten even rustig een boodschap kunnen doen of naar de
bridgeclub. Naasten hebben het
al emotioneel zwaar, doordat zij
een geliefde gaan verliezen. Door
de zorg te delen kunnen mantelzorgers het langer volhouden. Op
de open dag staan vrijwilligers
klaar om een rondleiding te geven
in het mooie huis en om vragen te
beantwoorden. Van 10.30 tot 12.00
uur en 13.30 tot 15.00 uur staat de
deur voor open, omdat zij ook rekening willen houden met de rust
van de aanwezige gasten. Er staat
een kopje koffie/thee voor u klaar
met iets lekkers!

Lezing bij
Historische
Kring Velsen
Velserbroek - Op 13 oktober zal
Aad Neeven een lezing over dit
onderwerp houden in zorgcentrum De Hofstede. Deze soldaten
hebben in Nederland gediend
gedurende WO2, en wel in Zandvoort, Oldebroek en op Texel.
Hoe kwamen ze in Duitse dienst,
en hoe is het hen vergaan? Een
boeiende lezing over een ook in
onze omgeving niet algemeen
bekend onderwerp. Zie ook
www.aviationwarbooks.nl. De lezing vangt aan om 20.00 uur, zaal
open om 19.30 uur. Toegang leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Opvallend (kunst)object
bij Patrick van Keulen
IJmuiden - In de etalage van Patrick van Keulen aan de Lange
Nieuwstraat staat een opmerkelijk
object opgesteld in de etalage. Is
het kunst of het resultaat van een
opmerkelijke hobby?
Het betreft een oud motorblok,
een V8 van een Amerikaanse
Chevrolet, dat door Shane Webbe
geheel is opgeknapt en bewerkt.
,,Shane is klant bij mij en toevallig kwam ter sprake dat hij oude
motorblokken opknapt. Gezien de
industriële uitstraling van de winkel vonden we het samen wel een
leuk idee om zo’n prachtig motorblok in de etalage te zetten’’, vertelt Patrick.
En Shane vervolgt: ,,De vlam sloeg
bij mij over op de Autoklassika in
Essen waar een compleet vliegtuigmotorblok met 16 cilinders
stond opgesteld, maar ja dat kostte een vermogen. Toen ben ik zelf

op zoek gegaan naar oude auto-motorblokken die ik tenslotte
vond bij een autosloperij. De blokken worden gestraald en voorzien
van een nieuwe laag verf. Dan de
zwaar verkoolde zuigers schuren
en polijsten, de drijfstangen schilderen, alle bouten moeren opnieuw laten galvaniseren en daarna Led-verlichting inbouwen. Al
met al een enorme hoeveelheid
werk, maar dan heb je ook wat.’’
Eenmaal klaar is het een aantrekkelijk object voor een autoliefhebber of een eyecatcher voor een
(auto)bedrijf. Met een hardglazen
blad erop kan het dienen als salontafel of, zoals in de etalage van
Patrick van Keulen, als demonstratie object. Meer informatie is
te verkrijgen bij Shane Webbe, Uiterdijk 3 in Akersloot, telefoon 0612625531 of via de mail: webbeshane@gmail.com.

Timmerbedrijf Ligthart
sponsort Velsen MB2
Driehuis - Vorige week mocht
RKVV Velsen MB2 vlak voor de
wedstrijd de nieuwe wedstrijdshirts in ontvangst nemen van
shirtsponsor Nico Ligthart. Hij
had in het afgelopen seizoen
van de prestaties van de meiden
gehoord waarbij ze - toen nog
spelend als MC1 - al eerste in de
competitie zijn geworden. Het is
sowieso altijd een goed idee om
het sporten bij de jeugd te stimuleren en de keuze voor de-

ze kampioenen in de dop bleek
voor Nico Ligthart geen verkeerde. De meiden van Velsen MB2
wisten afgelopen Zaterdag voor
de ogen van hun nieuwe sponsor dan ook trots hun tweede competitiewedstrijd met 4-0
overtuigend te winnen van tegenstander RKDES. Na ook al
drie ongeslagen bekerwedstrijden gespeeld te hebben lijkt het
erop dat deze meiden er weer
vol voor gaan. Zet ‘m op!
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Velsense museummiddag
weer goed bezocht

