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Velsen-Noord - Zaterdagmid-
dag op het Stratingplantsoen: 
wat een weer en wat een sfeer 
op Burendag! Dankzij sponsors 
en organisatie Stichting Wel-
zijn Velsen bruiste het in het 
hart van Velsen-Noord.

,,Met een hapje, een drankje en 
muziek komt het altijd wel goed 
in Velsen-Noord’’, zo zegt welzijn-
smedewerker Lydia Morera. En dat 
klopt, want Burendag begon met 
een Kids Got Talent wedstrijd, die 

werd gewonnen door Kimberley 
en Katinka met hun knappe vertol-
king van Katy Perry. Er waren leu-
ke prijzen te winnen: kaarten voor 
Duinrel en van trampolinecentrum 
Bounz en bioscoop Cineworld. 
Na alle spanningen van de wed-
strijd was het tijd voor een groot-
scheepse picknick. Dankzij SWV, 
Oranjefonds, Rabobank, Deka-
Markt en ABN/AMRO konden er 
120 lunches worden aangeboden 
die met plezier werden ontvangen 
en genuttigd. Er was ook genoeg 

te drinken voor alle mensen die op 
het vermaak afkwamen. Grote ver-
rassing was het optreden van De 
Wico’s en natuurlijk bleef ook Vel-
sen-Noords zanger Robin Mooijen 
niet thuis.
Ondertussen werd op het plein 
enorm genoten van het vermaak 
en de gezelligheid. ,,Het is weer 
net als vroeger in Velsen-Noord,’’ 
aldus een zeer tevreden dorpsbe-
woner. En zijn tafelgenoten waren 
het daar helemaal mee eens. (Ka-
rin Dekkers)

Net als  vroeger

Bijzondere fietstocht
Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen viert haar 75-ja-
rig bestaan met een theatrale 
ode aan de gemeente Velsen. 
In de schouwburg gebeurt 
dat met het originele theater-
spektakel Het Meisje van Vel-
sen, buiten het theater met 
een speciale fietsroute.

Het is feest. Daarom maakt 
het jarige theater een uitstap-
je buiten het theater. De Stads-
schouwburg neemt haar bezoe-
kers graag op de fiets mee langs 
de bijzondere plekken die ook 
een glansrol spelen in de jubile-
umproductie Het Meisje van Vel-
sen. De fietstocht voert onder 
andere langs het Noordzeeka-
naal, de havens, de sluizen, het 
vakantieadres van Keizerin Sis-
si, voetbalclub Telstar, Landgoed 
Duin en Kruidberg, de Kenne-
merduinen en het geboortehuis 
van Cornelis Vreeswijk.
De speciale fietsroute is van-
daag terug te vinden in het hart 
van deze krant en te downloa-

den op www.stadsschouwburg-
velsen.nl/fietstocht. Op zaterdag 
11 en zaterdag 18 oktober biedt 
de schouwburg de fietstocht aan 
met gids, kopje koffie, lunch én 
korte rondleiding door het ge-
bouw.
In de jarige Stadsschouwburg 
Velsen maken bezoekers van 
dinsdag 21 tot en met zondag 26 

oktober een avontuurlijke, muzi-
kale tijdsreis. Met Het Meisje van 
Velsen komt u op historische én 
bijzondere plekken in de regio 
en u ontmoet (wereld)beroem-
de Velsenaren, waaronder de 
kanaalgravers, Cornelis Vrees-
wijk, Hannie Schaft en Keize-
rin Sissi. Het reisverhaal van Het 
Meisje van Velsen wordt smeuïg 
en vol humor verwerkt in een ro-
mantisch liefdesverhaal, waarin 
zij niet alleen op zoek gaat naar 
meer kleur in haar leven maar 
óók naar de man van haar dro-
men. Het is origineel theater-
spektakel geworden dat wordt 
gespeeld door een mix van ruim 
100 professionele en lokale ma-
kers.
Kaarten voor de bijzondere Het 
Meisje van Velsen-fietstocht in-
clusief lunch bij Duin en Kruid-
berg en kop koffie bij Grand Ca-
fé Kruiten kosten 15 euro en 
zijn uitsluitend telefonisch en in 
combinatie met een kaartje voor 
Het Meisje van Velsen te bestel-
len via 0255-515789.
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Gratis proeflessen voor kids
Open dag in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Benieuwd wat 
SnowPlanet allemaal te bieden 
heeft? Kom dan naar de open 
dag op zondag 12 oktober. Tus-
sen 09.00 en 17.00 uur worden 
verschillende spectaculaire de-
monstraties gegeven en kun-
nen kinderen gratis kennisma-
ken met de piste. 
In de ochtenduren kunnen erva-
ren skiërs en snowboarders voor 
slechts 5 euro een uur de piste 
op. Dit bedrag is inclusief mate-
riaalhuur, maar eigen gear mee-
nemen mag natuurlijk ook. Tus-
sen 12.00 en 13.30 uur geven 
de SnowPlanet Clubs verschil-
lende demonstraties. Tegelijker-
tijd kunnen kinderen op het food 
court pannenkoeken versieren 
en uiteraard opeten! Vanaf 14.00 
uur starten elk uur zes groepen 
met proeflessen. Er zijn skilessen 
voor kinderen van 4 tot en met 7 

jaar en van 8 tot en met 15 jaar 
en snowboardlessen voor kinde-
ren van 7 tot en met 15 jaar. Aan-
melden via www.snowplanet.
nl>skischool >proefles. De open 
dag eindigt om 17.00 uur.
Bij SnowPlanet kunnen liefheb-
bers het hele jaar terecht om 
te skiën of te snowboarden op 
de 230 meter lange piste. Maar 
SnowPlanet is meer dan sneeuw 
alleen. 
De 230 meter lange indoorpiste 
tussen Velsen en Amsterdam be-
schikt over twee restaurants en 
een eigen winkel, de SnowPla-
net Store. 
De zalen bieden plaats aan busi-
ness meetings vanaf 10 perso-
nen en events tot 2000 perso-
nen. Dit najaar worden onder 
meer Strong Viking en 2Genera-
tions in SnowPlanet gehouden. 
Zie ook www.snowplanet.nl.

Cheque voor minicruise 
naar NewCastle

IJmuiden - Vorige week vrijdag 
werd in de cruiseterminal van 
DFDS in IJmuiden door de di-
recteur van DFDS Seaways, Teun 
Wim Leune, een cheque uitge-
reikt voor een minicruise voor 
twee personen naar NewCastle 
aan de gelukkige winnaar, Johan 
Stolp uit Beverwijk.
Johan toonde zich zeer in zijn 
nopjes met deze fraaie prijs. ,,Zo-
dra we thuis zijn gaan we direct 

een geschikte datum zoeken en 
de reservering in orde maken’’, 
zei hij enthousiast. De prijs heeft 
hij te danken aan een interactieve 
quiz van Young Art uit Beverwijk 
waarbij hij als winnaar uit de bus 
kwam. Tijdens het Havenfestival, 
op zaterdag 30 augustus, werd 
deze quiz gehouden op het spe-
ciaal ingezette pontje dat pendel-
de tussen de haven van Beverwijk 
en de haven van IJmuiden.

Heerlijk herfstmenu 
bij De Meerplaats

IJmuiden aan Zee – De herfst 
zit al in de lucht, de avonden 
worden wat killer en korter en 
de bladeren verkleuren. Bij Vis-
restaurant De Meerplaats wis-
selen de seizoenen mee met de 
visvangst. De Noordzeetong is 
nu op zijn best, mals en sma-
kelijk. Daarom krijgt deze vis de 
hoofdrol in het herfstmenu dat 
de hele maand oktober tegen 
een prachtige prijs wordt aan-
geboden bij De Meerplaats.
Het herfstmenu kan als lunch- 
of als diner worden besteld. Tij-
dens de lunch, tussen 12.00 en 
16.00 uur, krijgt u bovendien een 
gratis kopje koffie bij het herfst-
menu. Op zaterdag is er geen 
lunch mogelijk bij De Meer-
plaats, wel van zondag tot en 
met vrijdag.
Wie kiest voor het overheerlij-
ke herfstmenu krijgt bij het ape-
ritief een amuse en stokbrood 
met room- en kruidenboter. Het 
hoofdgerecht bestaat uit een ri-

ante portie Noordzeetong van 
circa 400 gram. Deze heerlijke 
vis wordt geserveerd met ver-
se groenten, salade, gebakken 
aardappelen, huisgemaakte fri-
tes en verse compote, voor de 
aantrekkelijke prijs van 17,75 eu-
ro. Maar uiteraard is er nog veel 
meer heerlijks te bestellen bij dit 
luxe restaurant.
Bij Visrestaurant De Meerplaats 
worden gasten ontvangen in 
maritieme sfeer, alsof men bij de 
kapitein van een luxe jacht di-
neert. En met uitzicht op de vis-
sershaven bevindt men zich ook 
in het hart van IJmuiden waar de 
mooiste vissoorten worden bin-
nengebracht. Een meer authen-
tieke locatie voor een heerlijke 
vismaaltijd kun je bijna niet ver-
zinnen.
Reserveren is gewenst. Visres-
taurant De Meerplaats, Trawler-
kade 80, IJmuiden, 0255-510806 
of info@meerplaats.nl. Zie ook 
www.meerplaats.nl.

Alzheimer Café in IJmuiden
Wat gebeurt er in de 
hersenen bij dementie?
IJmuiden - Op woensdag 8 ok-
tober is er een Alzheimer Café 
in IJmuiden en het onderwerp 
is: ‘Wat gebeurt er in de herse-
nen bij dementie?’
Bij dementie valt de achteruit-
gang van het geheugen als eer-
ste op, maar het hele functio-
neren wordt aangetast als het 
om dementie gaat. Cristian Rol, 
casemanager van Dijk en Duin 
en lid van het DOC-team legt uit 
hoe een gezond brein werkt en 
wat er gebeurt met het brein bij 
dementie. Ook gaat hij in op wat 
andere oorzaken kunnen zijn 
voor geheugenproblemen.
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar het het Alz-
heimer Café in Ontmoetings-
centrum Zeestroom in IJmui-
den,  Zeewijkpleun 262, 1974  
PL IJmuiden. Zeestroom is een 
initiatief van Zorgbalans, waar 

mensen met geheugenproble-
men en hun mantelzorgers sa-
menkomen voor dagbesteding, 
ondersteuning, advies en infor-
matie.
De  ontvangst is vanaf 19.30 uur, 
het programma start om 19.45 
uur en duurt tot circa 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. 
Bij elk café worden deze geïn-
terviewd. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 
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Donderdag 
2 oktober

Uitvaartspreekuur van 11.00 tot 
12.00 uur in de rouwhuiskamer 
van Alice Loeters, persoonlijke 
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 
12 in Santpoort-Noord. Zie ook 
www.aliceloeters.nl.

Vrijdag 
3 oktober

Piano en cello in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselij
Grote najaars- en winterkle-
dingbeurs bij CB De Hoeksteen. 
De Wied 24 Velserbroek. Van 
19.00 tot 20.30 uur.
Telstar-Sparta Rotterdam. 
Aanvang 20.00 uur.
Plug-In speelt ‘Wonderland’ 
in De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 20.30 
uur, zaal open 20.00 uur.

Zaterdag 
4 oktober

Boeken- en rommelmarkt bij 
de Engelmunduskerk in Driehuis. 
Om 09.00 uur wordt de boeken- 
en rommelmarkt geopend en om 
11.30 uur start de geschenken-
veiling in de parochiezaal.
Grote bazaar in de Rank het 
verenigingsgebouw van de 
Nieuwe Kerk in IJmuiden-West. 
Van 10.00 tot 18.00 uur.
Bazaar bij de Baptisten Ge-
meente, Eemstraat 28-30 IJmui-
den. Van 10.00 tot 15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
Rode Kruis Velsen viert 
100-jarig bestaan in het Ta-
ta Steel Stadion aan de Minis-
ter van Houtenlaan 123. Men is 
van 16.00 tot 18.00 uur van har-
te welkom.
Plug-In speelt ‘Wonderland’ 
in De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 20.30 
uur, zaal open 20.00 uur.

Zondag
5 oktober

Rommelmarkt Polderhuis in 
Velserbroek. Van 09.00 tot 15.00 
uur.
Koffi econcert in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Optreden muziekensemble De 
Zoete Inval. Van 11.30 tot 13.00 
uur.
Open dag bij Dierenambulance 

Kennemerland, Kleine Houtweg 
35 in Heemskerk. Van 12.00 tot 
16.00 uur. 
Concert met het opleidingsor-
kest van Soli, IJmuider Harmo-
nie en de klavierschippers teza-
men met de leden van de Jon-
ge Stem. In het gebouw van Mu-
ziekvereniging Soli (nabij stati-
on Driehuis). Aanvang 12.00 uur. 
Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
ZoMiPo in Vezorgingshuis Vel-
serduin, Scheldestraat 101 
IJmuiden. Optreden door de 
Hoogwoud dansers. Aanvang 
14.00 uur.
Plug-In speelt ‘Wonderland’ 
in De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 14.30 
uur, zaal open 14.00 uur.
Duo accordeon en viool De 
Thuiskomst in ‘t Motserdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Maandag
6 oktober

‘Avond voor belangstellenden’ 
bij de Vrijmetselarij De Hoek-
steen, Torenstraat 2a Velsen-
Zuid. Aanvang 19.45 uur.

Dinsdag
7 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Lezing door Hans Emans over 
de ‘Noord-Zuidlijn: van doem-
scenario tot successtory’ in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-Zuid. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
8 oktober

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’ en ‘Nieuwe 
aanwinsten’. 
Open huis bij Israël Produc-
ten Centrum van 14.30 tot 18.00 
uur in het gebouw van de Vrije 
Evangelische Gemeente, Van 
Riemsdijklaan 1 Beverwijk.
Start Kook/eetgroep bij In-
loophuis Kennemerland, Wul-
verderlaan 51 Santpoort-Noord. 
Van 17.00 tot 20.00 uur. 
Alzheimer Café, Ontm. cen-
tr. Zeestroom, Zeewijkplein 262 
IJmuiden. Van 19.45 tot 21.00 
uur.

IJmuiden - De Ierse rock tribute-
band  Limehouse Lizzy staat be-
kend om hun explosieve shows 
en zorgen ervoor dat de geest 
van rock-icoon Philip Lynott en 
zijn band Thin Lizzy wereldwijd in 
leven blijven. Met aandacht voor 
detail, speelse interactie met het 
publiek en geniale liveprestaties 
worden zij door zowel publiek als 
critici bejubeld als ‘beyond tribu-
te’. Bekende  nummers als ‘The 
boys are back in town’, ‘Whisky 
in the Jar’, ‘Sarah’ en ‘Black Ro-
se’ zullen in Thalia op zaterdag 
25 oktober  niet ontbreken. We-
reldwijd wordt Limehouse Liz-
zy gezien als beste ‘Thin Liz-
zy tribute’ ever. Zaterdag 25 ok-
tober  Thalia IJmuiden. Toegang: 
15 euro. Aanvang: 20.30 uur. In-
fo en reserveringen www.thalia-
theater.nl.

Tribute to Thin 
Lizzy in Thalia

IJmuiden - Ook dit seizoen heb-
ben de organisatoren van het Zo-
MiPo een mooie serie optredens 
geselecteerd. Zondag 5 oktober 
wordt in Verzorgingshuis Velser-
duin, Scheldestraat 101, IJmui-
den het spits afgebeten door de 
Hoogwoud Dansers. Dat wordt 
een prachtige middag met West-
Friese folklorewalsen, polka’s en 
boerendansen in klederdracht 
anno 1900. Kaarten à 4 euro zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal. Het 
optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open.

ZoMiPo

Velsen - Collecteren voor her 
Diabetes Fonds heeft zin. Er 
wordt namelijk geld ingezameld 
dat onderzoekers gebruiken om 
oplossingen te vinden voor di-
abetes. Het Diabetes Fonds is 
hard op zoek naar vrijwilligers 
voor de collecte die willen hel-
pen om geld in te zamelen voor 
onderzoek. De collecte is dit jaar 
van 26 oktober tot 1 november. 
Aanmelden kan bij Ineke van der 
Vlis zij organiseert de collecte 
voor het Diabetes Fonds is Sant-
poort en Driehuis en is te berei-
ken via telefoonnummer 023-
5384386.

Diabetes 
Fonds zoekt 
collectanten

Samenwerking
PuurFIT en AV Suomi

Santpoort-Noord - Atletiek-
vereniging Suomi is 22 septem-
ber een samenwerking aange-
gaan met bootcampclub Puur-
FIT uit IJmuiden voor de peri-
ode van twee jaar. Dit houdt in 
dat PuurFIT gebruik maakt van 
de atletiekbaan op de maandag 
en/of woensdag. PuurFIT is een 
aanbieder van (kracht & condi-
tie) trainingen in de buitenlucht 
op verschillende locaties in de 
gemeente Velsen. De atletiek-
baan van AV Suomi komt hier 

als locatie bij. PuurFIT heeft toe-
stemming om op het terrein van 
AV Suomi een multirek en een 
stormbaan te plaatsen.
Voor beide clubs heeft de sa-
menwerking voordelen. Zo kan 
PuurFIT gebruik maken van de 
atletiekbaan, kantine en kleed-
kamers. Voor AV Suomi betekent 
de samenwerking een extra bron 
van inkomsten, wat ten goede 
komt aan de renovatie van het 
clubhuis en het realiseren van 
een krachthonk.

Schoonheid van binnen en buiten

Body Mind & Spirit 
Clinique nu in Santpoort
Santpoort-Noord - 15 jaar ge-
leden startte het bedrijf Body 
Mind & Spirit Clinique in Over-
veen en anderhalf jaar geleden 
kwam daar een winkel bij. Het 
pand in Overveen werd al snel te 
klein. Zij zijn dan ook erg blij om 
hun activiteiten verder te kunnen 
uitbreiden in het nieuwe pand 
aan de Hoofdstraat in Santpoort- 
Noord. 
Het doel van Body, Mind & Spi-
rit is mensen blij te maken en dit 
doen zij middels behandelingen 
op drie gebieden. Zowel voor het 
uiterlijk als het innerlijk kunnen 
mensen hier terecht. De win-
kel is een aanvulling op de kli-
niek met allerlei mooie artikelen 

en leuke cadeautjes. Op 4 okto-
ber is de offi ciële opening aan de  
Hoofdstraat 195 in Santpoort-
Noord. Die dag zijn belangstel-
lenden van 11.00 tot 17.00 uur 
welkom om meer te horen en te  
zien van de bezigheden en de 
diverse openingsacties. Beauty-
behandelingen kunnen op de-
ze dag met 50 procent korting 
worden geboekt en een tienrit-
tenkaart voor de zonnebank kost 
dan 75 euro. Iedereen is van har-
te welkom om dit nieuwe hoofd-
stuk voor Body, Mind & Spirit 
mee te vieren.
Voor meer informatie: 06-
24725675 of via doravermanen@
gmail.com.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Finale Streetleague voor Telstar-Sparta
Vrijdagavond vindt de finale plaats 
van de Telstar Streetleague 2014. De 
teams die tot de eindstrijd zijn door-
gedrongen, hebben dit gehaald door 
zowel goed te voetballen in de voor-
ronde als door een goede wijkbijdra-
ge te leveren. De finale in het Tels-
tarstadion begint om 17.00 uur, de 
prijsuitreiking is vlak voor de aftrap 
van de wedstrijd van Telstar tegen 
Sparta.

