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Stormschade
Velsen - De storm die maandag 
over Velsen trok, heeft veel scha-
de aangericht. Tientallen bomen 
waaiden om, auto’s werden ver-
nield en gebouwen raakten be-
schadigd. Voor zover bekend 
raakte niemand gewond.
Velsen bevond zich maandag 
aan het einde van de ochtend in 
het oog van de storm. Vooral di-
rect aan de kust ging het tekeer. 
De DFDS-cruiseferry King of Se-

aways moest rond 09.30 uur te-
rugkeren naar zee omdat aan-
meren te gevaarlijk was. De 
1.068 passagiers konden uitein-
delijk pas zes uur later van boord. 
Ondanks de levensgevaarlijke 
omstandigheden waagden tien-
tallen mensen zich op de pieren. 
Tijdens het hoogepunt had de 
storm een kracht van 11 Bft. (fo-
to’s: Ronald Mattern, Bea Berk, 
Ron Pichel en Friso Huizinga)

Velserbroek leeft volop
Velserbroek - Winkelcentrum 
Velserbroek leeft volop. Begin 
2014 staat er geen winkel meer 
leeg. ,,Ik hoor vaak vragen over 
de leegstaande zaken tegen-
over de kapsalon,’’ zegt Anne-
lies Heck van Hair In. ,,Maar er 
is eigenlijk alleen goed nieuws te 
melden. Kruidvat gaat verhuizen 
naar deze leegstaande panden. 
Toko Taste-Me heeft de zaak ver-
kleind om ruimte aan Kruidvat te 
geven. Door deze verhuizing kan 
een lang gekoesterde wens van 
DekaMarkt in vervulling gaan: 
uitbreiding, en wel naar de vrij-
komende panden aan het Ves-
tingplein.’’
,,Het ziet er naar uit dat in het 
eerste kwartaal van 2014 Win-
kelcentrum Velserbroek mooi-
er is dan ooit,’’ aldus Rob van 
den Berg, voorzitter van Win-
keliersvereniging Velserbroek. 
,,Een grotere DekaMarkt en een 

belangrijke zaak als Kruidvat op 
een nog betere locatie. Wij zijn 
erg blij met die ontwikkelingen. 
Ook Hema trekt veel publiek en 
is een prettige aanvulling in het 
centrum. We voelen ons heel 
compleet met alle winkels die er 
nu zijn.’’

Winkeliersvereniging Velser-
broek zit zelf ook niet stil. Een 
deze dagen wordt de nieu-
we kerstverlichting opgehan-
gen en er wordt hard gewerkt 
aan de organisatie rond feest-
dagen. ,,Natuurlijk wordt Sinter-
klaas weer uitgebreid gevierd, 
samen met Dorpsvereniging Vel-
serbroek. En dit jaar hebben wij 
een heel mooie kerstactie op 
stapel staan,’’ aldus Rob van den 
Berg. ,,Velserbroekers moeten 
hun brievenbus in de gaten hou-
den, want er zijn heel mooie prij-
zen te winnen met onze kerstac-
tie. De hoofdprijs is een au-
to en de tweede en derde prijs 
een elektrische fi ets. Alle onder-
nemers doen mee aan de actie 
en ondersteunen deze met leu-
ke waardebonnen. Het is dus de 
moeite waard om Winkelcen-
trum Velserbroek regelmatig te 
bezoeken.’’
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Cosmo Hairstyling IJmuiden één jaar

Blaas zelf je ballon met 
korting tot wel 50%

IJmuiden - Denice Albertzoon 
nam vorig jaar op 1 november 
Cosmo Hairstyling aan Markt-
plein 62 over. Dat wordt de hele 
maand november gevierd. De-
ze feestelijke gebeurtenis wordt 
natuurlijk gedeeld met de klan-
ten: voor elke haarbehandeling 
mag de klant een ballon grab-
belen en opblazen. Op de bal-
lon staat de korting die kan va-
riëren van 10 tot 50 procent, die 
direct van de prijs afgetrokken 
mag worden.  
Bij Cosmo Hairstyling doet het 
team er alles aan om het de 
klanten naar de zin te maken. 
Alle kapsters krijgen een inter-
ne training die ook gericht is op 
de nieuwste modellen, kleuren 
en technieken. Gezelligheid en 
gastvrijheid staan hoog in het 
vaandel. Dat blijkt wel uit de 
brede service: het koekje bij de 
koffie, de leenleesbrillen en de 
leenparaplu’s. Ook op het ge-
bied van knippen doet Cosmo 
veel extra’s, zoals bij de heren 
gratis de nekharen verwijde-
ren. En ook is er een gratis po-
ny-service, zodat de pony al-
tijd mooi op lengte blijft. Boven-

dien kun je bij Cosmo Hairsty-
ling zowel met als zonder af-
spraak terecht. Voor vroege vo-
gels is er veel voordeel te be-
halen op maandag, dinsdag 
en woensdag: wie tussen 9 en 
12 uur komt, krijgt fikse kor-
ting op het knippen: dames be-
talen dan 26 euro in plaats van 
34,50 en heren 18,50 in plaats 
van 26,25 euro.
In de kapsalon vindt men bo-
vendien Cosmo Nails met een 
nagelstyliste, en moderne da-
mesmode van Steffenie’s Clo-
set. Eigenaresse Denice ver-
telt dat de kapsalon dit jaar 
een goede groei heeft doorge-
maakt en dat er veel waarde-
ring van de klanten is. Alle re-
den dus om ook eens kennis te 
maken met Cosmo Hairstyling 
aan Marktplein 62 in IJmuiden. 
Bel voor een afspraak 0255-
510554 of loop eens binnen. 
Cosmo Hairstyling is zes he-
le dagen per week en op don-
derdagavond geopend. Houd 
de Facebook-pagina van Cos-
mo Hairstyling IJmuiden goed 
in de gaten want daarop zijn re-
gelmatig leuke acties te vinden.

Verkeersmaatregelen 
Allerzielen Velsen Verlicht
Velsen - Allerzielen Velsen Ver-
licht vindt plaats op woensdag 6 
november van 19.00 uur tot 22.00 
uur op begraafplaats Duinhof in 
IJmuiden en niet zoals de afgelo-
pen vier jaar op begraafplaats de 
Biezen in Santpoort-Noord.
De begraafplaats wordt voor de 
viering aangekleed met veel licht, 
vuur, klank en kunst. Het doel van 
de avond is de doden gezamen-
lijk te herdenken om wie ze waren 
en om herinneringen te delen. De 
begraafplaats krijgt als openbare 
ruimte betekenis als een plek van 
ontmoeting. De avonden maak-
ten grote indruk. De toegang tot 
de avonden is gratis en het maakt 
niet uit waar iemand ooit is be-
graven of gecremeerd
Omdat de begraafplaats over on-
voldoende parkeerplaatsen be-
schikt, wordt bezoekers geadvi-
seerd zoveel mogelijk per fiets te 
komen. Voor bezoekers met au-
to’s is er gelegenheid tot parke-
ren op het grote parkeerterrein 
tegenover het stadion van Telstar 
aan de minister van Houtenlaan. 
Hiervandaan kunnen bezoekers 

te voet of per (OIG) busje naar 
de begraafplaats. Bewoners van 
de woonzorgcentra en verpleeg-
huizen in Velsen kunnen zich via 
de activiteitenbegeleiding aan-
melden om de viering mee te ma-
ken. Zij zullen door een OIG bus-
je thuis opgehaald worden en la-
ter ook weer thuis gebracht wor-
den. Aanmelding voor vervoer bij 
de eigen activiteitenbegeleiding 
uiterlijk 31 oktober.
Vanaf 18.00 uur komt er een in-
rijverbod voor de Herenweg van-
af de Zeeweg. Bewoners van de 
Herenweg kunnen alleen vanaf 
de Slingerduinlaan bij hun wo-
ning komen. Ook de Slingerduin-
laan zal die avond afgesloten 
worden voor verkeer met uitzon-
dering van de voertuigen van be-
woners, fietsers, wandelaars, in-
valide auto’s en OIG busjes. Ver-
keersregelaars ter plekke dragen 
zorg voor een juiste afwikkeling 
van het verkeer.
Voor meer informatie: Alice Loe-
ters, voorzitter bestuur Stichting 
Allerzielen Velsen Verlicht, tel.
efoon 0255-517452.

Zorgbalans
Thuisbegeleiding, 

iets voor u?
Santpoort - Iedereen maakt 
wel eens een moeilijke tijd door, 
maar wat als u het gevoel heeft, 
dat u de grip op uw leven kwijt 
raakt? U heeft bijvoorbeeld 
schulden, voelt zich eenzaam, 
het huishouden en de admini-
stratie lopen in de soep en/of het 
gaat niet goed met de opvoeding 
van de kinderen. 
Misschien spelen er angstige 
gevoelens, een depressie of ver-
slaving? Door een opeenstape-
ling van problemen lijkt u het 
overzicht kwijt te raken. Dan kan 
team thuisbegeleiding van Zorg-
balans iets voor u betekenen
Het team bestaat uit professio-
nals, die bij u thuis komen en 
samen met u uw problemen en 
mogelijke oplossingen in kaart 
brengen. U wordt methodisch 
begeleid en gecoacht  om zelf-

standig de draad van uw leven 
weer op te kunnen pakken. Er 
wordt echt met u meegedacht! 
Niet door taken over te nemen, 
maar bijvoorbeeld door te helpen 
met het maken van een week-
schema, ordenen van admini-
stratie, opvoedingsondersteu-
ning, verwijzen naar andere or-
ganisaties en/of het leggen van 
sociale contacten. Uiteraard al-
les in overleg. Uiteindelijk is de 
bedoeling, dat u weer zonder   
hulp verder kunt.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de thuisbe-
geleiders. Bel Zorgbalans, 023-
8918918 of mail naar thuiszorg.
zorgbemiddeling@zorgbalans.nl.
Aanmelden kan door de huis-
arts, consultatiebureau, maat-
schappelijk werk of andere hulp-
verleners.

Pure producten op de 
Puurmarkt in Santpoort
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
2 november wordt er door de on-
dernemersvereniging Santpoort-
Noord een bijzondere Puurmarkt 
georganiseerd. 
Het is de bedoeling dat elke eer-
ste zaterdag van de maand de-
ze markt wordt georganiseerd, 
steeds met een ander thema. 
Verschillende demonstraties en 
workshops rondom thema’s ko-
men aan bod, zoals ‘Méditerra-

née’, Fairtrade en Biologisch’ en 
nog veel meer. Op 2 november 
is het thema: ‘Puur’. Een groot 
aantal kramen met pure Sant-
poort producten worden gepre-
senteerd. U kunt proeven, probe-
ren, kijken, voelen en ruiken. De 
markt wordt gehouden van 10.00 
tot 17.00 uur op het Broekber-
gerplein. Zie ook www.puursant-
poort.nl/kalender of de Face-
book-pagina van Puursantpoort.

Raadhuis voor de Kunst
Open ateliers Kunstlijn

Velsen-Zuid - Tijdens deze 
28e editie van de Kunstlijnma-
nifestatie op zaterdag 2 en zon-
dag 3 november van 11.00 tot 
17.00 uur stellen alle beeldend 
kunstenaars die werken in het 
Raadhuis voor de Kunst aan de 
Torenstraat 7 hun ateliers open. 
Er zijn schilderijen te zien 
van Petra C.M. Meskers, Net-
tie Veen, Afke Spaargaren, 
Kees Kalkman (eveneens gra-
fiek), fotocollages van Anne-
lies van Nieuwmegen en figura-
tief bronzen beelden van Yvon-
ne Piller. 

Anja Hesp toont interieurde-
sign en Frits en Christine Ban-
gert zijn te gast in het gebouw 
met een expositie van beelden. 
Bovendien is in de expositie-
ruimte een gezamenlijke ten-
toonstelling te zien, uitgevoerd 
in verschillende technieken w.o. 
grafiek, keramiek, schilderijen, 
beelden en 3D. 
Van alle kunstenaars is in de 
Vishal op de Grote Markt in 
Haarlem een werk in klein for-
maat te zien. Zie ook www.
kunstlijnhaarlem.org of www.
parterreexposities.nl.

Samen ontspannen en genieten 
in het Teutoburger Wald

Laat je verwennen in een 
4* Hotel in Wesel

5 dagen in het heerlijke 
Rijndal bij de Lorelei

6 dagen in het Zwarte Woud 
met HP, excursie en meer

Samen genieten van een 
weekendje Düsseldorf

€ 89.-

€ 259.-

€ 60.-

€ 89.-

€ 135.-

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer
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Donderdag 
31 oktober

Buitenplaats Beeckestijn 
deelnemer Kunstlijn met ten-
toonstelling ‘Landschappen op 
Buitenplaats Beeckestijn’. Gra-
tis Herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Filmavond ‘IJmuiden, wat ver-
tel je me nou’ in De Brulboei, 
Kanaalstraat 166 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Inloopspreekuur bij Notaris-
huis IJmond, Dokweg 31 IJmui-
den. Van 18.00 tot 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The British Pop Invasion’. Aan-
vang 20.15 uur.

Vrijdag 
1 november

Kunstlijn Haarlem. Zie voor 
locaties www.kunstlijnhaar-
lem.org. 
Buitenplaats Beeckestijn 
deelnemer Kunstlijn met ten-
toonstelling ‘Landschappen op 
Buitenplaats Beeckestijn’. Gra-
tis Herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’. Tevens kan men 
de tentoonstelling ‘Van Bouw-
val tot Museum’ en ‘Een Kabi-
net van Kunst, Kitsch en Kuri-
osa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.
Finale Streetleague in Tata 
Steel Stadion. Aanvang 17.30 
uur.
Filmdiner in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 19.00 uur. Film 
‘Saving Grace’.
Kleding- en speelgoedbeurs 
in De Westbroek, Platbodem 
201 Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
Liederenrecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Top van de Nederlandse stand-
up comedians. Aanvang 20.15 
uur.

