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Prachtig bedrag voor ALS
IJmuiden - Zondag vond in 
het Thalia Theater een bene-
fietavond plaats waarvan de 
opbrengst ten goede kwam 
aan Stichting ALS Neder-
land. Aanleiding is het feit 
dat de ziekte zich een jaar 
geleden openbaarde bij de 
44-jarige Guus vernooijs uit 
Driehuis. Nog steeds wordt 
er veel te weinig onderzoek 
gedaan naar de oorzaak van 
deze dodelijke spierziekte 
en daardoor zijn er ook nog 
geen goede geneesmiddelen 
beschikbaar.

Amyotrofische Laterale Sclero-
se (ALS) is één van de meest 
ernstige en invaliderende aan-
doeningen van het zenuwstel-
sel. Echter, het relatief kleine 
aantal patiënten is er de oor-
zaak van dat de onderzoeks-
budgetten van de farmaceuti-
sche industrie en de overheid 
laag zijn. Wetenschappelijk on-
derzoek wordt momenteel nog 
grotendeels gefinancierd door 
giften van de Stichting ALS Ne-
derland.
Gelukkig krijgt de ziekte we-
reldwijd wel steeds meer aan-
dacht, onder andere door de 
Ice Bucket Challenge, waarbij 
mensen zich met ijswater over-
gieten om op deze manier geld 
in te zamelen voor onderzoek. 
In het verlengde hiervan zijn fa-
milie en vrienden dit voorjaar 
een aantal acties gestart om op 
lokaal niveau aandacht te vra-
gen voor deze ernstige aandoe-
ning. Leden van de vrienden-
groep fietsten bijvoorbeeld mee 

tijdens de jaarlijks ALS-actie op 
de Mont Ventoux. Ook werden 
op de Jaarmarkt in Santpoort 
loten verkocht van de ‘Watals-
guus-loterij’. En René van der 
Wel, bekend van Vulcano en het 
Nationale Songfestival in 1989, 
heeft een prachtig, emotioneel 
lied ‘Leef je Leven’ geschreven 
waarvan de opbrengst in zijn 
geheel naar de Stichting ALS 
gaat. Het is te koop via iTunes.
De benefietavond in het Thalia 
Theater werd officieel geopend 
door burgemeester Weerwind 
waarna de veiling van de ve-
le kavels van start ging onder 
leiding van veilingmeester Ju-
nior Zegger. Die wist er een 
waar feestje van te maken en 
zijn enthousiasme was er mede 
de oorzaak van dat de biedin-
gen steeds hoger opliepen. Als 
laatste kavel kon geboden wor-
den op een ring met briljanten 
die uiteindelijk voor 26.000 euro 

in de lijst met opbrengsten kon 
worden bijgeschreven.  
Notaris Leonie Roos kwam na 
telling met een cheque van 
103.358 euro het podium op, 
dat door één van de gasten nog 
werd verhoogd naar 105.000 
euro. De avond werd afgeslo-
ten met een magische kring om 
Guus, zijn vrouw Charlotte en 
dochter Annabelle op het num-
mer ‘That’s what friends are for’, 
waarmee een einde kwam aan 
een geweldige, overrompelende 
en emotionele avond.
De donaties stromen nog steeds 
binnen en dat is ook de bedoe-
ling. ,,Het moet doorgaan, want 
er is nog zoveel geld nodig voor 
onderzoek naar de spierziekte 
ALS’’, aldus dochter Annabel-
le Vernooijs. Doneren kan door 
te storten op rekeningnummer 
NL39 INGB 079 265 1987 t.n.v. 
J.W.J. Smit o.v.v. Benefietavond 
Stichting ALS.

Uit de bocht op A22
velsen-Zuid – Een automobi-
liste is dinsdagmiddag met haar 
wagen uit de bocht gevlogen op 
de afrit van de A22. Het ongeval 
gebeurde rond half twee in de 
bocht waar het verkeer vanaf de 
A9 en de A22 samenkomt rich-
ting Verkeersplein Zuid. 
De auto raakte eerst met de 
voorkant de vangrail waarna 
hij met de achterkant tegen de 
vangrail tot stilstand kwam. De 
hulpdiensten kwamen ter plaat-
se, maar gelukkig hoefde er na 
controle door ambulanceperso-
neel niemand mee naar het zie-
kenhuis. De schade aan de wa-
gen was groot.
Tijdens de afhandeling van het 
ongeval gebeurde er op de an-

dere rijbaan richting de Velser-
tunnel een kop-staart aanrijding. 

Niemand raakte hierbij gewond. 
(foto: Michel van Bergen)

Kelly Kossee (20) maakt 
indruk tijdens The Voice
IJmuiden - Kelly Cossee uit 
IJmuiden is door naar de vol-
gende ronde van The voice of 
Holland. Haar optreden in het 
populaire televisieprogram-
ma maakte grote indruk. 

Tijdens blind auditions draaiden 
zowel Marco Borsato als Trijn-
tje Oosterhuis hun stoel om tij-
dens de eigenzinnige vertol-
king van de evergreen ‘Hit the 
road jack’, maar ook Ilse DeLan-
ge en Ali B vonden het optreden 
erg goed. De juryleden noemden 
het stemgeluid van de 20-jari-
ge Cossee ‘sexy’ en ‘lekker vet’. 
Maar ze viel ook op door haar ui-
terlijk: ,,Wat een prachtig haar!’’ 
De IJmuidense, die tot vorige 
week voornamelijk optrad in lo-
kale bandjes, koos voor het team 
van Trijntje Oosterhuis, één van 
haar favoriete vocalisten. (foto: 
Ed Geels)
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen zie onze advertentie

Halkade 62, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-519713. Geopend: 

ma t/m za tot 17.30 uur.
Zondag gesloten.

Verse kabeljauw wangen kilo E 15,- 
Hollandse pelgarnalen 1/2 kilo E 6,00 1 kilo E 10,00

www.nettoVismarkt.nl
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Deze week een tafereeltje op de 
Kop van de Haven. Deze bijzon-
dere plek is eind negentiende 
eeuw ontstaan, toen de Vissers-
haven werd aangelegd en een 
groot deel van het toenmalige 
IJmuiden op een landtong kwam 
te liggen. De verbinding met het 
strand werd in de loop der jaren 
verzorgd door de veerdienst van 
Jaap Visser, die beter bekend 
is geworden als ‘Japie Overzet’. 
Later is Visser een sleepdienst 
gaan verzorgen, waaruit weer la-
ter de sleepdienst Iskes is voort-

gekomen. Maar terug naar de 
Kop. De Kop blijft altijd trekken. 
Dat de Kop een geliefde plek is 
om even uit te waaien, bootjes 
te kijken, een praatje en/of een 
plaatje te maken en een vissie 
te happen, is buiten kijf. Menig 
IJmuidenaar pakt regelmatig au-
to, fiets, scootmobiel of gewoon 
de benenwagen om even te ge-
nieten van al dat moois wat de 
IJmuider haven te bieden heeft. 
Staande op de kop hoef je je 
hoofd maar rond te draaien om 
al dat moois te zien. De Kop trekt 
ook regelmatig bijzondere voer-
tuigen. De oude maar in pui-
ke staat verkerende Chevrolet 
op deze plaat is zo’n regelmati-
ge kopganger. De eigenaar laat 
je maar al te graag vol trots en 
enthousiasme de auto – ook on-
der de motorkap – zien. Zo zie je 
maar: de Kop, voor elk wat wils!

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Allerzielen Velsen 
Verlicht op Duinhof

IJmuiden - Voor het zesde jaar 
vindt de Viering Allerzielen Vel-
sen Verlicht plaats, dit jaar op-
nieuw op begraafplaats Duinhof. 
De begraafplaats wordt voor de 
viering aangekleed met veel licht, 
vuur, klank en kunst. Het doel van 
de avond is de doden gezamen-
lijk te herdenken om wie ze waren 
en om herinneringen te delen. De 
begraafplaats krijgt als openba-
re ruimte betekenis als een plek 
van ontmoeting. Naast vertrouw-
de rituelen, zullen dit jaar ook ver-
rassende nieuwe rituelen kunnen 
worden ervaren. De avond vindt 
plaats op woensdag 5 november 
van 18.30 tot 21.30 uur en is voor 
iedereen, ongeacht waar iemand 
is begraven of gecremeerd en on-
geacht welke achtergrond. Voor 
kinderen is speciale aandacht.
Omdat de begraafplaats over on-
voldoende parkeerplaatsen be-
schikt, wordt bezoekers geadvi-
seerd zoveel mogelijk per fiets te 
komen. Voor bezoekers met au-
to’s is er gelegenheid tot parke-
ren op het grote parkeerterrein 
tegenover het stadion van Tel-
star aan de Minister van Houten-
laan. Hiervandaan kunnen bezoe-
kers te voet naar de begraafplaats 

en rijden er continue busjes, wel-
ke door het OIG verzorgd worden. 
Vorig jaar werd de toegangsweg, 
de Slingerduinlaan, als te donker 
ervaren. Dankzij sponsoren, Zwart 
techniek en Rolvink Bouw, zal de 
weg passend worden verlicht. 
Voor de vrijwilligers wordt op 
woensdag 29 oktober van 19.30 
uur tot 21.30 uur een bijeenkomst 
georganiseerd in de gemeentelij-
ke wijkpost, W. Danielslaan 53  in 
Santpoort-Zuid.
Voorafgaand aan de viering wordt 
op maandag 3 november van 
19.30 tot 21.00 uur een workshop 
Herdenkingsbloemstuk georgani-
seerd in de genoemde wijkpost. 
Iedereen kan hieraan deelnemen. 
Wel noodzakelijk om voor 27 ok-
tober aan te melden per mail. 
Iedereen die meer wil weten, wil 
donoren , zich als vrijwilliger of 
als deelnemer aan de workshop 
wil opgeven, kan kijken op de si-
te www.AllerzielenVelsen.nl. Het 
mailadres is info@AllerzielenVel-
sen.nl
Het rekeningnummer van de 
Stichting is Rabobank Vel-
sen en omgeving NL77RA-
BO0126617716 De Stichting heeft 
de ANBI-status.

Lashuis Haprotech 
sponsort IJmuiden E1

Velsen - Dit seizoen draagt het 
veelbelovende team van Coen 
van Oosterom vol trots het logo 
van Lashuis Haprotech uit Vel-
sen-Noord op de borst. Dit van 
oorsprong IJmuidens bedrijf is 
een echte voorloper op alles 
met betrekking tot de lastech-
niek. Naast de shirtsponsor heeft 
IJmuiden E1 ook het voorrecht 
om de logo’s van Paul de Vlugt 
Sport en Revalidatie en Kidsclub 
Telstar te mogen dragen. Zij ga-
ven de E-selectie een compleet 
trainingspak en een jaar lang 
gratis lidmaatschap van de Wit-

te Welpen. Hierdoor worden de 
spelers regelmatig betrokken bij 
de activiteiten welke plaatsvin-
den rondom SC Telstar.  Toppers 
voor toppers dus! Op de boven 
staan boven vanaf links: hoofd-
trainer Coen van Oosterom, Ba-
midele Alade, Sieb van der Laan, 
Mick van der Linde, Dariush 
Enayatizaman, Danny Loerakker 
en assistent trainer Daan Gra-
vemaker. Onder vanaf links: Levi 
Kiewiet, Lorens Hoeve, Cas Peet-
oom, Noah Hagos en Yaniek Ha-
mers. Niet op de foto: elftalbege-
leider Mike van der Linde.

Galjé Kappers Haarlem 
wint Kapsalon Award 

Haarlem - Galjé Kappers uit 
Haarlem is verkozen tot win-
naar van de Kapsalon Award 
2014, de prestigieuze prijs die in 
het leven is geroepen om aan-
dacht te geven aan de klantbele-
ving in de kapsalon. In een afge-
laden Orpheus Theater in Apel-
doorn werd de provinciewinnaar 
van Noord Holland door de vak-
jury uitgeroepen tot winnaar. 
De eerste ronde bestond uit een 
beoordeling door het publiek, die 
bepaalde wie de twaalf provin-
ciewinnaars werden. Galjé Kap-
pers behoorde tot de twaalf pro-
vinciewinnaars die genomineerd 
waren voor de award. Deze pu-
bliekswinnaars werden door een 
jury, bestaande uit 10 professio-
nals, beoordeeld aan de hand 

van een ingevulde vragenlijst en 
foto’s van de salons. Hierbij wer-
den alle aspecten van de kapsa-
lon en het ondernemerschap on-
der de loep genomen. Van vi-
sie tot educatie en van presen-
tatie tot zowel interne als exter-
ne communicatie. Daarbij waren 
ook het uiterlijk, de inrichting en 
de sfeer van de kapsalon van be-
lang.
Met het totaalplaatje van hun 
kapsalon en verantwoording 
heeft Galjé Kappers de jury kun-
nen overtuigen. ‘Alle aspecten 
waren in balans en vulden el-
kaar goed aan’, luidde het jury-
rapport. Eigenaar Robert Galjé 
is trots op de uitverkiezing van 
zijn zaak aan het Marsmanplein 
in Haarlem: ,,Ik loop al de hele 
week met een grote glimlach op 
mijn gezicht. Na zeventien jaar 
hard werken is dit de beloning. 
De telefoon staat roodgloeiend 
en de kapsalon staat vol met 
bloemen van klanten en leveran-
ciers. Ik ben heel trots op mijn 
team, we hebben het met z’n al-
len gedaan.’’
De verkiezing van de Kapsalon 
Award wordt georganiseerd door 
Q&A Research & Consultancy, 
Wiewathaar.nl en Wugly. Het pri-
maire doel van deze verkiezing 
is om het ondernemerschap en 
de innovatiekracht van de kap-
salons in de spotlights te zetten.
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Donderdag 
9 oktober

Kermis op Vestingplein in 
Velserbroek. Tot en met zon-
dag 12 oktober.
Expositie Cornelieke van 
Meurs. De expositie is de he-
le maand oktober te zien in Bi-
bliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok opent, voorafgaand 
aan zijn nieuwe show, het ju-
bileumseizoen. Aanvang 19.15 
uur. 20.15 uur de nieuwe show 
‘The New Houdini’.
Lezing ‘Positief opvoeden -  
zelfvertrouwen stimuleren’ 
in Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion 476. Van 19.30 
tot 21.30 uur. Deelname gratis. 
Inschrijven bij de balie of bibli-
otheekvelsen.nl.

Vrijdag 
10 oktober

Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bos-
randen’.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok ‘The New Houdini’. 
aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 
11 oktober

Kippen- en konijnenshow 
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Rommelmarkt bij De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 
IJmuiden. Aanvang 09.00 uur.
Open dag bij Bijna Thuis Huis, 
Wulverderlaan 1 Santpoort-
Noord. Van 10.30 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Van 14.00 tot 17.30 en 
van 19.00 tot 22.30 uur.

Zondag
12 oktober

Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer 
info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

Open dag bij SnowPlanet in 
Velsen-Zuid. Van 09.00 tot 
17.00 uur.
Kippen- en konijnenshow  
bij Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Artistieke Handen in Kenne-
mer Sportcenter, Haarlem. Van 
10.30 tot 16.30 uur.
Koffieconcert met muziek-
gezelschap Villa met Uitzicht 
om 11.30 uur in de klassieke 
Lodewijkkamer.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Zondagmiddagdrive bij 
Bridgclub De Jump in gebouw 
Jan Ligthart, Eksterlaan 8 
IJmuiden. Aanvang 13.30 uur, 
zaal open 13.00 uur.
Vespers  in de Engelmun-
duskerk in Driehuis, verzorgt 
door de Engelmundus Canto-
rij. Aanvang 19.00 uur.

Maandag
13 oktober

Ontwerp je eigen stempel 
in Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 14.00 tot 
15.30 uur voor kinderen vanaf 
5 jaar. Deelname 2,50 euro. In-
schrijven bij de balie of biblio-
theekvelsen.nl.
Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort. Het 
Terras, stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef. Vanaf circa 
19.00 uur.
Lezing bij Historische Kring 
Velsen over WO2 door Aad 
Neeven in De Hofstede in Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
14 oktober

1-Daagse workshop ‘Toneel 
op stal’ bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 4 tot 
en met 6 jaar. Vooraf reserve-
ren via sabine.overtoom@live.
nl of 06-50651956
Verkoop 3d hobby-artike-
len in woonzorgcentrum De 
Moerberg IJmuiden. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bos-

randen’. 13.30-15.30 uur 
herfstknutselen. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.
Vakantiebijbelfeest Velser-
broek in Cb de Hoeksteen, de 
Weid 24. Van 13.30 tot 16.00 
uur (deur open 13.15 uur). 
Toegang 1,-.

