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Tallships passeren Velsen
IJmuiden - Als een ware ar-
mada kwamen afgelopen za-
terdagmiddag de deelnemen-
de schepen aan de Race of 
The Classics voor Young Profe-
sionals de haven van IJmuiden 
binnenvaren op weg naar Am-
sterdam.
De vijfdaagse race begon in 
Rotterdam en deed ook ande-
re havenplaatsen aan, zoals 
Ramsgate en Den Helder. De 
race bestond uit 24 teams en 
ruim 600 young professionals 
van bedrijven. Jonge werkne-

mers kunnen zich voor de race 
opgeven om samen te zeilen, te 
netwerken en plezier te hebben.
In IJmuiden kwamen ze vrij-
dag vlak voor de storm binnen. 
Maar zaterdag werd de race ge-
plaagd door windstilte. De mari-
ne liet de schepen daarom on-
der haar leiding in speciale for-
maties varen. 
Gedurende de hele race heeft 
het flink geregend. De wind op 
de Noordzee zorgde voor veel 
zeezieken. Waar de schepen 
aanlegden konden de young 

professionals rondkijken. In 
Amsterdam werd onder meer 
eetcafé Fifteen aangedaan.
De race werd gewonnen door 
het schip met het team van Ak-
zo Nobel. 
Donderdagavond was het groot 
alarm toen een van de opvaren-
den van de Thalassa ter hoog-
te van de Noord-Hollandse 
kust overboord sloeg. Door de 
razendsnelle reactie van red-
dingsdiensten werd de opva-
rende gered. (foto: Erik Baal-
bergen)

Mishandeling verzonnen
regio - De 20-jarige vrouw uit 
IJmuiden die onlangs aangif-
te deed van mishandeling in 
Haarlem, heeft bekend dat zij 
het verhaal heeft verzonnen.

Op vrijdagavond 4 oktober zou 
zij in de bus richting Haarlem 
een discussie hebben gehad met 
twee mannen. Zowel de vrouw als 
de mannen stapten uit bij de hal-
te Minahassastraat aan de Rijks-
straatweg in Haarlem. Toen zij op 
de kruising Rijksstraatweg/Plane-
tenlaan liep zou zij door nog vier 
andere mannen, die kennelijk bij 
het tweetal uit de bus hoorden, 
zijn opgewacht. Vervolgens zou-
den de zes mannen - volgens de 
vrouw vermoedelijk van Noord-
Afrikaanse afkomst - haar mis-

handeld hebben. Diezelfde avond 
heeft de vrouw aangifte gedaan 
bij de politie.
De politie heeft de zaak hoog op-
genomen en uitgebreid onder-
zocht. Er is fors geïnvesteerd om 
te achterhalen wat zich die avond 
precies heeft afgespeeld. Diverse 
camerabeelden zijn opgevraagd 
en uitgekeken, er heeft een pas-
santenonderzoek plaatsgevonden 
en er zijn getuigen getraceerd en 
gehoord.
Gedurende het onderzoek bleek 
dat zowel de camerabeelden als 
de diverse getuigenverklaringen 
niet overeenkwamen met het ver-
haal van de vrouw. Omdat vervol-
gens het vermoeden rees dat de 
vrouw een valse aangifte had ge-
daan, is zij afgelopen weekeinde 

door de politie ontboden op het 
bureau en geconfronteerd met de 
verschillen tussen haar verklaring 
en de onderzoeksbevindingen. 
Daarop bekende zij het gehele 
verhaal verzonnen te hebben.
Het doen van valse aangifte is een 
strafbaar feit en in dit geval heeft 
de aangifte tot veel maatschap-
pelijke discussies en zelfs tot ka-
mervragen geleid (van PVV’er 
Geert Wilders). Naar aanleiding 
van de bekentenis van de vrouw 
heeft de politie proces-verbaal 
opgemaakt. De officier van justi-
tie zal bepalen of er consequen-
ties worden verbonden aan de 
valse aangifte. De politie onder-
zoekt in hoeverre de gemaak-
te kosten op de jonge vrouw ver-
haald kunnen worden.

velsen-Zuid - ‘Mr. Telstar’ Fred Bischot, goed voor 372 wedstrij-
den in het shirt van de Witte Leeuwen, heeft vorige week het eer-
ste exemplaar in ontvangst genomen van het jubileumboek ‘Telstar 50 
jaar, voetbal onder de rook van de Hoogovens.’ Dat gebeurde tijdens 
een perspresentatie in het Tata Steel Stadion. Het boek kost 50 euro 
en kan uitsluitend via een bestelformulier op www.sctelstar.nl worden 
besteld. Volgende week: recensie ‘Telstar 50 jaar’ (foto: Friso Huizinga)
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Ouderen niet te 
stoppen in Velserbroek
Velserbroek – Het was zaterdag 
heel gezellig tijdens de informa-
tiemarkt voor senioren in Biblio-
theek Velserbroek. Koor FF Anders 
en countrydansgroep Velserbroek 
zorgden voor de vrolijke noot en 
de nodige beweging. Zij bewe-
zen dat je als senior zeker niet aan 
de kant hoeft te staan of te zitten, 
maar dat je zelfs met grijze haren 
eindeloos kunt doorgaan met din-
gen te doen die je leuk vindt. En 
in Velserbroek is voor senioren ge-
noeg te beleven, alleen moet je er 
wel een beetje je best voor doen 
om die activiteiten te vinden, want 
ze zijn verdeeld over verschillen-
de organisaties. Stichting Welzijn 
Velsen werkt samen in de Hofste-
de aan allerlei seniorenactiviteiten 
in De Hofstede. Je kunt er bijvoor-
beeld biljarten, gymen en eten. 
Maar daarnaast zijn er nog ande-
re organisaties met activiteiten die 
actief zijn, zoals de Zonnebloem, 
een schildergroep en bijvoorbeeld 
Speel-o-theek Mama Mia.
,,Ja, een speel-o-theek is ook voor 
opa’s en oma’s’’, zegt Thea van 
Straaten. ,,Of je nou oppasoma 
bent of je houdt van puzzelen, wij 
hebben het materiaal. En er is ook 
aangepast materiaal voor mensen 
met een beperking. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld XXL Rummikub met 
grote letters.’’
Gerda Vos staat met haar Zonne-
bloemkraam ook in de bibliotheek. 
,,Elke maand doen wij wel leu-
ke activiteiten om mensen uit hun 
isolement te halen. Wij zijn nog 
heel erg op zoek naar sterke man-

nen die rolstoelen kunnen duwen 
tijdens uitstapjes.’’
Wonen Plus is een organisatie met 
vrijwilligers die tegen een voorde-
lig tarief klusjes kunnen doen bij 
mensen. Een abonnement kost 18 
euro per jaar, maar is voor som-
mige groepen, zoals huurders van 
corporaties, gratis. Zij hebben ook 
gratis diensten zoals luisternieuws. 
Zie www.wonenplus-velsen.nl.
SenZ is de ledenservice van Viva 
Zorggroep. Ook zij zorgen ervoor 
dat je als oudere langer thuis kunt 
blijven woningen. Met de SenZ-
pas krijg je korting op tal van dien-
sten en activiteiten, van bewegen 
tot belastinghulp, de schilder of de 
schoonheidsspecialist. Ook voor 
SenZ betaal je jaarlijks een bedrag 
21,50 euro, maar via SenZ kun je 
professionals bestellen voor klus-
jes en diensten. Ook op de infor-
matiemarkt was het Senior Vakan-
tie Plan, een organisatie die va-
kanties organiseert voor oude-
ren. Door te kiezen voor een cate-
gorie kun je zelf kiezen hoe actief 
je wilt zijn in je vakantie. Je hoeft 
dus niet zelf met je koffer te sjou-
wen en er gaat altijd verpleegkun-
dige hulp mee. Zie www.seniorva-
kantieplan.nl. Voor de broodnodi-
ge recreatie kun je in eigen dorp 
terecht bij Schildergroep de Veste, 
de Rummikubgroep in het Polder-
huis of op een informatieve koffie-
ochtend in de bibliotheek. In de bi-
bliotheek is tijdens elke openings-
dag nog meer informatie te vin-
den. Dus loop eens binnen als u 
meer wilt weten.

Collecte voor intocht 
Sinterklaas Velsen-Noord
Velsen-Noord - De tijd van pe-
pernoten en de chocolademun-
ten is weer bijna aangebroken. 
Kinderen beginnen langzaam 
weer uit te kijken naar de komst 
van Sinterklaas en zijn Zwar-
te Pieten naar Velsen-Noord. 23 
November is de intocht in Velsen-
Noord en dit jaar komt de Sint 
met zijn pieten aan met de boot. 
Om de intocht in stand te houden 
is er financiële ondersteuning no-
dig. Daarom gaan de vrijwilligers 

van de Sinterklaas intocht dit jaar 
voor het eerst collecteren om de 
intocht in Velsen-Noord te kun-
nen behouden. De collectanten 
komen volgende week op maan-
dag 21 oktober en woensdag 23 
oktober tussen 17.00 en 20.00 uur 
bij de bewoners in Velsen-Noord 
collecteren. De bewoners in Vel-
sen-Noord ontvangen deze week 
een flyer met informatie over de 
collecte in de bus. Meer informa-
tie: Lydia Moreira, 0251-226445. 

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds steunt 

lokale initiatieven
Velsen - Het Coöperatiefonds 
van Rabobank Velsen en Om-
streken stimuleert maatschap-
pelijke activiteiten en projecten 
die de vitaliteit en de kwaliteit 
van het werkgebied verbeteren. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij.
Een afvaardiging van de leden-
raad van de bank heeft de bin-
nengekomen verzoeken van het 
Coöperatiefonds van het derde 
kwartaal 2013 beoordeeld. De 
volgende verenigingen ontvan-
gen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken: 
LTC de Hofgeest voor de aan-
schaf van een tennis oefenkooi 
ter ontwikkeling van jeugdspe-
lers. Loek Ruyter, voorzitter LTC 
Hofgeest: ,,Op de eerste plaats 
onze dank namens alle leden 
van LTC Hofgeest! Wij zijn ervan 
overtuigd dat uw toekenning 
een bijdrage levert voor onze 
jeugdleden.”
Velser Omroep Stichting voor de 
aanschaf van apparatuur en in-
richting van de workshopruim-
te ten behoeve van het profes-
sionaliseringstraject ‘Seaport 
midden in de samenleving’. Met 
deze extra activiteiten wil RTV 
Seaport zich nadrukkelijk rich-
ten op een nieuwe doelgroep: 
jeugd en jongeren. Ook hier-
in komt de meerwaarde van de 
nieuwe locatie duidelijk naar 
voren: Bibliotheek Velsen heeft 
een rijke traditie op het gebied 
van educatief aanbod voor de-
ze doelgroep en dat sluit prima 
aan bij de waarden van de Ra-
bobank.

KHC Strawberries voor de aan-
schaf van mini-hockeydoeltjes 
voor de jeugd. Om de jongste 
jeugdleden goed hockey te kun-
nen leren en om tijdens de wed-
strijdjes hun een echt hockey-
gevoel te kunnen bieden. Pen-
ningmeester Lara le Goff: ,,De 
Rabobank heeft hiermee een 
vereniging en heel veel kindjes 
blij gemaakt. Hartelijk dank voor 
deze gulle bijdrage!’’
Terrasvogels Honkbal voor de 
aanschaf van shirts voor het fa-
milietoernooi ten behoeve van 
het 60-jarig bestaan in 2014, 
waarbij alle leeftijden elkaar 
ontmoeten en ook niet leden 
kennis maken met de sport.
VBC Akrides voor een extra 
scorebord in sporthal IJmui-
den-Oost. De Rabobank toont 
met dit project dat zij ook be-
trokken is bij de binnen sporters 
in Velsen en dat zij de Gemeen-
te Velsen wil ondersteunen om 
de sportfaciliteiten te optimali-
seren.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpe-
ratiefonds? Download dan het 
aanvraagformulier op www.ra-
bobank.nl/velsen. Een afvaardi-
ging van de ledenraad van Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
komt vier keer per jaar bij elkaar. 
De eerstvolgende bijeenkomst 
staat gepland op woensdag 18 
december, zij ontvangen uw 
aanvraag graag uiterlijk dinsdag 
3 december. 
Heeft u vragen over het Coöpe-
ratiefonds en welke projecten in 
aanmerking komen? Neem ge-
rust contact met ons op via le-
denraad@velsen.rabobank.nl.

Driehuis - Afgelopen zaterdag mocht het D1-elftal van RKVV Vel-
sen eindelijk de nieuwe kleding in gebruik gaan nemen. Bij aanvang 
van het seizoen bleek dat er voor de jongens geen kledingsponsor 
was, en dus ook geen financiële middelen om nieuwe kleding aan te 
schaffen. Op initiatief van drie vaders,  waarvan de kinderen in het 
elftal spelen, is dit alsnog gerealiseerd. De sponsors zijn www.vis-
transport.nl, www.nms.nl en www.xo-haarlem.nl.

Nieuwe tenues voor 
RKVV Velsen D1
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Na een succesvolle tour in 2012 komt de West End-sen-
satie Abba Mania terug naar Nederland. Te zien op vrijdag 
25 oktober in het Haarlemse Patronaat aan de Zijlsingel 2. 
Abba Mania heeft al vele bezoekers van alle leeftijden de 
hoogtijdagen van Abba laten herbeleven. In 2002 stonden 
ze maar liefst achttien weken in het Strand Theatre in het 
Londense West End. Vervolgens trokken ze zelf de wijde 
wereld in. Abba Mania verpakt de tijdloze Abba-songs in 
een pakkend concert dat de muziek en stijl van Abba eer 
aan doet. Lezers van deze krant krijgen korting. 

Knip de bon uit en men ontvangt aan de kassa 2,50 euro 
korting per ticket. Maximaal vier tickets per bon en alleen 
geldig aan de kassa, ook in de voorverkoop. Niet geldig in 
combinatie met andere kortingen.

Abba Mania: zó van 
West End naar Haarlem

Het nieuwe boek 
‘Herontdekking 
van visserstruien’, 
door Stella Ruhe, 
bevat zestig oor-
spronkelijke brei-
patronen van vis-
sertruien uit veer-
tig Nederlandse 
vissersplaatsen. 

Naast de patro-
nen zijn prachti-
ge verhalen over 
de visserij opge-
tekend. Het boek 

is voor 24,94 euro te koop bij Brouwer.
Voor allerlei soorten handwerk, zelfmaakmode 
en hobby heeft Brouwer van alles in huis. Van 
ritsen en knopen tot (brei)garens en handwerk-
pakketten. 

Brouwer is verder offi cieel dealer van grote 
merken naai-, locke- en borduurmachines als 
Pfaff, Husqvarna, Janome, Singer, Brother en 
Bernina. Voor reparatie van alle merken machi-
nes kan men hier ook terecht.

Naaimachine & Hobbycentrum Brouwer, Begij-
nenstraat 17-19, Beverwijk, 0251-223669, www.
brouwernaaimachines.nl.

Mandy Nijssen heeft in februari haar eigen schoon-
heidssalon Forma Tibi in Velserbroek geopend. Mandy 
is een gediplomeerd schoonheidsspecialiste die veel ex-
tra’s te bieden heeft.
Zo is zij gespecialiseerd in shiatsu gezichtsmassage, 
hotstone massage en acnebehandelingen. Ook geeft 
zij extra aandacht aan wellness. Tijdens een behande-
ling werkt zij met geuren, waardoor men een extra ont-
spanning ervaart. Sinds kort is Mandy gediplomeerd pe-
dicure. 
Bij Forma Tibi kan men ook terecht voor cadeaubonnen. 
En dat is een leuke tip voor de feestdagen die op komst 
zijn.

Schoonheidssalon en pedicure Forma Tibi, Velserbroek, 
06-48452525, www.formatibi.nl

Allround schoonheids-
salon Forma Tibi

Tijdens het Cruise-event in de passenger terminal op 
24, 25 en 26 oktober op de Piet Heinkade 27 ontmoet 
het publiek touroperators die reizen aanbieden op 
grote schepen, maar ook kleinere schepen of zeiljach-
ten. Of men nu een zeecruise wil maken, een comple-
te zeilvakantie, een wereldcruise of een riviercruise; al-
les wordt hier uitgelegd en aangeboden. Belangstel-
lenden kunnen vragen stellen aan de experts, een 
droomcruise samenstellen en zelfs boeken. Op de ver-
schillende seminars wordt  uitgelegd hoe een cruise in 
zijn werk gaat. 

Het Cruise-event is de locatie waar de online aan-
bieder tijdelijk reisbureau wordt. Ook voor de kinde-
ren is er voldoende te zien en te beleven. Kinderen tot 
en met twaalf jaar kunnen sowieso gratis naar binnen. 
Kijk ook op www.cruise-event.nl. 

