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Tel. 0255-533900

Bib Gourmand voor
Restaurant Beeckestijn
velsen-Zuid - Albert Moorlag,
patron en cuisinier van Restaurant Beeckestijn, is blij verrast
met de Bib Gourmand, het fantastische kwaliteitsstempel van
Michelin. Een ‘Bib’ is een onderscheiding voor een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Om hiervoor in aanmerking te
komen, moet er onder andere
een keuzemenu van uitstekende
kwaliteit met seizoensproducten
worden aangeboden voor een
prijs lager dan 35 euro.
Op 17 november presenteert
Michelin een aparte gids voor
de Benelux met restaurants die
zijn onderscheiden met een Bib
Gourmand. De lijst telt 22 nieuwe
vermeldingen in Nederland. ‘Bib’
is een afkorting van Bibendum,
de naam van het bekende bandenmannetje van Michelin.
Ambacht en passie voeren de
boventoon in het prachtige restaurant, met een Frans/internationale keuken. Puur, vers, biologisch - gedeeltelijk uit eigen tuin
en boomgaard (foto) - en elke

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

Noorse Roodbaarsfilet geschubd op de huid 1/2 kilo E 8,75
Bak Schollen 3-4 stuks in een kilo 3 kilo voor E 10,00
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keer weer creatief verschijnen de
gerechten op tafel. Het team van
Restaurant Beeckestijn vindt het
belangrijk dat alle gasten genieten van (h)eerlijke gerechten en
daarbij wordt ook heel bewust de
prijs/kwaliteitverhouding in de
gaten gehouden. Een keurmerk
voor prijs/kwaliteit met een Bib
Gourmand is daarom een prach-

tige bekroning en bevestiging
om dat absoluut te blijven doen.
Restaurant Beeckestijn is gevestigd in het noordelijke koetshuis
op de gelijknamige buitenplaats
in Velsen-Zuid. Het restaurant
is zes dagen per week geopend,
van dinsdag tot en met zondag
van 11.00 tot 22.30 uur. Zie ook
www.restaurantbeeckestijn.nl.

Onderzoek naar opstellocatie treinen in Velsen
velsen-Noord – Prorail is nog
steeds op zoek naar de meest
geschikte opstellocatie voor
treinen voor het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS).
Er wordt al onderzoek gedaan
naar zes locaties in de gemeenten Uitgeest, Castricum
en Heemskerk. Prorail wil
daar nu twee onderzoeklocaties in velsen en Beverwijk
aan toevoegen.
Het gaat dan om de locaties Wijckerpoort en De Scheg. Wijckerpoort is de driehoek tussen het
spoor en de Velsertraverse, achter de bioscoop in Beverwijk, bijna helemaal Velsens gebied. De
Scheg is het groene gebied tussen het spoor en de A22, achter
station Beverwijk, dit is voor de
helft Velsens gebied. Voor omwonenden wordt op 6 november
een participatieavond gehouden, daarvoor worden bewoners
via een brief uitgenodigd. Zodra
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het onderzoek en de participatie
is afgerond wordt een bestuurlijk
overleg gehouden met gemeenten en provincie, naar verwachting begin 2015.
Op 25 november informeert Prorail de gemeenteraden in de
IJmondcommissie. Begin december is er bestuurlijk overleg

tussen de provincie en betrokken gemeentes. Het college van
de gemeente Velsen is overigens
tegen het opstelterrein op de locaties in Velsen en Beverwijk,
vanwege beperking van toekomstige ontwikkelingen en vanwege de impact op de omgeving.
(foto: Karin Dekkers)

Twee mannen opgepakt
na woninginbraak

velsen-Zuid - Na de inbraak in
een woning aan de van Tuyllweg
te Velsen-Zuid zijn vorige week
donderdagmiddag rond 15.40
uur twee personen aangehouden. Het gaat om een 26-jarige
en een 27-jarige man uit Haarlem.
Tijdens de inbraak werden ze

gezien door een getuige en gingen ze er vandoor. Na een zoekactie in de omgeving werden
beide mannen aangetroffen. In
de auto van het tweetal werd inbrekersgereedschap gevonden.
De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau
voor verhoor.
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Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Glazen golf onthuld
Velsen - Genodigden, belangstellenden en medewerkers
van de gemeente hadden zich
woensdagmiddag verzameld in
de publiekshal van het stadhuis
om getuige te zijn van de onthulling van het kunstwerk door
kunstenaar Rein Jelle Terpstra.
Maandenlang is Rein Jelle bezig
geweest om de circa 3400 glazen druppels stuk voor stuk met
staaldraadjes aan het plafond te
hangen.
Wethouder Robert te Beest toonde zich, mede namens het college, zeer in zijn nopjes met het
kunstwerk en noemde het in
zijn openingswoord de ‘finishing
touch’ van de omvangrijke verbouwing van de publiekshal. ,,Na
een uitgebreide selectieprocedu-

re, intern overleg met de kunstcommissie en natuurlijk ook met
de medewerkers achter de balie
hebben we uiteindelijk voor deze
kunstvorm gekozen. De golfbeweging die in de nieuwe balie is
te herkennen, komt ook weer terug in de, golvend opgehangen,
glazen druppels”, aldus Te Beest.
En Rein Jelle vult aan: ,,De opdracht was een kunstwerk te realiseren op de witte wand, tegenover de balie. In plaats van iets
óp de wand te ontwerpen, heb
ik de keuze gemaakt om juist
van de wand af iets te maken.
In combinatie met verschillende kleuren LED-verlichting, daglicht en schaduw geeft het kunstwerk een voortdurend, wisselend
beeld op de grote, witte wand.”

Aikido in Velserbroek
Velserbroek - Iedere maandag- en woensdagavond wordt
er enthousiast getraind door
jong en oud bij 023Aikido in
Velserbroek. De lessen worden
verzorgd door Hans Boersma,
3e dan Aikido.
023Aikido leraar Hans Boersma
over Aikido: ,,Aikido is een Japanse vechtsport waarbij je de
kracht van de tegenstander gebruikt. Bij Aikido hebben we
een open houding en proberen
we een mogelijk conflict altijd
te vermijden. Indien een aanval
onvermijdbaar is proberen we
de niet agressieve ‘mindset’ vast
te houden om de tegenstander
te overmeesteren met een worp
en/of klem. ‘Ai’ in het woord Aikido is Japans voor harmonie en
dit staat centraal in iedere les.

Door de harmonieuze basis van
Aikido kent Aikido geen competitie-element. Op deze manier kan iedereen op zijn eigen
niveau aan een les deelnemen,
zowel mannen als vrouwen. Bij
Aikido ben je naast lekker aan
het trainen ook veel mentaal
bezig, wat een extra dimensie
geeft aan de training.”
Er bestaat altijd de mogelijkheid
tot een gratis proefles of deelname aan een introductiecursus. Een introductiecursus is
vrijblijvend en kost slechts 30
euro. Na de introductiecursus is
uiteraard er de mogelijkheid lid
te worden van 023Aikido. Meer
informatie: www.023aikido.nl of
Hans Boersma, info@aikidokennemerland.nl, telefoon 0657558361.

IJmuiden - Hobbyfotograaf
Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft.
Bezoekers van het bos- en duingebied Heerenduinen ten zuiden
van de Heerenduinweg zijn wat
ontmoetingen met grote dieren
betreft inmiddels heel wat gewend. De voorzichtige en zwijgende wandelaar komt zo af en
toe reeën en herten tegen in de
vroege morgen of late avond.
Maar welke wandelaar, trimmer of fietser is er nog nooit een
Schotse hooglander, een shetlandpony of konikpaard tegengekomen? En dan niet eentje
maar dikwijls hele kuddes!
De grazers zijn door Natuurmonumenten uitgezet in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar de Heerenduinen

Uitgeest - Voor de eerste keer
organiseert het tijdschrift Poppen & Teddy-Beer op zaterdag 8 november dé NoordHollandse
Poppen(huizen)en Berenbeurs in Sportcentrum Uitgeest. Iedereen met
een Poppen(Huizen)- en Berenhart herinnert zich nog wel de
prachtige Poppen- en Berenbeurs in Motel Akersloot. Deze wordt nu in ere herstelt op
slechts 9 minuten van de oude locatie. Sportcentrum Uitgeest heeft diverse voordelen
ten opzichte van de oude locatie: eenvoudig te bereiken vanaf de snelweg, gratis parkeren
en op een steenworp afstand
van bushalte en treinstation.
De marktkramen worden gevuld met alles op het gebied van
poppen, beren en poppenhuizen: materialen, gereedschappen, nieuwe en antieke poppen,
miniaturen, poppen- en berendokter, kleding, Rebornpakketten, kunstenaarspoppen en
kunstenaarsberen. De poppenen berendokter houdt de gehele dag spreekuur. De bezoe-

deel van uitmaken, om de duinen ‘open’ te houden en zo bijzondere planten een kans te geven. In het algemeen zijn het
rustige dieren en kijken ze niet
of slechts ongeïnteresseerd
naar de menselijke wezens die
op een paar meter afstand langs
slenteren, draven, sjezen en zo
af en toe eens een vierkant kastje voor hun ogen houden dat
‘klik’ zegt. Alleen als er kalfjes of
veulentjes in de buurt zijn kun je
maar beter een beetje verder uit
de buurt blijven. Een enkele keer
lijkt het wel of de grazers opzettelijk wandel- en fietspaden
blokkeren zodat de mens maar
even moet uitwijken.
Op de foto blokkeren konikpaarden de Drieduinenweg, het in
2007 geopende fietspad vanaf
de ingang aan de Heerenduinweg. Zou het een stil protest tegen de komst van de fietsers
zijn, of staan ze gewoon lekker
in het zonnetje dat ruim aanwezig is op de open plek bij de
‘volkstuintjes’?

kers krijgen het magazine Hobbyfestival nr. 5 gratis: 36 pagina’s gevuld met informatie over
diverse hobby’s, zolang de voorraad strekt. De Noord-Hollandse Poppen(huizen)- en Berenbeurs is een budgetvriendelijke
beurs, gratis parkeren en lage
entree. De beurs wordt georganiseerd door Heins & Hobby’s.
Het adres is Zienlaan 4 Uitgeest. Zaterdag geopend van
10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor
een kortingsbon op www.hobbyfestival.nl.
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dorp en Sugar City, georganiseerd door Nyenrode New Business School. Aanvang 19.00 uur.
Aanmelden via NNBSprojects@
outlook.com.
Stadsschouwburg
Velsen:
Terra Brasil: swingende AfroBraziliaanse dansshow. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
12 november

Donderdag
6 november

(Feest)kleding- en speelgoedbeurs op OBS De Pionier,
Floraronde 293 Velserbroek. Van
19.00 tot 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Lenette van Dongen met ‘Roedel’.
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag
7 november

Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis:
13.00-17.00 uur Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’. Van
13.30 tot 15.30 Herfstknutselen.
Prometheus Sonata Duo in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Najaarsconcert van COV IJmuiden met Harmonieorkest Soli in
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
Ijmuiden. Aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.cov.ijmuiden.nl.

Zaterdag
8 november

Winterinspectie voor elk automerk bij Automobielbedrijf Tinholt, Klompenmakerstraat 43 in
Velserbroek. Tijdens het wachten
een gratis kop snert. Zie www.tinholt.nl.
Voedselactie bij Dorcas. Supermarkten die meedoen zijn: Albert
Heijn, Vomar IJmuiden en Dekamarkt en Vomar Velserbroek.
Rommelmarkt in de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden.
Vanaf 09.00 uur.
Kinderkleding en speelgoedbeurs in de Vliegende Hollander,
Casembrootstraat, IJmuiden. Van
10.00 tot 14.00 uur.
Poppen(huizen) en berenbeurs, van 10.00 tot 16.30 uur in
de sporthal aan Zienlaan 4 in Uitgeest, nabij het station. Zie ook
www.hobbyfestival.nl voor een
kortingsbon.
Bijeenkomst
Nederlandse
Vuurtorenvereniging in Zee- en
Havenmuseum, Havenkade 55,
IJmuiden. Met leuke vuurtorenvoorwerpen. Van 10.30 tot 13.30
uur, gratis toegang.
Cadeaumarkt in Verpleeghuis
Velserduin, Nic. Beetslaan Driehuis. Van 10.30 tot 15.30 uur.
Goede Doelen Bazaar in de recratiezaal van Velserhooft, Valckenhoeflaan Santpoort-Noord.
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend

& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Workshop Synthesizer voor
jeugd vanaf 7 jaar, in AntiKraakBieb, Schoonoortstraat6, VelsennOord. Van 14.00 tot 15.00 uur.
Jubileumconcert Voices met als
titel Voices 4(t)! in Stadsschouwburg Velsen.
Another journey tribute in het
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
2Generations in SnowPlanet.
Zie ook www.2generations.nl.

Zondag
9 november

HappyRunning strandloop. Start
13.00 uur bij Paviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis:
13.00-17.00 uur Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’.
Whiskyproeverij in café De
Halve Maan i.s.m. Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck. Vanaf 14.00
uur. Verplicht aanmelden via info@zeewijck.nl of bij De Halve
Maan. Entree 25 euro, all inclusive.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Zondagmiddag bridgedrive bij
Bridgeclub De Jump in IJmuiden.
Voor meer informatie www.dejump.nl.
Jiddische Liederen in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Maandag

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34D Driehuis:
13.00-17.00 uur Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’. Van
13.30 tot 15.30 Herfstknutselen.
Voorleesvoorstelling ‘Hoe je
een wollige mammoet moet wassen in 10 lessen in Centrale Biblibotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Van 14.00 tot 15.00
uur.
Kunstlab: silhouet-art in Bibliotheek Velserbroek, Maanbastion.
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kook/eetgroep bij Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan
51 Santpoort-Noord. Van 17.00
tot 20.00 uur.
Workshop eBooks & eReaders
in Centrale Biblibotheek Velsen,
Dudokplein IJmuiden. Troubleshoot van 18.30 tot 19.00 uur.
Workshop van 19.00 tot 21.00
uur. Inschrijven kan bij de balie
of via www.bibliotheekvelsen.nl.
Voelboekjes maken in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Cornelis Vreeswijk Festival. Aanvang
20.15 uur.

Donderdag
13 november

Stadsschouwburg
Velsen:
Diederik van Vleuten met ‘De
Grote Oorlog’. Aanvang 20.1§5
uur.

Waterloo D1
zoekt spelers

10 november

Dag van de Mantelzorg van
14.00 tot 16.00 uur in De Theeschenkerij, Velserbeek 3 in Velsen-Zuid.

Dinsdag
11 november

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Café in Centrale Biblibotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Deelname gratis.
Benefiet Seafood Diner in
Sugar City (Halfweg/Amsterdam) voor War Child. Gesponsord door Vishandel Nico Waas-

Driehuis - Trainer Jan Koridon
is bij Waterloo bezig met het opzetten van een nieuw D1 team,
waarvoor nog enkele spelers
worden gezocht. Jongens die
geboren zijn in 1999 en 2000 zijn
welkom. Het eerste jaar is er gratis training en kleding. Het team
heeft acht keer getraind en alle twee oefenwedstrijden gewonnen. ,,Met de jongens die ik
nu bij elkaar heb gaat het heel
leuk en ze doen erg hun best. Ik
heb nu elf voetballers, maar na
de winterstop moet ik er 13 of 14
hebben, dus wat aanvulling zou
prettig zijn.’’ Bel voor meer informatie met Voetbalvereniging
Waterloo in Driehuis, via 0255512874.