Zaterdag 
2 november

Natuurwerkdag. Aanmelden 
kan via www.natuurwerkdag.
nl.
Kunstlijn Haarlem. Zie voor 
locaties www.kunstlijnhaar-
lem.org. 
Buitenplaats Beeckestijn 
deelnemer Kunstlijn met ten-
toonstelling ‘Landschappen op 
Buitenplaats Beeckestijn’. Gra-
tis Herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Puurmarkt op het Broekber-
gerplein in Santpoort-Noord. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling bij Kleindier-
sportvereniging IJmond in het 
verenigingsgebouw Cor Bos, 
Heerenduinweg IJmuiden. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’. Tevens kan men 
de tentoonstelling ‘Van Bouw-
val tot Museum’ en ‘Een Kabi-
net van Kunst, Kitsch en Kuri-
osa’ zien.
Gedenkdag Allerzielen op 
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld in Driehuis. Aan-
vang 17.00 uur.
Allerzielen in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.
Flügel-flirt Party in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur.

Zondag
3 november

Kunstlijn Haarlem. Zie voor 
locaties www.kunstlijnhaar-
lem.org. 
Grote rommelmarkt in Sport-
hal IJmuiden Oost, Tiberius-
plein. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn 
deelnemer Kunstlijn met ten-
toonstelling ‘Landschappen op 
Buitenplaats Beeckestijn’. Gra-
tis Herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Herfst 
workshop ‘Boomdrager’ voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 
10.00 tot 12.00 uur of 13.00 tot 
15.00 uur. Deelname tijdens 
Kunstlijn van 15,- voor 7,50. 
Maandelijkse rondleiding op 
Beeckestijn. Start 14.00 uur. 
Kosten 7,-. Wandeling duurt 
ongeveer een uur.
Kerk Anders in de Ichthus-
kerk IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.
Klaverjasmarathon in Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldka-
de 12 IJmuiden. Aanvang 10.30 
uur.
Publieksdag Forteiland. Af-

vaart om 10.45, 12.45 en 15.00 
uur. Om 13.15 uur een lezing 
met diapresentatie over de 
roerige dagen in de haven van 
IJmuiden na het begin van de 
Tweede Wereldoorlog.
Tentoonstelling bij Kleindier-
sportvereniging IJmond in het 
verenigingsgebouw Cor Bos, 
Heerenduinweg IJmuiden. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’. Tevens kan men 
de tentoonstelling ‘Van Bouw-
val tot Museum’ en ‘Een Kabi-
net van Kunst, Kitsch en Kuri-
osa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.
Verhaallezing over ‘Ieder-
een wil gelukkig zijn, niemand 
wil het worden’ bij Carmen de 
Haan, St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Trio Nomade in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur, toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
17.00 uur.
Optreden Heartbeats in Café 
Bartje, Hoofdstraat Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.
Jazz Match in De Wildeman, 
Hoofdstraat 142 Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.

Maandag
4 november

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond bij Postze-
gelvereninging IJmuiden in één 
van de zalen van de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat IJmui-
den. Vanaf circa 19.45 uur.

Dinsdag
5 november

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Lezing ‘Vissen in Vogelvlucht’ 
door John Oosterhuis, voorma-
lig visserijtechnoloog. ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 Santpoort-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ashton Brothers. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
6 november

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
toonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’. Tevens kan men 

de tentoonstelling ‘Van Bouw-
val tot Museum’ en ‘Een Kabi-
net van Kunst, Kitsch en Kuri-
osa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren en vaste tentoonstelling 
voor alle leeftijden.
Allerzielen Velsen Verlicht 
op Begraafplaats Duinhof 
IJmuiden. Van 19.00 tot 22.00 
uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijkcen-
trum De Mel/Watervliet, Doel-
manstraat 34 Velsen-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ashton Brothers. Aanvang 
20.15 uur.

Donderdag 
7 november

Stadsschouwburg Velsen: 
Alex Klaasen in try out ‘Spuit-
sneeuw’. Aanvang 20.15 uur.

Velsen-Noord – De gemeen-
te Velsen is nog niet afgestapt 
van haar plannen om windturbi-
nes aan de Reijndersweg te re-
aliseren. Provincie Noord-Hol-
land heeft echter bepaald dat 
geen nieuwe windturbines ho-
ger dan 7 meter op land mogen 
komen, behalve op plekken die 
zij hebben aangewezen. De ge-
meente Velsen is samen met an-
dere gemeenten over deze bepa-
ling in gesprek met de provincie. 
Ook de overheid is voor het re-
aliseren van meer windturbines. 
Daardoor zijn in de nabije toe-
komst mogelijk toch weer ope-
ningen voor nieuwe besprekin-
gen. Windgroep IJmond heeft 
een aanvraag voor de windtur-
bines aan de Reijndersweg ge-
daan en wacht nu het hoger be-
roep van de gemeente bij de 
Raad van State af.

Windturbines 
Reijndersweg

Stadschouwburg Velsen
Premièrevoorstelling 
Erik van Muiswinkel
Velsen - Erik van Muiswinkel 
speelt op vrijdag 8 en zater-
dag 9 november (20.15 uur) de 
feestelijke (voor)première van 
zijn nieuwe show ‘Schettino!’in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
De nieuwe onemanshow van 
de Heemstedenaar ontleent 
zijn naam aan het tragikomi-
sche verhaal van de dappere 
kapitein Schettino, die voor een 
particulier pleziertje zijn com-
plete cruiseschip op de Itali-
aanse rotsen liet lopen. Waar-
na hij als eerste het zinkende 
schip verliet in een verwarmde 
reddingsboot met enkele leuke 
assistentes. 
Door razendsnel te schake-
len tussen feiten en lachwek-
kende fictie, scherpe analyses 
en sterke cabaretliedjes (be-
geleid door band Omnibuzz) 
stelt Erik in ‘Schettino!’ vragen 
die in deze onzekere tijden net 
dat extra beetje paniek en ver-
warring kunnen veroorzaken 
waaraan wij behoefte hebben. 
Na zijn solodebuut ‘4-8-’61’ en 
het grote succes van de ‘Ou-
dejaarsconference 2012’, keert 
Erik van Muiswinkel terug naar 
zijn geliefde premièretheater. 
Voorafgaand aan ‘Schettino!’ in 
Velsen kunnen bezoekers aan 
de voorstelling in de REX-Foyer 
(sponsor Rabobank Velsen en 
Omstreken) in een ongedwon-
gen sfeer genieten van een 
smakelijk tweegangen-diner. 
Aan mooi gedekte, lange tafels 
wordt samen met andere the-
aterliefhebbers in Italiaanse fa-
miliesfeer gedineerd. De prijs 

van het REX-menu, inclusief 
koffie, bedraagt 25 euro. Ver-
rassende ontmoetingen met 
onbekende tafelgenoten zijn 
bij de prijs inbegrepen! 
Reserveren voor het REX-me-
nu kan alleen in combinatie 
met een kaartje voor Erik van 
Muiswinkel. Vooraf reserve-
ren voor het REX-menu is bo-
vendien noodzakelijk. Toe-
gang vanaf 23,25 euro exclu-
sief REX-menu. Meer informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Govert de Roos en Gijs 
Kuijper)

Samen ontspannen en genieten 
in het Teutoburger Wald

Laat je verwennen in een 
4* Hotel in Wesel

5 dagen in het heerlijke 
Rijndal bij de Lorelei

6 dagen in het Zwarte Woud 
met HP, excursie en meer

Samen genieten van een 
weekendje Düsseldorf
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LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Grieks specialiteitenrestaurant Rhodos 
heeft een nieuw concept bedacht. Gas-
ten kunnen vanaf de kaart zelf een drie-
gangenmenu samenstellen tegen een 
zeer scherpe prijs van 18,50 euro per per-
soon, exclusief drank. Deze actie geldt 
van maandag tot en met donderdag en 
alleen als iedereen aan tafel het driegan-
genmenu kiest. Het driegangenmenu van 
18,50 euro geldt niet op live muziekavon-
den of feestdagen. 
Rhodos heeft een zeer uitgebreide kaart 
met voorgerechten, hoofdgerechten ge-
serveerd met rijst of frites en tzatziki en 
een aanbod van diverse nagerechten. En 
zowel vlees- en visliefhebbers als vege-
tarische gasten zullen genieten van de 
heerlijke gerechten.

Grieks specialiteitenrestaurant Rhodos, 
Plein 1945 nummer 4 in IJmuiden, 0255-
512555. Zie ook www.rhodos-ijmuiden.nl. Samen ontspannen en genieten 
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Mondhygiëniste aan 
huis; nieuw bij Viva!
Mondhygiëniste H.M. van de 
Kommer van Thuis in Mond-
zorg en de VIVA-Zorggroep 
zijn een samenwerking aan-
gegaan. In plaats van een be-
zoek aan een praktijk, komt 
de mondhygiëniste thuis 
langs voor een mondhygië-
nische behandeling. Iedereen 
is welkom, met of zonder ver-
wijzing van een tandarts. Le-

den van SENZ, de ledenser-
vice van Viva!zorggroep, kun-
nen deze service aan huis 
aanvragen via 088-9958822. 
SENZ-leden krijgen een kor-
ting van tien euro op de voor-
rijkosten. De betaling aan de 
dienstverlener gaat conform 
de NZA-tarieven mondzorg. 
Kijk ook op  www.thuisin-
mondzorg.nl.

Allerzielen op 
Ichthus Lyceum
Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
aan de Wolff en Dekenlaan staat 
op vrijdag 1 november van 08.00 
tot 12.00 uur in het teken van Al-
lerzielen. In de aula staat de ‘boom 
der oneindigheid’ opgesteld. Leer-
lingen en docenten krijgen die 
ochtend de gelegenheid om een 
persoonlijke boodschap aan een 
overleden dierbare te schrijven en 
een kaarsje aan te steken. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 8 november: 
tomaten/groentesoep, aardap-
pelen, groetne van de dag, rol-
ade. Als desert ‘Toetje van de 
Chef’. Kosten 6,-. Aanvang 12.30 
uur. Reserveren maandag 4 no-
vember tussen 11-12 uur.
Verkoop onder- en nachtmo-
de Fa. v/d Vossen. Van 10.30 tot 
± 14.30 uur.
Optreden smartlappenkoor 
Tweede Stem, zaterdag 2 novem-
ber. Aanvang 14.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Rhodos komt met drie-
gangenmenu voor 18,50

Smugglers maatje
te groot voor Haarlem

Velserbroek - Rugbyclub the 
Smugglers speelde vorige zon-
dag tegen RFC Haarlem 2. The 
Smugglers wilde zich graag re-
vancheren voor het verlies tegen 
West-Friesland, die week daar 
voor (13-47). Voor de trots van 
de spelers zelf was ook een over-
winning nodig, Haarlem blijft de 
grote rivaal van de Velserbroek-
se rugbyclub. 
Na het eerste fl uitsignaal open-
de the Smugglers zeer sterk er 
werd goed gepasst en ook goed 
getackeld. Het was dus ook niet 
verwonderlijk dat de eerste try al 
snel werd gedrukt, twee nieuwe 
try’s volgde daarop. 
Na drie try’s en twee rake con-
versies leek er wat zand in de 
motor van the Smugglers te ko-
men, een vierde try bleef een tijd-
je uit, maar net voor rust werd de-
ze toch nog gedrukt. Gaande de 

tweede helft scoorde the Smug-
glers nog een aantal try’s, twaalf 
werden er in totaal gemaakt en 
negen conversies werden door 
Hans Oldenburg raak geschoten. 
Haarlem maakte nog twee try’s 
in de tweede helft, maar miste 
beide conversies. De eindstand 
werd 78-10.
Aan Smuggler-zijde waren er veel 
spelers die zeer goed hun best 
hadden gedaan, zoals Rens Barn-
hoorn, met zijn overzicht op het 
veld en zijn mooie pass voor de 
trylijn waardoor Kelvin Duin kon 
scoren. Hans La Gro liet ook zien 
hoe snel hij kan rennen en try’s 
kan maken. Man-of-the-match 
werd Laurens Hueting. Volgens 
de captain Leon van Haaften was 
het al snel duidelijk dat hij het 
ging worden, voornamelijk door 
zijn geweldige rugbyspel van de 
wedstrijd.(Daan Rustemeijer)

Najaarsconcert COV
IJmuiden - Vrijdagavond 25 ok-
tober vond in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat te IJmui-
den het najaarsconcert plaats 
van  Christelijke Oratorium Ver-
eniging IJmuiden. Solisten wa-
ren: sopraan Jenny Haisma, te-
nor Vincent Lesage en bariton 
Robert Brouwer. Het orkest was 
Het Promenade Orkest. Uitge-
voerd werd het prachtige ora-
torium “Die Schöpfung” van Jo-
seph Haydn. Het geheel stond 
onder leiding van  dirigent  Piet 
Hulsbos.
Haydn moet ooit gedacht heb-
ben dat de Schepping weleens 
met een enorme knal gepaard 
zou kunnen zijn gegaan en daar 
is hij dan ook in Die Schöp-
fung mee begonnen. De pau-
keniste van het orkest geeft een 
paar enorme slagen op de pau-
ken en het orkest  zet gelijktijdig 
in. Even, een fractie van een se-
conde, is het stil en dan laat het 
orkest prachtige klanken horen. 
Dan weer de dreunen van de 
pauken, het orkest gaat verder 
met een minuten durende symp-
honie, zo mooi en zo helder. Ja 
zo zou het kunnen zijn begon-
nen. Maar Haydn had waar-
schijnlijk nooit van een oerknal 
gehoord.
Gedurende het hele concert za-
ten de bezoekers geboeid te 
luisteren. Ook in recitatieven, 
solozang door de solisten, kon 
men horen, dat hier niet de eer-
sten de besten stonden te zin-
gen. De inmiddels in Neder-
land welbekende Belgische te-
nor Vincent Lesage gaf weder-
om een  visitekaartje af door  zijn 
partijen met heel veel gevoel te 

zingen. Het duet van Adam en 
Eva, een prachtige vertolking 
door, de pas 25 jarige Robert 
Brouwer en Jenny Haisma was 
ontroerend mooi. Een enorm ap-
plaus viel hen ten deel. 
Dirigent Piet Hulsbos had het 
koor ‘aan zijn vingers hangen’. 
De kleinste beweging werd per-
fect gevolgd, ook door het or-
kest dat subliem speelde. Hard 
waar het hard moest zijn en heel 
zacht en gevoelig waar dat ver-
langd werd.
De muziek, de zang van solisten 
en koor, het geheel klonk per-
fect en het publiek was na af-
loop unaniem van mening, dat 
hier weer een prachtig concert 
had plaatsgevonden.
De gemeente Velsen mag te-
recht trots zijn op haar COV 
IJmuiden. Het volgende concert 
van COV IJmuiden is op 11 april 
2014. Dan vindt de jaarlijkse uit-
voering plaats van Bach’s Mat-
thäus Passion. (Arie van Geel/
foto: Afke Spaargaren)
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Sterk wisselvallig weer
Exact een week geleden was op 
de weerkaarten al te zien dat 
er op maandag 28 oktober wel 
eens stormperikelen zouden 
kunnen komen en ondergete-
kende ventileerde dat afgelopen 
vrijdag nog op Nederland 3. Ik 
had het toen over windstoten tot 
140 km/uur vlak aan zee.