Woensdag
15 oktober

Creatieve hobbybeurs in 
sportcentrum Vredehof, Vre-
dehofstraat 5 in Hoorn. Van 
10.30 tot 16.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ten-
toonstelling ‘Nieuwe aanwin-
sten’, Vriend & Vijand, de zee 
geeft, de zee neemt’ en schil-
derijen van amateurschilders-
vereniging Terpen Tijn die 60 
jaar bestaat. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bos-
randen’. 13.30-15.30 uur 
herfstknutselen. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.
Vakantiebijbelfeest Velser-
broek in Cb de Hoeksteen, de 
Weid 24. Van 13.30 tot 16.00 
uur (deur open 13.15 uur). 
Toegang 1,-. 
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen, van 14.00 
tot 16.00 uur, voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: in-
fo@buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Nu ook mogelijk als ver-
jaardagspartijtje.
Voorleesfeest voor kinde-
ren van 3-6 jaar. ‘Eend is de 
baas’. Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion 476. Van 14.00 
tot 15.00 uur.
Schrijfcafé in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.00 uur. In-
schrijven via info@taalwinkel.
com.

Donderdag 
16 oktober

2-Daagse workshop ‘Toneel 
op stal’ bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 7 tot 
en met 10 jaar. Vooraf reserve-
ren via sabine.overtoom@live.
nl of 06-50651956.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Onze 
bomen’ toont 75 werken van 
kunstenaars uit de omgeving. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,-. Leden Na-
tuurmomenten, Hendrick de 
Keyser en Vrienden van Beec-
kestijn 2,-. Kinderen t/m 12 
jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bos-
randen’. 13.30-15.30 uur 
herfstknutselen. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.
Clubavond bij de Audio Vi-
suele groep Kennemerland in 
het clubgebouw aan de Burg. 
Enschedélaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Thema: ‘Bloemen’.

Heideberg bijna 25 jaar
Zoals in een eerdere column ge-
noemd, bestaat het Bijna Thuis 
Huis de Heideberg dit jaar 25 
jaar. U snapt dat dit niet zo 
maar iets is. Eerst aan de Zee-
weg in IJmuiden, daarna lange 
tijd aan de ene kant van de Wul-
verdenlaan in Santpoort-Noord 
en sinds drie jaar aan de andere 
kant in ons prachtige huis. 
Door dit jaar heen zijn er op ver-
schillende momenten activitei-
ten voor onze onvolprezen vrij-
willigers geweest. De nadruk 
heeft voornamelijk gelegen 
heeft op verdieping van ken-
nis van hetgeen stervensbege-
leiding in de meest brede zin 
van het woord zo mooi, zo moei-
lijk en zo waardevol maakt. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door 
lokale sponsoren. 
Op 5 oktober biedt Waterland 
de vrijwilligers een lunch aan. 
Bij deze gelegenheid worden 
de aftredende bestuursleden 
Co Borst en Huib Winkel uitge-
zwaaid. Beiden zijn meer dan 25 
jaar, als bestuurslid, zeer betrok-
ken geweest bij allerlei nonpro-
fit organisaties in de gemeente. 
Ooit zijn zij bij het Groene Kruis 
begonnen. Zij zullen erg gemist 

gaan worden, hoewel er waardi-
ge opvolgers zijn gevonden. Op 
11 oktober stellen wij de Hei-
deberg open voor belangstel-
lenden die graag een kijkje wil-
len nemen in ons prachtige huis. 
Vrijwilligers staan voor u klaar 
voor een rondleiding en vra-
gen te beantwoorden. Natuur-
lijk alles met het grootste res-
pect voor onze gasten op dat 
moment. 
Als sluitstuk van ons jubile-
umjaar wordt er op 28 novem-
ber een benefietconcert gege-
ven in de Dorpskerk, Burge-
meester Enschedeweg 65-67 in 
Santpoort-Noord. Diverse mu-
sici, en niet de eerste de beste, 
zullen geheel belangeloos mu-
ziek, onder andere Bach en Ha-
dyn ten gehore brengen. Aan-
vang is 20.00 uur en de toegang 
bedraagt 17,50 euro, inclusief 
een versnapering. De opbrengst 
gaat ten goede komen aan het 
huis. U wordt van harte uitgeno-
digd hierbij aanwezig te zijn. 
Prachtige muziek op een prach-
tige locatie, voor een meer dan 
prachtig doel! 

Tot 11 oktober of 28 november!

Activiteiten tijdens 
herfstvakantie in PVM
Driehuis - In de najaarsvakan-
tie is het volop herfst in het Pie-
ter Vermeulen Museum. Zo kan 
er op  14, 15, 16, 17 en 19 oktober 
van 13.30 tot 15.30 uur geknut-
seld worden met allerlei herfst-
materialen. Er kan daarbij geko-
zen worden uit een ketting, een 
dromenvanger van takjes, bos-
vruchten, blaadjes en veertjes, 
een spinnetje in een web of een 
egeltje van klei in een holletje. 
Alle knutselactiviteiten kosten 
1,50 euro bovenop de entreeprijs 
van het museum. Aanmelden is 
niet nodig want het geheel heeft 
een inloopkarakter. Wie komt 
kan meteen aan de slag. Er is 
een vrijwilliger aanwezig om de 
knutselaars te begeleiden.
Voor of na het knutselen kan de 
tentoonstelling ‘Bosranden’ be-
zocht worden. Deze expositie 

gaat over de natuur en de die-
ren in het bos met daarbij spe-
ciale aandacht voor het ree. Het 
is een afwisselende tentoonstel-
ling waarin veel te doen en te 
beleven is voor iedereen vanaf 3 
jaar. Voor wie naar buiten wil, is 
er een natuurpad (van ongeveer 
een uur) met opdrachten  over 
bomen, vogels en struiken rond-
om de vijver in het nabij gelegen 
park Schoonenberg. Een grote-
re wandeling is te lopen met de 
GPS-bomenroute (3 kilometer) 
langs de bomen van de Keltische 
bomenhoroscoop.
Het museum is in de herfstva-
kantie geopend van dinsdag t/m 
vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur (maandag en zaterdag 
gesloten). 
Zie ook www.pieter-vermeulen-
museum.nl.
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Wist u dat…………………?

•	De	KIA	Picanto	als	één	van	de	weinige	compacte	auto’s	is	die	
maar	liefst	75	kg	op	de	trekhaak	mag	hebben?

•	U	dus	met	gemak	twee	elektrische	fietsen	kunt	plaatsen?
•	Wij	nu	een	wel	heel	voordelige	aanbieding	hebben	voor	een	

trekhaak	+	fietsendrager.
•	De	normale	prijs	van	een	trekhaak	+	fietsendrager	voor		

elektrische	fietsen	e	1064,00	bedraagt	en	wij	deze	set	nu		
aanbieden	voor	e 495,00?

•	De	KIA	Picanto	3	deurs	al	leverbaar	is	vanaf	e 9.000,00?	
	 (rijklaar,	incl.	inruilpremie,	excl.	metallic	lak)
•	De	KIA	Picanto	nu	de	voordeligste	auto	in	zijn	klasse	is?
•	U	7	jaar	volledige	fabrieksgarantie	krijgt	bij	KIA?
•	Dit	zelfs	inclusief	7	jaar	gratis	Europese	pechhulpgarantie	is?	
•	Wij	nu	de	KIA	Picanto	uit	voorraad	kunnen	leveren?
•	Wij	een	tekort	aan	gebruikte	auto’s	hebben	en	uw	huidige	auto	

heel	graag	inruilen?	
•	U	van	harte	welkom	bent	voor	een	vrijblijvende	kennismaking?

Wist u dat …………?
Met dit keer de KIA Picanto van Autobedrijf Tinholt uit 
Velserbroek. 

Van der Groep geeft stokje door
Afscheid van UNICEF

Regio - Dit jaar neemt Ruud van 
der Groep afscheid als voorzitter 
van het Regionale Comité UNI-
CEF Kennemerland. De Velse-
naar besloot in 2004 vrijwilliger te 
worden van UNICEF omdat kin-
deren de toekomst zijn en Unicef 
als grote organisatie snel en ade-
quaat kan handelen. Naast voor-
zitter voor het Regionaal Comité 
UNICEF Kennemerland werd hij 
ook voorzitter van de regio Noord-
Holland en vice-voorzitter van de 
(landelijke) Vrijwilligersraad. 
Van der Groep: ,,De basis van Uni-
cef zijn de vrijwilligers In RCU 
Kennemerland ongeveer 30. On-
ze vrijwilligers houden zich bezig 
met de verkoop van UNICEF ar-

tikelen, organiseren en helpen bij 
sponsorlopen en het geven van 
gastlessen op basisscholen over 
bijvoorbeeld de Rechten van het 
Kind. Het bijzondere is natuurlijk 
dat er altijd weer vrijwilligers zijn 
die zich in willen zetten voor kin-
deren! Kennemerland heeft een 
fi jn Coördinatieteam en een fan-
tastische scholengroep. Maar we 
blijven altijd zoeken naar vrijwilli-
gers.’’ ..In 2010 mocht ik drie da-
gen naar projecten in Egypte. Dat 
was geweldig en indrukwekkend. 
Daar zag ik hoe op zeer kleine 
schaal UNICEF, samen met an-
dere organisaties én met hulp van 
door UNICEF opgeleide inwoners, 
een consultatiebureau had opge-
richt, waar ze de moeders leer-
den hoe belangrijk ‘De schijf van 
vijf’ is. Daar zag ik hoe de moeders 
mij vol trots de groeicurve van 
hun kind aanwezen en hoe hen 
werd geleerd hoe ze borstvoe-
ding moesten geven en er werd 
over hygiëne verteld. Daar zag ik 
in een klein dorpje Sifl aq hoe blij 
mensen waren met de net aange-
legde drinkwaterleiding, zodat ze 
niet meer afhankelijk waren van 
het vervuilde Nijlwater. Het zijn 
misschien de bekende druppels 
op gloeiende platen, maar toen 
ik dat zag dacht ik UNICEF ga zo 
door! Nu geef ik graag het stokje 
door aan anderen.’’

Eetlokaal ’t Palet
viert 20-jarig bestaan
Santpoort-Noord - Op 24, 25 
en 26 oktober is het feest bij eet-
lokaal ’t Palet, gelegen aan de 
Hoofdstraat 152 in Santpoort-
Noord. ,,Dan is het 20 jaar gele-
den dat we in dit pand begon-
nen’’, vertellen Jeanita en Cor.
,,Geen van beide hadden we 
echte horeca-ervaring. Tot die 
tijd was ik werkzaam in de gra-
fi sche industrie, maar de familie 
van Jeanita had wel een horeca-
achtergrond, dus dat heeft ons 
bij de start wel geholpen”, vult 
Cor aan. ,,De naam Palet heb-
ben we gekozen vanwege mijn 
grafi sche achtergrond waar ik 
veel met kleurgebruik te maken 
had.” Bovendien is Cor verdien-
stelijk schilder en een aantal van 
zijn schilderijen sieren dan ook 
de wanden van het eetlokaal op.
Door de jaren heen is het pand 
diverse keren onder handen ge-
nomen en uitgebreid. De eet-
ruimte is vergroot door de toi-
letten naar de eerste etage te 
verplaatsen. Tevens is de keu-
ken naar de achterzijde van het 
pand verhuisd. Bovendien is op 
de eerste etage nog een fraaie 
vergaderruimte gecreëerd waar 
zo’n 14 personen ruim plaats 
kunnen vinden en desgewenst 

een hapje kunnen eten.
,,Ons 20 jarig bestaan gaan we 
gedurende drie dagen vieren’’, 
vertelt Jeanita, die verantwoor-
delijk is voor de keuken. Op 
vrijdag, de 24ste, doen we dat 
met ‘swinging fi ngerfood’. Een 
soort staande receptie met hap-
jes, drankjes en muziek voor de 
prijs van 20 euro. En op zater-
dag en zondag serveren we een 
vast menu, ook voor 20 euro, dat 
bestaat uit salade met gevulde, 
verse vijgen en geitenkaas. Als 
hoofdgerecht hebben we parel-
hoenfi let met dragonsaus en we 
sluiten af met smeuïge choco-
ladetaart met witte chocomous-
se en walnotenijs.”
,,Gezien de signalen die we in-
middels al hebben ontvangen 
lijkt het druk te worden, dus re-
serveren lijkt mij niet zo’n slecht 
plan. En willen mensen vegeta-
risch of hebben ze last van een 
allergie dan moeten ze dat even 
laten weten.’’ Dit kan door te 
bellen met 023-5378781 of 06-
10766365, maar een mail stur-
ten naar eetlokaalpalet@gmail.
com kan ook.
Meer weten over het jublieum-
weekend? Kijk dan in de adver-
tentie elders in deze krant.

Regio - In sportcentrum Vredehof 
te Hoorn vindt woensdag 15 ok-
tober een hobbyfestival plaats. U 
vindt hier tal van stands met al-
lerlei materialen om uw creatie-
ve hobby uit te oefenen. Of het nu 
gaat om scrapbooken, sieraden 
maken, 3D-kaarten ontwerpen, 
ponsen alles over deze en ande-
re crea-hobby’s is op de beurs te 
vinden. Er zijn ook demonstraties 
en workshops. De openingstijd is 
van 10.30 tot 16.30 uur. De entree 
bedraagt 5 euro voor volwassenen 
en kinderen tot 12 jaar mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen. Het sportcentrum is geves-
tigd  aan de Vredehofstraat 5. Zie 
ook www.hobbyfestival.nl.

Hobbybeurs
in Hoorn

Velsen – Burgemeester en wet-
houders van Velsen zijn begin ok-
tober op pad in het belang van de 
gemeente. Wethouder te Beest is 
van 2 tot en met 5 oktober naar 
een internationale KIMO be-
stuursvergadering in Denemarken. 
De wethouder vertegenwoordigt 
de KIMO-leden van Nederland 
en België in het bestuur. Tijdens 
de conferentie wordt gesproken 
over de plastic verontreiniging van 
de zeeën en oceanen. Als kustge-
meente is Velsen sterk betrokken 
bij dit soort overleg en beleid. Ook 
burgemeester Weerwind en wet-
houder Verkaik reizen af naar het 
buitenland. Zij gaan 7 en 8 okto-
ber naar Brussel als bestuurders 
uit de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Deze reis vindt plaats op 
uitnodiging van het Platform Re-
gionaal Economische Samenwer-
king (PRES) is samenwerking met 
de Amsterdam Economic Board. In 
Brussel wordt steeds meer aan-
dacht geschonken aan de poten-
tie en ontwikkelkracht van lokale 
en regionale overheden om maat-
schappelijke problemen op te los-
sen. Dit jaar starten de nieuwe Eu-
ropese fondsenprogramma’s . Het 
is daarom een goed moment voor 
de MRA om Europese ambities 
te versterken. Op het programma 
staat onder andere een diner met 
lobbyisten, een workshop over het 
bevorderen van groei en innovatie 
en een bezoek aan METREX (The 
Network of European Metropoli-
tan Regions an Areas). 

College op reis

Velserbroek - Elke dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur houdt 
Kerkelijk centrum Het Kruispunt 
Velserbroek een kledingbeurs. Er 
wordt van alles verkocht dames-, 
heren- en kinderkleding, schoe-
nen, sjaals en nog veel meer. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten 
het goedkoopste is 0,50 eurocent. 
Op deze ochtend kan men ook 
schone kleding inbrengen. Voor 
meer informatie: 023-5384997 of 
023-5373281.

Kledingbeurs 
Kruispunt

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?





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

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

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Venice Gordijnatelier

Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen 
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteiten-
 restaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
 Maatschappij
Dance Valley/Dutch Valley
Stadsschouwburg Velsen

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeau-
bonnen uit met een totale waarde van minimaal 500 euro. Jaarlijks wordt 
voor ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven! Op deze plek wordt de 
trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekend-
gemaakt. De trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis 
IJmond. Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs 
worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 
HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes 
maanden na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.

September 2014 (trekking verricht op maandag 6 oktober):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: P. de Haan
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Spekking
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-
Ling t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Wil Hoogeland
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Demi Dijkman
Prijs 7: Dinercheque Holiday Inn IJmuiden t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Jos Meijer
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: E. Yska
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Mae Schilling
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: Cor v/d Hak
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: E.M. Aardenburg
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: M.J. v/d Zwet Slotenmaker
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,- 
Winnaar: M.L. v/d Lugt
Prijs 14: Abonnenement IJmuider Courant (3 maanden) 
Winnaar: Brakenhoff
Prijs 15: 3-daagse minicruise DFDS Seaways (voor 2 personen) 
Winnaar: H. Beuneman
Prijs 16: Waardebon Telstar t.w.v. € 40,-
Winnaar: Dirk Timmer

* Exclusief consumpties

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars september

Koop lokaal en maak kans op mooie prijzen
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelij-
ker dan ooit. Dankzij Local Shopping 
IJmuiden maakt u als klant iedere 
maand kans op prachtige prijzen. Bo-
vendien doet u automatisch mee aan 
de grote eindejaarsloterij die de win-
keliers in december op Plein 1945 or-
ganiseren.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aan-
koop vanaf € 5,- bij één van de deelne-
mende winkeliers ontvangt u een lot 
waarop u uw naam, telefoonnummer en 

een slagzin kunt invullen. Zodra u het lot 
heeft ingeleverd, dingt u mee naar prach-
tige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe 
vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer 
kans u maakt om te winnen. De maand-
prijzen zijn o.a. dinercheques en cadeau-
bonnen met een totale waarde van mini-
maal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij 
op de koopzondag van 23 december wordt 
een reischeque van € 2.500 +  € 500,- va-
kantiezakgeld weggegeven. Het prijzen-

pakket wordt in samenwerking met lokale 
partners samengesteld. 