Aan de derde editie van de Street League 
deden zeventien jongens- én meisjes-
teams mee. Zij waren verdeeld over vier 
voorrondes, die in juni en juli werden ge-
speeld op het Cruijff Court in IJmuiden-
Zeewijk, het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord, de Wieringeraak in Velserbroek 
en het Homburgplantsoen in IJmuiden-
West. 
De finalisten bij de jongens zijn de teams 
FC Zeewijk, Real Madrid 77, FC Velsen-
Noord en Other Spies Cies. Bij de meis-
jes zijn dit The Chicks, the Lady Killers, 
FC Girlpower en de Blauwe Leeuwinnen.
Naast het voetballen konden de jongens 
en meisjes net zoveel punten halen met 

het verrichten van een wijkbijdrage. Hoe 
origineler en effectiever deze bijdrage, 
hoe meer punten er werden toegekend. 
De jongeren lieten zich van hun goede 
kant zien door flessen op te halen, een 
bingo te organiseren en te helpen in een 
zorgcentrum, speelveldjes schoon te ma-
ken en tuintjes op te kappen. 
Alle finalisten krijgen van Telstar sport-
kleding en periodekaarten. De winnaars 
krijgen bovendien een beker en seizoens-
kaarten voor de Witte Leeuwen of Leeu-
winnen. Het meest sportieve team krijgt 
vrijkaarten voor het B-Fresh feest op 14 
november. Daarnaast zijn er prijzen voor 
de beste speelster en speler, die worden 
toegekend door oud-Telstarspeler en ex-
international Ruud Geels.
Ruud Geels, die overigens óók bij Spar-
ta speelde, is ‘beschermheer’ van Telstar 
Thuis in de Wijk. Dit is de maatschappelij-
ke stichting die samen met het jongeren-
werk van Stichting Welzijn Velsen, Buurt-
sport en Woningbedrijf Velsen de Street 
League organiseert. Het evenement 
wordt daarnaast mede mogelijk gemaakt 
door SportSupport, wooncorporatie Ve-
lison, de gemeente Velsen en de andere 

sponsors van Telstar Thuis in de Wijk.
Maatschappelijke projecten
De stichting Thuis in de Wijk is bijna drie 
jaar geleden door Telstar en Woningbe-
drijf Velsen opgericht en richt zich onder 

andere op de leefbaarheid in de wijken, 
educatie en een gezonde en sportieve le-
vensstijl. Naast de Street League zijn er 
inmiddels diverse andere projecten opge-
zet, zoals Playing for Succes.

Vrijdag 17 oktober reist Telstar 
naar Waalwijk om het op te ne-
men tegen RKC. Deze wedstrijd 
is voor Telstar-supporters al-
leen te bezoeken via een auto-
buscombi. Kaarten voor de au-
tocombi zijn voor 9 euro te ver-
krijgen bij het Telstar stadion. 
Hier ontvangt u een omwisselbil-
jet. Op de dag van de wedstrijd 
zal er tussen 17.45 en 18.15 uur 
omgewisseld worden bij het Tel-
star stadion. Telstar heeft de be-
schikking gekregen over 10 par-
keerplekken. Wij adviseren daar-
om de mensen de auto’s zo vol 
mogelijk af te laten reizen naar 
Waalwijk.

Beperkt plaats 
in Waalwijk

Terwijl wij nog even nage-
nieten van het zonnetje, kijkt 
Telstar Horeca ook al voor-
uit naar de donkere, gezelli-
ge dagen die ons te wachten 
staan. De Kerstliederen klinken 
straks weer door de radio en 
de champagne kurken knallen. 
Weet u al waar u dit gaat vie-
ren met uw personeel? Telstar 
Horeca biedt u de mogelijk-
heid voor een prachtig Kerst-
feest of een knallende Nieuw-
jaars borrel met uw bedrijf. Kijk 
voor meer informatie op www.
telstarhoreca.nl of neem con-
tact op met Vanessa Heilig, te-
lefoon 06-10297245 of hore-
ca@sctelstar.nl.

Sluit het jaar 
knallend af in 
het stadion

Jongerenclub The White Stars
Telstar timmert aan de weg. 
Op sportief gebied, maar 
ook daarbuiten. Een belang-
rijk onderdeel van Telstar zijn 
de supporters. Jong oud, dik, 
dun. Noem het maar op. Spe-
ciaal voor de jeugdige fans 
blaast Telstar nieuw leven in 
de vernieuwde kidsclub: The 
White Stars. Een club voor 
supporters van 13 t/m 17 jaar 
van de mooiste club van Ne-
derland! 

Heb jij zin om samen met andere 
Telstar-supporters van jouw leef-
tijd mee te doen aan de vele ac-
tiviteiten die gedurende het jaar 
georganiseerd worden? Word 
dan lid van The White Stars voor 
slechts 15 euro per jaar en pro-
fiteer optimaal van de voorde-
len en acties die je ontvangt! Als 
je lid wordt van The White Stars 
ontvang je:

- Een welkomstcadeau in de 
vorm van een Telstar-sjaal.

- 25% korting op het gehele as-
sortiment in de fanshop.

- Vijf keer per jaar een nieuws-
brief per mail.

- Op vertoon van je lidmaat-

schap krijg je twee keer per 
jaar het tweede wedstrijdkaart-
je voor een thuis wedstrijd gra-
tis.

- White Stars leden met een sei-
zoenkaart krijgen gedurende 
het seizoen vier keer de tweede 

wedstrijdkaart voor een thuis-
wedstrijd gratis!

- Gedurende het seizoen zul-
len er activiteiten plaatsvinden 
waar je gratis aan kunt deelne-
men.

- Supporters die in het bezit zijn 
van een seizoenkaart krijgen 5 
euro korting op een lidmaat-
schap.

- Een korting van 10% op een 
seizoenkaart.

- Als je samen met een vriend, 
vriendin, zus, of broer lid wordt 
van de White Stars ontvangen 
jullie een korting van 5 euro per 
persoon op het lidmaatschap.

Supporters die in het bezit zijn 
van een seizoenkaart krijgen 5 
euro korting op een lidmaat-
schap. Lid worden? Mail je gege-
vens naar administratie@sctel-
star.nl of loop even langs de ba-
lie van het stadion voor een in-
schrijfformulier!

‘Zure week’ door nederlagen 
Telstar heeft de zure week 
met de bekernederlaag niet 
goed weten af te sluiten. In 
Brabant nam Telstar het za-
terdagavond op tegen FC Oss. 
De thuisploeg toonde zich de 
beste in een slechte wedstrijd 
en won met 2-1 van de Witte 
Leeuwen.

Bij Telstar keerde Toine van Hui-
zen en Jonathan Kindermans te-

rug in de basis. Zij moesten bei-
de eerder toekijken door blessu-
res. Ook Edo Knol kreeg een ba-
sisplek van trainer Michel Vonk. 
Johan Kulhan moest hierdoor 
plaatsnemen op de reservebank. 
Aanvoerder Frank Korpershoek 
liep eerder een kneuzing op aan 
zijn voet en zat daarom niet bij 
de wedstrijdselectie.  De rom-
melige beginfase kende weinig 
hoogtepunten voor beide doe-

len. Het eerste schot op doel 
van Kinderman vond dan ook 
pas plaats na een kwartier. Tis-
soudali zorgde er wel voor dat 
de verdediging van FC Oss con-
stant op hun hoede moest zijn, 
maar hij kon in het eerste half 
uur ook geen potten brekeen. 
Het was dan ook treffend dat het 
eerste doelpunt van de wedstrijd 
uit een corner viel. Jansen toren-
de boven iedereen uit en knikte 

de 1-0 binnen. Het was de eer-
ste doelpoging van FC Oss. De 
thuisploeg kreeg hierna steeds 
meer grip op het duel en ging 
al snel op zoek naar een twee-
de treffer. Een aantal keer kwam 
Telstar nog goed weg, maar in de 
39e minuut kreeg Falkenstein al-
le ruimte om op te stomen door 
het centrum en hij wist beheerst 
af te ronden en zette FC Oss 
daarmee op 2-0. 
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Whisky & Rum aan Zee
Regio - De favoriete whisky of 
rum ontdekken kan op 11 okto-
ber tijdens het grootste whisky- 
en rumevenement van Noord- 
en Zuid-Holland. De ware lief-
hebbers kijken er al maanden 
naar uit: de negende editie van 
‘Whisky & Rum aan Zee’. Proef 
de warmte van rum uit de Ca-
raïben, ervaar single malt whis-
ky uit de ruige Schotse Hooglan-
den en Japan. Geniet van bour-
bons uit de zuidelijke staten van 
de USA en de zachte whiskey’s 
uit Ierland en Nederland.
De bovenste etage van Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
wordt tijdens Whisky & Rum aan 
Zee omgetoverd tot een proeve-
rij schatkamer waar liefhebbers 
ruim zevenhonderd soorten rum 
en whisky kunnen gaan proeven 
en keuren. Altijd al meer willen 
weten over het distilleerproces, 
het rijpen op vaten, welke graan-
soorten er gebruikt worden of 
hoe suikerriet geperst wordt? 
Tijdens deze grootse proeverij 
wordt dit ‘vloeibaar goud’ voor-
zien van deskundige achter-
grondinformatie door de aanwe-
zige importeurs. Overigens zijn 

er niet alleen whisky’s uit de-
ze eeuw te proeven maar ook 
misschien wel uit het geboorte-
jaar. Eén van de oudste whisky’s 
die geproefd kan worden bij Full 
Proof dateert uit 1935. Bijzonder 
is dat deze verzamelaar bijna 150 
niet meer te verkrijgen whisky’s 
laat proeven.
En er is meer. Liefhebbers van 
mixen en cocktails, van Cu-
baanse sigaren komen ook ruim 
aan hun trekken. Culinair ver-
wend worden kan op de Food & 
More Plaza met wereldse hapjes. 
Naast de importeurs staan loka-
le ondernemers met oesters, ge-
rookte zalm, Japanse sushi, en 
barbecuespecialiteiten. De or-
ganisator verwacht weer bijna 
1.000 bezoekers afkomstig uit 
geheel Nederland en mag zich 
zelfs verheugen op buitenland-
se bezoekers.
De entreeprijs van Whisky & 
Rum aan Zee bedraagt dertig 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.whiskyenrumaanzee.nl. 
Het festival is verdeeld in twee 
sessies, de middagsessie van 
14.00 tot 17.30 uur en de avond-
sessie van 19.00 tot 22.30 uur. 

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

Velsen - De Opleidingsorkes-
ten van Soli, IJmuider Harmonie 
en de Klavierschippers presen-
teren zich tezamen met de le-
den van de Jonge Stem tijdens 
een concert op zondag 5 okto-
ber in het gebouw van Muziek-
vereniging Soli nabij het Station 
Driehuis. Het concert begint om 
12.00 uur en publiek is van har-
te welkom. Het is uniek dat zo-
veel jeugd gezamenlijk optreedt. 
De toegang is gratis.

Velsense jeugd  
‘in concert’

IJmuiden - Door omstandighe-
den kan de postzegelbeurs van 
Postzegelvereniging IJmuiden op 
4 oktober in De Spil niet door-
gaan. Maar op maandag 6 okto-
ber is er wel een gezellige club-
avond in één van de zalen van de 
Adelbertuskerk aan de Sparren-
straat in IJmuiden, vanaf circa 
19.45 uur. Op deze avond alle tijd 
voor het snuffelen in de 5-cents-
boeken en de postzegelboeken 
van de leden van de vereniging. 
Iedereen is natuurlijk van har-
te welkom. Meer weten, bel 06-
41804330 (na 18.00 uur). 

Postzegelbeurs  
gaat niet door

IJmuiden - Roeivereniging 
de Stern is al meer dan 55 jaar 
een gezellige en sportieve ver-
eniging, gevestigd op het sluis-
eiland in IJmuiden. Heb je ook 
gekeken naar het WK roeien in 
Amsterdam en heb je zin om het 
zelf eens te proberen? IJmuiden 
heeft een roeiverenging waar 
iedereen terecht kan om deze 
sport op een ontspannen manier 
te leren. Roeivereniging de Stern 
start binnenkort weer een be-
ginners-training. Je leert op een 
leuke manier de beginselen van 
deze uitdagende sport. De roei-
sport heeft jong (vanaf 13 jaar) 
en oud veel te bieden. Je bent 
het hele jaar door samen lek-
ker buiten op het water sportief 
bezig. Bij roeien gebruik je alle 
spiergroepen. Roeien is geschikt 
voor de recreant, maar ook voor 
fanatieke sporters. Je kunt mee-
doen aan toertochten, mara-
thons, wedstrijden of alleen wer-
ken aan je conditie. Om te we-
ten te komen of roeien een sport 
is die bij je past, worden belang-
stellenden uitgenodigd op de 
open dag op zaterdag 4 oktober 
van 11.00 tot 13.00 uur. Je kunt 
dan, onder begeleiding van onze 
leden, een stukje mee roeien in 
één van de boten en de sfeer op 
de vereniging proeven. Roeiver-
eniging de Stern is gevestigd op 
het Sluiseiland 38 te IJmuiden, 
ter hoogte van de Middensluis. 
Direct opgeven voor de basis-
opleiding roeien kan per e-mail 
naar: info@rvdestern.nl.

Roeien bij 
De Stern

Uw elektrische fi ets 
bijna voor niets?

Beverwijk - Het klinkt te mooi 
om waar te zijn, maar toch kan 
het. Een elektrische fi ets aan-
schaffen en er bijna niets voor 
betalen. Door de sensationele 
aanbiedingen van Bike Holland 
te combineren met het belas-
tingvoordeel van het Nationa-
le Fietsplan wordt de aanschaf-
prijs van een elektrische fi ets 
gereduceerd tot een zeer be-
scheiden bijdrage. Enige haast 
is wel geboden, want de rege-
ling loopt tot en met 31 decem-
ber 2014.  
Om fi levorming te voorkomen 
en de uitstoot van schadelijke 
uitlaatgassen terug te dringen 
stimuleert de overheid het ge-
bruik van de fi ets. Fietsen is bo-
vendien gezond en vooral erg 
gemakkelijk. 
Bike Holland maakt het ook fi -
nancieel bijzonder aantrekkelijk 
om te gaan fi etsen. In de out-
letstore (website: outlet.bike-
holland.nl, klik op “actie-aan-
biedingen”) staan op dit mo-
ment vijf modellen elektrische 
fi etsen van de merken Union 
en Victoria die zelfs voor min-
der dan de helft van de regulie-
re verkoopprijs worden aange-
boden! Het voordeligste model 

is de Victoria NLD 01, een fi ets 
die normaal 1.999,- euro kost 
en nu voor slechts 899,- euro 
wordt aangeboden. 
Wie via zijn werkgever gebruik 
maakt van de Fietsplan Neder-
land regeling, krijgt het groot-
ste deel van dit aankoopbe-
drag weer terug. Omdat aller-
minst duidelijk is hoe de fi sca-
le regeling er volgend jaar pre-
cies gaat uitzien, adviseert Bike 
Holland om nu over te gaan tot 
aanschaf van een elektrische 
fi ets. ,
,,Er valt gewoon nu heel veel 
voordeel te behalen, terwijl on-
zeker is hoe dat in de toekomst 
gaat uitpakken. Het is verstan-
dig om nu van dat voordeel te 
profi teren’’, aldus Roelof Lode-
wijk van Bike Holland. Naast 
een ruime keuze in elektrische 
fi etsen biedt het bedrijf vanzelf-
sprekend ook de topmodellen 
traditionele fi etsen van gere-
nommeerde merken, naast een 
collectie tweedehands fi etsen. 
Het bedrijf profi leert zich na-
melijk ook reeds enige tijd als 
‘inruilkampioen’ met een uniek 
online inruilsysteem. 
Bike Holland is gevestigd aan 
de Beyneslaan 53 in Beverwijk.

Rode Kruis Velsen 
bestaat 100 jaar

Velsen - Dit jaar viert het Nederlandse Rode Kruis afdeling Vel-
sen haar 100-jarig bestaan. Een feit dat ze niet ongemerkt voor-
bij laten gaan. 
Op zaterdag 4 oktober van 16.00 tot 18.00 uur is er in het Ta-
ta Steel Stadion aan de Minister van Houtenlaan 123 in IJmuiden 
een bijeenkomst voor iedereen die in het verleden, op welke wij-
ze dan ook, contact heeft gehad met het Rode Kruis afdeling Vel-
sen. Het was voor de afdeling onmogelijk om alle adressen van 
deze mensen te achterhalen en persoonlijke uitnodigingen te stu-
ren. Dus indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, 
mag u dit bericht als zodanig beschouwen en heten zij u van har-
te welkom. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook informatie gegeven over de 
ontwikkelingen en activiteiten van de afdeling. Het bestuur en vrij-
willigers zien u graag tijdens de bijeenkomst.

www.lijfengezondheid.nl
Pak uw stressklachten aan

www.lijfengezondheid.nl
De Peuk d’in!
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Nu ook huurkoop bij 
Autohandel IJmond

IJmuiden - Ton Schellinger van 
Autohandel IJmond aan de Am-
pèrestraat 15 A in IJmuiden, wil 
om misverstanden te voorko-
men melden dat zijn bedrijf niet 
is verhuisd maar gewoon nog 
gevestigd is op het vertrouwde 
en bekende adres aan Ampè-
restraat 15 A. Degene waar hij 
een jaar mee heeft samenge-
werkt is met zijn bedrijf wel ver-
huisd. Uiteraard verkoopt Ton 
nog steeds zeer betrouwbare 
occasions en doet hij ook nog 
steeds reparaties, bandenver-
koop, uitlaat- en trekhaakser-
vice. Tevens staat zijn poetscen-
trale bekend als professioneel 
en zeer nauwkeurig.
Het grote nieuws is dat Ton is 
begonnen met een afdeling 
huurkoop occasions. Dat houdt 
in dat u bij hem een auto kunt 
kopen van bijvoorbeeld 2000 

euro  waarvan de helft voor-
af wordt betaald of door mid-
del van inruil. Het restbedrag 
kan worden afbetaald in maan-
delijkse termijnen. Het is be-
kend dat de banken tegenwoor-
dig wat moeilijker doen met le-
ningen en Ton biedt daarom op 
dat gebied extra service. Ton 
denkt dat hij het met dit con-
cept voor zijn huidige en toe-
komstige klanten wat makkelij-
ker maakt om toch een goede 
auto te kunnen blijven rijden in 
deze tijd van recessie.
Ga gerust eens kijken naar zijn 
occasions en bespreek desge-
wenst, bij een kopje koffie, de 
mogelijkheden van dit interes-
sante concept. U kunt altijd re-
kenen op een eerlijk advies. 
Voor meer informatie kan men 
bellen met 06-24199900. Zie 
ook www.ijmondhandel.nl. 

