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Finale Telstar Streetleague  
velsen - De finale van Tel-
star Streetleague 2013 
kreeg vorige week vrijdag 
een prachtig toetje met de 
knappe 3-1 overwinning 
van de Witte Leeuwen op 
Willem II. 

Vier meisjesteams en vier jon-
gensteams uit IJmuiden, Zee-
wijk, Velsen-Noord, Velser-
broek en Santpoort gingen 
in twee poules de sportieve 
strijd aan. Behalve goed voet-
bal werd van de teams ook een 
wijkbijdrage verwacht, varië-
rend van het organiseren van 
een buurtevenement tot het 
onkruidvrij maken van een 
plantsoen.
De jongens en meisjes van 12 
tot 16 jaar speelden acht wed-
strijdjes van telkens twaalf mi-

nuten. Spelers en speelsters 
van Telstar waren de scheids-
rechters, oud-spelers Piet van 
der Kuil, Heinz Stuy en Frans 
van Essen de coaches. Uit-
eindelijk werden de jongens 
van FC Zeewijk en de meisjes 
van FC Aak uit Velserbroek de 
trotse winnaars van de Telstar 
Streetleague 2013. 
Daarnaast waren er nog drie 
titels, toegekend door oud-Tel-
star coryfee Ruud Geels. De 
jongens van FC Naamloos uit 
Santpoort kregen  de sporti-
viteitsprijs. Net als vorig jaar 
werd Yassin El Kaddari tot bes-
te speler uitgeroepen. Sabine 
Hofland kreeg de titel van de 
beste speelster.
Wethouder Annette Baerveldt 
overhandigde de beker aan FC 
Aak. De andere prijzen werden 

uitgereikt door Ruud Geels en 
Dook van den Boer, site mana-
ger van Tata Steel. Beide heren 
zijn lid van het comité van aan-
beveling van de maatschappe-
lijke stichting Telstar Thuis in 
de Wijk, die samen met Wo-
ningbedrijf Velsen, de woon-
corporaties Kennemerhave 
en AWV Eigen Haard, stich-
ting Welzijn Velsen, SportSup-
port en SC Telstar de jaarlijkse 
Streetleague organiseert.
Alle deelnemers aan de Street-
league kregen van Telstar peri-
odekaarten. Alle finalisten bo-
vendien Telstar-tenues en trai-
ningspakken. De volgende edi-
tie van de Streetleague gaat in 
het voorjaar van 2014 van start. 
Zie www.telstarstreetleague.nl 
en de Facebookpagina Telstar-
Streetleague. (foto: Ron Pichel)

Velsense meisjes in Europese top

Goud en zilver op EK karate
velsen - De 12-jarige rachel 
verbekt uit Santpoort is in het 
weekeinde van 26 en 27 ok-
tober met haar team tweede 
geworden op het EK Karate in 
Lissabon. De 11-jarige Nadi-
ne Hollander uit velserbroek 
werd individueel zelfs eerste 
op hetzelfde EK Karate in de 
categorie 10/11 jaar en leng-
te tot 1.45 meter.

Rachel (foto rechts) kwam uit 
met het Nederlandse meis-
jesteam van 12-13 jaar. Daar-
bij hebben zij als team het zil-
ver gehaald. Rachel was eerder 
al Nederlands kampioen op het 
NK Wado. Rachel traint bij Ka-

rate Kenamju in Haarlem on-
der leiding van René Oerlemans 
en heeft inmiddels de groene 
band. Ook Nadine Hollander (fo-
to links) traint bij Kenamju en zij 
had ongeveer tien meisjes als te-
genstander in haar categorie. 
Zij moest twee wedstrijden win-
nen om in de finale te komen 
en dat lukte. In de finale werd 
haar tegenstandster gediskwali-
ficeeerd, waardoor Nadine auto-
matisch eerste werd. 
Op haar school de Duinroos 
werd Nadine gehuldigd en kreeg 
ze van de hele klas tekeningen.
Klasgenootjes hadden leuke 
kreten op hun t-shirt gespeld en 
verrasten Nadine daarmee.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Direct zelf uw 
bankzaken 
regelen via 
rabobank.nl/
velsen

Rabobank. Samen sterker.
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Vondelweg 540
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023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
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Crisis aanpak,
hoe?
Minder overheid
&
Meer burgerinitiatief

CDA gelooft in 
de kracht van mensen.

 zondag 10 november
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen De Meern
Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

velserbroek - Op de rotonde bij 
de Westbroekerweg zijn dinsdag-
middag drie voertuigen met elkaar 
in botsing gekomen, waaronder 
een quad. Eén van de betrokkenen 
is naar het ziekenhuis gebracht.

Ongeval
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Alzheimer Café in 
Centrale Bibliotheek

IJmuiden - Dinsdag 12 november 
is er weer een Alzheimer Café in 
IJmuiden. Het onderwerp is: ‘De-
mentie, het zelf gekozen levens-
einde?’
De gespreksleider Ada Schuurman 
ontvang de heer van Riemsdijk van 
de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig levenseinde (NVVE). 
Bij het ouder worden hoort in toe-
nemende mate het besef dat het 
leven eindig is. Sommige vinden: 
wie er dan voor mij zorgt, zal wel 
bepalen hoe het moet gaan! Maar 
anderen zoeken naar een manier 
om de regie in eigen handen te 
houden. Maar wat als de regie uit 
handen wordt genomen omdat ie-
mand lijdt aan dementie? Ook vra-
gen over eigen wilsbeschikkingen 
komen aan de orde. 
Wilt u meer weten over dit onder-
werp? Kom dan naar het het Alz-

heimer Café in de Centrale Biblio-
theek, Dudokplein 16 in IJmuiden. 
De ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 uur 
en is tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en ande-
re literatuur om thuis eens rustig 
na te lezen.

Wijn & Sfeer 2013: 
culinaire proeverij
IJmuiden - Zondag 18 novem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur vindt 
de traditionele najaarswijnproe-
verij van Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck plaats. Deze grote proeverij 
staat in het teken van ‘genieten 
in kerstsferen’ en wordt gehou-
den in samenwerking met een 
groot aantal wijnimporteurs en 
lokale delicatessenleveranciers.
,,Deze middag presenteren wij 
een fraaie selectie gastronomi-
sche en karaktervolle wijnen, af-
gestemd op het winterse culinai-
re seizoen’’, aldus Richard Bles-
graaf.
,,Verschillende producenten zul-
len persoonlijk tekst en uitleg 
geven over de wijnen welke op 
de proeftafel staan. Bij binnen-
komst wordt u ontvangen met 
een glaasje sprankelende bub-
bels waarna een uitgebreid kwa-
litatief wijnassortiment met meer 
dan 150 wijnen op u staan te 
wachten om geproefd te wor-
den. Wijnen uit de klassieke 
Franse streken, de wijnen uit Ita-
lie en Spanje en zon doorstoof-
de wijnen uit de nieuwe wereld 
als Argentinië, Chili, Australie en 
Nieuw Zeeland. Verder kunt u 
kennis maken met een verras-

sende range aan gedistilleerd en 
likeuren van onder andere Wy-
nand Fockink, jenevers en whis-
ky van Zuidam, cognac, calvados 
en grappa.’’
De wijnproeverij wordt bege-
leid met culinaire wild en gevo-
gelte hapjes van Poelier van Of-
wegen, Minato Mirai bereidt ver-
se sushi, proef van slagerij Vree-
burg de pure worsten van het 
Livar kloostervarken, Vis Vers-
markt Gerard van Es presenteert 
onder andere de nieuwe oes-
ters en tongstrelende zalm en de 
Kaasmarkt neemt de verleidelijk-
ste binnen- en buitenlandse ka-
zen mee.
MijnFeestTaart.nl maakt am-
bachtelijke met likeur bereidde 
eclairs. Verder verzorgt de chef 
kok van het Holiday Inn een klei-
ne kookdemonstratie van het 
kerstdiner.
Heerlijk nagenieten van de proe-
verij? Dat kan! Het Holiday Inn 
serveert in het restaurant Beau-
fort een culinair 3-gangen menu 
voor een vriendelijke prijs. Bestel 
uw toegangskaarten á 7,50 eu-
ro via info@zeewijck.nl of 0255-
540331. Kaarten zijn ook te koop 
bij de deelnemende winkeliers.

Award voor sociaalste 
ondernemer van IJmond
Regio - Op donderdag 12 de-
cember wordt de award voor 
meest sociaal betrokken onder-
nemer in de IJmond weer uitge-
reikt. Negen jaar lang gebeur-
de dit onder naam van de Meer-
groep Award. Met de start van het 
nieuwe samenwerkingsverband 
IJmond Werkt! is ook de naam van 
deze prestigieuze prijs veranderd. 
De doelgroep en de doelstelling 
zijn echter niet veranderd, waar-
door dit jaar toch wordt gezien als 
jubileum.
De prijs wordt elk jaar uitge-
reikt aan het bedrijf dat zich het 
meest heeft ingezet voor werk-
zoekenden of werknemers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij IJmond Werkt! worden zowel 
mensen uit de sociale werkvoor-
ziening als uit de Wet Werk en Bij-
stand geholpen in hun zoektocht 
naar werk. Met een actief werk-

geversteam worden werkgevers 
benaderd om de samenwerking 
aan te gaan, met een enthousi-
ast team van coaches worden de 
werkzoekenden begeleid en opti-
maal voorbereid.
Titelhouder Ronald Sap van 
Sap Metaal uit Beverwijk neemt 
dit jaar plaats in de jury die de 
kanshebbers voor 2013 nomi-
neert. Donderdag 7 november 
staat de juryvergadering gepland. 
Sap wordt bijgestaan door vas-
te juryleden Bert Zijl (voorzitter 
FED IJmond) en wethouder van 
Heemskerk Gineke van ’t Veer.  
Zelf kans maken op de Award van 
2014? Neem dan contact op met 
het werkgeversteam van IJmond 
Werkt!, telefoon 0251-279000.
De Award wordt uitgereikt tijdens 
IJmond Onderneemt op donder-
dag 12 december in Bob’s Party & 
Events in Uitgeest. 

Speciaal herfstmenu
bij De Meerplaats

IJmuiden - Door chef-kok Fred 
Nieswaag wordt deze maand 
weer een bijzonder aantrekkelijk 
herfstmenu gepresenteerd. Tot 
en met 30 november kunnen vis-
liefhebbers hun hart ophalen bij 
een gebakken haasfilet van ka-
beljauw met gekarameliseerde 
witlof en grove mosterd. Daarbij 
worden verse groenten, salade, 
gebakken aardappelen, huisge-
maakte frites en een verse com-
pote geserveerd. 
,,En voor de speciale prijs van 
17,50 euro hoort daar ook nog 
een amuse van stokbrood met 
room- en kruidenboter bij’’, zegt 
uitbater William Brands. En hij 
vervolgt: ,,De kwaliteit van die 
haasfilets is fantastisch. Jan Mo-
lenaar, van Vishandel Molenaar 
aan de Cepheusstraat, snijdt de-
ze filets speciaal voor ons uit, dus 
beter kan haast niet.’’
,,Waar ik ook nog even op wil wij-
zen is het feit dat we de beide 
Kerstdagen geopend zijn voor zo-
wel lunch als diner en het menu 
is à la carte. We hebben voor de-
ze beide dagen al diverse reser-
veringen ontvangen dus als gas-

ten tijdens de Kerstdagen bij ons 
willen lunchen of dineren dan is 
het zaak om tijdig te reserveren’’, 
vervolgt hij. ,,En mochten gas-
ten met een grotere groep bij ons 
willen eten of een feestje willen 
vieren dan kunnen die terecht in 
de grote, aparte zaal die we voor 
recepties, zakelijke evenemen-
ten, feestelijke partijen, bruilof-
ten maar ook voor een condo-
leance ter beschikking hebben. 
Het is een sfeervol aangeklede 
zaal, met een gezellig ingerichte 
bar, die plaats biedt aan 70 gas-
ten. Maar bij een receptie of een 
zakelijke bijeenkomst hebben we 
wel ruimte voor zo’n 125 gasten. 
Voor elk evenement hebben we 
een passend arrangement’’, aldus 
William. Visrestaurant De Meer-
plaats is zeven dagen in de week 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag vanaf 12.00 uur, op zater-
dag vanaf 16.00 uur en op zon-
dag vanaf 12.00 uur met gra-
tis parkeergelegenheid voor de 
deur. Reserveren kan telefonisch 
onder nummer: 0255-510806. Zie 
ook www.demeerplaats.nl. (foto: 
Chefs Magazine)
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Donderdag 
7 november

Expositie Nicolette Gerritse in 
de Centrale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Tot en 
met 30 november.

Vrijdag 
8 november

Goede doelen bazaar van 
12.00 tot 16.00 uur in de recrea-
tiezaal van Velserhooft, Valcken-
hoeflaan in Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Eerste businessclub Telstar 
Witte Leeuwen in het Telstar Ta-
ta Steel Stadion. Aanvang 16.30 
uur.
Pianorecital Hannes Adrae-
ns in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Premièrevoorstelling ‘Schettino!’ 
met Erik van Muiswinkel. Aan-
vang 20.15 uur.

Zaterdag 
9 november

Dorcas Voedselactie bij Al-
bert Heijn in IJmuiden en bij 
Dekamarkt en Vomar in Velser-
broek. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Cadeaumarkt in Verpleeghuis 
Velserduin, Nic. Beetslaan Drie-
huis. Van 10.30 tot 15.30 uur.
Open dag Muzenhuis, Zeil-
makerstraat 50 Velserbroek. Van 

11.00 tot 16.00 uur.
Quatre-Mains Salon in het 
Kunstencentrum Velsen. Van 
12.00 tot 14.00 uur. Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. 
Tot 1 november een speciale 
tentoonstelling: ‘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 Kurio-
sa’ zien.
Van 10.30 tot 13.30 uur houdt de 
Nederlandse Vuurtoren Vereni-
ging een regiobijeenkomst.
Dag van de Matelzorg van 
14.00 tot 16.00 uur bij Restau-
rant Perron Zee, Kruitenstraat 3 
IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: 
Premièrevoorstelling ‘Schettino!’ 
met Erik van Muiswinkel. Aan-
vang 20.15 uur.
2Generations in de Felison 
Cruise Terminal in IJmuiden. Van 
21.00 tot 03.00 uur.