Op maandagochtend kwam een 
sterk uitdiepende storing met 
daarin de restanten van ex-tro-
pische cycloon Lorenzo naar 
het Noordzeegebied. Dit gaf tot 
12.00 uur al bijzonder veel wind 
aan de kust en IJmuiden rap-
porteerde prompt een windstoot 
van bijna 140 km/uur. Op de 
Wadden werd ruim 150 km/uur 
gemeten: zeldzaam hoog! Vel-
serbroek, toch een stukje verder 
landinwaarts gelegen kwam tot 
zo’n 125 km/uur in de sterkste 
windschuivers.

In onze contreien bleef het bij 
een dikke windkracht 10, maar 
ook hier waren de windstoten 
dus erg verraderlijk. Veel bomen 
die nog vol in ’t blad stonden, 
waaiden om.

Mogelijk komen er rond het 

aanstaande weekend nieuwe 
stormperikelen, want de atmos-
feer blijft zeer onbestendig met 
de vliegende straalstroom op 
zo’n 9 kilometer nog steeds in 
de buurt van Nederland.

Wel gaat de temperatuur nu tij-
delijk even omlaag en komt op 
normale oktoberniveaus uit rond 
12 tot 13 graden. Tegen het 
weekend stijgt het kwik weer 
iets in het voorportaal van na-
derende storingen. Dan komen 
we weer uit rond een graad of 
14-15. Er is over het algemeen 
weinig zon en met name in het 
weekend regent het weer pe-
riodiek. Of er stormachtig weer 
komt is dus nog even de vraag.

Het vervolg van het (novem-
ber) weer is ongeveer hetzelfde 
als het oktoberweer van de af-
gelopen dagen. Dus de wissel-
valligheid blijft troef en van tijd 
tot tijd waait het flink door in de 
IJmond.

Meer via de weerprimeur-
lijn 0900-1234554 of www.
weerprimeur.nl .

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Bijzondere activiteiten 
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden- Traditioneel staat de 
gehele maand november bij Bi-
bliotheek Velsen in het teken van 
‘Nederland Leest’: de landelijke 
leescampagne waarbij een verge-
ten klassieker opnieuw in het zon-
netje wordt gezet. Dit jaar gaat de 
aandacht uit naar ‘Erik of het klein 
insectenboek’ van Godfried Bo-
mans. Dit boek, dat leest als een 
sprookje, vertelt het bijzondere 
verhaal van Erik Pinksterblom die 
op een nacht het schilderij ‘Wol-
lewei’ boven zijn bed in stapt en 
in de wereld van de insecten te-
rechtkomt. Daar merkt hij dat het 
verschil tussen insecten en men-
sen niet zo groot is. Het allereer-
ste exemplaar dat dit jaar in Velsen 
werd uitgereikt, was uiteraard be-
houden voor de eerste burger van 
Velsen. Burgemeester Franc Weer-
wind ontving de bijzondere editie 
uit handen van bibliotheekdirec-
teur Martijn Mewe, waarmee de 
campagne officieel van start is ge-
gaan. Bestaande leden van de bi-
bliotheek kunnen het boek in de 
maand november gratis afhalen 
in de vestigingen van Bibliotheek 
Velsen en deelnemen aan ludie-
ke acties rondom de campagne. 
In het boek staan bijzondere ex-
traatjes: u kunt namelijk net als 
hoofdpersoon Erik Pinksterblom 
het schilderij ‘Wollewei’ instappen 
en meer te weten komen over alle 
vliegende en kruipende bewoners 

uit Wollewei. Wanneer u de insec-
ten uit het boek aan het bestude-
ren bent, kan het zijn dat u zomaar 
een code tegenkomt. Vul deze co-
de in op www.nederlandleest.nl/
wollewei en u wordt net als Erik 
de Wollewei ingezogen. Daar vindt 
u talloze interessante vraagstuk-
ken en boeiende wetenswaardig-
heden die perfect te combineren 
zijn met een bezoek aan het Pieter 
Vermeulen Museum, het centrum 
voor natuur- en milieueducatie in 
Driehuis. Iedere betalende muse-
umbezoeker ontvangt het boek 
ook bij een bezoek aan het muse-
um, met in het boek een tegoed-
bon voor een fikse korting op een 
nieuw bibliotheekabonnement.
Een van de activiteiten die rondom 
Nederland Leest worden georga-
niseerd, staat in het teken van de 
bij. De bij in Nederland heeft het 
zwaar. Het ‘arbeidersvolk’ uit Erik 
of het klein insectenboek kan dan 
ook wel wat hulp en aandacht ge-
bruiken. Op woensdagavond 27 
november verzorgen de imkers 
van de Nederlandse Bijenhou-
dersvereniging een lezing over de 
bij. Aansluitend maakt u met het 
Pieter Vermeulen Museum uw ei-
gen ‘insectenhotel’. De avond start 
om 19:30 uur in de Centrale Biblio-
theek, entree bedraagt 5 euro voor 
leden en 7,50 euro voor niet-leden 
van de bibliotheek. Zie ook www.
bibliotheekvelsen.nl.

Regio - Kledingbank IJmond is 
iedere woensdag van 10.00 tot 
16.00 uur open voor iedereen met 
een inkomen op bijstandsniveau 
of lager uit Beverwijk, Heems-
kerk, Castricum, Uitgeest en ge-
meente Velsen. Om in te schrijven 
en kleding uit te zoeken moet u 
uw inkomen aantonen en dat kan 
door een van de volgende bewij-
zen: de brief van uw gemeente, 
waarin u wordt vrijgesteld van ge-
meentelijke belastingen. Uw laat-
ste loonspecificatie van uw Bij-
stands- of Wajong uitkering. Re-
cente stukken waaruit blijkt dat 
u in de schuldhulpverlening zit. 
Iedere cliënt (ook de kinderen) 
moet zich legitimeren met een 
paspoort, ID kaart of rijbewijs. Per 
bezoek betaalt u per gezin 2 eu-
ro, dit gebruikt de Kledingbank 
om haar vaste lasten te betalen. 
De Kledingbank is gevestigd aan 
Ambachtstraat 11 te Beverwijk 
(op het terrein van de Beverwijk-
se Bazaar). Extra openingsstunt: 
in de maanden november en de-
cember mag u vijf kledingstukken 
uitzoeken per bezoek in plaats 
van de gebruikelijke drie. Zie ook 
www.kledingbankijmond.nl en de 
Facebook-pagina.

Kledingbank

Driehuis - Op zaterdag 2 novem-
ber zendt de KRO/RKK het pro-
gramma ‘Ode aan de doden’ uit 
vanuit Velsen. Het is die dag Aller-
zielen, waarop volgens de rooms-
katholieke traditie de overledenen 
worden herdacht. Op begraaf-
plaats Westerveld wordt deze 
herdenking op verschillende ma-
nieren vorm gegeven. Zanggroep 
Voices is gevraagd een muzikale 
bijdrage te leveren aan dit evene-
ment. ,,We vinden het heel bijzon-
der dat we aan dit sfeervolle her-
denken deel mogen nemen’’, al-
dus een van de leden. Tijdens de 
gehele herdenking op Westerveld 
verzorgt Voices diverse muzikale 
intermezzos. Vanaf 17.00 uur biedt 
Westerveld iedereen de gelegen-
heid gezamenlijk te gedenken en 
een kaarsje te branden.

Voices zingt
op Westerveld

Velsen – De gemeente heeft in 
2012 een lijst gemaakt van mo-
numentale bomen in Velsen die 
niet zomaar mogen worden ge-
kapt. Het gaat dan om bomen in 
een historisch culturele omge-
ving. Inmiddels hebben inwoners 
en betrokkenen hierop een reac-
tie gegeven. Daarop is een aantal 
bomen aan de lijst toegevoegd en 
ook is het gebied waar een kap-
vergunning geldt uitgebreid. Bo-
vendien is de afspraak gemaakt 
dat voor het sterk snoeien of rooi-
en van bomen melding zal worden 
gemaakt. De afspraken worden in 
2014 aan de Algemene Plaatselij-
ke Verordening toegevoegd.

Monumentale 
bomen

Kwaliteitsimpuls 
centrum IJmuiden
IJmuiden – De meeste eige-
naren en huurders van kiosken 
aan de Lange Nieuwstraat heb-
ben weinig zin om nu hun kios-
ken uit te breiden. Dit was een 
deel van het plan van de winke-
liers die het tweezijdig winkelen 
aan de Lange Nieuwstraat willen 
realiseren. Ook ziet ontwikkelaar 
AM/Leyten financiële mogelijk-
heden om in het tweezijdig win-
kelen te investeren.
In februari van dit jaar besloot de 
gemeenteraad om het centrum 

van IJmuiden aantrekkelijker te 
maken. De winkeliers kwamen 
vervolgens met bovenstaand 
plan. Gemeente Velsen gaat wel 
investeren in het centrum. Bo-
vendien blijven zij de plannen 
als groeiscenario zien. Op 4 no-
vember wordt het schetsontwerp 
van het centrum besproken met 
direct betrokkenen. Daarbij zit 
ook een voorstel hoe het uiterlijk 
van de kiosken op uniforme wij-
ze kan worden verbeterd. Begin 
2014 start de inspraakperiode.

Renovatie stadhuis 
volgens planning
IJmuiden – Ondanks de extra 
werkzaamheden rondom het ver-
wijderen van asbest is de renova-
tie van het stadhuis niet verlaat. 
Momenteel wordt gewerkt aan de 
afronding van de sanering van de 
westvleugel, waar de burgerzaal 
en raadzaal zijn gevestigd. In de 
overige gebouwdelen van het ou-
de stadhuis worden de installa-
tie- en bouwwerkzaamheden nu 

afgerond. Bovendien is een start 
gemaakt met het vervangen van 
de raamkozijnen. De buitenge-
vel van de westvleugel wordt ge-
schilderd. Ook is men bezig met 
het afronden van de boring voor 
de warmte- en koude opslag. Zo-
als iedereen kan zien is begonnen 
met het herstel van het bordes. 
De officiële opening zou op 26 
maart 2014 moeten plaatsvinden.

V E R M A A K  - 
 V E R S T E LW E R K

KENNEMERLAAN 77A IJMUIDEN
(schuin t.o. Apotheek Ledeboer)

06 34633154 / 0255 577366www.gordijnateliervenice.nl

KENNEMERLAAN 77A IJMUIDEN

EIGEN
ATELIER

DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!

(in deze krant)(in deze krant)

Plus-Wijzer
Puzzel mee en win mooie prijzen!
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Nadine (11) Europees 
kampioen Karate
Velserbroek - Afgelopen zondag 
werd de 11-jarige Velserbroekse 
Nadine Hollander in Lissabon Eu-
ropees Kampioen karate. Dit was 
op het 40ste Europese Kampioen-
schap Wado kai karate toernooi in 
Portugal. Nadine, uitkomend voor 

Nederland en lid van karateschool 
Kenamju, won in een spannen-
de fi nale tegen een Engelse te-
genstandster de gouden medail-
le. Hierbij werd zij gecoacht door 
haar Kenamju trainers Rene Oer-
lemans en Cuney Cutlu.