Volop verrassingen 
tijdens het Cruise-event

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBA

Herontdekking vissers-truien bij Brouwer

Sinds de opening weten de inwoners van IJmuiden 
en omstreken de weg naar Cheryls Knippaleis goed te 
vinden. 
Veel eerder dan verwacht is de 10.000ste klant verwel-
komd. Mevrouw Bol uit IJmuiden was de gelukkige. Zij 
werd verrast met een bos bloemen en een cadeaubon 
voor een haarbehandeling. De doorslag voor haar om 
naar Cheryls Knippaleis te gaan, was een folder die 
haar aansprak. De persoonlijke aanpak en vriendelij-
ke ontspannen sfeer met de geleverde kwaliteit zorgt 
dat mevrouw Bol de kapsalon met een tevreden ge-
voel verlaat. Het team van Cheryls Knippaleis probeert 
voor iedereen die een bezoek brengt aan de kapsalon 
verrassend, ontspannend en inspirerend te zijn, waar-
bij kwaliteit in een hoog vaandel staat.

Cheryls Knippaleis, Oosterduinplein 4, IJmuiden, 0255-
510000

10.000ste klant bij 
Cheryls Knippaleis

Telstar winnaar bij 
Patrick Van Keulen
In de maand september maakte iedere kopende 
klant bij Patrick van Keulen Casual Jeans & Man-
nenmode kans op een geheel verzorgd arrange-
ment bij Telstar.
Afgelopen vrijdag heeft Steef Hammerstein, 
commerciëel directeur bij Telstar, de winnaar ge-
trokken. Ron Bleekman uit Velserbroek kan bin-
nenkort genieten van een volledig Telstar VIP-ar-
rangement voor twee personen. Dat houdt in het 
bijwonen van het match-diner, een mooie plaats 
op de hoofdtribune en consumpties tijdens en na 
de wedstrijd. 
Op de foto links Steef Hammerstein en rechts 
Patrick van Keulen.

Patrick van Keulen, Casual Jeans & Mannenmo-
de, Lange Nieuwstraat 787-789, IJmuiden
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Donderdag 
17 oktober

Inloopavond bij Gospelkoor 
Get Together Again, Het Kruis-
punt in Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Joycut. aanvang 22.00 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, studen-
ten gratis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
18 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Finale Telstar Streetleague 
2013 in Tata Steel Stadion. Aan-
vang 17.30 uur.
Pianorecital Remon Holsber-
gen in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Maria Goos in ‘Familie’. Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Grote prijs van Ne-
derland: Halve finale HipHop. 
20.00 uur. Toegang 9,- vvk/10,- 
add. Café: Irrationale Library 
presenteert o.a. Destruction unit 
fl. ex-Reatards. Toegang gratis. 
Aanvang 2.130 uur.

Zaterdag 
19 oktober

Rommelmarkt in Woonzorg-
centrum Breezicht, Keizer Wil-
helmstraat 1 IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Bombino. 21.00 
uur. Toegang 15,-. Café: Reggae 

Movemente pretensteer Boom 
Table Splash (dinner en reggae) 
live: Consciousness. Aanvang 
22.30 uur. Toegang gratis. Gro-
te en kleine zaal: 90’s Now en 
Zer00’s Heroes. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 12,50 vanaf 18 jaar.

Zondag
20 oktober

Amateurkunstbeurs Artistie-
ke Handen in het Kennemer 
Sportcenter aan de IJsbaanlaan 
4 in Haarlem. Van 10.30 tot 17.00 
uur.
Bourgondische en Culture-
le Fietstocht. Er kan tussen 
12.00 en 18.00 uur gestart wor-
den in Grand Café Vreeburg in 
Bloemendaal, restaurant ‘t Stille 
Water in Spaarndam, Villa Wes-
tend in Velserbroek, Hotel Re-
sort Spaarnwoude in Velsen-
Zuid, Bos Kookt! in IJmuiden en 
restaurant Boschbeek in Sant-
poort-Zuid. Programmaboekjes/
deelnamebewijzen zijn te erkrij-
gen in de deelnemende restau-
rants.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
ZoMiPo in Verzorgingshuis Vel-
serduin, Nic. Beetslaan 4 Drie-
huis. Aanvang 14.00 uur. Op-
treden Smartlappenkoor Bever-
wijk.
Concert Vocaal kwartet Rusal-
ki in kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur
Pianorecital Sergey Smirnov 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: El ten Eleven. en Allshall-
bewell. 20.30 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 
21 oktober

Schilder je eigen steen in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 14.00 
tot 15.30 uur. Voor kinderen van-
af 7 jaar. Deelname 2,50 euro.
Postzegelavond bij Postzegel-
vereniging IJmuiden in één van 

de zalen van de Adelbertuskerk 
aan se Sparrenstraat IJmuiden. 
Vanaf 19.00 uur.
Muntenveiling bij Numismati-
sche Kring Kennemerland in Het 
Terras, Stationsgebouw Sant-
poort, Santpoortse Dreef. Vanaf 
19.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Smack. 20.30 tot 
01.00 uur. Toegang 12,- vvk/15,- 
add. Van 13 t/m 16 jaar.

Dinsdag
22 oktober

Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor al-
le leeftijden. Van 13.30 tot 16.00 
uur kunnenkinderen vanaf 4 
jaar een uiltje maken.
Snuffelstage bij Telstar in het 
Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid. Bij de Telstar-mannen is 
dat van 09.00 tot 14.00 uur en bij 
de vrouwen van 14.30 tot 199.30 
uur.
Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Skate-event op ‘t Asfalt (Zwa-
nenbloemplantsoen) in Velser-
broek. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Vakantiebijbelfeest bij De 
Hoeksteen, De Weid 24 in Vel-
serbroek. Van 13.30 tot 16.00 
uur.
Lezing over Wim Kan en Corrie 
Vonk en hun bijzondere tijd in 
Nederlands-Indië door M. McE-
wan, Vereniging Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

Woensdag
23 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor al-
le leeftijden. Van 13.30 tot 16.00 
uur kunnenkinderen vanaf 4 
jaar een uiltje maken.
Kinderkleding en speelgoed 
verkoop in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Van 13.00 
tot 16.00 uur.
Vakantiebijbelfeest bij De 
Hoeksteen, De Weid 24 in Vel-
serbroek. Van 13.30 tot 16.00 
uur.
Graffiti je tas! in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Deelname 2,50.
Kook- en eetgroep voor nabe-
staanden bij Inloophuis Kenne-
merland. Van 17.00 tot 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Montezuma. Aanvang 20.15 uur.

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Michael Prins, al-
bum release show. 21.00 uur. 
Toegang 10,- (20,- incl. cd).

Donderdag 
24 oktober

Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor al-
le leeftijden. Van 13.30 tot 16.00 
uur kunnenkinderen vanaf 4 
jaar een uiltje maken.
Vakantiebijbelfeest bij De 
Hoeksteen, De Weid 24 in Vel-
serbroek. Van 13.30 tot 16.00 
uur.
Zaalvoetbaltoernooi voor jon-
geren in Velserbroek van 14 jaar 
en ouder. Van 15.00 tot 17.00 
uur. Voor de leeftijden onder de 
14 jaar zijn er toernooien in de 
OG-hal. Om 11.30 uur een zaal-
voetbaltoernooi voor kinderen 
van 8 t/m 10 jaar, daarna om 
13.00 uur, voor de leeftijd van 11 
t/m 13 jaar. Dit toernooi duurt 
tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Vijftig Tinten...de parodie’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Grote Prijs van Ne-
derland: halve finale singer-
songwriter. 20.00 uur. Toegang 
9,- vvk/10,- add. Café: The good 
the Bad, Harlan T Bobo. 22.00 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-, stu-
denten gratis. Vanaf 18 jaar.

IJmuiden - Op zaterdag 19 okto-
ber is er in Breezicht een rommel-
markt. Deze wordt gehouden van 
10.00 tot 16.00 uur. Er zijn diver-
se kramen en een Rad van For-
tuin. Voor deze gelegenheid is de 
buurtsuper open tot 16.00 uur. 
In het restaurant kan men te-
recht voor diverse snacks. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan de bewoners van Breezicht, 
voor nieuwe activiteiten en ma-
terialen. Meer informatie: Marja 
van Stein, telefoon 0255-549000.

Rommelmarkt 
in Breezicht

Santpoort-Noord - Maandag 
21 oktober houdt de Numisma-
tische Kring Kennemerland haar 
maandelijkse bijeenkomst in  Het 
Terras, Stationsgebouw Sant-
poort aan de Santpoortse Dreef. 
Op deze avond, vanaf 19.00 uur, 
natuurlijk een gezellig samen-
zijn, een leuke veiling met inte-
ressante kavels, die men voor-
af kan bekijken. De heer Wiebe 
Postma (Groningen) zal vertellen 
over de kloppen op Rijksdaal-
ders. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom op deze avond, 
een goede gelegenheid om ken-
nis te maken met een mooie en 
interessante hobby. Voor inlich-
tingen kunt u bellen met 023-
5383754 of 06-26404240.

Muntenveiling

Dames 1 VSV neemt 
Japanse studente op 

Velserbroek - In  het kader 
van een uitwisselingsprogram-
ma tussen CIOS Haarlem en de 
Daito Bunka Universiteit uit To-
koyo is leerlinge Tamami Endo 
(23 jaar) voor drie maanden naar 
Nederland gekomen. Ze woont 
bij een gastgezin in Haarlem en 
omdat zij in Japan voetbalt, heeft 
CIOS een beroep gedaan op trai-
ner Rob Kramer en het bestuur 
van VSV. 
Vanaf september traint zij weke-
lijks mee met de Dames 1 en er 
werd met toestemming van het 
bestuur van VSV een spelers-
pas bij de KNVB aangevraagd. 
Afgelopen zondag mocht Tama-

mi voor het eerst uitkomen in het 
team van VSV bij de thuiswed-
strijd tegen Velsenoord (4-0). 
De dames van VSV hebben haar 
volledig opgenomen in hun team 
en ondanks de moeilijke com-
municatie (ze spreekt vloeiend 
Japans en een klein beetje En-
gels) wordt er fanatiek getraind 
en veel gelachen.
Tamami heeft het erg naar haar 
zin in Nederland en er bestaat 
een mogelijkheid dat zij besluit 
om voor maximaal negen maan-
den in Nederland te blijven. Ta-
mami is blij met de kans die VSV 
en de Dames 1 haar hebben ge-
geven.
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Wisselvalligheid houdt aan
Het afgelopen weekeinde 
was uitzonderlijk nat. Zo nat 
zelfs dat het landelijk hoofd-
station in de Bilt nog nooit 
zo’n regenrijk etmaal noteer-
de. Binnen een tijdspanne 
van 24 uur viel daar 63 mil-
limeter. 

Het oude record uit 1917 
werd met een paar millimeter 
scherper gesteld. De beel-
den met wateroverlast en lo-
kale overstromingen hebben 
we kunnen zien op televi-
sie. De situatie deed denken 
aan die van 1998, toen er nog 
wat meer neerslag viel. In de 
IJmond kwamen we uit op 
50-60 millimeter water in een 
periode van ruim 24 uur tijd.

De rest van de week blijft het 
onbestendig met regelmatig 
een regenperiode of buien. 
Actieve depressies met hun 
frontale aanhang blijven zich 
nog wel met ons weerbeeld 
bemoeien. De woensdag ver-
liep overwegend droog, maar 
vooral in de avond regen-
de het alweer. Donderdag tot 
en met zaterdag blijft het niet 
geheel droog, maar de dro-
ge perioden zijn wat langer. 
Vooral zondag lijkt weer een 

flink nat dagdeel in petto te 
hebben.
Het is niet bepaald koud te 
noemen. In het weekend kan 
de temperatuur tijdens droge 
momenten oplopen tot de 18 
graden. De wind waait de ge-
hele periode uit een richting 
die varieert van westzuidwest 
tot zuid.
De kans op flink wat zonnige 
momenten is klein in dit soort 
situaties, dus vaak is het 
weerbeeld ronduit somber.

De westcirculatie lijkt tot 
wasdom te zijn gekomen aan 
het einde van de week en 
in theorie kan zo’n stroming 
wel een paar weken aanhou-
den. De weermodellen laten 
voor de komende tien dagen 
dan ook geen mooi en sta-
biel hogedrukgebied zien op 
een voor ons gunstige plek. 
Het zou best eens tot en met 
het einde van deze oktober-
maand wisselvallig kunnen 
blijven in West-Nederland.

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl of via de 
weerprimeurlijn: 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Veteranendag in Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord – Ruim hon-
derd veteranen kwamen zater-
dagmiddag naar de derde Ve-
teranendag die werd georgani-
seerd door de gemeente Velsen. 
Zij werden  prachtig ontvangen 
en getrakteerd in een van de za-
len van Duin en Kruidberg. Voor 
de veteranen was een program-
ma opgesteld waarin werd te-
rug gekeken naar het verleden, 
maar ook was er volop gelegen-
heid om met bekenden te praten. 
Er waren niet alleen oudere vete-
ranen, maar ook mensen die zijn 
ingezet bij internationale vredes-
missies zoals Irak of Afghanistan. 
Niet voor iedereen was het van-
zelfsprekend om te praten over de 
belevenissen. 
,,Dat was vroeger’’, zegt J. Paar-
dekam. ,,Daar praat ik niet meer 
over.’’ Hij is net als de heer van 
der Berg Indië-veteraan. Ze ko-
men vooral voor het contact. Op 
het podium werd gepraat over de 
nazorg van veteranen. ,,Die was er 
voor ons niet’’, zegt de heer van 
der Berg. ,,Je werd met 100 gul-
den naar huis gestuurd. Je mili-
taire kleding moest je inleveren. Ik 
miste een paar sokken en moest 
daar voor dokken. En we verdien-
den in Indië maar 21 gulden per 

maand.’’ De heer Paardekam weet 
nog goed dat hij van die 100 gul-
den een zondags pak kocht bij 
Van Praag aan de Oosterduinweg. 
,,En we kregen gratis vervoer, je 
kon zes weken vrij reizen. Dat was 
alles wat je kreeg als dank voor 
34 maanden in Indië. Maar ik kan 
het nog erger vertellen. Een ka-
meraad van me sneuvelde in In-
dië. Daarbij raakte hij zijn geweer 
kwijt. Zijn ouders moesten toen 
de waarde van het geweer, 275 
gulden, aan de staat terugbeta-
len. Dat was onze nazorg. Ik heb 
er geen goed woord voor over.’’
Ook op de Veteranendag zijn twee 
‘Edjes’: Ed Heilig en Ed Roose. Zij 
troffen elkaar in de vijftiger jaren 
in Nieuw Guinea waar Ed Heilig 
als Marine-officier werd ingezet. 
Hij heeft zijn hele carrière voor 
de Marine gewerkt, zelfs nog in 
de geheime dienst. Later was hij 
commandant bij de Sociaal Medi-
sche Dienst in het Marinehospi-
taal in Driehuis. Ed Roose werk-
te als jongeman bij de Marine. In 
Nieuw Guinea had hij een gewel-
dige tijd in de logistiek, hij voer op 
bekende Marineschepen onder 
meer om patrouilles te bevoorra-
den. Samen vertellen ze over de 
tijd in Nieuw Guinea, waar nog 

lang stralingsgevaar was na de 
atoombommen in Japan. De wil-
dernis, de Papoea’s en de kanni-
balen aldaar zorgden voor tal van 
spannende belevenissen. 
Ed Roose: ,,Ooit hebben wij met 
een van onze schepen de hof-
houding en de koningin van het 
eilandje Mapia teruggebracht, 
compleet met geiten. Vanwege 
de bezetting door de Japanners 
waren zij vertrokken. Toen op het 
schip ook nog een baby werd ge-
boren was dat helemaal bijzon-
der. Die mensen leefden onder 
heel primitieve omstandigheden, 
in hutjes. En het waren geweldi-
ge mensen. Dat vergeet ik nooit 
meer.’’
Ed Roose is in Haarlem geboren 
en maakte vele omzwervingen 
over de hele wereld. Hij woonde 
onder meer in Australië en Afri-
ka. Toen hij later in Driehuis te-
recht kwam trof hij in ‘de kroeg 
van Ruud’ zijn oude kameraad Ed 
Heilig. Sinds die tijd ontmoeten de 
twee elkaar regelmatig. Ook gaan 
zij altijd samen naar de Marine-
veteranendag in Den Helder. ,,Na-
tuurlijk was niet alles mooi’’, zegt 
Ed Heilig. ,,We hebben ook ellen-
de meegemaakt. Maar we konden 
het aan, we waren jong.’’

Herfstvakantie op 
Zorgvrij

Velsen-Zuid - Vervelen in de 
herfstvakantie? Niet op Informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Dagelijks kunnen kinde-
ren een leuk muizenmasker en 
mooi appelschilderijtje maken. Dit 
kan ook mee als knutselpakketje 
voor thuis. In de herfstvakantie zijn 
er ook drie workshops. Op 19 ok-
tober is de workshop ‘van koe tot 
cakeje’ in herfstsfeer. Kinderen le-
ren toneelspelen tijdens ‘Toneel op 
Stal’ van woensdag  t/m vrijdag 
en tijdens de kaasworkshop ‘Ou-
der en Kind’ op 26 oktober kan er 
een kaasje gemaakt worden. Wel 
van tevoren aanmelden. De work-

shops gaan alleen door bij genoeg 
aanmeldingen. Op 24 en 25 okto-
ber is pottenbakster Cornelia Zeil-
stra uit Spaarndam aanwezig. Ie-
dereen kan dan tussen 12.00 en 
16.00 uur zelf op de draaitafel een 
potje draaien. Verder zijn er diver-
se leerzame speurtochten. Bij de 
boerderij kun je ook heerlijk bui-
ten spelen. Bij onze buren van 
‘Onder de Platanen’ kun je terecht 
voor een drankje, ijsje of maaltijd. 
In de herfstvakantie is de boerderij 
dagelijks open van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis voor de 
activiteiten wordt een bijdrage ge-
vraagd.