Artistieke Handen in 
Kennemer Sportcenter

Haarlem - Op zondag 12 ok-
tober wordt in het Kennemer 
Sportcenter te Haarlem de alom 
bekende beurs Artistieke Han-
den georganiseerd. Geïnteres-
seerden kunnen hier terecht van 
10.30 tot 16.30 uur. Entree voor 
volwassenen bedraagt 6 euro 
(zie kortingsbon op de website) 
en voor kinderen tot 12 jaar is de 
toegang gratis. Parkeren bij het 

sportcenter is kosteloos. 
Duizenden mensen besteden 
hun vrije tijd aan een hobby. Dat 
leidde in 1983 tot het oprichten 
van de Artistieke Handen beurs. 
De formule van de beurs is er op 
gericht om bezoekers een aan-
gename, gezellige en sfeervol-
le dag te bezorgen. U doet hier 
ideeën op maar veel artistiek 
werk is ook te koop. Wie op de 
Artistieke Handen beurs iets 
aanschaft is verzekerd van een 
uniek werk. Er is geen ‘galerie’ 
ter wereld die zoveel variatie aan 
kunst in huis heeft op gebied van 
keramiek, sieraden, zelfgemaak-
te hoeden, schilderijen, poppen, 
mozaïek, quilts, tuindecoratie en 
nog veel meer. Ook kunt u aan-
schuiven bij diverse demonstra-
ties en workshops.
Om zelf aan de slag te gaan zijn 
op de beurs Artistieke Handen in 
het Kennemer Sportcenter uiter-
aard ook stands aanwezig met 
diverse hobbymaterialen. Het 
magazine Hobbyfestival krijgen 
bezoekers cadeau (zolang de 
voorraad strekt). Zie ook www.
artistiekehanden.nl.

Open dag bij Dieren-
ambulance Kennemerland
Heemskerk - Op zondag 5 ok-
tober zetten de vrijwilligers van 
Dierenambulance Kennemer-
land de deuren open voor be-
langstellenden. Van 12.00 tot 
16.00 uur is er een open dag en 
zijn er diverse activiteiten voor de 
bezoekers. 
Er zullen bijzondere dieren te 
zien zijn, zoals uilen, slangen en 
fretten. Ook wordt een kinder-
boerderij ingericht met allerlei 
dieren. De hele dag staat dit jaar 

in het teken van het paard, daar-
om zijn er ook vier koetsen met 
paarden voor een rijtoer en kun-
nen de kinderen een ritje maken 
op een pony. 
Ook staat er een springkus-
sen en worden er verschillende 
spelletjes gespeeld. Iedereen die 
meer te weten wil komen over 
het werk van Dierenambulance 
Kennemerland is van harte wel-
kom in het pand aan de Kleine 
Houtweg 35. 

De Vrijmetselarij 
zet deuren weer open

Velsen-Zuid - De Vrijmetselarij 
is een eeuwenoud genootschap 
en een begrip waar bijna ieder-
een weleens van gehoord heeft, 
maar waar menigeen vragen bij 
stelt. Er hangt een waas van ge-
heimzinnigheid om de Vrijmetse-
larij, voor een groot deel verklaar-
baar, maar voor een net zo groot 
deel is het een onterechte associ-
atie. De Vrijmetselarij wil mensen 
bewuster in het leven laten staan, 
een streven waarin iedereen  zich 
wel kan herkennen.
Voor geïnteresseerden organi-
seert loge De Hoeksteen daarom 
een avond voor belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke 
verdieping. Hierdoor leer je jezelf 
beter kennen, iets waar je wat aan 
hebt in werk, relatie en vrienden-
kring. Dit alles onder het motto 
‘verbeter de wereld; begin bij je-
zelf’. De vrijmetselaar is een vrij-
denker, heeft respect voor de me-
ning van de ander, zonder zijn ei-
gen mening te verloochenen. De 
vrijmetselaar is van mening dat 
het waardevol is om zelfstandig 
te zoeken naar waarheid en doet 
een beroep op ieders verantwoor-

delijkheid voor zijn eigen doen en 
laten. Vrijmetselaren geloven, ie-
der op eigen wijze, dat er meer 
is tussen hemel en aarde dat de 
mensheid beweegt. Iedere vrij-
metselaar staat het daarbij uiter-
aard vrij dit naar eigen inzicht ver-
der in te vullen. De één gelooft in 
een god, een ander in samenhan-
gende natuurkrachten en de vol-
gende in het hogere in zichzelf 
of in zijn geweten. Vrijmetselarij 
is geen geloof, maar de broeder-
schap is wel levensbeschouwelijk.
Geïnteresseerd in de vrijmetsela-
rij? De deuren van loge De Hoek-
steen staan maandag 6 oktober 
open voor de ‘Avond voor belang-
stellenden’. Om 19.45 uur verwel-
komen zij u graag met een kopje 
koffie aan de Torenstraat 2a. Het 
zou fijn zijn als u vooraf even laat 
weten dat u komt. Bel of mailt u 
voor aanmelden met de secre-
taris: 023-5273305, e.heijde52@
upcmail.nl. Of bel de heer Close, 
0251-833494 of de heer Elker-
bout, 023-5260583. Zie ook www.
vrijmetselarij.nl/dehoeksteen. Zie 
ook de advertentie elders in dit 
blad.

Velserbroek - Zondag 5 ok-
tober wordt weer van 09.00 tot 
15.00 uur de gezellige en leuke 
rommelmarkt in het Polderhuis 
georganiseerd. Net als vorige ja-
ren zal door verhuizing, verbou-
wing of grote schoonmaak weer 
leuke en interessante spullen 
op de kramen liggen. Tijdens de 
rommelmarkt is de kantine van 
het Polderhuis ook geopend voor 
een kopje koffie, een broodje of 
een lekkere snack. Men vindt het 
Polderhuis achter het winkelcen-
trum van Velserbroek. Er is vol-
doende (gratis) parkeergelegen-
heid. De entree bedraagt 2 euro. 
Kinderen tot en met 6 jaar gratis. 
Voor een kraam huren of meer 
informatie: telefoon 023-5374218 
of 06-31172359.

Rommelmarkt 
Polderhuis

Bazaar 
Baptisten 
Gemeente

Huurders-
vergadering

Velsen - De Huurdersraad van 
Velison Wonen nodigt de huur-
ders van Velison Wonen (voor-
heen KennemerHave en AWV 
Eigen Haard) hierbij uit voor de 
jaarlijkse huurdersvergadering. 
Deze bijeenkomst wordt gehou-
den op maandag 13 oktober, om 
20.00 uur, in zalencentrum Velser-
duin in IJmuiden.(Achter de He-
ma). Tijdens de vergadering zal 
de huurdersraad zich voorstellen, 
Ook zullen René Jansen en Mir-
jam Hagen (leden van de Raad 
van Commissarissen van Veli-
son Wonen)worden voorgesteld 
en zal Saskia Lieon (Nederland-
se Woonbond) een presentatie 
houden over Huurbeleid in Ne-
derland. De vergadering zal rond 
21.30 uur eindigen. Na afloop is 
er gelegenheid om onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
nader kennis met elkaar te maken 
en nog even na te praten.

IJmuiden - Zaterdag 4 oktober is 
er in de Baptisten Gemeente aan 
de Eemstraat 28-30, weer de jaar-
lijkse bazaar/rommelmarkt. Ieder-
een is van harte welkom om te kij-
ken wat er te koop is aan twee-
de hands spullen, ook is er kle-
dingverkoop. Tevens is er een lo-
terij met mooie prijzen en ook het 
rad van avontuur zal regelmatig 
draaien, met prijzen voor volwas-
senen, maar ook met kinderron-
des. Ook een Amerikaanse vei-
ling zal er plaatsvinden. Publiek 
is welkom van 10.00 tot 15.30 uur. 
Wie nog spullen voor de rommel-
markt heeft kan deze inleveren op 
donderdag 2 oktober tussen 10.00 
en 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur of vrijdagochtend 3 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur. Meer in-
formatie: telefoon 06- 19450933.

www. .nl
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Het Rode Kruis werd opgericht in 1863 door 
Henry Dunant. Deze Zwitserse arts vond het 
bloedblad bij de Italiaanse Slag van Solferino 
(1859) zo verschrikkelijk, dat hij besloot hulp te 
gaan bieden door het Rode Kruis op te richten. 
Even later volgde de Conventie van Geneve. 
Hier werd besloten dat er een zekere mate 
van menselijkheid moest zijn, zodat mensen 
van het Rode Kruis gewonde soldaten op het 
slagveld konden helpen. Dit gebeurde onder 
neutrale status. Neutraal, onafhankelijk en 
met een humanitaire missie. In maar liefst 175 
landen. (hier kennen we de vlag van een witte 
ondergrond met een rood kruis in het midden, 
in Islamitische landen is het kruis vervangen door 
een halve cirkel). Tegenwoordig is de missie: 
hoop en hulp geven aan mensen in nood.

De Nederlandse arts verspreidde hier de ideeen 
van het Rode Kruis sinds 1863. In 1867 richtte 
Koning Willem III een hulpverleningsvereniging 
op. Pas in 1885 kreeg deze offi cieel de naam 
het Nederlandse Rode Kruis. Nu zijn er door het 
hele land ruin dertigduizend vrijwilligers actief. 
De werkzaamheden werden al snel uitgebreid. 
Aangepaste vakanties (met bijvoorbeeld het 
schip Henry Dunant), welfarewerk, telefooncirkels, 
assistentie bij bloedafname en opvang van 
vluchtelingen. (en dan niet alleen allochtone…

denk aan de watersnoodramp in 1953 of aan 
de ramp met het vliegtuig in de Amsterdamse 
Bijlmer, waarbij talloze mensen hun huis kwijt 
raakten). Ook bieden de mensen van het 
Nederlandse Rode Kruis regelmatig hulp bij 
rampen in het buitenland.

De Velsense afdeling van het Rode Kruis ontstond 
in 1914 en betrok in 1917 een pand van de 
fi rma Groen. De bestuurskamer fungeerde 
als operatiekamer, er werd vergaderd in hotel 
Willem Barends en voor diverse acties werd 
uitgeweken naar Thalia, Concordia, Augusta 
en hotel Nummer Een. Eind jaren dertig was er 
even een eigen gebouw aan de Breesaapstraat, 
dat in 1941 op last van de Duitse bezetter werd 
ontruimd. Daarna volgde een lange zwerftocht 
langs diverse huizen in IJmuiden. Hier kwam 
een einde aan in 1955: toen werd de boerderij 
Slingermuur aan de Heerenduinweg, vlakbij de 

Zeeweg, betrokken.

Eindelijk een eigen ruimte. Waar alles opgeslagen 
kon worden, van verbandmateriaal tot aan het 
archief. Waar ruimte was voor vergaderingen, 
voor EHBO’ en opfriscursussen. Alleen: de 
voormalige boerderij was een mooi, maar ook 
een oud gebouw. Het was er soms vochtig en 
in de winter haast niet warm te krijgen. Daarom 
was iedereen blij, toen in 1993 de huidige ruimte 
aan het s’Gravenlust te Velsen-Zuid betrokken kon 
worden. Een mooie, schone en licht gebouw, 
waar plek was voor al het materiaal en dat de 
mensen van het de Velsense afdeling van het 
Rode Kruis nog lang hopen te mogen gebruiken!

100 JAAR RODE KRUIS VELSEN

Mirella Leijen en Hans Dirkse maken deel 
uit van een groep binnen het Rode Kruis, 
die sinds 2009 bestaat: de bikers. Dit is 
het Engelse woord voor fi etsers. Het zijn 
EHBO’ers, die zich tijdens evenementen 
snel verplaatsen op een ATB fi ets. Zij 
komen op plekken waar bijvoorbeeld 
geen auto’s mogen komen, op moeilijk 
begaanbaar terrein en op plekken waar 
veel mensen aanwezig zijn en waar snel 
hulp nodig is. 
Het is offi cieel afkomstig van de politie 
uit Amerika, de politie in Nederland nam 
het over en het Rode Kruis keek zes jaar 
geleden de kunst af. Via Leiden ging 
het hier het hele land door. De afdeling 
Utrecht van het Rode Kruis had als eerste 
een biketeam. Een EHBO’er van dat 
team kreeg een melding van een onwel 
wording tijdens een marathon. Hij rende 
naar de post om de AED op te halen, 
vervolgde rennend zijn weg naar de plek 
des onheil, arriveerde daar hijgend en 
puffend en…daar stond een agent op 
een bike hem rustig op te wachten. Toen 
ging er bij de buiten adem zijnde EHBO’er 
een lichtje branden…
Sinds vijf jaar beschikt het Rode Kruis 
afdeling Velsen over twee ATB fi etsen 
(gekregen van sponsor Mobike) en over 
acht speciaal daarvoor opgeleide 
mensen. Tijdens een landelijke bike dag 
hadden zij hun eerste training, via de 
politie in Zeeland. Ze worden zo vaak 
mogelijk ingezet. Allen doen ze het werk 
als biker naast hun ‘gewone’ taken voor 
het Rode Kruis. Ze worden bijvoorbeeld 
ingezet tijdens Beeckestijn Pop, de 

intocht van Sinterklaas, de Pierloop, 
het Havenfestival en ook voor externe 
diensten. Hans geeft het Havenfestival als 
voorbeeld: ‘Er gebeurden die dag een 
aantal ongelukken met letsel, waarbij 
er een ambulance aan te pas kwam. 
Ik begeleidde de ambulance naar de 
plek waar het Rode Kruis zijn post had 
en creëerde een veilige werkplekvoor 
het ambulancepersoneel. Ook zorgen 
wij voor zoveel mogelijk privacy, door 
nieuwsgierige mensen op afstand te 
houden.’ Hij vervolgt: ‘Je ziet veel meer op 
de bike en hierdoor signaleer je sneller. 
Je hebt veel meer bewegingsvrijheid, je 
bent sneller op de plek waar iets aan de 
hand is en je bent ook sneller weer weg’. 
Mirella vult aan: ‘Je moet niet bang zijn 
uitgevallen, als je dit werk doet. Als het 
moet, gaan we op onze fi ets een trap 
af. Je moet ook goed in conditie zijn. 
Daarom volgen we regelmatig trainingen. 
Eerst via de politie in Zeeland, nu krijgen 
we jaarlijks een speciale mountainbike 
training. En het is niet alleen het fi etsen, 
dat we trainen. Het is ook het omgaan 
met communicatiemiddelen, reanimatie, 
transport, etc. etc.’. 
Bikers hebben dus, zoals eerder gezegd, 
zwaar en intensief werk. Maar deze tak is 
ook een welkome aanvulling binnen het 
Rode Kruis en heeft zijn bestaansrecht al 
diverse malen bewezen. Hans en Mirella 
vinden het mooi werk, daarnaast zien zij 
ook de uitdaging. Ze hopen, dat ze het 
nog heel lang mogen blijven doen!

Bikers Mirella en Hans zijn snel ter plaatse

Terugblik 100 jaar Rode Kruis Velsen



Truus Huybens-Zuurbier (81) was als meisje van veertien jaar werkzaam als 
naaister bij het naaiatelier Nobolt. Eigenlijk wil ze veel liever gymlerares 
worden. Daarvoor was een EHBO-diploma verplicht en Truus volgde de 
cursus. Daarna ging ze als EHBO’er assisteren op het voetbalveld en op het 
strand, op de zaterdag. In 1951 ging ze naar Amersfoort, waar ze met goed 
gevolg de kadercursus afl egde. De heer MacDaniel, toen huisarts te Driehuis, 
was in die tijd voorzitter van het Rode Kruis afdeling Velsen. Hij wilde, dat 
alle EHBO’ers netjes leerden exerceren. Dat was toen een manier, waarop 
de mensen van het Rode Kruis zich presenteerden: netjes in een rij achter 
elkaar lopen en dan met de armen zwaaien. Dat oefenen gebeurde in de 
IJmuidense vishal. Haar man kwam hierbij helpen, hij was toen in dienst van 
de geneeskundige troepen. En zo is het gekomen…

Later werd Truus voornamelijk opgeroepen voor speciale diensten. Ze werd 
speciaal ingeënt tegen de pokken, omdat er een epidemie op komst zou 
zijn. Ze werd er vreselijk ziek van, maar een epidemie bleef uit.

Nadat ze getrouwd was in 1954, op haar 21e, stopte Truus als EHBO’er voor 
het Rode Kruis. Ook omdat ze de sfeer minder vond worden. Ze koos voor 
handbal en weer later ging ze zingen bij operakoor Bel Canto. Een bezige bij 
dus!