Expo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Wegens 
succes, een terugkerende ex-
positie van de Haarlemse kunst-
schilder Wim Zuiderveld. 
Van 1 november tot en met 29 
november zijn recente werken 
van hem te bezichtigen aan de 
muren van ‘t Mosterdzaadje.
De schilderijen hangen daar als-
of ze er voor gemaakt zijn. Klas-
sieke muziek is zijn inspira-
tie van schilderen en zo komen 
klank en kleur bij hem samen 

op het doek. In zijn werk kun je 
echt verdwalen. Ook te zien tij-
dens de Kunstlijn op 2 en 3 no-
vember. ‘t Mosterzaadje is dit 
jaar ook de Kunstlijn locatie voor 
Wim Zuiderveld, hij is zelf tijdens 
deze dagen ook aanwezig. 
Op zaterdag 2 november van 
11.00 tot 17.00 uur. Op zondag 
3 november van 11.00 tot 14.30 
uur. Tijdens het concert, dat om 
15.00 uur begint, geen toegang. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Fair Play Cup voor 
Onze Gezellen E4
Regio - In het eerste weekein-
de van de herfstvakantie speel-
den een groot aantal teams van 
Onze Gezellen een toernooi bij 
FC Uitgeest. 
Aan het toernooi deden meer 
dan 50 teams mee. Hoewel de 
teams van FC Uitgeest echt te 
sterk waren voor OG E4, bleven 
ze knokken. Ze lieten het hoofd 
niet hangen en bleven probe-

ren een tegendoelpunt te sco-
ren. Aan het eind van het toer-
nooi volgde de grootste beloning 
die je kunt wensen: de Fair Play 
Cup! Die prijs ontving het team 
omdat zij van de meer dan 50 
teams die er die dag speelden, 
het meest sportieve team waren! 
Daarbij telde het gedrag van de 
ouders en coach(es) langs de lijn 
ook mee.

Santpoort-Noord - In ‘t Mos-
terdzaadje maken we op vrijdag 
1 november om 20.00 uur kennis 
met de bariton Iurii Samoilov en 
de pianiste Aksana Stahievitch. 
Het wordt een Russisch pro-
gramma met liederen van Tsjai-
kovsky en Rachmaninov.  
Op zondag 3 november om 15.00 
uur is het Trio Nomade te gast 

in ‘t Mosterdzaadje. In het pro-
gramma ‘Vogelvrij’ spelen de pi-
aniste Kanako Inoue, de klarinet-
tist Emirhamn Tuga en de bari-
ton Sinan Vural  in verschillende 
combinaties aanstekelijke, her-
kenbare en oorstrelende muziek. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Russische liederen
in ‘t Mosterdzaadje

Strawberries 
H1 wint weer 
en staat eerste
Driehuis - Het eerste mannen-
team van hockeyclub Strawber-
ries heeft afgelopen zondag met 
5-2 gewonnen van Purmerend. 
Het was een verdiende overwin-
ning die tot stand kwam door 
doelpunten van Erik van den 
Berg (2x), Gijs Henfl ing, Daan 
van Poorten en Benno Steensma. 
Strawberries speelde in de eer-
ste helft goed hockey en kwam 
nauwelijks in de problemen. Pur-
merend was duidelijk technisch 
en tactisch minder dan de thuis-
ploeg en had moeite om kansen 
te creëren. Getuige de mooie 
doelpunten in de eerste helft (3-
0 ruststand) werkte de tactiek 
van de aardbeien goed. Goe-
de intercepties volgden elkaar 
op en mooie combinaties, vooral 
het eerste doelpunt van Henfl ing 
was wonderschoon, zorgden 
voor genot bij het talrijk aan-
wezige publiek. Bovendien prik-
te strafcornerspecialist Van den 
Berg weer een doelpunt erin. In 
het begin van de tweede helft 
speelden de Driehuizenaren erg 
slordig en wist Purmerend zich 
terug te knokken in de wedstrijd. 
Een counter werd knap tot doel-
punt gepromoveerd, waarna een 
paar minuten later een strafcor-
ner hoog tegen de touwen werd 
gepusht door de aanvoerder van 
de bezoekers. Dankzij deze twee 
goals kreeg het team meer zelf-
vertrouwen, maar dat was van 
korte duur. Van den Berg scoor-
de snel na de 3-2 zijn tweede 
van de middag en daarmee was 
al snel in de tweede helft het 
verzet van Purmerend gebroken. 
Twee gele kaarten brak het team 
ook op en mede daardoor kwam 
Strawberries niet meer onder 
grote druk te staan. Bij een uit-
speelcorner vlak voor tijd werd 
ook nog een vijfde doelpunt ge-
maakt door de thuisploeg. Het 
was routinier Steensma die de 
rebound vakkundig achter de 
keeper sloeg. Dankzij de ruime 
overwinning staat Strawberries 
nu gedeeld eerste, met de Terri-
ers uit Heiloo. Zondag 3 novem-
ber staat Westerpark-uit op het 
programma en volgende week 
volgt de kraker in Driehuis tegen 
de Kraaien, dat derde staat. (Finn 
van Leeuwen)

Lezing in 
‘t Brederode 

Huys 
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 5 
november houdt John Oosterhuis, 
voormalig visserijtechnoloog, de 
lezing ‘Vissen in Vogelvlucht’. De 
lezing vangt aan om 20.00 uur en 
eindigt om 22.00 uur. De toegang 
bedraagt 6 euro en wordt gehou-
den bij Vereniging Santpoorts 
Belang aan de Bloemendaalse-
straatweg 201, 023-5383016. Zie 
ook www.santpoortsbelang.nl.

Kunstlijn op Buiten-
plaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Buitenplaats Beec-
kestijn aan de Rijksweg 134 is 
deelnemer van de Kunstlijn op 2 
en 3 november. De deelname is 
een mooi slot van de wisseltenton-
stelling die nog tot 3 november is 
te bezichtigen. In het kader van de 
Kunstlijn kunstroute is er een spe-
ciale aanbieding voor een hersft-
workshop voor kinderen: Van 15 
euro voor 7,50 euro! De workshop 
bestaat uit een rondleiding en het 
knutselen van een mooie boom-
hoed met takken. Reserveren kan 
rechtstreeks bij workshop leider 
Nicola Leijdekkers: 06-29391866 
of vianicola@gmail.com. Wie niet 
wil knutselen kan ook de gratis 
herfst-speurtocht doen voor jong 

(en oud). Zondag 3 november is 
het ook weer tijd voor de maande-
lijkse rondleiding op Beeckestijn. 
Aanmelden kan via de website van 
Buitenplaats Beeckestijn of telefo-
nisch 0255-522877.
Kunstlijn Haarlem is de oudste 
en grootste atelierroute van Ne-
derland. Ruim 200 kunstenaars 
in Haarlem en omliggende ge-
meenten stellen hun deuren open 
voor publiek. Zo ook buitenplaats 
Beeckestijn. 
Buitenplaats Beeckestijn is ge-
opend op donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl of mail naar info@buitenplaats-
beeckestijn.nl.

DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!

(in deze krant)(in deze krant)

Plus-Wijzer
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Verwendag bij 
GroenRijk Velserbroek

Velserbroek - Aanstaande zater-
dag is het VerwenDag bij Groen-
Rijk Velserbroek. Deze gehele dag 
is er van alles te beleven, van le-
zing en workshops tot heerlij-
ke proeverijen. En als klap op de 
vuurpijl is er deze gehele dag 21 
procent korting, kijk voor de voor-
waarden de website.
In het tuincentrum zaterdag di-
verse kramen van regionale on-
dernemers die met veel enthousi-
asme vertellen over hun produc-
ten en diensten. En ook zijn hun 
heerlijke producten te proeven. Bij 
Daily Juice kan men ‘powerfood 
tarwe-gras’ proeven.  Banketbak-
kerij Schmidt uit Driehuis demon-
streert de mooiste marsepeinen 
bloemen voor op een taart of cup-
cake. Welke make-up het bes-
te staat, wordt gedemonstreerd 
bij de kraam van Mieke. Wie een 
hond heeft die bang is voor vuur-
werk kan zich inschrijven voor de 
lezing van Jacobien Nieuwenhuij-
zen van de Martin Gaus honden-
school. De trimsters van De Knip-
schuur demonstreren hoe je nu 
eigenlijk een hond trimt. Geïnte-
resseerd in heerlijke wijnen & li-
keuren? Dan ben je bij de kraam 
van Slijterij & Wijnhuis De Zant-
poort / Zeewijck aan het juiste 
adres. Voor degen die meer hou-
den van bier staat de Landrover 

van Santpoortsbier bij GroenRijk 
binnen. Hier demonstreren zij hoe 
bier gemaakt wordt.
Loop na deze heerlijke proeverij-
en ook even langs de kraam van 
Vallentgoed Worstenmakerij om 
de heerlijke worsten te proeven. 
Natuurlijk ontbreekt deze dag 
de proeverij van Streeckproduc-
ten niet en is er een demonstra-
tie op de Weber barbecue. Voor 
diegene die liever iets anders met 
hun handen doen deze dag zijn 
er verschillende workshops zoals 
de boeket draaien, krans opma-
ken en/of tafeldecoratie met bat-
terijverlichting. In navolging van 
het vorige succes kan men zich 
weer aanmelden voor de gra-
tis snelle tuinschets door een er-
kende hovenier. Voor de kinde-
ren is er naast de kraam met kle-
ding en accessoires van ‘The An-
gels Store and more’ de kraam 
voor het kinderschminkers. Tij-
dens het wachten kunnen de kin-
deren hier gezellig sjoelen of kij-
ken naar de ballonnenvouwer, die 
er is van 10.30 uur tot 13.00 uur. 
Voor de kinderen is er de gehe-
le dag een gratis inloop workshop 
met als thema herfst. Geen proe-
verij maar wel heel leuk is de de-
monstratie Lasagnebeplanting 
met bollen. Zie ook www.groen-
rijkvelserbroek.nl.

IJmuiden - Zondag 3 novem-
ber wordt in Sporthal IJmuiden 
Oost, Tiberiusplein 6 een gro-
te rommelmarkt met ongeveer 
80 kramen vol oude spullen ge-
organiseerd. De toegang be-
draagt 2 euro, kinderen  gratis. 
De markt is geopend van 09.00 
tot 15.00 uur. De kantine is weer 
geopend voor koffie en appel-
taart. Meer informatie: telefoon 
0255-517821.

Rommelmarkt

Regio - Ineke Smit Uitvaartver-
zorging verzorgt samen met Ds. 
Egbert de Lint een lezingency-
clus met het thema Levenskunst 
bij verlies. In de zomer van 2008 
was Ada de Jong met haar gezin 
op vakantie in het noorden van 
Italië. Tijdens de afdaling van de 
Mont Dolent verongelukten voor 
haar ogen haar man en hun drie 
kinderen. Samen met Christa 
Anbeek schreef Ada het veel ge-
prezen boek ‘De berg van de ziel, 
een persoonlijk essay over een 
kwetsbaar leven’. Egbert de Lint 
zal Ada interviewen over haar le-
ven na dit grote verlies. Na de 
pauze is er ruimte voor vragen. 
De lezing wordt dinsdag 12 no-
vember om 20.00 uur gehou-
den in de Oosterkerk, Zomerka-
de 165 in Haarlem. De entree is 
gratis. Voor informatie: info@in-
ekesmit.nl of 06-54661799.

Lezing over 
verlies

IJmuiden - Zondag 3 november 
is de jamsessie weer terug in de 
Zeewegbar. Het belooft een ge-
zellige middag en avond te wor-
den met verschillende muzi-
kanten met diverse specialitei-
ten. Wie zin heeft om een deun-
tje mee te zingen of spelen is 
van harte welkom. Deze jamses-
sie is niet maandelijks dus houd 
de website en Facebook-pagi-
na goed in de gaten. Uiteraard 
is er weer overheerlijke soep en 
lekkere hapjes. Aanvang 17.00 
uur. Zie ook www.zeewegbar.nl 
en op Facebook als Zeewegbar 
Centraal.

Jammen in 
de Zeewegbar

Gedenken op Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld staat op za-
terdag 2 november op een bijzon-
dere manier stil bij de gedenk-
dag ‘Allerzielen’. Tussen 17.00 en 
19.30 uur is het gedenkpark sfeer-
vol verlicht en wordt op verschil-
lende manieren gelegenheid ge-
boden overleden dierbaren te ge-
denken en een kaarsje te bran-
den. De band ‘Venice’ zal deze ge-
denkavond muzikaal opluisteren. 
Verschillende muzikanten en ko-
ren zorgen daarnaast voor pas-
sende achtergrondmuziek. 
Westerveld vindt het belangrijk 
om herinneringen levend te hou-
den en nabestaanden te helpen 
de draad van het leven weer op 
te pakken. Carla Bosua, directeur 
van Westerveld: ,,Er is een toe-
nemende behoefte van mensen 

om hun dierbaren gezamenlijk te 
herdenken. Dat merkten wij bij-
voorbeeld ook vorig jaar op 2 no-
vember toen er zo’n tweeduizend 
mensen naar Westerveld kwa-
men.’’
In het kader van een televisiepro-
gramma van de RKK wordt op 2 
november vanaf Westerveld een 
live-uitzending verzorgd. Tijdens 
de uitzending (Nederland 2, 17.45 
uur) geven presentatoren Wilfred 
Kemp en Hella van der Wijst een 
indruk van de manier waarop Ne-
derland Allerzielen beleeft. Hella 
van der Wijst: ,,Waar je ook staat, 
op momenten van groot verdriet 
om een geliefde, komt kracht vaak 
uit de kleinste rituelen. Het simpel 
aansteken van een kaarsje is zo’n 
ritueel. Zo is mijn eigen ervaring 
elk jaar opnieuw met Allerzielen.’’

Velserbroek – Provinciaal Wa-
terleidingbedrijf Noord-Hol-
land wil haar hoofdkantoor in 
Velserbroek uitbreiden van 50 
naar 70 procent bebouwing. 
Het bestemmingsplan voor-
ziet in mogelijkheden hiertoe. 
De formele wijzigingsprocedu-
re wordt gestart met het ter vi-
sie leggen van het ontwerpwij-
zigingsplan en het bieden van 
inspraak. 