Zwaar ongeval op afrit 
A208 richting IJmuiden
IJmuiden - Bij een zwaar onge-
val op de afrit van de A208 naar 
IJmuiden is afgelopen zondag-
avond een persoon bekneld ko-
men te zitten. Het ongeval ge-
beurde rond 20.40 uur bij de 
kruising met de Rijksweg. Er wa-
ren in totaal drie voertuigen bij 

betrokken. Eén persoon is door 
de brandweer uit het voertuig 
gehaald en overgedragen aan 
de ambulancedienst. Overige in-
zittenden liepen lichtere verwon-
dingen op. Het is nog onduide-
lijk wat de oorzaak is van het on-
geval. (foto: Michel van Bergen)
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Colofon

Wijkbijdrage voor 
Telstar Street League

Op donderdag 28 september heb-
ben ‘de Barbies’ hun wijkbijdra-
ge geleverd voor de Telstar Street 
League. Tijdens de Telstar Street 
league kunnen vriendenteams 
punten verzamelen door goed te 
voetballen bij de voorrondes en 
door een maatschappelijke bijdra-
ge te leveren aan hun wijk. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn een spelletjes-
middag organiseren, de buurt op-
ruimen, pannenkoeken bakken of 
een bingomiddag voor bejaarden 
organiseren. Het meidenteam van 
de Barbies had bedacht om eerst 
een aantal klussen bij hun ou-
de basisschool in Velserbroek te 
doen. Samen met 4 enthousiaste 
moeders en ambulant jongeren-
werker Alexander van de Pieter-
man zijn alle ramen van de school 
gelapt en zijn twee kanten van de 
school onkruidvrij gemaakt. Daar-
na zijn ze met de hele groep bij 
een aantal seniorenwoningen aan 
de Lemsteraak de voortuintjes 
gaan opknappen. De meiden had-
den deze bewoners een week van 
tevoren zelf gevraagd of ze aan dit 
project mee wilden doen. De vaak 
slecht ter been zijnde bewoners 
waren erg blij dat de tuinen wer-
den opgeknapt, en kwamen spon-

taan met allerlei snoepgoed en si-
nas voor de deelneemsters aan-
zetten. Een buurman vond het 
werk van de meiden zo aansteke-
lijk, dat hij besloot zelf ook flink te 
helpen. Om 5 uur, een half uur la-
ter dan gepland (maar de meiden 
waren niet te stoppen), zijn de be-
woners door de Barbies ter afslui-
ting nog getrakteerd op wat lek-
kers. Al met al een leuke mid-

dag tussen jong en oud. De Bar-
bies zijn dan ook geplaatst voor 
de grote finale in het Telstar sta-
dion, waar zij strijden om de Ruud 
Geels Bokaal.
De finale is op vrijdag 18 okto-
ber om 17.00 uur in het Tata Steel 
stadion voorafgaand aan de wed-
strijd tegen Fortuna Sittard. Meer 
informatie: Alexander van de Pie-
terman, tel. 06-22921816

De Mel-Watervliet - In de les-
sen Jazz-dance voor kids krijgen 
de leerlingen een ruim aanbod 
van stijlen, zoals street-dance, vi-
deo-dance, freestyle-jazz, hip-
hop, vogue, show/musical en 
jazz-dance. De les bestaat onder 
andere uit een inleiding, stretch-
oefeningen, techniek- en grond-
oefeningen, dans- en coördi-
natie-oefeningen en een dans-
combinatie. De lessen zijn op 
woensdagmiddag en beginnen 
op woensdag 30 oktober. De eer-
ste groep is voor 6 t/m 8 jaar  van 
14.15 tot 15.15 uur en de twee-
de groep is van 9 t/m 12 jaar van 
15.20 tot 16.20 uur. De kosten: 68 
euro voor 22 lessen. Meer weten? 
Bel 0255-548548 of 0251-226445.

Jazz-dance kids
Buurtsport/Spil - Op 8 oktober 
is er een nieuwe wandelgroep 
gestart in IJmuiden voor vol-
wassenen die wel willen bewe-
gen maar nog niet zo veel con-
ditie hebben. Het gaat om men-
sen die tussen de 15 en 30 mi-
nuten kunnen wandelen. Door 
mee te lopen wordt de conditie 
langzaam opgebouwd zodat u 
het steeds langer volhoudt. We 
wandelen elke dinsdagochtend 
om 10.00 uur. Vanaf 22 okto-
ber vertrekken we vanaf Buurt-
centrum de Spil. Na de wande-
ling staat de koffie en thee klaar 
in het buurtcentrum. U bent van 
harte welkom mee te wande-
len. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Liza Ron-
de, Buurtsportcoach in IJmui-
den. Heeft u al meer wandel-
ervaring en wilt u weten wel-
ke wandelgroepen er in IJmui-
den zijn? Neem dan ook contact 
op met Liza. Zij vertelt u bij wel-
ke wandelgroepen u kunt aan-
sluiten. Meer weten? Bel 06-
12798959 of lizaronde@welzijn-
velsen.nl

Wandelen 

De Koe - Na de herfstvakantie 
gaan we weer beginnen met de 
tienerkookcursus in De Koe. De 
cursus begint op maandag 28 
oktober om 17.00 uur en duurt 
tot 19.00 uur. Het eerste uur ben 
je voornamelijk bezig met ko-
ken onder leiding van onze vrij-
williger Ria. Daarna gaan we sa-
men eten. De cursus telt zes les-
sen en is 26 euro per deelnemer, 
graag bij eerste les contant be-
talen! Ben je tussen de 12 en 15 
jaar oud en lijkt het je leuk om 
mee te doen, meld je dan aan 
door een bericht te sturen naar 
info@jcdekoe.nl of neem contact 
op via 023-5491817

Tienerkook-
cursus

Velsen-Noord – Donderdag 
3 oktober bestond Kleding- en 
koffiehuisje ‘2de Kans’, 1 jaar! 
Dit werd gevierd met alle vrij-
willigers die werkzaam zijn in 
de winkel. Iedereen had een ge-
recht klaar gemaakt waardoor er 
een groot aanbod van verschil-
lende gerechten op tafel stond. 
Tijdens het eten werd er gekeken 
naar het afgelopen jaar maar ook 
vooruitgeblikt naar de toekomst. 
Er sluiten zich steeds meer vrij-
willigers aan bij dit project. De 
kleding, die voor een zeer laag 
bedrag wordt verkocht om het 
toegankelijk te houden voor el-
ke beurs, gaat heel erg snel! In 
dit project versterken buurtbe-
woners elkaar. Vindt u het ook 
belangrijk om u in te zetten voor 
anderen, of wilt u een keer een 
kijkje nemen in de winkel? Loop 
dan gerust eens binnen. We zijn 
geopend van dinsdag t/m vrij-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. De 
winkel zit in De Schulpen, Wij-
kerstraatweg 113 M, Velsen 
Noord, op de hoek van het Stra-
tingplantsoen. Hopelijk tot snel! 
Meer weten? Bel 0251-226445

Kleding- en 
koffiehuisje 

Tweede Kans 
bestaat 1 jaar

De Mel-Watervliet - Wegens 
groot succes wordt de Sushi 
workshop nogmaals gegeven en 
wel in Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet. Dit gaat plaatsvinden op 
vrijdag 1 november van 19.30 tot 
21.30 uur. De kosten zijn 25 euro 
incl. 15 euro ingrediënten. Meer 
weten? Bel 0255-548548.

Sushi workshop

Wie meldt u aan
voor een Opkikkertje?
Velsen - Een groep enthousi-
aste medewerkers en vrijwilli-
gers uit de buurtcentra staan 
klaar om Opkikkertjes uit te de-
len. Een Opkikkertje is een door 
vrijwilligers versierd doosje ge-
vuld met cadeautjes en atten-
ties gemaakt door vrijwilligers 
en clubs van een buurtcentrum. 
Het Opkikkertje wordt bij men-
sen thuis gebracht. Het troost-
opkikkertje is voor jong en oud. 
Voor mensen die te maken heb-
ben met bijvoorbeeld een echt-
scheiding, langdurige of onge-
neeslijke ziekte, of een dierba-
re hebben verloren. Het kop-op-

kikkertje is voor mensen die met 
veel tegenslag te maken heb-
ben. Denk hierbij aan ontslag, 
depressie of financiële proble-
men. Het gezelligheids-opkik-
kertje is voor mensen die een-
zaam zijn of wel een bezoek-
je kunnen gebruiken. En tot slot 
is er ook een pluim-opkikker-
tje voor iedereen die zich inzet 
voor een ander of iets bijzon-
ders heeft gedaan. Een Opkikker 
is voor iedereen uit de gemeen-
te Velsen. Aanmeldingen kunt u 
mailen naar opkikkertjes@wel-
zijnvelsen.nl of bel 0251-226445, 
vraag naar Lydia.

Herfstvakantie in de Koe
De Koe - Tijdens de herfstva-
kantie van 21 tot met 25 oktober 
is er van alles te doen in Jonge-
rencentrum de Koe. Maandag is 
er een pizza-avond van 17.00 tot 
19.00 uur. Ben jij tussen de 12 
en 15 jaar geef je dan snel op. 
Op woensdag wordt er door 
een aantal vaste bezoekers een 
FIFA14 toernooi georganiseerd. 
Om 14.30 uur beginnen we. Vrij-
dagavond wordt de week afge-
sloten met een jamsessie. 

De avond wordt geopend met 
een optreden van de Curtains 
waarna er voor iedereen ruim-
te is om vrij te spelen. Speel je 
geen instrument, niet getreurd 
kom gezellig langs voor een 
drankje en te genieten van de 
muziek. 
Meer informatie over het aan-
bod van de Koe zie www.jcde-
koe.nl, Facebook Jongerencen-
trum, Twitter: JCdeKoe voor vra-
gen info@jcdekoe.nl

De Spil - Lugubere geluiden klin-
ken uit de Spil: Krakende deuren, 
het gieren van de wind, ramme-
lende kettingen en bulderend ge-
lach. In de grote zaal is het don-
ker. Wie durft er naar binnen? 
Op woensdag 30 oktober kunnen 
stoere kinderen van 7 t/m 12 jaar 
komen griezelen op de Halloween 
Party. We gaan o.a. enge spelle-
tjes doen waar je griezelige prij-
zen mee kunt winnen. Heb je wel 
eens een afgebroken vinger gege-
ten? Dan is het nu je kans! Opge-
ven en betalen kan t/m vrijdag 25 
oktober bij de receptie van de Spil. 
Kosten 2,50 euro. Kom verkleed! 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Halloween

Welzijn Velserbroek - Op don-
derdag 31 oktober gaan we het tij-
dens de 50+ koffie-ochtend heb-
ben over onze hobby’s. Bent u op 
zoek naar een hobby, kom dan 
naar de koffie-ochtend en we 
gaan samen bekijken wat er al-
lemaal te doen is hier in de buurt 
en of er iets tussen zit wat u leuk 
vindt. Heeft u een hobby waar u 
wat over wilt vertellen? Wij zouden 
het leuk vinden dat u (als dat mo-
gelijk is) het hobbymateriaal mee-
brengt en uw ervaring met ons wilt 
delen. De koffieochtend is in de 
Bibliotheek Velserbroek van 10.00 
uur tot 12.00 uur. De kosten zijn 80 
eurocent voor de koffie/thee. Meer 
weten? Bel 023-5388830 of mail 
info@welzijnvelserbroek.nl.

50+ koffie-
ochtend

Velsen - Er zijn nog een aantal 
plekjes vrij bij diverse cursussen: 
Zumba, Yoga, Surinaams koken 
en schilderen. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact opne-
men met Daniella van Delft, tele-
foon 0255-548524 of via de web-
site www.welzijnvelsen.nl.

Cursusbureau
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Dilemma
Eén van de dingen die we 
niet geleerd hebben is op een 
doeltreffende manier te zeg-
gen wat je op je hart hebt te-
gen de mensen, die je niet 
wilt verliezen. Het zit je hoog; 
het raakt je; het houdt je be-
zig. Maar ja: hoe zeg je het? 
Je wilt ruzie voorkomen, maar 
als je niets zegt dan krop je 
het op met het voorspelba-
re gevaar dat je het er na een 
paar wijntjes toch uitgooit. Je 
kunt ook alle moed verzame-
len en het recht voor z’n raap 
zeggen en je pakt de tele-
foon. Ook gevaarlijk. Je weet 
niet waar die ander op dat 
moment mee bezig is. Mis-
schien heeft hij of zij wel 
kiespijn. En bovendien: je ziet 
elkaar niet. Wat dan? Een ge-
sprek. Maar hoe doe je dat, 
zodat het voor beiden goed 
afloopt? Daar is veel onder-
zoek naar gedaan. Het lijkt 
heel eenvoudig maar doe het 
maar eens, als je iets op je 
hart hebt.
Het begin is verrassend. Want 
het eerste wat je moet doen 
is bij jezelf nagaan wat dat 
nou precies is wat je op je 
hart hebt. Want dat kan nog 
wel eens te maken hebben 
met een vooronderstelling of 
een vooroordeel. Je kan het 
mis hebben. Het kan jouw 
gekleurde kijk zijn of mis-
schien ben je wel vaker wan-
trouwend. Dan zegt het meer 
iets over jou dan over die an-
der. Dat werkt averechts. Een 
tweede valkuil is aanvallen: 
“Jij altijd!” Je gaat zeggen wat 
er aan die ander mis is. Een 
foute strategie. Nee, het moet 
gaan over je eigen gevoelens 
zonder aan te vallen. Daarom 
is het zo belangrijk om van 
te voren bij jezelf vast te stel-
len: wil ik mijn gram halen of 
wil ik zeggen dat ik iets moei-
lijk vond waar je even over 
wilt praten.
Je zou kunnen beginnen met 
de vraag hoe het nou pre-
cies ging of zat, zonder al een 

conclusie getrokken te heb-
ben. Maar als je meteen tot 
de kern van de zaak wilt ko-
men, maak dan gebruik van 
de bekende communicatiere-
gel: vertel heel concreet wat 
je hoorde of wat je zag zon-
der een eigen interpretatie 
en zeg daarna heel concreet 
welk gevoel dat bij je op-
riep. “Toen je dit of dat deed 
of zei, voelde ik me zus of 
zo”. En voeg er aan toe: “Zelf 
had ik het fijner gevonden 
als het zus of zo was gegaan. 
Kan je je dat voorstellen? “ 
Ga er niet van uit dat die an-
der het met je eens is. Streef 
naar wederzijds begrip, niet 
per se naar wederzijdse over-
eenstemming. Dat zou alleen 
maar meegenomen zijn. Luis-
ter en erken de reactie van 
de ander, ook al ben je het 
er niet mee eens. De uitein-
delijke winst is in ieder geval 
openheid van jezelf om het 
contact te verstevigen. Er is 
moed voor nodig en wijsheid. 
Maar wat je op je hart hebt, 
kan je op zo’n manier uit je 
hart laten komen. Het zal je 
goed doen. En mocht je het 
moeilijk vinden om een begin 
te maken, kun je me mailen 
of bellen. Dan denk ik even 
met je mee. 

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | info@bogaart.
nl 0255-518406 | www.bo-
gaart.nl

Velsen – De gemeente Velsen 
gaat over naar een nieuwe ge-
meenschappelijke regeling op 
het gebied van schoolverzuim, 
leerplicht en voortijdig school-
verlaten. Dat doet zij samen met 
andere gemeenten in West Ken-
nemerland. Het gaat niet om een 
inhoudelijke wijziging van het 
beleid. Wel wordt de rol van de 
gemeenteraad toegevoegd aan 
de regeling. De nieuwe regeling 
zorgt voor uniformiteit van de 
administratie en registratie in de 
regio. De samenwerking is vast-
gelegd in een Overeenkomst Uit-
voering RMC. De nieuwe rege-
ling gaat 1 januari 2014 in.

Nieuwe 
regeling 

schoolverzuim

Velsen – De gemeenteraad 
van Velsen vindt dat de topver-
dieners van de Huisvuilcentra-
le hun salarissen moeten aan-
passen aan de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) voor de pu-
blieke sector. In december 2012 
is hierover in de gemeenteraad 
gesproken, naar aanleiding van 
mogelijk gedwongen ontslagen 
van oud-ReinUnie medewerkers 
bij HVC. Het college heeft daar-
om via Afvalschap IJmond Zaan-
streek verzocht vrijwillig de sala-
rissen te matigen. Hoewel voor-
zitter Linnekamp liet weten dat 
HVC niet onder WNT valt, is het 
bedrijf volledig eigendom van 
waterschappen en gemeenten in 
de regio. Daarom heeft AIJZ la-
ten weten dat zij op 4 december 
over het voorstel gaan discussi-
eren. 