Zondag
10 november

Bijzondere kerkdienst in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40. 
Ds. Theo Hop uit Hillegom laat in 
deze dienst muziek horen uit de 
Russisch Orthodoxe kerk. Aan-
vang 10.00 uur.
HappyRunning Strandloop. 
Start vanaf Paviljoen Zuidpier op 
het IJmuiderstrand om 11.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 

leeftijden.
Stadsschouwburg Velsen: 
Optreden Tata Steel Orkest en 
Douane Harmonie. Aanvang 
14.30 uur.
Liefde en lijden, romantische 
liedkunst met Remmert Velt-
huis (bariton) en Marjanna But-
ko (piano) in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk. 
Herdenkingsdienst voor de 
gevallenen op zee in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. 
Aanvang 15.30 uur.
Jazz Match in Café De Halve 
Maan, Hagelingerweg 36 Sant-
poort-Noord. Van 18.00 tot 20.00 
uur. Toegang gratis.
Vesperviering in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 
19.15 uur.

Dinsdag
12 november

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Alzheimer Café in de Centrale 
Bibliotheek, Dudokplein IJmui-
den. Van 19.30 tot 21.00 uur. 
Thema: ‘Dementie, het zelf ge-
kozen levenseinde?’
Ineke Smit Uitvaartverzor-
ging verzorgt samen met Ds. 
Egbert de Lint een Lezingen-
cyclus met als thema: ‘Levens-
kunst bij verlies’. In de Ooster-
kerk, Zomerkade 165 in Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Optreden Melanie. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
13 november

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. Tevens kan men de 
tentoonstelling ‘Van Bouwval tot 
Museum’ en ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
De neusring van stier Hyl-
ke zoeken op boerderij Zorg-
vrij. Verzamelen om 14.00 uur op 
het erf. Diegene die de ring vindt 
krijgt een kleine beloning.

Nicolette Gerritse 
exposeert in Bibliotheek

IJmuiden - De gehele maand 
november is het werk van Nico-
lette Gerritse uit IJmuiden vrij-
blijvend te bezichtigen in Biblio-
theek Velsen. 
Gerritse is een gepassioneerd 
kunstenaar, geef haar pense-
len en verf en haar talent wordt 
zichtbaar. Het zijn niet alleen 

haar schilderijen, maar ook haar 
geschilderde Kalebassen die de 
bibliotheek exposeert. De prach-
tig bewerkte kalebassen nemen 
je mee naar haar creatieve fan-
tasiewereld. Het werk van Nico-
lette Gerritse is te zien tot en met 
30 november in de Centrale Bi-
bliotheek.

HappyRunning Strandloop
IJmuiden aan Zee - Op zon-
dag 10 november valt om 11.00 
uur het startschot van de Hap-
pyRunning Strandloop die voor 
de tweede keer georganiseerd 
wordt. De organisatie is in han-
den van HappyRunning van No-
ella Kieftenbeld. Zij is geboren 
en getogen IJmuidense en dus 
bekend met, de voorheen, weke-
lijkse strandloopjes. Helaas is dat 
al zeker 30 jaar geleden. ,,Wat ik 
wil proberen is de strandloop 
nieuw leven in blazen en hoop 
dat dat uiteraard lukt maar dat 
kan niet zonder u”, aldus Noël-
la. U kunt zich inschrijven voor 
de afstanden 5 of 10 kilometer. 
De kosten zijn per inschrijving 7 
euro. Start is bij Paviljoen Zuid-
pier waar ook de na-inschrijving 
gebeurt. Voorinschrijven kan ook 

via www.happyrunning.nl.
Het parcours loopt vanaf de start 
richting paal 1, naast de pier, al-
waar we om de paal heen gaan 
richting het keerpunt van de 
5 kilometer, bij paal 3/4 of het 
keerpunt van de 10 kilometer, na 
opgang Parnassia. Daar vandaan 
is het terug naar paviljoen Zuid-
pier om te finishen.
Bij beiden keerpunten krijgen de 
deelnemers een stempel op het 
startnummer zodat er bij de fi-
nish gezien kan worden welke 
afstand er gelopen is. Voor elke 
eerst drie binnenkomende da-
me/heer is er prijs en voor ieder-
een een herinnering, een gratis 
kopje thee of koffie en een waar-
debon. Tevens is er een tombo-
la dus het kan zo maar zijn dat 
u prijs heeft op uw startnummer.

Odd Fellows betalen 
opleiding hulphond
Velsen-Zuid - De Velsense Odd 
Fellows hebben zaterdag op fees-
telijke wijze een symbolische 
cheque van 4500 euro overhan-
digd aan de voorzitter van de 
Stichting Animals 4 People, de 
heer Jascha van Leeuwen.
Deze stichting zet zich voor  steun 
aan de opleiding tot hulphonden. 
Namens beide loges van Odd Fel-
lows werd de uitreiking gedaan 
door de heer Marcel van den 
Berg, bestuurslid van de commis-
sie maatschappelijke activiteiten 
van Odd Fellows. 
De dames en heren van de Duin-
roos- en IJmondloge hebben dit 
bedrag bijeengebracht met activi-
teiten, zoals een vlooienmarkt an-

nex boekenmarkt. Ook een ruim-
hartige gift van elders maakte on-
derdeel uit van het totaalbedrag. 
Hiermee kan een puppy ander-
half jaar worden ondergebracht 
in een coachgezin. De aanschaf, 
opleiding en plaatsing is in han-
den van de Martin Gaus Geleide- 
en hulphondenschool. Serge Gaus 
(zoon van) was deze middag ook 
aanwezig met een grote hulphond 
en een puppy. Hij kreeg na afloop 
van zijn optreden een welverdiend 
applaus. Hij kon al toezeggen dat 
binnenkort een puppy wordt ge-
selecteerd, die waarschijnlijk er-
gens in Friesland zal worden ge-
plaatst in een coachgezin. Zie ook 
www.oddfellows-velsen.nl. 

TV-uitzending over 
Velser Affaire
Velsen - Seaport TV zendt deze 
week elke twee uur  het verslag 
uit  van de presentatie van het 
onderzoek naar de Velser Affaire, 
die afgelopen zaterdag 2 novem-
ber in de Stadsschouwburg Vel-
sen plaatsvond.
Tijdens de bijeenkomst zijn in-
terviews gehouden met de on-

derzoeker dr. Bas von Benda-
Beckmann, de voorzitter van de 
Stichting Onderzoek Velser Af-
faire Cees Weij en burgemeester 
Weerwind. Verder wordt verslag 
gedaan van de paneldiscussie 
onder leiding van programmama-
ker Ad van Liempt. Het verslag is 
ook te zien op www.seaportrtv.nl.





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Hij is gearriveerd! De Mitsubishi Outlander PHEV 
staat vanaf nu in de showroom van Automobiel-
bedrijf Tinholt uit Velserbroek. Een prachtige 100% 
SUV met onder andere standaard 4WD, een trek-
vermogen van 1500 kg en automaat. Maar wat hem 
echt bijzonder maakt: met deze Plug-in Hybrid kunt 
u dagelijks liters brandstof besparen. En alsof dat 
nog niet interessant genoeg is: ook fi nancieel valt 
er veel voordeel te behalen. Slechts 7% bijtelling 
bijvoorbeeld.

‘Heel gewoon’ hybride: da’s best bijzonder!
PHEV verwijst naar de Plug-in Hybrid-uitvoering 
van de Outlander. Hij kan voor 100% elektrisch rij-
den, maar ook op benzine of op een combinatie van 
benzine en elektriciteit. In de combinatie benzine-
elektrisch heeft de PHEV een actieradius van maar 
liefst 900 km en bespaart u liters brandstof. Onaf-
hankelijke autojournalisten roemen naast de hy-
brideaandrijving, ook de vanaf-prijs van slechts € 

39.990,- en de bijtelling van maar 7%, wat (bij een 
belastingtarief van 42%) neerkomt op zo’n € 98,-  
per maand. Behalve het bijzondere en toch zo ‘heel 
gewone’ hybriderijden noemden testrijders als plus-
punten de fi jne hoge zit, het uitstekende zicht rond-
om en de zee aan ruimte die de PHEV biedt.

Extra voordeel voor ondernemers bij aankoop 
in 2013
Behalve de uiterst voordelige vanaf-prijs van de 
PHEV (€ 39.990,-) valt er voor ondernemers zeker 

dit jaar extra fi scaal voordeel te behalen met de-
ze Outlander. Dankzij zijn aandrijving met een stil-
le, spaarzame benzinemotor met twee elektromoto-
ren, komt hij in aanmerking voor een aantal subsi-
dies en aftrekmogelijkheden voor milieu-investerin-
gen. Voor ondernemers kan dat voordeel oplopen 
tot tienduizenden euro’s. De bijtelling bedraagt zo-
als gezegd slechts 7% en tot 2016 betaalt u boven-
dien geen wegenbelasting. Schaft u de PHEV als 
ondernemer dus nog in 2013 aan, dan profi teert u 
nog optimaal van de nu nog geldende overheidsre-
gelingen. Bij Automobielbedrijf Tinholt rekenen we 
het exacte bedrag graag voor u uit. 

Kom proefrijden!
Zo’n bijzondere auto als de Mitsubishi Outlan-
der PHEV verdient een uitgebreide proefrit. Voel 
de kracht van de 4WD, ervaar hoe zuinig deze SUV 
met zijn brandstof omgaat en laat u overtuigen. 
Speciaal voor ondernemers: vergeet niet het extra 
fi scale voordeel dat u krijgt  als u deze hybride nog 
in 2013 aanschaft!

Outlander PHEV: 
nu in showroom bij Tinholt

Zondag 10 november houdt Munten- en PostzegelOrgani-
satie (MPO) weer een verzamelbeurs in Haarlem. Hier wor-
den die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbil-
jetten uit binnen – en buitenland aangeboden. Van munten 
van de Grieks/Romeinse periode tot en met de nieuwste eu-
ro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljet-
ten in alle soorten en maten. Tevens kan men op deze dag 
munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten 
gratis laten taxeren.  

Zondag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur Van der Valk 
Haarlem-Zuid, Toekanweg 2, Haarlem, 030-6063944. Zie 
ook www.mpo.nl.

Verzamelbeurs in Haarlem

Munten, postzegels 
en oude bankbiljetten

Velsen - Centrum Mantelzorg 
van Socius organiseert dit jaar 
de Dag van de Mantelzorg. De-
ze middag staat in het teken van 
ontmoeting en ontspanning en is 
bedoeld om mantelzorgers even 
in het zonnetje te zetten. 
Met ingrediënten als koffie, ge-
bak, opening door de wethouder, 
een leuk gesprek en muziek, be-
looft het een gezellige en inspi-
rerende middag te worden!
De dag vindt plaats op zaterdag 
9 november van 14.00 tot 16.00 
uur bij Restaurant Perron Zee, 
Kruitenstraat 3 in IJmuiden. De 
zaal is geopend vanaf 13.45 uur.
Bent u mantelzorger en heeft u 
geen uitnodiging ontvangen? U 
kunt zich telefonisch aanmel-
den bij Socius via 088-8876900 
of via info@socius-md.nl (naam, 
adres, woonplaats en geboorte-
datum vermelden). Kent u nog 
een mantelzorger in de gemeen-
te die geen uitnodiging heeft 
ontvangen? Neem deze dan ge-
rust mee! Geef dit wel even door.

‘Dag van de 
Mantelzorg’ 
in Restaurant 
Perron Zee

T-Hagenbouw steekt 
Velsen D2 in het nieuw
Driehuis - Vol trots poseert de he-
le delegatie met het nieuwe tenue 
voor de foto. De jongens van de 
D2 zijn er erg blij mee, zegt coach 
Rob Basjes. Het zijn bijna allemaal 
eerstejaars D-junioren en maken 
deel uit van de D-selectie van RK-
VV Velsen. Dan moet je wel een 
beetje netjes voor de dag komen. 
De shirts, broekjes en zelfs sok-
ken zijn beschikbaar gesteld door 
T-Hagenbouw uit IJmuiden. Eige-
naar Tim Hagen was snel over-

tuigd van het feit dat hij dit team in 
het nieuw moest steken. Hij hoor-
de van te kleine shirts en broek-
jes. Het was een allegaartje waar-
in deze jongens ten strijde zouden 
moeten trekken. Tim hoopt dat de 
nieuwe tenues bij zullen dragen 
aan de sportieve prestaties van dit 
team. Inmiddels staat de D2 op de 
tweede plaats en gaan ze voor het 
kampioenschap. ,,Dan gaan we op 
de aanhangwagen van Tim de wijk 
door’’, aldus de coach.

Sintmarathon bij Donar
IJmuiden - Ook Sint heeft het 
moeilijk in deze tijd. Om hem te 
steunen heeft Donar Fitness & 
Welness in IJmuiden afgelopen 
zondag een Sintmarathon geor-
ganiseerd. 
Onder leiding van Pauline, Simo-
ne en Bozidar werd er drie uur 
lang op het hoogste niveau ge-
spind. 
Toen de laatste loodjes toch 
echt zwaar begonnen te wegen 
kwam de hoofdpiet, die hier toe-
vallig even was met twee verken-

pieten, als verrassing even langs 
om alle 25 uitgeputte spinners 
nog even aan te moedigen en 
vol te stoppen met pepernoten, 
want die suikers hadden ze wel 
even nodig.
De opbrengst, die geheel ten 
goede komt aan de stichting Sint 
Nicolaas Comité IJmuiden, be-
droeg maarliefst 450 euro. De 
pieten werden hier wel even stil 
van en dankte alle deelnemers, 
instructeurs en initiatiefnemers 
dan ook hartelijk. 
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Meer regen en wind
Afgelopen zondag veroorzaak-
ten zware hagelval en zelfs en-
kele flinke windhozen overlast 
en schade. Vooral het optreden 
van twee uit de kluiten gewas-
sen windhozen respectievelijk 
in Arnhem en Wijk bij Duurste-
de viel op. Dit soort explosieve 
fenomenen zie je zelden in de 
maand november. In ieder geval 
was er nog voldoende warm-
te aanwezig in combinatie met 
een zeer koude bovenlucht om 
dit soort wervelwinden te laten 
ontstaan. Vroeger traden deze 
verschijnselen ook wel op, maar 
de kans was veel groter dat ze 
door het waarnemingsnet heen 
glipten. Tegenwoordig wordt 
zo’n natuurverschijnsel vaker op 
film of foto gezet.
De rest van deze week blijft het 
uitermate onbestendig weer in 
de IJmond, met regelmatig re-
genperioden of buienstoringen 
en zo nu en dan veel wind. 
De krachtige westcirculatie, ook 
op grote hoogte goed ontwik-
keld, weet van geen wijken en 
bezorgt ons de komende pak-
weg tien dagen ook nog herfst-
weer.
Toch lijkt het in en vooral na 
het weekend iets minder nat te 
worden dan aanvankelijk ge-
dacht.