PWN wil 
hoofdkantoor 

uitbreiden

Tata Orkest en Douane 
Harmonie in Schouwburg
Velsen - Op zondagmiddag 10 
november geeft het Tata Steel 
Symfonisch Blaasorkest, onder lei-
ding van. Hennie Ramaekers, sa-
men met de Douane Harmonie, 
onder leiding van Frenk Rouschop 
een concert in de Stadsschouw-
burg Velsen in IJmuiden. De Dou-
ane Harmonie brengt een afwisse-
lend programma met veelal lichte 
muziek. Van Ray Charles en Earth 
Wind & Fire tot Björk en Burt Ba-
charach. In een aantal songs be-
geleidt het orkest Suzan Seegers, 
een veelzijdige zangeres die mo-
menteel avond aan avond optreedt 
met haar eigen show ‘Suus zingt 
Toon’. Ennio Morricone vormt, sa-
men met Suzan Seegers, de scha-
kel tussen beide orkesten. Ook 
met het Tata Steel Orkest zingt zij 
een nummer en beide orkesten 
hebben een stuk van de compo-
nist van veel prachtige filmmuziek 
op de lessenaar. Ook op het pro-

gramma van het Tata Steel Orkest 
staat de prachtige Suite Françai-
se van Darius Milhaud, en de 1e 
Slavische Dans van Dvorak. Ook 
speelt het orkest nog één keer 
Boule de Feu van Jos Hanniken.
Kortom, een afwisselend program-
ma van twee toporkesten en een 
topzangeres op de zondagmiddag. 
De kaarten zijn gratis en kunnen 
besteld worden via het Tata Steel 
Orkest op secretaris@tatasteelor-
kest.nl of via elefoonnummer 06-
51079045. 
Tata Steel medewerkers worden 
verzocht hun adrescode en ka-
mernummer te vermelden, zodat 
ze de kaarten via de interne post 
van Tata Steel kunnen ontvangen. 
De zaal is open om 14.00 uur en de 
voorstelling begint om 14.30 uur.
Bij het Tata Steel Stadion, vlak-
bij de schouwburg, zijn ruim vol-
doende gratis parkeerplaatsen be-
schikbaar.

De Zandpoort 2013 
boordevol historie
Santpoort-Zuid - De presenta-
tie van De Zandpoort, de jaarlijkse 
uitgave van Stichting Santpoort, 
op 26 oktober in het Brederode-
huis, was een groot succes. 
In een volle zaal hield Jos Diekstra 
een boeiend verhaal over Kenne-
mergaarde, dat dit jaar 100 jaar 
bestaat. Met dit verhaal in het 
hoofd loopt niemand meer ach-
teloos aan dit ‘huis tussen ho-
ge  statige bomen’ voorbij. Wet-
houder Westerman nam het eer-
ste exemplaar van deze 26ste edi-
tie in ontvangst. Hij deed dit met 
een aanvullend verhaal over de 
historie van Santpoort. Liggende 
op een belangrijk knooppunt van 
wegen in het graafschap Holland 
was dit met recht een ‘poort door 
het zand’. 
Verder was het goed te horen dat 
er plannen zijn om naast het her-
stel van het park, ook het prach-
tige, maar ernstig verwaarloosde 
hek van Kennemergaarde te res-
taureren. 
Bijzonder was de aanwezigheid 
van een aantal repatrianten,  die 
na de oorlog in Indië in Kenne-
mergaarde en Duin en Kruidberg 

werden opgevangen. Hun herin-
neringen zijn te lezen in De Zand-
poort.
Ook nu weer werkten velen mee 
aan deze uitgave: Wim van Hooff 
schrijft in ‘De kerk van Jan Gij-
zen lag in … Schoten’ over de in-
tensieve relatie tussen Jan Gij-
zenvaart (Santpoort-Zuid) en het 
nog zelfstandige Schoten. Verder 
is er aandacht voor de ontwikke-
lingen in de dorpskern van Sant-
poort-Zuid. Jan  Morren beschrijft 
de veranderingen van de locaties 
van de huidige Dekamarkt en Ga-
rage Immers, Gerrit Jonker teken-
de herinneringen op aan Van der 
Vlugt met ijssalon en Garage van 
der Velden, die later naar Sant-
poort-Noord verhuisde.  
Losse exemplaren zijn verkrijgbaar 
bij Brederode Boeken, Hoofd-
straat 234, Santpoort-Noord. 
Zaterdag 2 november sluit de 
Stichting zich aan bij de parkex-
cursie, die om 10.00 uur op Ken-
nemergaarde wordt gehouden 
in het kader van de Natuurwerk-
dag. Aanmelden kan via stich-
tingsantpoort@gmail.com of 023- 
5382640.
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Lokale partijen 
slaan handen ineen
Regio - Acht lokale partijen uit 
de IJmond hebben vriend en vij-
and verrast door de handen in-
een te slaan. Velsen Lokaal, LGV, 
Heemskerk Lokaal, Liberaal 
Heemskerk, PU, UVP, Democra-
ten Beverwijk en Gemeente Be-
langen willen op deze manier 
onderwerpen aan pakken die het 
eigen gemeentegebied overstij-
gen. In de historie van de IJmond 
is het nog niet eerder voorgeko-
men dat zoveel politieke partijen 
een soortgelijke samenwerking 
aan zijn gegaan.
Tijdens de bijeenkomst van de 
gemeenteraden op 14 okto-
ber 2013 bleken bijna alle par-
tijen bereid te zijn om nu einde-
lijk eens serieus de lokaal over-

stijgende problemen samen aan 
te pakken. De acht lokale par-
tijen pleiten voor een uniforme 
werkwijze. 
Dit begint bij een startnotitie. 
Aan de hand van deze notitie 
bepaalt elke gemeenteraad of 
het onderwerp het beste lokaal 
of IJmondiaal kan worden aan-
gepakt. De besluitvorming blijft 
hoe dan ook bij de gemeentera-
den zelf.
De samenwerking is ook abso-
luut geen route naar een fusie 
tussen de vier gemeenten. Uit-
geest beslist in januari of de ge-
meente bij de IJmond betrokken 
wilt blijven, of dat ze zich aan-
sluiten bij de zogeheten CAL-
gemeenten.

Ontwikkelingen
in Spaarnwoude

Velsen-Zuid - Elke tien jaar 
moeten bestemmingsplannen 
worden aangepast aan de actua-
liteit. Dat geldt ook voor bestem-
mingsplan Spaarnwoude. Op 16 
mei heeft in deze krant een op-
roep van de gemeente gestaan 
om initiatieven voor Spaarnwou-
de in te dienen, zodat deze kun-
nen worden meegenomen in het 
bestemmingsplan. Die oproep 
leidde tot zeven reacties.
Gemaal De Velserbroek heeft het 
verzoek gedaan om een bouwu-
nit te plaatsen voor de renovatie-
werkzaamheden. Men wil deze 
unit later ombouwen tot bezoe-
kerscentrum. Het college stemt 
in met deze verzoeken.
Het paintballcentrum in Spaarn-
woude deed verschillende ver-
zoeken die konden worden ge-
honoreerd, zoals uitbreiding van 
de bebouwing, een tokkelbaan 
en gebruik maken van het water. 
Afgewezen werden solitaire ho-
reca en ontheffing voor het rij-
den van het parkeerterrein naar 
de de accommodatie. 
Een bewoner aan Amsterdamse-
weg 85 wilde een extra woning, 
een carport, een zwembad en 

extra kantoorruimte op zijn per-
ceel. Alleen het kantoor en het 
zwembad passen binnen de mo-
gelijkheden. 
Een verzoek voor een nieuwe 
ligplaats aan Zijkanaal B is af-
gewezen.
De bewoner van Zijkanaal B weg 
10 verzocht om minder verkeer 
langs de Amsterdamseweg, zo-
iets ligt echter niet in handen 
van de gemeente. Wel mag de 
bewoner zijn schuur uitbreiden.
Belangenvereniging Noord- en 
Zuid Spaarndammerpolder ver-
zoeken onder andere het aantal 
evenementen in Spaarnwoude 
niet te vermeerderen en de ge-
luidscontouren van Schiphol niet 
te wijzigen. Veel van deze ver-
zoeken hebben weinig te maken 
met het bestemmingsplan. 
Een initiatiefnemer kwam met 
een voorstel op het gebied van 
duurzaamheid: een ringgaslei-
ding met collectieve warmte/
koude opslag. Hoewel de ge-
meente enthousiast is over het 
idee van de opslag. De ringgas-
leiding met tank kan in een later 
stadium in het bestemmingsplan 
worden ingepast.

Samen ontspannen en genieten 
in het Teutoburger Wald

Laat je verwennen in een 
4* Hotel in Wesel

5 dagen in het heerlijke 
Rijndal bij de Lorelei

6 dagen in het Zwarte Woud 
met HP, excursie en meer

Samen genieten van een 
weekendje Düsseldorf

€ 89.-

€ 259.-

€ 60.-

€ 89.-

€ 135.-

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Zie 50PlusWijzer

Velsen – Is het IJmuiden of Vel-
sen? Staat IJmuiden bekend om 
zijn vis of om Tata Steel? Hoe krijg 
je inwoners en bedrijven voor het 
Kennisrijk Werken naar Velsen? En 
hoe maak je Velsen aantrekkelij-
ker voor toeristen? Dat is allemaal 
onderwerp van gesprek bij city-
marketing. Een van de opvallen-
de conclusies van de behandeling 
van dit onderwerp bij de Perspec-
tiefnota 2013 is dat Velsen/IJmui-
den zoveel sterke kanten heeft, 
dat dit eigenlijk een zwakte is. ,,We 
moeten een keuze maken en dat 
is niet gemakkelijk’’, zei wethouder 
Verkaik. ,,De belangrijkste vraag 
bij citymarketing is: Wat willen we 
bereiken? Daarom gaan wij nu 
een plan van aanpak maken met 
uitgangspunten en de stappen die 
we willen gaan zetten. De agenda 
hiervan zal in februari 2014 wor-
den gepresenteerd.’’ Velsen heeft 
al veel gedaan om het profiel van 
de gemeente te versterken en pro-
moten. IJmuiden aan Zee, dynami-
sche haven, avontuurlijke en actie-
ve kustplaats zijn meer dan kreten. 
Er zijn al structuren gelegd waarop 
kan worden voortgeborduurd. Het 
doel van de aanpak is om nadruk-
kelijker inzicht te krijgen in daad-
werkelijke acties en budgetten. 
Mogelijk komt er een citymana-
ger die de speciale taak krijgt al-
les aan te jagen en te stroomlijnen.

Velsen 
doet aan 

citymarketing

Velsen – Elke gemeente moest 
voor 31 oktober een plan bij de 
overheid indienen over de overna-
me van de jeugdhulp naar de ge-
meente, zoals staat gepland per 1 
januari 2015. De gemeente Velsen 
werkt hierbij nauw samen met in 
de eerste plaats de vier IJmondge-
meenten en daarnaast gemeenten 
in Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer. Wethouder Baerveldt 
liet weten nog veel vragen te heb-
ben over de cijfers. Zowel het aan-
tal jeugdigen dat gebruik maakt 
van regelingen als de hoogte van 
de budgetten zijn nog steeds on-
bekend. Wel zeker is dat de ge-
meente zal blijven samenwerken 
met de organisaties die nu ook 
bij Jeugdhulp zijn betrokken. Om-
dat de budgetten kleiner worden 
zal de werkwijze moeten verande-
ren. Dat wordt doorgesproken met 
cliënten en organisaties. De aan-
dacht zal worden gericht op pre-
ventief werken. Organisaties zullen 
zoveel mogelijk ambulante hulp 
gaan verlenen. 2014 wordt als een 
soort testjaar gezien. Cliënten die 
in 2014 een indicatie voor jeugd-
zorg krijgen of hebben behouden 
hierop ook in 2015 nog recht. In 
Velsen zal wijkgericht worden ge-
werkt, al zullen er de eerste tijd 
nog geen zeven wijkpunten zijn. 
Doel is om per gezin één plan en 
één zogenaamde regisseur te heb-
ben, zodat de lijnen kort zijn. 