Topverdieners 
HVC

Grote controle IJmuiden
IJmuiden - Vorige week donder-
dag heeft er in het havengebied 
van IJmuiden weer een integrale 
controle plaatsgevonden. Dit be-
trof een gezamenlijk optreden van 
Politie, de Koninklijke Marechaus-
see, de Belastingdienst en Doua-
ne. De actie was onder andere ge-
richt op naleving van vreemdelin-
genwetgeving, de fysieke en ad-
ministratieve controle van perso-
nen en goederen in het kader van 
de Douanewet en de Wet op de 
accijns, de inning van openstaan-
de belastingschulden, controle op 
een juiste registratie van motor-
voertuigen en handhaving en op-
sporing van strafbare feiten.
Tijdens de controle zijn door de 
samenwerkende ketenpartners 
diverse wetsovertredingen gecon-
stateerd: De Belastingdienst heeft 
voor 72.000 euro aan opstaan-
de belastingschulden geïnd. Ver-
der werden er 20 auto’s in beslag 
genomen waarvan er 4 direct zijn 
afgevoerd. Zeven bestuurders van 
auto’s met buitenlandse kente-
kens hebben een (na)heffing mo-
torrijtuigenbelasting gekregen. Er 
is een persoon aangehouden met 
een imitatiewapen waarmee pe-
perspray kan  
worden gespoten. Er is een per-
soon aangehouden die nog 20 da-
gen hechtenis open heeft staan. 
Eén persoon heeft openstaande 
boetes ter waarde van 1100 eu-
ro betaald. De Vreemdelingenpo-
litie heeft twee processen-verbaal 
uitgeschreven in verband met 
een overtreding van de Wet ar-
beid vreemdelingen en heeft nog 

één zaak in onderzoek.  Voorts 
zijn vijftien processen-verbaal uit-
geschreven in verband met ver-
keersgerelateerde zaken (gordel, 
rijbewijs etc.) en is er een boete 
opgelegd wegens rijden onder in-
vloed. Bij de controle van zoge-
naamde ‘henneppanden’ in het 
havengebied (panden waar in het 
verleden door de Politie hennep-
plantages zijn geruimd) zijn twee 
panden aangetroffen waar mo-
gelijk sprake is van bewoning in 
strijd met het bestemmingsplan. 
Dit zal nader worden onderzocht 
door de gemeente Velsen. 
Dit integrale optreden maakt deel 
uit van een reeks van controles in 
het havengebied van IJmuiden in 
de komende jaren. Hierbij is spra-
ke van een nauwe samenwerking 
tussen de gemeente Velsen, poli-
tie, Openbaar Ministerie, Belas-
tingdienst, Douane, de Koninklij-
ke Marechaussee en andere over-
heidsinstellingen. 
De havens van de gemeente Vel-
sen vormen een dynamisch ge-
bied, gelegen aan de monding 
van het Noordzeekanaal. Het ha-
vengebied is veruit het belangrijk-
ste centrum van economische ac-
tiviteit binnen de gemeente Velsen 
en verdient het dan ook om als zo-
danig te worden gekoesterd. 
In het kader van de revitalisering 
van het havengebied van IJmui-
den is het van belang dat situa-
ties die strijdig zijn met bestaande 
wet- en regelgeving door het ge-
zamenlijk optreden van de keten-
partners worden bestreden. (foto: 
Reinder Weidijk) 

Bourgondische en 
Culturele Fietstocht
Velsen - De najaarseditie van 
de IJmondse Bourgondische en 
Culturele Fietstocht vindt zon-
dag 20 oktober plaats. Er kan 
tussen 12.00 en 18.00 uur wor-
den gestart in Grand Café Vree-
burg in Bloemendaal, restaurant 
’t Stille Water in Spaarndam, Vil-
la Westend in Velserbroek, Hotel 
Resort Spaarnwoude in Velsen-
Zuid, Bos Kookt! in IJmuiden en 
restaurant Boschbeek in Sant-
poort-Zuid. 
De deelnemende restaurants 
serveren een lekker bokbiertje 
met een bijpassend hapje. Te-

vens staat overal een culturele 
activiteit gepland, variërend van 
een expositie tot live muziek. Het 
programmaboekje met de route 
is tevens het deelnamebewijs en 
kost 8,50 euro per persoon.
De deelnemers ontvangen een 
goodiebag met onder andere 
een poncho en diverse versnape-
ringen. De deelnemers die over-
al een stempel hebben gehaald 
en dus de hele ronde hebben ge-
fietst, krijgen een leuk extraatje.
De programmaboekjes/deelna-
mebewijzen zijn te verkrijgen in 
de deelnemende restaurants.

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.
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IJmondiale CDA-afdelingen:
Versterken gemeentelijke 

samenwerking
Regio - De CDA-fracties en -af-
delingen van Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Haarlem-
merliede-Spaarnwoude zijn een 
groot voorstander van regionale 
samenwerking. De grootschalige 
gemeentelijke herindelingsplan-
nen van het huidige kabinet wor-
den door het CDA afgewezen. Het 
lokaal bestuur moet dicht bij men-
sen staan.
De gemeente is voor veel burgers 
de overheid die het dichtst bij de 
mensen staat. Veel onderwerpen 
waar burgers zich zorgen over 
maken, openbaren zich op lokaal 
niveau. Van ‘kunnen mijn kinderen 
wel veilig naar school?’ tot het in 
stand houden van cultuur-, sport- 
en andere voorzieningen. Daarom 
wil het CDA dat de afstand tussen 
bestuur en burgers klein blijft.
Grootschalige herindeling van de 
IJmond is volgens de IJmondia-
le CDA’s dan ook niet aan de or-
de. Zij realiseren zich daarbij ook 
dat gemeenten geen bestuurlij-
ke eilanden zijn. Juist door als ge-
meenten samen te werken, zijn 
voordelen te behalen, terwijl de 
gemeente voor de burger nog 
steeds dicht bij de mensen blijft 
staan. Samenwerking heeft als 
voordeel dat gemeenschappelijke 
idealen sneller en beter kunnen 

worden verwezenlijkt. Ook kos-
tenbesparing, krachtenbundeling 
en kwaliteitsverbetering zijn be-
langrijke drijfveren voor het inten-
siveren van de intergemeentelijke 
samenwerking.
Gelet op het ‘Kansenonderzoek 
samenwerking IJmondgemeen-
ten’, hebben de CDA-fracties en 
-afdelingen van Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Haar-
lemmerliede-Spaarnwoude een 
10-puntenplan opgesteld. Dit plan 
geeft richting aan de terreinen 
waarop deze gemeenten in ieder 
geval de samenwerking zouden 
moeten intensiveren. Onder de 
aansprekende titel ‘Samen kun-
nen we meer’, zullen de CDA-af-
delingen de samenwerking op de-
ze 10 punten in ieder van hun ge-
meenten nadrukkelijk bevorderen. 
Daarbij kan worden gedacht aan 
het verbeteren van het onderne-
mersklimaat, het verbeteren van 
de aansluiting arbeidsmarkt-on-
derwijs, het stimuleren van ener-
giebesparende maatregelen, de 
herintroductie van de ‘wijkzuster’ 
en het vergroten van de recrea-
tieve aantrekkingskracht van de 
IJmond. Ook bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen zal het 
CDA zich hier samen sterk voor 
maken. 

2Generations naar 
Felison Cruise Terminal

Velsen - De Velsense editie van 
2Generations heeft een nieu-
we locatie gevonden. Op zater-
dag 9 november wordt het feest 
voor jong en oud gehouden in de 
Felison Cruise Terminal in IJmui-
den. Nu het cruiseseizoen te-
gen het einde loopt is de termi-
nal een unieke plek voor dit feest. 
De organisatie zal een busverbin-
ding tot stand brengen voor gas-
ten die niet met eigen vervoer ko-
men. Ook kunnen deze mensen 
gebruik maken van taxi’s die deze 
locatie zullen aandoen.
2Generations heeft inmiddels een 
lange geschiedenis met feesten 
op verschillende locaties. Het eer-
ste feest werd gehouden in 2001 
in Velsen. 
De jaarlijkse editie in deze regio, 
ditmaal op 9 november, is een 
feest van herkenning. Er zijn veel 
bekende gezichten van vroeger, 
zowel onder de bezoekers als bij 
de artiesten. De line-up van het 
feest bestaat onder andere uit de 
leukste coverband van de regio: 
de 100% Pretband. 2Generations 
Velsen duurt van 21.00 uur tot 

03.00 uur. Tickets kosten 15 eu-
ro en zijn te bestellen via onze tic-
ketpagina en diverse lokale voor-
verkoopadressen. Voor de terug-
reis zal de organisatie een bus-
dienst in het leven roepen, meer 
informatie daarover is te vinden 
op de website van 2Generations. 
De wettelijke minimumleeftijd is 
18 jaar. 
Bas Dortmundt van organisa-
tor Exclusevents is enthousiast 
over de nieuwe plek: ,,De Feli-
son Cruise Terminal is de nieu-
we, spannende feestlocatie met 
misschien wel het mooiste uit-
zicht van de gemeente. Vanuit de-
ze industriële locatie heeft men 
zicht op de derde haven, de mon-
ding van de pieren en de uitbun-
dig verlichte hoogovens. Midden 
in het nieuwe havengbied, maar 
toch goed bereikbaar via de Ken-
nemerboulevard.’’
Tickets zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Primera Prince, Ta-
bakspeciaalzaak Tromp, Kapsa-
lon Hair-In, City Sport, Hans Mo-
lenaar Wijnkoperij en North End. 
Zie ook www.2generations.nl.

Velsen - Van 27 januari tot 1 fe-
bruari wordt de Hersenstich-
tingcollecte gehouden. Voor de-
ze collecte is de Hersenstichting 
op zoek naar collectanten in Vel-
sen-Noord. De Hersenstichting 
zet zich in voor ruim vier miljoen 
mensen met een hersenaan-
doening. Hieronder vallen on-
der meer hersenletsel, beroer-
te, dementie, autisme, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson 
en ADHD. Opgeven kan via de 
collectecoördinator L. Hoeben, 
0251-211570 of via het hoofd-
kantoor van de Hersenstichting 
in Den Haag, 070-3604816. Zie 
ook www.hersenstichting.nl.

Collectanten 
Hersenstichting

gezocht

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
22 oktober houdt de heer M. 
McEwan een interessante le-
zing over een bijzondere tijd in 
Nederlands-Indië. Hoe kwamen 
Wim Kan en Corrie Vonk daar 
in het interneringskamp terecht 
en op welke barbaarse wijze zijn 
zij en vele krijgsgevangenen en 
burgers behandeld door de Ja-
panse bezetter? In 1971 kwam 
keizer Hirohito ondanks vele 
protesten op staatsbezoek naar 
Nederland. Wim Kan en Cor-
rie Vonk ageerden daar niet al-
leen fel tegen, zij gooiden zelfs 
hun koninklijke onderscheiding 
in de Westeinderplas. Deze le-
zing wordt afgewisseld met au-
thentieke filmbeelden en per-
soonlijke ervaringen uit de dag-
boeken van betrokkenen. De le-
zing wordt gehouden bij de Ver-
eniging Santpoorts Belang in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201. Van 20.00 tot 
22.00 uur. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Lezing bij 
Santpoorts 

Belang

IJmuiden - In gebouw De Bol-
der aan de Bloemstraat 124 vindt 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 ok-
tober de traditionele Bolderba-
zar plaats. Op vrijdag is de start 
om 13.30 uur. Op zaterdag gaat 
de deur open om 11.00 uur. Op 
beide dagen zijn tal van activitei-
ten en verkooppunten. Zaterdag 
staat in het teken van de kinde-
ren met ‘s middags vanaf 14.00 
uur het Rad van Avontuur met 
uiteraard mooie prijzen. Ook de 
overbekende zeer ruime sorte-
ring van tweedehands kleding is 
weer aanwezig. De ingang is aan 
de Kon. Wilhelminakade 117 (in-
gang kerk). De opbrengst van de 
bazar is deels bestemd voor het 
in stand houden van de markan-
te Engelmunduskerk. Een deel 
van de opbrengst gaat naar een 
doel buiten de Kerk.

Bolderbazar

Creatief met het 
Rode Kruis Velsen

IJmuiden - Na een zomervakan-
tiestop zijn in alle woonzorgcen-
tra de creatieve ochtenden en 
middagen van het Rode Kruis 
Velsen weer van start gegaan. 
Afgelopen week was Els Zorg-
drager op bezoek in woonzorg-
centra Breezicht waar Ria de 
Jong, vrijwilliger bij het Rode 
Kruis Velsen, er voor zorgt dat 
de dames een gezellige middag 
hebben en samen mooie hand-
werken maken die jaarlijks ver-
kocht worden in de centra. De 
wens van de vrijwilligers van de 
creatieve activiteit is dat er meer 
mensen vanuit de wijk aanschui-
ven. 
Voor mensen die veel alleen 

thuis zijn is het een plezierige 
onderbreking van de week om 
samen met andere dames te 
handwerken . Maar ook gezellig 
een kopje koffie komen drinken 
is natuurlijk ook prima! 
Iedereen is van harte welkom op 
dinsdagmiddag in de Moerberg, 
op woensdagmiddag in Huis ter 
Hage en in de Luchte of op don-
derdagmiddag in Breezicht en 
in het Vissershuis,van 14.00 tot 
16.00 uur. Wanneer de verkoop-
dagen zijn kunt u binnenkort in 
de krant of op de website van het 
Rode Kruis Velsen lezen! Voor 
aanmelden of meer informatie: 
0255 530214. Zie ook www.rode-
kruisvelsen.nl.

Akkoord over nieuw 
geluidsstelsel Schiphol
Regio - Oud-minister Hans Al-
ders heeft vorige week zijn advies 
over de milieuvoorwaarden waar-
onder Schiphol verder kan groei-
en tot 510.00 vliegbewegingen 
aangeboden aan Wilma Mansveld, 
Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu. De wethouders uit de 
IJmond zijn akkoord gegaan met 
het advies van de Alderstafel.
Over de groei en de grenzen van 
Schiphol vindt sinds 2008 regel-
matig overleg plaats tussen ver-
schillende partijen onder de naam 
Alderstafel, vernoemd naar haar 
voorzitter. De regio IJmond neemt 
niet rechtstreeks deel aan deze Al-
derstafel, maar via het overleg Be-
stuurlijke Regie Schiphol (BRS), 
dat een afvaardiging heeft aan de 
Alderstafel. Het advies van de Al-
derstafel ligt in de lijn van de uit-
gangspunten voor de verdere 
groei van Schiphol, zoals die reeds 
in 2008 zijn vastgelegd. De uitvoe-
ring van de afspraken uit 2008 be-
tekenen per saldo een verbetering 

voor de gemeenten ten opzich-
te van het geschetste beeld vijf 
jaar geleden. Vooral de gemeen-
ten Velsen en Beverwijk gaan er 
op vooruit met minder geluids-
hinder door het verleggen van de 
vliegroutes.
De wethouders uit de IJmond, 
Castricum en Heiloo hebben aan 
het advies voorwaarden verbon-
den. Er moet een strakke plan-
ning komen over nieuw uit te voe-
ren maatregelen voor hinderbe-
perking en bestaande afspraken 
dienen te worden bewaakt. De 
(tijdelijke) vermindering van 3000 
nachtvluchten tot 29.000, ten ge-
volge van het vertraagd invoeren 
van de geluidsarme glijvluchten, 
dient op een juridisch afdwingba-
re en handhaafbare manier te ge-
schieden. Het overleg over hinder-
beperking krijgt zijn vervolg. Vol-
gend jaar zal de Alderstafel wor-
den opgenomen in de op te rich-
ten Omgevingsraad voor Schiphol. 
Zie ook www.alderstafel.nl.
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Over het project HOV Velsen
In 2006 maakte de provincie Noord-
Holland bekend dat lijn 75 in aanmerking 
kwam voor opname in het netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer in de 
Randstad. Vanaf september 2007 is 
onderzoek gedaan naar het meest 
wenselijke tracé tussen IJmuiden en 
Haarlem. Hiervoor zijn verschillende 
bijeenkomsten met inwoners georgani-
seerd, onder meer in Driehuis, Santpoort-
Noord, IJmuiden en Velserbroek. Ook 
hebben organisaties uit de Velsense 
samenleving toen hun mening gegeven. 
De belangrijkste vraag was of de HOV-bus 
over de route van de oude spoorbaan 
moest gaan door hier een vrije busbaan 
aan te leggen. Een andere mogelijkheid 
was de HOV-busroute centraal in Driehuis 
te houden, maar juist het doorgaande 
autoverkeer te verplaatsen naar een weg 
op het oude spoor. De derde optie was de 
bestaande route van lijn 75 door Driehuis 
alleen op te waarderen.  Uiteindelijk heeft 
de gemeenteraad op 11 september 2008 

gekozen voor het tracé met een vrije 
busbaan op het oude spoor tussen Drie-
huis en Velsen-Zuid. Daarna ging het 
projectteam HOV Velsen aan de slag met 
de voorbereiding van de werkzaamheden. 
Vanaf de start is veel aandacht besteed 
aan overleg met omwonenden om het 
tracé zo goed mogelijk in te passen in de 
bestaande omgeving. 
Voor het project HOV Velsen is een budget 
beschikbaar van 60 miljoen euro, inclu-
sief een gemeentelijke bijdrage van 3 
miljoen euro. Tot nu toe blijft het project 
ruim binnen dit budget en de verwachting 
is dat dit ook zo blijft. 

De infrastructuur wordt zo aange-
past dat de kans op vertraging klein 
is. 