Truus Huijbens, 
vrijwilliger uit de jaren ‘50
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Koninklijke onderscheiding 
voor Afra Bol

Op zestienjarige leeftijd was Nico van 
Roden kort lid van het Rode Kruis, dat 
toen nog haar domicilie had in het 
Slingerduin. Daarna ontmoette hij 
iemand, die verpleegkundige was bij 
de Koninklijke Marine. De combinatie 
van medisch bezig zijn en varen 
trok hem. Na de sollicitatie en de 
medische keuring ging hij in opleiding 
bij het marinehospitaal te Overveen, 
daarna heeft hij 33 jaar voor de 
Koninklijke Marine gewerkt. In 2009 
zag Nico een advertentie in de krant 
staan, waarin om een bestuurslid 
logistiek werd gevraagd. Dat bracht 
hem terug bij het Rode Kruis. De 
logistiek bestaat uit het beheer 
van het gebouw, de voertuigen, 
de kleding en de middelen, van 
een brancard tot pen en papier…
alles waarmee gewerkt wordt. Vlak 
na zijn komst ging de coördinator 
evenementenhulp weg en die taak 
nam Nico er bij. In die functie zorgt 
hij er voor, dat er genoeg vrijwilligers 
zijn bij evenementen en dat er 
voldoende materiaal aanwezig is. 
Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, 
maar ook de pierloop. En sinds kort 
is hij ook bestuurslid noodhulp. ‘Het 
houdt je van de straat, maar het is 
ook goed te combineren’, aldus Nico. 
‘Het valt en staat bij de medewerking 
van de vrijwilligers. Zij gaan uitvoeren, 
wat ik heb voorbereid.’ Zo gaat hij 
in gesprek met mensen van de 
organisatie, om er achter te komen, 
wat er van de mensen van het Rode 
Kruis verwacht wordt. Nico: ‘Een 
voetbaltoernooi volstaat met twee 
mensen. Maar voor bijvoorbeeld 
het dorpsfeest in Santpoort is veel 
meer nodig. En we zijn geen politie 
of beveiligers, de mensen moeten 
veilig hun werk kunnen doen. Vooraf 
is er contact met de organisatie en / 
of de politie en worden er afspraken 
gemaakt, ik maak de roosters, deel 
de mensen in en ik zorg ervoor, dat 
er voldoende materiaal aanwezig 
is.’ Daarnaast heeft Nico ook de 
zorg voor het sociaal vervoer. Het 
Rode Kruis heeft, naast de boot 
de J. Henry Dunant, twee speciaal 

ingerichte vakantieverblijven, in 
Rheden en in Wezep. Hij zorgt er 
voor, dat de vakantiegangers op 
de plaats van bestemming komen 
en dat ze later ook weer veilig thuis 
komen. ,,Het sociaal vervoer van 
het Rode Kruis overlapt hetgeen het 
OIG doet’’, vertelt Nico. ‘Maar we 
zorgen er voor, dat we niet in elkaars 
vaarwater gaan zitten en schieten 
elkaar te hulp, indien nodig. Zo had 
het OIG laatst een dagtocht met vier 
bussen, ik zorgde op verzoek van 
het OIG voor een EHBO-er in elke 
bus. En laatst waren er vier dagen 
lang modelvliegtuigenwedstrijden in 
Spaarnwoude. De laatste dag was 
er ook de Run voor Kika, waar hulp 
van het Rode Kruis nodig was, toen 
schoten collega’s uit Zandvoort te 
hulp. En wij assisteerden weer bij een 
wandeltocht in Zandvoort. We kregen 
zelfs een aanvraag uit Harlingen, 
waar de Tall Ships Race gaande 
was. Ook zijn we altijd aanwezig bij 
de Vierdaagse van Nijmegen, dat 
is een ontzettend groot evenement. 
Medewerkers van ons waren tevens 
aanwezig bij een groots opgezette 
fi etstocht in Amsterdam, daar waren 
we met een mobiele post, een 
post bij de start en fi nish en een 
verbindingsvoertuig aanwezig. De 
mobiele post is een post op wielen, 
die rijdt mee tijdens de route en kan 
zo nodig onderweg te hulp schieten. 
Dat is dankbaar werk. Maar het is 
hollen of stilstaan. Soms zit je de 
hele dag te wachten op iemand 
met bijvoorbeeld een snee in zijn 
vinger, dan gebeurt er weer van alles 
achter elkaar. En niet onbelangrijk: 
een EHBO-er van het Rode Kruis weet 
wat nodig is als hij alarm moet slaan, 
hoe hij hulp moet vragen. Zo kan 
dit ook snel en adequaat geboden 
worden. Inmiddels is er een nieuwe, 
opblaasbare tent aangeschaft 
die gebruikt gaat worden bij 
evenementen.’ Nico besluit: ‘Iedereen 
moet er uit halen wat er in zit. Als de 
organisatie tevreden is en de EHBO-
ers het naar hun zin hebben, dan ben 
ik zelf ook tevreden.’

De mensen moeten veilig 
hun werk kunnen doen!

Afra Bol – Verdonk (75) is 
negentien jaar vrijwilliger voor 
het Rode Kuis, tijdens Koningsdag 
mocht zij hier een Koninklijke 
onderscheiding voor ontvangen. 
In 1995 zag zij een advertentie 
in de krant staan, waarin om 
medewerkers werd gevraagd. 
Ze belde met Adri Wetselaar, die 
haar vroeg, wat ze wilde doen. ‘Ik 
dacht altijd, dat je een medische 
achtergrond moest hebben. En 
ik ben meer van de knutsels en 
de frutsels’, vertelt Afra. Maar ook 
daarmee kon ze er prima terecht, 
op de afdeling handwerken. Ze 
begon in woon- en zorgcentrum 
De Moerberg. Een jaar later 
werd aan Afra  gevraagd, of 
ze coördinator wilde worden. 
Sindsdien is zo coördinator 
voor de handwerkmiddagen 
in de woon- en zorgcentra 
De Moerberg, Breezicht en 
Het Vissershuis in IJmuiden en 
De Luchte en Huis ter Hage in 
Driehuis. Ze stuurt de vrijwilligers 
aan, regelt inval als er een 
medewerkers ziek of verhinderd 
is en ze zorgt voor voldoende 
materiaal. ‘Later ben ik een 
EHBO cursus gaan volgen, ik 
vond, dat ik dat wel aan het 
Rode Kruis verplicht was’,aldus 
Afra. De gebreide en gehaakte 
sokken, shawls, knuffelbeesten, 
geborduurde tafelkleden, kussens  
en nog veel meer,die tijdens de 
handwerkmiddagen werden 
gemaakt, werden jaarlijks tijdens 
een creatieve markt in een van 
de woon- en zorgcentra verkocht. 
Ook dit organiseerde Afra. De 
opbrengst was voor het Rode 
Kruis. Als dank hiervoor gingen 
Afra en de medewerkers koffi e 
drinken met gebak aan het 
Marktplein met de deelnemers. 
Dit was een uitje waar de mensen 
echt naar uit keken, sommigen 
kwamen maar weinig buiten. 
Er ging dan een hele bonte 
stoet door IJmuiden…mensen 
achter rolators en mensen in een 
rolstoel. Er werd veel gelachen 

en soms was er ook pech, zoals 
een lekke band. Dan werd er 
een benzinepomp opgezocht, 
om de band op te pompen. Er 
liep ook altijd een medewerker 
met een EHBO koffer mee. Ook 
was er ieder jaar een operette 
middag in de Doopsgezinde kerk 
in Oud-IJmuiden. ‘Daar kwamen 
alle groepen naar toe, dat was 
heel gezellig’, vertelt Afra. ‘Helaas 
kan dat allemaal niet meer, er is 
geen budget meer voor en alles 
is zo duur geworden. Jammer, 
want de mensen genoten er 
altijd zo van. Maar er wordt nu 
wel meer georganiseerd in de 
huizen zelf’. Afra zag door de 
komst van internet nog meer 
veranderen. ‘Eerst hadden we 
maandelijkse bijeenkomsten in 
het gebouw van het Rode Kruis 
in Velsen-Zuid. Daar wisselden we 
ideetjes uit. En niet onbelangrijk…
we zagen en spraken elkaar. 
Nu gaat alles veel meer via 
de mail en knutselideetjes 
worden van internet geplukt. 
Dat vind ik toch wel een beetje 
jammer. Maar gelukkig is de 
jaarlijkse Kerstmiddag voor alle 
medewerkers gebleven’, aldus 
Afra. Ze is ook aan het afbouwen. 
Het coördineren en het regelwerk 
laat ze nu aan anderen over. 
Maar de handwerkmiddag in De 
Moerberg, waar het ooit allemaal 
begon, die houdt ze in ere. En 
ze hoopt dat nog lang te mogen 
doen!
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Eind 2009 ging Marianne 
Poen met pensioen, in maart 
2010 kreeg ze bezoek van 
Dick van de Lubbe, die op 
dat moment voorzitter was 
van het Rode Kruis, afdeling 
Velsen. Hij moest stoppen 
vanwege andere bezigheden 
en vroeg Marianne om het 
voorzitterschap over te ne-
men. Zij wist daarvoor alleen 
over noodhulp van het Rode 
Kruis in het buitenland, wist 
niet dat er zo veel takken wa-
ren. Daarom woonde ze eerst 
bestuursvergaderingen bij en 
ging met mensen in gesprek 
om er achter te komen of het 
iets voor haar was. Dat was 
het. Ze begon rond mei, het 
was vanwege de vakantiepe-
riode rustig en ook de rest van 
dat jaar verliep relatief rustig.
 
Dat gaf Marianne de kans 
om goed rond te kijken en ze 
maakte kennis met het regio-
bestuur in Amsterdam. Waar 
ze veel van leerde en wat ze 
ook ontzettend leuk vond, dat 
waren de districtsvergaderin-
gen, waar alle voorzitters van 
de afdelingen uit Noord Hol-
land bijeenkwamen, zoals die 
van Hoorn, Schagen, Alkmaar 
en Bergen. Marianne: ‘Ik hoor-
de daar wat er speelde, wat 
er aan nieuws was en hoe je 
goed kunt samenwerken.’ La-
ter, per januari 2014, ging het 
Rode Kruis over op een an-
dere manier van besturen. De 
autonomie van de afdelingen 
nam af, er moest nog meer 
samengewerkt worden en er 
werd een groter beroep ge-
daan op de zelfredzaamheid 
van de doelgroepen. Dit had 
heel wat voeten in de aarde. 
Daarnaast kwam er een her-
indeling van de afdelingen 
binnen districten. Er bleven er 
slechts 25 over en dus  moest 
er een nieuw districtsbestuur 
komen. Marianne zat in de 
sollicitatiecommissie en ze 
was mede kwartiermaker: ze 
zocht nieuwe mensen en was 
daar tot eind december 2013 
erg druk mee. 

Het bestuur van de afdeling 
Velsen moest het meer dan 
een jaar zonder penning-
meester doen. ‘Gelukkig was 
daar toen Monique Weber 
voor de fi nanciële admini-
stratie en later Jack Peeters 
die het direct goed heeft 

aangepakt. Verder is Annet 
Vollebergh secretaris, Els Zorg-
drager is er voor de Sociale 
Hulp, Nico van Roden heeft 
als bestuurslid de logistiek 
onder zijn hoede en Harry La-
croix is bestuurslid opleidingen 
binnen Velsen en tevens co-
ordinator opleidingen. Velsen 
verzorgt de opleiding EHBO 
en AED voor geïnteresseerde 
burgers en bedrijven. Ook 
verzorgt Velsen de  bijscho-
ling van de huidige EHBO-ers.” 
Harry heeft dat tot nu toe heel 
goed gedaan en heeft daar-
mee voor Velsen een goede 
naam opgebouwd, daar zijn 
we uiteraard trots op’, aldus 
Marianne. Verder zat de af-
deling Beverwijk Heemskerk 
op een gegeven moment 
zonder bestuur, de afdeling 
Velsen werd toen gevraagd 
om een aantal taken over te 
nemen. Over de toekomst 
heeft Marianne een duidelijk 
beeld: ‘We zouden als afde-
ling Velsen graag het centrum 
worden van de opleidingen 
EHBO en AED voor alle afde-
lingen in ons nieuwe district 
Kennemerland.’ Marianne 
gaat stoppen als voorzitter: ze 
is ook raadslid voor de Partij 
van de Arbeid en ze wil die 
rollen scheiden. 

Ze blijft het Rode Kruis natuur-
lijk een warm hart toedragen 
en is dan ook naarstig op 
zoek gegaan naar een op-
volger. Die is gevonden in de 
persoon van Mees Hartvelt 
die zich op 4 oktober zal 
voorstellen tijdens de receptie 
vanwege het 100-jarig be-
staan. 

Ruud (76) en Rachel (72) Tierolf wonen 
nu in Bloemendaal, daarvoor woonden 
ze jarenlang in Santpoort. Ze zijn al heel 
lang actief voor de afdeling Velsen 
van het Rode Kruis. Ruud maar liefst 
55 jaar, tien jaar geleden ontving hij 
een Koninklijke onderscheiding voor 
zijn inzet. ‘In de oorlog heb ik een hoop 
menselijke ellende gezien. Daardoor 
wilde ik mensen gaan helpen. En ach, 
het is ook de aard van het beestje’, 
aldus Ruud. Rachel ging heel lang 
mee als helpende hand, ze was al in 
het bezit van een EHBO diploma. Ze 
ondersteunde Ruud, zette spullen klaar, 
maakte ook dingen schoon. ‘Zonder 
de hulp van Rachel had ik het nooit zo 
lang volgehouden’, laat Ruud weten. 
Door de komst van vier kinderen had 
Rachel een tijd lang thuis genoeg te 
doen, maar toen de kinderen groter 
werden, stond zij weer klaar voor het 
Rode Kruis. In de zomermaanden 
waren ze vaak op het strand te vinden. 
Het Rode Kruis zat toen nog in een 
houten gebouw, aan het einde van 
de Geul.  Ze maakten daar veel mee. 
Zoals het ongeval van twee zusjes, 
die te ver de zee in waren gegaan. 
Hulpverleners gingen het water in om 
de meisjes te redden, Rachel bleef 
achter op het strand om de moeder 
bij te staan. Het ene zusje kon gered 
worden, voor het andere meisje kwam 
de hulp helaas te laat. Vele jaren later 
kreeg Ruud een bedankbrief van 
het geredde meisje, nu een vrouw 
van in de veertig. En toen Ruud werd 
onderscheiden, was ze er ook bij. 
Jaren later, tijdens de aanslag op de 
Twin Towers in New York, waren er veel 
mensen op Schiphol gestrand. De 
vliegtuigen mochten niet opstijgen. Het 
Rode Kruis regelde een leegstaand 
asielzoekerscentrum, waar alle reizigers 
tijdelijk werden opgevangen. Ruud had 
daarbij als taak, om al die mensen in te 
schrijven. Daaronder waren Japanners 
en Chinezen, die hij niet kon verstaan…
Dat was weer iets heel anders. Ook 
kunnen ze zich nog een voorval uit 
het Thalia Theater herinneren. Dat was 
destijds in gebruik als bioscoop, er 
draaide een voorlichtingsfi lm. Over wat 
er allemaal mis kon gaan tijdens de 
bevalling. Er viel regelmatig iemand 
fl auw en Rachel en Ruud stonden dan 
klaar met een fl esje eau de cologne. Er 
bezochten toen een aantal Urker vissers 

de fi lm, die met hun boot in de haven 
van IJmuiden lagen aangemeerd. Op 
een gegeven moment hoorden ze 
een luid gesnurk…waren die vissers op 
een rijtje naast elkaar fl auw gevallen. 
Zij hebben de fi lm niet uitgekeken…
Ze assisteerden ook jarenlang bij grote 
evenementen, zoals bijvoorbeeld 
Beeckestijn Fair. En Ruud zat heel lang 
in een cabaretgroep, dat voorstellingen 
gaf tijdens feestavonden van het Rode 
Kruis. ‘Dat is nu ter ziele, veel mensen 
hebben het te druk tegenwoordig. 
Maar de saamhorigheid is er nog 
steeds’, meent Rachel. Vanwege 
hun leeftijd zijn de activiteiten op 
een lager pitje gezet. Tenminste…
ze zijn nog actief voor onder andere 
De Zonnebloem en als de nood 
aan de man is, maar ze staan niet 
meer als hulpverleners langs het 
voetbalveld of bij popconcerten. 
‘Mijn eerste dienst was op het 
voetbalveld. En ik hou helemaal niet 
van voetbal’, aldus Ruud. Ook zijn 
zij nog actief als lotusslachtoffers. 
Hun jarenlange ervaring bij de 
Santpoortse toneelvereniging Jan van 
Dommelen komt daarbij goed van 
pas. ‘We zijn dan zogenaamd met 
de auto verongelukt. Ruud kan er uit 
komen, ik zit bekneld. Hij gaat dan 
aan mijn arm trekken en in paniek 
roepen dat ik er uit moet komen. De 
cursisten moeten hem dan zien te 
kalmeren’,vertelt Rachel. In al die tijd 
zagen ze veel veranderen. Ook op 
bestuurlijk niveau. ‘Het was eerst een 
bestuur op afstand, nu is er veel meer 
contact met de mensen in het veld. 
We worden betrokken bij veranderingen 
en vorderingen. De voorzitter gaat ook 
collecteren voor het Rode Kruis, samen 
met haar man’, vertelt Ruud. ‘En er 
zijn gelukkig ook veel jonge mensen 
betrokken bij het Rode Kruis, daar neem 
ik mijn petje voor af’, aldus Rachel. 
‘Ruud en ik waren vorig jaar vijftig jaar 
getrouwd en ze stonden er allemaal. 
Ze hielpen met het huis versieren en bij 
het koken voor de gasten, geweldig’. 
Als Ruud en Rachel Tierolf over het 
Rode Kruis gaan vertellen, raken ze 
voorlopig niet uitgepraat. Toch heeft 
Ruud nog een verzoek..om de naam 
van mevrouw LaGro te noemen. Zij was 
destijds als arts actief betrokken bij de 
opleiding. Ruud heeft veel van haar 
geleerd. Waarvan acte!