Derde Happy Running
Strandloop IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Zondag 9
november wordt de 3e HappyRunningStrandloop georganiseerd door Noëlla Kieftenbeld
van HappyRunning.
De vorige editie werd gelopen in
winderig maar prachtig herfstweer en toen kwamen Bob Keuzekamp bij de heren 5 km en Felicia Los bij de dames 5 km met
een flinke voorsprong over de finish. Bij de 10 km was dat Mark
Breed van Loopgroep 03 en Sigrid Diemeer.
,,Er waren 135 deelnemers op
de afstanden 5 en 10 km en
daar was ik heel blij mee, maar
voor dit jaar hoop ik uiteraard op
meer’’, aldus organisator Noëlla.
De start zal plaatsvinden bij Paviljoen Noordzee om 13.00 uur.
Dit is één van de bedrijven die
belangeloos meewerken. De afstanden die gelopen kunnen

worden zijn de 5 en 10 kilometer. Het parcours loopt over het
strand eerst naar de pier en dan
richting Parnassia. Hier is het
keerpunt van de 10 km. De 5 km
lopers keren ter hoogte van paal
3-4.
Inschrijven kan via www.happyrunning.nl en de kosten van
deelname zijn 7 euro. Ook op de
dag zelf kan je inschrijven. Er zijn
prijzen voor de eerste drie binnenkomende heren en dames
en voor elke loper is een speciale herinnering. De strandloop
is met tijdregistratie en de uitslagen zullen naderhand op de
website geplaatst worden. De
organisatie hoopt op een grote
opkomst en een gezellig evenement voor iedere hardloper, recreant of wedstrijdloper. Samen
op naar de nieuwe looptraditie in
de gemeente Velsen.

Wat bezielt Joop
Vermeij eigenlijk?
Santpoort-Noord - Woensdag
19 november om 20.00 uur vindt
in Bartje Boven, Hoofdstraat 150
het vijfde Santpoortse Dorpsgesprek plaats. Organisatie: Dorpskerk Dichtbij.
Deze keer is er een ontmoeting
met Joop Vermeij. Hij is in Santpoort en wijde omgeving een
zeer bekend beeldend kunstenaar. Daarnaast was hij onder
meer leraar aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende kunsten te Den Haag. Velen kennen hem ook nog als tekendocent aan het Mendelcollege. Hij
speelde een belangrijke rol bij de
ontwerpen voor een herinrichting van de Hoofdstraat en omstreken. Onlangs exposeerde hij
in de Ruïne van Brederode met
schilderijen vol Santpoortse on-

derwerpen. Hij is ook actief betrokken bij ‘Cultuur in de Dorpskerk’.
In deze serie gesprekken wordt
vooral gevraagd naar wat iemand drijft om te doen wat hij
of zij doet. Natuurlijk zal het op
19 november gaan over zijn passie voor kunst, maar ook andere
onderwerpen, zoals zijn spirituele betrokkenheid zullen de revue
passeren. Er zijn ook volop mogelijkheden voor bezoekers om
met hem in gesprek te gaan.
Toegang, koffie, thee en een
soes gratis. Opgave voor deelname is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info bij Otto Sondorp,
e.sondorp@pkn.nl, 0615908560
en
facebook.com/dorpskerkdichtbij.

Stadsschouwburg Velsen

Zet je schoen bij Bumba
Velsen - Op de dag dat de grappige, gele clown Bumba naar
Velsen komt om met zijn vriendjes op te treden in de Stadsschouwburg, komt ook een andere kindervriend aan in IJmuiden, namelijk…Sinterklaas. Dat
wordt natuurlijk één groot feest.
Daarom heeft Bumba iets leuk
bedacht voor de kindjes (1+) die
naar zijn show ‘Bumba op reis’
komen op zaterdag 15 november
(13.00 en 15.15 uur): ze mogen
allemaal hun schoen zetten in de
foyer van het theater en dan doet
Sinterklaas er een cadeautje in!
Dat wordt ouderwets genieten.
Als de vakantie eindelijk is aangebroken rent kleine Pim meteen naar zijn kamer om met al
het speelgoed te spelen dat al

weken op hem staat te wachten.
Hij laat zijn plannen echter snel
varen als hij hoort dat hij mee op
reis mag met Bumba en Bumbalu! Een droom die in vervulling
gaat, totdat…ze plotseling Babilu kwijt raken. Samen gaan ze
hem zoeken en trekken ze naar
the Far West waar ze cowboy
en indiaantje spelen. Vervolgens
trekken ze door naar Afrika en
ontmoeten Zinzi. Na een tussenstop in Sneeuwland eindigen ze
in Azië bij Li-ling. Zullen ze Babilu uiteindelijk terugvinden?
De voorstelling van Studio 100
duurt ongeveer 50 minuten. Prijs:
15 euro. Meer informatie en reserveren: www.stadssschouwburgvelsen.nl of via de kassa:
0255 - 515789.
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Rode Kruis Velsen
genomineerd voor prijs

Kerstpakketten
van regionale
Wereldwinkels
IJmond - Voor een kerstpakket met een bijzondere kerstgedachte ben je bij de Wereldwinkels aan het juiste adres. Een
pakket dat ook nog eens past bij
de ontwikkeling van deze tijd:
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. En dat maakt een
kerstpakket van de Wereldwinkel nou nét even anders dan
de andere. De makers van fairtrade producten krijgen namelijk
de kans hun levensomstandigheden te verbeteren, zoals een
leefbaar inkomen, hun bedrijf
verder ontwikkelen of de kinderen naar school sturen. Handel
onder fairtrade criteria draagt
juist daar zorg voor. Is dat niet
een mooie kerstgedachte?
Wereldwinkels Beverwijk en
Heemskerk willen graag kerstpakketten voor u verzorgen.
Met een fairtrade kerstpakket kan een organisatie op een
hele eenvoudige manier maatschappelijke betrokkenheid tonen aan werknemers en relaties. Het kerstpakketten assortiment bestaat uit twee verschillende soorten kerstpakketten en
is volledig maatschappelijk verantwoord!
Om het zo makkelijk mogelijk
te maken heeft de Wereldwinkel al zo’n 25 pakketten samengesteld. Men hoeft alleen nog
maar te kiezen naar welk pakket
de voorkeur uitgaat.
Uit het enorme kleurrijke assortiment van de Wereldwinkel kan
men ook een persoonlijk kerstpakket samenstellen. Gaat de
voorkeur uit naar een bepaald
thema; een kookpakket, een
verwenpakket, een kleine attentie of… bijna alles is mogelijk.
De Wereldwinkel is een interessante cadeauwinkel. Voor de
beste cadeaus moet u dus bij
hen zijn. Zij hebben eigentijdse producten voor in en rondom de keuken, mode accessoires en producten voor het interieur. De producten uit het assortiment zijn op lokale en traditionele wijze in ontwikkelingslanden onder fairtrade criteria vervaardigd.
De producten uit de brochure komen van ver en veel ervan
worden op ambachtelijke manier gemaakt. Daarom is het belangrijk om het kerstpakket zo
tijdig mogelijk samen te stellen.
De wereldwinkel hoopt iedereen
te inspireren met hun originele
cadeaus.
De kerstfolder is aan te vragen bij Wereldwinkel Beverwijk,
wwbeverwijk@allesin1.nl of bel
met Heleen Boudesteijn via 0645086243 of bij Wereldwinkel
Heemskerk, info@wereldwinkelheemskerk.nl of bel met Simon Zuidema, via 06-13602224.
De kerstfolder is ook te bekijken
op www.fairtrade.nl Natuurlijk
kan ook gelijk een afspraak gemaakt worden.

Projectweek op Duin
en Kruidberg-mavo
Driehuis - Terwijl de derde en
vierde klassen van de Duin en
Kruidbergmavo vorige week
druk bezig waren met de schoolexamens, kregen de eerste en
tweede klassen een uitgebreid
programma voorgeschoteld in
het kader van de jaarlijkse projectweek.
In het Taaldorp werd door de
brugklassers op verschillende
manieren aandacht besteed aan
de cultuur van Frankrijk, Engeland en Nederland. Aan de orde kwamen onder andere kunst,
monumenten, muziek en het maken van gerechten uit de ver-

schillende landen. Natuurlijk
werd de I-pad, waar al de brugklassers over beschikken, bij dit
project ruim ingezet.
De leerlingen uit de tweede klas
namen deel aan een project over
relaties en seksualiteit. Van Theater in School sloot de toneelgroep De Zwerm dit onderdeel
op ludieke wijze af.
Uiteraard ontbrak het sportieve
element deze week niet. Zowel
de leerlingen van de eerste als
tweede klas hebben geschaatst
en namen deel aan een bootcamp in Spaarnwoude. Al met al
een zeer geslaagde week.

Velsen - Het Rode Kruis, afdeling Velsen, is genomineerd voor
de zelfredzaamheidprijs 2014,
met het project ‘De sleutel van
de buren’. Dit was oorspronkelijk een project van het Gehandicaptenberaad Velsen. Het wordt
al een aantal jaren in Velsen gepromoot, maar het verdient ook
landelijke aandacht.
‘De sleutel van de buren’ wil als
project de zelfredzaamheid van
mensen met een beperking vergroten. Het wil onder andere zorgen voor meer burenhulp en het
gevoel van veiligheid vergroten. Woningen worden aangepast voor mensen met een beperking. Maar hoe verlaten zij
bij een calamiteit zo snel mogelijk deze woning? Hierover praten en afspraken maken met de

buren kan van levensbelang zijn.
Spreek met elkaar af hoe er zo
snel mogelijk hulp ingeroepen
kan worden, wissel sleutels uit
en zorg er voor, dat contactpersonen bereikt kunnen worden.
Els Zorgdrager stond ooit aan de
wieg van het project ‘De sleutel
van de buren’ en zij gaat, als een
van de drie genomineerden voor
de zelfredzaamheidprijs 2014,
dit plan mondeling toelichten en
verdedigen. Dit gebeurt op 8 november in Wageningen tijdens
de dag van de hulpverlening. Zij
krijgt hier slechts een minuut de
tijd voor. Dat wordt dus rap praten voor Els, om het hele verhaal
te kunnen vertellen. Nu maar hopen, dat ze tussen het snelle praten door, niet vergeet om adem
te halen…

Geslaagde PET-dagen

Swanlake langer
sponsor Stormvogels
IJmuiden - Al jarenlang is
Swanlake Consultants sponsor
van IJVV Stormvogels. De relatie tussen Chris B. van der Zwan
is dan ook een hechte. Hij is zelf
speler en bestuurslid geweest bij
Stormvogels en niet voor niets
benoemd tot erelid van de vereniging.
Ook dit seizoen is het sponsorcontract tussen beide partijen
bestendigd. Swanlake Consultants is opgericht in 1997 met als
verblijfplaats Schilde in België,
en heeft tot doel vooral in MKB
te investeren en te begeleiden.
Bedrijven waarin Swanlake onder andere deelnemingen heeft
zijn het in IJmuiden gevestigde
Staalwerk BV, ingenieursbedrijf

HMC te Almere, Mammoet Salvage BV te Schiedam en recentelijk in golfbaan Bentwoud te
Benthuizen.
Bij Stormvogels is Swanlake met
name co-sponsor van het Zeehaven Zilveren Trawlertoernooi,
de jeugdopleiding en treedt
het sinds dit seizoen ook op als
shirtsponsor op de rug van de
zondag 1. Als (oud) IJmuidenaar
voelt Chris B. zich nog steeds
zeer verbonden met de IJmond.
Naast Stormvogels worden ook
verengingen als onder andere
Telstar, VSV, Waterloo,IJmuiden
en Velsen alsmede de hockeyverenigingen Strawberries en
Bloemendaal door Swanlake ondersteund.

IJmuiden - Voor de achtste
maal werd op 30 en 31 oktober het Promotie Event Techniek (PET) IJmond georganiseerd. Tijdens dit evenement,
dat ook dit jaar weer in de Felison Cruise Terminal plaatsvond,
konden ruim 1.700 kinderen van
groep 8 van de basisscholen uit
de IJmond en Castricum op een
praktische manier kennismaken
met techniek.
PET IJmond wordt gefinancierd
vanuit de vier IJmondgemeenten
met ondersteuning van het bedrijfsleven terwijl de begeleiding
plaatsvindt door leerlingen van
het Technisch College, het Kennemer College en mensen uit
het bedrijfsleven.
Doel van het PET-event is om
kinderen zelf te laten ervaren
dat techniek uitdagend, dynamisch en vooral heel erg leuk is.
Op deze manier hoopt de organisatie jonge leerlingen te interesseren voor het technisch beroepsonderwijs en het technisch
bedrijfsleven. Dit is zeker van
groot belang voor een industrieel gebied als de IJmond-regio
waar de technische sector een
zeer prominent onderdeel is van
de lokale, economische ontwikkeling. De jongens en meisjes
konden dan ook kennismaken

met een veelheid aan technische activiteiten zoals timmeren,
lassen, solderen, papier en sleutelhangers maken, zelf een auto ontwerpen op de pc, vaarsimulator, technisch tekenen, autotechniek, waterzuivering, elektriciteit en nog veel meer.
Juliette en Mette staan giechelend bij de stand waar gesoldeerd kan worden. ,,Als jij het
probeert, doe ik het ook’’ ,zegt
Mette. En ja hoor, na een paar
keer oefenen zitten twee stukjes
koperen pijp netjes aan elkaar
gesoldeerd die de twee trotse
meiden mee naar huis mogen
nemen.
Egbert Wilmink, voorheen directeur van Autobedrijf Stormvogels en nu lid van de organisatie, houdt een toeziend oog bij
het verwisselen van een wiel van
een auto. Ook hij onderstreept
het grote belang om kinderen al
op jonge leeftijd bekend te maken met de vele mogelijkheden
die een technische opleiding
kan bieden. ,,We willen nog een
verdere uitbreiding geven aan
deze PET-dagen door ook, bij
de bedrijven zelf, aan deze doelgroep te laten zien hoe het er in
de echte praktijk aan toe gaat
onder de naam Techniek Experience.’’
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Extraatje voor
mensen met
laag inkomen
Velsen – In 2014 krijgen mensen met een inkomen die ten
hoogste 110 procent van de bijstandsnorm verdienen een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het gaat om een bedrag
tussen de 70 en 100 euro. Dit
zal door de gemeente worden
toegekend aan mensen die hier
recht op hebben. Het gaat om
mensen die een uitkering via de
bijstand krijgen, om oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werklozen, maar ook om gewezen zelfstandigen. De Eerste Kamer heeft op 8 juli dit wetsvoorstel aanvaard. De uitkering moet
door gemeenten nog in 2014
worden verstrekt. Wie denkt voor
de regeling in aanmerking te komen kan hiervoor een aanvraag
bij de gemeente indienen. Mensen die in september een uitkering van de gemeente kregen
krijgen het bedrag automatisch
op hun rekening gestort. Op
de website www.laaginkomen.
nl kan men controleren of men
voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Winterinspectie
bij Tinholt
Velserbroek - Zaterdag 8 november kan men bij Automobielbedrijf Tinholt de auto brengen voor een winterinspectie. De winterinspectie is gratis
en geschikt voor elk merk auto. De auto wordt op 15 belangrijke punten geïnspecteerd. Tijdens het wachten kan men bovendien genieten van een gratis kop erwtensoep. Autobezitters zijn de hele dag welkom aan
Klompenmakerstraat 43 in Velserbroek. Bel voor meer informatie 023-5385550 of kijk op www.
tinholt.nl.