De trekkingsuitslag wordt op de eerste 
maandag van de nieuwe maand bekend-
gemaakt op de website www.localshop-
pingijmuiden.nl en via facebook.com/lo-
calshoppingijmuiden.

Win een gratis Mini-
Cruise naar Newcastle
Doe één of meerdere aan-
kopen bij bij de aangesloten 
winkels in IJmuiden en maak 
kans op een gratis MiniCruise 
naar Newcastle. Het perfec-
te uitje waarbij je een unie-
ke maritieme ervaring combi-
neert met een leuke steden-
trip in het noorden van Enge-
land. Waar wacht je nog op? 

Stap aan boord van de cruise-
ferry en het vakantiegevoel be-
gint direct. Is het lekker weer? 
Dan kun je vanaf het bovendek 
onder het genot van een drankje 
de haven van IJmuiden uitzwaai-
en. Daarna is het tijd voor een 
lekker diner. Ga je voor het ver-
se en uitgebreide buffet, perfect 
bereid vlees in het steakhouse of 
het intieme Franse à la carte res-
taurant? Later op de avond is het 
gezellig in een van de bars, de 
nachtclub, het casino of de bios-
coop. ’s Nachts rust je lekker uit 
in je eigen comfortabele hut.

De volgende ochtend kom je aan 
in Newcastle. Eindeloos shoppen 

in de straten en shopping malls, 
de (vaak gratis) musea bezoe-
ken of een rondrit door de stad 
per bus. Deze nog onontdek-
te stad heeft het allemaal. Uit-
gewandeld? Geniet van een af-
ternoon tea of duik een Engel-
se pub in voor een verfrissende 

‘pint’ en een stevige lunch. Voet-
balliefhebber? Een bezoek aan 
het stadion van Newcastle Uni-
ted is een aanrader, hier worden 
topwedstrijden uit de Premier 
League gespeeld. Ook een erva-
ring die een keer moet maken! 
Zie ook www.dfdsseaways.nl.
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GroenLinks pleit voor 
regionale ombudsman

Velsen - GroenLinks gaat de col-
leges van burgemeester en wet-
houders in acht gemeenten op-
gedragen met een voorstel om 
te komen tot het inrichten van 
een regionale ombudsfunctie op 
het terrein van zorg, jeugd en ar-
beidsparticipatie. Van gemeen-
ten wordt per 1 januari 2015 ver-
wacht dat ze, behalve het inrichten 
of in stand houden van algemene 
voorzieningen, zoals dagbesteding 
en groepsvervoer, ook individueel 
maatwerk kunnen leveren. Daar-
om moeten gemeenten er samen 
met zorginstellingen en belan-
gengroepen voor zorgen, dat van-
uit de loketten voor zorg en wel-
zijn, of vanuit sociale wijkteams de 
juiste hulp op de juiste plaats te-
rechtkomt. Met de enorme bezui-
nigingen die het kabinet heeft in-
gezet voor wat betreft de zorg, het 
jeugdbeleid en de arbeidspartici-

patie is dit geen eenvoudige op-
gave. De fracties GroenLinks in 
de samenwerkende IJmond-ge-
meenten (Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen) en Zuid-Kennemerland 
(Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede-Spaarnwoude, Haarlem-
mermeer, Heemstede) dienen de 
komende weken in hun gemeen-
ten een motie in die de colleges 
opdraagt om in overleg met de sa-
menwerkende gemeenten, uiterlijk 
op 1 januari 2015 met een raads-
voorstel te komen naar de haal-
baarheid van het inrichten van een 
laagdrempelige, onafhankelijke 
ombudsfunctie op het gebied van 
zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. 
Burgers zouden hier terecht moe-
ten kunnen komen wanneer zij on-
tevreden zijn over de behandeling 
vanuit de gemeente of over de be-
handeling zoals die wordt ver-
strekt door zorgaanbieders.

Start een muzikale 
carrière bij Soli
Driehuis - Maak voordelig kennis 
met muziek door te beginnen met 
blokfl uitlessen bij Muziekvereni-
ging Soli. Voor 50 euro (inclusief 
blokfl uit, exclusief lesboek) leer 
je noten lezen en muziek maken. 
Blokfl uit heeft als voordeel dat er 
snel resultaat is. Met de methode 
Blokfl uitstarter, waar een cd met 
begeleidende muziek bij zit, speel 
je in je eentje alsof er een heel or-
kest staat. Dat stimuleert enorm. 
In een groepje bij Soli is het nog 
gezellig ook. Naast het blokfl uit-
spelen maak je ook kennis met 
andere instrumenten en krijg je 
de gelegenheid om een instru-
ment te kiezen voor een eventuele 
vervolgopleiding. 
De blokfl uitlessen starten op don-
derdag 23 oktober om 18.30-
19.00. Kinderen vanaf groep 5 zijn 
van harte welkom. Kinderen vanaf 
groep 6 kunnen, ook zonder eerst 
blokfl uit te hebben gespeeld, be-
ginnen met een blaasinstru-
ment. Je kiest een instrument, 
krijgt les bij Kunstencentrum Vel-
sen en vanaf 6 november speel je 
met andere beginnende kinderen 
in de opstapklas. Het instrument 
krijg je kosteloos te leen van So-
li. Er zijn allerlei instrumenten be-

schikbaar: klarinetten, een specia-
le kinderhoorn, trompetten, saxo-
foons, trombones, dwarsfl uiten, 
etc. De opstapklas repeteert op 
donderdag van 18.45 tot 19.45 uur. 
Bij Soli is er ook een opleidings-
groep voor volwassenen. Je krijgt 
kosteloos een instrument te leen 
en volgt lessen bij het Kunsten-
centrum Velsen. Vanaf 6 novem-
ber speel je mee met de startklas 
volwassenen waar alleen begin-
nende volwassenen in spelen. De 
startklas volwassenen repeteert 
op donderdag van 20.00 tot 21.00 
uur. Soli is tevens op zoek naar 
tamboers die op de kleine trom 
willen leren spelen. Je krijgt kos-
teloos een oefenpad te leen van 
Soli en volgt lessen bij het Kun-
stencentrum Velsen. Op maan-
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
oefen je samen met andere slag-
werkers in het Soli-centrum. Aan-
sluitend speelt de slagwerkgroep 
en kun horen hoe het echte werk 
klinkt. Kinderen vanaf groep 6 en 
volwassenen zijn van harte wel-
kom. Alle bovenstaande opleidin-
gen vinden plaats in het Soli Mu-
ziekcentrum. Voor meer informa-
tie of aanmelding kunt u contact 
opnemen via opleidingen@soli.nl. 

Ontruimingsoefening
IJmuiden -Vorige week vrijdag  
was het ‘s middags heel span-
nend op OBS De Pionier, loca-
tie De Duinroos, want er werd 
rook ontdekt in de school en de 
brandweer moest gebeld wor-
den. 
De ontruiming ging heel snel en 
elke groep stond op de aangewe-
zen plaats buiten. Helaas werden 
twee kinderen en een juf vermist, 
toen juf Louise de groepen bui-
ten controleerde. Gelukkig was 
de brandweer snel ter plaatse 
en kon juf Saskia de brandweer-
mannen vertellen waar de rook 
in de school was, zodat er met-

een gehandeld kon worden. De 
kinderen en de juf werden snel 
gevonden, de brandweerman-
nen hadden hun werk goed ge-
daan  en de rook, zonder vuur, 
was snel de school weer uit. Ge-
lukkig ging het hier om een ont-
ruimingsoefening  van school, 
samen met de brandweer, en is 
de oefening helemaal geslaagd.
De Pionier is een openbare 
buurtschool waar iedereen el-
kaar kent. 
Een school met een sociaal ka-
rakter, waar ouders en kinderen 
met verschillende achtergronden 
zich thuis voelen.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in restaurant. Men kan 
kiezen uit diverse hoofdgerech-
ten. 
Een driegangenmaaltijd is ver-
krijgbaar vanaf 7 euro. De maal-
tijdkeuze kan men doorgeven tot 
circa 12.30 uur. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 17 okto-
ber: soep van de dag, rode kool, 
braadworst, aardappelen en vla 
met slagroom toe. Kosten 6,50. 
Aanvang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 13 oktober tussen 11-
12 uur.
Modeshow en verloting. Meijs-
sen Mode presteert haar herfst- 
en wintercollectie op donderdag 
16 oktober. Aanvang show met 
verloting 10.00 uur. Verkoop aan-
sluitend tot circa 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Hofstede thuisbioscoop vrij-
dag 17 oktober. Film ‘Fanfare’. 
Kaartjes à 2,50 euro  zijn verkrijg-
baar aan het buffet. Aanvang 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Verkoop kaarten ZoMiPo 
voorstelling La Musiquette 
op zondag 2 november. Aanvang 
14.00 uur. Toegang 4,-. 

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
De computerlessen zijn weer 
van start gegaan. Men kan zich 
nog aanmelden via 0255-561500. 
De kosten zijn 18 euro voor 3 
maal. U zit met twee personen.

Gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandag- 
t/m vrijdagochtend van 09.00 – 
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur. Tel. 088-8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Ongeval in 
Velsertunnel

Velsen-Noord - Afgelopen 
dinsdag, tijdens de ochtend-
spits, heeft het verkeer in de Vel-
sertunnel, richting Haarlem, een 
half uur stil gestaan. In de tunnel 
klapte een busje op een voor-
ganger. Een bestelauto reed ver-
volgens op het busje. De eerste 
wagen is doorgereden, de an-
dere twee bleven met schade 
staan. In eerste instantie werd 
uitgegaan van letsel, maar af-
gezien van wat rugpijn was hier 
geen sprake van. Een bergings-
wagen heeft het busje en de be-
stelauto uit de tunnel gehaald. 
Een half uur na het ongeval kon 
het verkeer weer gebruik maken 
van de tunnelbuis. Ondertussen 
stond er wel een fi le van 4 kilo-
meter. 

Badmintonclub Velsen 
jeugd wint in Schagen

IJmuiden - In hun derde com-
petitiewedstrijd hebben de jon-
gens en meisjes van BC Velsen 
C1 afgelopen zondag hun eer-
ste competitie overwinning be-
haald tegen Polisport uit Scha-
gen. Nadat een week eerder nog 
nipt met 3-5 werd verloren van 
Hoornse BV, viel de shuttle dit 
keer wel de goede kant op. In to-
taal werden er van de acht partij-
en zeven gewonnen door de BC 
Velsen jeugd, die pas sinds kort 
in competitieverband uitkomen, 
waardoor BC Velsen voor het 
eerst sinds een aantal jaren weer 
een team in de jongste categorie 
heeft spelen. De uitslag van 7-1 

in het voordeel van de Velsena-
ren doet vermoeden dat het een 
eenvoudige overwinning was, 
maar bij drie van de zeven ge-
wonnen partijen was er een der-
de set nodig om het punt te pak-
ken, terwijl er bij twee van deze 
driesetters ook nog een 1-0 ach-
terstand goed gemaakt moest 
worden. De spelers en speel-
sters hebben dus behoorlijk ka-
rakter getoond en waren na af-
loop dan ook terecht blij met hun 
overwinning.
Op de foto vlnr: Stef de Boer, 
Sanne Bant, Lisa Kerkhoff, Mick 
Sluis, Anne de Boer en Tycho 
Dorland.
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Clinic voor meiden SVIJ
IJmuiden - Vorige week was het 
gezellig druk bij voetbalvereniging 
SVIJ op sportpark Zeewijk. Buiten 
het feit dat veel senioren teams 
een thuiswedstrijd afwerkte, werd 
er een clinic gegeven voor alle 
meidenteams onder leiding van 
de dames van Telstar, ook wel be-
kend als de Witte Leeuwinnen.
Ruim 70 enthousiaste meiden 
(van de ME-pupillen tot aan de 
MA-junioren) werkten verschil-
lende oefeningen af in de vorm 
van afwerktechnieken, balbeheer-

sing en partijvormen. De sfeer was 
goed en ook de zon deed zijn best 
dus waren er vele ouders en be-
langstellende op dit evenement 
afgekomen. Onder de belang-
stellende was dhr Ton Wijker, oud 
voorzitter van SVIJ, die dit evene-
ment financieel mogelijk heeft ge-
maakt en daarvoor zijn we hem 
zeer dankbaar! We danken ook de 
dames van Telstar voor de gewel-
dige clinic en hun enthousiasme.
Na de penalty’s en de groepsfoto 
was er nog wat tijd voor het uitde-

len van handtekeningen. Als klap 
op de vuurpijl deelden de Telstar 
dames ook nog vrij kaarten uit 
voor de competitie-wedstrijd van 
Telstar tegen FC Twente op za-
terdag 11 oktober. Een geslaag-
de dag dus weer bij voetbalver-
eniging SVIJ!
SVIJ heeft meiden en dames voet-
bal voor alle leeftijden vanaf 4 jaar 
(bij de guppen) dus neem gerust 
eens een kijkje op www.svij.nl 
en wordt lid als je ook lekker wilt 
voetballen!

‘Onze Bomen’ op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - De verkoopten-
toonstelling ‘Onze Bomen’ toont 
werk van kunstenaars uit de om-
geving. Buitenplaats Beeckestijn 
ontving meer dan 180 inzendin-
gen waaruit een selectie is ge-
maakt van 75 kunstwerken die 
in deze expositie zijn samenge-
bracht. Het thema wordt op ori-
ginele en bijzondere wijze ver-

beeld. Van sculpturen, (bewerk-
te) foto’s, schilderijen en werk op 
papier, de bomen komen in alle 
soorten en maten voor. Met dank 
aan de Gemeente Velsen en alle 
kunstenaars die hun werk heb-
ben ingezonden. 
Openingstijden: donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.

Koffieconcert op 
Duin & Kruidberg

Santpoort-Noord - Muziekge-
zelschap Villa met Uitzicht ver-
zorgt op zondag 12 oktober een 
verrassend en harmonieus con-
cert genaamd ‘Hongaarse dansen 
in kimono’. 
Tijdens dit concert legt Villa met 
Uitzicht de wortels van de Hon-
gaarse volksmuziek bloot. Wortels 
die ver teruggaan in de tijd, toen 
de Hunnen hun culturele sporen 
achterlieten. Gelukkig was deze 
culturele erfenis een stuk vrien-
delijker dan de barbaarse wij-
ze waarop de Hunnen het land 
veroverden. Een programma met 
boeiende verhalen, oude wijshe-
den en bovenal meeslepende mu-
ziek, gespeeld op fluit, viool, altvi-
ool en harp. Het ontvangst is om 
11.00 uur met koffie en een petit 
fours. Om 11.30 uur start het con-
cert in de klassieke Lodewijkka-

mer. Het concert duurt ongeveer 
een uur en na afloop wordt een 
historische rondleiding gegeven 
over Landgoed Duin & Kruidberg. 
Kaarten kosten 20 euro,14 per 
stuk en worden verkocht via de 
receptie van Landgoed Duin & 
Kruidberg, telefoonnummer 023- 
5121800 of www.duin-kruidberg.
nl. Villa met Uitzicht is een collec-
tief van musici en andere uitvoe-
rend kunstenaars. Dit collectief 
brengt in diverse formaties ver-
schillende programma’s ten tone-
le op Landgoed Duin & Kruidberg. 
Landgoed Duin & Kruidberg ligt 
in Santpoort-Noord, even buiten 
Haarlem en werd ooit gebouwd 
in opdracht van een welgestelde 
thee- en tabakhandelaar. De am-
biance en sfeer van het Landgoed 
geven een extra dimensie aan een 
klassiek concert.