Voorzitter Marianne Poen 
neemt afscheid van het 
Rode Kruis Velsen

Al 55 jaar bij het Rode Kruis
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Aan Marja Diemeer – Zandvliet 
werd vijf jaar geleden gevraagd of 
ze wilde collecteren voor het Rode 
Kruis, afdeling Velsen. Een week 
later werd ze gebeld: er waren 
genoeg collectanten, maar of ze 
wijkcoördinator wilde worden voor 
Velsen-Noord? Een week later werd 
ze weer gebeld: of ze de hele ge-
meente Velsen onder haar hoede 
wilde nemen? Ze hoefde het niet 
alleen te doen ,ze deed het samen 
met de secretaris, Frans Kremers . 
De vorige collecte was al een paar 
jaar geleden en er was bijna geen 
administratie van, dus het was een 
hele klus om dit op te zetten. Marja 
vond het inspannend, uitdagend 
maar ook heel leuk. En het loonde: 
dat eerste jaar werd er maar liefst 
9580,- euro opgehaald. Ze organi-
seerden de collecte drie jaar. Maar 
er ging ook ontzettend veel tijd in 
zitten. Daarom is Marja sinds vorig 
jaar gestopt met de algehele coör-
dinatie en doet ze alleen haar eigen 
wijk nog, Velsen-Noord. 
In 2010 nam ze ook het werk over 
van de vakantie coördinator , Gre 
Broek. Marja liep eerst een jaar met 
Gre mee, om de kunst af te kijken. 
Ze voelde veel voor deze klus: haar 
schoonmoeder kon door omstan-

digheden nooit op vakantie en 
mocht op een gegeven moment 
met De Zonnebloem mee. Het 
stond Marja nog helder voor ogen, 
hoezeer de vrouw daar van  geno-
ten had. Heel dankbaar werk dus: 
mensen die vaak aan huis of zelfs 
aan bed gebonden zijn, krijgen de 
gelegenheid om de sleur van alle-
dag te doorbreken, nieuwe mensen 
te ontmoeten en te genieten van 
cultuur en natuur. Of om juist lekker 

helemaal niets te doen. Een weekje 
weg doet wonderen.  Het Rode Kruis 
biedt verschillende mogelijkheden 
aan haar gasten. Zij kunnen een 
weekje varen met de Henry Dunant 
en er zijn drie verschillende aange-
paste hotels. IJsselvliedt, een mooi 
landhuis in het Gelderse Wezep, De 
Valkenberg in het eveneens Gel-
derse Rheden (met zwembad) en 
De Paardenstal, ook in Rheden. Dit 
is een kleiner hotel en heel huiselijk. 

Voorheen sliepen de vrijwilligers die 
mee gingen op de vakantieweek 
daar, nu slapen zij op de zolder van 
De Valkenberg. Marja houdt zich 
vooral bezig met de voorbereidin-
gen,  het is een hele papierwinkel, 
ook bezoekt Marja de gasten thuis. 
Ze vult formulieren in, kijkt of er spe-
ciale verpleegkundige hulp nodig 
is en regelt dat dan. Ook heeft ze 
hier over contact met Buurtzorg 
en activiteitenbegeleidsters uit de 
verzorgingshuizen. Elke gemeente 
krijgt een bepaald aantal plaatsen 
toegewezen en een tijdstip. Marja 
bekijkt wie er in aanmerking komen. 
Voorheen was er een wachtlijst, nu 
niet meer. Ook verzorgt ze het ver-
voer: de gasten worden desgewenst 
van huis opgehaald. Een heel ge-
regel dus . Marja gaat niet mee op 
vakantie, wel helpt ze soms met het 
wegbrengen van de gasten. ‘Ik weet 
wel, dat het best zwaar is: de vrijwil-
ligers zijn vaak al om 7.00 uur op en 
gaan pas rond 12.00 uur naar bed. 
Het is fl ink aanpoten. Maar iedereen 
doet het met liefde. Ons doel is om 
de gasten een fantastische vakan-
tieweek te bieden. En ik vind het 
voorbereidend werk ontzettend leuk 
om te doen, ik hoop het nog lang 
vol te houden!’ 

De IJmuidense Michel Lacroix (27) 
is zowat geboren en getogen bij 
het Rode Kruis. Zijn vader was al 
voor zijn geboorte EHBO’er, later 
werd zijn moeder dat ook. Vanaf 
1987 ging hij met zijn ouders mee 
naar evenementen waar zij als 
EHBO’ers actief waren, het is hem 
met de paplepel ingegoten. Op 
zijn twaalfde haalde Michel zijn 
jeugd EHBO-diploma. Daarna 
het offi ciële diploma en nu is 
hij alweer tien jaar medewerker 
bij het Rode Kruis. Hij begon als 
EHBO’er bij voetbalwedstrijden. 
Later werden dat grotere 
evenementen, zoals Beeckestijn 

Pop, het Havenfestival en de 
intocht van Sinterklaas. Het Rode 
Kruis verzorgt eigen opleidingen 
en cursussen en Michel volgde 
er diverse. Hij groeide door tot 
teamleider van de materiaalploeg 
van de geneeskundige eenheid 
noodhulp regio Kennemerland. 
Bij calamiteiten gaat een team 
van acht personen naar de 
plaats van de ramp om er een 
noodhospitaal op te zetten. Dit 
team zorgt onder andere voor de 
benodigde materialen en voor 
het opbouwen en afbreken van 
de tent. Ze kwamen bijvoorbeeld 
in actie nadat het vliegtuig van 
Turkish Airlines neerstortte, om 
het ambulancepersoneel bij te 
staan. Op de Zijlweg in Haarlem 
staat permanent een busje met 
materiaal klaar (Sigmabus), die 
direct uit kan rukken om ter plekke 
noodhulp te bieden. Ook is 
Michel plaatsvervangend hoofd 
verbindingen. De Verbindingsdienst 
van het Rode Kruis afd. Velsen is 
een ondersteunende dienst in het 
taakveld Noodhulp Nationaal. De 
dienst heeft zich gespecialiseerd in 

het verzorgen van communicatie 
en het beheren van 
communicatiemiddelen. 
Om goed te kunnen samenwerken 
en de inzet te coördineren, zijn 
verbindingsmiddelen cruciaal. Bij 
rampen en grote calamiteiten is 
het telefonienetwerk vaak zodanig 
overbelast, dat het lokaal uitvalt. 
Het Rode Kruis beschikt daarom 
over eigen radiofrequenties, 
waarover met portofoon 
en mobilofoon kan worden 
gecommuniceerd. 
De grootte van het netwerk 
kan variëren van twee 
portofoongebruikers tot meerdere 
hulpverleningsgroepen met een 
eigen meldkamer / VC Voertuigen. 
Michel ontmoette Danielle Bakker 
(26) in 2008 in Den Helder, tijdens 
een Tall Ships Race. Beiden 
waren ze daar actief als EHBO’er. 
Later kwamen ze elkaar weer 
tegen tijdens een cursus voor 
teamleiders in het Friese Koudum. 
Bij die gelegenheid wisselden 
ze mailadressen uit en zo is het 
gekomen….Michel trok na een 
poosje de stoute schoenen 

aan en vier jaar geleden 
verliet Danielle haar Gelderse 
woonplaats Brummen, om met 
Michel samen te gaan wonen. Ze 
begon bij de Velsense afdeling 
van het Rode Kruis als EHBO’er en 
ze werd teamleider Verwanten 
Informatie. Deze dienst zorgt tijdens 
rampen en calamiteiten voor 
het registreren van slachtoffers 
en het matchen. Familieleden 
van getroffenen, die op zoek zijn, 
worden geholpen bij het zoeken 
en vinden van de slachtoffers. 
Later werd ze plaatsvervangend 
hoofd bij de Bevolkingszorg/
Noodhulp regio Kennemerland, 
nu is ze er hoofd. Danielle: ‘Michel 
en ik zijn beiden onwijs betrokken 
bij het Rode Kruis. Het sluit aan bij 
de manier, waarop wij in het leven 
staan. Klaar staan en zorgen voor 
mensen in moeilijke situaties. Ook 
kunnen we ons helemaal vinden 
in de zeven grondbeginselen van 
het Rode Kruis: menslievendheid, 
onpartijdigheid, neutraliteit, 
onafhankelijkheid, vrijwilligheid, 
eenheid en algemeenheid’. 
Waarvan acte!

Dankzij het Nederlandse Rode Kruis genieten veel 
mensen van een onvergetelijke vakantieweek

Michael Lacroix, grootgebracht bij het Rode Kruis 
en zijn grote liefde daar gevonden
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DEM ook te sterk
voor Stormvogels
IJmuiden - In Beverwijk trad een 
matig spelend Stormvogels aan 
tegen DEM. Op de ranglijst ston-
den de Beverwijkers slechts één 
punt boven  het team van trai-
ner Dick-Jan Ente, dus mooi de 
gelegenheid voor de IJmuidena-
ren DEM op de ranglijst voorbij 
te gaan. Maar door het zwakke 
spel van Stormvogels kwam daar 
niets van terecht. Integendeel, 
DEM was het grootste gedeel-
te van deze IJmond-derby de bo-
venliggende partij en boekte dan 
ook na een 0-0-ruststand een 
verdiende 2-0-overwinning.
Na acht minuten zag de linker-
spits Roel Pitstra na een lan-
ge rush zijn inzet op de paal be-
landen en halverwege de eerste 
helft redde Stormvogels-doel-
man Danny Adrichem bekwaam 
op inzetten van Pitstra en Rem-
co Hoek. De mooiste kans voor 
Stormvogels kreeg centrum-
spits Patrick Krop. Hij zag zijn af-
standsschot via de deklat over 
gaan. Ruststand 0-0.
Nadat een minuut na de thee een 
inzet van Remco Hoek het alu-
minium raakte, had Pitstra, op-
nieuw na een lange rush, nu wel 
geluk met zijn harde schot, 1-0. 
Trainer Dick-Jan Ente wisselde 

meteen een verdediger voor de 
lichtgeblesseerde aanvaller Jeff-
fey Verweij, maar echt gevaar-
lijk konden de IJmuidenaren niet 
meer worden.
Met nog tien minuten te spe-
len was DEM dat wel. Uit een 
hoekschop wist invaller Leroy de 
Graaff, vorig seizoen nog selec-
tiespeler bij Stormvogels,  met 
een kopbal uit een hoekschop de 
stand op 2-0 te brengen. Dit was 
tevens de eindstand.
Zondag a.s. komt debutant Pur-
mersteijn, staande op een mooie 
tweede plaats, naar sportpark 
Zeewijk. De wonderen zijn nog 
niet de wereld uit.
Stormvogels zaterdag 1 ging op 
bezoek bij RCH in Heemstede en 
ondanks dat het team van trai-
ner Patrick Engelhart ongeïnspi-
reerd haar tegenstander te lijf 
ging, werd een 0-3-overwinning 
geboekt.Na een 0-0-ruststand 
bepaalden Nick Hoek met een 
afstandsschot en Swen Engels 
met twee doelpunten de eind-
stand op 0-3. Gelegenheidsdoel-
man Jasper van der Linden ver-
richtte vele sublieme reddingen, 
waardoor de nul gehandhaafd 
bleef. Zaterdag komt VV Bever-
wijk naar Sportpark Zeewijk.

SVIJ koploper 4e klasse
IJmuiden - Na vier wedstrijden 
is SVIJ met 10 punten koploper 
in de vierde klasse. Afgelopen 
zondag werd concurrent Olym-
pia Haarlem met 4-2 verslagen. 
Hoog tijd om Marco Adema de 
trainer van dit succesvolle team 
aan het woord te laten. 
,,Olympia Haarlem speelde ei-
genlijk precies zoals we het 
hadden verwacht. Een techni-
sche ploeg met veel snelheid 
op de fl anken. Wij domineerden 
een bepaalde fase in de wed-
strijd en liepen daardoor snel 
uit naar 4-1. Olympia Haarlem 
vind ik de sterkste ploeg tot nu 
toe. We zullen echter nog veel 
meer zware tegenstanders te-
genkomen.”
SVIJ staat nu bovenaan en dat 
is volgens Adema mooi meege-
nomen. Er is een brede selectie 
van ongeveer 18 spelers die al-
lemaal mee kunnen draaien in 
het eerste elftal. Het wordt nu 
ook zaak om de jongens die er 
dicht tegenaan zitten gemoti-
veerd te houden, want men zal 
deze competitie iedereen kei-
hard nodig hebben.
Volgens Adema heeft zijn team 
een aantal sterke punten. ,,Ik 
denk dat we een voetballen-
de ploeg hebben, die momen-

teel goed in balans is. Keeper 
en verdediging staan goed, op 
het middenveld heb ik contro-
leurs die een bal kunnen af-
pakken en creatieve spelers die 
een steekbal in de voeten heb-
ben. Voorin spelers die een goal 
kunnen maken. En we zijn ge-
lukkige niet afhankelijk van 1 
spits, meerdere spelers hebben 
scorend vermogen.’’
Adema verwacht dit seizoen 
veel van tegenstander VVH. 
,,Vorig seizoen al een goede 
ploeg en hebben in mijn ogen 
drie spelers erbij die nu meer-
waarde zijn voor het team. 
Spaarnwoude draait altijd goed 
mee en zal ook dit jaar weer 
moeilijk te kloppen zijn. HBC 
heeft een hele brede selec-
tie en gaat punten pakken en 
vergeet Olympia Haarlem niet, 
een uitstekende ploeg. Compli-
menten voor collega Jeroen de 
Vries die er een goede voetbal-
lende ploeg van heeft gemaakt 
en er de nodige discipline heeft 
gebracht. Als iedereen bij SVIJ 
gaat beseffen dat we het sa-
men moeten doen en  dat het 
teambelang boven het eigen 
belang gaat, dan gaan wij ook 
in de top meedraaien, dat weet 
ik zeker.’’

Driehuis - Voor beide ploegen 
stond er afgelopen zondag heel 
wat op het spel. Vitesse had nog 
geen punt weten binnen te halen 
terwijl Velsen maar één schamel 
puntje had gesprokkeld.  Velsen 
begon voortvarend en dat leid-
de al in de zesde minuut tot een 
kans voor Carlos Pereira na een  
voorzet van Tim Groenewoud. 
Twee minuten later bracht Car-
los dit keer Tim Groenewoud in 
stelling , maar zijn schot beland-
de in het zijnet.  Vitesse kreeg 
meer vat op het spel en Velsen 
verloor de grip op het midden-
veld en dat resulteerde na een 
kwartier in een doelpunt voor de 
thuisploeg. Een vrije trap vanaf 
de linkerkant werd van dichtbij 
ingeschoten waarbij doelman de 
Vries kon de bal niet onder con-
trole krijgen waarna Jort Kaan-
dorp de bal simpel over de doel-
lijn kon tikken: 1-0. Velsen had 
een goede mogelijkheid om vlak 
daarna de gelijkmaker te scoren 
maar de vrije trap op het randje 
van het strafschopgebied  smoor-
de in de muur van de verdedigers 
van Vitesse.  Bekend van Vitesse 
was dat in voorgaande wedstrij-
den  een voorsprong in het twee-
de gedeelte van de wedstrijd uit 
handen werd gegeven.
Met dit in het achterhoofd zet-
te Velsen een tandje bij en inder-
daad moest Vitesse achteruit. Dat 
leidde tot diverse mogelijkheden 
voor Velsen.  In de zes en vijftig-
ste minuut  zette uitblinker Mar-
tin Wal  Carlos Pereira vrij voor de 
keeper, maar zijn inzet trof weer 
geen doel. Velsen had de twee-
de helft de wedstrijd onder con-
trole en het wachten was op de 
gelijkmaker. Toch moest Velsen 
attent blijven op de counters van 
de thuisploeg. Maar steeds weer 
was Remco van Dam achterin 
de reddende engel. Velsen bleef 
met veel energie de aanval zoe-
ken. In de zeventigste minuut een 
mooie aanval via Stephan Claren-
burg die de bal scherp voortrok 
voor de voeten van Henk Swier. 
Maar oog in oog met de doelman 
wist ook hij de bal niet binnen te 
schieten. Toch was het die zelfde 
Henk Swier die een minuut later 
wel de gelijkmaker binnen werk-
te dankzij goed doorzetten van 
Tim Groenwoud: 1-1. In het laat-
ste kwartier had Velsen de wed-
strijd kunnen en moeten beslis-
sen. Vooral Tim Groenewoud had 
zeker twee mogelijkheden om de 
stand voor Velsen een beter aan-
zien te geven, maar  zijn scho-
ten hadden niet  de juiste rich-
ting om de doelman van Vitesse 
te verschalken. De bal breed  leg-
gen had wellicht een betere optie 
geweest…En zo eindigde dit du-
el in een stand van 1-1. Daarmee 
deed Velsen zichzelf toch echt te-
kort. Aanstaande zondag speelt 
Velsen thuis tegen Fortuna Wor-
merveer.

Velsen doet 
zichzelf tekort

VSV zaterdag 1 verliest
Velserbroek - Na een vlekkelo-
ze seizoenstart met drie overwin-
ningen uit drie wedstrijden stond 
er afgelopen weekend al, als je 
het zo al mag noemen, een vroe-
ge topper tegen mede-koploper 
Alliance op het programma. Een 
clash tussen jeugdige gretigheid 
(VSV) en geslepen ervaring (Al-
liance).
Door een uitlopend programma 
startte de wedstrijd helaas pas 
na half vijf, wat niet echt mee-
werkte op deze warme dag. Van-
af de aftrap een duidelijk over-
wicht voor VSV dat Alliance dui-
delijk maakte gekomen te zijn 
met intenties. Na 20 minuten 
werden er in het veld echter 
enige aanpassingen gedaan en 
schakelde Alliance over tot een 
kortere dekking met daar waar 
nodig wat meer fysiek in de du-
els. VSV was hier even door van 
slag en de eerste mogelijkheden 
voor de tegenstander dienden 
zich aan.
Nadat VSV rond de 25ste minuut 
al ontsnapte aan een penalty met 
keeper en doorgebroken spe-

ler was het even later alsnog Al-
liance dat een aanval goed wist 
af te ronden: 1-0. Na rust ont-
popte zich een wedstrijd waarin 
VSV met hun jeugdig elan streed 
voor een doelpunt en een Allian-
ce dat vooral achteruit werd ge-
drukt loerend op een counter om 
het zo af te maken.
Een gelijkspel had er zeker in 
gezeten, aangezien de dot van 
een kans die door VSV niet ver-
zilverd werd en een handsbal in 
het strafschopgebied van Allian-
ce welke door de scheidsrech-
ter werd weggewoven, maar het 
mocht uiteindelijk niet zo zijn. 
Conclusie voor nu: geslepen er-
varing, lees de hele wedstrijd 
verbaal bezig zijn de scheids-
rechter te beïnvloeden en de te-
genstander uit de wedstrijd te 
halen, daar waar nodig het fy-
siek niet schuwen en handig 
vrije trappen uitlokken bleken 
uiteindelijk het verschil te maken 
in deze wedstrijd. Voor de zater-
dag 1 van VSV een goed leer-
moment in hun ontwikkeling van 
jonge honden naar...