Velsen - De museummiddag
werd twee jaar geleden voor het
eerst georganiseerd met de bedoeling om het aanbod van de
Velsense musea meer onder de
aandacht te brengen.
Het Bunkermuseum, het Zee- en
Havenmuseum, het Pieter Vermeulen Museum en Buitenplaats
Beeckestijn, dat dit jaar voor het
eerst deelnam, waren deze middag gelijktijdig geopend. Voor de

echte liefhebbers een goede gelegenheid om het gehele museale aanbod in Velsen te bewonderen. Maar omdat dit voor de
meeste bezoekers wellicht toch
wat teveel van het goede zou zijn,
waren er in de diverse musea extra activiteiten georganiseerd zodat belangstellenden ook een indruk konden krijgen van het aanbod van de andere musea. In het
Pieter Vermeulen Museum waren
bijvoorbeeld stands ingericht van
de drie andere deelnemers waar
vrijwilligers een toelichting gaven
op hun aanbod. Het Bunkermuseum gaf tijdens rondleidingen
uitleg over de bunkers rondom
Beeckestijn en het Zee- en Havenmuseum was met demonstraties van een touwvlechter present
in het Bunkermuseum. Door deze
uitwisseling van kennis en aanbod konden de bezoekers een
goed beeld krijgen van datgene
wat er allemaal te doen is in de
omgeving.
,,Meer dan 200 bezoekers hebben deze middag onze kassa gepasseerd’’, vertelt een tevreden
Leo de Vries, bestuurslid bij het
Bunkermuseum.

Kippen- en
konijnenshow

Jubileumexpositie
van Terpen Tijn
IJmuiden - De amateur tekenen schildersvereniging Terpen
Tijn bestaat dit jaar 60 jaar en dat
vieren zij met een speciale expositie in het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Speciaal voor deze gelegenheid hebben de leden
van Terpen Tijn nieuwe kunstwerken gemaakt met als thema
‘IJmuiden’, in de ruimste zin van
het woord.
De expositie is op vrijdag 26 september geopend door de wet-

houder van Kunst en Cultuur Robert te Beest.
Deze bijzondere expositie is vanaf 27 september tot 31 december tijdens de openingstijden
van het museum te bezichtigen
in de lange gang.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden, telefoonnummer 0255538007. Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl.

Geslaagde finale met
dubbele zege Telstar

Filmdiner ‘Marina’
in Thalia Theater
IJmuiden - Zaterdag 1 november, aanvang 19.30 uur, aperitief
om 19.00 uur, is Thalia weer voor
één dag bioscoop zoals het bijna
100 jaar geleden begon als eerste bioscoop van IJmuiden. Tegenwoordig worden de met zorg
uitgekozen films gecombineerd
met een drie gangendiner uit de
Augusta keuken waarbij de tafeltjes chique in nachtclubsetting
worden gedekt voor het grote
doek. Marina is gebaseerd op
het leven van zanger Rocco Granata, die met zijn lied ‘Marina’
zijn eerste en meteen wereldwijde hit scoorde. Eind jaren veertig
vertrekt de vader van Rocco Granata vanuit Calabrië naar België
om een beter bestaan voor zijn
familie op te bouwen. Als een rijk
man zal hij terugkeren. Hij gaat
werken in de steenkolenmijnen
van Waterschei. Na een jaar laat