Smugglers-trein 
dendert voort

Velserbroek - Op een vers ge-
maaid veld mocht Rugbyclub the 
Smugglers vorige zondag aan-
treden tegen de jonge honden 
van ASRV Ascrum3. Beide teams 
hadden de wedstrijd ervoor ge-
wonnen na een hevige strijd, dus 
er was hoop op een spannen-
de pot. Daarnaast is Ascrum een 
nieuweling in de competitie en 
zou the Smugglers wellicht kun-
nen verrassen. Na het begin van 
de wedstrijd lieten the Smugg-
lers zien aan de studenten van 
Ascrum dat er niks te halen viel 
in Velserbroek. Het balbezit was 
voornamelijk voor de spelers van 
the Smugglers en zij zetten dit in 
de eerste helft al om in vijf try’s. 
Ascrum probeerde tegengas te 
geven maar in deze helft bleef dat 
maar bij twee keer een serieu-
ze dreiging, die beide vervolgens 
tot niets leidden. De tweede helft 
besloot Ascrum het over een an-
dere boeg te gooien en kwamen 
ze feller over, toch mocht dit niet 
baten want de Velsenaren drukte 
er maar liefst zes try’s bij. Ascrum 
gaf niet op en liet de koppies niet 
hangen, ze bleven doorvechten. 
Uiteindelijk drukte het team uit 
Amsterdam een verdiende try. 
Hierdoor werd de eindstand be-
slist op 67-5 voor the Smugglers. 
Aan de kant van the Smugglers 
sprongen Joost Maarschalk en 
Rens Barnhoorn eruit, vanwege 
hun scorende vermogen en ver-
dedigende werk. De man van de 
wedstrijd werd Nick de Kuster, de 
nieuwe aanwinst van the Smugg-
lers. (Daan Rustemeijer)

Het Meisje van Velsen-
locatie: De Romeinen

Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen maakt, ter gelegen-
heid van haar 75-jarig bestaan, 
het theaterspektakel ‘Het Meis-
je van Velsen’ voor, door én over 
Velsen(aren). De komende we-
ken richt de Jutter/Hofgeest de 
schijnwerpers op bijzondere lo-
caties die het Meisje van Velsen 
in de voorstelling bezoekt. Deze 
week: de Romeinen in Velsen.
Er is een beetje verbeeldings-
kracht voor nodig, maar als je 
bij Velsen door de Wijkertunnel 
rijdt, ben je bij  het oudst beken-
de slagveld van Nederland. Het 
is de plaats waar de Romeinen 
in de zomer van 28 de Friezen 
versloegen. En daarna anders-
om. Wat Asterix en Obelix nooit 
gelukt is, presteerden de Friezen 
wel: ze brachten de Romeinen 
een gevoelige nederlaag toe. 
Niet alleen in de nieuwe Neder-
landse tv-serie ‘Welkom bij de 
Romeinen’, maar ook in de vro-
lijke musical ‘Het Meisje van Vel-
sen’ spelen Romeinen een rol. 
Ouvreuse Lies duikelt in de fees-
telijke jubileumproductie van 

de Stadsschouwburg Velsen als 
Alice in Wonderland door de 
geschiedenis van Velsen waar-
bij zij in aanraking komt met de 
Romeinen en de goden Nep-
tunus en Minerva. Zij wordt uit 
dit tijdperk gered door de be-
schermheilige van Velsen, En-
gelmundus, die nog steeds volop 
wordt vereerd.  De bron die hij 
deed ontspringen, ligt nu in het 
Noordzeekanaal. 
Op zaterdag 11 en 18 oktober or-
ganiseren de Jutter/Hofgeest en 
de jarige schouwburg een speci-
ale fietsroute met gids langs alle 
‘Het Meisje van Velsen’-locaties. 
De fietstocht van zo’n 25 kilo-
meter wordt afgesloten met een 
korte rondleiding door Stads-
schouwburg Velsen. 
Zaterdag 11 en zaterdag 18 ok-
tober, speciale Jutter/Hofgeest-
fietstocht langs ‘Het Meisje van 
Velsen’-locaties.
Dinsdag 21 tot en met zondag 26 
oktober, ‘Het Meisje van Velsen’, 
Stadsschouwburg Velsen. Meer 
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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MSD vrijwilligersdag
IJmuiden - Vorige week woens-
dag was het zover, MSD kwam 
met 18 vrijwilligers het school-
plein opknappen. Ieder jaar doet 
MSD een vrijwilligersproject en 
dit jaar was de Franciscusschool 
een van de projecten.
Het farmaceutisch bedrijf MSD 
is al jaren in de Waarderpolder in 
Haarlem gehuisvest, van waaruit 
zij de distributie en verwerking 
van medicijnen verzorgen. 
Bijna alle klussen die deze dag 
aangepakt werden vonden bui-
ten plaats. 
En klussen waren er genoeg, 
vooral het groen rond de school 

is onder handen genomen. Al-
le groenstroken zijn gesnoeid 
en vooral de strookgroen aan de 
westzijde van de school is heel 
goed opgeruimd. Ook werd er 
een nieuwe tafeltennistafel ge-
plaatst en verschillende plein-
plakkers versieren de voorheen 
grijze tegels. 
De leerlingen keken om 12.15 
uur hun ogen uit toen zij het 
schoolplein betraden. De mede-
werkers van MSD hebben een 
geweldige klus geklaard en de 
leerlingen van de school spelen 
met nog meer plezier buiten tij-
dens de pauze.

Velsen - Op 1 september 
1954 werd badmintonclub BC 
IJmond opgericht door Jan en 
Nel Sehr en Cor en Rie Wals. In 
de afgelopen 60 jaar is er veel 
veranderd, een ander soort 
rackets, andere shuttles, ander 
pasjessysteem, nieuwe men-
sen etcetera. Iets wat nooit ver-
anderd is, en nog steeds als 
het belangrijkste ingrediënt 
van BC IJmond wordt gezien, is 
het plezier met elkaar. En daar-
om was het tijd voor een knal-
feest om dit jubileum groots te 
vieren. Team 1 van vorig jaar 
had zich met ontzettend veel 
enthousiasme op dit jubile-
umfeest gestort. Negen maan-
den geleden werd al begonnen 
met de voorbereidingen. Loca-
tie, hapjes, drankjes, muziek, 
thema, herinneringscadeau-
tje, werkelijk aan alles was ge-
dacht. Het feest kon begin-
nen. De avond werd geopend 
door voorzitter Henny Böhm en 
wethouder Annette Baerveldt. 
Henny, alweer 45 jaar lid van 
deze mooie vereniging kreeg 
op zijn beurt vanuit de jubile-

umcommissie een mooi kunst-
werk met de daarbij behorende 
titel ‘Voorzitter van Verdienste’. 
Hij werd daarmee bedankt voor 
al het werk dat hij de afgelopen 
jaren voor de club heeft ge-
daan. Het feest kon losbarsten. 
Er werd tot in de diepe uurtjes 
gedanst, gekletst, gelachen en 
gek gedaan. Precies alles wat 
deze club zo mooi maakt. Zo-
als mevrouw Baerveldt zei: “Op 
naar de 120 jaar!” 

Een herfst lang schaken 
IJmuiden - Het Noord-Hol-
lands kampioenschap voor ve-
teranen, (de herfsteditie) vind in 
de maanden oktober en novem-
ber op ieder woensdagmiddag 
plaats in de eksterlaan te IJmui-
den, wat begon met ongeveer 50 
deelnemers heeft zich de laatste 
jaren enorm uitgebreid. Voor de-
ze negende editie hebben zich 
maar liefst 104 deelnemers aan-
gemeld.
Teveel voor het clublokaal, waar 
ongeveer 80 schakers hun kun-
sten kunnen vertonen. Geluk-
kig is de vogeltjes vereniging 
de schaakvereniging te hulp 
geschoten, en kunnen we op 
woensdagmiddag gebruik ma-
ken van hun lokaal. Het schaak-
evenement kent 9 rondes. De 
schakers zijn onderverdeeld in 
vier groepen. 
Uit groep A komt de winnaar van 
het toernooi, de andere groepen 
B, C en D hebben voor de eerste 

vijf geklasseerde spelers, prijzen. 
Het aantal clubschakers is groot, 
maar er zijn ook huisschakers 
die hun krachten willen meten.
Afgelopen woensdag was de 
eerste ronde, na een kleine ver-
traging konden de schakers de 
‘ring’ in.
Titelverdediger Willem Hensber-
gen (Aalsmeer) kwam tot remi-
se, terwijl zijn grootste concur-
rent Colleen Otten (Kijk Uit), de 
hoogste in rating van dit toer-
nooi, haar partij winnend afsloot.
Opmerkelijk was dat de win-
naars van vorig jaar geen van al-
len hun partijen konden winnen.
Winnaar groep B: Andries Vis-
ser speelde remise tegen Wil-
lem Punt. 
De winnaar van groep C: Hans 
Pot ging zelfs kopje onder en wel 
tegen Gerko Vos en ook de win-
naar van groep D: Theo Elstgeest 
kwam niet verder dan remise te-
gen Jan Sinnige.

IJmuiden - Zaterdag 11 okto-
ber  wordt bij buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg 338 weer een rommelmarkt 
georganiseerd. Iedereen is vanaf 
9.00 uur van harte welkom. Wie 
een tafeltje wilt reserveren kan 
vanaf maandag 6 oktober conc-
tact opnemen met Gerda Broek, 
0255-522782. Graag bellen na 
9.30 uur.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 12 oktober 
organiseert bridgeclub De Jump 
de eerste open zondagmiddag-
drive van dit seizoen. Deze tra-
ditie wordt inmiddels alweer 
voor het vierde seizoen georga-
niseerd en wel op iedere tweede 
zondag van de maand. Iedereen 
die kan en wil bridgen is zon-
dagmiddag van harte welkom in 
Denksportcentrum Jan Ligthart, 
Eksterlaan 8. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur. De bridgedrive 
begint om 13.30 uur en de entree 
is 5 euro per persoon. Lekkere 
hapjes tussen het bridgen door 
en natuurlijk zijn er leuke prijs-
jes te verdienen. Maar de IJmui-
dense bridgeclub doet meer om 
de bridgesport te promoten. Zo 
is afgelopen maandag 6 okto-
ber weer gestart met een be-
ginnerscursus die twaalf weken 
duurt en op de maandagavond 
wordt gegeven. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Wie 
de voorinschrijving gemist heeft, 
kan eventueel nog bij les 2 (die 
van 13 oktober) instromen. Zie 
ook www.dejump.nl.

Zondag-
middagdrive

Leerlingen krijgen les 
spoorveiligheid bij Tata 

IJmuiden - Een groep van 44 
leerlingen uit groep vijf van ba-
sisschool De Triangel uit Velsen-
Noord stond vorige week ver-
baasd te kijken hoe lang een met 
rollen staal geladen trein erover 
doet om bij een noodstop tot 
stilstand te komen. Ze kregen op 
Station Velserbosch van een ma-
chinist van Tata Steel een prak-
tijkdemonstratie. Deze maakt 
onderdeel uit van een voorlich-
tingscampagne om scholieren 
uit Velsen-Noord bewust te ma-
ken van het gevaar van spelen 
rond het Gildenspoor. Over die 
spoorlijn, die midden door het 
dorp loopt, worden goederen 
naar en vanaf het terrein van Ta-
ta Steel vervoerd. ,,Zelf zien hoe 
moeilijk het is om een met rollen 
staal van 25 ton per stuk bela-
den trein zo snel mogelijk te la-
ten stoppen, is een ervaring die 
kinderen een gevoel geeft bij 

het gevaar van spelen rond het 
spoor”, stelt Wilko Keulemans, 
manager railvervoer bij Tata 
Steel in IJmuiden. ,,Je kunt ver-
tellen hoe gevaarlijk het is, maar 
niets brengt de boodschap van 
onze spoorveiligheidscampagne 
beter over dan zelf zo’n remde-
monstratie bijwonen”, aldus Keu-
lemans. Na afloop van de rem-
proef maakten de kinderen nog 
een rit met een oude stoomtrein 
over het terrein van Tata Steel
Tata Steel organiseert jaarlijks 
een spoorveiligheidscampag-
ne voor leerlingen van groep 
vijf van De Triangel. Dit gebeurt 
in samenwerking met de school 
en het regionale politiekorps. 
De campagne bestaat naast de 
remdemonstratie uit een specia-
le les van een machinist van Ta-
ta Steel en een politieagent en 
wordt afgesloten met een teken-
wedstrijd.

IJmuider Harmonie in 
Stadsschouwburg Velsen

Velsen - De IJmuider Harmo-
nie kwam met het geweldige 
idee om voor het jarige schouw-
burg op zaterdag 1 november 
een eigen ‘Night of the Proms’ 
te maken, een Velsens muziek-
feest met eigen muzikale helden: 
IJHmusementsorkest, Alderlief-
ste, zangeres Monique van de 
Keer, gitarist André Berger, ope-
rakoor Bel Canto en percussie-
groep YH. ‘Classic Meets Pop’ 
door Velsenaren voor Velsenaren 
(en anderen). Een avond vol pop, 
swing, chansons en klassiekers 
als ‘De Triomfmars’, ‘Manhat-
tan Skyline’ en natuurlijk ‘Music’. 

De Proms- avond wordt gepre-
senteerd door Mieke Koers (Stijl 
Achterover). Bigband Seabreeze 
zorgt vanaf 19.30 uur voor een 
feestelijke ontvangst in de foy-
er. Aanvang proms night 20.15 
uur. Kaarten kunnen worden ge-
kocht via de Stadschouwburg te 
Velsen. 
Op www.ijmuiderharmonie.nl en 
op de Facebook pagina IJmui-
der Harmonie wordt u doorge-
linkt.  Kaarten 15 euro kunnen 
ook worden besteld bij Mevrouw 
van der Nulft, 0255-521540 of via 
ijhmusementsorkest@ijmuider-
harmonie.nl.

Expo Cornelieke 
van Meurs

IJmuiden - Cornelieke van 
Meurs tekent al ruim 15 jaar 
met hart en ziel. Bibliotheek Vel-
sen exposeert in de maand okto-
ber haar mooiste werken, waar-
in voornamelijk acryl en helde-
re, sprekende kleuren de hoofd-
rol spelen. Momenteel werkt zij 
aan de serie ‘Het gedragen kind’, 
waarin het fragment van een li-
chaam, zoals een voetje of een 
been, centraal staat. Maar im-
pressionistische landschappen 
en schilderijen met knuffels en 
speelgoed behoren ook tot haar 
collectie. Sinds 2005 heeft Cor-
nelieke les van keramisch kun-
stenaar Jac Janssen, die haar sti-
muleert en begeleidt in het pro-
ces naar sprekende schilderijen. 
De toegang is gratis.



Scouts 
klimmen naar 
grote hoogte

IJmuiden - Zaterdag 4 okto-
ber trotseerden de scouts van 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers de klimmuur in Spaarn-
woude. Sommige scouts (jon-
gens en meiden van 11-15 jaar) 
vonden het wel erg spannend 
want met hoogtevrees 15 me-
ter omhoog klimmen? Het ging 
echt super goed met wat tips 
van de leiding en aanmoedi-
gingen van de andere scouts. 
Uiteraard werd iedereen goed 
gezekerd om de veiligheid te 
waarborgen. In totaal zijn de 
scouts twee uur bij de klim-
muur gebleven. De kinderen 
die even niet konden klimmen 
speelden kubb en beklommen 
de blokken bij de uitkijkheu-
vel. Uiteindelijk hebben alle 20 
scouts de klimmuur bedwon-
gen, sommige zelfs een keer of 
tien. Ook zin in een leuke uit-
daging en ben je tussen de 7 
en 11 jaar? Bij de meisjeswel-
pen is er voldoende ruimte voor 
nieuwe leden. Kom op zater-
dagmiddag eens kijken bij on-
ze clubhuizen aan de Heeren-
duinweg in IJmuiden of kijk 
voor meer informatie op www.
ijmondtrekkers.nl. 

IJmuiden - Dinsdag 14 okto-
ber is er een verkoop van het 3d 
hobbyhoekje in woonzorgcen-
trum De Moerberg. Tussen 10.00 
en 12.00 uur kunnen geïnteres-
seerden daar terecht voor ad-
vies en verkoop van alles op het 
gebied van kaarten maken. Er is 
een ruim assortiment 3d knip-
vellen voor verjaardagen, trou-
wen, geboorte en andere gele-
genheden. Ook is er volop keuze 
uit stickervellen, papier en enve-
loppen in verschillende kleuren, 
maten en diktes.

Verkoop 
3d hobby-
artikelen

Mijn zoontje van 10 en ik fietsten 
vorige week over de Kennemer-
laan richting Julliana-brug. Het 
was een ware zig-zag rit langs 
auto’s waarvan de eigenaar niet 
de moeite heeft genomen om 
zijn of haar bolide fatsoenlijk in 
een parkeervak te plaatsen. Ve-
le auto’s stonden ruim met hun 
wielen op het fietspad.
Tot ons ongenoegen konden we 
beiden door hard te remmen 
nog net een automobilist ontwij-
ken die tegen de richting in nog 
even voor ons langs in een par-
keervak dacht te schieten. Mijn 
zoontje verschoot ook, maar dan 
van angst!
Een stukje verder werd de weg 
ons volledig geblokkeerd door 
een automobilist die, hoewel het 
parkeervak ernaast leeg was, zijn 
auto pontificaal op het fietspad 
had geparkeerd. Van dit voorval 
heb ik bijgevoegde foto geno-
men. We moesten afstappen en 
over de rijweg verder, het werd 
echt een ritje met hindernissen 
en daardoor met ergernissen.
Ik erger mij werkelijk groen en 
geel aan dit parkeergedrag. Als 
het even kan mijd ik de Kenne-

merlaan, maar soms moet je er 
echt overheen.
Beste mensen, u wordt er echt 
niet slechter van als u twee keer 
moet steken om uw bolide te 
parkeren op een nette manier, u 
hoeft er zelfs minder door te lo-
pen want u staat immers dichter 
bij de stoep! 
En u maakt het fietsend IJmui-
den werkelijk een stuk aangena-
mer en veiliger!