Eerste winst IJmuiden
Velsen - De eerste drie wed-
strijden liet VV IJmuiden al zien 
een ploeg te zijn om rekening 
mee te houden in de derde klas-
se. Het geluk ontbrak echter om 
dit te vertalen naar de ranglijst. 
Afgelopen zaterdag werd me-
de-koploper HCSC uit Den Hel-
der met 3-0 terecht gewezen. 
De eerste helft werd HCSC vast 
gezet op de eigen helft, waar-
door het niets anders kon dan 
de lange bal hanteren. IJmui-
den kwam geheel terecht op 

voorsprong door Mitchel Post. 
De tweede helft kwam IJmui-
den al snel op 2-0 via Wesley 
Heeres. Even leek HCSC het ini-
tiatief te nemen en creëerde het 
wat kansen, maar de 3-0 van 
Martijn Visser en een tweede 
gele kaart voor de HCSC-spits 
maakte aan alle illusies een ein-
de. Aanvoerder Meiboom, die 
zijn 200ste wedstrijd speelde, 
zag zijn ploeg strijden voor el-
ke meter en was uiteraard zeer 
tevreden.

VVH klimt naar 2e plek

Velsebroek - De derby tussen 
VVH/Velserbroek en Spaarnwou-
de is uitgemond in een 1-0 over-

winning voor VVH. Het duel ken-
merkte zich door een aanvallend 
VVH en een afwachtend Spaarn-
woude. Door de gesloten defen-
sie van Spaarnwoude was het 
voor VVH moeilijk om tot uitge-
speelde kansen te komen, maar 
de thuisploeg gaf zelf ook niets 
weg. Tien minuten voor tijd zette 
Jeffrey Kors de Velserbroekers op 
een 1-0 voorsprong waarna de-
ze niet meer uit handen werd ge-
geven. Het was tevens een zeer 
sportieve wedstrijd van beiden 
kanten. Na afl oop hebben zanger 
Peter de Haas en DJ Jack Blok 
de avond voorzien van leuke mu-
ziek en zat de sfeer er bij VVH 
nog lang in. Supporters, spelers 
en andere belangstellenden zul-
len ongetwijfeld uitkijken naar de 
volgende ontmoeting bij Spaarn-
woude. Door de overwinning op 
de Spaarndammers is VVH ge-
klommen naar plaats 2. Volgen-
de zondag wacht de ontmoeting 
met HBC op het sportpark van de 
Heemsteedse club.









IJmuiden - T-Hagenbouw is in drie jaar tijd gegroeid tot een professioneel en vakkun-
dig aannemersbedrijf dat staat voor kwaliteit. Zij zijn gespecialiseerd in onder ande-
re nieuwbouw, verbouw en onderhoud.
Aannemer Tim Hagen geeft de klanten altijd een eerlijk en persoonlijk advies en luis-
tert goed naar de wensen. Kortom, hij geeft de service waar elke klant naar verlangt. 
Hij heeft zijn ervaring bij diverse bouwbedrijven opgedaan waardoor hij vaktechnisch 
en snel kan werken.

T-Hagenbouw werkt uitsluitend met dezelfde zeer ervaren mensen. Daardoor kan 
men vertrouwen op een goede kwaliteit en de zekerheid dat de werkzaamheden in 
een korte periode gerealiseerd worden. Men hoeft dus niet maandenlang in een ver-
bouwing te zitten. Alles is bespreekbaar en T-Hagenbouw zorgt voor een goede ga-
rantie.

Niet alleen voor een complete verbouwing van een woonhuis, een nieuwe dakkapel 
of voor een op- of aanbouw is men bij T-Hagenbouw aan het juiste adres,  want ook 
voor de kleinere klusjes kunt u op dit bedrijf vertrouwen. 
Voor een vrijblijvende offerte of vragen kan men contact opnemen via 06-18065876 of 
nog sneller: info@t-hagenbouw.nl.

Schilderen of kunststof 
kozijnen van Kumaro?

Trends op tegelgebied 
bij Beenhakker Tegels

IJmuiden - Beenhakker Tegels  importeert tegels rechtstreeks uit Italië en heeft 
daardoor direct contact met de tegelfabrieken in Italië en Spanje. Hierdoor is 
Beenhakker Tegels snel op de hoogte van de nieuwste trends. De grote forma-
ten en donkere vloertegels zijn al geruime tijd zeer populair. De donkere beton-
look tegels zijn hiervan een goed voorbeeld. Beenhakker Tegels heeft meerde-
re betonlook series in de showroom en vele maten en kleuren zijn ook direct 
uit voorraad leverbaar. 
Een andere trend zijn de natuurlook tegels, bijvoorbeeld hout-, natuursteen- en 
hardsteenlook tegels. De houttegels zijn er in veel uitstralingen en maten. De 
kleinere maten, vanaf 15 x 60 cm zijn ideaal voor de badkamer, keuken en gang. 
De grotere maten, tot wel 40 x 180 cm, zijn zeer geschikt voor woonkamers. 
De natuursteenlook tegels zijn gevarieerd in kleur en patroon waardoor ze in 
elk huis pas-
sen. De grijze 
Unicom Quar-
zite van 40 bij 
60 cm is bij 
Beenhakker Te-
gels uit voor-
raad leverbaar. 
De hardsteen-
look tegels zijn 
getrommeld en 
leverbaar met 
b i j p a s s e n d e 
stroken.
De nieuwste 
trend op tegel-
gebied zijn de 
retro tegels. 
Hierbij zijn te-
gels van vroeger in een moderne variant uitgebracht. Een voorbeeld hiervan 
zijn de vernieuwde ‘metro’-tegels. Deze facettegels zijn door de Italiaanse fabri-
kant ImolaCeramica opnieuw uitgebracht. Door een nieuwe maat, 12 x 18 cm 
en meer kleuren heeft de serie Cento per Cento een moderne uitstraling ge-
kregen. ImolaCeramica heeft ook een serie geïntroduceerd, die geïnspireerd is 
op een serie die al in 1874 door het bedrijf werd geproduceerd. Deze serie is 
ideaal voor klassieke ruimtes. Kijk voor meer voorbeelden op www.beenhak-
kertegels.nl.
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IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen, gelegen aan de Maxwellstraat 1 in IJmui-
den. kan een uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien, dakkapellen en veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn in vele uitvoe-
ringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk. 
Nieuw in het programma zijn de kunststof kozijnen met houtlook verbinding, dit houdt in dat 
de hoeken recht en gekontramald worden, waardoor de kunststof kozijnen nog meer lijken 
op houten kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen zorgen voor een ware metamorfose in 
zowel moderne als klassieke stijl met een natuurlijke uitstraling. Kumaro kunststof kozijnen 
worden volgens de strenge VKG-normen geproduceerd en gecontroleerd. Het hele produc-
tieproces vindt plaats onder het KOMO, SKG, en Politie-Keurmerk.

Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium, en hout heeft Kumaro ook kunststof dak-
kapellen in het programma, waarbij de klant de keuze heeft uit de traditionele opbouw 
ter plaatse of de budgetvriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. Beide dakkapellen 
worden in een dag geplaatst. Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, boeidelen en 
gevelbekleding met onderhoudsarme producten kan Kumaro voor u verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Door een veranda te plaatsen kan men langer 
van de zomer, voor- en najaar genieten. Een veranda met de afmeting van 5 bij 2,5 meter (b 
x d) is al vanaf 1.795 euro leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de veranda af te 

sluiten met kozijnen, waardoor u een ware wintertuin creëert.
Ook het plaatsen van aan-, uit- en opbouwen, en andere werkzaamheden in en 
om het huis kan Kumaru voor u verzorgen door het eigen bouwbedrijf. Voor zo-
wel het plaatsen van kozijnen als andere bouwkundige werkzaamheden kunt u 
nog tot 1 juli 2015 gebruik maken van de 6% BTW regeling, vraag wel naar de voor-
waarden. Voor u een reden om nu de stap te zetten, en Kumaro te bellen voor een 
vrijblijvende afspraak.
Voor een vrijblijvende offerte komt Kumaro ook bij u langs om de mogelijkheden 
door te nemen. Bel voor informatie 0255- 512109, www.kumarokozijnen.nl.

T-Hagenbouw: 
‘Kwaliteit is onze 

mentaliteit!’





Vloer- en raamproducten 
voor elke woonstijl

IJmuiden - Wooncentrum Ubo Kok levert met tapijt, gordij-
nen, binnen- en buitenzonwering, behang, vinyl, PVC-stro-
ken, laminaat en karpetten een compleet en op alle woon-
stijlen een woonwensen afgestemde collectie interieurpro-
ducten en vloersystemen.
De collecties zijn volledig afgestemd op de wensen van de 
klant, dankzij een herkenbaar en eigentijds concept.

Ubo Kok staat 
voor een inte-
rieur voor elke 
woonstijl waar-
bij de klant kan 
kiezen op ba-
sis van ‘value 
for money’. En 
waarbij de kern-
waarden be-
trouwbaarheid 
en eerlijkheid 
uitmonden in 
een ‘beste koop’ 
voor de klant.

Kom gerust eens vrijblijvend langs om u te vergapen aan 
de bijzondere mogelijkheden. De adviseurs van Ubo Kok 
helpen u graag met een deskundig advies.
U vindt Wooncentrum Ubo Kok aan het Marktplein 24 in 
IJmuiden, telefoon 0255-536060 of info@ubokok.nl.

Vlas uit Amsterdam 
voor Aquamarijn 
natuurverf

Schilderwerken F.J. Heeremans

Ware vakkennis
en topkwaliteit

IJmuiden - Frank Heeremans van Schilderwerken F.J. Heere-
mans heeft al ruim 34 jaar ervaring in het schilderen, zowel bin-
nen als buiten als onderhoudswerkzaamheden. Hij is een vak-
man, die voor particulieren en voor bedrijven werkt. Vakkennis 
en kwaliteit gaan bij hem hand in hand, hij werkt uitsluitend met 
kwaliteitsproducten zoals Sigma en Sikkens. 
Frank werkt netjes, is eerlijk en betrouwbaar en zijn vakwerk 
is niet al te duur. Voordat hij aan een klus begint, komt hij al-
tijd eerst bij de klant langs om het te bespreken en afspraken te 
maken. Zo weten klanten duidelijk waar ze aan toe zijn. 
Ook deze winter kunnen opdrachtgevers profiteren van een 
fantastische korting op het schilderwerk in de vorm van de win-
terpremie. Dit houdt in dat per schilder een korting van 45 eu-
ro per dag wordt gegeven, indien de klus minstens drie dagen 
duurt. Dit geldt van november tot 15 maart. Dat voordeeltje van 
de overheid loopt toch lekker op. 
Voor alle woningen die ouder zijn dan twee jaar wordt in 2014 
bovendien slechts een BTW-tarief van zes procent berekend, zo-
wel voor het binnen- als buitenschilderwerk. 
Frank geeft bovendien vier jaar garantie op al het schilder-
werk. ,,Ik geloof niet in het afsluiten van onderhoudscontrac-
ten. Ik snap wel dat grote schildersbedrijven er mee werken: 
zo houden zij het personeel tijdens de wat stillere periodes aan 
het werk. Zij komen dan voor een jaarlijkse controle, maar dat 
is onzin en er moet 
wel voor worden 
betaald’’, aldus 
Frank. ,,Als je goed 
vakwerk aflevert, 
dan heb je de eer-
ste drie jaar geen 
omkijken naar het 
schilderwerk. Ik 
ben meer van: een 
man een man, een 
woord een woord. 
Ik maak duidelij-
ke afspraken.’’ Voor 
advies mag Frank 
Heeremans altijd 
gebeld worden, hij 
staat graag voor de 
mensen klaar. Ook 
voor een gratis en 
vrijblijvende offerte 
is hij bereikbaar via 
06-54383036.
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PVC-stroken van Wooncentrum Ubo Kok
Levensecht en vrijwel onverslijtbaar

IJmuiden - Bij Rigo Verfcentrum in IJmuiden werkt men hard aan het 
maken van verse natuurverf. Ze nemen het dit keer wel heel letterlijk 
en hebben (inmiddels voor het derde jaar op rij) een aantal velden 
vlas gezaaid in de hen omringende polders. 
Vlas is een Oud-Hollands gewas, dat tegenwoordig nog maar wei-
nig geteeld wordt in Nederland. Wanneer het blauwpaarse bloeme-
tje is uitgebloeid, vormt de plant een zaaddoosje. Uit het lijnzaad 
wordt voor Aquamarijn lijnolie geperst, wat een belangrijke grond-
stof is voor deze natuurverf. Natuurverf is verf waar zo min mogelijk 
synthetische en fossiele grondstoffen in gebruikt zijn. En dat is pre-
cies wat de verffabriek voor ogen heeft. Minder milieubelasting, min-

der vervoer, en een regionale verankering van grondstoffen waar ze in geloven.
Steeds meer particulieren, maar ook bedrijven en gemeentes kiezen voor deze duurzame verf. Zo is onlangs 
het gemeentehuis van Velsen in een nieuwe jasje gestoken met Aquamarijn natuurverf, en krijgt ook het VU 
Medisch Centrum binnenkort weer een vers laagje verf. En dit najaar verkoopt Rigo Verfcentrum dus ‘verse 
verf’ van Aquamarijn, met lijnolie van Hollandse bodem. Rigo Verfcentrum IJmuiden, IJmuiderstraatweg 6-8, 
IJmuiden, 0255-515153. Zie ook www.rigoverfcentrum.nl.

IJmuiden - ,,De prints van onze PVC-stroken vertonen geen regelmatig terugkerend patroon, maar ge-
ven uw vloer juist een uniek karakter’’, vertelt Ubo Kok van het gelijknamige wooncentrum. ,,Door de 
veelheid aan verschillende stroken en afwisselingen in het leggen ontstaat een volstrekt natuurlijk ogend 
geheel, een vloer waarvan geen vierkante meter hetzelfde is. De vloeren combineren de natuurlijke uit-
straling van hout of steen met de meer praktische en comfortverhogende eigenschappen van kunststof 
vloeren. Dat zorgt ervoor dat onze PVC-stroken een zeer geschikte keuze zijn voor bijvoorbeeld gezinnen 
met ravottende kinderen en al even onstuimige huisdieren.’’ Gemors in de keuken, modderpoten, een 
plasje water onder de wastafel, een omgevallen drinkbak, kaarsvet, omvallende wijnglazen: de PVC-
vloeren van Ubo Kok blijven er volstrekt onaangedaan onder, omdat alles vliegensvlug met een voch-
tig doekje verwijderd kan worden en geen sporen achterlaat. ,,Ook een bureaustoel op wieltjes maakt 
geen indruk op deze vloer’’, aldus Ubo. ,,Daar komt bij dat de PVC-stroken aangenaam aanvoelen, ze-
ker in combinatie met vloerverwarming, vriendelijk zijn voor kinderknietjes en ellebogen, en door de vol-
ledige verlijming en het enigszins flexibele materiaal geen hinderlijke contact geluiden verspreiden.’’
,,Voor de collectie zijn wij op zoek geweest naar de meest inspirerende vloeren’’, vervolgt de Velsense 
ondernemer. ,,Vloeren met nonchalante of zelfs ruige uitstraling. Expressieve en warm ogende vloeren. 
En vloeren met juist een verstild karakter. Met hun levensechte detaillering, hun dieptewerking en fasci-
nerende kleurnuances verstellen deze vloeren een verhaal. Het verhaal van uw leven!’’

Houdt u van warmte en intimiteit, van licht en landelijke charme of de robuuste, haast adellijke chique 
van een stenen vloer uit een Spaans landhuis? Gaat uw voorkeur uit naar een vloer, die haast door de 
vorige bewoners te zijn achtergelaten omdat hij eenvoudigweg bij het huis hoorde? Of gaat u liever voor 
nieuw, fris en modern? Met PVC-stroken van Ubo Kok zijn er geen praktische bezwaren meer die uw 
keuze in de weg staan. Bekijk de advertentie in deze krant voor een ongelofelijk aanbod.
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Colofon

Burendag SWV succes
SWV – Zaterdag 27 okto-
ber was de landelijke Buren-
dag, gesponsord door D.E. en 
het Oranjefonds. Door het he-
le land vonden activiteiten 
plaats. In Velsen werden naast 
de initiatieven van buurtbewo-
ners ook door maar liefst drie 
buurtcentra van SWV activitei-
ten georganiseerd in het ka-
der van Burendag. Buurtcen-
trum de Dwarsligger en Seni-
orencentrum Zeewijk in IJmui-
den hadden een ontbijt met o.a. 
broodjes met gekookte eieren, 
een springkussen en kraam-
pjes met informatie van de or-
ganisaties S.I.G. en Stichting 
Philadelphia. Accordeonist Ed 
Lelieveld zorgde voor de muzi-
kale inbreng op deze ochtend 
op het veld bij de Dwarslig-
ger. Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet in Velsen-Noord heeft 
deze dag groot uitgepakt (me-
de dankzij de Rabobank en Ta-
taSteel) om zo ook voor de wijk 
haar 50 jarig bestaan te vieren. 
Er was een spannende kinder-
talentenjacht en een picknick. 
De Wico’s verzorgde een gezel-
lig deuntje tijdens de ochtend. 

Robin Mooijen sloot het feest 
met een geweldig optreden af. 
Nu nog de taak om één van de 
buurtwensen uit de wensboom 
werkelijkheid te laten worden. 
Op het veldje naast Buurtcen-
trum de Spil, vonden ook een 
aantal leuke activiteiten plaats. 
Medewerkers en vrijwilligers 
van het project Kansen & Zo 
zorgde voor een springkussen, 

een kleurwedstrijd en sminc-
ken. Daarnaast was er een ver-
zorgde lunch met koffie en thee 
voor de buurtbewoners. De ac-
tiviteiten van deze drie cen-
tra werden bezocht door veel 
buurtbewoners. Het was gezel-
lig en de bezoekers waren en-
thousiast. De Burendag was 
daarom ook voor Stichting Wel-
zijn Velsen een groot succes.

Begeleidster 
gezocht 

De Driehoek - Voor de periode 
23 september t/m 13 november 
zoeken wij een creatieve bege-
leidster voor Breiclub De Losse 
Steek. De breiclub is op donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur in Dorpshuis de Driehoek in 
Driehuis. Een aantal dames brei-
en maar er wordt ook gewerkt 
aan de Nederlandse taal, ge-
dichten geschreven en manda-
la’s gekleurd. De begeleidster 
moet kunnen breien maar nog 
belangrijker is haar aandacht 
verdelen over meerdere perso-
nen die met verschillende activi-
teiten bezig zijn. De huidige be-
geleidster vertrekt voor een aan-
tal weken naar het buitenland, 
zij vervult een belangrijke rol in 
deze gezellige en gemoedelij-
ke club. Meer weten? Bel 0255-
520850 vraag naar Janneke.