Heling en
diefstal
Regio - Politie Kennemerland
heeft vorige week een 35-jarige Hilversummer aangehouden op verdenking van heling.
De man zou op grote schaal gestolen goederen hebben afgenomen van drie Roemeense mannen en één vrouw. De spullen
werden vervolgens verkocht op
de Beverwijkse Bazaar. Ook de
Roemenen zijn aangehouden. Zij
worden verdacht van diefstallen
in heel Nederland. Zij richtten
zich met name op drogisterij-artikelen, zoals cosmetica, parfum
en tandpasta. De Hilversummer
is in het verleden vaker in aanraking geweest met politie en justitie voor heling. Alle verdachten zijn ingesloten en inmiddels
voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Nu ook Santpoort-editie

Nieuwe Van Rixelkalender is er weer
IJmuiden - Drukkerij Van Rixel,
inmiddels al zo’n 75 jaar een bekend bedrijf aan de Oosterduinweg 29 in IJmuiden, heeft ook dit
jaar weer de traditionele kalender met fraaie en zeer herkenbare foto’s van IJmuiden uitgebracht. ,
,Dit is uitgave nummer 44, dus
we doen dit al 44 jaar’’ ,vertelt eigenaar Gerard van Rixel. ,,Het
project is destijds opgezet als
een relatiegeschenk voor klanten, maar in de loop van de jaren bleek er zoveel belangstelling voor te zijn, dat de kalender nu ook gewoon te koop is’’ ,
vervolgt hij. ,,In augustus zijn we
met ontwerper Rob van Leeuwen en fotograaf Machiel Kraaij
al om de tafel gaan zitten om te
brainstormen over de uitvoering
van de nieuwe kalender. We kijken dan naar het formaat, kleurgebruik en de mogelijke onderwerpen, dus we zijn er wel een
paar maanden mee bezig vóór

de kalender in zijn definitieve
vorm op de toonbank ligt. Daar
we recent een nieuwe, digitale
drukpers tot onze beschikking
hebben, konden we dit jaar de
kalender op een extra groot formaat van 32 x 62 cm drukken’’
,gaat Gerard verder.
,,Nieuw dit jaar is de uitgave van
een speciale Santpoort-editie.
Voor zover ik weet was er tot nu
toe geen kalender die specifiek
op Santpoort betrekking had,
maar die is er nu dus wel. De
uitvoering is gelijk aan die van
IJmuiden, maar dan met fraaie
foto’s van bezienswaardigheden
in Santpoort zoals de Ruïne van
Brederode en Landgoed Duin &
Kruidberg’’, besluit Gerard van
Rixel.
De ‘Santpoortuitgave’ is te koop
bij The Readshop, Hoofdstraat
177, maar natuurlijk ook bij drukkerij Van Rixel voor de prijs van
17,50 euro, hetgeen ook voor de
IJmuidense uitgave geldt.

Kies voor Kunst, Sport of Dans

Vellesan Experience
voor achtste groepers
IJmuiden - Voor leerlingen uit
de achtste groep houdt het Vellesan College een Experience op
woensdagmiddag 12 november
en op 21 januari. Wil je echt weten
wat je in de Sportklas, de Kunstles of de Dansklas van het Vellesan College leert? Met de Experience wordt de mogelijkheid geboden om dat te ervaren.
Het Vellesan College heeft een

aantal bijzondere klassen. De
Sportklas en de Dansklas zijn
misschien wel de meest opvallende speciale klassen. En daarnaast
is er de opstroomklas en start volgend schooljaar een iPad klas. En
ook met Kunst biedt de school
meer dan de meeste middelbare
scholen.
Om achtste groepers te laten ervaren hoe een echte sport- dansof kunstles er uit ziet is er op twee
woensdagmiddagen een Vellesan
Experience. Op 12 november krijg
je dan les in schilderen en tekenen, je kiest voor street- en showdance of je geeft je op voor mountainbiken. De middag start om
14.00 uur in het hoofdgebouw en
duurt tot ongeveer 16.00 uur. Uiteraard zijn er geen kosten aan
verbonden. Zie ook www.vellesancollege.nl.

Velserbroek - Een plek waar
liefdevolle zorg en inspiratie
hand in hand gaan, dat wordt
Kinderdagverblijf de Pionier in
Velserbroek. Vanaf 1 december
opent Kinderopvang Op Stoom
hier een splinternieuw kinderdagverblijf in de fris verbouwde
ruimte van basisschool de Pionier (locatie OBS de Duinroos).
Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen
hier straks dagelijks terecht van
7.00 tot 19.00 uur. Het belooft
een warme en knusse plek te
worden met uitdagende speelhoekjes, zachte vloerbedekking
en hangwiegjes voor de kleinsten. Kinderopvang Op Stoom is
misschien nieuw in Velserbroek,
maar staat in de regio Haarlem
inmiddels al 20 jaar voor professionele kinderopvang met bevlogen, ondernemende mensen.
Met de komst van Kinderdagverblijf de Pionier is het plaatje compleet: basisschool de Pionier – School voor de Toekomst,

is een uniek totaalconcept voor
kinderen van 0 tot 12 jaar waar
onderwijs en inspirerende opvang als het ware natuurlijk in
elkaar overlopen.
Op Stoom opende op dezelfde
locatie al een buitenschoolse
opvang, een peuteropvang tijdens schooltijd en de pedagogisch medewerkers staan ook
voor de klas. Onderwijs en opvang delen dus niet alleen een
voordeur, maar ook een doorgaande leerlijn doordat activiteiten op elkaar worden afgestemd.
Noor Blaauwgeers, locatiecoördinator van Kinderdagverblijf De
Pionier: ,,Doordat kinderen hier
straks al als baby komen, kennen ze de ruimtes en de sfeer al
op hun duimpje wanneer ze een
kleuter worden. Een vertrouwde
en veilige omgeving voor als ze
straks naar school gaan.’’
Zie ook www.opstoom.nl en
www.depioniervelserbroek.nl.

Lezersactie Stadsschouwburg

Met korting lachen om
Kinderen geen bezwaar
Velsen - Vorig jaar stopte de populaire tv-serie ‘Kinderen geen
bezwaar’. Hoe moest het nu verder met vader Gerard en zijn gezin? Het antwoord krijgen bezoekers op dinsdag 18 november (20.15 uur) in Stadsschouwburg Velsen. De goed ontvangen
komedie gaat verder waar de serie eindigde, maar nog steeds
met Haye van der Heyden als
scenarioschrijver, Alfred van den
Heuvel als Gerard en nog steeds
met dezelfde dosis humor. Het
publiek wacht een heerlijk ontspannen avondje lachen in het
theater.
Wie koopt er nou via internet een
huisje in Frankrijk, zonder het
eerst te bekijken? Gerard doet
dat blind. Wanneer hij aan komt,
blijkt het natuurlijk een bouwval
te zijn. En zijn vrouw Maud had
hem nog zo gewaarschuwd. Ge-

stimuleerd door de mooie Franse
buurvrouw Isabelle (Renée van
Wegberg) en geholpen door Kiki Classen gaan Gerard en zijn
schoonzoon Sinan aan de slag.
Zal het ze lukken de ruïne om te
toveren tot een gezellige ‘mangerie’? (foto: Roy Beusker – Annemiek van der Togt)
Lezersactie Jutter/Hofgeest
Lezers van de Jutter/Hofgeest mogen met 5 euro korting kaarten bestellen voor ‘Kinderen geen bezwaar’ in de jarige Velsense schouwburg. Kortingskaarten zijn onder vermelding van ‘Jutter’ telefonisch, aan
de theaterbalie en online te bestellen via 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten en niet in combinatie met andere acties.
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LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

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

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

Prijswinnaars september
Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubonnen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt
voor ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de
trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis
IJmond. Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971
HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes
maanden na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
Oktober 2014 (trekking verricht op maandag 3 november):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: T.M. Zwart
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: mevrouw Piquillet-Visser
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Margreet Over
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Mieke Borst
Prijs 5: Dinercheque Chinees Restaurant Chi-Ling t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Karen Koster-Rutten
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: De heer Van Wijk
Prijs 7: Dinercheque Holiday Inn IJmuiden t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Familie Koster
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Familie Van Alphen
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Paula Smit
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: L. Veldman
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Inge de Noord
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: K. van den Bosch
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: P. Bigler
Prijs 14: Abonnenement IJmuider Courant (3 maanden)
Winnaar: V. Meegen-Ngonda
Prijs 15: 3-daagse minicruise DFDS Seaways (voor 2 personen)
Winnaar: E. Verniers
Prijs 16: Waardebon Telstar t.w.v. € 40,Winnaar: A. Machiel
Prijs 17: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: mevrouw Tegelaar
Prijs 18: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: Jose Twisk-Koomen
Prijs 19: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: N. Calf-Kerkvliet
Prijs 20: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: Cindy Heeremans
Prijs 21: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: M. Nolles
Prijs 22: 2 kaarten voorstelling ‘De Huisvrouwenmonologen’ op
23 november om 15.00 uur in de Stadsschouwburg Velsen
Winnaar: Familie Koster
* Exclusief consumpties

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

Stadsschouwburg Velsen
schenkt kaarten komedie
Ook Stadsschouwburg Velsen is fan van Local Shopping IJmuiden en geeft deze maand aan maar liefst zes
prijswinnaars twee vrijkaarten voor de hitkomedie Huisvrouwmonologen, gebaseerd
op de populaire columns in
de Volkskrant van Sylvia Witteman. De Huisvrouwmonologen is op zondagmiddag 23
november in Velsen te beleven. Dubbelgevouwen liggen
van het lachen is het algemene beeld bij deze voorstelling over huisvrouwenlief- en
leed. In de hoofdrollen AnneMieke Ruyten, Miryanna van
Reeden en Sophie van Oers.
Stapels fanmail kreeg Stadsschouwburg Velsen na haar jubileummusical Het Meisje van
Velsen. Daartussen was ook post
van bezoekers met een smalle
beurs die dankzij speciale acties
van Rotary Club Velsen, Stichting
Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen en Woningbedrijf
Velsen ook eens naar het theater

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

konden gaan. Paula Schavemaker van Stadsschouwburg Velsen vertelt dat het een doelstelling van de schouwburg is om dit
jubileumjaar 25 procent nieuw
publiek naar het theater te trekken. Met Het Meisje van Velsen
is dat boven verwachting gelukt,
mede dankzij de genoemde acties, Businessclub Telstar en Rabobank IJmond en het scholen-

bezoek. Ter ere van het 75-jarig jubileum zijn dit hele theaterseizoen nog meer eigen producties te verwachten in Velsen.
De eerstvolgende is het Cornelis Vreeswijk Festival op woensdag 12 november. Het belooft
een prachtige, muzikale en memorabele voorstelling te worden.
Meer weten? Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl.

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

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

Bazaar voor
het goede doel
Santpoort-Noord - In de recreatiezaal van Velserhooft aan de
Valckenhoeflaan vindt op zaterdag 8 november de Goede Doelen Bazaar plaats. Van 12.00 tot
16.00 uur is de zaal open. De
Wereldwinkel is aanwezig en
de handwerkclub verkoopt haar
creatieve producten t.b.v. de OIG
en Ronald McDonald kinderfonds. Ook is aanwezig Oriframe
huidverzorging en make-up, zij
verzorgen workshop waarbij de
producten maakt zijn op planten- en kruidenbasis.

Vespers in
Driehuis
Driehuis - Zondagavond 9 november zal de Engelmundus
Cantorij uit Driehuis om 19.15
uur een Vesperviering verzorgen in de Engelmunduskerk. De
samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische
wereld waarin wij leven. Tijdens
de viering worden werken gezongen en gespeeld van Ralph
Allwood, John Sanders, M. Ippolitof en J. Goss. De Engelmundus
Cantorij Driehuis staat onder leiding van dirigent / organist Joop
Heeremans. Belangstellenden
zijn zeer welkom.

Het Prometheus Sonata
Duo en Jiddische liederen

Ode aan de Doden

Leerlingen Ichthus
Lyceum troosten elkaar
Driehuis - Maandag 3 november herdachten leerlingen en docenten van het Ichthus Lyceum
in hun overleden dierbaren. Er
werden meer dan achthonderd
kaarsjes gebrand.
Het aantal boodschappen gericht aan een dierbare was overweldigend. Aan het einde van de
dag was de boom der ‘Oneindigheid’ wit van de linten. Het
blijkt dat jongeren, ondanks hun
hectische leven, veel verdriet en
rouw ervaren. Iemand verliezen
die je dierbaar is maakt veel los
bij de mens.

Het was hartverwarmend hoe
leerlingen elkaar troosten. Armen werden om elkaar heengeslagen en er werd oprecht gehuild. In deze tijd van apps, Iphones en andere communicatiemiddelen, blijkt dat het intermenselijk contact bij deze jonge
mensen heel belangrijk is.
De gehele dag waren er docenten en mensen van het zorgteam aanwezig om leerlingen bij te
staan. Deze ode aan de doden is
en blijft een traditie op het Ichthus Lyceum in Driehuis. (Joke
Versloot - Steur)

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Voor de
postzegelliefhebbers en geïnteresseerden: maandag 10 november is er een gezellige postzegel-avond van Postzegel Vereniging Santpoort, waar men vanaf
circa 19.00 uur welkom is. Locatie: Het Terras, Stationsgebouw,
Santpoortse Dreef in SantpoortNoord. Deze avond is er ook een
leuke veiling, vooraf is er voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken. Er is voldoende parkeergelegenheid en gratis
toegang. Meer weten: het telefoonnummer is 023-5382274 (na
18.00 uur). Iedereen is van harte
welkom en graag tot ziens op 10
november.

I-pad cursus
Velserbroek - Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor
de cursus Starten met de I-pad
voor senioren in Velserbroek. In
wijkcentrum de Hofstede gaat
woensdag 12 november weer
deze cursus voor senioren van
start. Deelnemers dienen zelf
over een werkende en aangemelde I-pad te beschikken. De
cursus beslaat vier woensdagochtenden van 10.00 tot 11.00
uur. Kosten: 16,50 euro. Voor
aanmeldingen of verdere informatie belt u met Marcel Stam,
telefoon 023-5386528
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Wiawaha bedankt
Velsense winkeliers
Velsen-Zuid - Zaterdag was
het voor scoutinggroep Wiawaha weer tijd voor haar traditionele kienavond. Het was een zeer
geslaagde avond met veel gezelligheid, leuke acts door de kinderen en veel blije prijswinnaars.
Bij deze wil de meidengroep alle winkeliers uit IJmuiden, Driehuis en Santpoort-Noord en tevens de standhouders van weekmarkt IJmuiden hartelijk bedanken voor alle prijzen, die zij ter

beschikking hebben gesteld.
Zonder hen zouden de prijzentafels een stuk leger zijn geweest!
De opbrengst van de avond
gaat dit jaar niet geheel naar de
groepskas. De welpen, scouts,
explorers, aftak en bestuur zetten zich dit jaar in voor de actie
van Serious Request. Een deel
van het geld gaat dus daarheen
als start voor een opvallende actie in december. Zie ook www.
wiawaha.nl.

www.
www.