Mevrouw Mol, IJmuiden Maurits de Vries wint 
jeugddamtoernooi

IJmuiden - Veel  van de huidi-
ge bekende  jeugddammers heb-
ben wij op de jeugdtoernooien 
in IJmuiden zien spelen. De jon-
gens en meiden doen daar een 
schat van ervaring op. Zondag 
was er een barrage tussen Rudy 
van Velzen, Noel Neve en Mau-
rits de Vries om de eerste plaats. 
Een strijd op leven en dood en er 
werd geweldig gedamd. Zo jong 
en zo goed dammen. Dat belooft 
wat voor de toekomst. Maurits de 
Vries ging er met de eerste prijs 

van door. Hij speelde remise tegen 
Rudy en won van Noel.  Rudy ver-
loor van Noel. In het toernooi zag 
het er al lang naar uit dat Maurits 
ging winnen, maar in de voorlaat-
ste ronde verloor hij van Noel. En 
Noel verloor in koppositie van Ru-
dy in de laatste ronde. Opmerkelijk 
was nog de prachtige combinatie 
die Lars van Eeuwijk nam tegen 
Egbert van der Bom.  Geconcen-
treerd met het hoofd in de handen, 
diep nadenkend haalde hij uit. Zijn 
zus Yara pakte de poedelprijs.

Uitnodiging vergadering op 15 oktober 19.30 uur in De Spil
Op woensdag 15 oktober houdt Wijkplatform IJmuiden-Zuid vanaf 19.30 uur een openbare vergadering 
in Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29. Wijkplatform IJmuiden-Zuid behartigt de belangen van 
de wijkbewoners in IJmuiden-Zuid. IJmuiden-Zuid is het gebied gelegen tussen de Heerenduinweg, 
Gijzenveltplantsoen, Lange Nieuwstraat, en het oude spoor achter de Minister van Houtenlaan.

U bent van harte welkom als u vragen en/of ideeën heeft over de leefbaarheid in de wijk.
Als u aanwezig wilt zijn stellen wij het op prijs als u zich van te voren aanmeldt, zodat wij een plekje voor u vrij 
kunnen houden en een kopje koffie of thee voor u klaar kunnen zetten.
U kunt contact met ons op nemen via e-mail: ijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Of kijkt u eens op onze vernieuwde website: www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid

Emiel Webbe
Voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 15 oktober 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 15 oktober aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis 
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen, 
of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Het belangrijkste 
agendapunt is het plan van Eneco om windturbines tegenover IJmuiden-Noord tussen de spuisluizen 
en de pont te plaatsen. Als dit plan doorgaat zullen zeer waarschijnlijk meer dan 10 bewoners van de 
IJmuiderstraatweg ernstige geluidsoverlast gaan ondervinden. 
De rest van de agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u vragen heeft, 
of iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga dan ook naar onze website, 
klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter

Wijkplatform IJmuiden-Noord
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Regio – IJmond Werkt! verzorgt 
voor de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen de re-integratie en de so-
ciale werkvoorziening. Voor de 
jaren 2015 en 2016 tot en met 
2019 heeft het bestuur een be-
groting opgesteld die ter inza-
ge is gelegd aan de gemeente-
raden van de samenwerkende 
gemeenten. In deze begroting is 
echter sprake van een oplopend 
tekort. Dat is tegen de gemaak-
te prestatieafspraken in. Het col-
lege stelt de gemeenteraad voor 
in te stemmen met de begroting 
maar wel een zienswijze uit te 
brengen waarin de gemeente-
raad IJmond Werkt! Oproept de 
uitvoeringskosten verder te be-
perken en zich nog meer reken-
schap te geven van de gewens-
te prestaties.

Oplopend 
tekort bij 

IJmond Werkt!

Regio – Gemeenten zijn nu druk 
bezig zorg te organiseren op het 
gebied van jeugdzorg. Daar-
toe worden niet alleen grote or-
ganisaties benaderd. Onlangs 
hebben de samenwerkende ge-
meenten in de regio IJmond, 
Haarlemmermeer en Zuid-Ken-
nemerland afspraken gemaakt 
over partners waar de jeugd met 
problemen terecht kan. Ook vrij-
gevestigden en groepspraktijken 
GGZ komen in aanmerking om 
specifieke zorg te verlenen. Om 
deze zorg te stroomlijnen wordt 
een ‘digital portal’ ingericht en 
hierover een overeenkomst aan-
gegaan met DashCare BV. De-
ze organisatie zorgt op digitale 
wijze voor het contracteren van 
vrijgevestigden en groepsprak-
tijken, volgens de criteria die de 
opdrachtgever instelt.

Dashcare 
voor jeugdzorg

Velsen – Bij de aanpak van 
schoolverzuim gaat Velsen zich 
meer toeleggen op preventie. 
Daarom moeten leerplichtamb-
tenaren voortaan bij elke ver-
zuim-melding onderzoek doen 
naar de achtergrond van het 
verzuim en hun acties daar-
op afstemmen. Dit gebeurt on-
der meer door multidisciplinai-
re overleggen op scholen en zo-
veel als mogelijk in de aanwe-
zigheid van de betrokken scho-
lier en de ouders. Er zijn in Vel-
sen 10.461 leerplichtigen, in het 
schooljaar 2013/2014 zijn 303 
meldingen van schoolverzuim 
gedaan.

Schoolverzuim

Campagne ‘Horen, Zien 
en Melden’ van start

Velsen - Vrijdagmiddag was het 
dan zo ver. De officiële aftrap van 
de campagne ‘Horen, Zien en 
Melden’ vond plaats in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis in 
aanwezigheid van vele betrokke-
nen. Uiteraard waren er verte-
genwoordigers van de politie en 
van de gemeente Velsen. Maar 
ook afgevaardigden van de wo-
ningbouwcorporaties, welzijns-
instellingen en wijkplatforms, 
vanwege hun belang bij een vei-
lige en aantrekkelijke woonom-
geving. Burgemeester Weerwind 
gaf in zijn openingswoord al aan 
hoe belangrijk het is dat de inwo-
ners van Velsen zich veilig voe-
len in hun eigen straat en buurt. 
,,De gemeente en de politie zijn 
er voor uw veiligheid. Maar dat 
kunnen zij niet allen. Ook u kunt 
een bijdrage leveren aan een 
veilige woon- en leefomgeving. 
Daarom is de campagne ‘Horen, 
Zien en Melden’ nu in de hele 
gemeente opgestart. Wij vragen 
u om tijdens uw dagelijkse be-
zigheden extra alert te zijn. Ziet 
u een verdachte situatie of een 
misdrijf gepleegd worden? Meld 
dit dan bij de politie. Want hoe 
meer ogen en oren, hoe veiliger 
de wijk’’ ,aldus de burgemeester. 
Jerry Ramdayal, wijkagent in Zee 
en Duinwijk benadrukte dit nog 
eens: ,,Het direct melden van 
verdacht gedrag en misdrijven is 
cruciaal om de daders op heter-

daad te betrappen. Gebruik het 
alarmnummer 112 als elke se-
conde telt. Het is een misver-
stand dat 112 alleen is bedoeld 
voor noodsituaties waarin le-
vens op het spel staan. Bel dus 
ook als u een verdachte situa-
tie of een misdrijf ziet gebeuren, 
zo mogelijk met een goede be-
schrijving van het misdrijf, ken-
merken van de dader en van een 
eventueel voertuig. En maak ge-
bruik van social media zoals Fa-
cebook en Twitter en maak zo 
mogelijk foto’s met uw smartp-
hone’’ ,aldus Jerry. Een leuk in-
termezzo tijdens deze kick-off  
vormde een plotselinge interrup-
tie van de burgemeester, dat zijn 
tas met belangrijke documen-
ten was verdwenen. Volgens de 
aanwezigen was er zojuist een 
medewerker van de gemeen-
te geweest die hiervoor moge-
lijk verantwoordelijk was. Dus 
begon Jerry met vragen zoals: 
was het een man of vrouw, hoe 
groot, haarkleur, kleding, opval-
lende kenmerken etc. Deze, ge-
plande, oefening maakte wel di-
rect duidelijk, hoe moeilijk het is 
om dit soort kenmerken, na een 
incident, te reproduceren. Maar 
uiteindelijk lukte het om de da-
der op te sporen. Meer informa-
tie over de campagne is te vin-
den op www.horenzienmelden.
nl, facebook.com/horenzienmel-
den en @horenzienmelden.

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 - Op zondag 19 oktober 
vindt de zevende editie plaats 
van de IJmondse bourgon-
dische & culturele fietstocht. 
Voor deze editie, die in het te-
ken staat van herfstbokbier, is 
weer een unieke route uitge-
stippeld langs de mooiste plek-
jes in de omgeving. Onderweg 
wordt gestopt bij Grand Café 
La Belle, SnowPanet, Villa Wes-
tend, Café de Halve Maan, de 
Rusthoek, Bartje Bloemendaal 
en Grand Café Kruiten. Een 
deelnamebewijs kost 8,50 euro 
en kan gekocht worden bij de 
bovenstaande horecagelegen-
heden. 
De fietstocht start vanaf 11.00 
uur bij de horecagelegenheid 
waar u het deelnamebewijs 
heeft gekocht. Op vertoon van 
het deelnamebewijs ontvangt u 
uw goodiebag. Deze is gevuld 
met meerdere leuke producten 
en waardebonnen. In het stem-
pelboekje vindt u de fietsroute. 
Na het nuttigen van eventueel 
een kopje koffie bij uw startlo-

catie, kunt u beginnen met de 
fietstocht. Bij elke tussenstop 
staat een ander herfstbokbier-
tje, wijntje of frisje voor u klaar. 
Daarnaast krijgt u bij elke tus-
senstop een gratis hapje geser-
veerd in de stijl van de betref-
fende horecagelegenheid en 
bijpassend bij het bokbiertje. 
Na het nuttigen van uw hap-
je en drankje stapt u weer op 
de fiets om uw route te vervol-
gen. Uiteindelijk eindigt u bij de 
horecagelegenheid waar u ook 
begonnen bent. Hier zult u uw 
laatste biertje, hapje en stempel 
ontvangen.
Om de dag ook een cultureel 
aanzien te geven, zullen al-
le deelnemende horecagele-
genheden zorgen voor muzi-
kaal vermaak en een cultureel 
aspect. Als leuk extraatje fiet-
sen alle deelnemers langs Vis-
ser Tweewielers in Santpoort-
Noord, waar door middel van 
een prijsvraag kans gemaakt 
wordt op een nieuwe fiets ter 
waarde van 699 euro!

Speciale acties bij 
Lijstenmakerij Tableau
Santpoort-Noord - Al zo’n 
20 jaar is Lijstenmakerij Ta-
bleau een bekend gezicht aan 
de Hoofdstraat 160 in Sant-
poort-Noord. Eigenaar Ron van 
de Wakker heeft ook zijn eigen 
atelier in de winkel en kan des-
gewenst vrijwel alles maken op 
het gebied van lijsten, karton 
en glas. En wat dit laatste be-
treft ook voor fraaie glasobjec-
ten kunnen belangstellenden 
terecht in de winkel.
Ook voor restauratie van lijs-
ten en schilderijen  en plaat-
sing van ophangsystemen zijn 
bedrijven en particulieren bij 
Ron aan het juiste adres. ,,En 
als mensen vakantiefoto’s, 
een zeefdruk, een litho of pos-
ters willen inlijsten dan voor-
zie ik die van de gewenste lijst 
met een bijpassende passe-
partout’’, vertelt Ron.  Boven-
dien fungeert Tableau ook als 
kunstuitleen en biedt dus de 

mogelijkheid om de kunstwer-
ken uit de collectie te huren.
,,Gedurende de maand okto-
ber heb ik een aantal speciale 
acties én gewijzigde openings-
tijden’’, gaat Ron verder. ,,Op 
donderdag- en vrijdagmid-
dag en op zaterdag is de win-
kel open maar speciaal deze 
maand ben ik ook op zondag-
middag geopend , van twaalf 
tot vijf uur. Belangstellenden 
kunnen dan op hun gemak een 
kijkje nemen en een keuze ma-
ken uit de vele kunstwerken. 
Alleen deze maand geef ik op 
de kunstcollectie een speciale 
korting die kan oplopen tot 70 
procent. Deze korting geldt te-
vens voor de glascollectie. Bo-
vendien heb ik een groot aan-
tal spiegels, met lijst, in de for-
maten 50 x 60 cm en 60 x 90 
cm die tegen een speciale prijs 
te koop zijn’’, aldus Ron van de 
Wakker.

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?
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Stormvogels mist routine
IJmuiden - In de thuiswedstrijd 
tegen de huidige koploper en de-
butant Purmersteijn heeft Storm-
vogels een 2-3 nederlaag gele-
den. Achterin miste de ploeg twee 
spelers: Milan Berck Beelenkamp 
heeft last van zijn lies en Hanni-
bal Jacob lag in bed met griep. 
De 19-jarige Rowan van Eijk werd 
centrumverdediger waardoor de 
16-jarige B-junior Mart Willemse 
zijn debuut op de linksbackposi-
tie kon maken.
Dat de IJmuidense achterhoe-
de routine miste, bleek al na vijf 
minuten. Vanaf links ontving de 
geheel vrijstaande Ory een pass 
van Brown en in één voetbewe-
ging werd Daniël Schermer aan-
gespeeld. Ondanks dat Schermer 
tussen een paar Stormvogels-ver-
dedigers stond, wist hij de bal kei-
hard in de touwen te jagen: 0-1.
Hierna bleef Purmersteijn druk op 
de verdediging van Stormvogels 
zetten, maar ging heel nonchalent 
met de vele kansen om. Daar kon 
Stormvogels duidelijk van profi -
teren, want halverwege de eer-
ste helft was de stand weer gelijk 
toen Patrick Krop een dieptepass 
van Dennis Verwer met een kei-
hard schot verzilverde: 1-1. Twee 
minuten later nam Stormvogels 
zelfs een voorsprong nadat Geof-
frey Verweij doel trof na een pass 
van Patrick Krop: 2-1.

Daarna kon Purmersteijn op-
nieuw met behulp van een IJmui-
dense verdediger scoren. Heel 
knullig verspeelde Rowan van Eijk 
de bal aan Ory, die Schermer voor 
de tweede keer een niet te missen 
kans bood: 2-2.
Binnen twee minuten nam Pur-
mersteijn de leiding. Vanaf de 
voet van invaller Eijkenaar be-
landde de bal op het hoofd van 
de andere invaller en boomlange 
Joost Lieder, die geheel vrijstaand 
de 2-3 kon aantekenen.
Met veel passie en inzet ging 
Stormvogels na deze tegentreffer 
haar tegenstander te lijf op zoek 
naar de gelijkmaker. Kansen wa-
ren er voor Bastiaan Scholten, 
Patrick Krop en Geoffrey Verwe-
ij, maar er kon geen bres in de 
verdediging van Purmersteijn ge-
slagen worden. Een vijfde neder-
laag op rij werd voor Stormvogels 
daarom een feit. Zondag gaat de 
reis naar Utrecht om aldaar aan te 
treden tegen Nieuw Utrecht, op-
nieuw een debutant.
Stormvogels zaterdag wist een 
mooie 5-1 zege op Beverwijk te 
boeken. Voor de rust scoorden 
Swen Engels en Tim Binkhorst, 
na de thee wisten Rick Kluijskens 
(2x) en Ronald van der Lugt het 
net te vinden. Zaterdag is in Haar-
lem United/DAVO de tegenstan-
der.