Qua temperatuurbeeld zitten we 
ongeveer op de normale waar-
den voor begin november. An-
ders was dat in november 1980 
toen we te maken hadden met 
een recordvroege en onvervals-
te koudegolf. In onze contrei-
en bleef het op 3 november van 
dat jaar zelfs het hele etmaal 
rond vriezen. Nog nooit ge-
beurde dat zo vroeg in het sei-
zoen. In de nachten vroor het 
soms matig met ruim -5 graden 
en vooral de snerpende oosten-
wind maakte het voor het ge-
voel bijzonder koud.  
Op 7 november 1980 wer-
den we getrakteerd op een pak 
sneeuw tot wel15 centimeter in 
Noord-Kennemerland (Bever-
wijk). De rest van die novem-
bermaand verliep overigens bij-
zonder mild.  
Zicht op eventuele winterkou 
is er nu absoluut nog niet. Wel 
neemt de kans op wat nacht-
vorst toe gedurende een enke-
le nacht rond het midden van 
de maand. 

Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl of de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Twee dagen techniek in 
Felison Cruise Terminal
IJmuiden - Donderdag ging voor 
de achtste keer het tweedaag-
se Promotie Evenement Techniek 
(PET) IJmond van start in de Feli-
son Cruise Terminal bij de IJmond-
haven. Doel van het PET IJmond is 
scholieren te laten kennismaken 
met en te enthousiasmeren voor 
een baan in de technische sector 
met als uitgangspunt dat kiezen 
voor een technisch beroep een 
grote zekerheid voor een baan in 
de toekomst biedt. Het bedrijfsle-
ven, brancheorganisaties en loka-
le opleiders laten in sessies van 
1,5 uur zien hoe leuk en veelzijdig 
techniek is.
Naar verwachting komen deze 
twee dagen zo’n 1700 kinderen 
van groep 8 van 49 basisscholen 
uit de IJmond naar de Felison Ter-
minal om op een praktische ma-
nier kennis te maken met tech-
niek. Vooruitlopend op hun be-
zoek aan dit evenement was een 
prijsvraag uitgeschreven waarbij 
de klas gevraagd is een werkstuk 
te maken met de vraag hoe wij in 
de toekomst van het Noordzeeka-
naal gebruik maken.
Verdeeld over de twee etages van 
de Felison Terminal konden de 
kinderen kennis maken met een 

veelheid aan technische activitei-
ten. Onder begeleiding van do-
centen en oudere leerlingen kon 
een eerste ervaring worden opge-
daan met de basisprincipes van 
onder andere metselen, elektri-
citeit aanleggen, loodgieterswerk 
zoals het leertje van een kraan 
vervangen, timmerwerkzaamhe-
den, computertechniek, lassen 
en solderen en fiets- en auto-on-
derhoud. Voormalig directeur van 
Autobedrijf Stormvogels, Egbert 
Wilmink, toonde zich in zijn stofjas 
duidelijk in zijn element: ,,Ik vind 
het geweldig om hierbij betrokken 
te zijn en ik hoop dat veel kinde-
ren voor een toekomst in de tech-
niek zullen kiezen.”
Vooral in de regio IJmond is tech-
niek een heel belangrijke sec-
tor en door de toenemende ver-
grijzing zal nú geïnvesteerd moe-
ten worden om in de nabije toe-
komst aan de vervangingsvraag te 
kunnen voldoen. Het PET IJmond 
is hiervoor een uitgelezen evene-
ment waarbij op een leuke en in-
teractieve manier de kinderen in 
aanraking worden gebracht met 
de verschillende vormen van We-
tenschap & Techniek. (Joop Wa-
ijenberg)

Winterwonder
land met kerst 
bij Beach Inn

IJmuiden aan Zee - Kerstlicht-
jes, jingle bells, glühwein, een 
echte kerstmarkt en op de ach-
tergrond de zee en het strand. 
Kerst en strand, twee begrippen 
die je niet zo snel aan elkaar 
koppelt. Bij Beach Inn dit jaar 
dus wel. Bij Beach Inn hebben is 
dit jaar de primeur. Op 20, 21 en 
22 december zal het terras van 
Beach Inn omgetoverd worden 
in een groot winterwonderland 
spektakel. Dat weekeinde orga-
niseert Beach Inn: Christmas at 
the Beach.  Een driedaags kerst-
spektakel met een kerstmarkt, 
een levende kerststal, kerstmu-
ziek, glühwein en alles wat nog 
meer bij deze winterse dagen 
hoort, en waardoor je zo al lek-
ker in de kerststemming komt.  
Op dit moment zijn ze bij Beach 
Inn al volop bezig met de orga-
nisatie van dit winterse evene-
ment. Dus standhouders die dat 
weekeinde met hun spullen op 
de markt willen staan kunnen 
zich vanaf nu inschrijven om 
een kraam te reserveren. Kra-
men kunnen per dag gehuurd 
worden, of voor een heel week-
einde. Denkt u dat u op wat voor 
manier dan ook een toevoeging 
zou kunnen zijn voor dit evene-
ment dan horen zij dit graag van 
u. Voor meer info over dit kerst-
spektakel of voor het reserveren 
van een kraam kunt u contact 
opnemen met Dieneke Schild-
meijer van Beach Inn via 0255-
520222 of 06-22603711.

60-jarige De Jonge 
Stem brengt Fame
Velsen - Op 15 en 16 november   
viert Jeugdmusicalvereniging De 
Jonge Stem in de Stadsschouw-
burg Velsen haar 60-jarig jubi-
leum met de bekende hitmusi-
cal ‘Fame’. 
Dit jaar bestaat de Velsense mu-
sicalvereniging De Jonge Stem 
60 jaar. Hoe kan dat beter ge-
vierd worden dan met de musi-
cal Fame? Een spetterende en 
ontroerende musical over jon-
ge mensen die hun plek probe-
ren te veroveren in het theater, 
met alle ups en downs die daar-
bij horen. Fame begon als film en 
werd daarna een begrip dankzij 
de succesvolle televisieserie in 
de jaren ‘80. Al snel volgde een 
musical, die weliswaar nieuwe 
personages introduceerde maar 
zich nog steeds afspeelde op de 
inmiddels beroemde Highschool 
of Performing Arts in New York. 
Deze onverwoestbare en po-
pulaire musicalversie wordt nu 
door De Jonge Stem opgevoerd, 
waarbij de setting het New York 
van rond 2013 is. En misschien 
komt er ook nog wel iets uit het 

rijke musicalverleden van De 
Jonge Stem voorbij...
Jeugdmusicalvereniging De Jon-
ge Stem is een begrip in Vel-
sen en omgeving. De ambitieu-
ze groep heeft al vele talenten 
voortgebracht. ‘Fame’ heeft een 
cast van 49 jongeren in de leef-
tijd 12 tot 22 jaar die onder lei-
ding staan van hetzelfde artistie-
ke team dat de afgelopen twee 
jaar met zoveel succes de musi-
cals ‘Our House’ en ‘Urinetown’ 
bracht. 
Spetterende dansscènes, prach-
tig spel en natuurlijk geweldige 
muziek, Fame heeft het allemaal. 
De Jonge Stem zet haar triomfen 
van de afgelopen jaren voort en 
toont wederom een groep geta-
lenteerde spelers die de Velsen-
se schouwburg laat zinderen. 
‘Remember their name!’
De voorstellingen zijn op 15 en 
16 november om 20.15 uur. Lo-
catie: Stadsschouwburg Velsen. 
Entree 17,50 euro. Reserveren 
kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of via info@dejonge-
stem.nl.

Vuurtorens ruilen in 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Zaterdag 9 november 
van 10.30 tot 13.30 uur houdt Ne-
derlandse Vuurtoren Vereniging 
de regiobijeenkomst in het Zee- 
en Havenmuseum aan Havenka-
de 55 in IJmuiden. Belangstellen-
den zijn van harte welkom om te 
komen kijken naar de brede ver-
zamelingen vuurtorens op postze-
gels, ansichtkaarten, foto’s enzo-
voorts. En misschien kan hier en 
daar ook nog een vuurtoren wor-
den geruild of worden toegevoegd 
aan een verzameling. De toegang 
is gratis. Eef Limmen uit Santpoort, 
ook wel bekend als tante Eef, zal  
vanaf zaterdag haar verzameling 
vuurtorens op postzegels in het 
museum tentoonstellen. Het gaat 
om zo’n zeven vierkante meter op-
pervlak met vuurtorens op zegels 
uit verschillende landen. Deze ten-

toonstelling is ook na zaterdag 
nog te zien in het museum.

Cursus 
‘Depressie’
bij Context

Velsen-Noord - Context NH 
(GGZ preventie) organiseert dit 
najaar in Midden-Kennemer-
land een cursus voor partners 
en familieleden van mensen 
ouder dan zestig jaar die lij-
den aan een depressieve stoor-
nis. In de zeswekelijkse bijeen-
komsten staan informatie over 
het ziektebeeld, het beter le-
ren omgaan met de depressie-
ve naaste en de wijze waarop 
men zelf op de been blijft cen-
traal. Het delen van ervaringen 
met elkaar vormt daarbij even-
zo een belangrijk onderdeel. 
De cursus start op vrijdag 15 
november van 10.30 tot 12.00 
uur en wordt gehouden bij 
PsyQ Leeghwaterweg 1A. Aan 
de deelname zijn geen kosten 
verbonden. Opgeven en nade-
re informatie via Context, tele-
foon 088-3571980.
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Muziekschool ‘t  Muzen-
huis houdt open dag

Velserbroek - Zaterdag 9 novem-
ber houdt Muziekschool ’t Mu-
zenhuis tussen 11.00 en 16.00 uur 
weer een open dag aan Zeilma-
kerstraat 50. Naast lessen op vrij-
wel alle muziekinstrumenten, sa-
menspel en combolessen, wordt 
er bij ’t Muzenhuis heel veel aan-
dacht aan zingen gegeven in klas-
siek, jazz en pop. 
Er starten weer diverse zangacti-
viteiten, zoals stemvorming op de 
zaterdagmorgen. Een goede zang-
techniek is essentieel. Niet alleen 
blijven de stembanden dan in op-
timale conditie, ook het stembe-
reik wordt groter. Als u geïnteres-
seerd bent, kom dan meteen om 
11.00 uur langs, dan kunt u ook 
meedoen en de sfeer   proeven. 
Na het grote en succesvolle op-
treden begin oktober van de Kin-
der Musical Groep met de musi-
cal ‘Back to Rio’, wordt bij ’t Mu-
zenhuis nu ook op de dinsdag-
avond gestart met een Tiener Mu-
sical Groep, voor tieners van 13 

tot en met 17 jaar en een Volwas-
senen Musical Groep vanaf 18 
jaar. En bij het ‘Musical Pop Koor 
’t Swingstation’ op de woensdag-
avond in Velserbroek, onder lei-
ding van Bruce Skinner, kunnen 
nog heel veel zangers en zange-
ressen meedoen.
Bernadette Bouthoorn, koorlid bij 
de Nederlandse Opera en één van 
de beste zangpedagogen in het 
land, is niet alleen klassiek zang-
docente bij ’t Muzenhuis, maar 
heeft ook de leiding van de stem-
vorming. Nu begint zij ook op de 
zaterdagmorgen met een Klassiek 
Koor voor gevorderde zangers en 
zangeressen.  
Bij Muziekschool ’t Muzenhuis 
hoeft muziekles niet duur te zijn. 
Als u namelijk een leerling van ’t 
Muzenhuis bent, krijgt u voor elke 
nieuwe leerling die u aanbrengt 
10% korting op uw lesgeld. Dat is 
bij 10 leerlingen, gratis les! En in-
schrijven kan altijd met een op-
zegtermijn van eenmaand.

Lunchroom Lara nieuw 
aan Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Maandag 5 novem-
ber is Lunchroom Lara aan Lan-
ge Nieuwstraat 451a geopend. De 
feestelijke ballonnen maakten ie-
dereen wel duidelijk dat hier iets 
te vieren viel. De lunchroom is ge-
vestigd in de kiosk ter hoogte van 
Expert.
De nieuwe eigenaresse is Nune. 
Zeven dagen per week zorgt zij 
met een grote glimlach voor de 
heerlijkste lunchgerechten, zoals 
allerlei broodjes, döner, snackes, 
Turkse pizza en grillmenu’s. 
De Lange Nieuwstraat is door de 
komst van Lunchroom Lara weer 
een stuk aantrekkelijker gewor-

den. Je kunt er namelijk van ‘s 
morgens half elf tot ‘s avonds half 
negen terecht voor een kopje kof-
fie of thee, een glaasje frisdrank 
en tal van lekkere snacks of maal-
tijden. Nu het kouder wordt zal er 
van het terras waarschijnlijk wat 
minder gebruik worden gemaakt, 
maar in de zomer kun je heerlijk 
buiten zitten.
Lunchroom Lara is niet alleen de 
ideale stek voor een tussendoor-
tje, maar ook voor een volledige 
maaltijd kun je er goed terecht. 
Vanwege de opening worden de 
broodjes döner en de Turkse pizza 
nu extra voordelig aangeboden. 

Wie helpt de boer
van Zorgvrij zoeken?
Velsen-Zuid - Stier Hylke van 
Informatieboerderij Zorgvrij 
heeft in het weiland zijn neus-
ring verloren. Het weiland is 
echter best groot en de boeren 
zijn op zoek naar hulp van kin-
deren. Ze gaan op 13 november 
tussen 14.00 en 15.00 uur zoe-
ken. De stier staat dan niet in het 
weiland. De kinderen die willen 

helpen kunnen volgende week 
woensdagmiddag om 14.00 uur 
op het erf verzamelen. De kin-
deren kunnen vies worden dus 
laarzen en warme, oude kleren 
aan. Diegene die de ring vindt 
krijgt een kleine beloning. Boer-
derij Zorgvrij ligt aan de Genie-
weg 50 in Velsen-Zuid (Spaarn-
woude). 