.nl
.nl

Santpoort-Noord - Op vrijdag
7 november om 20.00 uur geven
de pianiste Andrea Hornyák en
de cellist Csaba Erdös een concert in ‘t Mosterdzaadje. Dit uit
Hongarije afkomstige echtpaar
vormen al vanaf hun 14e jaar het
Prometheus Sonata Duo. Op het
programma staan werken van
Bach, Brahms, Saverio Mercadente en Bartok.
Op zondag 9 november om
15.00 uur zingt Lucette van den
Berg, begeleidt door de gitarist Erik Raayman Jiddische liederen. Haar programma ‘A shtim
fun harts’ is een ode aan de liefde en de veerkracht van het hart.
Een programma vol passie, zelfreflectie en humor.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,

telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Strawberries verliest
Driehuis - Het is Strawberries Heren 1 zondag niet gelukt om koploper Purmerend te
verslaan. Op het hockeyveld in
Driehuis ging de lijstaanvoerder er met de 1-2 zege vandoor.
De wedstrijd kende een aantal
cruciale momenten waarin beide scheidsrechters een hoofdrol
speelden.
Strawberries begon de wedstrijd allerminst onaardig. De
ambitie om de koppositie over
te nemen was duidelijk aanwezig en de mannen van trainer Axel Wessels deden er alles
aan om een doelpunt te maken.
Zo werd veelvuldig gezocht naar
vrijstaande aanvallers in de cirkel om het doel van Purmerend
onder vuur te nemen. Licht tegen de verhouding in kwamen
de bezoekers uit Purmerend op
voorsprong. De scheidsrechter
oordeelde naar mening van veel
Strawberries-spelers te zwaar
en kende een strafcorner toe
na een botsing in de cirkel. Deze corner werd overigens prachtig in het dak van het doel gesleept. Met de 0-1 op het scorebord zochten beide ploegen de
kleedkamers op.

In de tweede helft werd gaandeweg het duel steeds meer duidelijk dat Purmerend het vergroten van de voorsprong niet
als noodzakelijk zag. De kampioenskandidaat concentreerde
zich op verdedigen, al moest het
wel na 10 minuten spelen een
tegenvaller zien te verwerken.
Erik van den Berg verschalkte de keeper met zijn specialiteit: de strafcorner. Strawberries rook bloed en probeerde de
wedstrijd naar zijn hand te zetten. Toch lukte het niet het verdedigingsfront van Purmerend
te verslaan. Purmerend wist zelfs
weer op voorsprong te komen.
Een onterechte strafbal ging erin en zo moest Strawberries opnieuw beginnen. Twee minuten
voor tijd lukte het de aardbeien de gelijkmaker te scoren. Na
protest van Purmerend werd het
doelpunt door de scheidsrechters afgekeurd.
Zo is de achterstand op de nummer één voor Strawberries vier
punten en moeten de roodhemden de achtervolging komende zondag zien in te zetten op
bezoek bij Hisalis in Lisse. (Finn
van Leeuwen)

Kerstzangproject
Santpoort-Noord - Heb je ook
zin om de Kerst zingend in te
gaan? Zing dan nu al christmas
carols mee ter voorbereiding op
een bijzondere kerstnacht over
engelen. Op dinsdagavond 11
november start het Kerstzangproject van ‘Zingen in de Dorpskerk’, om 20.00 uur.
Dit jaar gaan de christmas carols over engelen, zoals ‘Hark,
the herald-angels sing’, ‘Angels,
from the realm of glory’ en vele andere. Het project staat onder de bezielende leiding van dirigente Antje de Wit. Er zullen

bekende en onbekende christmas carols gezongen worden
en enkele advent-liederen. Het
project omvat acht à negen repetities, op dinsdagavond 20.0021.30 uur, in het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, Burg.
Enschedélaan 67, SantpoortNoord. Deelname: 29 euro. Aanmelden via Els Kamerbeek: elskamerbeek@gmail.com of Antje
de Wit: symphonia@xs4all.nl en
mobiel 06-21805104. Actuele informatie: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl en Facebook ‘Zingen in de Dorpskerk’.
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Fit & Veilig
op manege
Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Cees Verschoor al
50 jaar organist

Inschrijven Rabobank
Stratenteams Toernooi
Velserbroek - De inschrijving
voor het bekende Rabobank
Stratenteams Toernooi in Velserbroek is weer gestart. De
25ste editie staat alweer voor
de deur. De voorbereidingen
zijn in volle gang. Organisatoren Rob Tousain en Peter Geldof zijn dit jaar ook weer in
staat om een leuk evenement
neer te zetten. Afgelopen week
heeft Rabobank IJmond het
hoofdsponsorschap bevestigd.
De komende weken worden de
overige vier sponsoren bekend
gemaakt.
Wat betreft het voetbaltoernooi
melden Geldof en Tousain dat
er weer teams mee mogen doen
met uitsluitend personen die in
dezelfde straat wonen. Straten
met minder dan zestig huizen
mogen samen met een aangrenzende straat inschrijven.
De minimum leeftijd van deelnemers is 16 jaar. Ook dit jaar
zal de organisatie hier streng
op toe zien, al rekenen zij op
de sportieve instelling van de

deelnemende teams. Een team
moet minimaal bestaan uit zes
spelers en een keeper waarvan
er twee spelers 25 jaar of ouder
moeten zijn. Met name straten
die nog nooit hebben meegedaan worden opgeroepen zich
op te geven. Het is belangrijk
snel in te schrijven, dit snel te
doen, want de verwachting is
dat ook dit keer het evenement
snel is volgeboekt en een plek
op de reservelijst levert meestal geen startbewijs meer op. De
sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 6 november. Opgeven
kan door een e-mail te sturen
naar r.tousain@tiscali.nl of naar
p.geldof@kennemercollege.nl.
Het toernooi vindt plaats op
vrijdagavond 16 januari en op
zaterdagmiddag en -avond 17
januari 2015. De finaleavond is
op zaterdag 24 januari. Dan nemen de zes finalisten het tegen
elkaar op voor de stratentrofee.
Wie gaat er dit jaar vandoor met
de felbegeerde Rabobank Stratenteams Trofee?

Winst voor Velsen-dames
Driehuis - De ploeg van Johan
Kraaikamp wint vrij eenvoudig
met 1-5 bij Fortuna Wormerveer.
Tot de rust was er nog sprake
van enige spanning. Velsen was
weliswaar sterker, maar speelde te gehaast. Via Joyce van
Gelder en Richelle Smit werd
het 0-2, maar Fortuna wist vlak
voor rust ook het net te vinden
1-2. De tweede helft liet Velsen
een fraaie voorstelling zien. Jose Langkemper nam de ploeg

bij de hand. Velsen kon daardoor domineren en creëerde legio kansen. Doordat de spitsen
verzuimde de kansen te benutten, namen de verdedigers Thamar Veering 2x en Daisy van Wichen die taak op zich. De eindstand werd bepaald op 1-5 en
daar mocht, met name Fortuna, niet over klagen. Aanstaande zondag wacht om 14.3 uur de
belangrijke thuiswedstrijd tegen
Maarssen.

Santpoort-Noord - Als zestienjarige speelde hij zijn eerste
kerkdienst en nu, vijftig jaar later, laat hij nog steeds wekelijks
velen van zijn spel genieten:
Cees Verschoor uit Santpoort.
Afgelopen zondag kreeg de jubilaris tijdens de kerkdienst van
KZG (Kerk Zonder Grenzen) in
de Opstandingskerk te Haarlem het draaginsigne in goud
met briljant van de Protestantse
Kerk in Nederland opgespeld.
In een bomvol godshuis sprak
Paul Amels, bestuurslid van
KZG, de gouden organist toe
en blikte hij terug op de lange
loopbaan van Verschoor ‘op’ diverse orgels, vooral in Kennemerland. Muzikale medewerking verleenden Hans Boetje
op saxofoon en trompettist Erik
Hartendorf.
Verschoor kreeg muziek met
de paplepel ingegoten, want
zijn vader Adriaan is ook organist. Op 9-jarige leeftijd kreeg
Cees zijn eerste pianolessen.
Als 14-jarige stapte hij over op
kerkorgel en nam hij les bij de
bekende Haarlemse organisten
Albert de Klerk, Bets Nederkoorn en Marco Bij de Vaate. In
oktober 1964 begeleidde Verschoor in de, in 2002 gesloopte, Bethelkerk in Santpoort voor
het eerst de gemeentezang.
De dienst verliep goed en Verschoor werd ‘ontdekt’, want hij
werd de vaste orgelist bij de
Doopsgezinden in IJmuiden.
Later maakte hij de overstap
naar de NH-kerk De Opgang in
Beverwijk. Rond 1975 werd Verschoor organist in de Koningkerk in Haarlem. Na een fusie
sloot de Koningkerk en stapte
Verschoor over naar de RK Petrus en Pauluskerk in de Spaarnestad, tot ook die kerk de deuren sloot. In 1987 volgde Verschoor zijn vader Adriaan op
bij de diensten van Kerk Zonder Grenzen in de Radiokerk
van Bloemendaal. Tot mei 2014
was hij bij KZG de organist,
maar ook dat godshuis sloot.
De diensten worden tijdelijk in
de Opstandingskerk in Haarlem gehouden tot de Dorps-

kerk in Bloemendaal, medio december aanstaande, na renovatie heropend wordt en de jubilaris daar gaat orgelen. Verschoor
wordt ook wel de organist van
verdwenen kerken genoemd.
Behalve het spelen in kerken
begeleidt de jubilaris, oud-leraar van het Ichthus College in
Driehuis, ook koren, musicals,
rouw- en trouwdiensten en solisten. Hij heeft een langspeelplaat en enkele CD’s op zijn
naam staan. De organist speelt
van tijd tot zijn vingers blauw
en er was een jaar waar hij verdeeld
overhetdeactuele
beidenieuws
kerstdaKijk voor
op
gen zes diensten moest begewww.jutter.nl
leiden.
Ook speelde hij voor Nederlanders in de Eglise Reformée Néerlandaise in Parijs. Op
de foto Cees Verschoor op het
versierde orgel en Hans Boetje
op saxofoon in de Opstandingskerk. (foto: Guus Hartendorf)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Fit en Veilig
te paard? Dat kun je nog meer bevorderen door bij Manege Kennemergaarde een les bij te wonen.
De instructeurs hebben een cursus gevolgd om zodoende de ruiters de mogelijkheid te bieden om
meer te leren over je balans op
een paard. Daarnaast leer je de
technieken van het ‘veilig’ vallen.
Want als je eenmaal weet waar je
op moet letten en je jezelf dit eigen maakt, voel je je als ruiter te
paard nog sterker! Spelenderwijze
leer je om te gaan met vallen en
opstaan. Van balanceren op een
skippybal tot oefeningen op een
mat. Manege Kennemergaarde
stelt hoge eisen aan de veiligheid
van ruiter en paard. En zij doen
er graag alles aan om deze kennis over te dragen op hun klanten.
Geïnteresseerd? Houdt u de Facebook pagina in de gaten. Manege
Kennemergaarde, Duin- en Kruidbergerweg 79, Santpoort-Noord,
023-5377886. Zie ook www.kennemergaarde.nl.

Sinterklaasloop
Santpoort-Noord - Op zondag
23 november organiseert Atletiekvereniging Suomi weer de
jaarlijkse Sinterklaasloop met recreatielopen over 5,2 en 10 kilometer en een jeugdloop van
1 kilometer. De jeugdloop vindt
plaats op de atletiekbaan en
start om 10.45 uur. De trimlopen
starten om 11.00 uur op sportpark Groeneveen bij AV Suomi. Sint en Piet komen natuurlijk
ook. Na afloop delen zij aan iedere deelnemer een lekkere Sinterklaasverrassing uit. En er is
een loterij op startnummer. Inschrijven kan op de baan vanaf 9.30 uur tot 15 minuten voor
de wedstrijd. Inschrijfgeld is 2,50
euro voor de jeugd en 7,50 euro
voor de 5,2 en 10 kilometer. Zie
ook www.avsuomi.nl.

Kijk voor het act

www.ju

Kijk voor het act

www.hof

Reparatie& Onderhoud alle merken

BUDGET
Kijk voor het actuele
nieuws op

1
Kijk
voor het act

€99,-

www.beverwijker.nl

www.bever

Vervangen Motorolie - Vervangen Oliefilter Controleren - Niveaus vloeistoffen - Controleren
Banden & Bandenspanning - Controleren Verlichting

Kijk voor het act

voor informatie overige budgettarieven svp even telefonisch contact opnemen.

Lokaal

www.heemskerk

AUTOSERVI CE

uw garage dichtbij

APK
Onderhoud
Reparaties

www.autoservicelokaal.nl
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Jaarkalender
2015 is uit
IJmuiden - Genieten van de
mooie plaatjes die IJmuiden te
bieden heeft? Dat kan met de
IJmuiden Jaarkalender 2015.
Voor het achtste achtereenvolgende jaar geeft souvenirswinkel Groeten uit IJmuiden deze
prachtige fotokalender uit, met
elke maand een foto van een
herkenbaar en typisch IJmuider
tafereel. De kalender is vormgegeven door Jan Klinge. Anders
dan voorgaande jaren is gekozen
voor een gastfotograaf, namelijk
Erik Baalbergen, die ook de rubriek Typisch IJmuiden in deze krant verzorgt. De kalender is
te koop bij Groeten uit IJmuiden
aan de Kennemerboulevard, Foto Michel aan de Lange Nieuwstraat en via www.groetenuitijmuiden.nl.

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland houdt open huis

“Een passende omgeving,
troostend als een warme deken”
“Het nieuwe, warme
en sfeervolle interieur
is een mooie aanvul
ling op onze gastvrije,
betrokken en persoon
lijke dienstverlening.
Een passende omge
ving, die troost biedt
en voelt als een war
me deken.”

Het uitvaartcentrum aan
de Zijlweg in Haarlem is
onlangs ingrijpend verbouwd. De tien 24-uurs opbaarkamers, twee gemeenschappelijke huiskamers
en de verzorgingsruimte
zijn volledig vernieuwd en
voorzien van warme, rustgevende kleuren, sfeervolle verlichting en smaakvol
meubilair.

ling sluit het interieur van
ons uitvaartcentrum nog
beter aan op de emoties
die horen bij het afscheid
nemen.”
Nieuwsgierig? Kom kijken!
Het uitvaartcentrum houdt
open huis op zaterdag 8

en zondag 9 november, van
10.00 tot 12.30 uur. En op
maandag 10 en dinsdag
11 november van 16.00 tot
18.30 uur. Medewerkers
geven rondleidingen, serveren hapjes en drankjes en
beantwoorden alle vragen.
U bent van harte welkom!