Transitie 
Jeugdhulp

Critici HOV vragen om 
Rekenkameronderzoek
Velsen - In een gezamenlijke brief 
vragen 22 bedrijven, bewoners-
organisaties en stichtingen en 16 
politieke partijen de Randstedelij-
ke Rekenkamer om onderzoek te 
doen naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de HOV pro-
jecten Velsen en het Gooi. Deze 
critici zijn verenigd in enkele be-
langenorganisaties die zich op in-
ternet presenteren via www.bus-
baannee.nl en www.stopvelsen-
hov.nl.
Zowel over het HOV tracé in Vel-
sen als dat in het Gooi doen de 
critici dezelfde observaties: nut en 
noodzaak zijn onvoldoende aan-
getoond; de tracés leveren te wei-
nig tijdwinst en hebben weinig nut 
voor de reizigers; de tracés zijn on-
nodig duur en risicovol; er is on-
voldoende gekeken naar alterna-
tieve en goedkopere tracés; de 
tracés hebben een grote negatie-
ve impact op de leef- en woon-
omgeving en de tracés tasten na-
tuur en in het bijzonder Ecologi-
sche Hoofdstructuren in Noord-
Holland aan.
De provincie werkt aan deze HOV 
projecten om automobilisten te 
verleiden de bus te nemen in 
plaats van de auto. De critici stel-
len grote vraagtekens bij de haal-
baarheid van deze doelstelling. 
Desalniettemin zeggen de critici 
niet per definitie tegen HOV te zijn, 
maar wel tegen de gekozen uit-
werkingen. “Het belangrijkste cri-
terium om mensen uit de auto te 
krijgen is een kortere reisduur van 
deur tot deur. Door de beperkte 

tijdwinst op de beoogde trajecten 
in combinatie met grotere afstan-
den naar de haltes, zullen reistij-
den van deur tot deur niet signifi-
cant afnemen en in sommige ge-
vallen zelfs toenemen. Reizigers-
groei zal daardoor niet plaatsvin-
den. Een investering van 200 mil-
joen euro in deze HOV-projec-
ten weegt dan ook niet op tegen 
de onzekere baten. Sterker nog: 
wij denken dat het leidt tot verde-
re afbraak van het OV-netwerk in 
Noord-Holland”. 
In hun ogen is er sprake van plan-
optimisme of bestuurlijk wens-
denken van de verantwoordelij-
ke bestuurders van de provincie 
Noord-Holland en van betrokken 
gemeenten zoals Velsen en Hil-
versum. Tot nu toe lijkt hun kritiek 
echter aan dovemansoren gericht, 
althans in de politiek. Hoewel er 
politiek draagvlak is in de provin-
cie en de betrokken gemeenten, 
met uitzondering van de gemeen-
te Blaricum, staat dit in schril con-
trast met de schijnbare afwezig-
heid van draagvlak in de samen-
leving. De weerstand in de samen-
leving lijkt met het concreter wor-
den van de HOV plannen zelfs toe 
te nemen. Meer dan 5000 mensen 
hebben de petities getekend te-
gen deze HOV-projecten.
Vanwege het uitblijven van con-
crete en serieuze antwoorden op 
hun vragen en kritiek, hebben de 
critici nu een brief gestuurd waar-
in ze de Randstedelijke Rekenka-
mer vragen om een onafhankelijk 
oordeel.

IJmuider Harmonie 
huldigt haar leden

Velsen-Zuid - Op 23 oktober 
heeft muziekvereniging IJmui-
der Harmonie zes jubilerende 
leden in het zonnetje gezet. De 
muziekvereniging is er bijzon-
der trots op deelgenoot te mo-
gen zijn van het feit dat Yvon-
ne Noordzij en Tineke Verkooien 
25 jaar lid zijn bij de vereniging. 
Carla Ouwehand en Monique 
van der Heijde-Vellema 40 jaar 
lid zijn. Gerrit de Jong 50 jaar lid 
is en Dini van der Nulft zelfs 60 
jaar lid is. 
De voorzitter dankte alle jubile-
rende leden en prees hen voor 
hun inzet en ondersteuning in al 
die jaren voor de IJmuider Har-
monie. De bekende versierse-

len werden opgespeld en uiter-
aard werden zij in de bloeme-
tjes gezet. Wethouder Wester-
man die uitgenodigd was, ont-
vouwde een mooie anekdote 
over Velsen 240 jaar terug (240 
is het opgetelde aantal jaren dat 
bovengenoemde leden lid zijn 
van de IJH).
De afdeling voorzitter en secre-
taris van de werkgroep muziek 
van de Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap overhandig-
de bloemen en een oorkonde. In 
het bijzijn van familie en vrien-
den van de jubilarissen werd er 
nog een kleine receptie gegeven 
in het muziek gebouw Tolsduin. 
(foto: Stefan Ruijgrok Fotografie)
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Colofon

IJmuiden heeft een heel mooie 
wandelomgeving! Er zijn in IJmui-
den dan ook diverse wandelgroe-
pen actief. Deze groepen bestaan 
vaak al een aantal jaar én zou-
den het erg leuk vinden als er af 
en toe nieuwe mensen bij aan-
sluiten. Op maandagochtend kunt 
u vanaf 10.00 uur meelopen met 
de wandelgroep vanaf Buurtcen-
trum de Spil. Zij lopen een pitti-
ge wandeling, afhankelijk van het 
weer 1 á 2 uur lang. De groep be-
staat uit mannen en vrouwen van 
verschillende leeftijd, opgeven is 
niet nodig, u kunt gewoon aan-
sluiten. Op dinsdagochtend kunt 
u om 10.00 uur meelopen met de 
startgroep van sportief wandelen, 
vanaf Buurtcentrum de Spil. De-

ze groep bestaat uit beginners die 
hun conditie willen opbouwen. Zij 
wandelen ongeveer 30 tot 45 mi-
nuten. Opgeven kan bij Liza Ron-
de 06-12798959. Op dinsdagmid-
dag kunt u om 14.00 uur meelo-
pen met de wandelgroep van-
af Buurthuis de Brulboei. Deze 
groep bestaat uit een aantal en-
thousiaste dames die 1 á 2 uur 
wandelen. Soms drinken zij on-
derweg een kopje koffie. Gezellig-
heid is belangrijk. Opgeven is niet 
nodig, u kunt gewoon langsko-
men. Op woensdagochtend vanaf 
9.30 uur wandelt een damesgroep 
door de duinen van IJmuiden. Zij 
vertrekken vanaf Buurtcentrum de 
Spil en wandelen 1 á 2 uur. Deze 
groep is uitsluitend voor dames, 

drie dames hebben de basistrai-
ning wandelbegeleider gevolgd en 
geven tijdens de wandeling rek- 
en strek-oefeningen. Opgeven is 
niet nodig. Op woensdagochtend 
om 10.00 uur vertrekt er een groep 
vanuit Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Deze groep wandelt ongeveer 
2 uur met koffiepauze. De groep 
is op het moment vol. Wilt u toch 
wandelen vanuit De Dwarsligger? 
Neem dan contact op met Liza 
Ronde (06-12798959) om te kijken 
of er een nieuwe groep gestart 
kan worden. Heeft u interesse of 
wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Liza Ronde, buurt-
sportcoach volwassenen in IJmui-
den Tel: 06-12798959 of mail: liza-
ronde@welzijnvelsen.nl

De Mel-Watervliet - De verha-
lengroep is een nieuwe activi-
teit voor dames op leeftijd, waar-
bij tijd wordt genomen om sa-
men terug te kijken op het le-
ven en mooie verhalen met el-
kaar te delen. Wat deed u op het 
schoolplein, met wie deelde u 
lief en leed, heeft u een fijn le-
ven (gehad), wat zijn uw levens-
lessen en wat er aan de orde 
komt. De bijeenkomsten worden 
geleid door: Sylvia Neuféglise 
(Noorderkerk) en Judith de Ruy-
ter (Wijkcentrum de Mel-Water-
vliet). De bijeenkomsten vinden 
plaats op 6 woensdagochten-
den van 10.00 tot 11.30 uur. Da-
tums: 30 oktober, 13 en 27 no-
vember, 11 december, 15 en 29 
januari. Deelnemen kost 10 eu-
ro (incl. kopje koffie/thee) Meer 
weten? Bel: 0251-226445. Opge-
ven bij Judith de Ruyter

Verhalengroep

De Dwarsligger - Op zondag 3 
november vindt in Buurtcentrum 
de Dwarsligger een Zomipo-
voorstelling  plaats. Eddy van 
Damme en Ria Hurkens brengen 
een gezellige meezingmiddag 
met oude, vertrouwde liedjes. De 
zaal gaat om 13.30 uur open en 
de voorstelling begint om 14.00 
uur. De ingang is i.v.m. wegwerk-
zaamheden aan de Bethelgeu-
zestraat! Wilt u kaarten, ga even 
langs of bel met de buurtcentra. 
Kosten 4 euro voor een kaart en 
2 euro extra als u met een taxi 
gehaald of gebracht wil worden. 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Zomipo

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei organiseert weer een 
filmavond voor vrouwen op 
woensdag 13 november. 
U ziet dan de komedie ‘The big 
wedding’, met Robert de Niro, 
Katherine Heigl en Diane Ke-
aton. Een bruiloft is normaal ge-
sproken een heuglijke dag voor 
bruid en bruidegom, maar dan 
moet de familie de boel natuur-
lijk niet verstoren. 
Kaarten à 2,50 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. De film start 
om 20.00 uur. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Filmavond
voor vrouwen

De Spil - Wist u dat u in Buurt-
centrum de Spil yoga-lessen 
kunt volgen? De oefeningen 
van Hatha yoga maken het li-
chaam soepeler en sterker. In- 
en uitademing word tijdens de 
oefeningen nadrukkelijk ge-
bruikt, dit versterkt de adem-
beheersing. Hiermee wordt 
voorkomen dat u het lichaam 
tijdens de oefeningen onge-
wild forceert. De combinatie 
van adem en beweging maakt 
u bewuster van uw fysieke mo-
gelijkheden en grenzen en hoe 
u die grenzen kunt verruimen. 
Door grip te krijgen op uw be-
wegings- en adempatroon, 
wordt het denken rustiger en 
evenwichtiger. 
De lessen worden gegeven 
door Leonie Konijn op don-
derdag van 11.00 tot 12.00 uur, 
van 19.00 tot 20.00 uur en van 
20.15 tot 21.15 uur. Voor 35 les-
sen betaalt u 116 euro. 
U kunt altijd langs komen voor 
een gratis proefles en later in-
stappen is geen probleem. 
Meer weten? Bel Cursus & Zo, 
0255-548548 of de Spil, 0255-
510186.

Yoga

De Brulboei - Natuurlijk organi-
seert Buurthuis de Brulboei ook 
dit najaar de beroemde Rommel-
markt. Op zondag 17 november 
van 10.00 tot 14.00 uur. Vindt u 
het heerlijk om te struinen tus-
sen oude en nieuwe spullen, be-
zoek dan deze rommelmarkt. 
Wellicht vindt u iets leuks en 
vaak voor een kleine prijs.Wilt 
u zelf uw spullen verkopen dan 
kunt u vanaf maandag 11 no-
vember voor 3,50 euro een tafel 
huren. Bezoekers gratis entree. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Rommelmarkt

De Mel-Watervliet - Dinsdag-
avond 5 november van 19.30 tot 
21.30 uur start bij voldoende in-
schrijvingen de workshop muts 
haken in Wijkcentrum de Mel-
Watervliet. In twee avonden ha-
ken deelnemers een origine-
le (dieren)wintermuts. De eerste 
avond worden de basissteken 
aangeleerd met een proeflapje, 
waarna een muts wordt uitge-
kozen om te haken. Deelnemen 
kost 15 euro voor twee avonden 
inclusief materiaal koffie/thee. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Workshop 
muts haken

Training ‘Liever 
bewegen dan moe!’
Buurtsport - Op dinsdag 29 
oktober start de training ‘Lie-
ver bewegen dan moe, verzorgd 
door Context in samenwerking 
met Stichting Welzijn Velsen. 
Het is een vrouwen-fit-pro-
gramma op dinsdagochtend, 
waarin vrouwen gezondheids-
informatie krijgen en samen de 
conditie verbeteren. Het pro-
gramma duurt acht weken. Het 
wordt gegeven door een sport-
trainer en een preventiedeskun-

dige van Context. De eerste bij-
eenkomst is een voorlichting 
over het programma. De ande-
re 7 bijeenkomsten beginnen 
met een gezondheidsvoorlich-
ting. De training is gratis en zal 
plaatsvinden van 9.30 tot 11.30 
uur bij Sportpark Zeewijk, Zui-
derkruisstraat 72 in IJmuiden. 
Ook na 29 oktober kunt u aan-
sluiten. Meer weten? Bel 06-
12798959 (Liza Ronde, buurt-
sportcoach volwassenen).

Kinderkleding- 
en speel-

goedbeurs
De Brulboei - In een tijd van ca-
deautjes verzamelen is een kin-
derkleding- en speelgoedbeurs 
een goede gelegenheid om met 
leuke en mooie spulletjes thuis 
te komen.
Lekker struinen door het diver-
se aanbod en uw slag slaan. Dat 
kan op woensdagavond 20 no-
vember van 19.00 tot 20.30 uur. 
Wilt u zelf nog bruikbare en 
mooie kleding of speelgoed ver-
kopen dan kunt u vanaf maan-
dag 11 november voor 2,50 eu-
ro een tafel huren. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

Wandelgroepen in IJmuiden

Velsen - Nog twee maanden te 
gaan en toch zitten we al op de 
80 meldingen, vorig jaar totaal 84 
meldingen. De meest voorkomen-
de klacht is ‘overlast van perso-
nen’; dit kan bestaan uit schreeu-
wen, slaan met de deuren, stam-
pen, ruzie maken enz. Op een 
tweede plek staat: bedreiging/in-
timidatie/lastig vallen. De derde 
plaats is voor de bekende tuin/
grondgeschillen. Vaak is het zo dat 
de aard van de klacht een aanlei-
ding is om ons te bellen. Meestal 
zit daar iets heel anders onder, bv. 
heimwee naar de verhuisde buren; 
een zieke binnen de familie; wer-
keloos geworden enz. Als je slecht 
in je vel zit, wordt je ook sneller ge-
raakt en de irritatie is dan geboren. 
Het is dan de kunst om op een rus-
tige manier je buren aan te spre-
ken om te zeggen dat je ergens 
last van hebt. Bemiddelaars kun-
nen een rol spelen in het herstel-
len van de communicatie, hoe mi-
nimaal ook. Bv. het elkaar met rust 
laten kan al als grote winst worden 
gezien. Mocht u een melding heb-
ben, of vragen, dan kunt u bellen 
met buurtbemiddeling: 0255-548 
520 of stuur een mail naar www.
buurtbemiddelingvelsen.nl.

Buurt-
bemiddeling 80 
keer benaderd
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Zaterdag 2 november v.a. 15.00 uur

Website Velsen even eruit
Op zaterdag 2 november zijn de website en het digitale loket van de ge-
meente Velsen vanaf 15.00 uur niet bereikbaar door onderhoudswerk-
zaamheden. De verwachting is dat het onderhoud rond middernacht is af-
gerond.