Voordelen voor reizigers en bewoners
De komst van de nieuwe R-netverbinding 
tussen het NS-station van Haarlem en 
IJmuiden biedt een aantal concrete 
voordelen:

• De zekerheden van R-net: bussen rijden 
vaak en stipt, reizigers hoeven nooit 
lang te wachten, verbindingen sluiten 
goed op elkaar aan.   

•  Het project HOV Velsen draagt in 
belangrijke mate bij aan de herinrich-
ting van gemeentelijke wegen die onder-
deel van het tracé zijn. Hierdoor kunnen 
bepaalde projecten uitgevoerd worden 
die anders niet, later of soberder 
uitgevoerd zouden worden. Belangrijke 
voorbeelden zijn de herinrichting van 
de Kromhoutstraat en de Lange Nieuw-
straat.

•  Een aantal kruispunten op het tracé 
wordt zodanig aangepast dat het 
autoverkeer soms moet wachten op het 
busverkeer. Hierdoor wordt het voor 
doorgaand autoverkeer minder aantrek-
kelijk om door het centrum van Sant-
poort-Noord, Driehuis en IJmuiden te 
rijden. 

•  Verbetering van de kwaliteit van de 
wegen en de veiligheid voor weggebrui-
kers (vooral voor fi etsers) op verschil-

De gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland werken samen aan de komst van 

hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Velsen. De verbinding IJmuiden-Haarlem 

Station is onderdeel van R-Net, een netwerk  waarbij alle openbaarvervoerbedrijven in 

de Randstad samenwerken om de reizigers zo goed mogelijk te bedienen. Zo kunnen 

dagelijks duizenden mensen optimaal van de bus of ander openbaar vervoer gebruik 

maken om op de afgesproken tijd op hun werk, op school of andere bestemmingen te 

komen. Door onderdeel te worden van R-Net wordt de grootste woonkern van Velsen 

(IJmuiden) verzekerd van toekomstbestendig hoogwaardig openbaar vervoer. 

Inmiddels is op een aantal plekken in Velsen de komst van HOV Velsen al zichtbaar. In 

de komende jaren zal op meer  locaties aan het tracé gewerkt worden. 

HOV Velsen
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De Kromhoutstraat is herin-
gericht, inclusief verkeerslichten 
en een HOV-halte bij het 
kruispunt met de Raafstraat-
Dokweg.

De Lange Nieuwstraat 
krijgt een nieuw weg-
profiel. Er komt een 
HOV-halte op het 
Marktplein.

Bij Plein 1945 wordt de 
afwikkeling van het 
verkeer en de door-
stroming van de bus 
verbeterd door het 
plaatsen van verkeers-
lichten. Ook komt hier 
een HOV-halte.

Er komt een HOV-halte bij de 
scholen. Er is veel aandacht voor 
een veilige inrichting rond de 
scholen. De Troelstraweg wordt 
voor het grootste deel autovrij 
en wordt opnieuw ingericht 
met een doorsteek naar Plein 
1945 voor de HOV-bus en 
fietsers.

Aanleg van een vrije busbaan 
tussen de onderdoorgang en de 
Briniostraat. Er komen 
HOV-haltes bij Westerveld en 
de Groeneweg. Tussen 
Amstelduin en de Zeeweg 
wordt een fietspad aangelegd 
langs de busbaan.

Onder de spoorbaan Haarlem – Beverwijk 
komt een onderdoorgang voor de 
HOV-bus. Bij de inpassing is veel aandacht 
voor watergangen, beplanting en fauna-
passage.

Doorstroming van de bus wordt 
verbeterd door het verkeer te 
reguleren met lichten. Door het 
aanpassen van de rotonde en 
de komst van een vrijliggend 
fietspad zal ook de verkeers-
veiligheid toenemen.

In Zeewijk zijn HOV-haltes 
gemaakt bij de Zwaanstraat, het 
Zeewijkplein en de Dennekoplaan.

HOV-halte IJmuiden aan Zee is 
ingepast bij strandopgang en 
jachthaven.
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Op dit deel zijn voor het HOV geen 
aanpassingen noodzakelijk. De belangrijk-
ste vraag hier is de locatie en inpassing 
van de HOV-halte. De hier opgenomen 
locatie van de halte staat nog niet vast.

Aanleg van een vrije busbaan tussen de afrit N208 en 
de Slaperdijk. Door het verleggen van de Broekbergen-
laan worden de weilanden weer samengevoegd. 

De bus rijdt direct door tot Haarlem Station.

	 Tracé	HOV	Velsen
1	 N208	-	Broekbergenlaan
2	 Broekbergenlaan	en	Hagelingerweg
3	 Rotonde	Hagelingerweg
4	 Onderdoorgang	spoor
5	 Busbaan	onderdoorgang	-	Briniostraat
6	 Troelstraweg
7	 Plein	1945
8	 Lange	Nieuwstraat
9	 Zeewijk
10	 Kromhoutstraat

•	 haltelocatie
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lende punten van het tracé. Dit is het 
geval bij de Kromhoutstraat, de Lange 
Nieuwstraat, langs Westerveld en de 
rotonde Hagelingerweg.

•  Begraafplaats Westerveld wordt 
bereikbaar per openbaar vervoer. Ook 
komt hier een vrijliggend fietspad en 
worden er extra parkeerplaatsen 
aangelegd.

•  Directe aansluiting van de snelbus bij 
meerdere middelbare scholen, waardoor 
deze beter bereikbaar worden voor 
scholieren en medewerkers. 

Bijkomend voordeel is dat de uitvoering 
van deze projecten veel werk oplevert voor 
bijvoorbeeld aannemers in de wegenbouw 
en toeleveringsbedrijven.

Wat is tot nu toe gedaan?
De Kromhoutstraat in IJmuiden is 
opnieuw ingericht, onder meer met 
verkeerslichten en nieuwe haltes bij het 
kruispunt met de Raafstraat-Dokweg. Ook 
zijn nieuwe haltes gemaakt bij IJmuiden 
aan Zee, de Dennekoplaan, het Zeewijk-
plein en de Zwaanstraat. 
Na veel overleg, informatie en inspraak 
van belanghebbenden en omwonenden 
zijn de voorlopige ontwerpen vastgesteld 
voor 5 deelprojecten (1, 4, 5-Noord/Zuid en 
6). Voor de deelprojecten 4, 5 en 6 wordt nu 
een wettelijke procedure gevolgd om het 
HOV tracé over het oude spoor mogelijk te 
maken: de bestemming ‘spoor’ wordt 
hiervoor gewijzigd in de bestemming 
‘verkeer - openbaar vervoer’. Zo wordt dit 
deel uitsluitend geschikt voor openbaar 
vervoer. Voor deelproject 1 is een omge-
vingsvergunning aangevraagd. Meer 

informatie hierover is te vinden op  
www.hovvelsen.nl.

Draagvlak en inspraak
Bewoners stellen veel vragen over de 
gevolgen van de aanleg van het tracé, 
vooral over de mogelijke overlast en het 
zicht op de bus. Daarom wordt er alles aan 
gedaan om bij elk deelproject zoveel 
mogelijk aan de wensen van bewoners 
tegemoet te komen.

Samen goed kijken naar inpassing 
van het tracé in de omgeving.

Zo is bij de Kromhoutstraat de weg zo 
aangepast dat de bereikbaarheid van 
bedrijven is verbeterd. Bij de Troelstraweg 
worden, gelijktijdig met de aanleg van dit 
deelproject, maatregelen genomen om 
sluipverkeer tegen te gaan. Achter de 
Minister van Houtenlaan wordt op 
verzoek van bewoners het tracé verder van 
de woningen weg gelegd en ook verdiept 
aangelegd waardoor het zicht op de bus 
minimaal is. In Driehuis worden langs 
het oude spoor schuttingen geplaatst 
zodat de bus zoveel mogelijk uit het zicht 
is. Bij de onderdoorgang onder het spoor 
bij Driehuis is extra aandacht besteed aan 
de natuur en bij de Broekbergenlaan-
Hoofdstraat in Santpoort-Noord is met 

veel steun van bewoners een alternatief 
inrichtingsplan van het wijkplatform 
Santpoort-Noord volledig overgenomen. 

De aanleg van het tracé roept ook weer-
stand op. Zo kwamen op 14 september 2013 
ruim honderd mensen samen in IJmuiden 
om te demonstreren tegen onder meer de 
aanleg van een deel van het HOV-tracé in 
Velsen. De provincie Noord-Holland en de 
gemeente Velsen namen hier 2300 
handtekeningen in ontvangst. De  
demonstranten gaven aan dat het volgens 
hen goedkoper kan door voor een ander 
tracé te kiezen. 

Overig openbaar vervoer in Velsen
Vanaf eind 2015 rijdt de bus als nieuwe 
R-netlijn tussen IJmuiden en Haarlem 
Station. Daar is dan de aansluiting op de 
trein, andere R-netlijnen en het stad- en 
streekvervoer.
Naast HOV heeft Velsen ook NS-stations 
in Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord en 
Driehuis. Buslijn 3 blijft door Driehuis 
rijden en de regionale buslijnen 73,74 en 82 
zorgen voor verbinding met omliggende 
steden. Alle buslijnen worden voorzien 
van reizigersinformatie en fietsenstallin-
gen. Tot slot zijn vanaf oktober van dit 
jaar vrijwilligers actief op een buurtbus. 
Deze rijdt tussen NS-station Overveen, via 
Bloemendaal en Santpoort naar het 
Delftplein (ziekenhuis) in Haarlem-Noord.

Projectbureau HOV Velsen
Voor meer informatie over de uitwerking 
en de voortgang van de diverse deelprojec-
ten, bent u welkom bij het projectbureau 
HOV aan de Zeeweg 1 in IJmuiden. Het 
projectbureau is op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend vrij toegankelijk. Een 
bezoek buiten deze uren is op afspraak 
mogelijk. Het projectbureau is telefonisch 
bereikbaar op (023) 514 5005 en per e-mail 
op hovvelsen@noord-holland.nl en op 
Twitter via @HOVvelsen.

HOV Velsen 
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Twee dagen gratis auto 
wassen bij Shell Post
IJmuiden - Gratis kennisma-
ken met de nieuwe carwash van 
Shellstation Post? Dat kan zater-
dag van 08.00 tot 20.00 uur en 
zondag van 09.00 tot 18.00 uur. 
De eiganeren Cees en Irma Post 
zijn zo trots als een pauw en wil-
len daarom zo veel mogelijk au-
tobezitters kennis laten maken 
met de nieuwe installatie, die 
onder meer intensiever reinigt, 
beter droogt en de velgen weer 
laat glimmen. Twee dagen lang 
draait de carwash achter elkaar 
het VIP-programma ter waarde 
van 13 euro. Helemaal voor niets! 
Kom wel op tijd, want Cees en Ir-
ma verwachten veel animo voor 
de actie. Bovendien kan de car-
wash maximaal zeven auto’s per 
uur verwerken. ,,Vroeger ston-
den de klanten op zaterdag voor 
openingstijd in de rij voor de car-

wash. Het zou zo maar kunnen 
dat dat komend weekend weer 
het geval is’’, lacht Cees Post. Het 
is de vierde machine sinds de 
wasstraat in 1990 werd geopend.
Na het weekend, op maandag 
21 oktober, start een spaaractie 
waarbij klanten na zes keer tan-
ken (minimaal 20 liter brandstof) 
een gratis basiswasprogram-
ma cadeau krijgen. De wasac-
tie op donderdag blijft gewoon 
bestaan. Bij 25 liter brandstof 
tanken krijgen klanten dan 50% 
korting op een wasprogramma 
naar keuze.
Bij iedere 500 likes op de Fa-
cebook-pagina van Shellstation 
Post wordt een was-abonnement 
ter waarde van 100 euro verloot. 
Shellstation Post is gevestigd 
aan Heerenduinweg 56 in IJmui-
den, telefoon 0255-514424.

Wild bij De Meierij en 
Eeterij de Bokkesteeg
Santpoort-Noord -Dat je heer-
lijk kunt eten bij restaurant De 
Meierij en Eeterij de Bokkesteeg 
aan Hoofdstraat 204 is welbekend 
in de hele omgeving. In oktober 
staat er weer wild op het menu. 
Er is nu een driegangen herfst-
menu bij De Meierij verkrijgbaar 
voor 29,50 euro. Na de soep van 
bospaddestoelen krijgt men een 
hertenbiefstuk geserveerd. Ge-
eindigd wordt met een parfait van 
vijgen en rode port met een warm 
stoofpeertje en stoofpeerijs. Wijn-
huis ten Bildt heeft speciaal bij dit 
menu een serie heerlijke wijnen 
uitgezocht, waarvan een groot 
aantal ook per glas genuttigd kan 
worden. Wild, zoals hazenbout en 
hertengoulash, kan ook à la carte 
worden besteld.
,,Het herfstmenu gaat als de 
brandweer’’, zegt eigenaar en 
chefkok Joris Korsman. ,,Net 
als de Boeuf Bourguignon, de-
ze week het weekmenu in De 
Bokkesteeg voor 14,50 euro.’’ De 
boeuf is een stoofpotje met rund, 
penen en ui en wordt geserveerd 
met aardappelpuree en rode kool. 
Elke week is er een ander lekker 
gerecht voor deze prijs.  
Het fi jne van De Meierij en De 
Bokkesteeg is de diversiteit in 
gerechten. Bij De Meierij vind je 

de wat uitgebreidere menu’s. Bij 
De Bokkesteeg kun je kwalitatief 
net zo goed eten maar dan tegen 
een wat bescheidener prijs. We-
kelijks staat bij De Bokkesteeg 
een weekmenu voor 14,50 eu-
ro op de kaart. Daarnaast zijn er 
momenteel vaste menu’s op drie 
doordeweekse dagen voor 12,50 
euro per gerecht. Dinsdag is dat 
sliptong (drie stuks), op woens-
dag biefstuk met saus naar keu-
ze en donderdag een kaasfondue 
om lekker te dippen. Deze menu’s 
worden geserveerd met bijpas-
send garnituur en frites.
Eigenaren Anita en Joris Kors-
man maken het samen met gast-
heer Wietse Wind (zie foto) de-
ze donkere dagen extra gezel-
lig bij De Meierij en Bokkesteeg. 
Met vrolijke lichtjes, de pompoe-
nen en de ‘verwarming op vier’ 
voelt men zich heerlijk thuis in de-
ze gezellige restaurants. Eind de-
ze maand komen de kerstmenu’s 
op de websites te staan. Deze be-
staan steevast uit drie keuzes per 
voor- en hoofdgerecht. De Mei-
erij en De Bokkesteeg zijn beide 
kerstdagen geopend. 
Voor reserveren kan men bellen 
met 023-5379764. Zie ook www.
meierijsantpoort.nl of www.de-
bokkesteeg.nl.

Velsen - Wist u dat de gemeen-
te Velsen een regeling kent 
voor vergoeding van schoolkos-
ten? Het gaat hierbij om de re-
geling tegemoetkoming indirec-
te schoolkosten. Deze bijzonde-
re bijstandsvoorziening is speci-
aal bedoeld voor ouders met een 
laag inkomen, die kinderen tot 
18 jaar op het voortgezet onder-
wijs hebben. Indirecte school-
kosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor allerlei bijkomende 
uitgaven naast de onderwijsbij-
drage en schoolkosten zoals het 
boekengeld. Er geldt een maxi-
male vergoeding van 270 eu-
ro per schooljaar. Kosten moe-
ten worden aan getoond. Het is 
dus verstandig om de betalings-
bewijzen te bewaren. Via het for-
mulier bijzondere bijstand voor 
indirecte schoolkosten. Het for-
mulier is te verkrijgen via de ge-
meente of via de Formulieren-
brigade Velsen. De Formulieren-
brigade Velsen kan kijken of ie-
mand in aanmerking komt en 
biedt ondersteuning bij het aan-
vragen. Maak gewoon even een 
afspraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer: 
088-8876900 of formulierenbri-
gadevelsen@socius-md.nl. De 
Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in gebouw Waterstae-
te, Dokweg 27a.

Formulieren-
brigade

Eerste panelen 
Energiek Velsen 

geplaatst
Velsen - Onlangs zijn de eer-
ste panelen uit de gezamenlij-
ke inkoopactie gelegd. Dat ge-
beurde op een loods van Groen-
basis aan het Spekkewegje in 
Santpoort-Noord. In totaal doen 
veertien huishoudens in Velsen 
mee. De komende weken zullen 
er op diverse huizen in Velsen 
panelen geplaatst gaan worden 
door First Energy. Deze lokale in-
stallateur is voor deze eerste ac-
tie met het beste aanbod geko-
zen om de panelen te leveren en 
te plaatsen. Zie ook www.ener-
giekvelsen.nl.

Pianorecital in 
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist 
Remon Holsbergen treedt op vrij-
dag 18 oktober op in ‘t Mosterd-
zaadje. Behalve beroemde en ge-
liefde pianomuziek zal hij het pu-
bliek ook met iets eigentijds ver-
rassen. Op zijn programma: De-
bussy, Chopin, Brahms, Liszt en 
Guus Janssen. Op zondag 20 ok-
tober om 15.00 uur neemt de pi-
anist Sergey Smirnov onverwacht 
en met groot plezier de Spaan-
se altvioliste Ana Valero Betran 
mee naar het concert in ‘t Mos-
terdzaadje. Het programma wordt: 
Bach/Busoni en Rachmaninov 
voor piano solo. Als duo spelen ze 
Schumann ( Fantasiestücke op.73) 
en Brahms(sonate nr.1, opus 120).
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-

lefoon 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.