Waarom deze restyling?
Yarden-manager Anita van
Loon: “Uit ervaring weten
we dat de omgeving waar
het afscheid plaatsvindt
grote invloed heeft op hoe
nabestaanden het afscheid
ervaren. Met deze resty-

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland
Zijlweg 183 • 2015 BG Haarlem • T 088 927 3570 • yarden.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

www.hofgeest.nl
Doe volgenDe week mee
aan De prijsvraag en win

Victoria Moritz t.w.v. e1999,-

Kijk voor het actuele nieuws op
Sportieve e-bike met 360Wh accukracht, 24 versnellingen,
hydraulische remmen en een bereik tot maximaal 100 km.
Supercompleet en klaar voor het echte
werk.................

www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

www.heemskerksecourant.nl
Kijk in de bijlage van volgende week of op www.lijfengezondheid.nl

Benefietconcert
voor Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - Op 28 november is er een benefietconcert in de Dorpskerk aan Burg.
Enschedélaan 65-67, aanvang
20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 17,50 euro, inclusief een
consumptie.
Stichting Vrijwilligers Terminale
Zorg IJmond vierde op 25 januari 2014 het 25-jarig bestaan. Het
bestuur heeft besloten om een
bescheiden jubileumjaar te organiseren met een aantal kleinschalige hoogtepunten voor de
gasten en de vrijwilligers / verpleegkundigen. Dit werd mogelijk gemaakt door speciale giften
van naasten van overleden gasten in het huis.
De stichting had oorspronkelijk het eerste Bijna Thuis Huis
aan de Zeeweg in IJmuiden opgericht en dit werd later voorgezet aan de Wulverderlaan 51 te
Santpoort-Noord. Dit zou een tijdelijk onderkomen worden, maar
dat heeft uiteindelijk ruim zes jaar
geduurd. Vanaf 2012 is het mooie
pand aan de Wulverderlaan 1 het
definitieve Bijna Thuis Huis geworden.

Het Bijna Thuis Huis biedt een
veilige en sfeervolle omgeving
voor palliatief terminale gasten
en hun naasten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en verpleegkundigen, die de gasten begeleiden en ondersteunen in hun laatste levensfase.
Het Bijna Thuis Huis ontvangt
subsidie van het Ministerie van
VWS, maar dat is niet voldoende om het huis te laten draaien
op de manier zoals het nu gebeurt. Daarvoor zijn ook sponsoren en donaties nodig. Er is een
vast aantal sponsoren en donateurs, op wie gerekend kan worden. Naast deze bijdragen wordt
er van alles georganiseerd om
aan de benodigde gelden te komen.
Zo ook het benefietconcert op 28
november 2014 in bovengenoemde kerk. De opbrengsten van dit
concert zullen geheel ten goede komen aan het Huis. Aan het
concert wordt belangeloos meegewerkt door een flink aantal solisten: Koen Vermeij - spinet, Joretta Witvliet - viool, Gootje Hyl-

kema - cello, Justina Oosters vleugel, Monique van der Heijde
- fluit, Elina Keijzer - orgel, Noor
Terweij - hobo, Lidwien Vermeij - blokfluit, Mireille van Gelder
- sopraan, Susanne Wieberdink
- sopraan en Sander Cornelissen - bas. Er worden werken uitgevoerd van de componisten Vivaldi, J.C.Bach, German, Chubert,
J.S.Bach, Saint-Saëns, Fauré, Mozart, Haydn en Telemann.
Ook door belangeloze medewerking van de plaatselijke middenstand is er in elk gemeentedeel een verkooppunt: Autobedrijf Schweitzer, ’s-Gravenlust
37-B, Velsen-Zuid; Bloemsierkunst Rob van den Berg, Gallepromenade 36, Velserbroek; Brederode Boeken, Hoofdstraat 234,
Santpoort-Noord; Foto Michel,
Lange Nieuwstraat 493A, IJmuiden; Maaike Tromp, Driehuizerkerkweg 75, Driehuis; Rigo Verfcentrum, IJmuiderstraatweg 6-8,
IJmuiden en Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck, Zeewijkplein 25, IJmuiden,
Zie ook www.bijna-thuishuisvelsen.nl, Facebook of Twitter.
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DekaMarkt
steunt 249
goede doelen

Sneeuwseizoen in volle gang

Topdrukte in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Het zijn drukke tijden voor SnowPlanet. Vorige week was de indoor skipis-te het ijskoude middelpunt
van de Strong Viking Brother
Edition met 5000 deelnemers.
Het volgende grote evenement
staat alweer voor de deur, want
op zaterdag 8 november keert
2Generations na vijf jaar terug
in SnowPlanet.
Ondertussen is het sneeuwseizoen in alle hevigheid losgebarsten. De piste stroomt dagelijks vol met skiërs en snowboarders die zich voorbereiden
op de wintersport of hun ‘skills’
willen verbeteren. De afgelopen maanden hebben honderden mensen zich ingeschreven
voor de lessen die worden gegeven door gediplomeerde skien snowboardleraren. Kinderen kunnen al een cursus volgen vanaf 79 euro per persoon,
volwassenen kunnen lessen
volgen vanaf 135 euro per persoon. Een standaard cursus be-

staat uit vijf lessen van 50 minuten en is inclusief materiaal.
Dit jaar weten opvallend veel
bedrijven hun weg te vinden
naar SnowPlanet. De combinatie van actief bezig zijn (op de
piste) en gezamenlijk borrelen
en eten in één van de restaurants slaat enorm aan. Vooral
de Winterse Spelen zijn populair. Bij deze teambuildingsactiviteit gaan collega’s of vrienden
verschillende coole uitdagingen aan. Na afloop kan er onder meer gekozen worden voor
steengrillen of kaasfonduen op
het Food & Fun Square of à la
carte dineren in restaurant The
Lodge. SnowPlanet biedt ook
volop mogelijkheden voor businessmeetings en vergaderingen.
Meer weten over de mogelijkheden in SnowPlanet? Kijk
op www.snowplanet.nl of loop
eens binnen bij de indoor skipiste aan de Heuvelweg 6-8 in
Velsen-Zuid.

Prachtige kerstshow
bij Global Garden
Regio - Langs de ringvaart in
Zwaanshoek vindt u Global
Garden: het tuincentrum dat
gespecialiseerd is in groen.
Maar in deze tijd van het jaar
blinkt Global Garden uit door
de geweldig mooie kerstshow, die geheel opgebouwd
is door het eigen team.
Bij binnenkomst in de ‘koude’
kas wordt u verwelkomd door
de Kerstman, die al een klein
beetje vertelt van wat u zoal
kunt verwachten. Na een korte
wandeling door het bos, waarvan de bomen hun naalden niet
verliezen, komt u aan bij de kabouters, die op oude dikke bomen in de buurt van een waterval hun plek gekregen hebben.
Ze spelen daar de sterren van
de hemel, behalve de laatste
ster natuurlijk, want die moet
boven de kerststal blijven. Vervolgens komt u aan in de lichtjeshoek met heel veel keuze in
verlichting voor binnen en/of

buiten. Neem de tijd om te genieten van de nieuwe kleurencombinaties, de gezellige en
sfeervolle plaids en kussens, de
kille ijskoningin, de tunnelgalerij van sneeuwtogen, de schaatsende beren, de dames in de
spiegelkamer, de ijsberen die de
kerstman aan het helpen zijn,
de feestgangers op de balustrade, het junglebos en de flitsende nieuwe en hippe kleurtjes. Er
zijn mooie decoraties gemaakt,
waardoor u voorbeelden heeft
om het thuis heel gezellig te
maken. Na de kerstshow komt
u uit op de kamerplantenafdeling en kunt u bij Het Tuincafé
terecht voor een heerlijk kopje
koffie met wat lekkers.
Vanaf eind november is het buitenplein omgetoverd in een
kerstplein, vol met kerstbomen,
kransen en kerstcreaties.
Global Garden is tot de kerst
ook iedere zondag open. Kijk
voor de openingstijden op www.
globalgarden.nl.

Feest op weekmarkt
IJmuiden - ,,Ik heb nog zelden zoveel mensen gezien op de
markt”, zei marktmeester Frans
de Ruijter vorige week donderdag tijdens de weekmarkt op het
Velserduinplein. De aanleiding
voor deze hoge bezoekersaantallen vormde zeer waarschijnlijk de uitreiking van een aantal
geweldige prijzen, namelijk vier
goedgevulde boodschappentassen en, als klap op de vuurpijl,
twee elektrische fietsen.
Het organisatiecomité had de
zaken rond de feestelijke uitreiking groots aangepakt met tafeltjes en stoeltjes rond de kraam
‘Gouden Frites’, een geluidsinstallatie en een optreden van
zanger Cock Zwanenburg.
De stemming zat er vóór de officiële prijsuitreiking dus al goed
in en de verloting moest nog
even worden uitgesteld vanwege de vraag voor een speciaal verzoeknummer ‘Bootje’. Dit
was aanleiding voor een aantal fans van Cock om ter plekke,
op de grond, figuurlijk in de boot
te gaan zitten en het lied met

woord en gebaar mee te zingen.
Hierna kon met de trekking van
de winnaars van de boodschappentassen worden begonnen die
uiteindelijk door de families De
Wit, Uiterdijk, Daane en Beuneman konden worden meegenomen. En toen naar het klapstuk
van de middag: de twee elektrische fietsen. Als gelukkige winnaars kwamen de dames Berkhof en Winkel tenslotte uit de
bus en konden, mét een nieuwe fiets en een grote bos bloemen, huiswaarts keren. ,,Ik win
nooit wat en nu een elektrische
fiets, geweldig”, aldus mevrouw
Winkel.
,,Dit festijn is door de gezamenlijke marktkooplui opgezet, die
overigens ook voor de prijzen
hebben gezorgd. We krijgen dit
echt niet gratis en, let wel, in totaal gaat het om zes elektrische
fietsen, besluit marktmeester
Frans de Ruijter. Vrijdag 31 oktober werden de prijzen verloot op
de markt in Santpoort en dinsdag 4 november op de markt in
Velserbroek.

Whiskyproeverij in
Café De Halve Maan
Santpoort-Noord
Het
nieuwe whiskyseizoen is
reeds begonnen. De herfst
heeft eindelijk zijn intrede
gedaan en dus wordt het tijd
voor een mooi glas Scotch
Single Malt op een zondagmiddag.
Whisky staat nog steeds in een
stijgende belangstelling. Om
het publiek wegwijs te maken
in het grote aanbod van het
Schotse vloeibare goud houdt
Café De Halve Maan in Santpoort in samenwerking met
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
op zondagmiddag 9 november
een whiskyproeverij. Zij gaan
heel Schotland door, van het
vlakke Lowland tot aan de ruige Highlands en winderige Islay. Aan bod komen een aantal
nieuwe single malts die recent
op de markt verschenen zijn.
Deze ‘nosing & tasting’ is zeer
geschikt voor beginnende lief-

hebbers en reeds gevorderden.
Uiteraard zorgen uitbater Dirk
Tromp en zijn team voor bijpassende hapjes. Datum 9 november. Aanvang 14.00. Plaatsen
reserveren via info@zeewijck.
nl of bij Café De Halve Maan.
De toegang bedraagt 25 euro.

Regio - De actie ‘Wensen komen
uit bij DekaMarkt’ is deze week
van start gegaan. Hieraan voorafgaand zijn in alle 83 winkels
van DekaMarkt stapels inschrijfformulieren ingeleverd. Na zorgvuldige selectie zijn drie doelen
per winkel overgebleven. Klanten bepalen de komende weken
welke stichting of vereniging aan
het eind van de actieperiode welk
bedrag ontvangt. Ook in deze regio steunt DekaMarkt verschillende lokale doelen. De lijst met
deelnemende doelen staat op de
website. Van zondag 26 oktober
tot en met zaterdag 29 november ontvangen klanten bij wekelijks wisselende actieartikelen én
bij elke 15 euro aan boodschappen wensmunten. Deze doneren ze aan één van de drie geselecteerde doelen. Het doel dat
na afloop van de actie de meeste munten heeft, krijgt 1000 euro,
nummer twee 750 euro en nummer drie 500 euro.

Alzheimer
Café IJmuiden
IJmuiden - Dinsdag 11 november is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden en het onderwerp
is: ‘Dementie, het leven kan zo
anders lopen dan gedacht!’ Gespreksleider is Ada Schuurman
en zij ontvangt Gesina Telleman
van Zorgbalans.
Verwachtingen, verdriet en boosheid omdat het anders gaat dan
je had verwacht? Het kan zo anders lopen in het leven. Wanneer
we met pensioen zijn, gaan we
leuke dingen doen. Een beginnende dementie kan hier spelbreker zijn. Hoe gaan we daar
mee om en is er toch een manier
om van het pensioen te kunnen
genieten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar het Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein
16 in IJmuiden. De ontvangst is
vanaf 19.00 uur, het programma
start om 19.30 uur en duurt tot
21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig. Bezoekers krijgen
informatie van hulpverleners en
van mensen die uit eigen ervaring spreken. Na dit gesprek is er
gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis
eens rustig na te lezen.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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www.lijfengezondheid.nl

Night of the Proms,
een Velsens feestje
Velsen - IJmuider Harmonie
keerde zaterdag na jaren terug in
de jarige Stadsschouwburg met
een fantastisch avondvullend
programma. Bigband Seabreeze
vermaakte het binnenkomende
publiek met aantrekkelijke bigband swing in de foyer. De getalenteerde vocaliste Emma Groot
wist het publiek met haar geweldige stem te omarmen en de bezoekers genoten zeer van deze
muzikale entree.
Als eerste werd de Triomphmars
van Aida wordt gebracht door
het 40 man tellende IJH-amusementsorkest samen met Velser Operagezelschap Belcanto.
De trend was meteen gezet, het
zou een geweldige avond worden. Vele muziekstukken werden ten gehore gebracht onder
leiding van Theo Bleeker. Het orkest begeleidde de artiesten in
vele songs optimaal en had ook
de eer de bekende driemans
popformatie Alderliefste te begeleiden bij een aantal van hun
grootste hits. Zangeres Monique
van de Keer maakte samen met
orkest een geweldige indruk met
repertoire dat het orkest zonder
haar nooit hadden kunnen ma-

ken. MacArthur Park en Route
66 waren daar schitterende voorbeelden van. Op het nummer The
Stripper werd de zaal op muzikale wijze en visueel getrakteerd op
een ‘soort van’ strip act door DJ
Heesbeen en Kevin Pieterse.
Een geweldige slagwerkact van
de Showband op vuilniscontainers en meer was zeer spectaculair om te zien, en ook vooral om
te horen. Een geweldig nummer
van sologitarist André Berger samen met het orkest, deed het
publiek in heel andere sferen belanden. Een stevig nummer van
Santana genaamd Europa.
Het IJH-amusementsorkest heeft
trouwens heel wat goede solisten in huis. In diverse muziekstukken kwamen deze solisten
prima naar voren, wat resulteerde in een warm applaus. Dit gold
natuurlijk ook voor de vele secties die dit orkest telt. Het programma werd keurig en professioneel aan elkaar gepraat
door Mieke Koers. Het slotakkoord ‘Pomp and Circumstance’,
waarbij luid meegezongen werd,
bracht een Night of the Promswaardig einde aan deze fantastische avond.