Velsen - De dames van Velsen 
deden afgelopen zondag ander-
maal goede zaken in de Eerste 
Klasse. Op eigen veld werd me-
dekoploper SDO met 7-2 aan 
de kant gezet. Absolute uitblin-
ker was Rona Mosterd, die met 
5 goals en 2 assists volkomen te-
recht werd uitgeroepen tot Vil-
la Westend vrouw van de wed-
strijd. SDO begon sterk in Vel-
sen en mocht na een kwartier 
spelen nog hopen op een goed 
resultaat, nadat het op 0-1 was 
gekomen. Nog voor rust werd 
Mosterd drie keer gelanceerd. 
De koelbloedige spits maak-
te zelf de gelijkmaker. De 2-1 
kwam van de voet van Jocye van 
Gelder. Vlak voor de thee zorg-
de Mosterd voor de comfortabe-
le 3-1 ruststand. De tweede helft  
liet SDO zien waarom het boven-
aan stond. Het schakelde bij en 
zag het harde werken beloond 
met de aansluitingstreffer. 3-2. 
Velsen antwoordde onaangesla-
gen. Met name de backs, Tha-
mar Veering en Rachel Jansen, 
lieten een knap staaltje onver-
zettelijkheid zien. Het vuurwerk 
kwam echter van Rona Mos-
terd. Met haar snelheid en in-
drukwekkende duelkracht was 
ze een onophoudelijke plaag 
voor de verdediging. Bij 4-2 kap-
te ze de keepster uit. De 5-2 was 
een prachtig geplaatst schot van 
buiten de zestien. De 6-2 werd 
binnengetikt door Richelle Smit, 
na een fraaie slalom. Bij de 7-2 
sprintte de spits de verdediging 
zoek,  na een uittrap van goalie 
Lisette Hamidovic.

RKVV Velsen 
blijft winnen

Driehuis - Het duel tussen Velsen 
en Fortuna Wormerveer was voor 
beide ploegen een belangrijke 
wedstrijd. Fortuna was nog punt-
loos, Velsen had er twee meer. 
Vanaf de eerste minuut nam For-
tuna het heft in handen en Vel-
sen kon zich moeilijk onder de 
druk vandaan spelen. In de vijf-
de minuut kon Jesper Gutteling 
nog net voorkomen dat de inko-
mende Nick Snelders scoorde. 
Drie minuten later een counter 
van Velsen met een prima voor-
zet van Tim Groenewoud. De inzet 
van Henk Swier werd echter ge-
blokt. Ook Steef van Wees en Bar-
ry Schildwacht zagen hun pogin-
gen geblokkeerd worden of hoog 
over gaan. De aanvallen van For-
tuna bleven gevaarlijk en halver-
wege de eerste helft moest Vel-
sen capituleren. Een vrije trap 
vanaf de zijkant werd vallend in-
gekopt door Geert Rol. Doelman 
Randy Eijkelenboom was kans-
loos toen de bal van richting werd 
veranderd: 0-1. 
Velsen had inmiddels meer vat 
op het spel van Fortuna gekregen 
maar kwam niet verder dan een 
kopbal van Henk Swier net over 
de lat na een voorzet van Erik 
Metgod.
Na de thee een gretig Velsen dat 
direct op zoek ging naar de ge-
lijkmaker. Fortuna moest terug. 
Na tien minuten was het ein-

delijk raak. Een verre ingooi van 
Jesper Gutteling kwam via Eric 
Metgod bij Steef van Wees te-
recht die doelman Rik Remmel-
zwaal met een geplaatste kop-
bal versloeg: 1-1. Fortuna kon het 
tempo van Velsen niet meer vol-
houden en zakte ver terug. Kan-
sen voor Velsen volgden elkaar 
snel op, maar doelpunten bleven 
uit. Enkele minuten voor het ein-
de een snelle uitval van Fortuna. 
Barry Schildwacht dacht de bal te 
onderscheppen maar kwam bin-
nen de zestien in aanraking met 
de tegenstander. Strafschop. Jel-
le Meijns belastte zich met dit 
buitenkansje. Met een prachtige 
redding voorkwam Randy Eijke-
lenboom een treffer. Velsen kreeg 
ook in de laatste minuten nog 
kansen maar de stand bleef 1-1.  
Man van de wedstrijd: scheids-
rechter Koene.

VSV blijft ongeslagen
Velserbroek - VSV deed zon-
dag goede zaken door in een 
mooie wedstrijd met 2-0 te win-
nen van ZAP. Daarmee staat 
VSV ongeslagen op de 2e plaats 
in de 2e klasse A. Ook deze wed-
strijd zette voorzitter Eric Lücke 
een lid in het zonnetje vanwege 
het 70-jarig lidmaatschap. De-
ze keer was het een trotse Klaas 
Ebbeling, 82 jaar en oud-voorzit-
ter van VSV die samen met zijn 
dochter naar de huldiging was 
gekomen. 
Hij bracht VSV wederom ge-
luk, net als de vorige twee ju-
bilarissen bij de thuiswedstrij-
den ervoor. Dat waren oud VSV-
profvoetballer Henk Belfroid en 
Klaas Hulst.
Waar vind je tegenwoordig nog 
mensen die 70 jaar lid zijn van 
een club? Voorzitter Eric Lüc-
ke zei na de wedstrijd dat hij al-
le thuiswedstrijden leden gaat 
eren, aangezien ze voor goede 
energie op het complex zorgen 
met 3 punten per thuiswedstrijd. 
Een soort twaalfde man dus voor 
het team van Jethro Abram.
De wedstrijd was leuk om naar 
te kijken. De sterke keeper van 
ZAP was degene die zijn team 
voor een grotere nederlaag kon 
behoeden. In de eerste helft nam 
VSV direct de leiding. De kans-
jes werden steeds meer kansen 
en Jake Williams wist koel zijn 
tweede doelpoging af te maken. 
Daardoor ging VSV met 1-0 de 

rust in. 
Ook de tweede helft was VSV 
duidelijk sterker en moest ZAP 
af en toe aan de noodrem trek-
ken om VSV van de tweede 
goal af te houden. Desondanks 
maakte Guus Rijst tien minuten 
voor tijd, met een mooi schot in 
de verre hoek, de klus af. 
VSV maakt met zijn frivool spe-
lende jonge team, zijn favorieten 
rol in de 2e klasse met overtui-
ging waar, met vele spelers uit 
de jeugdopleiding van VSV in de 
basisopstelling van trainer Je-
thro Abram. Een team waar het 
bestuur van VSV trots op is!Puntendeling Velsen

Velserbroek - VVH heeft ver-
zuimd om dit weekend de macht 
te grijpen in de 4e klasse D. In 
Heemstede kwam VVH niet ver-
der dan een 1-1 gelijkspel te-
gen HBC. De herculanen be-
gonnen wel voortvarend aan de 
wedstrijd. Een vroege strafschop 
voor VVH werd echter gemist 
door Niels Vlaming. Na 30 mi-
nuten was het HBC dat via een 
vrije trap op voorsprong kwam. 
De tweede helft was het oppas-
sen voor de counters van HBC en 
probeerde VVH iets aan de ach-
terstand te doen. Ze hanteerden 
in de tweede helft vaak de lange 
bal, waarmee ze HBC feitelijk in 
de kaart speelden. In de slotfa-
se kreeg VVH opnieuw een straf-
schop doordat Louis Rombouts 
na een uitbraak werd neergelegd. 
Raymond Barends stond dit keer 
voor de bal en schoot onhoud-
baar binnen. Door dit gelijke spel 
deelt VVH nu de koppositie met 
Olympia Haarlem en SVIJ, die ook 
10 punten hebben behaald uit 5 
wedstrijden. Zondag om 14.00 
uur treedt VVH/Velserbroek op 
eigen terrein aan tegen RCH.

Gelijkspel VVH

Terrasvogels haalt uit
Santpoort-Zuid - In tegenstel-
ling tot vorige week kon trainer 
Rob Spronk weer beschikken 
over een bijna voltallige selectie. 
Roel Dortmundt nam ten kos-
ten van Juliën Slagboom weer 
plaats in de basis en ook Koen 
Kuijpers mocht na zijn goede in-
valbeurt tegen DSK beginnen 
in de basis. Vogelenzang begon 
aan de wedstrijd met 6 punten 
meer dan de ‘vogels’, deson-
danks was van meet af aan dui-
delijk dat de Santpoorters niet 
voor de gezelligheid waren af-
gereisd naar de Henk lensen-
laan.
Al na drie minuten raakte Ha-
geman na een slim overstap-
je van Kentrop de lat. Terrasvo-
gels hield Vogelenzang onder 
zware druk, uiteindelijk was het 
Michael Kentrop die na missers 
van Hageman (lob net over), 
Dortmundt (zijnet) en Kors 
(keeper) de 0-1 binnenschoot. 
Toen Hageman na 30 minuten 
een goede aanval van Smithuis 
en Kors afmaakte was de koers 
eigenlijk al gelopen. In de twee-
de helft besloot Vogelenzang 1 
op 1 te gaan spelen, geen goe-
de keuze zo zou blijken. Het was 
prijsschieten, Kors gaf eerst de 
assist voor Hagemans tweede 

van de middag en besloot la-
ter zijn goede wedstrijd te be-
kronen met de mooiste treffer 
van de dag. Op 0-4 had Spronk 
genoeg gezien van zijn spitsen 
Kors en Hageman werden ver-
vangen door Specht en Slag-
boom, aangezien Kors volgende 
week op vakantie gaat en Hage-
man een bizarre gele kaart op 
zak had geen onverstandig be-
sluit. Vogelenzang besloot nog 
maar een verdediger door te 
schuiven. Met nog 20 minuten 
op de klok kreeg Terrasvogels 
nog een kansje of 12, slechts 
tweemaal was het raak. Smit-
huis rondde een goede actie 
van Slagboom simpel af en ook 
Dortmundt kon nog een keer 
juichen, 0-6. Thom Specht had 
de mooiste treffer van de dag op 
zijn naam kunnen schrijven wa-
re het niet dat zijn lob van net 
over de middenlijn onderkant lat 
uit het doel verdween.
Al met al een goede dag voor 
Terrasvogels waar ok het twee-
de wist te winnen (1-2 uit bij 
DSS). Trainer Rob Spronk lijkt 
eindelijk de vastigheid gevon-
den te hebben waar hij naar 
zocht. Zondag HBC thuis, een 
mooi moment om aan te sluiten 
bij het linkerrijtje.
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Seizoen in teken van 85 
jaar KHC Strawberries

Driehuis - Donderdag 16 oktober 
is het precies 85 jaar geleden dat 
studenten van de Rijks HBS een 
nieuwe hockeyvereniging opricht-
ten: KHC Strawberries. Na om-
zwervingen door de regio kwam 
de club in de jaren ‘50 van de vo-
rige eeuw terecht op Sportpark 
Schoonenberg. Daar ontwikkel-
de Strawberries zich tot een brui-
sende familievereniging met ruim 
800 leden.
Het lustrumseizoen 85 jaar KHC 
Strawberries is in september van 
start gegaan met een drukbezoch-
te zomerborrel en ook het eerste 
van vier lustrum-Thé Dansants en 
het lustrumfeest voor de C- en D-
jeugd waren een groot succes. 
Zaterdag 18 oktober vindt de re-
unie plaats waar oud-leden én 
de veteranen van de club voor 
zijn uitgenodigd. Dames 1 en He-
ren 1 spelen om 16.00 uur gelijk-
tijdig een wedstrijd tegen teams 
met oud-eerste elftalspelers. Pu-
bliek is van harte welkom. De bar 
is geopend, maar wie mee wil eten 
dient zich aan te melden voor de 
reünie. Dit kan nog tot en met 10 
oktober via deze link. Op zaterdag 

1 november zijn vertegenwoordi-
gers van de gemeente, hockey-
bond en omliggende verenigingen 
uitgenodigd voor de officiële lus-
trumreceptie in het clubhuis. La-
ter in het seizoen vinden speciale 
lustrumactiviteiten plaats voor de 
jongste jeugd, de A- en B-jeugd 
en de senioren, waaronder een 
kerstgala, autorally, boer’n’hockey 
en een lustrumfeest met een be-
kende band. Alle activiteiten staan 
vermeld in de agenda op de web-
site.
Hockeyen bij Strawberries kan al 
vanaf 5 jaar. 
De club onderscheidt zich door 
een goede balans tussen presta-
tie- en recreatiehockey met trai-
ningen en wedstrijden op ieder ni-
veau, waarbij leden en ouders van 
jeugdleden nadrukkelijk wordt ge-
vraagd een bijdrage te leveren aan 
de vereniging. In tegenstelling tot 
de meeste andere hockeyvereni-
gingen drijft Strawberries vrijwel 
volledig op vrijwilligers. De enige 
betaalde krachten zijn de hoofd-
trainers op het veld. Zie ook www.
khc-strawberries.nl of volg Straw-
berries op Facebook en Twitter.

Opvallend (kunst)object 
bij Patrick van Keulen
IJmuiden - In de etalage van Pa-
trick van Keulen aan de Lange 
Nieuwstraat staat een opmerkelijk 
object opgesteld in de etalage. Is 
het kunst of het resultaat van een 
opmerkelijke hobby?
Het betreft een oud motorblok, 
een V8 van een Amerikaanse 
Chevrolet, dat door Shane Webbe 
geheel is opgeknapt en bewerkt. 
,,Shane is klant bij mij en toeval-
lig kwam ter sprake dat hij oude 
motorblokken opknapt. Gezien de 
industriële uitstraling van de win-
kel vonden we het samen wel een 
leuk idee om zo’n prachtig motor-
blok in de etalage te zetten’’, ver-
telt Patrick.
En Shane vervolgt: ,,De vlam sloeg 
bij mij over op de Autoklassika in 
Essen waar een compleet vlieg-
tuigmotorblok met 16 cilinders 
stond opgesteld, maar ja dat kost-
te een vermogen. Toen ben ik zelf 

op zoek gegaan naar oude au-
to-motorblokken die ik tenslotte 
vond bij een autosloperij. De blok-
ken worden gestraald en voorzien 
van een nieuwe laag verf. Dan de 
zwaar verkoolde zuigers schuren 
en polijsten, de drijfstangen schil-
deren, alle bouten moeren op-
nieuw laten galvaniseren en daar-
na Led-verlichting inbouwen. Al 
met al een enorme hoeveelheid 
werk, maar dan heb je ook wat.’’
Eenmaal klaar is het een aantrek-
kelijk object voor een autoliefheb-
ber of een eyecatcher voor een 
(auto)bedrijf. Met een hardglazen 
blad erop kan het dienen als sa-
lontafel of, zoals in de etalage van 
Patrick van Keulen, als demon-
stratie object. Meer informatie is 
te verkrijgen bij Shane Webbe, Ui-
terdijk 3 in Akersloot, telefoon 06-
12625531 of via de mail: webbes-
hane@gmail.com.

Bijna Thuis Huis 
houdt open dag
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
11 oktober is het voor de tiende 
keer de internationale Dag van 
de Palliatieve Zorg. Op deze dag 
staan wereldwijd mensen stil bij 
de zorg, die speciaal gericht is op 
mensen die niet meer beter kun-
nen worden. Palliatieve zorg richt 
zich niet alleen op de laatste le-
vensfase, maar ook op het traject 
daarvoor. Huisartsen, specialis-
ten, thuiszorgorganisaties kunnen 
hierin heel leidend zijn om de weg 
te zoeken wat passend is voor ie-
mand. Op het moment dat je te 
horen krijgt, dat je niet meer beter 
kan worden, staat je hele wereld 
op zijn kop. Wanneer genezing 
niet meer mogelijk is, dan gaat 
kwaliteit van leven op de voor-
grond treden. Gelukkig is er dan 
een vangnet van artsen, verpleeg-
kundigen en vrijwilligers die een 
helpende hand kunnen bieden. 
Het Bijna Thuis Huis aan de Wul-
verderlaan 1 biedt een huiselijke 
omgeving wanneer iemand niet 
thuis wil sterven of dit niet moge-
lijk is. Een team van verpleegkun-
digen en vrijwilligers bieden zorg, 
ondersteuning en begeleiding aan 
onze gasten en hun naasten. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking 
met de eigen huisarts van de gas-
ten. Altijd is er wel iemand aan-
wezig in het huis voor een luiste-
rend oor, een troostende schou-
der of een helpende hand. In de 
thuissituatie kunnen vrijwilligers 
ook deze ondersteuning bieden 
bij terminaal zieke mensen, zodat 
de naasten even rustig een bood-
schap kunnen doen of naar de 
bridgeclub. Naasten hebben het 
al emotioneel zwaar, doordat zij 
een geliefde gaan verliezen. Door 
de zorg te delen kunnen mantel-
zorgers het langer volhouden. Op 
de open dag staan vrijwilligers 
klaar om een rondleiding te geven 
in het mooie huis en om vragen te 
beantwoorden. Van 10.30 tot 12.00 
uur en 13.30 tot 15.00 uur staat de 
deur voor open, omdat zij ook re-
kening willen houden met de rust 
van de aanwezige gasten. Er staat 
een kopje koffie/thee voor u klaar 
met iets lekkers! 

Velserbroek - Op 13 oktober zal 
Aad Neeven een lezing over dit 
onderwerp houden in zorgcen-
trum De Hofstede. Deze soldaten 
hebben in Nederland gediend 
gedurende WO2, en wel in Zand-
voort, Oldebroek en op Texel. 
Hoe kwamen ze in Duitse dienst, 
en hoe is het hen vergaan? Een 
boeiende lezing over een ook in 
onze omgeving niet algemeen 
bekend onderwerp. Zie ook 
www.aviationwarbooks.nl. De le-
zing vangt aan om 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. Toegang le-
den gratis, niet-leden 2,50 euro.