Movember
bij Telstar

Velsen-Zuid - De spelers  en 
personeel van Telstar laten de 
maand november hun snor 
staan om aandacht te vragen 
voor prostaat- en teelbalkanker 
en zo geld op te halen voor het 
goede doel. Met deze Movem-
ber actie willen ze het taboe dat 
rondom prostaat- en teelbalkan-
ker hangt doorbreken door een 
maand lang zich niet te scha-
men voor hun snor. De Tel-
star Mo Bros veranderen op de-
ze manier rigoureus hun uiter-
lijk door hun snor te laten staan. 
Het geld dat zij ophalen is be-
stemd voor onderzoek naar pros-
taat- en teelbalkanker. Het initia-
tief voor deze actie kwam vanuit 
de spelersgroep zelf. ,,Dit soort 
taboes moeten doorbroken wor-
den. Daar dragen wij als voetbal-
team met voorbeeldfunctie graag 
een steentje aan bij”, aldus An-
thony Correia, aanvoeder van de 
Witte Leeuwen. Movember is in 
2003 in Australië gestart. Als snel 
breide de campagne zich uit. Vo-
rig jaar is wereldwijd 99,6 miljoen 
euro opgehaald door 1,1 miljoen 
deelnemers in 21 verschillende 
landen.  Dit jaar wordt Movem-
ber voor de vijfde keer georga-
niseerd in Nederland. In 2012 
haalden 7500 deelnemers samen 
ruim 500.000 euro op voor pros-
taatkankeronderzoek uitgevoerd 
door het Nederlands Kanker In-
stituut. Doneren kan via moteam.
co/telstar of in de speciale col-
lectebussen in het stadion.

Santpoort-Noord - Donder-
dagmiddag 28 november wordt 
in het Terras, bij Station Sant-
poort-Noord, een bingo en lote-
rij gehouden. De zaal is om 12.45 
uur geopend en om 13.30 uur 
gaat de bingo van start. Er zijn 
weer veel prijzen te winnen. Ie-
dereen is van harte welkom.

Bingo- en 
loterijmiddag

Blokfluitlessen bij Soli
Driehuis - Vanaf 7 novem-
ber biedt Muziekvereniging So-
li weer blokfluitlessen aan in het 
Solicentrum. Deze lessen wor-
den op donderdagavond van 
19.00 tot 19.30 uur gegeven. 
Blokfluitlessen zijn voor de 
meeste kinderen de eerste stap 
om te leren hoe leuk muziek ma-
ken is. Voor slechts 50 euro (in-
clusief blokfluit, exclusief les-
boek) kunnen kinderen vanaf 
groep 5 kennismaken met mu-
ziek tot het einde van het school-

jaar. Zij geven ook twee keer een 
optreden: in het voorjaar en aan 
het eind van het seizoen! Tevens 
maken kinderen gedurende dit 
jaar kennis met andere blaasin-
strumenten van Muziekvereni-
ging Soli. Kom op donderdag 7 
november gezellig langs voor 
een kennismakingsles in het So-
licentrum bij station Driehuis. 
Neem voor meer informatie en 
aanmelding contact op met Ri-
an Schelvis, 023-5395915 of op-
leidingen@soli.nl.

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

is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.
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De Rozenbeek sleept 
prijzen in de wacht
Velserbroek - Tijdens het 
schoolvolleybaltoernooi voor ba-
sisscholen, dat traditiegetrouw 
gehouden werd in de sporthal 
van IJmuiden, heeft basisschool 
de Rozenbeek twee prijzen in 
de wacht gesleept. Hoewel het 
toernooi al verschillende jaren 
een vast onderdeel in de herfst-
vakantie is, deed de basisschool 
De Rozenbeek nooit mee. Tot dit 
jaar toen 12 enthousiaste kinde-
ren uit groep 6 zich aanmeldden 
met twee teams bij dit toernooi. 
Er waren twee moeders die de 
coaching op zich wilde nemen 
en de teams gingen voortvarend 
van start.
De poulewedstrijden werden al-

lemaal gewonnen en ook de 
achtste en kwartfinale werden 
winnend afgesloten. De halve fi-
nale moesten de twee Rozen-
beekteams tegen elkaar, om uit 
te maken wie er in de finale zou 
spelen. Na een spannende strijd 
mocht de Rozenbeek 1 door een 
winst van twee punten naar de 
finale, om daar tegen de Bos-
beek te strijden. Rozenbeek 2 
speelde om de derde en de vier-
de plaats tegen Het Anker. Kort-
om de beide teams vielen in de 
prijzen met een tweede en een 
derde plaats, met dank aan de 
gymleerkracht die met de kinde-
ren had geoefend en de organi-
satie van het toernooi.

Grote paddenstoelen
Santpoort-Noord - Edmee Grauf uit Beverwijk trof onlangs tijdens 
het wandelen deze megagrote paddenstoelen aan in het bos bij Duin 
en Kruidberg. Dat vond zij wel een plaatje waard.

Tureluur trots op 
laatste kampioensbord
Velserbroek - Tureluur heeft 
weken feest gevierd. De dames 
waren de sterkste tijdens het 10e 
HHI-metaalwerken dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi wat 
werd gehouden op 12 oktober in 
het Polderhuis. 
De dames van Tureluur wonnen 
niet alleen de beker en de wis-
selbeker maar ook het schitte-
rende kampioensbord. Wie Vel-
serbroek inrijdt ziet de borden 
overal in de Velserbroekse stra-
ten hangen, steeds weer met een 
ander jaartal. Dit jaar verschijnt 
de zesde aan een lantarenpaal in 
Tureluur. Vlak bij de paal met de 
naam van de straat, met dezelf-
de witte letters op de bekende 
lichtblauwe achtergrond: kam-
pioen straten zaalvolley-baltoer-
nooi Velserbroek 2013. Het was 
de laatste set. 
De organisatie van het dames 
stratenzaalvolleybaltoernooi Vel-
serbroek heeft het besluit moe-
ten nemen om na deze tiende 

editie te stoppen met dit prachti-
ge sportieve evenement. De be-
langrijkste redenen voor deze 
onvermijdelijke beslissing wa-
ren de verminderde algemene 
belangstelling van deelnemen-
de straten uit Velserbroek en als 
gevolg van de economische re-
cessie werd het vinden van fi-
nanciële ondersteuning van het 
jaarlijkse toernooi de laatste ja-
ren steeds moeilijker. De orga-
nisatoren (Frans Looij, JanKees 
Holst en Frank Post) stoppen met 
de organisatie maar hebben het 
dames straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek jarenlang met 
plezier georganiseerd en kijken 
terug op vele en sportieve toer-
nooien. Zie ook www.straatvol-
ley.nl
Afgelopen zaterdag hebben de 
dames van Tureluur het bord in 
hun straat opgehangen. Daarbij 
is toen behoorlijk gefeest en ge-
proost rond het kampioensbord. 
(foto: Peter Weijers)

Pianorecital
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
8 november om 20.00 uur maken 
we in ‘t Mosterdzaadje kennis 
met een nieuwe ster in ‘t Mos-
terdzaadje, de Belgische pianist 
Hannes Adriaens. Zijn program-
ma heet Tijdreis door Europa  
waarin muziek van: Bach, Mo-
zart, Ravel, Chopin, Schumann 
en Albeniz. 
De bariton Remmert Velthuis en 
de pianiste Marjana Butko ver-
zorgen op zondag 10 november 

om 15.00 uur een programma 
met hoogtepunten uit de Duit-
se Romantische liedkunst met 
muziek van  Schubert, Schu-
mann, Rachmaninov, Brahms 
en Schönberg. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Santpoort-Zuid - Twee Duitse 
mannen van 31 en 24 jaar oud 
zijn vrijdagavond aangehouden 
op de Wüstelaan. De mannen la-
gen in de auto, met Duits kente-
ken, te slapen. De auto bleek als 
gestolen te staan gesignaleerd. 
In de auto werd inbrekerswerk-
tuig aangetroffen. De mannen 
werden aangehouden voor dief-
stal en voorhanden hebben van 
inbrekerswerktuig.

Gestolen auto 
met inbrekers-

werktuig

Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
is er weer een kerstzangproject 
in de Dorpskerk te Santpoort, 
waarin geoefende en minder ge-
oefende zangers welkom zijn om 
samen te zingen. Vanaf dinsdag 
12 november kan men nog mee-
repeteren en –zingen in project-
koor Dorpskerkcantorij onder 
leiding van dirigente Antje de 
Wit. Er wordt gerepeteerd aan 
delen uit de feestelijke mis voor 
de kerstnacht (‘Messe du Mi-
nuit’) van de Franse componist 
Charpentier. Verder worden ge-
zongen het prachtige Magnifi-
cat van Margaret Rizza, en ook 
bekende en minder bekende 
christmas carols. Dit alles wordt 
voorbereid voor de sfeervolle 
kerstnachtdienst in de Dorps-
kerk van Santpoort-Noord. 
Deelname aan het zangproject 
kost 29 euro. Repetities van het 
projectkoor zijn iedere dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur, in 
het Ontmoetingscentrum van de 
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 
67 in Santpoort-Noord. Gaarne 
aanmelden per e-mail: sympho-
nia@xs4all.nl of telefonisch 06-
21805104 (Antje de Wit). Voor 
verdere informatie en actueel 
zangnieuws zie ook www.pkn-
santpoortenvelserbroek, onder 
‘Zangprojecten in de Dorpskerk’. 

Kerstzang-
project Messe 

du Minuit

Driehuis - Zondagavond 10 
november zal de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis om 19.15 
uur een Vesperviering verzor-
gen in de Engelmunduskerk. De 
samenkomst zal ongeveer drie 
kwartier duren, waarin gebed, 
zang en orgelspel een medita-
tieve weldaad zijn in de hecti-
sche wereld waarin wij leven. 
Tijdens de viering worden wer-
ken gezongen en gespeeld van 
John Rutter, Richard Ayleward, 
F Mehrtens, Mariano Garau,  
Charles Wood, J Valkenstijn en 
John Goss. Voorganger is pas-
tor E. Wigchert. De Engelmun-
dus Cantorij Driehuis staat on-
der leiding van dirigent en or-
ganist Joop Heeremans.

Vesperviering



Santpoort-Noord - Zaterdag 9 
november van 12.00 tot 16.00 uur 
vindt in de recreatiezaal van Vel-
serhooft aan de Valckenhoefl aan 
(naast de speeltuin) te Sant-
poort-Noord de Bazaar plaats. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de volgende doelen: Het Ro-
nald MacDonaldhuis waar ou-
ders/familie van kinderen die  in 
het ziekenhuis verpleegd wor-
den kunnen verblijven, om zo 
het verdriet van het kind te ver-
zachten. Stichting OIG/IHD in-
zet voor lichamelijk en geeste-
lijk gehandicapten door middel 
van vervoer, ontspanning, va-
kantie en andere activiteiten. Het 
Ronald MacDonaldhuis en OIG/
IHD worden gesponsord van-
uit de verkoop van de creatie-
ve werken van de damesgroep 
van Velserhooft. Beide organisa-
ties werken zonder subsidie. Met 
de aankoop van Unicef-artike-
len steunt u onder andere kinde-
ren in de derde wereld. De We-
reldwinkel heeft voedingsmidde-
len uit de derdewereldlanden . Al 
met al een goede reden om 9 no-
vember het gebouw Velserhooft 
te bezoeken. Een kopje koffi e of 
thee staat voor u gereed.

Goede doelen 
bazaar

Cadeaumarkt 
Velserduin

Driehuis - Twee keer per jaar or-
ganiseert de activiteitenbege-
leiding van Verpleeghuis Velser-
duin een gezellige markt. Op za-
terdag 9 november is er cadeau-
markt. Er zijn vele standhouders 
aanwezig op deze dag met een 
gevarieerd aanbod. Zo worden er 
onder andere bloemen en plan-
ten verkocht, is er een stand met 
mooie baby- en kinderaccessoi-
res en is de Wereldwinkel uit Be-
verwijk aanwezig. Elk uur draait 
er een rad met vele mooie prij-
zen. De markt wordt opgeluisterd 
door live accordeonmuziek  in de 
middag. Alle ingrediënten zijn dus 
aanwezig voor een leuke markt! 
De markt wordt gehouden van 
10.30 tot 15.30 uur aan de Nico-
laas Beetslaan 4.

Driehuis - Zing jij onder de 
douche en vind je dat het best 
goed klinkt en ben je het zat 
om iedere woensdagavond op 
de bank te hangen, kom dan 
gewoon eens langs. Zij repe-
teren op woensdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur in de Duin 
en Kruidberg Mavo, Nicolaas 
Beetslaan 3. Het koor bestaat 
inmiddels uit zestien dames en 
twee heren en deze heren voe-
len zich duidelijk in de minder-
heid; daarom zijn zije op zoek 
naar versterking. Voor meer in-
formatie en de locatie zie www.
multivocaal.nl. 

Popkoor zoekt 
mannen

Dubbelexpositie in
’t Brederode Huys

Santpoort-Zuid - Van 9 novem-
ber tot 7 december wordt er een 
dubbelexpositie gehouden bij 
Vereniging Santpoorts Belang in 
‘t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Door 
een toevallige ontmoeting in het 
zwembad ontdekten Mirjam Berk-
hout (38) en Marijke Ketting (57) 
dat de kunst een gedeelde pas-
sie is. Op dat moment wijdde Mir-
jam zich aan het maken van kera-
mische objecten en fotografi e, ter-
wijl Marijke zich op het schilderen 
richtte. Ze besloten samen te gaan 
schilderen, onder meer in het Kun-

stencentrum in IJmuiden onder 
leiding van Marcella van Zanten.
Geen klassieke werken, maar elk 
in haar eigen stijl met vaak hel-
dere kleuren. In hun werken staat 
bijna altijd de mens en/of het dier 
centraal. Maar ook een landschap 
wordt met liefde geschilderd. De 
expositie geeft een beeld van de 
werken die Mirjam en Marijke 
de afgelopen tijd gemaakt heb-
ben. Hun motto is: Een dag niet 
gekunst, is een dag niet geleefd. 
Bezichtigingstijden zijn maan- en 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. Of 
op afspraak via 023-5381999. 

Regio - Het Vocaal Ensemble 
La Grenouille is een jong maar 
snelgroeiend kamerkoor. Na een 
reeks succesvolle concerten in 
het voorjaar zijn de voorbereidin-
gen voor de concerten in 2014 in 
volle gang. 
Na grondig research is er een 
programma samengesteld met 
daarin vocale werken van uitslui-
tend Haarlemse componisten. 
Dankzij bijzondere samenwer-
king met onder andere een ge-
renommeerd musicoloog is het 

mogelijk de concerten ook een 
geschiedkundig tintje mee te ge-
ven zodat de luisteraar de mu-
ziek kan plaatsen in de tijd waar-
in hij geschreven is. Voor dit pro-
ject, waarin ook niet eerder uit-
gevoerd werk gezongen zal wor-
den, kunnen ervaren bassen en 
tenoren zich nog aanmelden via 
www.lagrenouille.nl of bij de di-
rigent Chris Frölich, telefoon 
0255-522262. De repetities vin-
den plaats op woensdagavond in 
de Waalse Kerk in Haarlem.