Eerste AntiKraakBieb 
staat in Velsen-Noord
Op woensdag 6 november 2013 
opent wijkwethouder Robert te 
Beest de deuren van de allereer-
ste AntiKraakBieb in Nederland 
aan de Noorderlaan 21 in Velsen-
Noord.

De AntiKraakBieb zit tijdelijk in het 
pand aan de Noorderlaan. Wijkbe-
woners kunnen er boeken halen en 
brengen, kennismaken met eReaders 
en eBooks. De AntiKraakBieb is gra-
tis en je hoeft geen lid te zijn om mee 
te doen: een boek brengen = een boek 
halen.
 
Voor bibliotheekleden is de Anti-
KraakBieb een extra service: zij kun-
nen er bestelde bibliotheekboeken 
ophalen en inleveren en er zijn eRea-
ders te huur. Je kan er ook ter plekke 
lid worden. De inwoners van Velsen-
Noord wordt gevraagd om hun ideeën 
en ervaringen te delen met iedereen.

De kosten van deze bibliotheek zijn 
minimaal door tijdelijke behuizing, 
vrijwillige medewerkers, slimme lo-
gistieke oplossingen en een collec-
tie die zichzelf vernieuwt. Initia-
tiefnemers zijn Bibliotheek Velsen, 
IJmond Werkt! en Wooncorpora-

tie Kennemerhave. De bibliotheek 
brengt boeken & kennis in, IJmond 
Werkt! zorgt voor personeel en in-
richting en Wooncorporatie Kenne-
merhave zorgt voor de huisvesting.

Het pand Noorderlaan 21 staat te 
koop. Als het verkocht wordt, ver-
huist de AntiKraakBieb naar een an-
der pand. Niet alleen kennis wordt 
dus gedeeld, maar ook gebouwen.

Afspraken jeugdhulp IJmond
Hoe zorgen de IJmondgemeenten 
er samen voor dat de jeugdhulp 
netjes doorloopt als zij daar in 
2015 verantwoordelijk voor wor-
den? Daar hebben zij – in overleg 
met alle betrokkenen – afspraken 
over gemaakt.

Met ingang van 2015 worden de ge-
meenten verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp; dan wordt de nieuwe 
Wet Jeugdhulp van kracht. Vóór 31 
oktober moesten de gemeenten af-
spraken maken met elkaar over hoe 
zij ervoor gaan zorgen dat de conti-
nuïteit van de jeugdhulp is gewaar-

borgd. Dat hebben de vier IJmond-
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen nu gedaan, zo-
als vereist door het rijk. De afspra-
ken zijn tot stand gekomen na over-
leg met betrokken ambtenaren bij de 
vier gemeenten, de aanbieders en in-
stellingen in de jeugdhulp en de fi-
nanciers.

De komst van de jeugdhulp van het 
rijk naar de gemeenten wordt ‘tran-
sitie’ genoemd. De afspraken worden 
nu naar de Transitiecommissie Stel-
sel Jeugd gestuurd, die ze zal beoor-
delen.

Beplanting Kromhoutstraat
Nieuwe planten zijn kwetsbaar. 
Het droge weer dit jaar heeft het 
groen aan de Kromhoutstraat 
geen goed gedaan; wat dood is 
gegaan, wordt vervangen.

Het eerste groeiseizoen voor de be-
planting aan de Kromhoutstraat is 
extreem zwaar geweest. Zowel in het 

voorjaar als in de zomer was het erg 
droog met veel wind. Deze combina-
tie is voor veel jonge beplanting fa-
taal gebleken. De aannemer, die nog 
twee jaar verantwoordelijk is voor 
de vitaliteit van de beplanting, gaat 
eind oktober de dode beplanting ver-
vangen door nieuwe. (foto: gemeen-
te Velsen)

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 6 november wordt 
tussen 19.00 en 22.00 uur op be-
graafplaats Duinhof in IJmuiden 
Allerzielen gevierd. Iedereen die 
zijn dierbaren wil herdenken, is 
van harte welkom.

Allerzielen is van oudsher een ka-
tholieke traditie waarop men over-
ledenen herdenkt, bidt voor over-
ledenen, kaarsen brandt en bloe-
men op een graf plaatst. Dit jaar is 
Begraafplaats Duinhof in IJmui-
den de ontmoetingsplek met licht, 
vuur, klank en kunst als decor. Ie-
dereen die zijn dierbaren wil her-
denken, ongeacht waar zij zijn be-
graven of gecremeerd, is welkom 
op de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Slingerduinlaan in IJmui-
den.

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
wordt bezoekers geadviseerd zo-

veel mogelijk per fiets te komen. 
Voor bezoekers met auto’s is er ge-
legenheid tot parkeren op het grote 
parkeerterrein tegenover het stadi-
on van Telstar aan de minister van 
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen 
bezoekers te voet of per (OIG) bus-
je naar de begraafplaats. 

Vanaf 18.00 uur komt er een inrij-
verbod voor de Herenlaan vanaf de 
Zeeweg. Bewoners van de Heren-
laan kunnen alleen vanaf de Slin-
gerduinlaan bij hun woning ko-
men. Ook de Slingerduinlaan zal 
die avond afgesloten worden voor 
verkeer met uitzondering van de 
voertuigen van bewoners, fietsers, 
wandelaars, invalide auto’s en OIG 
busjes. Verkeersregelaars ter plek-
ke dragen zorg voor een juiste af-
wikkeling van het verkeer.

Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.
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Heeft de gemeente uw 
juiste adresgegevens?
‘Voorkom gedoe, kijk het na’ – 
dat is het motto van de landelij-
ke campagne voor een betere re-
gistratie van adresgegevens. De-
ze gegevens die de gemeente van 
u heeft, worden gebruikt door 
verschillende overheidsorganisa-
ties. Van de Belastingdienst tot de 
leerplichtambtenaar. Controleer 
uw gegevens en voorkom gedoe.

Veel overheidsdienstverlening is ge-
baseerd op registratie in de Gemeen-
telijke Basis Administratie. Wie niet 
goed geregistreerd staat – bijvoor-
beeld omdat u vergeten bent een ver-

huizing door te geven – loopt de kans 
diensten als toeslagen en stempas-
sen mis te lopen. U heeft hier zelf een 
belangrijke rol in.

U kunt uw gegevens controleren 
door met uw DigiD in te loggen op 
MijnOverheid. Zijn uw gegevens 
niet juist? Dan kunt u op afspraak bij 
burgerzaken deze gegevens aanpas-
sen. Neem wel uw legitimatie mee. 
Als u tijdig wijzigingen doorgeeft, 
zoals bijvoorbeeld een verhuizing, 
dan voorkomt u hiermee problemen.

Meer informatie www.velsen.nl.

Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
Waarom moet u altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op een voor-
lichtingsavond in IJmuiden op 
donderdag 12 november in het Ta-
ta Steel Stadion.

De winter staat voor de deur met lan-
ge donkere dagen. Dan is het goed te 
zien of er iemand thuis is of niet. Het 
is een periode waarin inbrekers graag 
hun slag slaan. De gemeente Velsen 
en de politie spannen zich in om wo-
ninginbraken te voorkomen en inbre-
kers op te sporen. Hoe meer mensen 
daaraan meewerken, hoe beter het 
is, en hoe veiliger de wijk wordt. Het 
wijkteam van IJmuiden-Noord en 

-Zuid organiseert een voorlichtings-
avond over de preventie van wonin-
ginbraken. U krijgt te horen hoe be-
langrijk het is om een inbraak (po-
ging) te melden bij de politie en hoe 
dat moet gebeuren. Verder komt er 
een ex-inbreker aan het woord, die 
vanuit zijn ‘vakkennis’ tips geeft over 
de beveiliging van uw woning. Na af-
loop kunt u vragen stellen. 

Iedereen die in IJmuiden woont tus-
sen het spoor en de Velserduinweg / 
Casembroodstraat is van harte wel-
kom. De bijeenkomt is op donder-
dag 12 november 2013 van 19.30 tot 
21.00 uur in het Tata Steel Stadion in 
IJmuiden.

Natuurwerkdag in 
Park Kennemergaarde
Zaterdag 2 november is de Lan-
delijke Natuurwerkdag. Wie die 
dag de handen uit de mouwen 
wil steken, is van harte welkom 
in Park Kennemergaarde in Sant-
poort-Noord.

U gaat samen met groenwerkers 
van de gemeente Velsen de woe-
kerende esdoorn en Amerikaan-
se vogelkers wegzagen; zo wordt 
het oorspronkelijke ontwerp van 
het park weer zichtbaar. De dag be-
gint met het planten van een boom 
op het grasveld waar eerder een ou-
de zieke kastanje stond. Iedereen is 
van harte welkom om het park nog 
mooier te maken dan het al is. Van 
de zijde van het college van burge-
meester en wethouders van Velsen 
is wethouder Westerman er bij.

Om 9.30 uur is de inloop en om 
10.00 uur start het werk. Het pro-

gramma duurt tot 15.00 uur; om 
12.30 uur wordt er gelunchd (zelf 
meenemen).

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Aanmelding via http://natuurwerk-
dag.nl/meedoen/locatie/park-ken-
nemergaarde/873. Gereedschap en 
werkhandschoenen zijn aanwezig. 
Trek stevige schoenen en (water-
dichte) werkkleding aan. Voor kof-
fie, thee en soep wordt gezorgd. 

De Vrienden van het Park Kenne-
mergaarde hebben bij de gemeen-
te Velsen een projectplan voor re-
vitalisering van het park ingediend. 
Voor de gemeente aanleiding om 
het park als Pareltje van Velsen te 
erkennen en een nieuw groenbe-
heerplan te maken. Ook heeft Vel-
sen rijkssubsidie aangevraagd voor 
herstel van het monumentale sier-
hekwerk.

Zonnepanelen evenement
Velsen stimuleert het gebruik van 
zonnepanelen in de gemeente. Op 
zaterdag 23 november 2013 gast-
heer van een uniek Route du Soleil 
zonnepanelen evenement in het 
Tata Steel Stadion. Volgende week 
volgt meer informatie in de Jutter/
de Hofgeest.

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

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

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde 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 19 
oktober 2013 tot en met 25 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 
Badweg 38 C, plaatsen container 
(21/10/2013) w13.000427;
Loggerstraat 19 D, legaliseren ver-
dieping bedrijfshal (22/10/2013) 

w13.000432;
Bik en Arnoldkade 22, gewijzigd 
uitvoeren omgevingsvergunning 
w13.000391 (veranderen woon-
werkpand tot 4 appartementen)
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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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester 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
Lekstraat 20, plaatsen dakopbouw 
(22/10/2013) w13.000309;
Vlissingenstraat ong., oprichten kan-
toor met bedrijfshal (25/10/2013) 
w13.000333;
Vierkante Bos 1, kappen 2 bomen 
(24/10/2013) w13.000377;
Haringkade ong., kappen boom 
(29/10/2013) w13.000409;
Herculesstraat 18, kappen boom 

(24/10/2013) w13.000405;
Eenhoornstraat ong. t.o. nr. 40, kap-
pen 12 bomen (24/10/2013).

Driehuis
Spieghellaan 13, kappen kastanje-
boom (24/10/2013) w13.000385.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 10, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(25/10/2013) 
w13.000310;
Bosbeeklaan 24, kappen 4 bomen 
(29/10/2013) w13.000410.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 66, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000395;
Anna van Saksenlaan 16, kappen 
boom (29/10/2013) w13.000418.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord

Breeaseperhof 39, wijzigen voor-
gevelkozijnen (25/10/2013) 
w13.000369;
Wijkerstraatweg 108, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000387;
Zeeuwstraat 2, kappen 4 bomen 
(29/10/2013) w13.000413.

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 8, 14, 18 en 22, 
kappen 14 bomen (24/10/2013) 
w13.000389;
De Kamp 79, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000392.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
IJmuiden
Kennemerplein ongenummerd, uit-
breiding verkoopdagen eerder afge-
geven vergunning u13.007262, 
verkoop etenswaren (29/10/2013) 
u13.009512.

(22/10/2013) w13.000430.

Velsen-Zuid 
Oosteinderweg 19, maken 
muurdoorbraak (25/10/2013) 
w13.000436;
Amsterdamseweg 10, inrichten 
oefenterrein t.b.v. brandoefenin-
gen Nova College (21/10/2013) 
w13.000425.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 37, plaatsen erker 
(21/10/2013) w13.000428;
Biallosterskilaan 28, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000435;
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dak-
kapellen (zijgevel)(21/10/2013) 
w13.000429.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 12, kappen 
boom (25/10/2013) w13.000439;

Bloemendaalsestraatweg 5, kappen 
6 bomen (23/10/2013) w13.000433.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, kappen 
boom (23/10/2013) w13.000431.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 195-

291, kappen 4 bomen (25/10/2013) 
w13.000434.

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.

Aanvragen (vervolg)

Verordening tot 5e wijziging van APV 2009
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 17 oktober 
2013 heeft besloten:

- de Verordening tot 5e wijziging van 
de gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009 
vast te stellen.

De belangrijkste wijzigingen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening, 
naast de aanpassing van de formu-
lering van een aantal artikelen, zijn:

- het opnemen van de voorwaarden 
waaronder zonder vergunning van 
het college film- en foto-opnamen in 
de openbare ruimte voor andere dan 
privé doeleinden mogen worden ge-
maakt;

- het zo nodig meenemen van de ge-
bruiksvergunning krachtens de 
Brandbeveiligings-verordening in 
een evenementenvergunning;

- het opnemen van een nieuwe af-
deling 8a ter zake van de toegestane 
schenktijden van paracommercië-
le rechtspersonen zoals sportvereni-
gingen, buurthuizen, sociale en cul-

turele instellingen e.d., te weten van-
af 1 uur voor aanvang en tot uiterlijk 
1 uur na afloop van de activiteit die 
wordt uitgeoefend in verband met de 
statutaire doelen van de rechtsper-
soon;

- het verbod voor paracommerciële 
rechtspersonen om alcoholhouden-
de drank te verstrekken tijdens bij-
eenkomsten van persoonlijke aard 
en bijeenkomsten die zijn gericht 
op personen die niet of niet recht-
streeks bij de activiteiten van de des-
betreffende rechtspersoon betrok-
ken zijn.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 4 november 2013.