Lezing bij 
Historische 
Kring Velsen Timmerbedrijf Ligthart 

sponsort Velsen MB2
Driehuis - Vorige week mocht 
RKVV Velsen MB2 vlak voor de 
wedstrijd de nieuwe wedstrijd-
shirts in ontvangst nemen van 
shirtsponsor Nico Ligthart. Hij 
had in het afgelopen seizoen 
van de prestaties van de meiden 
gehoord waarbij ze - toen nog 
spelend als MC1 - al eerste in de 
competitie zijn geworden. Het is 
sowieso altijd een goed idee om 
het sporten bij de jeugd te sti-
muleren en de keuze voor de-

ze kampioenen in de dop bleek 
voor Nico Ligthart geen verkeer-
de. De meiden van Velsen MB2 
wisten afgelopen Zaterdag voor 
de ogen van hun nieuwe spon-
sor dan ook trots hun twee-
de competitiewedstrijd met 4-0 
overtuigend te winnen van te-
genstander RKDES. Na ook al 
drie ongeslagen bekerwedstrij-
den gespeeld te hebben lijkt het 
erop dat deze meiden er weer 
vol voor gaan. Zet ‘m op!

Velsen-Zuid - In de herfstvakan-
tie is er van alles te doen op Infor-
matieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Alle dagen kan een grap-
pig uiltje op een pollepel wor-
den gemaakt. Op vrijdag 17 okto-
ber is tussen 12.00 uur en 16.00 
uur de pottenbakster op Zorgvrij. 
Met een beetje hulp kan ieder-
een een klein potje op de draai-
schijf maken. Kinderen kunnen 
leren toneelspelen tijdens de the-
aterworkshop ‘Toneel op Stal’. Er 
is een workshop op 14 oktober en 
een tweedaagse workshop op 16 
en 17 oktober. Rondom de boer-
derij zijn diverse leuke speurtoch-
ten door de natuur uitgezet. Kin-
deren gaan (met een ouder) met 
een rugzakje met opdrachten op 
pad. Hoe moet je drinken als je 
geen beker hebt, wat zit er alle-
maal in een uilenbal, wat is dat nu 
voor een insect? Je ontdekt het 

allemaal tijdens de tocht. 
Aan het eind van de middag ko-
men de koeien naar binnen voor 
het melken. Altijd leuk om even te 
kijken. De verse melk is te koop. 
Ook leuk om cadeau te geven met 
een mooie kaart erbij met een re-
cept voor wentelteefjes van boer 
Cor. In de boerderij is de tentoon-
stelling ‘De Toverboerderij’. Met 
behulp van een toverstokje vertel-
len de dieren hun verhaal.
Kinderen kunnen in het spinnen-
bos en in de speeltuinen volop 
klimmen en klauteren. Trek ge-
kregen van de boerenomgeving? 
Dan kunt u bij Onder de Plata-
nen terecht voor een ijsje, drank-
je of boerenmaaltijd. De toegang 
bij Zorgvrij is gratis (bijdrage in 
de melkbus mag), voor de activi-
teiten wordt een vergoeding ge-
vraagd. In de herfstvakantie is de 
boerderij alle dagen open.
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Velsen-Zuid - Op zaterdag 11 
en zondag 12 oktober van 10.00 
tot 17.00 uur organiseert Sport-
fokkers Vereniging Zuid-Kenne-
merland de altijd druk bezoch-
te Kennemerlandshow. De klein-
diershow met zo’n 130 dieren 
vindt plaats op Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude. Voor 
de kinderen zijn er leuke activi-
teiten met knuffelkuikens en ko-
nijnen. Alle dieren worden daags 
voor de show gekeurd door een 
erkende keurmeester. Tijdens 
de show kunnen bezoekers zien 
welke dieren in de prijzen zijn ge-
vallen. De toegang is gratis.

Kippen- en 
konijnenshow

Velsen - Vocaal Ensemble La 
Grenouille is een jong en ambi-
tieus kamerkoor dat elke woens-
dagavond  repeteert in de Waal-
se Kerk in Haarlem. Vanaf eind 
september werkt La Grenouil-
le aan prachtige barokmuziek: 
‘Baroque magique II’ dat in het 
weekend van 17 tot 19 april 
wordt uitgevoerd in enkele con-
certen. Er is nog slechts plaats 
voor één tenor. Koorleden/pro-
jectleden studeren thuis de mu-
ziek in. Na samen te repeteren 
wordt iedereen in het diepe ge-
gooid en zingt het lied in een 
kwartet/kwintet tijdens de repe-
titie. Meer informatie of aanmel-
ding kan via www.lagrenouille.nl.

Barok a capella 
zoekt tenor

Velsense museummiddag 
weer goed bezocht

Velsen - De museummiddag 
werd twee jaar geleden voor het 
eerst georganiseerd met de be-
doeling om het aanbod van de 
Velsense musea meer onder de 
aandacht te brengen. 
Het Bunkermuseum, het Zee- en 
Havenmuseum, het Pieter Ver-
meulen Museum en Buitenplaats 
Beeckestijn, dat dit jaar voor het 
eerst deelnam, waren deze mid-
dag gelijktijdig geopend. Voor de 

echte liefhebbers een goede ge-
legenheid om het gehele muse-
ale aanbod in Velsen te bewon-
deren. Maar omdat dit voor de 
meeste bezoekers wellicht toch 
wat teveel van het goede zou zijn, 
waren er in de diverse musea ex-
tra activiteiten georganiseerd zo-
dat belangstellenden ook een in-
druk konden krijgen van het aan-
bod van de andere musea. In het 
Pieter Vermeulen Museum waren 
bijvoorbeeld stands ingericht van 
de drie andere deelnemers waar 
vrijwilligers een toelichting gaven 
op hun aanbod. Het Bunkermu-
seum gaf tijdens rondleidingen 
uitleg over de bunkers rondom 
Beeckestijn en het Zee- en Ha-
venmuseum was met demonstra-
ties van een touwvlechter present 
in het Bunkermuseum. Door deze 
uitwisseling van kennis en aan-
bod konden de bezoekers een 
goed beeld krijgen van datgene 
wat er allemaal te doen is in de 
omgeving.
,,Meer dan 200 bezoekers heb-
ben deze middag onze kassa ge-
passeerd’’, vertelt een tevreden 
Leo de Vries, bestuurslid bij het 
Bunkermuseum.

Jubileumexpositie 
van Terpen Tijn

IJmuiden - De amateur teken- 
en schildersvereniging Terpen 
Tijn bestaat dit jaar 60 jaar en dat 
vieren zij met een speciale expo-
sitie in het IJmuider Zee- en Ha-
venmuseum. Speciaal voor de-
ze gelegenheid hebben de leden 
van Terpen Tijn nieuwe kunst-
werken gemaakt met als thema 
‘IJmuiden’, in de ruimste zin van 
het woord. 
De expositie is op vrijdag 26 sep-
tember geopend door de wet-

houder van Kunst en Cultuur Ro-
bert te Beest. 
Deze bijzondere expositie is van-
af 27 september tot 31 decem-
ber tijdens de openingstijden 
van het museum  te bezichtigen 
in de lange gang.
Adres: Havenkade 55 te IJmui-
den, telefoonnummer 0255- 
538007.  Openingstijden: woens-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl. 

Filmdiner ‘Marina’
in Thalia Theater

IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber, aanvang 19.30 uur, aperitief 
om 19.00 uur, is Thalia weer voor 
één dag bioscoop zoals het bijna 
100 jaar geleden begon als eer-
ste bioscoop van IJmuiden. Te-
genwoordig worden de met zorg 
uitgekozen fi lms gecombineerd 
met een drie gangendiner uit de 
Augusta keuken waarbij de ta-
feltjes chique in nachtclubsetting 
worden  gedekt voor het grote 
doek.  Marina is gebaseerd op 
het leven van zanger Rocco Gra-
nata, die met zijn lied ‘Marina’ 
zijn eerste en meteen wereldwij-
de hit scoorde. Eind jaren veertig 
vertrekt de vader van Rocco Gra-
nata vanuit Calabrië naar België 
om een beter bestaan voor zijn 
familie op te bouwen. Als een rijk 
man zal hij terugkeren. Hij gaat 
werken in de steenkolenmijnen 
van Waterschei. Na een jaar laat 

hij zijn vrouw Ida en hun twee 
kinderen overkomen en blijkt 
België toch hun eindbestem-
ming. Rocco’s grote droom is 
geld verdienen met muziek ma-
ken. Zijn grote jeugdliefde, krui-
deniersdochter La Ragazza, ge-
niet van zijn muziek en wordt zijn 
inspiratiebron en motivator. Hun 
liefde is zo sterk dat ook kruide-
nier Somers zijn dochter niet bij 
Rocco weet weg te houden. On-
danks Rocco’s verhuizing naar 
een vreemd land waar hij de taal 
niet kent, geeft hij zijn droom niet 
op. Tot grote frustratie van zijn 
eigen vader. Het fi lmdiner be-
gint met een aperitief om 19.00 
uur, het diner start om 19.30 uur. 
De toegang bedraagt 37,50 euro 
(fi lm, driegangendiner en koffi e). 
Reserveren kan via www.thalia-
theater.nl of via telefoonnummer 
0255-514217.

Geslaagde fi nale met 
dubbele zege Telstar
Velsen-Zuid - Vorige week vrij-
dag was een topdag geworden 
voor Telstar. Want naast de winst 
van zowel de Witte Leeuwinnen 
als de Witte Leeuwen, was er ook 
de geslaagde fi nale van de Tel-
star Street League. Aan de fi nale-
ronde van de derde editie van de 
Street League deden vier jongens- 
én vier meisjesteams mee, in leef-
tijd variërend van 12 tot 16 jaar. Zij 
hadden de fi nale gehaald door zo-
wel goed te voetballen in een van 
de vier voorrondes als door een 
goede wijkbijdrage te leveren. 
Op het hoofdveld in het stadion 
waren twee veldjes uitgezet, waar 
de teams vijf tegen vijf tegen el-
kaar voetbalden. De buurtteams 
werden gecoacht door de jon-
gerenwerkers van Buurtsport en 
door Piet van der Kuijlen en Heinz 
Stuy, twee bekende oud-spelers 
van Telstar. Twee andere oud-spe-
lers waren ook actief: Fred Bischot 
fungeerde als scheidsrechter en 
Ruud Geels koos de beste speler 
en speelster van het toernooi.
Tijdens de poulwedstrijden en de 
twee fi nales ging het er fanatiek 
aan toe. Uiteindelijk werden bij 
de meisjes FC Girl Power en bij 
de jongens FC Zeewijk winnaar 
van de Telstar Street League 2014. 
Voor het team uit Zeewijk was het 
de derde titel op rij. Ruud Geels 
koos als beste speelster Sabine 
Hoogland en als beste speler Cok 
Talsma. De twee sportiviteitsprij-
zen gingen naar The Chikss en All 
over Spies Sies. De bekers en bij-
behorende prijzen, seizoenskaar-
ten, wedstrijdballen en toegangs-

kaarten voor het B Fresh-feest op 
14 november, werden vlak voor 
de wedstrijd Telstar- Sparta op de 
middenstip uitgereikt. Dit gebeur-
de door Ruud Geels, wethouder 
sport Annette Baerveldt en bur-
gemeester Franc Weerwind. Eer-
der hadden alle fi nalisten al trai-
ningspakken en periodekaarten 
gekregen. Aansluitend speelden 
de Witte Leeuwen een spectacu-
laire wedstrijd tegen Sparta, die zij 
uiteindelijk met 4-3 wonnen. Het 
feest was helemaal compleet toen 
bekend werd dat de Witte Leeu-
winnen hun uitwedstrijd in Gent 
met 1-0 hadden gewonnen. Het 
betekende een prachtig slot van 
de Street League 2014. Op naar de 
vierde editie, die start in het voor-
jaar van 2015! Zie voor foto’s en 
video www.telstarthuisindewijk.nl 
en Facebook.com/TelstarStreet-
league.

Oudere man 
aangereden 

IJmuiden - Dinsdagmiddag is op 
de Lange Nieuwstraat een oude-
re man aangereden. Hij stak over 
op het zebrapad bij Plein 1945 en 
werd geschept door een perso-
nenauto. De man is met diver-
se pijnklachten naar het zieken-
huis gebracht. In verband met 
het verkeerstechnisch onderzoek 
was de rijbaan in de richting van 
Plein 1945 gedurende langere 
tijd afgesloten. Met een levens-
groot sjabloon werd aangegeven 
waar de man terecht was geko-
men. Met gele strepen werd aan-
gegeven waar de auto tot stil-
stand was gekomen. Politieagen-
ten hebben gedurende het on-
derzoek het verkeer geregeld. 
(foto: Ko van Leeuwen) 
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Stadslezing goed bezocht
Op woensdag 1 oktober 2014 is 
voor de vierde keer een Velsen-
se stadslezing gehouden. Circa 
100 aanwezigen luisterden in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
ademloos naar de bewogen lezing 
van prof. dr. Marjan Schwegman, 
directeur van het NIOD, instituut 
voor oorlogs-, holocaust- en ge-
nocidestudies.

Kwesties die met oorlogsgeweld te 
maken hebben, wekken veel maat-
schappelijke belangstelling en vra-

gen om onafhankelijk en weten-
schappelijk onderzoek. Het NIOD 
verricht en stimuleert dergelijk on-
derzoek en stelt zijn collecties open 
voor alle belangstellenden. Me-
vrouw Schwegman maakte in haar 
lezing duidelijk hoe mensen het ver-
zet in werden getrokken door om-
standigheden of voorvallen, die zich 
op dat moment in hun leven voor de-
den. Na de lezing viel haar een zeer 
gemeend applaus ten deel en praatte 
haar gehoor nog lang na.(foto: Rein-
der Weidijk)

Handen ineen voor de zorg
Maandag 29 september a.s. heb-
ben 30 aanbieders van zorg en 
ondersteuning contracten met de 
regiogemeenten IJmond en Zuid-
Kennemerland ondertekend. Hier-
mee zijn formeel afspraken beves-
tigd m.b.t. het aanbod van zorg en 
hulp in het kader van de nieuwe 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 (Wmo 2015).

Met ingang van 1 januari aanstaan-
de zijn gemeenten in het kader van 
de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, naast huishou-
delijke ondersteuning, ook verant-
woordelijk voor het aanbod van be-
geleiding, dagbesteding en kortdu-
rend verblijf aan kwetsbare burgers. 

Deze taken waren tot en met 2014 in 
handen van de Rijksoverheid. 

Formele bevestiging van afspraken
Om er voor te zorgen dat deze onder-
steuning bij de overdracht naar de 
gemeenten vanaf 1 januari beschik-
baar blijft, hebben de gemeenten in 
de IJmond en Zuid-Kennemerland 
afspraken gemaakt met 30 zorgaan-
bieders. Hiermee houden hulpbe-
hoevenden met een indicatie ook 
vanaf 1 januari 2015 goede onder-
steuning. Met het ondertekenen van 
de contracten zijn de afspraken for-
meel bevestigd. De gemeente Velsen 
werd vertegenwoordigd door wet-
houder Robert te Beest. (foto: Char-
lotte Bogaert)

Vier pagina’s in editie 23 oktober

Speciale uitgave Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor 
de inwoners van Velsen, thuis, bij 
het zoeken naar werk, in de zorg 
en op school – vanaf 1 januari 2015 
krijgt de gemeente daar veel ex-
tra taken in, die nu nog door het 
Rijk, de provincie en zorgverze-
keraars worden gedaan. Wat dat 
voor Velsen betekent, waarom dat 
gebeurt en waar u terecht kunt 
met vragen komt in een speciale 
uitgave in de gemeentelijke Inf-
opagina van 23 oktober te staan.

De gemeente wordt verantwoor-
delijk voor de individuele begelei-
ding, dagbesteding en kort verblijf 
voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten die thuis wonen. Al-
le jeugdhulp komt naar de gemeen-

te toe, evenals de hulp en ondersteu-
ning van iedereen die in staat is om 
te werken, inclusief jongeren met 
een arbeidsbeperking. En tot slot is 
de gemeente – in nauwe samenwer-
king met de scholen – betrokken bij 
de scholing van kinderen met een 
handicap, stoornis of gedragspro-
bleem.

De gemeente Velsen werkt hard 
aan de voorbereiding van de-
ze veranderingen, samen met 
cliënten(organisaties), zorgverle-
ners, IJmond Werkt!, welzijnswerk 
en schoolbesturen, in Velsen en 
daarbuiten. Uitgangspunt is dat ie-
dereen de hulp, zorg en ondersteu-
ning krijgt die hij of zij echt nodig 
heeft.

Week van de Duurzaamheid
Op 10 oktober is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In sa-
menwerking met HVC organiseert 
Radio en TV Noord Holland (RTV 
NH) van 6 tot en met 12 oktober 
de Week van de Duurzaamheid. 
Daarin staat het scheiden van di-
verse soorten afval centraal.