Evenement voor War Child

Nico Waasdorp
sponsort Seafood Diner
Regio - Op 11 november wordt
door studenten van Nyenrode
New Business school een fantastisch Seafood Diner georganiseerd als fundraiser project met als doel zo veel mogelijk gelden op te halen voor War
Child. Sugar City en Nico Waasdorp zijn de hoofdsponsors van
dit evenement. Sugar City stelt
de locatie beschikbaar en Nico
Waasdorp sponsort het gehele
cateringdeel, inclusief uiteraard
alle visgerechten.
Voor visliefhebbers is dit een ware kans om op een unieke locatie van heerlijke visgerechten te
genieten. Als locatie is door deze
studenten namelijk de oude suikerfabriek bij Halfweg/Amsterdam geregeld met medewerking
van Sugar City Events. In een van
de fabriekshallen word op dinsdagavond 11 november een geweldig Seafood Diner geserveerd, mede mogelijk gemaakt
door bedrijven die War Child een
warm hart toedragen. Een plaats
voor dit viergangen Seafood Diner kost 100 euro en gaat geheel
naar War Child. Tussen de gangen door zullen bovendien diverse goederen en diensten worden
geveild voor dit goede doel.
Deze mooie avond begint om
19.00 uur, zaal open om 18.30
uur en de locatie is zeer makkelijk bereikbaar per openbaar

vervoer. Maar ook zijn er ruime
en gratis parkeermogelijkheden
voor auto en motor.
Dus bent u visliefhebber en
draagt u War Child ook een
warm hart toe, reserveer dan
plaatsen in Sugar City voor deze gezellige, smakelijke en unieke avond via e-mailadres; NNBSprojects@outlook.com. Na reservering ontvangt u een bevestiging, factuur en verdere informatie.
Neem voor meer informatie contact op met Beau Maura Waasdorp via 06-11924951 of e-mail:
beaumaurawaasdorp@hotmail.
com.

Herfstweerstand met extra vitamine C

Buurman en
Buurman bij
Tabak Gemak
Velsen-Noord - Naast de succesvolle verkoop van de wenskaarten van Buurman en Buurman, verkoopt Tabak Gemak Rozing aan Wijkerstraatweg 175 in
Velsen-Noord nu ook sleutelhangers, poppen van 18 cm tot
35 cm groot en ook nog in een
kerstuitvoering van Buurman en
Buurman. Voor de winterperiode
zijn ook de mutsen en sjaals van
de buurmannen ingekocht.

Aantal
vluchtelingen
groeit
Velsen – Gemeenteraadslid
Marc Hillebrink van D66 Velsen heeft het college vragen gesteld over het toenemende aantal vluchtelingen en wat de gemeente Velsen daarmee doet.
De instroom van vluchtelingen in
Nederland is sinds 2013 groeiende, gezien de onrust in landen als Eritrea en Syrië. D66 Velsen wil dat de gemeente Velsen haar verantwoordelijkheid
neemt en vraagt zich af of Velsen wel goed is voorbereid op
haar taken. Wethouders Verkaik, Te Beest en Baerveldt hebben
geantwoord dat zij periodiek op
de hoogte worden gehouden via
Vluchtelingenwerk Velsen. Inderdaad is het aantal vluchtelingen toegenomen. In 2013 was er
een taakstelling voor 20 trajecten, die is opgelopen tot 41. Ook
in 2014 is er een traject voor 41
cluchtelingen. Voor de extra trajecten is door de gemeente een
aanvullende vergoeding aan
de stichting verstrekt. Het extra
geld hiervoor wordt verrekend
met het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers. Ook in 2015 verwacht men meer vluchtelingen.
De bedragen van het COA zijn
hiervoor toereikend. Ook voor
de huisvesting van asielzoekers
voorziet het college geen problemen. En Stichting Vluchtelingenwerk Velsen begeleidt zo nodig
asielzoekers met kinderen naar
scholen. In Heemskerk en Haarlem zijn Internationale Taal Klassen voor kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Wel onderzoekt het college
momenteel wat de financiële gevolgen zullen zijn van de gesignaleerde en te verwachten toename van vluchtelingen.

Appies Allround Service
Velserbroek - Wilt u een woning of bedrijf ontruimen? Dan
bent u bij Appies Allround Service (A.A.S.) aan het juiste adres.
Ap Duijneveld is de eigenaar van
dit jonge en dynamische bedrijf
dat gericht is op onder andere het
ontruimen en leeghalen van woningen, bedrijven, bergingen en
zolders. ,,Maar ook voor inkoop
van inboedels, kleingoed, antiek, verzamelingen en edelmetalen zijn de mensen bij mij aan het
juiste adres. En komt er in het kader van een afgesproken ontruiming nog wat kluswerk bij kijken,
dan kan ik dat ook regelen’’, vertelt hij.
,,In overleg met de opdrachtgever
kunnen we afspraken maken over
het compleet leeghalen van een
woning of bedrijf. Maar het kan
ook enkel gaan over het verwijderen van alle vloerbedekking of
behang. Wij hanteren geen vast
tarief voor het ontruimen van een

huis of een bedrijf. Samen met de
opdrachtgever gaan we eerst het
betreffende pand door en doen
dan een schatting van de waarde
van de aanwezige goederen.
Op basis daarvan komen we dan
een prijs overeen. Want ontruimen kost niet alleen geld, er
hangt natuurlijk ook een bepaalde opbrengst aan van de aanwezige goederen. Zo komen wij tot
duidelijke en eerlijke afspraken’’,
legt Duijneveld uit.
En hij vervolgt: ,,Ik ben nu op zoek
naar een winkelpandje waar ik de
mooie spullen op een aantrekkelijke manier kan neerzetten. Zelf
ben ik vooral geïnteresseerd in
antiek, brocante en verzamelingen en die spullen moet je, voor
geïnteresseerden, op een goede
manier tentoonstellen.”
Appies Allround Service is 24/7 te
bereiken via telefoonnummer 0617159249.
Zie ook www.appiesallround.nl.

Scholen verantwoordelijk
Velsen – Met ingang van 1 januari 2015 zijn scholen in het
primair, speciaal en het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van en aanpassingen
aan het schoolgebouw. De gemeentelijke zorgplicht voor
gemeenten vervalt hiermee.

choolbesturen ontvangen vanaf die datum een vergoeding
voor de gebouwen rechtstreeks
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De gemeentelijke Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen wordt ingetrokken.
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Succesvol trainingskamp
voor Watervrienden
IJmuiden - In het weekend van
25 en 26 oktober heeft het jaarlijkse trainingskamp van Watervrienden IJmuiden weer plaatsgevonden. Voor de tweede
maal werd weer afgereisd naar
het Mekka onder de zwemstadions: het Pieter van den Hoogenbandbad in Eindhoven. Het
was een goed geslaagd weekend met aandacht voor de conditie, de zwemtechniek en natuurlijk voor teambuilding.
Bij aankomst in Eindhoven konden de zwemmers meteen het
water in. Dit jaar is er niet gekozen voor een externe trainer, maar gaven vier topwedstrijdzwemmers binnen de vereniging elk een korte workshop
van 15 minuten waarbij een
aantal belangrijke ins en outs
van de vier verschillende wedstrijdslagen aan bod kwamen.
Zwemmers en trainers waren
allen zeer enthousiast. Trainer
Ron Blok is dan ook van plan
om te kijken of hij dit concept
in de reguliere trainingen kan
verwerken.
Naast de sportieve prestaties was er natuurlijk ook aandacht voor het sociale as-

pect. De deelnemers waren tijdens de lunch getuige van de
‘moord’ op koning Nick. En deze moord moesten zij oplossen
door de verschillende hoofdrolspelers te interviewen op zoek
naar aanwijzingen. Tijdens de
disco op zaterdagavond moesten de teams hun oplossing op
de moord naspelen. Slechts
twee van de vier teams wisten de juiste dader aan te wijzen, waarop een strenge jury, bestaande uit de hoofdrolspelers, uiteindelijk moest besluiten welk team het best de
moord had nagespeeld.
Na een – in sommige gevallen –
korte nacht, stonden de zwemmers op zondagochtend alweer
klaar voor een landtraining gevolgd door een laatste training
in het Pieter van den Hoogenbandbad. Deze werd afgesloten met een ontspannend bubbelbad waar met wat passen
en meten de hele ploeg inpaste. Moe maar voldaan keerde
de ploeg huiswaarts. Een goede voorbereiding voor de eerste competitiewedstrijd op 9
november en een gezellig trainingskamp rijker.

IJmuidense schrijft
boek ‘Alleen op reis’
IJmuiden - Inge Borst, geboren en getogen in IJmuiden, is
schrijfster van reisverhalen. Begrensd door de mogelijkheden,
gesteld door tijd en geld, reist zij
rond en beschrijft haar observaties en belevenissen met de nodige zelfspot.
Het juist uitgekomen boek ‘Alleen op reis’ is uitgegeven door
Free Musketeers BV. Het is 314
pagina’s dik en kost 20,95 euro.
ISBN: 9789048433353. Dit boek
is verkrijgbaar via de website
van uitgeverij Free Musketeers,
evenals via online verkoopkanalen zoals Bol.com en de boekhandel. Een aandachtspunt hierbij is, dat elk boek per besteld
exemplaar gedrukt wordt. Hierdoor dient gerekend te worden
met een korte levertijd.

Het boek is geschreven omdat
de schrijfster de behoefte voelde
haar ervaringen te delen met andere reislustige mensen. Alleen
reizend of anderszins. Hierin is
zij gesteund door de enthousiaste aanmoedigingen van vrienden
en familie.
Voor de potentiële reiziger is het
leuk, omdat de verteltrant luchtig en humoristisch is, maar wel
doorweven met praktische informatie en tips. De reisdoelen zijn
zeer uiteenlopend. Van stedentrips tot eilandbezoeken. Van het
oude Griekenland tot het moderne Australië. De invalshoek is altijd, dat er respectvol gekeken
wordt naar de verschillen, waar
de schrijfster tegenaan loopt.
Zie ook www.freemusketeers.nl
en Facebook/Alleenopreis.

Klootschieten

190-jarige KNRM viert
verjaardag met donateurs
IJmuiden - Zaterdag 8 november
vieren de vrijwilligers van alle 45
reddingstations, waaronder IJmuiden, de 190ste verjaardag van de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM). Zij doen
dit samen met de donateurs die al
meer dan 50 jaar het reddingwerk
steunen. Het hoogtepunt van het
bezoek is de vaartocht.
Op 11 november bestaat de
KNRM officieel 190 jaar. Een mijlpaal die werd bereikt dankzij twee
eeuwen vrijwilligersinzet, gesteund door vrijwillige bijdragen
van donateurs. Van een klein initiatief is de KNRM uitgegroeid tot
een professionele organisatie, die
24 uur per dag inzetbaar is. Met
1.300 vrijwilligers op 45 reddingstations en 75 reddingboten is de
KNRM de belangrijkste partner
voor de Kustwacht als het gaat
om Search and Rescue. De rijke
historie van de KNRM heeft de
organisatie gebracht waar zij nu
staat: een zelfstandige hulpverleningsorganisatie ten dienste van
ieder die daar een beroep op wil
of moet doen.
Reddingstation IJmuiden heeft
een roemruchte historie die teruggaat tot vóór de naamgeving
van de plaats in 1874. Vletterlieden, loodsen en vissers vormden
de bemanning van drie IJmuidense roeireddingboten, die in stormweer de brekers en branding voor

de kust te lijf gingen. Na een aantal buitengewoon zware acties
en het verongelukken van redders deed de motorreddingboot
‘Neeltje Jacoba’ in 1930 haar intrede op reddingstation IJmuiden. Zowel schip als bemanning
zouden hun naam aan een reeks
van spectaculaire reddingen verbinden. Na vrijwel 40 jaar maakte de boot plaats voor de Johanna Louisa. Ze werd op haar beurt
in 1991 afgelost door een boot
van een geheel nieuwe generatie,
de Christien. De door de reddingmaatschappij ingezette schaalvergroting leidde in april 2003 tot stationering van een nieuwe, grotere en snellere boot met meer reddingcapaciteit en een grotere reddingboot, de Koos van Messel. De
bemanning van de Koos van Messel bestaat uit: een beroepsschipper en 19 opstappers. Elke maandagavond is er een oefenavond.
Eén van de vele acties die is bijgebleven is de stranding van de
Manjana bij de Noordpier van
IJmuiden op 4 september 2004.
Buiten stond een Noordwest acht
en de golfhoogte was zeven meter. Het lukte de bemanning van
de Christien met gevaar voor eigen leven drie opvarenden te redden. De redding van de drie Duitsers leverde de bemanning van
de reddingboot een onderscheiding op.

Gevallenen herdacht
IJmuiden - Het begint al een
echte traditie te worden dat op
de derde zondag van november
in IJmuiden een gedachtenisdienst wordt gehouden voor de
gevallenen op zee. Deze dienst
wordt georganiseerd door de
Nederlandse Zeemanscentrale, samen met vertegenwoordigers van Velsense protestante
en katholieke kerken. De dominees Haasnoot, Lous en Rasser
zullen samen met pastor Münch
de bijeenkomst leiden. Het Scheveninger mannenkoor en violiste Marjolein Muresan verzorgen
de muzikale omlijsting. De dienst
begint om 15.30 uur op zondag 16 november in het mooiste kerkgebouw van IJmuiden,
de Nieuwe kerk aan de Kanaal-

straat. In de preek zal de toespraak van de televisie bekende
professor Beatrice de Graaf centraal staan. Bij de opening van
het academisch jaar van de Theologische Universiteit riep zij de
kerken op om zich uit te spreken
over de manier waarop overheid,
bedrijven en andere organisaties over veiligheid en terrorisme
denken. Het ligt voor de hand
dat de zeemanskerk aan deze
oproep gehoor geeft. Elke zeevarende heeft immers regelmatig te maken met onnodige vormen van vernedering als gevolg
van maatregelen die terrorisme
zouden moeten voorkomen.
Een ieder die de zee bevaart of
zich met hen verwant voelt wordt
een hartelijk welkom geheten.

Velsen–Zuid – Afgelopen zaterdag 1 november waren vijftien klootschieters van sportvereniging Full Speed bereid
om de strijd aan te gaan, op de
koeienroute in Spaarnwoude.
De Schotse Hooglanders zijn
niet meer te zien en de Przewalski paarden zijn in een ander gedeelte. De paradepaartjes van de klootschieters, waren
wel aanwezig. Team 3 met Nico,
Rob, Sander en Elly werd eerste met 75 schoten en 3 meter.
Team 1 met Raymond, Harm, Jan
St. en Dries werd tweede met 80
– 54. Team 4 met Jan Sch., Jannie en Dirk werd derde op 90 –
1. Team 2 met Bertie, Willem K.
Sonja en Ina werd vierde met 94
– 20. Woensdag 19 november is
er een extra vergadering in de
kantine om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Ieder lid heeft een
brief ontvangen. Voor info bel
Harm Jongman via 0255-514780
of Ton Boot via 0255-510085.

Kledingbeurs
IJmuiden - Zaterdag 8 november is in basisschool De Vliegende Hollander van 10.00 tot 14.00
uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Er is mooie winterkleding in de maten van 56 tot
en met 176 en ook is er veel
speelgoed te koop. Met de dure feestmaanden op komst is deze beurs een fijne uitkomst voor
wie zijn slag nog wil slaan. De
beurs wordt gehouden aan de
locatie aan Casembrootstraat 58
in IJmuiden.