Wandel mee, samen 
op pad met rouw

Velsen - Kanker zet je wereld 
op z’n kop. Er is verdriet en er 
verandert veel. In deze wandel-
groep gaan we op pad om nieu-
we stappen te zetten. Met de 
steun en ervaring van andere 
lotgenoten.
Als je buiten in de natuur aan 
het wandelen bent kom je let-
terlijk in beweging. Het lopen in 
de duinen en bos helpt je ook 
om kalmte te vinden in je hoofd. 
Even geen golf aan gedachtes, 
je zintuigen worden geprikkeld 
en de rustgevende werking van 
de natuur zorgt dat je beter kunt 
luisteren naar je innerlijk.
Als je samen of in een groep 
wandelt zijn gesprekken vaak 
ongedwongen. Je hoeft geen 
oogcontact te maken zodat je 
makkelijker gevoelige of pijnlijke 
gevoelens en emoties kunt uiten.
Met deze groep zal vaak pratend 
worden gewandeld maar soms 
wordt ook gevraagd om de stilte 
van de natuur te ervaren. In stil-
te wandelen kan je veel brengen. 
Ook zal je tijdens de wandelin-
gen soms een opdracht krijgen 
om met de metaforen van de na-

tuur een relatie te leggen met de 
situatie waarin men zich bevindt. 
Er zijn geen vaste onderwerpen 
die besproken worden. Alles 
kan en alles mag. Met respect 
en mededogen naar elkaar. De 
wandeling van circa 5 km duurt 
ongeveer anderhalf uur.
De wandelingen worden bege-
leid door Jet Winkel. Jet is coach 
en counsellor en gespecialiseerd 
in rouw- en verliesbegeleiding.
Er wordt vijf donderdagmidda-
gen gewandeld en de laatste 
keer treft de groep elkaar in het 
Inloophuis om een symbolische 
wandelstok te maken.
De wandelingen zijn voor ieder-
een die met kanker te maken 
heeft (gehad). Locatie Kenne-
merduinen in IJmuiden, ingang 
Heerenduinen. Wandelmidda-
gen: 17 en 31 oktober, 14 en 28 
november, 12 en 19 december 
van 13.30 tot 14.45 uur. Aanmel-
den kan via e-mail naar: info@
inloophuiskennemerland of tele-
fonisch naar 023-8885367 / 06-
34944729. Kosten zijn 5 euro per 
keer, een rittenkaart is te koop in 
het Inloophuis.





Bibliotheek Velsen 

Velsen

Vakantie Bieb App
Tot en met 27 oktober kan iedereen weer 
gratis boeken lezen met de Bieb App. Zelfs 
als u geen lid bent van de bibliotheek kunt 
u boeken downloaden en op uw telefoon of 
tablet lezen. Kijk voor meer informatie op 
www.vakantiebieb.nl.

Wist u dat.....
Op 6 november de AntiKraakBieb opent in 
Velsen-Noord? Dit nieuwe concept van 
bibliotheek werk opent haar deuren voor 
iedereen! Kijkt u op www.bibliotheekvelsen.nl 
voor meer informatie over de AntiKraakBieb.

21 oktober om 14:00 uur  Herfstvakantie: schilder je eigen steen 
21 oktober om 14:00 uur  Herfstvakantie: extra Voorleesfeest Voor altijd samen
23 oktober om 14:00 uur Herfstvakantie: graffiti je eigen tas
23 oktober om 14:00 uur Herfstvakantie: Voorleesfeest: Kloddertje
25 oktober om 14:00 uur Herfstvakantie: maak een rubberen sieraad
01 november Nederland Leest: bent u lid van de bieb? Haal dan snel uw gratis boekje
Kijk voor meer informatie en voor inschrijven op www.bibliotheekvelsen.nl
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Laatste HHI Volleybaltoernooi
Goud en kampioensbord 
voor straat Tureluur
Velserbroek - Straat Tureluur  
won zaterdag het laatste HHI-
Metaalwerken Dameszaalvol-
leybaltoernooi voor straten-
teams uit Velserbroek. Bij bin-
nenkomst kregen alle deelne-
mende dames een ‘2 is 1 ticket’ 
(tweede ticket gratis) aangebo-
den van sponsor SnowPlanet. 
Achttien straten gingen de strijd 
aan voor dit tiende kampioen-
schap. De finalewedstrijd tus-
sen Tureluur en de Betsy Perk-

straat was bloedstollend span-
nend. Onder luide aanmoedi-
ging van echtgenoten en kinde-
ren en vele toeschouwers pakte 
de Tureluur de hoofdprijs, met 
twee punten verschil. 
,,Er werd ook dit laatste toernooi 
weer heel fanatiek, maar toch  
vriendschappelijk gespeeld”, 
vertelt mede-organisator Frans 
Looij. 
,,De meeste straten waren weer 
zeer goed getraind en hadden 

meegedaan aan de volleybal-
clinic op 3 oktober. Het toernooi 
was weer strak georganiseerd 
in samenwerking met Smashing 
Velsen. We hebben een super-
gezellige en sportieve dag en 
avond gehad, waarbij nog tot 
in de late uurtjes samen met DJ 
Bas en Funcky Diva Ezz een ge-
weldig feest werd gevierd.” 
Ook voor kinderen was er van 
alles te doen: ballonnenclown 
Noni vermaakte de kinderen, er 
stond een groot videoscherm en  
kinderen konden geschminkt 
worden. 
Hoofdsponsor Jos Baars reikte 
samen met wethouder Annet-
te Baerveldt de prijzen uit. Eer-
ste werd Tureluur, tweede Betsy 
Perkstraat en derde Grote Bo-
terbloem 1. De Tureluur ontving 
de trofee van het laatste HHI-
Metaalwerken Damesstraten-
volleybaltoernooi. En het bord 
’Kampioen Damesstratenzaal-
volleybaltoernooi Velserbroek 
2013’ zal onder het straatna-
menbord aan de lantaarnpaal 
aan de Tureluur worden be-
vestigd. En daarop zijn de be-
woners van deze straat terecht 
trots. 
Bovendien werd er nog een prijs 
uitgereikt aan de beste speelster 
van het toernooi, Pat Schoorl. Zij 
kreeg niet alleen een prachtige 
trofee, maar ook een bon met 
korting voor een onderhouds-
beurt, aangeboden door Auto 
RC Velserbroek. Grootste talent 
uit Velserbroek werd Heleen van 
Elsekker van het team de Ho-

gemaad. De sportiefste straat 
werd Hogemaad. Deze prijs 
werd aangeboden door Rabo-
bank Velsen en Omstreken. De 
prijs voor de meest enthousias-
te straat ging naar de L. Brown-
straat. De prijs meest enthousi-
aste speelster/contactpersoon, 
aangeboden door de shirtspon-
sor van het toernooi, Juwelier 
Ris, ging naar Corina Post. De 
Poedelprijs ging dit jaar naar de 
juffen van de school De West-
broek. Deze dames ontvingen 
van SnowPlanet ook nog een 
fantastische extra prijs. 
Deze lustrumeditie was het 
laatste toernooi. De organisatie 
heeft het besluit genomen om 
te stoppen met dit evenement. 
De belangrijkste redenen wa-
ren de verminderde algeme-
ne belangstelling van deelne-
mende straten en, als gevolg 
van de economische recessie, 
werd het vinden van financiële 
ondersteuning van het jaarlijkse 
toernooi de laatste jaren steeds 
moeilijker. Verder hebben twee 
van de drie organisatoren om 
uiteenlopende redenen aange-
geven te stoppen met de orga-
nisatie. 
Voor foto’s zie www.straatvol-
ley.nl. De organisatie verzoekt 
deelnemers en publiek in het 
gastenboek een reactie achter 
te laten over het toernooi. Op de 
foto het winnende team van de 
Tureluur met directeur HHI-Me-
taalwerken Jos Baars en rechts 
wethouder Annette Baerveldt. 
(foto: Peter Wijers)

Velsen - Gedurende vier midda-
gen zijn de seniorenvoorlichters 
van het Preventief Huisbezoek pro-
ject klaargestoomd om op pad te 
kunnen gaan. Socius gaat dit huis-
bezoekproject uitvoeren en doet 
dit in opdracht van de gemeente 
Velsen. Vanaf 1 november zullen 
de seniorenvoorlichters een aan-
tal 75 jarigen binnen de gemeen-
te gaan bezoeken. Tijdens deze be-
zoeken zullen zij de ouderen infor-
meren over aanwezige, relevante 
voorzieningen. Daarnaast zal er in-
formatie gevraagd worden over de 
leefomstandigheden, zodat de ge-
meente weet wat deze groep men-
sen nodig heeft en dit kan meene-
men in haar plannen.

Vrijwilligers 
Socius in de 
startblokken

IJmuiden - Op de clubavond van 
de Postzegelvereniging IJmuiden 
op maandag 21 oktober is er een 
veiling met circa 15 (gevarieerde) 
kavels. Vanaf 19.00 uur kunt u de-
ze bekijken, veiling begint om cir-
ca 20.15 uur. De postzegelavond 
vindt plaats in één van de zalen 
van de Adelbertuskerk, Sparren-
straat. Iedereen is van harte wel-
kom. Wilt u een veilinglijst ontvan-
gen (per mail), een mailtje naar 
hein60@hotmail.nl is voldoende.
Meer informatie: telefoonnummer 
06-41804330 (na 18.00 uur).

Postzegelavond
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Artistieke Handen
Beurs boordevol variatie
Regio - Zondag 20 oktober is 
het weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen. In 
het Kennemer Sportcenter aan 
de IJsbaanlaan 4 in Haarlem to-
nen ruim tachtig amateur-kunste-
naars uit het gehele land op de-
ze dag van 10.30 tot 17.00 uur de 
werkstukken die zij in de afgelo-
pen periode vervaardigden. 
Artistieke Handen is een manifes-
tatie die al vanaf 1983 op verschil-
lende locaties in het land wordt 
gehouden.  De manifestatie wil 
amateur-kunstenaars de moge-
lijkheid bieden hun werk aan een 
groot publiek te laten zien en te 
verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebieden.  
Neem bijvoorbeeld de fijnschil-
derkunst of poppen maken, iets 
wat iedereen kan leren. Verder is 
er natuurlijk het vertrouwde aan-
bod van keramiek, sieraden, lood-
creaties, origami, kaarten, schil-
derijen, houtsnijwerk enzovoorts, 

alsook de nieuwste trends: scrap-
booking en breien. Stands van le-
veranciers van diverse hobbyma-
terialen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hobby 
te beginnen.
Voor al het werk geldt de voor-
waarde dat het echte kunst is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan ze zich maar al te graag hou-
den, al is het maar om hun goe-
de naam en die van hun collega’s 
hoog te houden.
Iedereen is welkom op de Ama-
teurkunstbeurs Artistieke Han-
den. De entreeprijs is 7 euro en 
voor 65+ kost het 6 euro. Kinde-
ren onder de 12 jaar, onder be-
geleiding, gratis, evenals het par-
keren. Voor lezers van deze krant 
heeft de organisatie van Artistie-
ke Handen een leuke actie: iede-
re man die met zijn partner mee-
komt naar beurs, mag voor 1 euro 
naar binnen. Wel dient men hier-
voor dit originele artikel (dus geen 
kopie) te tonen bij de kassa. Zie 
ook www.artistiekehanden.nl.

Gemeente 
gaat woning-
corporaties 
aansturen

Velsen – Het kabinet en Ae-
des, de koepelorganisatie van 
woningcorporaties, hebben on-
langs afspraken gemaakt over 
de organisatie van woningcorpo-
raties. Op 3 oktober hebben de 
corporaties in meerderheid inge-
stemd met de afspraken, mits de 
huren betaalbaar blijven. Zo niet 
dan komt de verhuurdersheffing 
weer ter discussie. Deze afspra-
ken zijn opgenomen in de Rijks-
begroting 2013. De invoering van 
de verhuurdersheffing betekent 
een grote aanslag op de boek-
houding van de woningcorpora-
ties. Daardoor verwachten cor-
poraties minder te kunnen in-
vesteren. Ook de rol van de ge-
meenten was onderwerp van de 
afspraken die zijn gemaakt. Ge-
meenten moeten de activiteiten 
van de woningcorporaties gaan 
aansturen. De gemeente Velsen 
werkte samen met de woning-
corporaties aan prestatie-afspra-
ken. Het nieuwe beleid zal nog 
zijn beslag moeten krijgen in de 
wetgeving en vervolgens op lo-
kaal niveau worden uitgewerkt. 
Gemeente en corporaties gaan 
samen om de tafel afspraken 
voor de lange en de korte termijn 
te maken. Het college zal de ge-
meenteraad informeren over ver-
dere prestatie-afspraken.

Voorwoord
SC Telstar-Fortuna Sittard

Deze week mogen we twee 
keer achter elkaar thuis aan-
treden. Afgelopen zondag 
kwam Helmond Sport op be-
zoek en vandaag ontvangen 
andere gasten uit het zuiden 
van het land: Fortuna Sittard.
We wachten nog steeds op de 
eerste punten van de tweede 
periode. Na 12 competitiewed-
strijden staan we op de elfde 
plaats met 17 punten.
Zondagmiddag tegen Hel-
mond Sport speelden we, on-
danks de herfstige omstan-
digheden, goed . Tactisch 
stond het zoals we dat wilden 
en voetballend waren we be-
ter dan Helmond. Onverdiend 
en tegen de verhoudingen 
in kwamen we tot twee keer 
toe op achterstand, maar bei-
de keren wisten we te blijven 
voetballen en de gelijkmaker 
te maken. Na de 2-2 gingen 
we op jacht naar de 3-2. Dit 
lukte helaas niet. De laatste 20 
minuten wisten we niet veel 
kansen meer te creëren, wat 
kan komen door vermoeidheid. 
Spelen op zo’n zwaar veld en 
onder de weersomstandighe-
den van zondag is zwaar, maar 
dit is geen excuus voor het feit 
hoe we de wedstrijd hebben 
uitgespeeld. Het is een enor-
me domper om in de laatste 
minuut de 2-3 tegen te krijgen 
en hierdoor helemaal geen 
punten over te houden aan 
deze wedstrijd.
Ik hou er aan vast dat het 

voetbal uiteindelijk zal win-
nen. Hopelijk kunnen we dat 
vandaag weer laten zien te-
gen Fortuna Sittard. Ze zijn het 
seizoen wisselvallig begon-
nen en staan op de 15e plaats, 
5 punten achterstand op ons. 
Voor ons is het zaak vandaag 
drie punten te pakken en zo 
weer aansluiting te zoeken bij 
de top, want het verschil met 
de koploper is maar 6 punten. 
Als we ons eigen spel spelen 
en kansen creëren en afma-
ken zoals we afgelopen wed-
strijden gedaan hebben, kun-
nen we vanavond zeker win-
nend afsluiten.
Ik hoop dat u als publiek weer 
een grote steun voor ons kan 
zijn deze wedstrijd. Ik wens u 
een mooie voetbalavond toe!

Marcel Keizer

Telstartenues voor de 
Guppen van SVIJ

IJmuiden - Elke zaterdag om 
10.30 uur spelen bij S.V.IJ. de al-
lerjongsten (4,5 tot 5 jaar) in de 
Kap Nou Arena (ofwel: Gup-
pen Arena). Voorheen werden 
er wedstrijden gespeeld waarbij 
de Guppen van S.V.IJ. in tenues 
van Barcelona, Juventus, Celtic 
of Ajax konden spelen. 
Maar er moeten natuurlijk ook 
wedstrijden van Telstar gespeeld   
worden. Met medewerking van 
een anonieme gulle geefster kon 
een set van acht shirts en broek-

jes van Telstar aangeschaft wor-
den. Zaterdag 5 oktober kwam 
Anthony Correia van Telstar de 
shirts overhandigen. Anthony is 
daarna nog meegegaan op de 
elftalfoto en heeft de wedstrijd 
officieel ingeluid door te fluiten 
bij de aftrap. Als mooie geste 
heeft Vomar een donatie gedaan 
waardoor de Guppen na de wed-
strijd ook nog van een heerlijk 
lunch konden genieten. Al met al 
een prachtige ervaring voor deze 
jongste pupillen van SVIJ.

Santpoort-Zuid - Tot 9 novem-
ber hangen er in ’t Brederode 
Huys olieverfschilderijen van de 
professionele kunstenaar Her-
bert Immer Willems. Zijn stijl zou 
omschreven kunnen worden als 
romantisch-realisme. Roman-
tisch omdat hij geen authentie-
ke afbeelding van de werkelijk-
heid maakt, maar een vervorm-
de. Realistisch omdat hij de wer-
kelijkheid weergeeft. Echter, de-
ze is qua vorm zo sober mogelijk 
gehouden en wat inhoud betreft 
zo overtuigend mogelijk. Less 
is more. Willems schildert bij-
na altijd op panelen. Deze wor-
den bewerkt met twee of drie la-
gen gesso. Vervolgens wordt er 
een gekleurde ondergrond aan-
gebracht. De werken kenmerken 
zich door sprekende en briljan-
te kleuren. Kleurgebruik is voor 
Willems van bijzonder belang. 
De vorm is niet alleen een pa-
neel van bepaalde afmetingen, 
maar ook vaak een zogenaamde 
vadee. Vadees zijn mono’s, twee- 
of drieluiken. Elk werk krijgt een 
titel mee. Een werk zonder titel is 
voor Willems als een kind zonder 
naam. Zie ook www.herbertwil-
lems.webs.com. Bezichtigings-
tijden: maandag en dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur.

