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Queen passeert Velsen
IJmuiden - Passanten van het Noordzeekanaal hadden maandagochtend uitzicht op de Queen Eliza-
beth, het anderhalf jaar oude cruiseschip van de Britse rederij Cunard Line. Het schip 294 meter lang 
en heeft plaats voor ruim 2.000 passagiers. De Queen Elizabeth is het zusterschip van de Queen Mary 2 
en Queen Victoria. Aan boord is getracht de luxueuze sfeer van de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw 
na te bootsen. Het schip werd in oktober 2010 gedoopt door haar naamgever. (foto: Reinder Weidijk)

Intocht op zaterdag 12 november

Sint met 170 pieten
op weg naar IJmuiden
IJmuiden- Vanuit Spanje is het 
bericht binnengekomen dat Sin-
terklaas en zijn 170 zwarte pie-
ten met de stoomboot onderweg 
zijn naar IJmuiden, om daar op 
zaterdag 12 november voet aan 
wal te zetten.
Iedereen is van harte welkom 
aan de Loswalkade op de Stei-
gerweg in IJmuiden, voor de-
ze speciale gelegenheid omge-

doopt tot Stoombootkade. Dit is 
dezelfde locatie als vorig jaar, bij 
de Kleine Sluis.
Het voorprogramma met de al-
vast vooruitgekomen muziekpie-
ten start dit jaar om 12.00 uur. 
Gezamenlijk met het publiek zal 
presentator Mark Moreels op de 
komst van de Sint wachten, die 
vanaf dat tijdstip ieder moment 
aan kan komen vanuit Spanje.

IJmuiden – Op de rotonde van 
de Planetenlaan ontstond dins-
dag rond 19.30 uur een aanrij-
ding waarbij een fietser en een 
auto betrokken waren. De 12-ja-
rige fietser verklaarde dat hij 
op de rotonde rechtdoor wil-
de gaan, toen de auto bestuurd 
door een 75-jarige man uit 
IJmuiden tegen hem aan reed. 
De jongen was als gevolg hier-
van ten val gekomen. Later werd 
bij hem een zwaar gekneusde 
voet geconstateerd. Hij is in het 
ziekenhuis behandeld aan zijn 
verwondingen.

Jongen (12) 
aangereden

Marktplein 17, 
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de klok 
een uur 
achteruit

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze 
nieuwe folder 

is uit!
www.groenrijk.nl

Slim met 
je geld 
omgaan.
Kijk op 
www.rabobank.nl/velsen
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Ledeboer, Ken-
nemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Nieuwe tenues voor 
Stichting Voetbal School
Velsen - Stichting Voetbal 
School is een voortzetting 
van de Voetbalschool Piet 
van der Kuil. In 2006 werd 
voor een stichtingsstructuur 
gekozen om nog duidelijker 
te laten uitkomen dat er geen 
sprake is van een winstoog-
merk. Uitgangspunt was en 
is de ontwikkeling van talen-
ten van jonge voetballers in 
de regio. 

In de doelstelling van de voet-
balschool staat het dan ook heel 
helder omschreven: ‘Het geven 
van aanvullende voetbaltrainin-
gen aan jonge, bovengemiddeld 
getalenteerde voetballertjes in 
de leeftijdscategorie van 7 tot en 
met 14 jaar.’ De stichting func-
tioneert geheel onafhankelijk 
van welke vereniging dan ook 
en de spelertjes blijven gewoon 
lid van hun eigen vereniging. Zij 
worden in een uitdagende om-
geving in alle facetten van het 
voetbal onderwezen. 
Door de trainers, onder leiding 
van hoofdtrainer en oud-top-
voetballer Piet van der Kuil, wor-
den de jonge talenten niet al-
leen extra getraind in de basis-