Wethouder Bal op de radio
Het is van groot belang plastic, 
groente, fruit-en tuinafval (gft) en 
papier apart in de daarvoor bestem-
de korf, bak of zak te doen. HVC kan 
dan het gescheiden afval op een goe-
de milieuvriendelijke manier la-
ten recyclen. Het radioprogramma 
Weekendspits staat vrijdag 10 okto-
ber tussen 16.00 en 19.00 uur in het 
teken van het scheiden van afval. De-
ze radioshow is gezellig om naar te 
luisteren, maar ook heel informatief. 
Zo komt wethouder Floor Bal van de 
gemeente Velsen aan tafel om over 
afvalscheiding te praten.

Het programma NH Leeft wordt op 9 

oktober vanaf 11.00 uur opgenomen 
(en uitgezonden) bij de vergistings-
installatie van HVC in Middenmeer. 
Hier wordt uw gft-afval verwerkt tot 
groen gas en compost. In samenwer-
king met een inwoner uit Opperdoes 
laat de huisvuilcentrale zien welke 
weg groente, fruit-en tuinafval af-
legt; van keuken tot een verwarmd 
huis. Meer info:  www.hvcgroep.nl/
particulier/alles-over-afval/over-af-
val-scheiden/week-van-de-duur-
zaamheid.
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Onderzoek naar gezond-
heid van kinderen gestart
27.000 ouders van jonge kinderen 
in Kennemerland zijn uitgenodigd 
om mee te doen met de zogehe-
ten Kindermonitor. Het betreft een 
onderzoek van de GGD naar de ge-
zondheid van kinderen in de leef-
tijd van 3 tot 12 jaar. Bent u ook uit-
genodigd? Vul dan de online vra-
genlijst in. Uw antwoord is nodig 
om een beeld te krijgen van de ge-
zondheid en leefstijl van de kinde-
ren in de regio. Met uw informatie 
kan de gemeente, scholen en cen-
tra voor Jeugd en Gezin aan de 
slag.

Vanuit het bevolkingsregister is een 
willekeurige selectie gemaakt van alle 
3 tot 12 jarige kinderen in Kennemer-
land. Ouders worden gevraagd om 
vertrouwelijk via internet een vra-
genlijst in te vullen over de gezond-
heid van hun kind. 

Opvoeding
Naast vragen over gezondheid en leef-
stijl, bevat de vragenlijst ook vragen 
over de opvoedingsstijl van ouders 
en de hoeveelheid steun die ze bij de 
opvoeding ontvangen. Saskia Mérel-
le, projectleider van het onderzoek bij 
GGD Kennemerland: ,,Ouders spelen 
een belangrijke rol in het voorkomen 
van overgewicht bij kinderen. Door 
middel van dit onderzoek kunnen we 
kijken of bepaalde opvoedingsstijlen 
gezonde eetgewoonten stimuleren. 
Daarnaast is het belangrijk om te we-
ten in hoeverre ouders genoeg steun 
ervaren bij de opvoeding.’’

Resultaten
De resultaten van het onderzoek 
worden door de gemeente gebruikt 
bij het opstellen van haar gezond-
heidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld 
nodig blijken om extra voorzienin-
gen op te zetten in een wijk. Daar-
naast kunnen scholen en Centra 
voor Jeugd en Gezin de informatie 
gebruiken om hun activiteiten be-
ter af te stemmen op de behoeften 
van de kinderen en hun ouders. De 
resultaten van het onderzoek zijn 
in 2015 bekend.

Hebt u een uitnodiging gehad?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/
ggd en vul daar uw persoonlijke in-
logcode in. Uw inlogcode vindt u op 
de kaart of brief die u per post heeft 
ontvangen. Vul de vragenlijst in en 
maak kans op prijzen als een wave-
board of uitje naar Artis. Meer we-
ten? Kijk op www.ggdkennemer-
land.nl/gezond-leven/onderzoek/
kinderen

‘Wat ALS Benefietconcert’ 
levert mooi bedrag op

Zondag 5 oktober 2014 was een 
spannende dag voor de organi-
satoren van de ‘Wat ALS Bene-
fietavond’

Meer dan 200 gasten hadden zich 
gemeld voor het sponsordiner in 
het uitverkochte Thaliatheater in 
IJmuiden. De opbrengst van deze 
avond was 103.358 euro en komt 
geheel ten goede aan Project Mine 
en Stichting ALS.

Regionale en plaatselijke arties-
ten traden belangeloos op. Ook 

een groot deel van het Velsense be-
drijfsleven sponsorde het goede 
doel. Behalve het sponsordiner te-
kende de organisatie voor een suc-
cesvolle veiling. 

Op de foto ziet u van links naar 
rechts: Vivian Boele (presentatri-
ce), Charlotte Vernooijs (één van 
de organisatoren), Ineke Zaal (PR-
manager Stichting ALS), Franc 
Weerwind (burgemeester van Vel-
sen), Bernard Muller (oprichter 
Stichting Mine) en Junior Zegger 
(veilingmeester). 

Werkzaamheden bedrijventerrein De Grote Hout
Afgelopen week startte de aannemer met de werkzaamheden voor het her-
stel van de kade van bedrijventerrein De Grote Hout (voorheen NAM kade) 
in Velsen-Noord. De werkzaamheden duren tot juli 2015. Met de renovatie 
van de zeekade beoogt het gemeentebestuur een extra impuls te geven aan 

de regionale economie met name aan het ‘achterland’ van het Noordzeeka-
naal. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang, neem dan contact op met 
de gemeente Velsen, Paula Uitzetter via telefoonnummer: 140255.( foto: ge-
meente Velsen)
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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 
27 september tot en met 3 ok-
tober 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kaplanstraat 12H, legaliseren 
verdiepingsvloer (29/09/2014) 
w14.000449.

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 21 
bomen (01/10/2014) w14.000456.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong. en Rijks-
weg ong., kappen boom en aan-
passen oevers Schipbroekerbeek 
(02/10/2014)
w14.000463;
Hagelingerweg 203, vergroten dak-
opbouw (29/09/2014) w14.000451.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong. (gemeentelijk 
monument), aanplanten lindenlaan 
en kappen 39 bomen (01/10/2014) 
w14.000455;
Van Dalenlaan 17, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/10/2014) 
w14.000454;
Vinkenbaan 9, kappen boom 
(01/10/2014) w14.000459;
Wustelaan ong., kappen 6 bo-
men en aanpassen oevers Bosbeek 
(01/10/2014) w14.000461.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, in 
gebruik nemen ruimte voor hore-
ca tijdens evenement (30/09/2014) 
w14.000453.

Velserbroek
Waterviolier 6, 8 en 10, cluste-
ren woonwagens (01/10/2014) 
w14.000458;
Floraronde 45, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/10/2014) 
w14.000460;
Grote Buitendijk 102, kappen boom 
(01/10/2014) w14.000462.

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 40, vergroten wo-
ning met uitbouw (voor- en zijgevel)
(03/10/2014) w14.000464;
Hoefftstraat 1 t/m 8, clusteren woon-
wagens (01/10/2014) w14.000457;
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfs-
hallen (29/09/2014) w14.000452.

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.

ONTWERPBESLUIT - 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aan-
vraag met bijbehorende ontwer-
pomgevingsvergunning, en overige 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 13 oktober 2014 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-

ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft de volgen-
de ontwerpbesluiten:

IJmuiden
Kennemerboulevard  ong. (stei-
ger B en C), innemen ligplaats voor 
4 shortstayboten voor een perio-
de van 14 maanden  (16/04/2014) 
w14.000172.

Aanvragen

Onderhoudswerkzaamheden viaduct A208
Het viaduct over de A208 ter hoogte 
van de Rijksweg wordt van maandag 20 
oktober tot zaterdag 25 oktober tussen 
18.00 uur en 7.00 uur afgesloten. De 
leuningen worden vervangen door een 
geleiderailconstructie. Om deze werk-
zaamheden veilig uit te kunnen voe-
ren, is het noodzakelijk dat het viaduct 
wordt afgesloten. De werkzaamheden 
worden ’s nachts uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de rij-

baan voor het autoverkeer afgesloten. Het 
autoverkeer vanuit Velsen-Zuid wordt met 
gele borden omgeleid over de A208. Het 
verkeer vanuit Hofgeest wordt omgeleid 
over de Rijksweg, De Kamp en de Velser-
broekse Dreef. Het fietspad wordt niet af-
gesloten, fietsers kunnen gewoon gebruik-
maken van het fietspad.

Nood- en hulpdiensten met prio. 1 kunnen 
met gepaste snelheid door de afsluiting rij-
den. 



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 9 oktober 2014

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 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester 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
Trompstraat 169, plaatsen dakop-
bouw (06/10/2014) w14.000415;
Burgemeester Rambonnetlaan 
ong., kappen boom (30/09/2014) 
w14.000439;
Maasstraat ong., kappen boom 
(30/09/2014) w14.000440;
President Steynstraat ong., oprich-
ten 34 appartementen en 48 wonin-
gen (06/10/2014) w14.000261.

Driehuis
De Genestetlaan18, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000450.
 
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000442.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
aanvraag omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

IJmuiden
Trompstraat 19, wijzigen ko-
zijn (voorgevel)(06/10/2014) 
w14.000377.

Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 10 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn de besluiten in te zien 

op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten 
en vergunningen. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben in-
gediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunningen en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen de-
ze besluiten binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na 
die waarop deze besluiten ter inza-
ge zijn gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., het plaatsen van tij-
delijke units (nieuwbouw Bosbeek-
school)(07/10/2014)  w14.000118.

Herinrichting omgeving gemeentehuis 
Het college heeft het voorlo-
pig ontwerp met bijbehorend in-
spraakdocument “Herinrich-
ting omgeving gemeentehuis” 
te IJmuiden vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 27 oktober  2014, van 16.30 tot 
19.30 uur in het gemeentehuis (Bur-
gerzaal, ingang Plein 1945) te IJmui-
den. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

gen te stellen en opmerkingen te ge-
ven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 6 november 2014 worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 

465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak “Herinrichting omgeving 
gemeentehuis”.

9 oktober 20148

Laatste kans op hoge korting
Profiteer nog snel van 

het Nationale Fietsplan
IJmuiden - Het Nationale Fiets-
plan gaat stoppen. Wie nog een 
‘fiets van de baas’ wil aanschaf-
fen moet snel zijn, want op 1 ja-
nuari 2015 wordt de fiscale re-
geling afgeschaft. Bij Bike Totaal 
Rijwiel en Scooterpalace Donker 
in IJmuiden kunnen ze u er alles 
over vertellen. In de showroom 
staan tientallen modellen klaar 
voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor 
werknemers aantrekkelijk om 
goedkoop een (elektrische) fiets 
aan te schaffen. Deze fiets is na-

melijk fiscaal aftrekbaar waar-
door klanten al snel honderden 
euro’s kunnen besparen. Eén op 
de vijf Nederlanders heeft de af-
gelopen jaren via hun werkgever 
gebruik gemaakt van het fiet-
senplan. 
Om in aanmerking te komen 
voor de korting moet de werkge-
ver meedoen aan het Nationa-
le Fietsenplan. Bovendien dient 
de werknemer op ten minste de 
helft de reguliere werkdagen ge-
bruik te maken van de fiets voor 
woon-werkverkeer en in de af-

gelopen 36 maanden niet eer-
der een fiets gekocht te hebben 
via het fietsenplan. Het voordeel 
kan oplopen tot 749 euro. Het is 
toegestaan tot een bepaald be-
drag accessoires aan te schaf-
fen, zoals een fietsslot, ander za-
del, fietstas, verlichting of bak-
fietskussens. Dit kan ook nog na 
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor 
de aanschaf van een (elektri-
sche) fiets via het fietsenplan. 
Het voordeel kan echter nooit 
meer zijn dan 749 euro. Ook de 
steeds populairder wordende 
bakfiets en toebehoren kunnen 
op deze manier worden gekocht.
Meer weten over het Nationa-
le Fietsplan? Kom dan langs bij 
Bike Totaal Rijwiel en Scooter-
palace Donker, Marktplein 30 in 
IJmuiden. Zie ook www.adon-
ker.nl.

Geen tijd, geen zin of een be-
sparing. Wie zal het zeggen. Hoe 
is het mogelijk dat er twee we-
ken lang glas in een bushok-
je blijft liggen? Misschien is het 
gewoon niet duidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor het oprui-
men?
Uiteindelijk moet iemand het 
toch doen dat lijkt mij wel dui-
delijk. Misschien dat de foto de 
situatie nog de aandacht van de 
verantwoordelijke trekt. Ik hoop 
het in ieder geval. O ja, dit bus-
hokje staat langs de Amster-
damseweg halte Golfbaan.

A. de Graaf, Velsen
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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 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester 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
Trompstraat 169, plaatsen dakop-
bouw (06/10/2014) w14.000415;
Burgemeester Rambonnetlaan 
ong., kappen boom (30/09/2014) 
w14.000439;
Maasstraat ong., kappen boom 
(30/09/2014) w14.000440;
President Steynstraat ong., oprich-
ten 34 appartementen en 48 wonin-
gen (06/10/2014) w14.000261.

Driehuis
De Genestetlaan18, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000450.
 
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000442.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
aanvraag omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

IJmuiden
Trompstraat 19, wijzigen ko-
zijn (voorgevel)(06/10/2014) 
w14.000377.

Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 10 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn de besluiten in te zien 

op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten 
en vergunningen. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben in-
gediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunningen en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen de-
ze besluiten binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na 
die waarop deze besluiten ter inza-
ge zijn gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., het plaatsen van tij-
delijke units (nieuwbouw Bosbeek-
school)(07/10/2014)  w14.000118.

Herinrichting omgeving gemeentehuis 
Het college heeft het voorlo-
pig ontwerp met bijbehorend in-
spraakdocument “Herinrich-
ting omgeving gemeentehuis” 
te IJmuiden vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 27 oktober  2014, van 16.30 tot 
19.30 uur in het gemeentehuis (Bur-
gerzaal, ingang Plein 1945) te IJmui-
den. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

gen te stellen en opmerkingen te ge-
ven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 6 november 2014 worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 

465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak “Herinrichting omgeving 
gemeentehuis”.
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Laatste kans op hoge korting
Profiteer nog snel van 

het Nationale Fietsplan
IJmuiden - Het Nationale Fiets-
plan gaat stoppen. Wie nog een 
‘fiets van de baas’ wil aanschaf-
fen moet snel zijn, want op 1 ja-
nuari 2015 wordt de fiscale re-
geling afgeschaft. Bij Bike Totaal 
Rijwiel en Scooterpalace Donker 
in IJmuiden kunnen ze u er alles 
over vertellen. In de showroom 
staan tientallen modellen klaar 
voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor 
werknemers aantrekkelijk om 
goedkoop een (elektrische) fiets 
aan te schaffen. Deze fiets is na-

melijk fiscaal aftrekbaar waar-
door klanten al snel honderden 
euro’s kunnen besparen. Eén op 
de vijf Nederlanders heeft de af-
gelopen jaren via hun werkgever 
gebruik gemaakt van het fiet-
senplan. 
Om in aanmerking te komen 
voor de korting moet de werkge-
ver meedoen aan het Nationa-
le Fietsenplan. Bovendien dient 
de werknemer op ten minste de 
helft de reguliere werkdagen ge-
bruik te maken van de fiets voor 
woon-werkverkeer en in de af-

gelopen 36 maanden niet eer-
der een fiets gekocht te hebben 
via het fietsenplan. Het voordeel 
kan oplopen tot 749 euro. Het is 
toegestaan tot een bepaald be-
drag accessoires aan te schaf-
fen, zoals een fietsslot, ander za-
del, fietstas, verlichting of bak-
fietskussens. Dit kan ook nog na 
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor 
de aanschaf van een (elektri-
sche) fiets via het fietsenplan. 
Het voordeel kan echter nooit 
meer zijn dan 749 euro. Ook de 
steeds populairder wordende 
bakfiets en toebehoren kunnen 
op deze manier worden gekocht.
Meer weten over het Nationa-
le Fietsplan? Kom dan langs bij 
Bike Totaal Rijwiel en Scooter-
palace Donker, Marktplein 30 in 
IJmuiden. Zie ook www.adon-
ker.nl.

Geen tijd, geen zin of een be-
sparing. Wie zal het zeggen. Hoe 
is het mogelijk dat er twee we-
ken lang glas in een bushok-
je blijft liggen? Misschien is het 
gewoon niet duidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor het oprui-
men?
Uiteindelijk moet iemand het 
toch doen dat lijkt mij wel dui-
delijk. Misschien dat de foto de 
situatie nog de aandacht van de 
verantwoordelijke trekt. Ik hoop 
het in ieder geval. O ja, dit bus-
hokje staat langs de Amster-
damseweg halte Golfbaan.

A. de Graaf, Velsen
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