Expositie in 
’t Brederode 

HuysGemeenteraden IJmond 
vormen commissie

Velsen - Afgelopen dinsdag 
was de eerste bijeenkomst van 
de IJmond-raden om te inven-
tariseren of een eensluidend 
standpunt over de voortgang 
van de regionale samenwer-
king mogelijk was. 
Op de agenda stond een raads-
voorstel om voortvarend verder 
onderzoek te doen naar inten-
sivering van de samenwerking, 
waarbij de raden nadrukkelijk 
het voortouw willen nemen.
In een open en positieve sfeer 
stemden alle aanwezige frac-
ties in met het voorstel om een 
regiegroep opdracht te ge-
ven op korte termijn een uit-
gewerkt voorstel voor te leg-
gen voor een samenwerkings-
vorm en voor een inhoudelijke 
agenda. 
De raadsleden die deel uit-
maakten van de klankbord-
groep zullen in deze regie-
groep met de burgemeesters, 
griffiers en gemeentesecreta-
rissen als kwartiermakers van 
de raden aan de slag gaan.
Opmerkelijk was dat de mees-
te partijen elkaar op dit on-
derwerp al hadden gevonden 

door één IJmondiale vertegen-
woordiger aan te wijzen die het 
woord voerde namens de vier 
fracties van Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen. Ook 
bijna alle lokale fracties van de 
vier gemeenten schaarden zich 
achter één woordvoerder.
Uitgeest neemt bij dit traject 
een aparte positie in; deze ge-
meente wil in december/ janu-
ari een besluit nemen over haar 
toekomst door een keuze te 
maken voor vergaande samen-
werking met ofwel de noord-
kant (Castricum en Heiloo) of 
de zuidkant (IJmond). Daarom 
zal Uitgeest een voorbehoud 
maken ten aanzien van de in-
tensievere samenwerking met 
de IJmond.
Eén van de raadsleden noem-
de het na vele jaren waarin sa-
menwerking niet lukte, een 
heel plezierige en harmonieu-
ze afsluiting van deze nieuwe 
aanpak, maar ook een enorme 
uitdaging voor de toekomst. De 
start van dit proces was in ie-
der geval eensgezind en heel 
plezierig in de mooie raadzaal 
van Heemskerk.
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Op holistische wijze de 
gezondheid bevorderen
Regio - Onvruchtbaarheid is 
een gevoelig onderwerp dat 
veelal nog in taboesfeer rust. 
Het scala aan complementaire 
behandelmethoden in verschil-
lende disciplines zoals Praktijk 
De Lente aanbiedt kan echter 
uitkomst bieden.  
Zowel lichamelijke verstoringen. 
als psychische factoren kunnen 
de boosdoener zijn bij vermin-
derder vruchtbaarheid. Bij Prak-
tijk de Lente wordt vanuit een 
holistisch perspectief en dus 
naar het geheel van lichaam en 
geest gekeken. Een holistische 
behandelmethode kan de sleu-
tel zijn tot het vinden en succes. 
Het zelfhelend vermogen van 
het lichaam kan dan de vrucht-
baarheid bevorderen. 
,,Osteopathie gaat ervan uit dat 
het lichaam als eenheid func-
tioneert”, legt osteopaat Gaby 
Sol uit. ,,Een osteopaat onder-
zoekt het hele lichaam en ver-
klaart lichamelijke klachten aan 
de hand van stoornissen in de 
beweeglijkheid van organen. Dit 
hoeven geen grote verstoringen 
te zijn. Een osteopaat is vaak 
in staat klachten te behande-
len waarvan de oorzaak moeilijk 
te achterhalen is. Mannen kun-
nen het lastiger vinden om met 
verminderde vruchtbaarheid om 
te gaan. Praktijk De Lente biedt 
daarom ook een mannelijke os-
teopaat aan.’’

,,Voetreflexologie kan bij een 
verminderde vruchtbaarheid bij-
dragen tot een betere hormoon-
huishouding. Belangrijk is dat er 
tijdens het gebruik van hormo-
nale medicatie, voorgeschreven 
door de gynaecoloog, een pauze 
in mijn behandeling wordt inge-
last”, legt Bernadette van Groe-
ningen uit. ,,In de hormoonvrije 
periode draagt voetreflexthera-
pie bij aan het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam.’’
Roelien Eppinga: ,,De orthomo-
leculaire geneeskunde streeft 
ernaar de cellen van ons li-
chaam te voorzien van de juis-
te natuurlijke stoffen in de juiste 
vorm en hoeveelheid om de bi-
ologische processen te regule-
ren, door bijvoorbeeld voeding 
en supplementen. Er wordt uit-
gezocht welke lichaamsproces-
sen niet goed verlopen en wel-
ke stoffen daarbij betrokken zijn. 
Om dit objectief te meten en 
een behandelplan op te stellen, 
wordt er gebruik gemaakt van 
een computergestuurde meting 
en eventueel laboratoriumon-
derzoek.’’
Meer weten? Loop eens binnen 
bij Praktijk De Lente aan de Val-
kenburgerlaan 73 in Heemstede 
of bel 023-5470950. Een e-mail 
sturen kan op info@praktijkde-
lente.nl. Zie ook www.praktijk-
delente.nl. Praktijk De Lente is 
ook te volgen op Facebook.

Driehuis - Voor het ZondagMid-
dagPodium in Velsen treedt zon-
dag 20 oktober het Smartlappen-
koor Beverwijk voor u op in Ver-
zorgingshuis Velserduin, Nic. 
Beetslaaan 4. Zing samen met het 
koor liedjes met een lach en een 
traan. De voorstelling begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.

ZoMiPo

IJmuiden - In Buurthuis de Brul-
boei kunt u op woensdag 23 ok-
tober van 13.00 tot 16.00 uur een 
tafel huren om gebruikte en nog 
mooie kinderkleding en speel-
goed te verkopen. Kosten 2,50 eu-
ro per tafel. U kunt zich telefo-
nisch inschrijven, maar graag voor 
20 oktober betalen! Huurt u geen 
tafel, dan bent u meer dan wel-
kom om te komen kijken en vast 
met iets leuks naar huis te gaan. 
Meer weten? Bel 0255-510652

Herfstvakantie

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag 12 oktober gingen vijftien  
klootschieters van Full Speed 
de runder-route gooien. Vier 
teams  deden hun best om on-
der de tachtig schoten te blijven, 
en dat is gelukt. Team 4 met Ber-
tus, Willem K. en Elly werd eer-
ste met 72 schoten en 24 meter. 
Team 2 met Bertie, Jan St., Sonja 
en Albert, werd tweede met 74–
59. Team 1 met Ton. Lia, Harm en 
Nico, werd derde, 76–21. Team 3 
met Ina, Dirk, Lina, Ineke, werd 
vierde, 77–17. De lat ligt nu op 
zestig schoten of daar onder. Op 
de agenda staat begeleiding op 
zaterdag 9 november om 14.00 
uur voor vijftig personen. Gaar-
ne genoeg begeleiders 10 is ide-
aal. Ook de contributie 2013 – 
2014 moet nog betaald worden 
per bank of cash in de kantine. 
Info bel: Harm Jongman, 0255-
514780 of Ton Boot 0255-510085 
of zie www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - In gebouw De Bol-
der aan de Bloemstraat 124 vindt 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 ok-
tober de traditionele Bolderbazar 
plaats. Op vrijdag is de start om 
13.30 uur. Op zaterdag gaat de 
deur open om 11.00 uur. Op beide 
dagen zijn tal van activiteiten en 
verkooppunten. Zaterdag staat in 
het teken van de kinderen met ‘s 
middags vanaf 14.00 uur het Rad 
van Avontuur met uiteraard mooie 
prijzen. Ook de overbekende zeer 
ruime sortering van tweedehands 
kleding is weer aanwezig. De in-
gang is aan de Kon. Wilhelmina-
kade 117 (ingang kerk). De op-
brengst van de bazar is deels be-
stemd voor het in stand houden 
van de markante Engelmundus-
kerk. Een deel van de opbrengst 
gaat naar een doel buiten de Kerk.

Bolderbazar

Grote Show van
de Klavierschippers 

IJmuiden - Op zaterdag 26 en 
zondag 27 oktober presenteert ac-
cordeonvereniging Klavierschip-
pers de jaarlijkse oktobershow. Dit 
jaar heeft de show als thema be-
kende musical hits. De titel van 
de show is dan ook ‘Musical Inn’. 
De show wordt gegeven in het LTS 
gebouw aan de Briniostraat, in-
gang Noostraat. Zaterdagavond 
26 oktober aanvang 20.00 uur en 
zondagmiddag 27 oktober aan-
vang 14.30 uur. De zaal is een half 
uur van te voren open. Zaterdag-
avond is er tevens bal na met de 
IJmondplayers. Dit alles kunt u 
meemaken door kaartjes te kopen 

voor deze optredens. Kaarten zijn 
te bestellen bij Aaf Dekker, tele-
foon 0255-513873 of 06-22352435.
De Klavierschippers kunnen al-
tijd nieuwe leden gebruiken. Zan-
gers om de zanggroep uit te brei-
den, accordeonisten, gitaristen 
en een drummer voor de begelei-
ding zijn van harte welkom. De re-
petitieavond is op maandagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur voor oplei-
ding/ensemble en voor het show-
orkest van 20.15 van 22.30 uur. Lo-
catie is De Driehoek in Driehuis. U 
kunt altijd langskomen en de kof-
fie staat klaar. Zie ook www.kla-
vierschippers.nl.

Wedstrijdspanning 
werd Evil Eye teveel

Velsen-Zuid -  IJmuiden F1  zit 
in een stijgende lijn.  In een span-
nende thuispot tegen DSS, waarin 
IJmuiden een voorsprong van 2-0 
uit handen gaf, werd uiteindelijk 
het eerste puntje  binnengehaald.  
IJmuiden startte aanvallend. Een 
voorzet van Levi Kiewiet op Finn 
Bakker werd vanuit de rebound 
door Bakker verzilverd. IJmuiden 
liet verbazend mooi voetbal zien 
en dankzij Daan Hensen, Dany-
lio Pronk, Kelvin Haasnoot en Jos 
Bomas kwam DSS nauwelijks 
aan bod. Brak DSS wel door dan 
stond Luca ‘Evil Eye’ Pronk zijn 
mannetje onder de lat. Cas Peet-
oom had geen moeite met DSS. 
Hij scoorde een prachtige twee-
de doelpunt voor zijn club. IJmui-
den dacht de winst al in de zak 
te hebben maar DSS kwam te-

rug in de wedstrijd. Met een poei-
er vanaf het middenveld scoorden 
de gasten 2-1. IJmuiden zakte in 
en daar maakte DSS handig ge-
bruik van: 2-2. In een poging de 
bal van de lijn te halen maakte 
Jelle Haeser kort daarop een ei-
gen doelpunt, 2-3. Na de rust was  
DSS nog even de sterkste op het 
veld. IJmuiden bleef goed over-
spelen en Peetoom rook zijn kans; 
3-3. Niet lang daarna kon DSS 
met 3-4 weer op voorsprong ko-
men. In de tussentijd nam Lorens 
Hoeve de honneurs van de kee-
per waar. Evil Eye Pronk had hoge 
nood en besloot deze spontaan, 
tot grote hilariteit van de suppor-
ters, achter de doelpaal te lozen. 
Peetoom besliste deze wedstrijd 
met een hattrick en kon de 4-4 de 
boeken in.

Herfstvakantie 
activiteiten in PVM

Driehuis - Ook dit jaar organi-
seert het Pieter Vermeulen Muse-
um extra activiteiten in de herfst-
vakantie. Op dinsdag 22 oktober, 
woensdag 23 oktober en don-
derdag 24 oktober staan tussen 
13.30 en 16.00 vrijwilligers van 
het PVM klaar om kinderen van-
af 4 jaar te begeleiden bij het ma-
ken van uiltje. Er kan een vilten 
sleutelhanger gemaakt worden 
of een uilskuiken dennenappel. 
Knutselaars betalen 1,50 euro 
bovenop de entreeprijs. De acti-

viteiten hebben een inloopkarak-
ter dus aanmelden is niet nodig.
In de vakantie is het PVM dins-
dag, woensdag, donderdag, vrij-
dag en zondag geopend en kan 
de spannende tentoonstelling 
‘Het Duistere Dierenrijk’ wor-
den bezocht. In deze tentoonstel-
ling neemt de nachtwaker je mee 
langs alle dieren die actief zijn als 
wij slapen. De productie is niet 
alleen spannend en informatief 
maar ook interactief en geschikt 
voor iedereen vanaf 4 jaar.

Velsen genomineerd
als Fietsstad 2014
Velsen - Fietsersbond afdeling 
Velsen feliciteert de gemeente 
met de nominatie voor Fietsstad 
2014. Het thema voor de verkie-
zing in 2014 is: fietsen zonder 
hindernissen. 
Velsen is één van de vijf geno-
mineerden, omdat er veel vrijlig-
gende doorgaande fietspaden 
zijn of worden aangelegd. De 
verbindingen voor recreatieve 
en lokale fietsers zijn al goed en 
worden nog verbeterd. De staat 
van onderhoud van de fietspa-

den is goed, mede middels een 
goed werkend meldpunt. Er zijn 
veel onnodige paaltjes verwij-
derd en de gladheidbestrijding is 
sterk verbeterd op initiatief van 
de Velsense Fietsersbond. De 
fietsstadverkiezing wordt geor-
ganiseerd door de Fietsersbond 
in samenwerking met het Minis-
terie van Infrastructuur en Mi-
lieu. 
De Fietsersbond heeft 35.000 le-
den verdeeld over 150 afdelin-
gen, waaronder Velsen. 
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Informatie HOV Velsen
Het Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer Velsen is een groot project 
waarbij de komende jaren op ver-
schillende locaties in Velsen ge-
werkt gaat worden. Deze busver-
binding tussen IJmuiden en Haar-
lem Centraal Station is onderdeel 
van R-Net, een netwerk waarbij al-
le openbaar vervoerbedrijven in 
de Randstad samenwerken om de 
reizigers zo goed mogelijk te be-
dienen.  Elders in deze krant kunt u 
meer informatie lezen over dit pro-
ject.

De gemeente Velsen en de provincie 
Noord-Holland werken samen aan 
de komst van hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV) in Velsen. Zo kun-
nen dagelijks duizenden mensen op-
timaal van de bus of ander openbaar 
vervoer gebruik maken om op de af-
gesproken tijd op hun werk, op school 
of andere bestemmingen te komen. 

Door onderdeel te worden van R-Net 
wordt de grootste woonkern van Vel-
sen (IJmuiden) verzekerd van toe-
komstbestendig hoogwaardig open-
baar vervoer. Meer informatie op 
www.hovvelsen.nl en over R-net op 
www.ov-bureaurandstad.nl.

Burgerpanel Velsen
Wie zijn mening wil geven over 
allerlei onderwerpen in de ge-
meente kan meedoen aan het 
Burgerpanel Velsen. Daar zijn al 
ruim 2200 Velsenaren lid van. 
Om het Burgerpanel nog meer 
een afspiegeling te laten zijn 
van de bevolking van Velsen 
gaat de gemeente op zoek naar 
nieuwe deelnemers

De gemeente Velsen heeft sinds 
drie jaar een Digitaal Burgerpanel. 
De leden daarvan krijgen regel-
matig vragen over onderwerpen 
die voor de gemeente van belang 
zijn. Zo is het afgelopen jaar on-
der meer onderzoek gedaan naar 

de toekomst van Seaport RTV 
en de Woonvisie. De rapportages 
van deze onderzoeken staan op de 
website van Velsen. 

Door de inzet van het burgerpanel 
kan de gemeente steeds beter de 
meningen van inwoners betrek-
ken bij haar beleid. Dus hoe meer 
deelnemers, hoe beter het is. De 
gemeente gaat in de komende we-
ken inwoners van Velsen per brief 
uitnodigen om mee te doen.

Velsense Veteranenmiddag
Zaterdag 12 oktober 2013 vond 
de derde Velsense Veteranendag 
plaats op Landgoed Duin en Kruid-
berg. De gemeente Velsen orga-
niseert deze bijeenkomst als blijk 
van waardering voor iedereen die 
zich vanaf de Tweede Wereldoor-
log ergens in de wereld heeft inge-
zet voor de vrede.

De heer Van Woensel is uitgezonden 

geweest naar Libanon en Joegosla-
vië. Het echtpaar Van Woensel werd 
daar uitgebreid over geïnterviewd. 
Zijn echtgenote vertelde hoe het was 
om met de kinderen achter te blijven 
en te leven met de angst die een derge-
lijke uitzending met zich mee brengt. 
Ruim honderd veteranen met hun 
partner wisselden in een ongedwon-
gen sfeer ervaringen uit die zij hebben 
opgedaan. (foto: Reinder Weidijk)

Certificaten voor vrijwilligers
Hoe weet je welke ouderen in de 
gemeente ondersteuning nodig 
hebben? Acht vrijwilligers in Vel-
sen volgden daar een training 
voor. Op maandag 14 oktober kre-
gen zij hun certificaat van wethou-
der Robert te Beest.