Twee keer raak
Velsen - Een 27-jarige man uit
IJmuiden werd vrijdagmorgen
omstreeks 05.10 uur gecontroleerd op de A9 onder Badhoevedorp. De man bleek alcohol te
hebben gebruikt en werd voor
een ademanalyse overgebracht
naar het politiebureau. Hier weigerde hij om mee te werken aan
de ademanalyse. Een weigering
wordt aangemerkt als misdrijf.
Bij controle bleek de man al eerder te zijn gecontroleerd terwijl
hij onder invloed van alcohol in
een auto reed. Bovendien was de
man niet in het bezit van een rijbewijs. Nadat de zaak omstreeks
08.30 uur was afgehandeld
mocht de man weer weggaan.
Hij werd opgehaald door vrienden, maar de politie had sterk het
idee dat de verdachte weer zelf
zou gaan rijden. Korte tijd later
zag een politiepatrouille de auto weer rijden op de Parkweg in
Velsen-Zuid. En ja hoor. De verdachte zat zelf achter het stuur.
Voor de tweede keer die nacht
werd hij meegenomen naar het
politiebureau voor een ademanalyse. Hij blies evengoed nog 520
ug/l. Omdat de man geen rijbewijs heeft, gelden voor hem de
regels van beginnend bestuurders. Zijn auto is door de politie
in beslag genomen.

9
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Eerste zege Stormvogels
IJmuiden - In de uitwedstrijd in
Utrecht tegen een heel oude bekende: Elinkwijk, heeft Stormvogels haar eerste overwinning van
1-3 geboekt en gezien het gehele wedstrijdverloop was deze zege verdiend.
Op de trainingen en tijdens gesprekken was de gehele selectie maar met een plan bezig: met
niets minder dan een overwinning wenste men naar huis te
gaan. En ondanks een iets mindere eerste helft is Stormvogels
daar voor de 100 procent in geslaagd.
Op een slecht bespeelbaar veld
waren de ploegen het eerste
kwartier aan elkaar gewaagd,
maar toen na een kwartier Gino Cornet de score opende voor
Elinkwijk, zakte de IJmuidenaren
iets weg. Deze stand bleef tot de
rust staan.
Na de thee bleef verdediger Rowan van Eijk achter in de kleedkamer en hij werd vervangen
door aanvaller Giano Bonam.
Trainer Dick-Jan Ente nam risico met dit aanvallend con-

cept en met succes. Want nadat
Stormvogels aardig wat kansen
om zeep had geholpen, wist Mischa Plug na een kwartier spelen
na een vrije schop van de hardwerkende Erik Homan via het lichaam van Jurjen Dikker de bal
keihard in de touwen te jagen,
1-1.
Pas in de laatste zes minuten wist Stormvogels haar voorrongbte vergroten. Na een assist van Geoffrey Verweij tekende Patrick Krop voor de 1-2 en
drie minuten later bepaalde Krop
na een solo de eindstand op 1-3.
Eindelijk na zeven wedstrijden
een overwinning voor Stormvogels en dat smaakt naar meer.
Misschien kan zondag a.s. op
Zeewijk het thuispubliek getuige
zijn van de eerste thuisoverwinning tegen Alphense Boys.
Stormvogels zaterdag boekte
een prachtige overwinning koploper VVH/Velserbroek. Doelpuntenmakers Robin Ulehake,
Rick Kluijskens en Ronald van
der Lugt. Zaterdag is DSS de tegenstander in Haarlem.

Zelfvertrouwen Velsen
betaalt zich uit met zege
Driehuis - Na twee overwinningen en aanvaller Ron Nolles terug van weggeweest heeft
Velsen duidelijk meer vertrouwen gekregen. Tegen SVW’27
was Velsen meteen al de betere ploeg maar creëerde nog
weinig kansen. Ook SVW’27
had het aanvallend moeilijk
ondanks de wind schuin in de
rug. Wij noteren een aanval
over rechts, maar de bal ging
voorlangs. Vlak voor rust, na
een afgeslagen aanval van Velsen, verscheen spits Burak Bulduk voor het doel. Met een prima redding wist Randy Eijkelenboom erger te voorkomen.
Verdere hoogtepunten waren
er niet voor de thee.
Na de pauze een corner voor
SVW’27 maar de kopbal ging
over. Dat waren voorlopig de
laatste wapenfeiten van de
thuisploeg. Velsen zette aan en
na vijf munuten was het raak.
Een verre inworp van Angelo
Beck werd doorgekopt en goaltjesdief Ron Nolles mocht twee
keer aanleggen. 0-1. Twee minuten later een aanval weer
via Ron Nolles. Doelman Bleeker redde half op het schot
van Henk Swier en Tim Groenewoud maakte het karwei af.
0-2. SVW’27 ging voor de laatste kans en gaf nu achterin
meer ruimte weg. Na een minuut of twintig stuurde Martin Wal zijn ploeggenoot Henk
Swier de diepte in: een lange sprint tot de achterlijn ge-

volgd door een voorzet op Ron
Nolles: 0-3. Even later deed
SVW’27 iets terug. Een vrije trap
werd ingekopt door Jordi Tiktak: 1-3. Bij een hoge voorzet
van SVW’27 blesseerde Randy Eijkelenboom zijn knie. Kort
daarna moest hij uitvallen. Max
Wester nam zijn plaats in onder
de lat. Vijf minuten voor het einde noteerden wij nog een harde vrije trap van Jesper Gutteling. Doelman Bleeker kreeg de
bal niet onder controle en Henk
Swier profiteerde: 1-4. Het was
gedaan met de tegenstand en
via Tim Groenewoud en Henk
Swier noteerde Ron Nolles zijn
derde doelpunt. 1-5. Een mooie
overwinning. Volgende week
komt het sterke Zilvermeeuwen
op bezoek.

IJmuiden gaat
weer onderuit
Velsen-Zuid - Op Sportpark
Schoonenberg ging VV IJmuiden in de wedstrijd tegen Wieringermeer op zoek naar eerherstel. De ploeg van trainer Rick
van Amersfoort wilde zich revancheren voor de teleurstellende nederlaag van vorig weekend
op bezoek bij SV Kadoelen (4-0).
Dit plan liep al snel een enorme
deuk op toen Wieringermeer al
in de eerste minuut wist te scoren. Het druk zetten van de gasten leverde balbezit op waarnaar
een aanvaller direct in stelling
werd gebracht, oog in oog met
de doelman bleef hij rustig en
schoot hij de bal beheerst binnen. Hoewel de thuisploeg in het
restant van de eerste helft veelal in balbezit was, bleven de grote kansen uit. Ook in de tweede
helft wist Wieringermeer snel te
scoren. Een vrije trap vanaf de
zijkant werd op waarde geschat
en hard binnengewerkt. Hoewel
Danny de Vendt al een minuut
na de tweede treffer wist aan te
tekenen voor de aansluitingstreffer, kwam IJmuiden niet meer
terug in de wedstrijd en konden
de gasten zelfs uitlopen naar een
voor IJmuiden zeer pijnlijke 1-5
einduitslag. Door deze nederlaag staat VV IJmuiden op een
teleurstellende twaalfde plaats.
Volgende week is in Den Helder
subtopper Zeemacht de tegenstander.

VVH V’broek
wint van DIO
Velserbroek - Op eigen veld
lijkt VVH maar moeilijk te kloppen dit seizoen. De afgelopen
drie thuiswedstrijden werden
in winst omgezet. Ook dit keer
was er sprake van een razende start van de Velserbroekers.
Voor DIO met de ogen kon knipperen stond het al 2-0. Doelpuntenmakers aan VVH kant waren
Jesse Mantje en Thomas Perrels.
DIO maakte een machteloze indruk en kwam werd slechts één
keer gevaarlijk. Die kans werd
echter verprutst. De supporters
mochten stiekem hopen op een
monsterscore. Zeker nadat Jeffrey Kors profiteerde van een
fout van de DIO keeper en daarmee vlak voor rust de 3-0 aantekende. De tweede helft was
helaas een stuk minder dan de
eerste. Het spel werd slordiger
en steeds vaker werd de lange
bal gehanteerd. DIO gaf wel iets
meer tegenstand maar leek het
allemaal wel best te vinden. Een
keer werd DIO nog dreigend
maar opnieuw parreerde Marco
van den Bogaard spectaculair.
En daarmee was de 3-0 een feit.
VVH blijft Olympia op de hielen
zitten en reist volgende week af
naar Aalsmeer.

VSV periodekampioen
Velserbroek - Afgelopen zondag zou een zenuwslopende dubbelwedstrijd worden. De
nummer 2 van de 2e klasse, LSV,
moest op bezoek bij competitiestaartclub Fortuna Wormerveer. VSV moest uit naar de subtopper, het lastige Spirit 30, in
Hoogkarspel.
Het scoreverloop bij beide wedstrijden zorgden voor een prachtige spanning bij supporters en
bestuursleden, tot in de laatste seconden. LSVV kwam eerst
0-1 voor en toen zelfs 2-1 achter, waardoor VSV lucht dacht
te krijgen. Zeker op het moment
dat VSV 0-1 scoorde in groene weide van Hoogkarspel. Jake Willems scoorde namelijk vlak
voor rust, met een mooie actie
waarbij hij de keeper omspeelde, nadat hij bliksemsnel van
een falende buitenspelval wist te
profiteren. Spirit ging toen onder
leiding van oud Hollandia speler
Cees Duyn op jacht naar de gelijkmaker en dat lukte dan ook
in de 58e minuut. LSVV stond
op dat moment echter weer 2-3
voor, dus een gelijkspel was dan

opeens niet genoeg. VSV speelde goed en bleef aanvallen, echter de deceptie was groot toen
juist Spirit 30 in de 88ste minuut
de 2-1 scoorde en dacht de volle
winst te pakken en VSV voor het
eerst zijn ongeslagen positie afhandig dacht te kunnen maken.
Niets bleek minder waar... als
een echte klassieker wist Donny Klok de gelijkmaker in de 90e
minuut binnen te schieten en
dat in de wetenschap dat Fortuna ook 3-3 had weten te scoren. Nu was weer dus VSV weer
in de lead. Toen de scheidsrechter met het fluitsignaal in Hoogkarspel de kleedkamer aanwees,
gingen de VSV mannen van trainer Jethro Abram naar de kleedkamers, in afwachting van het
resultaat van LSVV. Echter, snel
daarna gingen ze als team met
elkaar feestend de kleedkamer
door, toen ze de definitieve 3-3
van hun concurrent hoorden.
VSV werd daardoor ongeslagen
periodekampioen, met vijf keer
winst en drie gelijke spelen in
de eerste acht competitiewedstrijden.

Terrasvogels overtuigt
Santpoort-Zuid - Na de armetierige overwinning vorige week op
UNO was Terrasvogels zich ervan
bewust dat, mocht men vandaag
willen winnen, er uit een ander
vaatje zou moeten worden getapt.
Alle adviezen ten spijt werd er
dramatisch begonnen. Na twintig minuten stond het 0-2, een
klap voor Terrasvogels dat toen
eigenlijk al de betere ploeg was.
Na een minuut of 25 en een paar
kansjes voor de Santpoorters zag
Henk Hageman de RCH-doelman
iets voor zijn lijn staan en krulde
de bal in de verre bovenhoek, 1-2.
Dat de keeper van RCH er weinig
van kon bleek wel toen hij zich
ook nog verslikte in een corner
van Hageman, de bal zeilde direct
over hem heen. 2-2, Zou je zeggen dan, maar om volledig onduidelijke redenen keurde de leidsman de goal af. Vlak voor rust besloot Mitchell Smithuis de eerste
helft met de 2-2, uit een weggebokste corner schoot hij kiezelhard in.
Tijdens de thee gaf trainer Spronk
nog maar eens aan dat er echt

iets te halen viel. Nog geen 5 minuten in de tweede helft verraste Hageman de keeper in de korte hoek: 3-2. Het verzet was gebroken, bij RCH begon men op
elkaar te zeuren en vloeken terwijl Terrasvogels gewoon lekker
door voetbalde. Smithuis tekende met zijn tweede van de middag voor 4-2 uit een vrije trap
die door alles en iedereen gemist werd. Toen diezelfde Smithuis 5 minuutjes later zijn goede
spel bekroonde met een fantastische assist op Hageman was het
feest compleet: 5-2. Terrasvogels
kon eindelijk eens een wedstrijd
rustig uit voetballen. Roel Dortmundt en Joep Rombouts grapten in de eindfase wat te veel met
het publiek en ontvingen hiervoor
beiden geel, een beetje overdreven. Zeker als je in acht neemt dat
de leidsman voor de rest een uitstekend duel floot. RCH kon vlak
voor tijd nog 5-3 maken maar dat
mocht allemaal geen naam hebben 7-1 had een betere weerspiegeling geweest van de verhoudingen op het veld.
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Avondje Bram Bakker
voor vrouwelijke
ondernemers

Vergadering
Historische
Kring Velsen
Velserbroek - Het bestuur van
Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering, te houden op maandag
10 november in Woonzorgcentrum, De Hofstede, aan de Aletta
Jacobsstraat te Velserbroek. De
aanvang van deze vergadering
is om 20.00 uur. Ook niet-leden
zijn welkom. De zaal is open om
19.30 uur en koffie of thee voor
aanvang zijn gratis. De avond begint met een lezing door de heer
C. Oudendijk met als onderwerp
‘Het ontstaan van het Noordzeekanaal en van IJmuiden’. Tevens
zal het nieuwe jaarboek Velisena
2014, nummer 23 worden gepresenteerd. In de pauze van de vergadering is er gelegenheid om
diverse oudere nummers van het
jaarboek Velisena en diverse andere boekwerken aan te kopen.
Na de pauze volgt een huishoudelijk deel.

Strandexcursie
IJmuiden aan Zee - Zaterdag
8 november houdt het IVN ZuidKennemerland een leuke strandexcursie voor jong en oud op het
strand van IJmuiden. Langs de
vloedlijn en bij laag water gaat
de groep op zoek naar plantjes,
schelpen en andere zeedieren.
Een ervaren gids vertelt over hun
leefwijze en bijzondere kenmerken. Het aardige van het strand
is dat er altijd wel iets te zien of
te vinden is, zeker in de herfst.
Bij storm wordt de zeebodem
omgewoeld. Een paar dagen later is het strand bezaaid met dieren die kort daarvoor nog in het
zand ingegraven waren. Soorten
die regelmatig worden aangetroffen zijn goudkammetjes maar
ook veel schelpdieren zoals de
grote strandschelp en kokkels.
Iedereen die op het strand eens
lekker wil uitwaaien en zijn kennis over het strand wil vergroten
is van harte welkom. Op de foto een scheermesje. Datum: zaterdag 8 november van 11.00
tot 12.30 uur. Verzamelen bij het
eindpunt van bus 75 en 82 bij
de jachthaven. Deelname is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. Bellen naar het bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’ kan ook van dinsdag tot
en met zondag, via 023-5411123.
Meer informatie over IVN en
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
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Meisjesvoetbal
bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - Sinds kort heeft
FC Velsenoord, voor het eerst in
het bestaan van de vereniging,
een compleet meisjesteam in
competitieverband voetballen,
namelijk FC Velsenoord MD1. Dit
is ook opgemerkt door het bedrijf MKV, Monteur Koffie Vending BV, die zich heeft verbonden aan het team als sponsor.
Zaterdag 18 oktober kwam het
bedrijf, tot verrassing van de
meiden, met nieuwe sporttassen, prachtige trainingspakken
en nieuwe wedstrijdballen. In
de compleet nieuwe tenues die
door FC Velsenoord aan de hele
vereniging beschikbaar zijn ge-

steld, werd Assendelft MD2 met
een gevoelige nederlaag naar
huis gestuurd. Velsenoord MD1
won met maar liefst 8-1 en is
na vier wedstrijden nog zonder
puntenverlies.
Wil je ook lid worden van FC Velsenoord en in het bijzonder van
deze sportieve meiden, of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met Eric Goedhart, via telefoonnummer 06-52366425 of
per e-mail: info@fcvelsenoord.
nl. Word je voor 31 december
2014 lid, dan wordt het voetbaltenue (wedstrijdshirt, -broek en
voetbalsokken) door de vereniging beschikbaar gesteld.