WonenPlus - Vrijwilligers van 
de Felicitatiedienst bezoeken ja-
rige 80-plussers in Velsen, ie-
der jaar rond hun verjaardag. 
De vrijwilligers brengen een pre-
sentje mee en geven, tijdens een 
vriendschappelijk gesprek, in-
formatie over diverse zaken. We 
signaleren ook wanneer er even-
tueel sprake is van bijvoorbeeld 
eenzaamheid of behoefte aan 
hulp. Wanneer er geen behoef-
te is aan zo’n bezoek kan dat van 
te voren worden aangegeven. 
Voor Driehuis zijn wij nog drin-
gend op zoek naar enkele vrijwil-
ligers. Onze voorkeur gaat hierbij 
uit naar mensen die beschikken 
over goede sociale vaardigheden 
en inlevingsvermogen. Meer we-
ten? Bel 0255-518888.

Felicitatiedienst

Zeewijk - Iedereen kent het ge-
voel van de eerste zonnestralen 
op de huid, van de koestering 
onder een warme douche, van 
het eerste kopje koffie of thee 
in de ochtend, van een compli-
ment over je uiterlijk, van een 
licht erotische aanraking, kort-
om een gelukzalig gevoel. Deze 
workshop richt zich op het sti-
muleren van de natuurlijke aan-
maak van oxytocine door de her-
senen. Wilt u zich ook beter gaan 
voelen? Geef u nu op voor deze 
gratis workshop! De workshop 
wordt gegeven door Lisette Gut-
ker de Geus. En is op woensdag 
8 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
in Seniorencentrum Zeewijk in 
IJmuiden. Inloop vanaf 14.15 uur. 
Van tevoren opgeven via 0255-
520650.

Workshop 
‘Voel je goed!’

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei worden op de donder-
dagen opnieuw een workshop 
‘Omgaan met Android op je ta-
blet’ voor senioren gegeven. In-
schrijven graag vanaf nu. In de-
ze workshop wordt aandacht be-
steed aan het apparaat zelf en 
Android, het besturingssysteem 
op de meeste tablets. Onder an-
dere wordt gekeken naar inter-
net, facebook, foto’s uitwisselen 
tussen tablet en computer enz. 
De kosten bedragen 10 euro per 
deelnemer. De workshop duurt 
van 13.30 tot 16.00 uur; graag uw 
eigen tablet meenemen! U krijgt 
een handleiding mee. Meer we-
ten? Bel 0255-510652. 

Tabletworkshop

De Brulboei – In Buurthuis de 
Brulboei is op woensdag 8 oktober 
weer de maandelijkse filmavond 
voor vrouwen. Deze keer staat de 
film De Toscaanse Bruiloft op het 
programma. Sanne runt samen 
met haar vader en stiefmoeder Ca-
sa Matrimonio, een luxe vrijstaand 
landhuis in het zonovergoten Ita-
lië waar mensen hun droombrui-
loft kunnen vieren. Voor sommi-
ge is het landgoed echter bekend 
terrein en zij komen er wel heel 
graag. De entree is is 2,50 euro en 
de film begint om 20.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-510652

Filmavond

Brulboei/Hofstede – Er is weer 
een sushiworkshop in Buurt-
huis de Brulboei in IJmuiden op 
7 november van 19.30 tot 21.30 
uur, en op 21 november in Wijk-
centrum de Hofstede van 19.30 
tot 21.30 uur. Wat wordt er ge-
maakt? Tijdens de workshop 
worden er 4 soorten sushi ge-
maakt, waaronder 2 verschillen-
de rollen. Uit 1 rol worden er 8 
tot 10 stukjes sushi gesneden. 
Elke deelnemer gaat met 20 tot 
24 stukjes sushi naar huis. Prijs 
voor deze workshop is 10 euro 
p.p. De ingrediënten betaald u 
rechtstreeks aan de docente (15 
euro), hier krijgt u alle benodigd-
heden voor en een digitaal re-
ceptenboekje. U kunt zich aan-
melden via www.welzijnvelsen.
nl of bij Buurthuis de Brulboei. 
Meer weten? Bel 0255-548548 
vraag naar Daniella.

Creatieve 
sushiworkshop

Kansen & Zo - In de maand ok-
tober is er opruiming bij kleding-
winkel 2de Kans. Op de gehele 
zomercollectie geldt, 2+1 gratis. 

Op=Op. U bent van harte wel-
kom op maandag tussen 9.30 
en 11.30 uur in Buurtcentrum de 
Spil. Voor informatie over de kle-

dingwinkel 2de Kans, vraag naar 
Femke Maas, 06-23802814 of 
mail naar kansenenzo@welzijn-
velsen.nl

Kledingwinkel 2de Kans
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Stank Wijk een Zeeërweg 
en IJmuiderstraatweg
Er zijn de laatste dagen veel 
klachten binnengekomen over 
stankoverlast rondom de Wijk aan 
Zeeërweg en de IJmuiderstraat-
weg. De gemeente licht graag toe 
waar deze stank vandaan komt en 
wat er gaat gebeuren.

De gemeente vervangt momenteel 
de riolering in de IJmuiderstraat-
weg.  Bij de kruising met de Spilber-
genstraat blijft het oude riool echter 
liggen. De riolering ligt hier op cir-
ca zes meter diepte en is zeer groot. 
Het vervangen van deze riolering is 
risicovol. Daarom heeft de gemeente 
besloten een nieuwe rioolbuis in de 
oude rioolbuis aan te brengen. De-
ze nieuwe rioolbuis bestaat uit een 
kous van glasvezel, die ingevoerd 
wordt in de riolering. Na het aan-
brengen van de kous zorgt Uv-licht 
ervoor dat de kous uithardt. Deze 
methode heet relinen. 

Stankoverlast
Bij deze klus is het van belang, dat 
vooraf het riool goed wordt gerei-
nigd. Om te zorgen dat u tegelijker-

tijd ongestoord water kan blijven af-
voeren, wordt het rioolwater langs 
het werkgebied gepompt. Zowel bij 
het reinigen als bij het lozen van het 
verpompte rioolwater komt stank 
vrij.  De putten liggen immers open.  
Afgelopen maandag heeft de ge-
meente het eerste rioolgedeelte ge-
relined. Ook de dagen erna vinden 
deze werkzaamheden nog plaats. 
Doordat de rioolgedeelten allemaal 
andere diameters hebben kan dat 
niet in één keer worden uitgevoerd. 
Als het werk klaar is worden de put-
ten hersteld en bestaat er geen kans 
meer op stankoverlast. 

Waterslot
Een bijkomend nadeel is, dat het in 
de maand september weinig heeft 
geregend. Sommige putjes in de 
straat, die het regenwater afvoeren 
zijn daardoor droog komen te staan. 
Het waterslot werkt dan niet. Door 
het windstille nazomerweer blijft de 
stank langer hangen. De straatkol-
ken zijn inmiddels door de gemeen-
te nagelopen en zo nodig aangevuld 
met water. 

Lezing in bieb Velserbroek

‘Positief opvoeden: zelf-
vertrouwen stimuleren’
Opvoeden doet iedereen op z’n 
eigen manier! Maar elke ouder wil 
natuurlijk wel dat zijn of haar kind 
zelfverzekerd en sociaal vaardig 
opgroeit.

Goed communiceren met anderen, 
positief denken en zelfstandig wor-
den zijn voorbeelden van vaardig-
heden die kinderen een grotere kans 
van slagen geven op school en in hun 
verdere leven. De basis wordt al ge-
legd in de vroege kinderjaren. Maar 
hoe doe je dat dan, zelfvertrouwen 
stimuleren van je kinderen? Kun jij 
daar hulp bij gebruiken? Het cen-
trum voor Jeugd en Gezin IJmond 
biedt ouders (met kinderen tot 12 
jaar) deze lezing gratis aan op don-
derdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur in de bibliotheek Velserbroek. Je 
kunt je inschrijven via www.cjgacti-
viteiten.nl of bel 088-9958499. Doe 

het snel, want het aantal plaatsen is 
beperkt. 

Waterlelie wordt fietsstraat
De Waterlelie in Velserbroek wordt 
een fietsstraat. Deze straat is on-
derdeel van de hoofdfietsroute 
tussen Santpoort-Noord en Velser-
broek. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen zijn daarom van 
mening dat de Waterlelie ingericht 
moet worden als fietsstraat, waar-
bij de woningen aan deze straat ui-
teraard goed bereikbaar moeten 
blijven.

Bredere parkeervakken
Op het voorstel van het gemeentebe-
stuur waren diverse inspraakreacties 
van omwonenden binnengekomen. 
Hun belangen zijn afgewogen tegen 
het algemeen belang om van de Wa-
terlelie een fietsstraat te maken. Wel 
heeft de inspraak ertoe geleid, dat de 
parkeervakken naar 2.00 meter wor-
den verbreed. Dit gaat overigens ten 
koste van de groenstrook. Door deze 
wijziging kunnen de bewoners de au-
to wat verder van de fietsstraat afzet-
ten, wordt de situatie veiliger en is de 
straat minder gevoelig voor vanda-
lisme. Een ander voordeel is, dat de 

fietsstraat hierdoor iets verder van de 
woning af komt te liggen en het trot-
toir een bredere uitstraling krijgt.

Beklagrecht
De herinrichtingsplannen zijn ter in-
zage gelegd in het stadhuis gedurende 
de inspraakperiode van 17 juni tot 8 
september 2014. Alle reacties zijn tij-
dens de inspraakperiode naar voren 
gebracht en puntsgewijs van een ant-
woord voorzien in een inspraakrap-
portage. Op basis hiervan heeft het 
college besloten. Tot 27 oktober 2014 
is het mogelijk schriftelijk beklag te 
doen over de inspraakprocedure. Kijk 
voor meer info en de volledige situa-
tietekening op www.velsen.nl.

Ook in 2014 heeft camping De Duindoorn weer een Green Key  prijs in de 
wacht gesleept. Dit keer de Green Team Award, een prijs die staat voor duur-
zaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van mi-
lieuzorg. Op de foto ziet u wethouder Annette Baerveldt die Yvonne Lubbers, 
eigenaresse van de camping, van harte feliciteert. (foto: Reinder Weidijk)

Bloemen voor De Duindoorn
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Onderzoek naar dienst- 
verlening gemeente Velsen
In de periode van 1 oktober tot 
en met 31 december 2014 vindt 
er een onderzoek plaats naar de 
dienstverlening van de gemeen-
te Velsen. Mensen, die in deze pe-
riode contact hebben met de ge-
meente zullen worden gevraagd 
om hun ervaringen m.b.t. dit con-
tact te delen. Ook uw spontane 
reactie is van harte welkom!

Bezoekers aan de balie, bellers en e-
mailers naar de gemeente, maar ook 
bezoekers van onze website ( www.
velsen.nl) krijgen een verzoek om 
het enquêteformulier in te vullen. 
Leden van het (digitale) Burgerpa-
nel worden eveneens benaderd. De 
gemeente hoopt zo een goed beeld te 

krijgen van haar dienstverlening, zo-
dat zij nog beter kan inspelen op de 
behoeften, wensen en verwachtin-
gen van burgers en ondernemers.

Hebt u in deze periode geen contact 
gehad met de gemeente, maar wilt 
u toch graag uw mening geven? Dan 
nodigen wij u van harte uit om via 
onze website www.velsen.nl aan het 
onderzoek mee te doen. Op de home-
page van de website vindt u een link 
naar het enquêteformulier.

Invulling van de vragenlijst gebeurt 
anoniem. De resultaten van het on-
derzoek zullen begin 2015 op de 
website www.velsen.nl worden ge-
presenteerd.

Actie ‘Stop Woning-
inbraken’ succesvol
Vanaf 22 september jl.zijn speci-
fieke preventieteams actief in de 
gemeente. Medewerkers van ISA 
Security geven bewoners informa-
tie over hoe zij hun woning beter 
kunnen beveiligen.

In IJmuiden-Noord is de aftrap gege-
ven. Er worden wijken bezocht waar 

relatief veel wordt ingebroken. Deze 
straten zijn geselecteerd aan de hand 
van politiegegevens. Alle bewoners 
van deze straten ontvangen een brief 
van de gemeente waarin het bezoek 
wordt aangekondigd. Tot het einde 
van dit jaar zullen er nog acties uitge-
voerd worden in IJmuiden-Zuid en 
Velserbroek.(foto: Reinder Weidijk)

Meld uw evenement aan!
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2015 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 17 okto-

ber worden aangemeld. Op www.vel-
sen.nl onder Velsen Actueel staat hoe 
u dat kunt doen; daar is ook het aan-
meldingsformulier te downloaden. 
Dit kunt u mailen naar evenemen-
ten@velsen.nl.

Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Velsen 
via telefoonnummer 0255-567200.

Hinder Velsertraverse
Van begin oktober tot begin no-
vember 2014 vinden er werk-
zaamheden plaats rond de Vel-
sertraverse.  Overlast voor het 
wegverkeer wordt hierbij zoveel 
mogelijk beperkt, maar kan niet 
volledig worden voorkomen.

Verkeershinder
De hinder op het verkeersknoop-
punt op de grens Velsen/Beverwijk 
is per locatie op bijgevoegde kaart 
weergegeven. Voor alle locaties 
geldt dat er altijd 1 rijstrook open 
is voor het verkeer. Voor de locaties 
1 t/m 3 geldt dat er ’s nachts wordt 
gewerkt. Bij de locaties 4 en 5 wordt 
overdag gewerkt.

Aard werkzaamheden
Op vijf locaties worden dynamische 
tekstpanelen geplaatst. Evenals en-
kele omleidingsborden. Deze wor-
den gebruikt om het verkeer om te 
leiden in het geval de Velsertunnel 
dicht is. De werkzaamheden wor-
den zoveel mogelijk in de bermen 
uitgevoerd.

Inhoud project
De werkzaamheden houden ver-
band met de aanleg van zogeheten 

calamiteitenbogen: extra verbin-
dingswegen die het mogelijk maken 
via de Wijkertunnel om te rijden 
als de Velsertunnel is gestremd. Als 
de Wijkertunnel is gestremd, kan 
het verkeer via de calamiteitenbo-
gen de Velsertunnel bereiken. Ook 
worden zogeheten fotoborden op 
de A22 geplaatst. Hierop worden 
te hoge voertuigen of ladingen ge-
toond. Op deze manier krijgt de be-
stuurder van het voertuig op tijd 
een waarschuwingssignaal, waar-
door veel stremmingen van de Vel-
sertunnel kunnen worden voorko-
men.

In opdracht van Rijkswaterstaat 
voert de aannemerscombinatie 
Ooms Construction bv en Strukton 
Verkeerstechnieken bv de werk-
zaamheden uit.

Voorlichting aan bedrijfsleven

Voorkom cybercrime!
Woensdagavond 8 oktober 2014 
vindt in het gemeentehuis van 
Velsen een congres voor onder-
nemers, winkeliers en medewer-
kers over cybercrime plaats. Tij-
dens dit congres spreekt ex-hac-
ker Stan Hegt uit ervaring en geeft 
Marc van der Maarel een presenta-
tie over veilig internetbankieren. 
Meld u zich tijdig aan!

Aanmelden. 
U bent vanaf 18.30 uur van harte 
welkom in de raadzaal, ingang Plein 
1945. Voor koffie en eventueel brood 
wordt gezorgd. Graag van tevoren 
aanmelden op: www.rpcnoordhol-
land.nl. Tabblad Agenda/congres-
sen. 
 
Cybercrime onderschat
Omdat ons leven zich meer en meer 
digitaal afspeelt, neemt ook de kans 
op online criminaliteit toe. Vele Ne-

derlandse ondernemers zijn de dupe 
van cybercrime. Het is een van hun 
grootste ergernissen. Pas als het leed 
is geleden, worden maatregelen ge-
nomen. Het is beter uit voorzorg te 
handelen. Vandaar dat het Regionaal 
Platform Criminaliteitsbeheersing 
Noord-Holland dit congres in het ka-
der van de Week van de Veiligheid 
organiseert. 

‘De hacker vertelt’ 
Ex hacker Stan Hegt spreekt uit er-
varing. Hij is bedreven in de wereld 
van internet en bezit veel kennis van 
computersystemen. Hij laat toehoor-
ders zien hoe makkelijk het is om in 
te breken in uw bedrijfsgegevens, 
maar geeft ook voorlichting hoe dit 
te voorkomen. Side-kick Marc van 
der Maarel van Betaalvereniging van 
Nederland laat zien hoe u veiling kan 
internetbankieren. Voor meer info: 
www.velsen.nl > agenda.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
september tot en met 26 septem-
ber 2014 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 39 en 49, plaat-
sen balkonbeglazing (25/09/2014) 
w14.000447;
Duinstraat ong., aanleggen 10 
parkeerplaatsen (23/09/2014) 
w14.000443;
Kromhoutstraat 54-0004, bouwen 
stellage (23/09/2014) w14.000441;
Maasstraat ong., kappen boom 

(22/09/2014) w14.000440;
Burgemeester Rambonnetlaan 
ong., kappen boom (22/09/2014) 
w14.000439;
Kennemerlaan 63, wijzigen ver-
leende omgevingsvergunning 
(w14.000078 wijzigen voor- en zij-
gevel)(22/09/2014) w14.000438.

Driehuis 
De Genestetlaan18, kappen boom 
(26/09/2014) w14.000450.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom 
(23/09/2014) w14.000442;
Schipbroekenweg 27, kappen boom 
(20/09/2014) w14.000437.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, kappen 

boom (23/09/2014) w14.000444.

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 9, wijzigen voorge-
vel, verhogen nok, plaatsen balkon 
eerste verdieping en kappen 3 bo-
men (24/09/2014) w14.000445.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, oprichten 2 
strandpaviljoens (25/09/2014) 
w14.000448;
Aansluiting A22-N197, realiseren 
aansluiting A22-N197 (25/09/2014) 
w14.000446.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 

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

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

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren verhar-
dingen (20/08/2014) w14.000372.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-

giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Diezestraat 16, kappen boom 
(30/09/2014) w14.000396;
De Ruyterstraat 130, vergro-
ten 1ste verdieping (25/09/2014) 
w14.000414;
Grote Beerstraat 15, plaatsen dakka-
pel voorzijde en dakkapel achterzij-
de (24/09/2014) w14.000356; 
Oranjestraat ong., oprichten 27 
appartementen (26/09/2014) 
w14.000272;
Ir. Justus Dirkstraat ong., oprich-
ten 13 woningen (26/09/2014) 
w14.000315.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 290, legaliseren hek-
werk (29/09/2014) w14.000421;
Marowijnestraat 20, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(29/09/2014) 
w14.000431;
Schipbroekenweg 27, kappen boom 
(30/09/2014) w14.000437.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 50, kappen 10 
bomen (25/09/2014) w14.000384.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 24, kappen 2 bomen 
(30/09/2014) w14.000433;
‘s Gravenlust 29, plaatsen balkon-
hek (29/09/2014) w14.000358;
Langs Noordzeekanaal t.h.v. Noor-
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Besluiten (vervolg)
derdorppad, plaatsen 2 infoborden 
(26/09/2014) w14.000357.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 241, kappen boom 
(30/09/2014) w14.000423;

Wijkeroogpark, kappen 335 bomen 
(26/09/2014) w14.000345.