Muzikale mannen gezocht
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Coiffures Bosporus 
viert 15-jarig bestaan

Velsen – Coiffures Bosporus viert 
haar 15-jarig bestaan. De salon 
aan Kennemerlaan 20 in IJmui-
den (zie foto) bestaat tien jaar en 
de zaak aan het Europaplein 49 
in Heemskerk vijf jaar. ,,Samen 
dus 15 jaar’’, zegt de trotse eige-
naar Mustafa Oksas. Hij werkt zelf 
mee in beide kapsalons, waar to-
taal twaalf mensen werken. ,,Wij 
hebben de kapsalons als teams 
opgebouwd en werken allemaal 
hard.’’
Het kappersvak is de grote lief-
de van Mustafa. Hij zit al 30 jaar 
in het vak, waarvan 17 jaar in Ne-
derland. Sinds zijn aankomst in 
Nederland heeft hij gestudeerd: 
,,Eerst de taal, later heb ik een all-
round opleiding visagie gedaan. 
Ook ben ik allround nagelstylist, 

pedicure en schoonheidsspecia-
list.’’ Voor al deze disciplines kan 
men dan ook in beide kapsa-
lons bij meerdere medewerkers 
terecht. Sommige mensen vin-
den het wat vreemd dat een man 
schoonheidsspecialist is. ,,Waar-
om?’’ lacht Mustafa. ,,Vrouwen rij-
den toch ook op een bus?’’
Op het gebied van haarstyling is 
Oksas zeer goed onderlegd. Zo 
werkt hij in Istanbul nog regel-
matig samen met de Turkse top-
kapper Erdem Kramer, maar ook 
werkte hij met Tony & Guy en Kin-
ky Kapper in Amsterdam. Allen 
grote namen in de kapperswe-
reld. Doordat Mustafa Oksas zich 
deze technieken eigen heeft ge-
maakt kan hij zich allround kap-
per noemen. ,,Wij doen alles, 

knippen, stylen, verven, haarver-
lenging, extensions, weven. On-
ze klanten komen dan ook over-
al vandaan omdat onze kwalitei-
ten zeer gewaardeerd worden. 
Wat ik heb geleerd, geef ik door 
aan mijn eigen kappers. Mensen 
van alle culturen kunnen dan ook 
bij ons terecht. Want ook afrohaar 
kunnen wij deskundig behande-
len.’’ Als een klant een nieuw kap-
sel wil, wordt naar het geheel ge-
keken. Wat past bij een persoon 
is net zo belangrijk als de wensen 
van de klant. Die vakkundigheid 
leidt tot een kapsel waar mensen 
blij van worden.
Al deze kwaliteit is toch voor ie-
dereen betaalbaar. Mustafa: ,,Bij 
ons kun je veel meer doen voor 
minder geld. Knippen kan voro 
kinderen al vanaf 10 euro. Maar 
ook bruidsmake-up is heel be-
taalbaar. En voor een klein extra 
bedrag kan men meteen terecht 
voor een Turkish pedicure, een 
complete gezichtsbehandeling of 
permanente make-up. Wij werken 
niet op afspraak, alleen voor heel 
langdurige behandelingen kan 
men reserveren. Daarbij houden 
wij service en klantvriendelijk-
heid hoog in het vaandel. En om-
dat wij zo goed geprijsd zijn hoe-
ven mensen niet te bezuinigen op 
de kapper, wij zien onze klanten 
dan ook regelmatig terug.’’ 
Mustafa Oksas wil bij deze alle 
klanten en zijn medewerkers be-
danken voor hun trouw.

IJmuiden - Inwoners van IJmui-
den hebben vanaf deze week 
hun eigen Thuiszorg Buurtteam 
van Zorgbalans. Daarmee kun-
nen zij, net als vele andere thuis-
zorgcliënten, rekenen op flexi-
bele en persoonlijke thuiszorg 
vanuit een locatie bij hen om de 
hoek. In november 2012 zijn de 
eerste buurtteams van start ge-
gaan rond Haarlem. Met veel 

succes. Daarom gaat Zorgbalans 
dit najaar in de hele regio thuis-
zorg aanbieden vanuit 35 buurt-
teams. Cliënten hebben hun ver-
pleegkundigen en verzorgenden 
direct in de buurt en zien va-
ker dezelfde gezichten, omdat 
de buurtteams uit hooguit vijf-
tien medewerkers bestaan. De 
buurtteams regelen hun eigen 
planning en kunnen zorg en be-

zoektijden dus goed afstemmen 
op  de cliënt. Bovendien brengen 
ze cliënten waar nodig in con-
tact met ergotherapeuten, dië-
tisten, fysiotherapeuten en ver-
pleegkundigen die gespeciali-
seerd zijn in bijvoorbeeld hartfa-
len, dementie, of oncologie. 
In de buurtteams krijgen de 
thuiszorgmedewerkers meer 
zelfstandigheid en bouwen zij 
sneller een band op met hun cli-
enten. ,,Tegenwoordig kunnen 
we makkelijker wat langer bij 
onze cliënt blijven’’, zegt één van 
de medewerkers over de nieuwe 
werkwijze. ,,We zijn een hecht 
team en hebben korte lijnen met 
bijvoorbeeld de huisarts, de dag-
verzorging en natuurlijk de man-
telzorgers en vrijwilligers.” 
In de week van 4 november star-
ten 4 nieuwe Thuiszorg Buurt-
teams in de wijken: IJmuiden 
Centrum, Zeeweg, Zeewijk en 
Celsiusstraat.  In december star-
ten er nog vijf en dan kan ieder-
een rekenen op de kwalitatieve 
flexibele thuiszorg van de Buurt-
teams.

Nieuwe Thuiszorg 
Buurtteams in IJmuiden

Dammer Yunus wint 
Van der Wiele-toernooi
IJmuiden - Het eerste Van der 
Wiele-toernooi werd dit jaar nog 
niet goed bezocht. Met name 
SNA liet het afweten. De vader 
van Mitchel en Rianne Mensinga 
was er als enige met Rianne. Ri-
annne maakte het meteen in de 
eerste ronde Yunus knap lastig. 
Yunus stond verloren en Rianne 
probeerde te winnen. 
Yunus bood remise aan en dat 
weigerde Rianne. En toen viel 

haar klok en dan is het leven hard. 
In de tweede ronde wist Yunus 
Rick de Wolf op remise te houden 
en toen was het freewheelen naar 
het einde en de toernooioverwin-
ning. Robin Garms uit Purmerend 
werd tweede en Rianne Mensin-
ga werd derde. De B-groep werd 
gewonnen door Lars van Eeuwijk 
en moet volgende keer meedoen 
in de A-groep. Yara werd tweede 
en Veysel werd derde.

The Smugglers onderuit
Velserbroek - Een ritje naar de 
hoofdstad stond op de planning 
van the Smugglers vorige zon-
dag, daar speelden zij een wed-
strijd tegen AAC2. Het veld waar 
zij op speelden, ligt naast het na-
tionale rugbystadion van Neder-
land, hier spelen, naast het Ne-
derlandse team ook de teams uit 
de ereklasse.
In de eerste helft werd het al snel 
duidelijk dat AAC the Smugglers 
wilden laten weten dat er in Am-
sterdam niks te halen was, maar 
the Smugglers trekken zich daar 
vaak niet zoveel van aan, toch 
was het al binnen vijf minuten 
raak voor AAC. 
Kort na de eerste try volgden er 
nog een paar. Met rust was de 
stand 27-0 voor AAC. Het spel 
van The Smugglers moest vol-
gens coach Colin Moore snel 
gaan veranderen en daar had hij 
gelijk in, het leek alsof bijna al-

le hoofden de verkeerde kant op 
stonden. Hoopvol werd er door 
de supporters van the Smugg-
lers toegekeken naar de twee-
de helft. 
Het spel werd in deze helft be-
ter er waren goede momenten 
van the Smugglers, maar die le-
verde niks op. AAC maakte goed 
gebruik van de wind, daardoor 
boekte zei veel terreinwinst en 
dat is waar rugby om draait. AAC 
scoorde nog een aantal try’s, de 
eindstand werd 60-0, een bla-
mage voor the Smugglers. 
Veel van the Smugglers speelden 
zeker niet hun beste wedstrijd, 
na de wedstrijd was het stil in de 
kleedkamer, iedereen was met 
stomheid geslagen. Toch was 
er wel een man-of-the-match, 
namelijk Emiel Akkermans, hij 
speelde, als één van de weinige 
Smugglers wel een goede wed-
strijd. (Daan Rustemeijer)
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Basisscholen Velsen 
winnen Wecycle-cheque
Velsen - Wecycle organiseert de 
inzameling en recycling van elek-
trische apparaten en energiezui-
nige verlichting en werkt hiervoor 
onder meer samen met gemeen-
ten, kringloopbedrijven, winkels 
en installateurs. Maar ook in kin-
derboerderijen en musea is in het 
algemeen de bekende, groenkleu-
rige afvalcontainer te vinden zoals 
in onze gemeente bij het Pieter 
Vermeulen Museum.
,,Ons museum geeft al jaren voor-
lichting over het inzamelen van 
elektrische apparaten op scholen 
door middel van een leskoffer en 
een lespakket”, vertelt Hiske Brou-
wer, educatief medewerkster bij 
het museum. ,,Deze scholenactie 
is een aanvulling op de algeme-
ne couponactie die in heel Noord-
Holland is gehouden en deze ac-
tie is georganiseerd door het Pie-
ter Vermeulen Museum in samen-
werking met de gemeente Velsen 
en HVC-afvalverwerking’’, licht 
Hiske nader toe.
Wethouder Vennik sprak vervol-
gens zijn grote dank en waarde-
ring uit aan de kinderen van de 
beide, winnende scholen, de Fran-
ciscusschool en de Molenweid. 
,,Zes basisscholen hebben in drie 
weken tijd het enorme aantal van 
1500 oude apparaten verzameld 
waarvan jullie meer dan de helft 
hebben binnengebracht. De gro-

tere Franciscusschool komt op 
een totaal van 700 ingeleverde ap-
paraten en de Molenweid op ruim 
100 stuks. Jullie hebben hiermee 
een geweldige prestatie geleverd 
en voor jullie is het inzamelen van 
oude apparaten nu net zo gewoon 
geworden als het inzamelen van 
oud papier” , aldus Vennik.
Daarna brak het grote moment 
aan van de prijsuitreiking die be-
stond uit een cheque van 100 euro 
en twee groepsbezoeken aan het 
Pieter Vermeulen Museum voor 
de Molenweid. De leerlingen van 
de Franciscusschool, winnaar met 
de meeste ingeleverde appara-
ten kregen, naast eveneens twee 
groepsbezoeken, een cheque van 
250 euro overhandigd. 
Op zijn vraag waar ze het geld aan 
gingen besteden, moest de Mo-
lenweid het antwoord nog even 
schuldig blijven, wat voor Vennik 
aanleiding was om op de cheque 
te schrijven: wordt nog over na-
gedacht. De Franciscusschool 
had wel een duidelijk doel, name-
lijk een touchscreen wat door de 
wethouder dan ook op de cheque 
werd genoteerd. Daarna konden 
de medewerkers van de gemeente 
en van HVC met twee grote aan-
hangwagens vol met afgedankte 
apparatuur op weg naar het be-
drijf waar het gesloopt en gerecy-
cled wordt.

Spirituele 
beurs

Regio - Op zaterdag 16 en zon-
dag 17 november organiseert 
Nicky’s Place een spirituele beurs 
in het Steunpunt voor ouderen 
aan de Van Oosten de Bruyn-
straat 60 te Haarlem, achter de 
Bavo Basiliek. Op zaterdag zijn er 
twee gratis lezingen. Iedere keer 
zijn er weer nieuwe disciplines op 
de beurs en bovendien natuurlijk 
de vaste onderdelen. De medi-
ums, healers, sjamanen en parag-
nosten die aanwezig zijn hebben 
jarenlange ervaring en zijn onder 
meer bedreven in kaartleggingen 
met tarot, contact met overlede-
nen, pendelen en fotolezen. De-
ze keer is het thema ‘Balans vin-
den in de nieuwe tijd’. Hans Kraak 
helpt samen met de engelenhea-
ling om helderheid te krijgen. Je 
kunt met kwantumfysica je cel-
len doormeten. En de ‘poppe-
tjes van je ogen’ door de irisco-
pist laten lezen. Ook op de beurs: 
voetreflexologie, magnetiseren, 
klankschalenmassage, rug- en 
nekmassage. Vanuit de creatieve 
hoek zijn er spirituele schilderijen 
en prachtige sieraden. Daarnaast 
is er handlijnkunde en astrologie. 
Op beide beursdagen kan het pu-
bliek terecht van 12.00  tot 17.00 
uur. De toegang voor een dag is 
5 euro, voor twee dagen 8 euro. 
Consulten zijn maximaal 10 eu-
ro. Zie ook www.nickysplace.nl of 
bel 06-41041509 (Nicole van Ol-
deren).

Regio - Als kleine jongen speel-
de André Comaita vaak in de 
werkplaats van garage A.J. Rot-
teveel in Bloemendaal, het be-
drijf van zijn opa. ,,Toen ik een 
jaar of veertien was begon ik te 
werken. Ik deed LTS-autotech-
niek en liep na schooltijd mee 
met een monteur. Die leerde 
me van alles, maar ik moest ook 
klusjes doen, zoals vegen en au-
to’s wassen. Na school begon ik 
in 1986 als leerling monteur.’’
André werkte en studeerde hard. 
Na werktijd ging hij twee avon-
den in de week naar school, in 
Heerhugowaard. ,,Dat was hard 
werken, tegenwoordig is dat al-
lemaal heel wat luxer geregeld.’’ 
André werd 1e auto monteur en 
APK keurmeester. ,,De werk-
plaatschef vertrok en ik volg-
de hem op. Ik was pas 25 en gaf 
leiding aan vijf of zes monteurs. 
Zelf sleutelde ik gewoon mee. 
Het werd steeds drukker en ik 
deed steeds meer receptie erbij. 
Toen het bedrijf werd overgeno-
men door Martin Schilder werd 
ik naast receptionist ook be-
drijfsleider.’’
,,Aanvankelijk ging de verkoop 
naar Haarlem, maar de klanten 
bleven naar Bloemendaal ko-
men, dus deed ik ook de ver-
koop erbij. Doordat al deze ta-

ken samen wat veel werd, heb ik 
de bedrijfsleiding overgedragen 
en werk ik nu met veel plezier 
als service adviseur en verkoper. 
Ik heb een goede band met mijn 
collega’s en klanten. Dat contact 
en de afwisseling maken mijn 
werk zo aantrekkelijk.’’
In 2010 is ook de universele ga-
rage formule DriveIn Car Service 
van start gegaan in het pand van 
Martin Schilder Bloemendaal. 
DriveIn Car Service is onderdeel 
van de Martin Schilder Groep. 
Alle merken kunnen hier terecht 
voor goed en goedkoop onder-
houd aan de auto. Zie ook www.
martinschilder.nl.