Velsen-Zuid - Op vrijdag 7
november ontvangt de Businnes Club De Witte Leeuwinnen (Telstar) Bram Bakker, psychiater en mede eigenaar van
Mind&Health. Vrouwelijke ondernemers, managers en DGA’s
zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bram Bakker behaalde zijn
artsexamen in 1991, waarna
hij zich specialiseerde tot psychiater. Bram maakt leefstijlscreenings, waarbij integraal
wordt gekeken naar alle aspecten van iemands functioneren:
eten, bewegen, stress, hersenfuncties en psychologisch onderzoek. ‘Blijf beter’ is daarbij
Bram zijn slogan. Bram constateert dat steeds meer mensen moeite hebben om ons
moordende leeftempo vol te
houden. In januari 2013 opende hij samen met zijn vriend
en zakenpartner Peter Kuijper Mind&Health. Met Simon
van Woerkom schreef Bram
een boek over Runningtherapie

en organiseert hij al jaren een
tweedaagse cursus onder dezelfde titel.
Het programma van vrijdag 7
november start om 17.00 uur
met een ontvangst en buffet, gratis aangeboden door
de businessclub. Daarna, van
18.30 tot 19.30 uur, neemt Bram
zijn vrouwelijke toehoorders
mee naar de alledaagse praktijk van onze psyche. De dames die dat willen, kunnen na
de presentatie van Bram Bakker plaatsnemen op de tribune
om de wedstrijd van de Witte
Leeuwinnen tegen Heerenveen
te bekijken.
Als je graag bij deze bijeenkomst in het Telstar stadion aanwezig wilt zijn, kun je je
aanmelden via: info@dewitteleeuwinnen.nl o.v.v. je naam en
de naam van het bedrijf.
Voor vragen over Business Club
De Witte Leeuwinnen kun je
contact opnemen met Patrick
Tenthof op 06-15829327 of via
sponsoring@dewitteleeuw.

De Zee geeft... de Zee
neemt in Havenmuseum
IJmuiden - Voor IJmuiden is
de zee altijd een vriend en vijand geweest. Daarom heeft
het Zee- en Havenmuseum in
het kader van de maand van
de geschiedenis met als thema
‘Vriend en Vijand’ een nieuwe
expositie ‘De Zee geeft…., de
Zee neemt…..’ ingericht.
De zee geeft ons ‘ons dagelijks brood’ in de vorm van vis.
In de expositieruimte is dan ook
een film te zien over de visserij net na de oorlog met prachtige oude beelden. Maar ook velen verdienen hun brood in aan
de zee verbonden bedrijven.
IJmuiden leeft met de zee!
De zee heeft ons ook veel ontnomen. In een tijdslijn worden
de verhalen van een aantal vissersschepen weergegeven die,
vaak met man en muis, zijn vergaan. Over één van de wanden
rollen de tot nu toe ons bekende namen van IJmuidense vissers die op zee gebleven zijn.
Deze lijst zal nog niet compleet zijn. Daarom is het museum nog op zoek naar de namen
van familie, vrienden en kennissen, die nog niet in deze lijst
voorkomen. Bezoekers kunnen
deze namen op de daartoe bestemde kaart invullen en als
een soort eerbetoon in de galerij plaatsen.
Ook heeft de zee ons veel wat

is ontnomen teruggegeven. Vele mooie voorwerpen, opgedoken in verschillende wrakken
sieren de expositieruimte.
De expositie De Zee neemt...de
Zee Geeft is te bezichtigen tot
en met zondag 4 januari 2015
in de Tiny Prinszaal van het museum. Op de foto een opgedoken helm van een ‘vluchtjurk’, die gebruikt werd om uit
een gezonken onderzeeboot
te kunnen ontsnappen. Locatie: Havenkade 55 te IJmuiden,
0255-538007. Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook
www.zeehavenmuseum.nl.

50 jaar koorlid bij
Christelijk Mannenkoor

IJmuiden - Donderdag 30 oktober was de heer Jaap Hovius precies 50 jaar lid van het Christelijk Mannenkoor IJmuiden. De
heer Hovius werd dan ook tijdens
de wekelijkse repetitieavond in
het zonnetje gezet. Hiervoor waren ook enkele oud- leden uitgenodigd en het bestuur van de
Culturele Stichting de Velsergemeenschap.
Toen de heer Hovius, 50 jaar geleden op 27-jarige leeftijd uit Groningen naar IJmuiden kwam om
bij Hoogovens te werken en in
IJmuiden in de kost kwam, werd
hij gelijk door zijn kostbaas meegenomen naar het mannenkoor.
En met veel plezier is hij al die tijd
als lid bij het koor gebleven. In de
loop der jaren heeft hij zeven dirigenten zien gaan en komen.
Tijdens de feestelijkheden nam
als eerste voorzitter Jan Castien

het woord. Hij mocht de heer
Hovius namens de Koninklijke
Christelijke Zangbond een oorkonde overhandigen. De heer
Van Kaam nam namens de Velsergemeenschap het woord. Ook
hij sprak lovende woorden over
de inzet van de heer Hovius bij
het koor en wenste hem nog veel
zangplezier toe voor de komende jaren. Hij overhandigde hem
ook een oorkonde met de daarbij behorende legpenning van
de VG. En uit handen van mevrouw Huizinga ontving de jubilaris een boeket bloemen. Daarna
kreeg hij nog een aandenken van
het koor overhandigd met daarbij
een lekkere fles drank.
Na al deze toespraken werd het
feest afgesloten met een hapje
en een drankje. En werden met
de oud-leden herinneringen opgehaald.
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Voor lage inkomens

Eenmalig extraatje in 2014
De laagste inkomensgroepen in
Velsen krijgen een extraatje op
hun rekening. Een echtpaar krijgt
eenmalig € 100, een alleenstaande
ouder € 90 en een alleenstaande
€ 70. Deze regeling is bedoeld als
tegemoetkoming in de koopkracht
voor minima. De gemeente krijgt
hiervoor geld van het kabinet.

Bepaalde groepen krijgen het extratje automatisch op hun rekening. Anderen moeten het aanvragen. Hieronder staat om welke groepen het gaat.
De gemeente heeft de gegevens van
inwoners van Velsen die in september een bijstandsuitkering, IOAW- of
IOAZ-uitkering hebben, of een voorziening hebben ontvangen uit het minimabeleid. Zij krijgen de tegemoetkoming automatisch op hun rekening.
Laag inkomen
Wie 18 jaar is of ouder en een inkomen krijgt uit werk, WW, WAO of een
andere uitkering van maximaal 110%
van het sociaal minimum, kan het ex-

traatje aanvragen. Dat kan tot 31 december 2014 bij de gemeente. Het
aanvraagformulier ligt bij de gemeente. U kunt op www.laaginkomen.nl
controleren of u in aanmerking komt
voor dit extraatje. Wie per 1 september 2014 een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) ontvangt,
krijgt de tegemoetkoming via de Sociale Verzekeringsbank.
Uitzonderingen
Een aantal groepen krijgt de tegemoetkoming niet. Dat zijn gedetineerden , personen jonger dan 27 jaar
die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband
hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering ) en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven: een opvang waar
men slaapt en minimaal 12 uur per
dag verblijft.
Vragen
Wie vragen heeft over de tegemoetkoming kan contact opnemen met de gemeente: tel. 140255.

Begrotingsspecial 2015
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat
wat er het komende jaar gaat
gebeuren en hoe dat wordt bekostigd.

In de editie van 13 november van
de Infopagina wordt de ‘Begro-

tingsspecial 2015’ opgenomen.
Daarin aandacht voor thema’s
als de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk
en inkomen, maar ook informatie
over sport, cultuur, milieu en veiligheid.

Regiogemeenten
en zorgaanbieders
klaar voor jeugdhulp
De
regiogemeenten
IJmond,
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer tekenden afgelopen vrijdag 31 oktober contracten met circa 40 aanbieders van
jeugdhulp. Daarin zijn afspraken
vastgelegd over de jeugdzorg in
het kader van de nieuwe Jeugdwet. Dat betekent dat goede zorg
en ondersteuning voor jeugdigen
en hun ouders/verzorgers ook na
1 januari a.s. is gegarandeerd.

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het totale aanbod van Jeugdhulp. Deze taken nu nog in handen van de Rijks-

overheid, de provincie, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. Om er
voor te zorgen dat de overdracht van
de zorg en ondersteuning zorgvuldig
en vlotjes verloopt, zijn nu afspraken gemaakt.
Op de foto is te zien dat wethouder
Annette Baerveldt namens de gemeente Velsen het contract ondertekent. De regio’s IJmond, ZuidKennemerland en Haarlemmermeer zijn met deze ondertekening
één van de eerste regio’s, die de
overdracht van de jeugdhulp succesvol hebben afgerond. (foto: Ronald
Goedheer)

Romeinse postzegel
Afgelopen woensdag heeft de
Stichting Romeinen in Velsen een
wel heel bijzondere postzegel uitgereikt aan cultuurwethouder Robert te Beest van Velsen. Het betreft een ‘Romeins zegel’, dat de
opmaat is voor het Jaar van de
Romeinen.

In 2015 is het namelijk 2000 jaar geleden dat de Romeinen in hun expansiedrang werden gestuit door de
Friezen in het gebied waar nu de Velsertunnel en Wijkertunnel ligt. De
postzegel is ontworpen door Frits

van der Veldt op basis van een afbeelding uit het stripboek Malorix
van tekenaar Bert Bus. Deze toont
twee Romeinse soldaten op wacht
in het castellum aan de rivier Flevum (het Oer-IJ). Een Romeins zegel is niet alleen bruikbaar als postzegel, maar is ook een leuk collectors-item of cadeautje met de feestdagen. De postzegel is verkrijgbaar op een vel van 10 stuks tegen het normale tarief (€ 6,40).
Overigens uitsluitend te bestellen
via:www.2000jrromeineninvelsen.
nl.(foto: Reinder Weidijk)
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Nieuwe speelplekken

Lagersstraat en Piet
Heinstraat/Zoutmanstraat
De speeltoestellen aan de Lagersstraat en Piet Heinstraat
worden vervangen. Verder zullen
de speelterreinen worden opgeknapt. De toestellen zijn verouderd. Een ervan is zelfs al weggehaald omdat de veiligheid niet
meer gegarandeerd kon worden.
De opknapbeurt staat begin volgend jaar gepland.

In juni van dit jaar is er een bewonersbijeenkomst geweest. De bewoners hebben hun wensen en
ideeën naar voren kunnen brengen. Deze zijn vervolgens vertaald
in een nieuw ontwerp, dat enthousiast ontvangen is. Afhankelijk van
levertijden en weersomstandigheden zal begin 2015 tot uitvoering
worden overgegaan.

Geïnteresseerden kunnen het ontwerp inzien op www.velsen.nl >
Bestuur en organisatie > Projecten/Speelplekken Velsen > Speelplekken–IJmuiden > Speelplekken
Lagersstraat en Piet Heinstraat/
Zoutmanstraat.
Vragen en/of opmerkingen? Stuur
een mail naar: info@velsen.nl, t.a.v.
mevrouw J. Spruyt.

Onthulling kunstwerk
Woensdag jl. onthulde wethouder Robert te Beest het kunstwerk van Rein
Jelle Terpstra in de publiekshal van het gemeentehuis. Na de toespraken van
beide heren werd het werk vol in het licht gezet en daarmee officieel onthuld. Ruim vijftig genodigden waren hier getuige van. Het kunstwerk telt ongeveer 3400 glazen druppels, die met dunne staaldraden gestoken zijn in de
plafondplaten. Lichtval en kleur bepalen het effect op de witte muur, wat een
beeld oproept van opspattend zeewater. Met de onthulling van het kunstwerk is de renovatie van de ontvangstruimte in het gemeentehuis afgerond.
( foto: Reinder Weidijk)

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

IJmuiden
Strandweg ong., oprichten vrieshuis
(30/10/2014) w14.000533;
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder
naar verblijfsruimte (31/10/2014)
w14.000536;
Zandvoortstraat
56,
veranderen zolder en aanbrengen reclame
(29/10/2014) w14.000527;
Ahornstraat 29, plaatsen balustrade
(30/10/2014) w14.000535;
Monnickendamkade ong., plaatsen
tijdelijke bouwkeet (29/10/2014)

w14.000528.
Driehuis
Wolff en dekenlaan 9, kappen boom
(26/10/2014) w14.000522.
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 4 bomen (30/10/2014) w14.000534;
J.T. Cremerlaan 30, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(29/10/2014)
w14.000531;
Spekkenwegje 14 B, wijzigen

voor- en zijgevel (29/10/2014)
w14.000530;
Hoofstraat
160,
realiseren
woon- winkelpand (27/10/2014)
w14.000523.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 77, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(28/10/2014)
w14.000525;
Van Tuyllweg 23, kappen boom
(27/10/2014) w14.000524.
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Aanvragen (vervolg)
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 82, plaatsen
solatube
daklichtsysteem
(28/10/2014) w14.000526.

ren inrit (29/10/2014) w14.000529.

Velserbroek
Broekerdreef
134-140,
vestigen
showroom
(30/10/2014)
w14.000532;
Elisabeth Vijlbriefstraat 27, realise-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)

g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0024, legaliseren verdiepingsvloer (11/09/2014)
w14.000417;
Kromhoutstraat 54 0028, legaliseren verdiepingsvloer (11/09/2014)
w14.000419.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Kennemerlaan 63, wijzigen verleende
omgevingsvergunning
(w14.000078 het wijzigen voor- en
zijgevel)(03/11/2014)
w14.000438.
Driehuis
Waterlandweg ong., kappen 2 bomen
(04/11/2014) w14.000516.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., aanplanten lindenlaan en kappen 39 bomen
(29/10/2014) w14.000455;
Bloemendaalsestraatweg
152
A, wijzigen woon- winkelpand
(29/10/2014) w14.000392.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, in
gebruik nemen ruimte voor horeca tijdens evenement (31/10/2014)
w14.000453;
Kerkesingel ong., kappen boom
(04/11/2014) w14.000511;

Dr. Kuyperlaan 22, plaatsen raam in
voorgevel (31/10/2014) w14.000411.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Velserbroekse Dreef 5, veranderen
voorgevel (04/11/2014) w14.000413.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 november 2014
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens zijn de besluiten in te zien op
www.velsen.nl via het menu: direct
naar/ meer nieuws/ besluiten en
vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0021WIJKERSTRAA1-R001
en onder
NL.IMRO.0453.OM0022LEEGHWATERW1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunningen en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor de volgende percelen:

Acaciastraat 23, 1971 ZX IJMUIDEN
Celsiusstraat 34, 1973 RP IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via

DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten binnen een termijn van
6 weken met ingang van de dag na
die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Het betreft:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 132a, het legaliseren van een woonstudio
(04/11/2014) w13.000296;
Leeghwaterweg 1a, het wijzigen van
het gebruik van kantoordoeleinden
naar maatschappelijke doeleinden
(04/11/2014) w13.000496.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Nacht van 24 op 25 december 2014,
kerstsamenzang, Broekbergenplein
Santpoort Noord, (02/11/2014)
u14.010249.