technieken, maar ze worden ook 
onderwezen in speciale technie-
ken zoals kappen, draaien, over-
stappen en scharen. Om dit al-
lemaal mogelijk te maken, wordt 
van de ouders een relatief kleine 
bijdrage gevraagd en zijn spon-
sorgelden vanzelfsprekend van 
harte welkom.
Wat dit laatste betreft werd 
de voetbalschool, als beloning 
voor het vele goede werk dat de 
stichting voor de voetbaljeugd 
verricht, verrast met een gift van 
een sponsor die graag anoniem 
wil blijven. Deze gift bestond uit 
mooie, nieuwe voetbalshirts en 
broeken voor twee teams die 
bedrukt zijn met het logo van het 
Zee- en Havenmuseum. Ardy 
Zwart, voorzitter van het Zee- en 
Havenmuseum, toont zich even-
eens heel blij: ,,Ik was erg ver-
rast met de mededeling dat ons 
logo op de shirts mocht prijken. 
Het is fijn om te ervaren dat door 
middel van dit gebaar ook het 
werk van de vrijwilligers van ons 
museum zo op prijs wordt ge-
steld en ik ben de sponsor dan 
ook erg dankbaar voor dit ge-
baar’’, aldus Zwart. Zie ook www.
svspietvanderkuil.nl

Modern en klassiek 
ballet bij Mike Flanders
IJmuiden - In november worden 
er op de maandag bij Mike Flan-
ders twee nieuwe dansvormen 
geïntroduceerd voor twee ver-
schillende doelgroepen. Er wordt 
gestart met klassiek ballet voor 
kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 
In deze dansles wordt op een 
speelse manier kennis gemaakt 
met de basis van klassiek bal-
let. Ook is er modern ballen voor 
mensen vanaf 14 jaar. In deze les 
gaat het erom dat je je lichaam 
laat spreken. Je uit je gevoel en 
emoties niet door erover te pra-
ten, maar door te bewegen! Bei-
de lessen worden gegeven door 
Kim Rutte, een goed opgeleide 
dansdocente uit de regio die niet 
kan wachten om haar passie voor 
dans over te brengen op anderen! 

Maandag 31 oktober staan gra-
tis kennismakingslessen gepland 
van beide dansvormen. Zie ook 
www.MFdance-experience.nl.



pagina 4 27 oktober 2011

Donderdag 27 oktoberr
Stadsschouwburg Velsen: 
Ierse danssensatie ‘Ragús’ met 
live muziek. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 11. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Wanda Jack-
son. 20.00 uur. Toegang 25,-
. Dommelsch zaal: Ben Saun-
ders. 21.00 uur. Toegang 19,50 
vvk/22,50 add. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang van-
af 18 jaar, gratis en uitsluitend 
voor studenten. Café: Smalts 
en Elektra. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 28 oktober
Bolderbazar, Bloemstraat 124 
IJmuiden. Open vanaf 13.30 
uur.
Film ‘Haar naam was Sa-
rah’ in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Fifa 12 toernooi bij Rico’s, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur.
Halloween spooktocht in 
het sprookjesachtige bos van 
Openluchttheater in Bloemen-
daal. Aanvang 19.30 uur. Laat-
ste tocht gaat om klokslag 
24.00 uur.
SC Telstar-Helmond Sport in 
het Tata Steel Stadion. Aanvang 
20.00 uur.
Concert Bellissimo in de Lau-
rentiuskerk Heemsker. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Laatste vorstelling Nuhr. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Le Gamin 
au Vélo’. Aanvang 20.30 uur.
Feestelijke opening van Ca-
fé De Griffi oen Fr. Halsstraat 
IJmuiden. Van 17.00 tot 19.00 
uur gratis drankje en hapje. 
Optreden Nico Bakker en De-
mis Rousos van IJmuiden.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Kayak - Any-
where But Here Tour. 21.00 uur. 
Toegang 20,-. Café: Silje Nes. 
22.30 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: Taped! Skip & Die en 
Mike Mago, Astroposer. 23.00-
04.00 uur. Toegang 7,50 vanaf 
18 jaar.