hij zijn vrouw Ida en hun twee
kinderen overkomen en blijkt
België toch hun eindbestemming. Rocco’s grote droom is
geld verdienen met muziek maken. Zijn grote jeugdliefde, kruideniersdochter La Ragazza, geniet van zijn muziek en wordt zijn
inspiratiebron en motivator. Hun
liefde is zo sterk dat ook kruidenier Somers zijn dochter niet bij
Rocco weet weg te houden. Ondanks Rocco’s verhuizing naar
een vreemd land waar hij de taal
niet kent, geeft hij zijn droom niet
op. Tot grote frustratie van zijn
eigen vader. Het filmdiner begint met een aperitief om 19.00
uur, het diner start om 19.30 uur.
De toegang bedraagt 37,50 euro
(film, driegangendiner en koffie).
Reserveren kan via www.thaliatheater.nl of via telefoonnummer
0255-514217.

Velsen-Zuid - Vorige week vrijdag was een topdag geworden
voor Telstar. Want naast de winst
van zowel de Witte Leeuwinnen
als de Witte Leeuwen, was er ook
de geslaagde finale van de Telstar Street League. Aan de finaleronde van de derde editie van de
Street League deden vier jongensén vier meisjesteams mee, in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar. Zij
hadden de finale gehaald door zowel goed te voetballen in een van
de vier voorrondes als door een
goede wijkbijdrage te leveren.
Op het hoofdveld in het stadion
waren twee veldjes uitgezet, waar
de teams vijf tegen vijf tegen elkaar voetbalden. De buurtteams
werden gecoacht door de jongerenwerkers van Buurtsport en
door Piet van der Kuijlen en Heinz
Stuy, twee bekende oud-spelers
van Telstar. Twee andere oud-spelers waren ook actief: Fred Bischot
fungeerde als scheidsrechter en
Ruud Geels koos de beste speler
en speelster van het toernooi.
Tijdens de poulwedstrijden en de
twee finales ging het er fanatiek
aan toe. Uiteindelijk werden bij
de meisjes FC Girl Power en bij
de jongens FC Zeewijk winnaar
van de Telstar Street League 2014.
Voor het team uit Zeewijk was het
de derde titel op rij. Ruud Geels
koos als beste speelster Sabine
Hoogland en als beste speler Cok
Talsma. De twee sportiviteitsprijzen gingen naar The Chikss en All
over Spies Sies. De bekers en bijbehorende prijzen, seizoenskaarten, wedstrijdballen en toegangs-

kaarten voor het B Fresh-feest op
14 november, werden vlak voor
de wedstrijd Telstar- Sparta op de
middenstip uitgereikt. Dit gebeurde door Ruud Geels, wethouder
sport Annette Baerveldt en burgemeester Franc Weerwind. Eerder hadden alle finalisten al trainingspakken en periodekaarten
gekregen. Aansluitend speelden
de Witte Leeuwen een spectaculaire wedstrijd tegen Sparta, die zij
uiteindelijk met 4-3 wonnen. Het
feest was helemaal compleet toen
bekend werd dat de Witte Leeuwinnen hun uitwedstrijd in Gent
met 1-0 hadden gewonnen. Het
betekende een prachtig slot van
de Street League 2014. Op naar de
vierde editie, die start in het voorjaar van 2015! Zie voor foto’s en
video www.telstarthuisindewijk.nl
en Facebook.com/TelstarStreetleague.

Velsen-Zuid - Op zaterdag 11
en zondag 12 oktober van 10.00
tot 17.00 uur organiseert Sportfokkers Vereniging Zuid-Kennemerland de altijd druk bezochte Kennemerlandshow. De kleindiershow met zo’n 130 dieren
vindt plaats op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Voor
de kinderen zijn er leuke activiteiten met knuffelkuikens en konijnen. Alle dieren worden daags
voor de show gekeurd door een
erkende keurmeester. Tijdens
de show kunnen bezoekers zien
welke dieren in de prijzen zijn gevallen. De toegang is gratis.