Veel ouderen functioneren zelfstan-
dig, maar een relatief kleine groep 

heeft behoefte aan ondersteuning. 
Om er achter te komen wie die oude-
ren zijn, gaat een groep enthousias-
te groep vrijwilligers binnenkort op 
huisbezoek bij 75-plussers. Zij gaan 
met de tijd mee: ze gaan op stap met 
een iPad in de hand.  

Socius Maatschappelijke Dienstver-
leners heeft hen de afgelopen wij-

ken getraind. Wethouder Te Beest 
(Welzijn), links op de foto, overhan-
digde hen maandag 14 oktober 2013 
het certificaat van deelname. Hij was 
enorm trots op deze vrijwilligers.

Wie vragen heeft over ondersteuning 
aan ouderen kan bij de ouderenad-
viseurs van Socius terecht; telefoon 
0255-519107. (foto: Reinder Weidijk)
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Controle havengebied
Donderdag 10 oktober 2013 heeft 
er in het havengebied van IJmui-
den weer een integrale contro-
le plaatsgevonden. Dit betrof een 
gezamenlijk optreden van Po-
litie, de Koninklijke Marechaus-
see, de Belastingdienst en Doua-
ne. De actie was onder andere ge-
richt op naleving van vreemdelin-
genwetgeving, de fysieke en ad-
ministratieve controle van perso-
nen en goederen in het kader van 
de Douanewet en de Wet op de 
accijns, de inning van openstaan-
de belastingschulden, controle op 
een juiste registratie van motor-
voertuigen en handhaving en op-
sporing van strafbare feiten.

De samenwerkende ketenpartners 
constateerden diverse wetsovertre-
dingen tijdens de controle: 
- De Belastingdienst heeft voor € 

72.000,-- aan opstaande belasting-
schulden geïnd. Verder  werden er 
20 auto’s in beslag genomen waar-
van er 4 direct zijn afgevoerd. 

- 7 Bestuurders van auto’s met bui-
tenlandse kentekens hebben een 
(na)heffing  motorrijtuigenbelas-
ting gekregen. 

- Er is een persoon aangehouden 
met een imitatiewapen waarmee 
pepperspray kan  worden gespo-
ten. 

- Er is een persoon aangehouden die 
nog 20 dagen hechtenis open heeft 
staan. 

- 1 Persoon heeft openstaande boe-
tes ter waarde van € 1100,-- be-
taald. 

-  De Vreemdelingenpolitie heeft 2 
processen-verbaal uitgeschreven 

in verband met een overtreding 
van de Wet arbeid vreemdelingen 
en heeft nog 1 zaak in onderzoek. 

- Voorts zijn 15 processen-verbaal 
uitgeschreven in verband met ver-
keersgerelateerde  zaken (gordel, 
rijbewijs etc.) en is er een boete 
opgelegd wegens rijden onder in-
vloed.

- Bij de controle van zogenaamde 
‘henneppanden’ in het havenge-
bied (panden waar de Politie in het 
verleden hennepplantages heeft 
geruimd) zijn twee panden aan-
getroffen waar mogelijk sprake is 
van bewoning in strijd met het be-
stemmingsplan. Dit zal de gemeen-
te Velsen nader onderzoeken. 

Dit integrale optreden maakt deel 
uit van een reeks van controles in 
het havengebied van IJmuiden in de 
komende jaren. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de gemeente 
Velsen, Politie, Openbaar Ministe-
rie, Belastingdienst, Douane, de Ko-
ninklijke Marechaussee en andere 
overheidsinstellingen. 

De havens van de gemeente Velsen 
zijn een dynamisch gebied aan de 
monding van het Noordzeekanaal. 
Het havengebied is veruit het be-
langrijkste centrum van economi-
sche activiteit in de gemeente Velsen 
en verdient het dan ook om als zoda-
nig te worden gekoesterd. In het ka-
der van de revitalisering van het ha-
vengebied van IJmuiden is het van 
belang dat situaties die strijdig zijn 
met bestaande wet- en regelgeving 
door het gezamenlijk optreden van 
de ketenpartners worden bestreden. 

Kunst in Tacitustunnel
De Tacitustunnel onder de A9 
heeft een licht graffiti-kunstwerk 
gekregen. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen de ver-
schillende betrokkenen. 

Vrijdag 4 oktober hebben leerlin-
gen van groep 8 van basisschool 
de Hoeksteen geholpen met een 
kunstproject. De Tacitustunnel on-
der de A9 krijgt een graffiti-afbeel-
ding onder begeleiding van kun-
stenaar Sandro en jongerenwer-
ker Alexander van de Pieterman. 
Sandro maakte samen met Dave 
een ontwerp; zij kregen hulp van de 
leerlingen bij de uitvoering. De jon-
gens en meiden hielpen enthousi-
ast mee met het inkleuren van de 
grote letters die samen een oude 
Latijnse spreuk vormen. Later die 

middag hielp ook nog een groep jon-
geren mee.

Het idee om de tunnel te bespuiten 
kwam van wijkagent Kees-Jan de 
Wildt van Velserbroek. Om verloe-
dering tegen te gaan en gebruikers 
een veilig gevoel te geven is er een 
licht ontwerp in de tunnel geko-
men. Dat is beter dan dat vandalen 
er schuttingtaal op spuiten en zeker 
ook een stuk mooier.

Kees-Jan de Wildt zocht samen met 
Alexander van de Pieterman con-
tact met Recreatieschap Spaarn-
woude, Gemeente Velsen, De Hoek-
steen en twee graffiti-artiesten om 
gezamenlijk er een mooi project 
van te maken. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Laatste 
strand-
schoonmaak 
van dit jaar
Ongeveer 35 vrijwilligers raapten 
het vuil van het Zuidstrand van-
af Paviljoen Zeezicht richting Pavil-
joen Beach Inn. Mede dankzij het 
droge weer was het een productie-
ve ochtend, die werd afgesloten met 
een hapje en een drankje bij Beach 
Inn. Simone Bontenbal, de organisa-
tor, was erg enthousiast over de op-
komst. Zij kreeg na afloop een mooi 
boeket van de gemeente Velsen. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
oktober 2013 tot en met 11 okto-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Eenhoornstraat ong. t.o. nr. 40, 

kappen 12 bomen (10/10/2013) 
w13.000402;
Herculesstraat 18, kappen boom 
(13/10/2013) w13.000405.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 24, vergroten 
woning (1ste en 2e verdieping)
(11/10/2013) w13.000404;
Overbildtweg 21, kappen boom 

(08/10/2013) w13.000401.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Pijlkruid 32, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(07/10/2013) 
w13.000400.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Halkade 44, herinrichten corridor 
achter bedrijfshallen (08/10/2013) 
w13.000307;
Keetberglaan 4 8000, uitbreiden ke-
telhuis (14/10/2013) w13.000398;
De Uitkijklaan ong., kappen populier 
(10/10/2013) w13.000368;
Grevelingenstraat 15, wijzi-
gen zijgevel woon/bedrijfspand 
(09/10/2013) w13.000323.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen 6 bomen 
(10/10/2013) w13.000367.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, plaatsen dak-
kapel voorgevel (09/10/2013) 
w13.000302.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Stationsweg 1, kappen boom 
(10/10/2013) w13.000360.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Geweigerde omgevingsvergun-
ning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor:

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, kappen dennen-
boom (14/10/2013) w13.000317.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Beachmarathon Hoek van Holland-
Den Helder, route tussen IJmuiden 
aan Zee en Wijk aan Zee via 
havengebied en sluizencomplex te 
IJmuiden (15/10/2013) u13.009130.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 
De onderstaande omgevingsver-
gunningen liggen met ingang van 
18 oktober 2013 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage bij de 
werkeenheid Vergunningen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belangheb-
benden gedurende de termijn van 
terinzagelegging tegen deze beslui-
ten een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
beroepschrift is ingediend.

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft om-
gevingsvergunningen verleend 
voor:
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IJmuiden
Trompstraat 200 J,K en L, 202 J, 
204 J t/m N en 206 J t/m N, brand-
veilggebruik zorgvleugel Hoogeberg 

(14/10/2013) w13.000202;
Cruiseboulevard 10, plaatsen ba-
gagetent (tijdelijk voor max. 5 jaar) 
(14/10/2013) w13.000209.

Velserbroek
Vestingplein 64, brandveilig-
gebruik buitenschoolse opvang 
(09/10/2013) w13.000254.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individue-
le gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen voor het volgen-
de perceel:

Burgemeester Weertsplantsoen 
103, 2071 PC  Santpoort-Noord

Esdoornstraat 1, 1971 MA  IJuiden
Evertsenstraat 16, 1972 AM  

IJmuiden

Koningin Wilhelminakade 221A, 
1975 GL  IJmuiden

Lekstraat 2, 1972 WH  IJmuiden
Anna Reijnvaanstraat voor de Ma-
thilde Wibautstraat 13, 1991 RT  
Velserbroek

Molenstraat voor de Wüstelaan 

91, 2071 AE  Santpoort-Noord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen een termijn van 6 we-
ken na de dag waarop het besluit 
is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie in het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden

Verkeersbesluiten

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen  staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Aoulad Lfadil,A. geb.27-12-1988 Meijer,M.B. geb.21-09-1966
Arentshorst,F.M. geb.21-03-1993 Musa,Z.M. geb.11-06-1987
Brezáni,Ĺ. geb.12-08-1975 Nikoo,S. geb.25-12-1979
Dancu,E. geb.15-01-1987 Nowak,K. geb.07-04-1964
Gomes,L. geb.16-07-1964 Rasul,A. geb.01-07-1967
Haniszewska,W geb.13-10-1965 Schiller,A. geb.11-01-1981

Hoogerwerf,R.P. geb.06-07-1983 Świątkowski,R. geb.20-06-1966
Károly,T. geb.05-07-1977 Taha,M. geb.12-03-1990
Kamiński,K. geb.31-07-1986 Yakhlifi El,M. geb.05-10-1974
Książyk,D.K. geb.30-09-1990 

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, burgerzaken, tel. 
(0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.
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Rabobank hoofdsponsor 
Stratenteams Toernooi 
Velserbroek - Afgelopen week 
heeft Rabobank Velsen en Om-
streken besloten om wederom 
hoofdsponsor te zijn van het 24e 
Velserbroekse zaalvoetbal toer-
nooi voor stratenteams.
Al reeds 20 jaar is de Rabobank 
sponsor van dit unieke toernooi. 
,,Het is voor de Rabobank een 
mooi toernooi. Als je 20 jaar lang 
verbonden bent aan dit toernooi 
dan mag je wel concluderen dat 
wij zeer tevreden zijn met de or-
ganisatie en de uitvoering van 
het toernooi”, aldus Ilse Moer-
kerk van de Rabobank Velsen en 
Omstreken. 
,,Dit toernooi brengt de mensen 
uit de straat en uit de wijk dich-
ter bij elkaar. Samen voetballen 
op een gezellig toernooi in de 

donkere maand januari waar-
in we elkaar weinig in de straat 
zien. Een mooi moment om weer 
eens gezellig bij te praten en sa-
men succes te vieren.”
In januari gaat men de 24e edi-
tie van dit toernooi neerzetten. 
Op verzoek van vele deelne-
mers gaan ze dit jaar op de vrij-
dagavond 8 straten laten spelen 
en zal tijdens de voorrondes niet 
meer op de zondag gespeeld 
worden.
De voorrondes zijn op vrijdag-
avond 17 januari en zaterdag 
18 januari 2014. De finaledag is 
op zaterdag 25 januari 2014. Er 
is plaats voor 24 teams. Inschrij-
ven kan door een mail te sturen 
aan r.tousain@tiscali.nl of bellen 
naar 06-28660287.

IJmuiden - In Buurthuis de 
Brulboei beleeft u donderdag 31 
oktober weer een gezellige film-
avond met IJmuiden wat vertel 
je me nou. U ziet die avond het 
bergen van cruiseschip de Costa 
Concordia. Bij het Italiaanse ei-
landje Giglio wordt het gekap-
seisde schip weer overeind ge-
zet om het op later tijdstip weg 
te kunnen slepen naar de sloop. 
Na de pauze met een drankje en 
de overheerlijke haring volgt de 
film ‘De Scheveningen’ met de 
bemanning van de Frank Bone-
faas op zijn reis vanuit IJmuiden. 
De eerste film start om 20.00 uur. 
Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 21 
oktober verkrijgbaar aan de ba-
lie van het buurthuis en op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Gezellige 
filmavond

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 17 oktober 2013

IJmuiden
Trompstraat 200 J,K en L, 202 J, 
204 J t/m N en 206 J t/m N, brand-
veilggebruik zorgvleugel Hoogeberg 

(14/10/2013) w13.000202;
Cruiseboulevard 10, plaatsen ba-
gagetent (tijdelijk voor max. 5 jaar) 
(14/10/2013) w13.000209.

Velserbroek
Vestingplein 64, brandveilig-
gebruik buitenschoolse opvang 
(09/10/2013) w13.000254.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individue-
le gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen voor het volgen-
de perceel:

Burgemeester Weertsplantsoen 
103, 2071 PC  Santpoort-Noord

Esdoornstraat 1, 1971 MA  IJuiden
Evertsenstraat 16, 1972 AM  

IJmuiden

Koningin Wilhelminakade 221A, 
1975 GL  IJmuiden

Lekstraat 2, 1972 WH  IJmuiden
Anna Reijnvaanstraat voor de Ma-
thilde Wibautstraat 13, 1991 RT  
Velserbroek

Molenstraat voor de Wüstelaan 

91, 2071 AE  Santpoort-Noord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen een termijn van 6 we-
ken na de dag waarop het besluit 
is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie in het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden

Verkeersbesluiten

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen  staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Aoulad Lfadil,A. geb.27-12-1988 Meijer,M.B. geb.21-09-1966
Arentshorst,F.M. geb.21-03-1993 Musa,Z.M. geb.11-06-1987
Brezáni,Ĺ. geb.12-08-1975 Nikoo,S. geb.25-12-1979
Dancu,E. geb.15-01-1987 Nowak,K. geb.07-04-1964
Gomes,L. geb.16-07-1964 Rasul,A. geb.01-07-1967
Haniszewska,W geb.13-10-1965 Schiller,A. geb.11-01-1981

Hoogerwerf,R.P. geb.06-07-1983 Świątkowski,R. geb.20-06-1966
Károly,T. geb.05-07-1977 Taha,M. geb.12-03-1990
Kamiński,K. geb.31-07-1986 Yakhlifi El,M. geb.05-10-1974
Książyk,D.K. geb.30-09-1990 

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, burgerzaken, tel. 
(0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.
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Rabobank hoofdsponsor 
Stratenteams Toernooi 
Velserbroek - Afgelopen week 
heeft Rabobank Velsen en Om-
streken besloten om wederom 
hoofdsponsor te zijn van het 24e 
Velserbroekse zaalvoetbal toer-
nooi voor stratenteams.
Al reeds 20 jaar is de Rabobank 
sponsor van dit unieke toernooi. 
,,Het is voor de Rabobank een 
mooi toernooi. Als je 20 jaar lang 
verbonden bent aan dit toernooi 
dan mag je wel concluderen dat 
wij zeer tevreden zijn met de or-
ganisatie en de uitvoering van 
het toernooi”, aldus Ilse Moer-
kerk van de Rabobank Velsen en 
Omstreken. 
,,Dit toernooi brengt de mensen 
uit de straat en uit de wijk dich-
ter bij elkaar. Samen voetballen 
op een gezellig toernooi in de 

donkere maand januari waar-
in we elkaar weinig in de straat 
zien. Een mooi moment om weer 
eens gezellig bij te praten en sa-
men succes te vieren.”
In januari gaat men de 24e edi-
tie van dit toernooi neerzetten. 
Op verzoek van vele deelne-
mers gaan ze dit jaar op de vrij-
dagavond 8 straten laten spelen 
en zal tijdens de voorrondes niet 
meer op de zondag gespeeld 
worden.
De voorrondes zijn op vrijdag-
avond 17 januari en zaterdag 
18 januari 2014. De finaledag is 
op zaterdag 25 januari 2014. Er 
is plaats voor 24 teams. Inschrij-
ven kan door een mail te sturen 
aan r.tousain@tiscali.nl of bellen 
naar 06-28660287.

IJmuiden - In Buurthuis de 
Brulboei beleeft u donderdag 31 
oktober weer een gezellige film-
avond met IJmuiden wat vertel 
je me nou. U ziet die avond het 
bergen van cruiseschip de Costa 
Concordia. Bij het Italiaanse ei-
landje Giglio wordt het gekap-
seisde schip weer overeind ge-
zet om het op later tijdstip weg 
te kunnen slepen naar de sloop. 
Na de pauze met een drankje en 
de overheerlijke haring volgt de 
film ‘De Scheveningen’ met de 
bemanning van de Frank Bone-
faas op zijn reis vanuit IJmuiden. 
De eerste film start om 20.00 uur. 
Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 21 
oktober verkrijgbaar aan de ba-
lie van het buurthuis en op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Gezellige 
filmavond
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