Zaterdag 29 oktober
Nacht van de Nacht. Zie ook 
www.nachtvandenacht.nl
Eerste opkomst Scouting Vel-
serbroek aan de Hofgeester-
weg 75 Velserbroek. Van 09.30 

tot 11.00 uur. (5 tot 7 jaar). Van 
11.00 tot 13.00 uur voor kinde-
ren van 7 tot 11 jaar.
Mariacirkel in het Parochie-
centrum, Fr. Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 10.30 tot 
16.30 uur.
Bolderbazar, Bloemstraat 124 
IJmuiden. Open vanaf 11.00 
uur.
Historische Haven- en Vis-
serijmarkt in Bibliotheek 
Velsen,Dudokplein IJmuiden. 
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Beverwijk Sigarenstad Ten-
toonstelling over Beverwijk-
se Tabaksindustrie in Museum 
Kennemerland, Westerhout-
plein 1 Beverijk. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Halloween spooktocht in 
het sprookjesachtige bos van 
Openluchttheater in Bloemen-
daal. Aanvang 19.30 uur. Laat-
ste tocht gaat om klokslag 
24.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Thé Lau. Aan-
vang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Hoe overleef ik (zon-
der) liefde?’ Aanvang 19.00 uur.
Optreden Bertje Doperwtje 
in Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat 21 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Ontdektentoonstelling in Pie-
ter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg in Driehuis, tij-
dens Nacht van de Nacht. Van 
20.30 tot 21.30 uur.
2Generations in Philharmonie 
Haarlem. Van 21.00 tot 02.30 
uur. 
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Pete Phil-
ly: One. 20.00 uur. Toegang 15,-
. Kleine zaal: Atari Teenage Riot. 
20.30 uur. Toegang 16,50. Dom-
melsch zaal: Harlem Nights: 
Pavo & Friends, Luna e.a. 23.00-
04.00 uur. Toegang 20,- vvk. 
Vanaf 18 jaar. Kleine zaal: On-
derstroom:360 soundsystem. 
23.00-04.00 uur. Toegang 11,- 
vanaf 18 jaar. Café: Electric Ca-
fé: C-Jay en Shylock, Deepeasy. 
22.00-03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 30 oktober
Grote rommelmarkt in Sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberius-
plein 6 IJmuiden. Van 09.00 tot 
15.00 uur.
Schaakclub Santpoort orga-
niseert tweede Grand Prix. Voor 
opgeven r.looijer@quicknet.nl.
Gratis taxatie munten, postze-
gels, bankbiljetten en oude an-

sichtkaarten van 10.00 tot 16.00 
uur. Van der Valk, Toekanweg 2 
Haarlem-Zuid.
Lezing door drs. ir. Ria Stoop-
Quist over Mahatma Gandhi, 
De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Rondrit Corus Stoom IJmui-
den. Vertrek 10.45 uur vanaf 
station Velserbosch.
Halloweenmarkt in Stadscen-
trum IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Dubbelconcert met Bel Canto 
in de Naaldkerk in Santpoort-
Noord. Van 12.30 tot 13.45 uur.
Halloweenbingo in het 
Spookhuis (Het Zandhuis, Ken-
nemerboulevard 330 IJmuiden 
aan Zee). Aanvang 14.00 uur.
Derby VV Waterloo-Terrasvo-
gels op Sportpark Waterloo aan 
de Waterloolaan in Driehuis. 
Aanvang 14.00 uur.
Beverwijk Sigarenstad Ten-
toonstelling over Beverwijk-
se Tabaksindustrie in Museum 
Kennemerland, Westerhout-
plein 1 Beverijk. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Ierse middag in Fort Zuid, 
Boezemkade Spaarndam. Om 
14.00 uur vertrekt de boot voor 
een vaartocht over de Mooie 
Nel, via de Oude Kolksluis door 
het prachtige dorp Spaarndam.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Hoe overleef ik (zon-
der) liefde?’ Aanvang 14.30 uur.
Open jamsessie bij de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 17.30 uur. Gratis soep 
en hapjes.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert 
met Cheerful Fruitfl ies. Aan-
vang 17.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Roosbeef. 20.30 
uur. Toegang 13,-.