Martin Schilder Bloemendaal
Duizendpoot viert
25-jarig jubileum

Merel helpt opa en oma 

IJmuiden - De voormalige tabak-
zaak op Marktplein 5 van Joke en 
Gerard Visser staat alweer een 
tijdje leeg. Dit was hun kleindoch-

ter Merel (7) een doorn in het oog 
en daarom bedacht zij om met 
haar hobby vlechten, opa en oma 
te helpen. Merel is vanaf vrijdag-
middag  bezig om Merel’s Vlech-
tenwinkel binnenkort geopend te 
krijgen. Daarvoor heeft zij al wel 
10 vlechtjes gemaakt! Vriendinne-
tjes, vrienden en familie komen al-
lemaal kijken en dat alles natuur-
lijk onder toeziend oog van opa.  
Wel moet ze eerst met opa een 
businessplan maken, dat valt haar 
nog niet mee! Merel wil de winkel 
in haar vrije tijd geopend hebben 
en van de verkochte vlechtjes de 
winst delen met opa en oma, dat 
is de huur. Natuurlijk hoopt ze wel, 
dat opa en oma Visser de winkel-
ruimte snel kunnen verhuren of 
eventueel verkopen.

Wat wordt Duinwijk 
mooi!

IJmuiden – Het eerste blok van 
het groot onderhoudsproject in 
Duinwijk is klaar. De woningen 
aan de Poolsterstraat zijn voor-
zien van nieuwe pannendaken 
in plaats van bitumineuze dak-
bedekking. Er is onder ande-
re geschilderd, nieuwe buiten-
deuren zijn geplaatst en er is 
hoog rendement glas aange-
bracht.
Het complex Duinwijk van 
AWV Eigen Haard bestaat uit 
118 woningen die in twee fa-
ses worden gerenoveerd. Aan-
nemersbedrijf Tervoort voert de 

werkzaamheden uit. Eind 2013 
zal de eerste fase gereed zijn. 
Begin 2014 start de tweede fa-
se.
AWV Eigen Haard biedt de be-
woners in Duinwijk de moge-
lijkheid om hun huidige woning 
te kopen (tot maximaal 20 wo-
ningen). 
Inmiddels zijn er een aantal wo-
ningen verkocht. Woningen in 
de Poolsterstraat die vrijkomen 
bij mutatie gaan de ‘vrije ver-
koop’ in zolang het maximaal 
aantal te verkopen woningen 
nog niet is verkocht. 

SIG zoekt 
vrijwilligers

IJmuiden - SIG, de organisa-
tie voor ondersteuning van men-
sen met een verstandelijke be-
perking, zoekt vrijwilligers voor 
zelfstandig wonende cliënten in 
IJmuiden. Circa twintig cliënten 
krijgen individuele ondersteuning 
aan huis van SIG. Daarnaast wo-
nen er tien cliënten in het woon-
project ‘Kennemerlaan’. Met pro-
fessionele ondersteuning op maat 
kunnen zij zelfstandig blijven wo-
nen. Maar om hen actief bij de sa-
menleving te betrekken, is meer 
nodig. Nieuwe wetgeving en be-
zuinigingen beperken de moge-
lijkheden van professionele zorg-
organisaties. Er is geen geld en 
mankracht voor ‘leuke dingen’. 
Op eigen houtje kunnen zij dat 
niet organiseren. De vrijwilligers 
die SIG zoekt, hebben affiniteit 
met mensen met een (licht) ver-
standelijke beperking, zij spreken 
goed Nederlands en kunnen een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
overleggen. Nieuwe vrijwilligers 
worden in eerste instantie inge-
zet bij groepsactiviteiten. Daarna 
zijn één op één-contacten moge-
lijk. SIG sluit een contract af met 
iedere vrijwilliger en biedt waar 
nodig en gewenst scholing aan.  
Voor info: SIG, Steunpunt Am-
bulante Ondersteuning IJmond, 
Kennemerlaan 207, IJmuiden, via 
0255–527130, of e-mail naar: ken-
nemerlaan@sig.nu.
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Kop van de Haven
Verkozen tot leukste 
restaurant van Velsen

IJmuiden - Restaurant Kop van 
de Haven is verkozen tot leuk-
ste restaurant van de gemeen-
te Velsen. In september en ok-
tober brachten duizenden men-
sen een stem uit op hun favorie-
te restaurant en gaven een rap-
portcijfer voor sfeer, klantvriende-
lijkheid, presentatie en originali-
teit van de menukaart. Kop van de 
Haven dingt nu mee naar de pro-
vinciale titel.
De medewerkers zijn uiteraard 
trots op de uitverkiezing tot leuk-
ste restaurant van de gemeente 
Velsen. ,,Het is de enige publieks-
prijs in Nederland en dat maakt 
het extra bijzonder’’, aldus be-
drijfsleider Cyrill Nabibaks. ,,De ti-
tel bevestigt dat wij op de goede 
weg zijn. Niet alleen toeristen en 
dagjesmensen weten ons te vin-
den, maar ook inwoners van Vel-
sen hebben Kop van de Haven 
herontdekt. Sinds de overname in 
2008 is er veel veranderd. We heb-
ben veel geïnvesteerd in sfeer en 
gezelligheid zodat gasten én me-
dewerkers met veel plezier naar 
ons restaurant komen. Dat begint 
zijn vruchten af te werpen. Boven-
dien hebben wij het spannend-
ste uitzicht van Nederland, dank-
zij onze unieke ligging tussen de 
cruiseterminal, het Forteiland en 
de sluizen. Zelfs een echte IJmui-
denaar raakt hier niet uitgekeken.’’

Door de uitverkiezing tot leukste 
restaurant van de gemeente Vel-
sen dingt Kop van de Haven au-
tomatisch mee naar de provincia-
le titel. ,,Wij hebben heel veel be-
zoekers van buiten Velsen, dus ik 
denk dat we een goede kans ma-
ken’’, zegt Nabibaks. 
Stemmen kan tot en met 19 no-
vember via www.restaurantver-
kiezing.nl. ,,Iedereen die een stem 
op ons uitbrengt, ontvangt een 
gratis kopje koffie tegen inleve-
ring van de bevestigingsmail en 
maakt bovendien kans op een mi-
nicruise voor twee personen naar 
Newcastle. Dezelfde prijs verloten 
wij ook onder de Facebookers die 
meedoen aan de like en win-ac-
tie.’’ 
De restaurantverkiezing is een ini-
tiatief van Horeca Inspiratie, Leuk 
Voor Jou en Ondernemers United. 
Maatschappelijk partner is Pink 
Ribbon. Voor elke uitgebrach-
te stem gaat 5 cent naar dit goe-
de doel.
Restaurant Kop van de Haven is 
zeven dagen per week vanaf 10.00 
uur geopend. Onlangs zijn de 
WinterWeken begonnen met on-
der andere Kreeftenmaandag, een 
midweeks 4-gangenmenu voor 
22,50 euro en in het weekend 
speciale visgerechten direct van 
de afslag. Zie www.kopvandeha-
ven.nl. (foto: Ed Geels Fotografie)

JD Design in Velsen-Noord
Nieuwe formule, 

vertrouwde gezichten
Velsen-Noord - Aan Wijker-
straatweg 193 is Fred van Zijl met 
een compagnon gestart met een 
nieuwe formule voor zijn kapsa-
lon. De nieuwe naam is JD De-
sign, wat staat voor Just Different. 
Door gezamenlijke inkoop, trai-
ning, kennis en knowhow kan JD 
Design net een beetje anders zijn. 
Laagdrempelig, een zeer aantrek-
kelijke prijs en een no nonsens 
uitstraling geven de nieuwe kap-
salon vorm.
Alles is nieuw, van logo, uiterlijk, 
inrichting en prijslijst tot websi-
te. Vakkundig knippen kan nu al 
vanaf 19,75 euro voor volwasse-
nen. Kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen zelfs al voor 13,75 euro te-
recht. Voor een semi-kleuring be-
taalt men 17,50 euro bij JD Design. 
Dankzij een nieuwe, zakelijke 
partner, die achter de schermen 
blijft, kon Fred van Zijl zijn kapsa-
lon in Velsen-Noord geheel nieuw 
inrichten. Groot voordeel daar-
bij is dat de bekende gezichten in 

de kapsalon, inclusief de befaam-
de Joke, gewoon blijven, waar-
door men verzekerd is van de vak-
kundigheid en gezelligheid die 
men hier altijd al trof. Bij JD De-
sign werkt men met het professi-
onele merk Keune, dat prima past 
in de formule: kwaliteit tegen een 
eerlijke prijs.
Ook nieuw is dat men alleen tot 
12 uur ‘s middags voor een af-
spraak terecht kan. ‘s Middags 
kan men zo binnenstappen zon-
der afspraak. 
De openingstijden zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 9.00 
tot 14.00 uur. Fred van Zijl bena-
drukt dat de nieuwe formule voor-
lopig beperkt blijft tot de kapsalon 
in Velsen-Noord en dus niet voor 
zijn zaken in Heemskerk geldt. 
Nieuwsgierig geworden? Bel voor 
een afspraak 0251-222479, of loop 
op een middag gewoon binnen. 
Zie ook de nieuwe website: www.
jdkappers.eu. 

Kerstpakket 
van Wereld-

winkel 
Beverwijk

Regio - Voor een kerstpak-
ket met een bijzondere kerstge-
dachte ben je bij de Wereldwin-
kel aan het juiste adres. Een pak-
ket dat ook nog eens past bij de 
ontwikkeling van deze tijd: maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen. En dat maakt een kerst-
pakket van de Wereldwinkel nou 
nét iets anders dan de andere. 
De makers van fairtrade produc-
ten krijgen namelijk de kans hun 
levensomstandigheden te verbe-
teren. Een nieuw huis bouwen 
bijvoorbeeld, hun bedrijf verder 
ontwikkelen of de kinderen naar 
school sturen. Handel onder fair-
trade criteria draagt juist daar 
zorg voor. Is dat niet een mooie 
kerstgedachte?
Wereldwinkel Beverwijk wil 
graag uw kerstpakketten ver-
zorgen. ,,Met een fairtrade kerst-
pakket kunt uw organisatie op 
een hele eenvoudige manier uw 
maatschappelijke betrokken-
heid tonen aan werknemers en 
relaties’’, aldus een van de me-
dewerkers van de Wereldwin-
kel. ,,Het kerstpakketten assor-
timent bestaat uit twee verschil-
lende soorten kerstpakketten en 
is volledig maatschappelijk ver-
antwoord! Om het u zo mak-
kelijk mogelijk te maken heb-
ben wij al zo’n 25 pakketten sa-
mengesteld. U hoeft alleen nog 
maar te kiezen naar welk pak-
ket uw voorkeur uitgaat. Uit het 
enorme kleurrijke assortiment 
van de Wereldwinkel kunt u ook 
een persoonlijk kerstpakket sa-
menstellen. Gaat uw voorkeur 
uit naar een bepaald thema? Een 
kookpakket, verwenpakket of 
een kleine attentie? Bijna alles is 
mogelijk.’’
Wereldwinkel Beverwijk is een 
interessante cadeau winkel. 
,,Voor de beste cadeaus moet u 
dus bij ons zijn. Wij hebben ei-
gentijdse producten voor in en 
rondom de keuken, mode acces-
soires en producten voor het in-
terieur. De producten uit het as-
sortiment zijn op lokale en tra-
ditionele wijze in ontwikkelings-
landen onder fairtrade criteria 
vervaardigd.’’
De producten uit de brochu-
re komen van ver en veel ervan 
worden op ambachtelijke manier 
gemaakt. Daarom is het belang-
rijk om uw kerstpakket zo tijdig 
mogelijk samen te stellen. ,,Wij 
hopen dat we u inspireren met 
onze originele cadeaus en zijn 
benieuwd naar uw reactie.  Mo-
gelijk kunnen we een afspraak 
maken in de winkel. Wij denken 
graag met u mee.’’
U kunt de kerstfolder aanvra-
gen bij Wereldwinkel Bever-
wijk, Breestraat 15 in Beverwijk, 
e-mail wwbeverwijk@allesin1.
nl of via 06-45086243 (Heleen 
Boudesteijn). Zie ook www.fair-
trade.nl.

Aftrap businessclub 
Telstar Witte Leeuwinnen
Velsen-Zuid - Vrijdag 8 novem-
ber is in het Telstar Tata Steel 
stadion de aftrap van de eer-
ste businessclub in het vrou-
wenvoetbal, voorafgaand aan 
de wedstrijd Witte Leeuwinnen-
Heerenveen. Vrouwelijke onder-
neemsters, managers en DGA’s 
zijn welkom.
Het vrouwenvoetbal in Velsen is 
‘booming’. Met de Witte Leeu-
winnen heeft Telstar een zelf-
standige vrouwentak binnen de 
gelederen met een eigen be-
stuur en staf. Voorafgaand aan 
de wedstrijd tegen Heerenveen, 

wordt  8 november een netwerk-
diner gehouden met een toon-
aangevende spreker. Voor vrou-
welijke onderneemsters dé idea-
le kans om de sfeer rondom een 
voetbalwedstrijd te proeven, an-
dere zakenvrouwen te ontmoe-
ten en te bepalen of ze lid wil-
len worden van de businessclub.
Aanmelden kan via busines-
sclub@dewitteleeuwinnen.nl 
o.v.v. naam en de naam van het 
bedrijf. Aanvang is om 16.30 uur 
en de deelname is gratis, inclu-
sief een heerlijk uitgebreid buf-
fet.