Oudere man
aangereden

IJmuiden - Dinsdagmiddag is op
de Lange Nieuwstraat een oudere man aangereden. Hij stak over
op het zebrapad bij Plein 1945 en
werd geschept door een personenauto. De man is met diverse pijnklachten naar het ziekenhuis gebracht. In verband met
het verkeerstechnisch onderzoek
was de rijbaan in de richting van
Plein 1945 gedurende langere
tijd afgesloten. Met een levensgroot sjabloon werd aangegeven
waar de man terecht was gekomen. Met gele strepen werd aangegeven waar de auto tot stilstand was gekomen. Politieagenten hebben gedurende het onderzoek het verkeer geregeld.
(foto: Ko van Leeuwen)

Barok a capella
zoekt tenor
Velsen - Vocaal Ensemble La
Grenouille is een jong en ambitieus kamerkoor dat elke woensdagavond repeteert in de Waalse Kerk in Haarlem. Vanaf eind
september werkt La Grenouille aan prachtige barokmuziek:
‘Baroque magique II’ dat in het
weekend van 17 tot 19 april
wordt uitgevoerd in enkele concerten. Er is nog slechts plaats
voor één tenor. Koorleden/projectleden studeren thuis de muziek in. Na samen te repeteren
wordt iedereen in het diepe gegooid en zingt het lied in een
kwartet/kwintet tijdens de repetitie. Meer informatie of aanmelding kan via www.lagrenouille.nl.

Infopagina
9 oktober 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Vier pagina’s in editie 23 oktober

Speciale uitgave Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor
de inwoners van Velsen, thuis, bij
het zoeken naar werk, in de zorg
en op school – vanaf 1 januari 2015
krijgt de gemeente daar veel extra taken in, die nu nog door het
Rijk, de provincie en zorgverzekeraars worden gedaan. Wat dat
voor Velsen betekent, waarom dat
gebeurt en waar u terecht kunt
met vragen komt in een speciale
uitgave in de gemeentelijke Infopagina van 23 oktober te staan.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de individuele begeleiding, dagbesteding en kort verblijf
voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten die thuis wonen. Alle jeugdhulp komt naar de gemeen-

te toe, evenals de hulp en ondersteuning van iedereen die in staat is om
te werken, inclusief jongeren met
een arbeidsbeperking. En tot slot is
de gemeente – in nauwe samenwerking met de scholen – betrokken bij
de scholing van kinderen met een
handicap, stoornis of gedragsprobleem.
De gemeente Velsen werkt hard
aan de voorbereiding van deze veranderingen, samen met
cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond Werkt!, welzijnswerk
en schoolbesturen, in Velsen en
daarbuiten. Uitgangspunt is dat iedereen de hulp, zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij echt nodig
heeft.

Stadslezing goed bezocht
Op woensdag 1 oktober 2014 is
voor de vierde keer een Velsense stadslezing gehouden. Circa
100 aanwezigen luisterden in de
Burgerzaal van het gemeentehuis
ademloos naar de bewogen lezing
van prof. dr. Marjan Schwegman,
directeur van het NIOD, instituut
voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.

Kwesties die met oorlogsgeweld te
maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vra-

gen om onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD
verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open
voor alle belangstellenden. Mevrouw Schwegman maakte in haar
lezing duidelijk hoe mensen het verzet in werden getrokken door omstandigheden of voorvallen, die zich
op dat moment in hun leven voor deden. Na de lezing viel haar een zeer
gemeend applaus ten deel en praatte
haar gehoor nog lang na.(foto: Reinder Weidijk)

Week van de Duurzaamheid

Handen ineen voor de zorg
Maandag 29 september a.s. hebben 30 aanbieders van zorg en
ondersteuning contracten met de
regiogemeenten IJmond en ZuidKennemerland ondertekend. Hiermee zijn formeel afspraken bevestigd m.b.t. het aanbod van zorg en
hulp in het kader van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Met ingang van 1 januari aanstaande zijn gemeenten in het kader van
de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, naast huishoudelijke ondersteuning, ook verantwoordelijk voor het aanbod van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aan kwetsbare burgers.