Velserbroek
Klipper 3, plaatsen beschoeiing 
(30/09/2014) w14.000359.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

1 en 2 november 2014, Open NK 

Blokarten, strand IJmuiden aan Zee 
in zone 3, (25/09/2014) u14.009164.

Inventarisatie “Velserbroek” en “IJmuiden Oost” 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens nieuwe bestemmings-
plannen op te stellen voor de woonkern Velserbroek en voor IJmui-
den Oost.  

Het gebied Velserbroek is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de Dammers-
weg, de Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp. 

Het plangebied kenmerkt zich vooral door de woonbebouwing van de Velser-
broek en het winkelcen-trum Velserbroek. 

Het gebied IJmuiden Oost is grofweg begrensd door de Kanaaldijk, de Wil-
genstraat en de Leeuwerik-laan, de Zeeweg en Heerenduinweg in het zuiden 
en de Radarstraat en Grahamstraat. 

Het plangebied bevat met name woonbebouwing, het scholencluster aan de 
Briniostraat en het Stads-park. Het centrumgebied en het HOV-tracé, ma-
ken geen deel uit van het plangebied. Voor deze gebie-den is enige tijd gelden 
een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. 

De directe aanleiding om voor deze gebieden een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen is gelegen in het feit dat:

•	de	wens	bestaat	om	het	aantal	bestemmingsplannen	waaruit	de	plangebie-
den thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één be-
stemmingsplan;

•	de	wens	bestaat	om	de	bestaande	regels/verbeeldingen	te	uniformeren	en	
te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor 
het hele plangebied.

•	diverse	bestemmingsplannen	ouder	zijn	dan	10	jaar,	waardoor	er	wettelijk	
gezien aanleiding is om ze te actualiseren.

De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via de web-
site van de gemeente Velsen (www.Velsen.nl). Een kaart van deze gebieden is 
tevens in te zien bij de receptie van het stad-huis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen re-
kening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij ieder-
een die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën 
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daar-
bij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar 
het kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik (bijv. van werken naar 
wonen).

Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn 
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt zullen wij de initiatieven be-
oordelen. In onze reactie zullen wij aangeven of en op welke wijze de voor-
gestane ontwikkelingen bij het opstellen van het bestemmingsplan meege-
no-men zullen worden 

Wilt u een initiatief indienen?
U kunt uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestem-mingsplan uw initiatief 
betrekking heeft. Voor het maken van een afspraak of vragen over vorm en 
inhoud van het in te dienen initiatief kunt u contact opnemen met het clus-
ter Ruimtelijke Ordening, 0255 – 567200.
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Aanmelding evenementen 2015
In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2015 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 17 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-

mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl

Verlieven, verloven, trouwen
WeddingFair op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Trouwen doe je 
met de liefste, de mooiste, de on-
misbare. Liefde voor elkaar, het 
getuigen van liefdesgevoelens 
en het uitspreken van trouwbe-
loftes voor het oog van familie en 
vrienden, zijn nog steeds de be-
langrijkste redenen om te trou-
wen. Na het aanzoek volgt een 
drukke periode van voorberei-
dingen en het maken van keu-
zes. Dan is het handig om een 
WeddingFair te bezoeken die er-
voor zorgt dat je zoveel bedrijven 
op een dag kunt spreken waar je 
anders wel twee maanden voor 
nodig hebt. 
Een bruid mag op een Wed-
dingFair ,,bijzondere bedrijven, 
de nieuwste bruidsmode, work-
shops en speciale aanbiedin-
gen verwachten”, volgens Rob 
Twenhaar. Hij organiseert sinds 
10 jaar in successie de mooiste 
trouwbeurzen. 
Dit jubileum viert hij door aan 
elke bruid die de beurs bezoekt 
een Trouwagenda cadeau te ge-
ven. 
In het Hoofdhuis, het Koetshuis 
en het restaurant op Buiten-
plaats Beeckestijn aan de Rijks-
weg kunnen toekomstige echt-
paren op zondag 5 oktober, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur, zich ori-

enteren op alle facetten van de 
trouwdag. Bruiden kunnen zwij-
melen bij de allermooiste trouw-
jurken en trouwringen terwijl de 
mannen zich verdiepen in het 
vervoer, de muziek en het trouw-
pak. 
De lat ligt hoog want iede-
re bruiloft heeft tegenwoordig 
zijn eigen inspiratiebron, thema, 
of kleur. Pas getrouwde vrien-
den hebben hoge verwachtin-
gen want “wie organiseert nou 
eigenlijk de beste bruiloft waar 
iedereen vol bewondering nog 
lang over napraat”.  
Twenhaar kent zijn pappen-
heimers. ,,Als de economische 
vooruitzichten rooskleuriger zijn 
stappen er méér verliefde stel-
letjes in het huwelijksbootje. Dat 
heeft het CBS in de afgelopen 
decennia meerdere keren aan-
getoond.” Alle seinen staan dan 
ook op groen; de trouwbranche 
maakt zich op voor een feestelijk 
jaar met meer bruidsparen die 
de perfecte bruiloft willen vieren. 
WeddingFair Landgoed Beec-
kestijn, Rijksweg 130. Work-
shop maak je eigen wedding-
moodboard. Speciaal voor de 
trouwbeurs zijn alle locaties die 
dag gratis opengesteld. Zie ook 
www.weddingfair.nl.

Nieuwe kansen 
kanaalboot
Velsen - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland gaat 
op verzoek van de SP onderzoek 
doen naar de haalbaarheid van 
nieuw passagiervervoer over wa-
ter tussen Velsen en Amsterdam. 
Daarbij wordt ook gekeken naar 
de mogelijkheid van tussenstops 
zoals Zaandam Hemhaven en Am-
sterdam Houthaven. De veerdienst 
Fast Flying Ferries werd door de 
provincie in 2014 stopgezet om-
dat het niet rendabel zou zijn. Veel 
forensen en toeristen protesteer-
den daar toen tegen. Gedeputeer-
de Staten gaat nu onderzoek naar 
doen naar de wensen en de kos-
ten van een nieuwe veerdienst. 
Voor de zomer van 2015 kan een 
aanbestedingstraject starten, maar 
het is niet zeker of in 2015 alweer 
een veerdienst tussen IJmuiden en 
Amsterdam kan starten.

Velserbroek - Na twee uitover-
winningen op rij, kon er worden 
gezegd dat het seizoen goed was 
begonnen voor Rugbyclub the 
Smugglers. Er was dus reden ge-
noeg om deze ‘vibe’ vast te hou-
den. Het eerste obstakel dat in de 
weg lag, was vorige zondag Am-
stelveense RC3. Er was een team 
van zestien man op de been ge-
bracht om een overwinning bin-
nen te slepen voor de rugbyclub 
uit Velserbroek. In de eerste paar 
minuten gebeurde er iets wat er in 
dit seizoen nog niet was voorgeko-
men. De Velsenaren kwamen na-
melijk achter te staan, na een snel-
le try van Amstelveen. The Smugg-
lers leken nog te slapen, maar wa-
ren nu toch duidelijk wakker ge-
schud. Meteen kwam er een sterke 
aanval opgang bij the Smugglers, 
die uiteindelijk resulteerde in een 
try. Vervolgens kwam Amstelveen 
weer terug met een try en daarna 
weer the Smugglers. Zo bleef het 
de hele wedstrijd door gaan, totdat 
uiteindelijk the Smugglers een rui-
mere voorsprong konden opbou-
wen. De wedstrijd eindigde in 48-
38 voor the Smugglers.

Krachtmeting voor 
the Smugglers

Clinic ChiRunning Suomi
Santpoort-Noord - Tijdens de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen van atletiekvereniging Suo-
mi op zondag 5 oktober orga-
niseert ChiCoaching een clinic 
ChiRunning. De opbrengst van 
deze clinic wordt gedoneerd aan 
‘Op Weg Naar Een Ton’ voor de 
bouw van het nieuwe clubhuis 
van AV Suomi. Efficiënt leren 
hardlopen en blessures vermin-
deren is de insteek van de cli-
nic ChiRunning.  Tijdens de clinic 

krijgen de deelnemers een kor-
te uitleg en ervaren de lopers de 
ChiRunning hardlooptechniek. 
Deze clinic wordt verzorgd door 
Marion Meesters en Ans Oude-
jans van ChiCoaching. De clinic 
is van 13.00 tot 14.30 uur en kost 
10 euro. Deze is voor iedereen 
toegankelijk; je hoeft geen erva-
ren hardloper te zijn. Meer infor-
matie ChiRunnin: www.loopbles-
surevrij.nl, ver de clubdag: www.
avsuomi.nl.

Tenderleerlingen mee 
met loodstender

IJmuiden - Leerlingen uit de 
tweede klas van het Tendercolle-
ge zijn bezig met een project over 
IJmuiden. Zij hebben zich ver-
diept in het ontstaan van IJmui-
den, de toeristische trekpleisters, 
bijzondere gebouwen en kunst-
werken die hier te vinden zijn. De 
haven is belangrijk voor IJmui-
den, dus werd hier extra aan-
dacht aan geschonken. In de 
klas heeft een loods, werkzaam 
in de regio IJmond, veel verteld 
over zijn werk. De loodsen hel-

pen de kapitein te varen door de 
sluizen en over het Noordzeeka-
naal naar Amsterdam. Als klap 
op de vuurpijl mocht de klas mee 
met de loodstender. Aan boord 
gingen twee loodsen die aan 
boord gebracht moesten worden 
en een loods moest worden op-
gehaald vanaf een schip. Geluk-
kig was het een rustige zee, zo-
dat de loodsen op de smalle lad-
der goed over konden stappen. 
Het was een bijzonder interes-
sante trip.

IJmuiden - Elke donderdag kan 
men bij Willemsbeekweg 4 in 
IJmuiden tegen materiaalprijs 
fietsbanden laten plakken of an-
dere kleine reparaties aan een 
fiets laten uitvoeren, tegen mate-
riaalprijs. Dat gebeurt door men-

sen met een handicap, bij De 
Waerden. Dit is een professionele 
dienstverlenende organisatie voor 
mensen met een handicap. Bij De 
Waerden ontstaan steeds meer 
initiatieven om cliënten mee te la-
ten doen in hun buurt en wijk.

Fietsreparaties 
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Aanmelding evenementen 2015
In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2015 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 17 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-

mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl

Verlieven, verloven, trouwen
WeddingFair op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Trouwen doe je 
met de liefste, de mooiste, de on-
misbare. Liefde voor elkaar, het 
getuigen van liefdesgevoelens 
en het uitspreken van trouwbe-
loftes voor het oog van familie en 
vrienden, zijn nog steeds de be-
langrijkste redenen om te trou-
wen. Na het aanzoek volgt een 
drukke periode van voorberei-
dingen en het maken van keu-
zes. Dan is het handig om een 
WeddingFair te bezoeken die er-
voor zorgt dat je zoveel bedrijven 
op een dag kunt spreken waar je 
anders wel twee maanden voor 
nodig hebt. 
Een bruid mag op een Wed-
dingFair ,,bijzondere bedrijven, 
de nieuwste bruidsmode, work-
shops en speciale aanbiedin-
gen verwachten”, volgens Rob 
Twenhaar. Hij organiseert sinds 
10 jaar in successie de mooiste 
trouwbeurzen. 
Dit jubileum viert hij door aan 
elke bruid die de beurs bezoekt 
een Trouwagenda cadeau te ge-
ven. 
In het Hoofdhuis, het Koetshuis 
en het restaurant op Buiten-
plaats Beeckestijn aan de Rijks-
weg kunnen toekomstige echt-
paren op zondag 5 oktober, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur, zich ori-

enteren op alle facetten van de 
trouwdag. Bruiden kunnen zwij-
melen bij de allermooiste trouw-
jurken en trouwringen terwijl de 
mannen zich verdiepen in het 
vervoer, de muziek en het trouw-
pak. 
De lat ligt hoog want iede-
re bruiloft heeft tegenwoordig 
zijn eigen inspiratiebron, thema, 
of kleur. Pas getrouwde vrien-
den hebben hoge verwachtin-
gen want “wie organiseert nou 
eigenlijk de beste bruiloft waar 
iedereen vol bewondering nog 
lang over napraat”.  
Twenhaar kent zijn pappen-
heimers. ,,Als de economische 
vooruitzichten rooskleuriger zijn 
stappen er méér verliefde stel-
letjes in het huwelijksbootje. Dat 
heeft het CBS in de afgelopen 
decennia meerdere keren aan-
getoond.” Alle seinen staan dan 
ook op groen; de trouwbranche 
maakt zich op voor een feestelijk 
jaar met meer bruidsparen die 
de perfecte bruiloft willen vieren. 
WeddingFair Landgoed Beec-
kestijn, Rijksweg 130. Work-
shop maak je eigen wedding-
moodboard. Speciaal voor de 
trouwbeurs zijn alle locaties die 
dag gratis opengesteld. Zie ook 
www.weddingfair.nl.

Nieuwe kansen 
kanaalboot
Velsen - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland gaat 
op verzoek van de SP onderzoek 
doen naar de haalbaarheid van 
nieuw passagiervervoer over wa-
ter tussen Velsen en Amsterdam. 
Daarbij wordt ook gekeken naar 
de mogelijkheid van tussenstops 
zoals Zaandam Hemhaven en Am-
sterdam Houthaven. De veerdienst 
Fast Flying Ferries werd door de 
provincie in 2014 stopgezet om-
dat het niet rendabel zou zijn. Veel 
forensen en toeristen protesteer-
den daar toen tegen. Gedeputeer-
de Staten gaat nu onderzoek naar 
doen naar de wensen en de kos-
ten van een nieuwe veerdienst. 
Voor de zomer van 2015 kan een 
aanbestedingstraject starten, maar 
het is niet zeker of in 2015 alweer 
een veerdienst tussen IJmuiden en 
Amsterdam kan starten.

Velserbroek - Na twee uitover-
winningen op rij, kon er worden 
gezegd dat het seizoen goed was 
begonnen voor Rugbyclub the 
Smugglers. Er was dus reden ge-
noeg om deze ‘vibe’ vast te hou-
den. Het eerste obstakel dat in de 
weg lag, was vorige zondag Am-
stelveense RC3. Er was een team 
van zestien man op de been ge-
bracht om een overwinning bin-
nen te slepen voor de rugbyclub 
uit Velserbroek. In de eerste paar 
minuten gebeurde er iets wat er in 
dit seizoen nog niet was voorgeko-
men. De Velsenaren kwamen na-
melijk achter te staan, na een snel-
le try van Amstelveen. The Smugg-
lers leken nog te slapen, maar wa-
ren nu toch duidelijk wakker ge-
schud. Meteen kwam er een sterke 
aanval opgang bij the Smugglers, 
die uiteindelijk resulteerde in een 
try. Vervolgens kwam Amstelveen 
weer terug met een try en daarna 
weer the Smugglers. Zo bleef het 
de hele wedstrijd door gaan, totdat 
uiteindelijk the Smugglers een rui-
mere voorsprong konden opbou-
wen. De wedstrijd eindigde in 48-
38 voor the Smugglers.

Krachtmeting voor 
the Smugglers

Clinic ChiRunning Suomi
Santpoort-Noord - Tijdens de 
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen van atletiekvereniging Suo-
mi op zondag 5 oktober orga-
niseert ChiCoaching een clinic 
ChiRunning. De opbrengst van 
deze clinic wordt gedoneerd aan 
‘Op Weg Naar Een Ton’ voor de 
bouw van het nieuwe clubhuis 
van AV Suomi. Efficiënt leren 
hardlopen en blessures vermin-
deren is de insteek van de cli-
nic ChiRunning.  Tijdens de clinic 

krijgen de deelnemers een kor-
te uitleg en ervaren de lopers de 
ChiRunning hardlooptechniek. 
Deze clinic wordt verzorgd door 
Marion Meesters en Ans Oude-
jans van ChiCoaching. De clinic 
is van 13.00 tot 14.30 uur en kost 
10 euro. Deze is voor iedereen 
toegankelijk; je hoeft geen erva-
ren hardloper te zijn. Meer infor-
matie ChiRunnin: www.loopbles-
surevrij.nl, ver de clubdag: www.
avsuomi.nl.

Tenderleerlingen mee 
met loodstender IJmuiden - Leerlingen uit de 

tweede klas van het Tendercolle-
ge zijn bezig met een project over 
IJmuiden. Zij hebben zich ver-
diept in het ontstaan van IJmui-
den, de toeristische trekpleisters, 
bijzondere gebouwen en kunst-
werken die hier te vinden zijn. De 
haven is belangrijk voor IJmui-
den, dus werd hier extra aan-
dacht aan geschonken. In de 
klas heeft een loods, werkzaam 
in de regio IJmond, veel verteld 
over zijn werk. De loodsen hel-

pen de kapitein te varen door de 
sluizen en over het Noordzeeka-
naal naar Amsterdam. Als klap 
op de vuurpijl mocht de klas mee 
met de loodstender. Aan boord 
gingen twee loodsen die aan 
boord gebracht moesten worden 
en een loods moest worden op-
gehaald vanaf een schip. Geluk-
kig was het een rustige zee, zo-
dat de loodsen op de smalle lad-
der goed over konden stappen. 
Het was een bijzonder interes-
sante trip.

IJmuiden - Elke donderdag kan 
men bij Willemsbeekweg 4 in 
IJmuiden tegen materiaalprijs 
fietsbanden laten plakken of an-
dere kleine reparaties aan een 
fiets laten uitvoeren, tegen mate-
riaalprijs. Dat gebeurt door men-

sen met een handicap, bij De 
Waerden. Dit is een professionele 
dienstverlenende organisatie voor 
mensen met een handicap. Bij De 
Waerden ontstaan steeds meer 
initiatieven om cliënten mee te la-
ten doen in hun buurt en wijk.

Fietsreparaties 
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