Ter inzage
Deze verordening ligt gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl
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Raadsvergadering 7 november 2013

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de breedtebeperking (1,9m) met uit-
zondering van verkeer van bewoners 
op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Velserhooftlaan en 
de Wijnoldy Daniëlslaan, in te trek-
ken door middel van het verwijde-
ren van bord C18 en onderbord ‘m.u.v. 
verkeer van bewoners’, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-

keersregels en verkeerstekens 1990;

- op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnoldy Daniëlslaan, een inrijver-
bod voor vrachtverkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer in 
te stellen door middel van het plaat-
sen van bord C7 en onderbord ‘uit-
gezonderd bestemmingsverkeer’, zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  

bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Donderdag 7 november vergadert 
de gemeenteraad vanaf 19.30 uur 
over de begroting 2014 van Vel-
sen. Locatie: het Tata Steel stadi-
on aan de Minister van Houtenlaan 
123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Raadsvergadering 
is als volgt:
1. Opening
2. Behandeling begroting 2014 ge-

meente Velsen

In deze begrotingsraad op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting en 
lichten ingediende moties en amen-
dementen toe. Tijdens deze raads-

vergadering worden eventuele wij-
zigingen en voorstellen in stemming 
gebracht en stelt de gemeenteraad de 
begroting 2014 definitief vast.

Er kan eventueel schriftelijk een re-
actie worden gegeven. Indien de-
ze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, evenals bij 
de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Vel-
serbroek aan de Maanbastion.

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

De raad heeft in zijn vergadering van 
17 oktober 2013 een besluit genomen 
over de onderstaande onderwerpen:

• Gewijzigde begroting 2013, pri-
maire begroting 2014 en meerja-
renbegroting 2015 tot en met 2018 
“IJmond Werkt!”

• Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Milieudienst IJmond en 

toetreding gemeente Haarlem en 
provincie Noord-Holland

• Verordening tot de 5e wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening gemeente Velsen 2009

• Begroting 2014 Centraal Nautisch 
Beheer

• Verzoek uitkering Gemeentefonds 
opsporen en ruimen conventione-
le explosieven Tweede Wereldoor-
log

De besluitenlijsten zijn in te zien op 
de website van de gemeenteraad: ht-
tp://raad.velsen.nl
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Horecahuwelijk gesloten
Santpoort-Noord - Na maan-
den van voorbereiding was het 
maandag 21 oktober eindelijk zo 
ver. De trouwdag van Alex Her-
mans en Linda Muller, uitba-
ters van Café Brasserie De Wil-
deman.
Alex haalde zijn bruid ‘s morgens 
in stijl op. Samen met zijn zoons 
Mick en Aidan arriveerde hij in 
de achterbak van een Unimog. 
Na de koffie in het eigen café 
werden er foto’s gemaakt op het 
landje van Scholz en natuurlijk 
bij De Wildeman. Nadat ook de 
bruidstaart was verorberd ver-
trokken de genodigden met een 
oude Engelse bus naar Amster-
dam. Daar werden bij van Dob-
ben heerlijke broodjes kroket en 
ander lekkers gegeten. Daarna 
volgde een rondvaart door Am-
sterdam met gezellige muziek 
van een accordeonist.
Rond 17.00 uur was het gezel-
schap terug in Santpoort en kon 
zich thuis of elders voorbereiden 
op de huwelijksvoltrekking van 
die avond. Daar liep de feestzaal 

van De Wildeman, begeleid door 
een heus draaiorgel, snel vol. 
Om 19.30 uur kwam Linda aan 
de arm van haar vader de zaal 
binnen. Ze droeg een prachtige 
jurk, gemaakt door Martin uit de 
Cronjéstraat naar een idee van 
haarzelf. Ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Nol Stuvel maak-
te er een vrolijke boel van, maar 
voltrok het echte huwelijk zeer 
serieus. Na een duidelijk ‘Jaze-
ker’ van Linda en een volmondig 
‘Ja’ van Alex werd het huwelijk 
bekrachtigd door Nol en een ha-
merslag van Mick en Aidan.
Daarna werden enkele cadeaus 
overhandigd door de vaste gas-
ten en de Harddraverijvereniging 
en barstte het feest los onder lei-
ding van de 100% Pretband en 
Steef V. 
De bediening was in goede han-
den bij het bestuur van de Hard-
draverij en hun aanhang. Alex en 
Linda kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde huwelijksdag! 
Dinsdag vertrok het stel, met de 
Unimog, op huwelijksreis.

Santpoort-Noord - Steek een 
kaarsje aan voor wie je mist! Voor 
Alle Zielen is er voor iedereen. Op 
2 november om 19.00 uur is er een 
muzikale en verstillende samen-
komst in de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedelaan voor 
al die mensen die de herinnering 
aan een dierbare overledene le-
vend willen houden of gewoon 
de verbinding zoeken met elkaar. 
Er is ruimte voor troost, herinne-
ring en vreugde. Er is ruimte voor 
kunst, muziek, gedichten en stil-
te. Er zal gelegenheid geboden 
worden om een kaarsje te bran-
den.  We zullen in verbondenheid 
zingen en zijn. Met medewerking 
van projectkoor Dorpskerkcan-
torij, onder leiding van dirigen-
te Antje de Wit. Piano- en orgel-
begeleiding door Elina Keijzer. De 
kerk is een half uur voor aanvang 
al geopend. ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ is er voor iedereen. Toegang 
is gratis, collecte bij de uitgang. 
Meer informatie: Antje de Wit, 06-
21805104 of symphonia@xs4al.nl. 

Allerzielen
in Dorpskerk

Wild West in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag heeft 
de politie een 30-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden wegens 
het rijden zonder rijbewijs en 
het veroorzaken van een aanrij-
ding. Zowel de auto als de be-
stuurder werden door een on-
opvallende politieserveuillance 
herkend, omdat het om een man 
gaat die regelmatig zonder rijbe-
wijs rijdt. De politiemedewerkers 
riepen een opvallende politieauto 
op om te assisteren. Nog voordat 
deze auto ter plaatse was, kreeg 
de verdachte in de gaten dat hij 

werd achtervolgd. Hij gaf gas en 
ging er vandoor. Toen de opval-
lende politie ook achter de vluch-
tende auto reed, zette de be-
stuurder zwaailicht en sirene aan 
om het overige verkeer te waar-
schuwden. Op een stopteken re-
ageerde de bestuurder niet. In 
IJmuiden stak de man, zonder 
af te remmen, de kruising van 
de Oranjestraat en de Breesaap-
straat over. Hierbij botste hij te-
gen een bestelbusje. Ook werden 
twee geparkeerd staande auto’s 
geraakt. (foto: Mathijs Kuiper)
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de breedtebeperking (1,9m) met uit-
zondering van verkeer van bewoners 
op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Velserhooftlaan en 
de Wijnoldy Daniëlslaan, in te trek-
ken door middel van het verwijde-
ren van bord C18 en onderbord ‘m.u.v. 
verkeer van bewoners’, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-

keersregels en verkeerstekens 1990;

- op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnoldy Daniëlslaan, een inrijver-
bod voor vrachtverkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer in 
te stellen door middel van het plaat-
sen van bord C7 en onderbord ‘uit-
gezonderd bestemmingsverkeer’, zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  

bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Donderdag 7 november vergadert 
de gemeenteraad vanaf 19.30 uur 
over de begroting 2014 van Vel-
sen. Locatie: het Tata Steel stadi-
on aan de Minister van Houtenlaan 
123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Raadsvergadering 
is als volgt:
1. Opening
2. Behandeling begroting 2014 ge-

meente Velsen

In deze begrotingsraad op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting en 
lichten ingediende moties en amen-
dementen toe. Tijdens deze raads-

vergadering worden eventuele wij-
zigingen en voorstellen in stemming 
gebracht en stelt de gemeenteraad de 
begroting 2014 definitief vast.

Er kan eventueel schriftelijk een re-
actie worden gegeven. Indien de-
ze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, evenals bij 
de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Vel-
serbroek aan de Maanbastion.

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

De raad heeft in zijn vergadering van 
17 oktober 2013 een besluit genomen 
over de onderstaande onderwerpen:

• Gewijzigde begroting 2013, pri-
maire begroting 2014 en meerja-
renbegroting 2015 tot en met 2018 
“IJmond Werkt!”

• Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Milieudienst IJmond en 

toetreding gemeente Haarlem en 
provincie Noord-Holland

• Verordening tot de 5e wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening gemeente Velsen 2009

• Begroting 2014 Centraal Nautisch 
Beheer

• Verzoek uitkering Gemeentefonds 
opsporen en ruimen conventione-
le explosieven Tweede Wereldoor-
log

De besluitenlijsten zijn in te zien op 
de website van de gemeenteraad: ht-
tp://raad.velsen.nl
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Horecahuwelijk gesloten
Santpoort-Noord - Na maan-
den van voorbereiding was het 
maandag 21 oktober eindelijk zo 
ver. De trouwdag van Alex Her-
mans en Linda Muller, uitba-
ters van Café Brasserie De Wil-
deman.
Alex haalde zijn bruid ‘s morgens 
in stijl op. Samen met zijn zoons 
Mick en Aidan arriveerde hij in 
de achterbak van een Unimog. 
Na de koffie in het eigen café 
werden er foto’s gemaakt op het 
landje van Scholz en natuurlijk 
bij De Wildeman. Nadat ook de 
bruidstaart was verorberd ver-
trokken de genodigden met een 
oude Engelse bus naar Amster-
dam. Daar werden bij van Dob-
ben heerlijke broodjes kroket en 
ander lekkers gegeten. Daarna 
volgde een rondvaart door Am-
sterdam met gezellige muziek 
van een accordeonist.
Rond 17.00 uur was het gezel-
schap terug in Santpoort en kon 
zich thuis of elders voorbereiden 
op de huwelijksvoltrekking van 
die avond. Daar liep de feestzaal 

van De Wildeman, begeleid door 
een heus draaiorgel, snel vol. 
Om 19.30 uur kwam Linda aan 
de arm van haar vader de zaal 
binnen. Ze droeg een prachtige 
jurk, gemaakt door Martin uit de 
Cronjéstraat naar een idee van 
haarzelf. Ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Nol Stuvel maak-
te er een vrolijke boel van, maar 
voltrok het echte huwelijk zeer 
serieus. Na een duidelijk ‘Jaze-
ker’ van Linda en een volmondig 
‘Ja’ van Alex werd het huwelijk 
bekrachtigd door Nol en een ha-
merslag van Mick en Aidan.
Daarna werden enkele cadeaus 
overhandigd door de vaste gas-
ten en de Harddraverijvereniging 
en barstte het feest los onder lei-
ding van de 100% Pretband en 
Steef V. 
De bediening was in goede han-
den bij het bestuur van de Hard-
draverij en hun aanhang. Alex en 
Linda kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde huwelijksdag! 
Dinsdag vertrok het stel, met de 
Unimog, op huwelijksreis.

Santpoort-Noord - Steek een 
kaarsje aan voor wie je mist! Voor 
Alle Zielen is er voor iedereen. Op 
2 november om 19.00 uur is er een 
muzikale en verstillende samen-
komst in de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedelaan voor 
al die mensen die de herinnering 
aan een dierbare overledene le-
vend willen houden of gewoon 
de verbinding zoeken met elkaar. 
Er is ruimte voor troost, herinne-
ring en vreugde. Er is ruimte voor 
kunst, muziek, gedichten en stil-
te. Er zal gelegenheid geboden 
worden om een kaarsje te bran-
den.  We zullen in verbondenheid 
zingen en zijn. Met medewerking 
van projectkoor Dorpskerkcan-
torij, onder leiding van dirigen-
te Antje de Wit. Piano- en orgel-
begeleiding door Elina Keijzer. De 
kerk is een half uur voor aanvang 
al geopend. ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ is er voor iedereen. Toegang 
is gratis, collecte bij de uitgang. 
Meer informatie: Antje de Wit, 06-
21805104 of symphonia@xs4al.nl. 

Allerzielen
in Dorpskerk

Wild West in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag heeft 
de politie een 30-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden wegens 
het rijden zonder rijbewijs en 
het veroorzaken van een aanrij-
ding. Zowel de auto als de be-
stuurder werden door een on-
opvallende politieserveuillance 
herkend, omdat het om een man 
gaat die regelmatig zonder rijbe-
wijs rijdt. De politiemedewerkers 
riepen een opvallende politieauto 
op om te assisteren. Nog voordat 
deze auto ter plaatse was, kreeg 
de verdachte in de gaten dat hij 

werd achtervolgd. Hij gaf gas en 
ging er vandoor. Toen de opval-
lende politie ook achter de vluch-
tende auto reed, zette de be-
stuurder zwaailicht en sirene aan 
om het overige verkeer te waar-
schuwden. Op een stopteken re-
ageerde de bestuurder niet. In 
IJmuiden stak de man, zonder 
af te remmen, de kruising van 
de Oranjestraat en de Breesaap-
straat over. Hierbij botste hij te-
gen een bestelbusje. Ook werden 
twee geparkeerd staande auto’s 
geraakt. (foto: Mathijs Kuiper)
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