Deze taken waren tot en met 2014 in
handen van de Rijksoverheid.
Formele bevestiging van afspraken
Om er voor te zorgen dat deze ondersteuning bij de overdracht naar de
gemeenten vanaf 1 januari beschikbaar blijft, hebben de gemeenten in
de IJmond en Zuid-Kennemerland
afspraken gemaakt met 30 zorgaanbieders. Hiermee houden hulpbehoevenden met een indicatie ook
vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning. Met het ondertekenen van
de contracten zijn de afspraken formeel bevestigd. De gemeente Velsen
werd vertegenwoordigd door wethouder Robert te Beest. (foto: Charlotte Bogaert)

Op 10 oktober is het de landelijke
Dag van de Duurzaamheid. In samenwerking met HVC organiseert
Radio en TV Noord Holland (RTV
NH) van 6 tot en met 12 oktober
de Week van de Duurzaamheid.
Daarin staat het scheiden van diverse soorten afval centraal.

Wethouder Bal op de radio
Het is van groot belang plastic,
groente, fruit-en tuinafval (gft) en
papier apart in de daarvoor bestemde korf, bak of zak te doen. HVC kan
dan het gescheiden afval op een goede milieuvriendelijke manier laten recyclen. Het radioprogramma
Weekendspits staat vrijdag 10 oktober tussen 16.00 en 19.00 uur in het
teken van het scheiden van afval. Deze radioshow is gezellig om naar te
luisteren, maar ook heel informatief.
Zo komt wethouder Floor Bal van de
gemeente Velsen aan tafel om over
afvalscheiding te praten.
Het programma NH Leeft wordt op 9

oktober vanaf 11.00 uur opgenomen
(en uitgezonden) bij de vergistingsinstallatie van HVC in Middenmeer.
Hier wordt uw gft-afval verwerkt tot
groen gas en compost. In samenwerking met een inwoner uit Opperdoes
laat de huisvuilcentrale zien welke
weg groente, fruit-en tuinafval aflegt; van keuken tot een verwarmd
huis. Meer info: www.hvcgroep.nl/
particulier/alles-over-afval/over-afval-scheiden/week-van-de-duurzaamheid.
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Onderzoek naar gezondheid van kinderen gestart
27.000 ouders van jonge kinderen
in Kennemerland zijn uitgenodigd
om mee te doen met de zogeheten Kindermonitor. Het betreft een
onderzoek van de GGD naar de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online vragenlijst in. Uw antwoord is nodig
om een beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van de kinderen in de regio. Met uw informatie
kan de gemeente, scholen en centra voor Jeugd en Gezin aan de
slag.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek
worden door de gemeente gebruikt
bij het opstellen van haar gezondheidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld
nodig blijken om extra voorzieningen op te zetten in een wijk. Daarnaast kunnen scholen en Centra
voor Jeugd en Gezin de informatie
gebruiken om hun activiteiten beter af te stemmen op de behoeften
van de kinderen en hun ouders. De
resultaten van het onderzoek zijn
in 2015 bekend.

‘Wat ALS Benefietconcert’
levert mooi bedrag op

Vanuit het bevolkingsregister is een
willekeurige selectie gemaakt van alle
3 tot 12 jarige kinderen in Kennemerland. Ouders worden gevraagd om
vertrouwelijk via internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind.
Opvoeding
Naast vragen over gezondheid en leefstijl, bevat de vragenlijst ook vragen
over de opvoedingsstijl van ouders
en de hoeveelheid steun die ze bij de
opvoeding ontvangen. Saskia Mérelle, projectleider van het onderzoek bij
GGD Kennemerland: ,,Ouders spelen
een belangrijke rol in het voorkomen
van overgewicht bij kinderen. Door
middel van dit onderzoek kunnen we
kijken of bepaalde opvoedingsstijlen
gezonde eetgewoonten stimuleren.
Daarnaast is het belangrijk om te weten in hoeverre ouders genoeg steun
ervaren bij de opvoeding.’’