Strawberries Heren 1 
wint in extremis
Driehuis - Heren 1 van hockey-
club Strawberries heeft afge-
lopen zondag met 4-5 gewon-
nen van Westerpark. Strawber-
ries  kwam aanvankelijk op ach-
terstand. Westerpark benutte de 
eerste corner goed. Ook Straw-
berries  Erik van den Berg miste 
zijn strafcorner nieet. Het was de 
thuisploeg die wederom wist te 
scoren, 2-1. Strawberries kwam 
na de rust in de problemen en 
kreeg een volgende strafcorner 
om de oren, 3-1. Het duurde lang 
tot Strawberries aansluiting wist 
te vinden op de agressief spe-
lende Amsterdammers. De aard-
beien kwamen terug in de wed-
strijd dankzij een eigen doel-
punt en een benutte strafcor-
ner (weer Van den Berg). Wes-
terpark kreeg een gele kaart en 
moest tijdelijk met tien man ver-

der. Strawberries rook bloed en 
trok vol ten aanval. Vijf minuten 
voor tijd kreeg Westerpark we-
derom een strafcorner en weer 
werd de keeper van Strawberries 
geklopt, 4-3. Een geweldig slot-
offensief resulteerde in een straf-
corner voor de Driehuizenaren 
en Van den Berg sleepte de bal 
in de rechterbovenhoek. Een mi-
nuut later floot de scheidsrech-
ter af voor het verstrijken van 
de speeltijd, maar de vlak daar-
voor gegeven strafcorner moest 
nog worden uitgespeeld. Als een 
godswonder scoorde kanon Van 
den Berg zijn vierde doelpunt en 
werd daarmee het middelpunt in 
de uitzinnige feestvreugde van 
Strawberries. 
Zondag thuis om 14.45 uur de 
kraker tegen nummer vier De 
Kraaien. (Finn van Leeuwen)
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23 november van 12.00-17.00 uur

Zonnepanelen-evenement
Hoe meer zonnepanelen, hoe be-
ter – vindt de gemeente Velsen. 
Daarom organiseert zij op zater-
dag 23 november een uniek Rou-
te du Soleil zonnepanelen evene-
ment in het Tata Steel Stadion.

Het	 evenement	 biedt	 een	 aantrek-
kelijk	 programma	 met	 interessan-
te	 lezingen,	 een	 zonnewinkelstraat	

met	 allerlei	 producten,	 demonstra-
ties,	 ervaringen	 en	 advies	 op	 maat.	
Ook	 voor	 kinderen	 zijn	 er	 leuke	 ac-
tiviteiten.

Iedereen	is	van	harte	welkom	tussen	
12.00	 en	 17.00	 uur	 aan	 de	 Minister	
van	Houtenlaan	123	in	Velsen-Zuid.	
Op	www.routedusoleil.nl	staat	meer	
informatie.

Zonnepanelen-evenement

Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
Waarom moet u altijd aangif-
te doen? Dat is te horen op een 
voorlichtingsavond in IJmuiden 
op dinsdag 12 november in het 
Tata Steel Stadion.

De	 winter	 staat	 voor	 de	 deur	 met	
lange	 donkere	 dagen.	 Dan	 is	 het	
goed	 te	 zien	 of	 er	 iemand	 thuis	 is	
of	 niet.	 Het	 is	 een	 periode	 waar-
in	 inbrekers	 graag	 hun	 slag	 slaan.	
De	 gemeente	 Velsen	 en	 de	 politie	
spannen	 zich	 in	 om	 woninginbra-
ken	te	voorkomen	en	inbrekers	op	
te	sporen.	Hoe	meer	mensen	daar-
aan	 meewerken,	 hoe	 beter	 het	 is,	
en	hoe	veiliger	de	wijk	wordt.

Inwoners van IJmuiden
Het	 wijkteam	 van	 IJmuiden-
Noord	 en	 -Zuid	 organiseert	 een	
voorlichtingsavond	 over	 de	 pre-
ventie	 van	 woninginbraken.	 U	
krijgt	 te	 horen	 hoe	 belangrijk	 het	

is	om	een	inbraak	(poging)	te	mel-
den	 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.	

Dinsdag 12 november
Iedereen	 die	 in	 IJmuiden	 woont	
tussen	 het	 spoor	 en	 de	 Velser-
duinweg/Casembroodstraat	 is	
van	 harte	 welkom.	 De	 bijeenkomt	
is	 op	 dinsdag	 12	 november	 2013	
van	19.30	tot	21.00	uur	in	het	Tata	
Steel	Stadion	in	IJmuiden.	

Rectifi catie
In	de	Infopagina	van	vorige	week	
stond	dat	12	november	een	don-
derdag	 is,	 maar	 dat	 is	 niet	 juist.	
Het	 moet	 dinsdag	 12	 november	
zijn.	Excuus	voor	de	verwarring!

Boek Velser Aff aire
Burgemeester	 Weerwind	 kreeg	 onder	 enorme	 belangstelling	 op	 zaterdag	 2	
november	2013	het	eerste	exemplaar	van	het	boek	over	de	Velser	Aff	 aire	uit	
handen	van	voorzitter	Cees	Weij	(l.)	van	de	SOVA	(Stichting	Onderzoek	Vel-
ser	 Aff	 aire).	 In	 zijn	 speech	 benadrukte	 de	 burgemeester	 dat	 hij	 hoopte	 dat	
het	 onderzoek	 naar	 de	 Velser	 Aff	 aire	 een	 moment	 markeert	 dat	 we	 als	 sa-
menleving	verder	moeten	werken	aan	ons	ideaal	van	vrijheid	overal	ter	we-
reld.	(foto:	Ko	van	Leeuwen)

Wmo-raad Velsen
zoekt nieuwe leden
De Wmo-raad van de gemeen-
te Velsen is op zoek naar nieuwe 
kandidaten.

Het	 doel	 van	 de	 Wmo	 is:	 meedoen.	
Meedoen	 van	 alle	 burgers	 aan	 al-
le	 facetten	 van	 de	 samenleving,	 al	
dan	 niet	 geholpen	 door	 mantelzor-
gers	(vrienden,	familie	of	bekenden).	
En	als	dat	niet	kan,	is	er	ondersteu-
ning	 van	 de	 gemeente.	 De	 gemeen-
te	 laat	 zich	 bij	 het	 ontwikkelen	 van	
haar	 Wmo-beleid	 graag	 adviseren	
door	 meedenkende	 burgers	 van	 de	
gemeente	Velsen.	Zij	vormen	samen	
de	Wmo-raad.	

De	 raad	 is	 op	 zoek	 naar	 mensen	 die	
affi	 	 niteit	 hebben	 met	 de	 volgende	
beleidsvelden:	 jeugd,	 allochtonen,	
mensen	met	een	verstandelijke	of	li-
chamelijke	 beperking,	 verslavings-
problematiek,	mantelzorg.	

Wat doet de Wmo-raad?
De	Wmo-raad	geeft	gevraagd	en	on-
gevraagd	 advies	 aan	 het	 college	 van	
burgemeester	 en	 wethouders	 over	
welzijn,	 sociale	 samenhang,	 jeugd,	
ouderen,	chronisch	zieken	en	gehan-

dicapten	en	kwetsbare	groepen.	Vra-
gen	die	aan	orde	komen	zijn	bij	voor-
beeld:
•	 Wat	heeft	iemand	met	een	psychi-

sche	 of	 verstandelijke	 beperking	
nodig	om	mee	te	doen?	

•	 Wat	 voor	 woningen	 zijn	 er	 nodig	
voor	mensen	die	ouder	worden?	

•	 Hoe	 richten	 we	 de	 woonomgeving	
goed	 in	 voor	 mensen	 met	 een	 rol-
stoel	of	scootmobiel?	

•	 Wat	 hebben	 mantelzorgers	 nodig	
om	hun		naasten	te	kunnen	blijven	
verzorgen?	

•	 Wat	 kun	 je	 doen	 om	 vrijwilligers-
werk	te	ondersteunen?

Geïnteresseerd?
Bent	 u	 inwoner	 van	 de	 gemeente	
Velsen	 en	 wilt	 u	 meedoen	 om	 Wmo	
zaken	te	verbeteren?

•	 Heeft	 u	 voldoende	 tijd,	 minimaal	
twee	uur	per	week?	

•	 Bent	 u	 bereid	 zo	 nodig	 carrousel,	
commissie-	of	raadsvergaderingen	
bij	te	wonen?

> vervolg op volgende pagina
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•	 Bent	 u	 geen	 gemeenteraads-
lid,	 ambtenaar	 bij	 de	 gemeente	 of	
werkzaam	 bij	 één	 van	 de	 zorg-	 en	
of	welzijnaanbieders	in	Velsen?

Dan	 bent	 u	 wellicht	 onze	 man	 of	
vrouw!	 Kent	 u	 iemand	 waarvan	 u	
denkt	dat	deze	geschikt	is?	Laat	het	
ons	dan	ook	weten.

Sollicitatieprocedure
Uw	 sollicitatie	 kunt	 u	 richten	 aan	
het	secretariaat.	De	sollicitatiecom-

missie	verwacht	uw	aanmelding,	in-
clusief	motivatie	en	CV	vóór	30	no-
vember	2013.	Meer	informatie	kunt	
u	 inwinnen	 bij	 de	 voorzitter	 van	
de	 Wmo-raad	 Velsen,	 de	 heer	 Jan	
Stringer,	telefoon	023	5381816.

Wmo-raad	gemeente	Velsen
Postbus	142
1970	AC	IJmuiden
tel.	0255-548522
wmo-raad@welzijnvelsen.nl

Wmo-raad Velsen zoekt 
nieuwe leden (vervolg)

Wethouder Vennik over-
handigt sleutel aan kopers
In Stadspark IJmuiden zijn 28 hof-
woningen aan de Grahamstraat 
opgeleverd. Wethouder Ronald 
Vennik en Jan de Boer, directeur 
Dura Vermeer Bouw Midden West, 
overhandigden op donderdag 31 
oktober de sleutel aan één van de 
gelukkige kopers.

De	 28	 eengezinswoningen	 liggen	 in	
een	 U-vorm	 met	 de	 tuinen	 naar	 el-
kaar	 toe.	 Hierdoor	 ontstaat	 een	 bin-
nenplaats	 (hof )	 waar	 privé	 parkeer-
plaatsen	 worden	 gerealiseerd.	 De	
woningen	 hebben	 een	 oppervlak-
te	van	ongeveer	110	m2	en	zijn	ruim	
en	 praktisch	 ingedeeld.	 Geen	 schui-
ne	 kap,	 maar	 een	 volledig	 bruikbare	
tweede	 verdieping.	 Op	 www.stads-
park-ijmuiden.nl	 is	 meer	 informatie	
te	vinden.	

Tien maanden bouwen
De	 economische	 omstandigheden	
waren	 moeilijk,	 maar	 toch	 waren	 in	
een	periode	van	nog	geen	drie	maan-
den	tijd	voldoende	hofwoningen	ver-
kocht	 om	 daadwerkelijk	 te	 kunnen	
gaan	 bouwen.	 Na	 tien	 maanden	 van	
bouwen	levert	bouwer	Dura	Vermeer	

de	 hofwoningen	 in	 oktober	 van	 dit	
jaar	op.	Er	is	nog	één	woning	te	koop.

Stadspark IJmuiden 
Stadspark	 IJmuiden	 krijgt	 steeds	
meer	 zijn	 definitieve	 vorm.	 De	 ople-
vering	 van	 deze	 hofwoningen	 mar-
keert	 de	 voltooiing	 van	 tweederde	
deel	van	het	Stadspark.	Het	is	ook	het	
startsein	om	de	openbare	ruimte	aan	
beide	 zijden	 van	 het	 park	 af	 te	 ma-
ken.	Het	Stadspark	is	een	project	van	
gemeente	 Velsen	 in	 samenwerking	
met	 ontwikkelaar	 en	 bouwer	 Dura	
Vermeer.	 Het	 project	 is	 gesplitst	 in	
verschillende	deelgebieden,	die	gefa-
seerd	worden	gerealiseerd.	De	eerste	
fase	is	gestart	in	2006;	inmiddels	zijn	
er	 150	 woningen	 en	 appartementen	
gerealiseerd	 alsmede	 diverse	 voor-
zieningen	waaronder	een	school.	

Voor	 de	 definitieve	 oplevering	 van	
het	 Stadspark	 resteren	 er	 nog	 twee	
plandelen	 met	 laagbouwwoningen	
aan	 de	 Radarstraatzijde;	 die	 gaan	
medio	 voorjaar	 2014	 in	 de	 verkoop.	
Als	 die	 gebouwd	 zijn,	 is	 het	 Stads-
park	 IJmuiden	 klaar.	 (foto:	 Reinder	
Weidijk)

Asfaltwerkzaamheden 
Groenelaantje
Het asfaltwegdek van het Groe-
nelaantje, het weggetje dat van-
af de Rijksweg langs o.a. de volks-
tuintjes naar het Spekkenweg-
je loopt, wordt binnenkort ver-
nieuwd.

Het	 Groenelaantje	 wordt	 daarvoor	
een	aantal	dagen	afgesloten	voor	het	

doorgaande	 verkeer.	 Deze	 afsluiting	
vindt	 plaats	 van	 woensdag	 13	 t/m	
vrijdag	 15	 november.	 De	 voortgang	
van	 de	 werkzaamheden	 zijn	 afhan-
kelijk	van	de	weersomstandigheden.

Het	Spekkenwegje	kan	gedurende	de	
werkzaamheden	alleen	bereikt	wor-
den	via	de	Biezenweg.

Lever in en win: Welke 
school heeft gewonnen?
‘Lever in en win’ – zo heet de ac-
tie van HVC Inzameling en de ge-
meente Velsen om oude elektri-
sche apparaten in te leveren. Voor 
de basisscholen was een speciale 
wedstrijd uitgeschreven. Vrijdag 1 
november maakte wethouder Ro-
nald Vennik de winnaar bekend. 

De	 Fransiscusschool	 uit	 IJmuiden	
heeft	 de	 eerste	 prijs	 gewonnen,	 250	
euro	voor	de	aanschaf	van	een	elek-
trisch	 apparaat	 en	 twee	 groepsbe-
zoeken	 aan	 het	 Pieter	 Vermeulen	
Museum.	 De	 tweede	 prijs	 ging	 naar	
de	 Molenweid	 uit	 Velserbroek,	 zij	
mogen	een	elektrisch	apparaat	voor	
100	euro	aanschaffen	en	krijgen	ook	
twee	groepsbezoeken	aan	het	Pieter	
Vermeulen	Museum.

De	 gemeente	 Velsen	 heeft	 de	 wed-
strijd	samen	met	het	Pieter	Vermeu-
len	 Museum	 georganiseerd	 als	 on-
derdeel	 van	 de	 inleveractie,	 die	 een	
groot	 succes	 was.	 Basisscholen	 De	
Molenweid,	 Jan	 Campertschool,	
De	 Pleiaden,	 De	 Vuurtoren	 en	 de	
St.	 Fransiscusschool	 hebben	 tot	 de	
herfstvakantie	 meegedaan	 aan	 de	
wedstrijd	 om	 zo	 veel	 mogelijk	 elek-
trische	 apparaten	 in	 te	 leveren.	 Sa-
men	 hebben	 ze	 ruim	 900	 apparaten	
verzameld.	