Zondag 5 oktober 2014 was een
spannende dag voor de organisatoren van de ‘Wat ALS Benefietavond’

Hebt u een uitnodiging gehad?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/
ggd en vul daar uw persoonlijke inlogcode in. Uw inlogcode vindt u op
de kaart of brief die u per post heeft
ontvangen. Vul de vragenlijst in en
maak kans op prijzen als een waveboard of uitje naar Artis. Meer weten? Kijk op www.ggdkennemerland.nl/gezond-leven/onderzoek/
kinderen

Meer dan 200 gasten hadden zich
gemeld voor het sponsordiner in
het uitverkochte Thaliatheater in
IJmuiden. De opbrengst van deze
avond was 103.358 euro en komt
geheel ten goede aan Project Mine
en Stichting ALS.
Regionale en plaatselijke artiesten traden belangeloos op. Ook

een groot deel van het Velsense bedrijfsleven sponsorde het goede
doel. Behalve het sponsordiner tekende de organisatie voor een succesvolle veiling.
Op de foto ziet u van links naar
rechts: Vivian Boele (presentatrice), Charlotte Vernooijs (één van
de organisatoren), Ineke Zaal (PRmanager Stichting ALS), Franc
Weerwind (burgemeester van Velsen), Bernard Muller (oprichter
Stichting Mine) en Junior Zegger
(veilingmeester).

Werkzaamheden bedrijventerrein De Grote Hout
Afgelopen week startte de aannemer met de werkzaamheden voor het herstel van de kade van bedrijventerrein De Grote Hout (voorheen NAM kade)
in Velsen-Noord. De werkzaamheden duren tot juli 2015. Met de renovatie
van de zeekade beoogt het gemeentebestuur een extra impuls te geven aan

de regionale economie met name aan het ‘achterland’ van het Noordzeekanaal. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang, neem dan contact op met
de gemeente Velsen, Paula Uitzetter via telefoonnummer: 140255.( foto: gemeente Velsen)
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Onderhoudswerkzaamheden viaduct A208
Het viaduct over de A208 ter hoogte
van de Rijksweg wordt van maandag 20
oktober tot zaterdag 25 oktober tussen
18.00 uur en 7.00 uur afgesloten. De
leuningen worden vervangen door een
geleiderailconstructie. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat het viaduct
wordt afgesloten. De werkzaamheden
worden ’s nachts uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de rij-

baan voor het autoverkeer afgesloten. Het
autoverkeer vanuit Velsen-Zuid wordt met
gele borden omgeleid over de A208. Het
verkeer vanuit Hofgeest wordt omgeleid
over de Rijksweg, De Kamp en de Velserbroekse Dreef. Het fietspad wordt niet afgesloten, fietsers kunnen gewoon gebruikmaken van het fietspad.
Nood- en hulpdiensten met prio. 1 kunnen
met gepaste snelheid door de afsluiting rijden.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
27 september tot en met 3 oktober 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kaplanstraat
12H,
legaliseren
verdiepingsvloer
(29/09/2014)
w14.000449.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 21
bomen (01/10/2014) w14.000456.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong. en Rijksweg ong., kappen boom en aanpassen oevers Schipbroekerbeek
(02/10/2014)
w14.000463;
Hagelingerweg 203, vergroten dakopbouw (29/09/2014) w14.000451.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong. (gemeentelijk
monument), aanplanten lindenlaan
en kappen 39 bomen (01/10/2014)
w14.000455;
Van Dalenlaan 17, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(01/10/2014)
w14.000454;
Vinkenbaan 9, kappen boom
(01/10/2014) w14.000459;
Wustelaan ong., kappen 6 bomen en aanpassen oevers Bosbeek
(01/10/2014) w14.000461.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, in
gebruik nemen ruimte voor horeca tijdens evenement (30/09/2014)
w14.000453.
Velserbroek
Waterviolier 6, 8 en 10, clusteren woonwagens (01/10/2014)
w14.000458;
Floraronde 45, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(01/10/2014)
w14.000460;
Grote Buitendijk 102, kappen boom
(01/10/2014) w14.000462.

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 40, vergroten woning met uitbouw (voor- en zijgevel)
(03/10/2014) w14.000464;
Hoefftstraat 1 t/m 8, clusteren woonwagens (01/10/2014) w14.000457;
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfshallen (29/09/2014) w14.000452.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
ONTWERPBESLUIT uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, en overige
bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afde-

ling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
IJmuiden
Kennemerboulevard
ong. (steiger B en C), innemen ligplaats voor
4 shortstayboten voor een periode van 14 maanden (16/04/2014)
w14.000172.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (zoals college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

IJmuiden
Trompstraat 169, plaatsen dakopbouw (06/10/2014) w14.000415;
Burgemeester
Rambonnetlaan
ong., kappen boom (30/09/2014)
w14.000439;
Maasstraat ong., kappen boom
(30/09/2014) w14.000440;
President Steynstraat ong., oprichten 34 appartementen en 48 woningen (06/10/2014) w14.000261.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
aanvraag omgevingsvergunning geweigerd voor:

Driehuis
De Genestetlaan18, kappen boom
(07/10/2014) w14.000450.

Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 10 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens zijn de besluiten in te zien

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom
(07/10/2014) w14.000442.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid

Velserbroek
Geen mededelingen.

IJmuiden
Trompstraat 19, wijzigen kozijn
(voorgevel)(06/10/2014)
w14.000377.

op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten
en vergunningen. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunningen en belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten binnen een termijn van
6 weken met ingang van de dag na
die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens
kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld. Het betreft:
Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., het plaatsen van tijdelijke units (nieuwbouw Bosbeekschool)(07/10/2014) w14.000118.

Herinrichting omgeving gemeentehuis

A. de Graaf, Velsen

te IJmuiden vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is op de website www.velsen.nl te raadplegen.

gerzaal, ingang Plein 1945) te IJmuiden. Hier wordt u in de gelegenheid
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

melijk fiscaal aftrekbaar waardoor klanten al snel honderden
euro’s kunnen besparen. Eén op
de vijf Nederlanders heeft de afgelopen jaren via hun werkgever
gebruik gemaakt van het fietsenplan.
Om in aanmerking te komen
voor de korting moet de werkgever meedoen aan het Nationale Fietsenplan. Bovendien dient
de werknemer op ten minste de
helft de reguliere werkdagen gebruik te maken van de fiets voor
woon-werkverkeer en in de af-

Geen tijd, geen zin of een besparing. Wie zal het zeggen. Hoe
is het mogelijk dat er twee weken lang glas in een bushokje blijft liggen? Misschien is het
gewoon niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen?
Uiteindelijk moet iemand het
toch doen dat lijkt mij wel duidelijk. Misschien dat de foto de
situatie nog de aandacht van de
verantwoordelijke trekt. Ik hoop
het in ieder geval. O ja, dit bushokje staat langs de Amsterdamseweg halte Golfbaan.

Laatste kans op hoge korting

Geen tijd, geen zin of een besparing. Wie zal het zeggen. Hoe
is het mogelijk dat er twee weken lang glas in een bushokje blijft liggen? Misschien is het
gewoon niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen?
Uiteindelijk moet iemand het
toch doen dat lijkt mij wel duidelijk. Misschien dat de foto de
situatie nog de aandacht van de
verantwoordelijke trekt. Ik hoop
het in ieder geval. O ja, dit bushokje staat langs de Amsterdamseweg halte Golfbaan.