Alle	ingezamelde	apparaten	gaan	nu	
via	HVC	naar	een	bedrijf	waar	ze	ge-
sloopt	worden.	Van	de	dure	metalen	
worden	weer	nieuwe	elektrische	ap-
paraten	gemaakt.	(foto:	Ko	van	Leeu-
wen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
oktober 2013 tot en met 1 novem-
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 
Lariksstraat	 2	 A,	 plaatsen	 aan-
bouw	 (voorgevel)(01/11/2013)	
w13.000449;
Kanaaldijk	 ong.,	 verzoek	 verlen-
ging	 tijdelijke	 bouwvergunning	 BL-
149-2007	 (plaatsing	 bouwbord)
(28/10/2013)	w13.000440;
Dokweg	 ong.	 en	 Badweg	 ong.,	

plaatsing	 toeristische	 bebording	
(31/10/2013)	w13.000447;
Waalstraat	 27,	 plaatsen	 dakka-
pel	 (achtergevel)	 (31/10/2013)	
w13.000445;
De	 Ruyterstraat	 154,	 aanleg-
gen	 rookkanaal	 (28/10/2013)	
w13.000442.

Velsen-Zuid 
Geen	mededelingen

Santpoort-Noord
J.M.	 van	 Nassaulaan	 61,	 plaatsen	
dakkapel	 (voorgevel)(31/10/2013)	
w13.000446;
Middenduinerweg	36,	plaatsen	dak-
kapel	 (achtergevel)(01/11/2013)	
w13.000448.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg	 49,	 kappen	 boom	
(29/10/2013)	w13.000443;
Bloemendaalsestraatweg	 7	 A,	 ver-
groten	1ste	verdieping	(28/10/2013)	
w13.000437.

Driehuis
Geen	mededelingen

Velserbroek
Banenkamp	 1,	 kappen	 boom	
(28/10/2013)	w13.000438.

Velsen-Noord
Geen	mededelingen

Welstand
Voor	zover	de	ingediende	aanvragen	
voor	 een	 omgevingsvergunning	 be-

trekking	hebben	op	een	bouwactivi-
teit	kunnen	deze	worden	voorgelegd	
aan	 de	 commissie	 Stedelijk	 Schoon	
Velsen.	 Voor	 meer	 informatie	 over	
welstand:	140255.

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

Velsen-Noord
Tracé	 Velsen-Noord	 naar	 Bever-
wijk,	 	 aanleggen	 150	 kv	 hoogspan-
ningsverbinding	 (05/09/2013)	
w13.000340.

Maatregelen Milieudialoog IJmond
Om de kwaliteit van de leefom-
geving in de IJmond te verbete-
ren, is besloten om te investe-
ren in walstroom, extra inzet van 
een fietspont over het Noord-
zeekanaal en de inzet van shut-
tlebussen richting bedrijventer-
reinen.

Ook	 wordt	 er	 bijgedragen	 aan	 de	

reconstructie	 van	 de	 Velsertra-
verse,	 zodat	 verkeer	 beter	 door-
stroomt.	Daarnaast	wordt	bekeken	
waar	een	eventueel	extra	meetpunt	
luchtkwaliteit	in	Wijk	aan	Zee	kan	
worden	 geplaatst.	 In	 totaal	 wordt	
er	2	miljoen	euro	geïnvesteerd.	

Met	 deze	 maatregelen	 willen	
de	 partners	 in	 de	 mileudialoog	

IJmond	 de	 luchtkwaliteit	 te	 ver-
beteren	en	zo	de	gezondheid	en	de	
leefbaarheid	in	de	regio	een	impuls	
te	geven.	Deze	maatregelen	komen	
bovenop	de	maatregelen	reeds	zijn	
ingezet	 door	 de	 betrokken	 part-
ners	 zelf,	 zoals	 de	 doekfilters	 bij	
Tata	Steel.	

De	 milieudialoog	 is	 een	 overleg	

tussen	 de	 provincie	 Noord-Hol-
land,	 de	 gemeente	 Velsen,	 Bever-
wijk,	Heemskerk,	Rijkswaterstaat,	
Milieudienst	 IJmond,	 Zeehaven	
IJmuiden,	 Havenbedrijf	 Amster-
dam	 en	 Tata	 Steel.	 Deelnemers	
proberen	een	balans	te	vinden	tus-
sen	 de	 economische	 ontwikkelin-
gen	in	de	regio	en	een	gezonde	leef-
omgeving.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 

besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Halkade	 27,	 plaatsen	 containers	
(30/10/2013)	w13.000348;
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Besluiten (vervolg)
Loggerstraat	35	en	35a,	wijzigen	
gevel	en	aanbrengen	tussenvoer	
(04/11/2013)	w13.000350.

Driehuis
Driehuizerkerkweg	22,	kappen	
boom	(05/11/2013)	w13.000431;
Driehuizerkerkweg	126,	door-
breken	draagmuur	(04/11/2013)	
w13.000381.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat	15,	wijzigen	reeds	
vergunde	dakkapel	(30/10/2013)	
w13.000297;
Biallosterskilaan	28,	kappen	boom	
(05/11/2013)	w13.000435;

Broekbergenlaan	48	RD,	wijzigen	ge-
bruik	woondoeleinden	eerste	etage	
naar	kantoordoeleinden	(dienstver-
lening)(04/11/2013)	w13.000344;	
Middenduinerweg	1,	plaatsen	groen-
drager,	plaatsen	dakkapel	voor-	en	
achtergevel	en	maken	constructieve	
doorbraak	(01/11/2013)	
w13.000388.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg	5,	kappen	
6	bomen	(05/11/2013)	w13.000433.

Velsen-Zuid/Velsen-Noord
Gildenlaan	56,	vervangen	erfaf-
scheiding	(31/10/2013)	w13.000339;

Grote	Hout-	of	Koningsweg	195-
291,	kappen	4	bomen	(05/11/2013)	
w13.000434;
Nabij	Velsertunnel	en	Noordzeeka-
naal,	aanleggen	nieuwe	persrioollei-
ding	(28/10/2013)	w13.000275.

Velserbroek
Broerskamp	1	t/m	29,	vernieu-
wen	balustrades	van	galerij-
en(31/10/2013)	w13.000349.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Cruiseboulevard	10	te	IJmui-

den,	9	november	2013,	Two	Gene-
rations,	Felison	Cruise	Terminal	
(07/11/2013)	u13.009705

Film- en foto opnamen artikel 
2:12 APV  
Noordersluisweg	Velsen-Noord,	
7	november	2013	(31/10/2013)	
u13.009705;
Trawlerkade	IJmuiden,		6	november	
2013	(31/10/2013)	u13.009700.

Standplaats artikel 5:18 APV
parkeerterrein	Burg.	Weertplant-
soen,	Bevolkingsonderzoek	Kanker,	
vanaf	1	januari	tot	31	januari	2014	
(30/10/2013)	u13.009365.

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

Rijksweg 466, 2071 CV  Sant-
poort-Noord

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

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

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

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

Zeeweg 228, 1971 HH  IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden	kunnen	ingevol-
ge	de	Algemene	wet	bestuursrecht	
binnen	een	termijn	van	6	weken	na	
de	dag	waarop	het	besluit	is	bekend	
gemaakt,	schriftelijk	(Postbus	465,	

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

Nadere informatie:
Het	verkeersbesluit	kunt	u	inzien	bij	
de	receptie	in	het	stadhuis,	Dudok-
plein	1	te	IJmuiden
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WVIJ op trainingskamp
IJmuiden - In het weekend 
van 26 en 27 oktober is de wed-
strijdploeg van Watervrienden 
IJmuiden op trainingskamp ge-
weest in Eindhoven. Een week-
end gericht op het verbete-
ren van de conditie, de zwem-
techniek én het groepsgevoel. 
Een recordaantal van meer dan 
veertig zwemmers en begelei-
ders nam deel aan dit kamp dat 
de ploeg helpt voor te bereiden 
op het nieuwe zwemseizoen.  
In het walhalla van de Neder-
landse zwemwereld kon iede-
re deelnemer, van de jongste 
brevetzwemmers tot en met de 
volwassen masterzwemmers, 
zich even Pieter van den Hoog-
enband of Ranomi Kromowid-
jojo voelen. Onder leiding van 
gasttrainer Wim ter Wolde kre-
gen de zwemmers uitgebreide 
oefening in de techniek van de 
rug- en schoolslag. 
Maar het draait niet alleen 
maar om zwemmen. Vijf teams, 
bestaande uit jonge en oude-

re zwemmers, gingen ook bui-
ten het zwembad de sportie-
ve strijd met elkaar aan. Alles 
met als doel om zoveel moge-
lijk aanwijzingen te bemach-
tigen over de locatie van de 
schat. Die aanwijzingen kon-
den de zwemmers vinden, 
winnen of verdienen, tijdens 
de quiz, spelletjesmiddag en 
speurtocht door het bos, maar 
ook tijdens de corveediensten. 
Het blijkt een groot succes te 
zijn en overal in en om de lo-
catie overleggen de zwemmers 
met elkaar. 
Tijdens het kampvuur op zater-
dagavond speculeert men ook 
nog lang over de locatie en de 
inhoud van de schat. Ook on-
derling wisselden de teams 
soms wat informatie uit, maar 
uiteindelijk is het Grace Struijs 
die op zondagochtend de schat 
voor haar team weet te vinden.  
De locatie: de tribune van het 
Pieter van den Hoogenband 
bad.
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Besluiten (vervolg)
Loggerstraat	 35	 en	 35a,	 wijzigen	
gevel	 en	 aanbrengen	 tussenvoer	
(04/11/2013)	w13.000350.

Driehuis
Driehuizerkerkweg	 22,	 kappen	
boom	(05/11/2013)	w13.000431;
Driehuizerkerkweg	 126,	 door-
breken	 draagmuur	 (04/11/2013)	
w13.000381.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat	 15,	 wijzigen	 reeds	
vergunde	 dakkapel	 (30/10/2013)	
w13.000297;
Biallosterskilaan	 28,	 kappen	 boom	
(05/11/2013)	w13.000435;

Broekbergenlaan	48	RD,	wijzigen	ge-
bruik	 woondoeleinden	 eerste	 etage	
naar	 kantoordoeleinden	 (dienstver-
lening)(04/11/2013)	w13.000344;	
Middenduinerweg	1,	plaatsen	groen-
drager,	 plaatsen	 dakkapel	 voor-	 en	
achtergevel	en	maken	constructieve	
doorbraak	 (01/11/2013)	
w13.000388.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg	 5,	 kappen	
6	bomen	(05/11/2013)	w13.000433.

Velsen-Zuid/Velsen-Noord
Gildenlaan	 56,	 vervangen	 erfaf-
scheiding	(31/10/2013)	w13.000339;

Grote	 Hout-	 of	 Koningsweg	 195-
291,	 kappen	 4	 bomen	 (05/11/2013)	
w13.000434;
Nabij	 Velsertunnel	 en	 Noordzeeka-
naal,	aanleggen	nieuwe	persrioollei-
ding	(28/10/2013)	w13.000275.

Velserbroek
Broerskamp	 1	 t/m	 29,	 vernieu-
wen	 balustrades	 van	 galerij-
en(31/10/2013)	w13.000349.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Cruiseboulevard	 10	 te	 IJmui-

den,	 9	 november	 2013,	 Two	 Gene-
rations,	 Felison	 Cruise	 Terminal	
(07/11/2013)	u13.009705

Film- en foto opnamen artikel 
2:12 APV  
Noordersluisweg	 Velsen-Noord,	
7	 november	 2013	 (31/10/2013)	
u13.009705;
Trawlerkade	IJmuiden,		6	november	
2013	(31/10/2013)	u13.009700.

Standplaats artikel 5:18 APV
parkeerterrein	 Burg.	 Weertplant-
soen,	 Bevolkingsonderzoek	 Kanker,	
vanaf	1	januari	tot	31	januari	2014	
(30/10/2013)	u13.009365.

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

Rijksweg 466, 2071 CV  Sant-
poort-Noord

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

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

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

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

Zeeweg 228, 1971 HH  IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden	 kunnen	 ingevol-
ge	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	
binnen	 een	 termijn	 van	 6	 weken	 na	
de	dag	waarop	het	besluit	 is	bekend	
gemaakt,	 schriftelijk	 (Postbus	 465,	

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

Nadere informatie:
Het	verkeersbesluit	kunt	u	inzien	bij	
de	 receptie	 in	 het	 stadhuis,	 Dudok-
plein	1	te	IJmuiden
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WVIJ op trainingskamp
IJmuiden - In het weekend 
van 26 en 27 oktober is de wed-
strijdploeg van Watervrienden 
IJmuiden op trainingskamp ge-
weest in Eindhoven. Een week-
end gericht op het verbete-
ren van de conditie, de zwem-
techniek én het groepsgevoel. 
Een recordaantal van meer dan 
veertig zwemmers en begelei-
ders nam deel aan dit kamp dat 
de ploeg helpt voor te bereiden 
op het nieuwe zwemseizoen.  
In het walhalla van de Neder-
landse zwemwereld kon iede-
re deelnemer, van de jongste 
brevetzwemmers tot en met de 
volwassen masterzwemmers, 
zich even Pieter van den Hoog-
enband of Ranomi Kromowid-
jojo voelen. Onder leiding van 
gasttrainer Wim ter Wolde kre-
gen de zwemmers uitgebreide 
oefening in de techniek van de 
rug- en schoolslag. 
Maar het draait niet alleen 
maar om zwemmen. Vijf teams, 
bestaande uit jonge en oude-

re zwemmers, gingen ook bui-
ten het zwembad de sportie-
ve strijd met elkaar aan. Alles 
met als doel om zoveel moge-
lijk aanwijzingen te bemach-
tigen over de locatie van de 
schat. Die aanwijzingen kon-
den de zwemmers vinden, 
winnen of verdienen, tijdens 
de quiz, spelletjesmiddag en 
speurtocht door het bos, maar 
ook tijdens de corveediensten. 
Het blijkt een groot succes te 
zijn en overal in en om de lo-
catie overleggen de zwemmers 
met elkaar. 
Tijdens het kampvuur op zater-
dagavond speculeert men ook 
nog lang over de locatie en de 
inhoud van de schat. Ook on-
derling wisselden de teams 
soms wat informatie uit, maar 
uiteindelijk is het Grace Struijs 
die op zondagochtend de schat 
voor haar team weet te vinden.  
De locatie: de tribune van het 
Pieter van den Hoogenband 
bad.


	45_ed8_pag03
	45_ed8_pag04
	45_ed8_pag05
	45_ed8_pag07
	45_ed8_pag09
	45_ed8_pag11
	45_ed8_pag13
	45_ed8_pag16
	45_ed8_pag17
	45_ed8_pag19
	45_ed8_pag20
	45_ed8_pag21
	45_ed8_pag23