met 6 november 2014 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus

IJmuiden - Het Nationale Fietsplan gaat stoppen. Wie nog een
‘fiets van de baas’ wil aanschaffen moet snel zijn, want op 1 januari 2015 wordt de fiscale regeling afgeschaft. Bij Bike Totaal
Rijwiel en Scooterpalace Donker
in IJmuiden kunnen ze u er alles
over vertellen. In de showroom
staan tientallen modellen klaar
voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor
werknemers aantrekkelijk om
goedkoop een (elektrische) fiets
aan te schaffen. Deze fiets is na-

gelopen 36 maanden niet eerder een fiets gekocht te hebben
via het fietsenplan. Het voordeel
kan oplopen tot 749 euro. Het is
toegestaan tot een bepaald bedrag accessoires aan te schaffen, zoals een fietsslot, ander zadel, fietstas, verlichting of bakfietskussens. Dit kan ook nog na
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor
de aanschaf van een (elektrische) fiets via het fietsenplan.
Het voordeel kan echter nooit
meer zijn dan 749 euro. Ook de
steeds populairder wordende
bakfiets en toebehoren kunnen
op deze manier worden gekocht.
Meer weten over het Nationale Fietsplan? Kom dan langs bij
Bike Totaal Rijwiel en Scooterpalace Donker, Marktplein 30 in
IJmuiden. Zie ook www.adonker.nl.

465, 1970 AL IJmuiden of via het
contactformulier op de website o.v.v.
inspraak “Herinrichting omgeving
gemeentehuis”.

Profiteer nog snel van
het Nationale Fietsplan

A. de Graaf, Velsen

Profiteer nog snel van
het Nationale Fietsplan

Schriftelijke reacties kunnen tot en
met 6 november 2014 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus

gelopen 36 maanden niet eerder een fiets gekocht te hebben
via het fietsenplan. Het voordeel
kan oplopen tot 749 euro. Het is
toegestaan tot een bepaald bedrag accessoires aan te schaffen, zoals een fietsslot, ander zadel, fietstas, verlichting of bakfietskussens. Dit kan ook nog na
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor
de aanschaf van een (elektrische) fiets via het fietsenplan.
Het voordeel kan echter nooit
meer zijn dan 749 euro. Ook de
steeds populairder wordende
bakfiets en toebehoren kunnen
op deze manier worden gekocht.
Meer weten over het Nationale Fietsplan? Kom dan langs bij
Bike Totaal Rijwiel en Scooterpalace Donker, Marktplein 30 in
IJmuiden. Zie ook www.adonker.nl.

Laatste kans op hoge korting

gen te stellen en opmerkingen te geven.

melijk fiscaal aftrekbaar waardoor klanten al snel honderden
euro’s kunnen besparen. Eén op
de vijf Nederlanders heeft de afgelopen jaren via hun werkgever
gebruik gemaakt van het fietsenplan.
Om in aanmerking te komen
voor de korting moet de werkgever meedoen aan het Nationale Fietsenplan. Bovendien dient
de werknemer op ten minste de
helft de reguliere werkdagen gebruik te maken van de fiets voor
woon-werkverkeer en in de af-

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op maandag 27 oktober 2014, van 16.30 tot
19.30 uur in het gemeentehuis (Burgerzaal, ingang Plein 1945) te IJmuiden. Hier wordt u in de gelegenheid
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

IJmuiden - Het Nationale Fietsplan gaat stoppen. Wie nog een
‘fiets van de baas’ wil aanschaffen moet snel zijn, want op 1 januari 2015 wordt de fiscale regeling afgeschaft. Bij Bike Totaal
Rijwiel en Scooterpalace Donker
in IJmuiden kunnen ze u er alles
over vertellen. In de showroom
staan tientallen modellen klaar
voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor
werknemers aantrekkelijk om
goedkoop een (elektrische) fiets
aan te schaffen. Deze fiets is na-

Het college heeft het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument
“Herinrichting omgeving gemeentehuis”
te IJmuiden vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is op de website www.velsen.nl te raadplegen.