Maandag 31 oktober
Gratis kennismakingsles 
modern en klassiek ballet bij 
Mike Flanders. Zie ook www.
MFdanceexperience.nl.
Herdenklicht van pompoen 
maken van 20.00 tot uiterlijk 
22.00 uur. In de gemeentelijke 
wijkspot, Wijnoldy Danielslaan 
53 Santpoort-Zuid. Zie ook 
www.allerzielenvelsen.nl.

Dinsdag 1 november
Alzheimer Café in Wooncen-
trum Akerendam, Mr. van Lin-
genlaan 2 in Beverwijk. Deze 
avond wordt gesproken over de 
vraag: ‘Dementie, hoe wordt de 
diagnose gesteld?’ Van 19.30 
tot 21.00 uur.

Woensdag 2 november
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk in IJmui-
den. Van 14.00 tot 15.30 uur.
Vergadering Wijkplatform Vel-
sen-Noord om 19.30 uur in 
Wijksteunpunt Watervliet, Doe-
manstraat 34 Velsen-Noord.
Serie ‘Oldies but Goodies’ 
van start in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Zij draaien de klassieker ‘Vic-

tor, Vicotria’. Aanvang 20.00 uur.
Verhalentheater IJmuiden. In 
de Burgerzaal (try-out). Aan-
vang 20.30 uur. Kaartverkoop 
verloopt via Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255-515789 
of www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Le Gamin 
au Vélo’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Saybia. Voor-
stelling is uitverkocht. Café: Bat 
Country. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 3 november
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Da-
niels’ Engelen’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! Van 24.00-
04.00 uur. Toegang vanaf 18 
jaar. Gratis en uitsluitend voor 
studenten.

Herdenklicht 
van pompoen

Mariacirkel
Velsen - De parochie van Sant-
poort/Velserbroek organiseert 
een Mariacirkel, waarin vrouwen 
Maria ontmoeten en beleven in 
haar vele aspecten, zoals je in 
het jaar de kringloop van het le-
ven beleeft. In het Parochiecen-
trum, Frans Netscherlaan 12 op 
zaterdag 29 oktober van 10.30 
tot 16.30 uur. De kosten bedra-
gen 7,50 euro. Vanaf 10.00 uur 
is men welkom. Zelf lunch mee-
nemen, zij zorgen voor koffi e en 
thee. Graag van tevoren opge-
ven via telefoonnummer 023-
5378731 op werkdagen tussen 
9.30 en 11.30 uur.

Velsen - Op maandag 31 ok-
tober vindt van 20.00 tot uiter-
lijk 22.00 uur een voorbereiden-
de avond plaats, waarin de mo-
gelijkheid wordt geboden een 
persoonlijk herdenklicht van een 
pompoen te maken. U wordt 
daarbij creatief begeleid door 
Lucia Kwaak. Op de  avond van 
Allerzielen Velsen Verlicht, die op 
9 november van 19.00 tot 22.00 
uur wordt gehouden op begraaf-
plaats de Biezen, staan de ver-
lichte pompoenen bij elkaar op 
een mooie plek op de begraaf-
plaats. Als u een herdenklicht 
wilt maken kunt u zich opgeven 
via 06-57548724. De avond vindt 
plaats in de gemeentelijke wijk-
post, Wijnoldy Danielslaan 53 in 
Santpoort-Zuid. Zie ook www.al-
lerzielenvelsen.nl.

Textiel en 
naaldkunst
Regio - Alexandra Drenth uit 
IJmuiden toont haar werk tij-
dens de Kunstlijn 2011 in Haar-
lem onder verzachtende omstan-
digheden. Volgens de kunstenaar 
vraagt deze tijd om een zach-
te aanpak, rust en harmonie met 
een vleugje romantiek en nostal-
gie. Er is veel te zien, onder ande-
re lieve jurkjes gemaakt van bor-
duurwerk en oogstrelende thee-
kopjes bekleed met prachtige 
kruissteek tafereeltjes. Daarnaast 
is er een fi lm te zien die over tast-
bare herinneringen gaat, waar-
in geïnterviewden hun eigen vi-
sie geven. Alexandra is op loca-
tie te Koinonia aan de Doelstraat 
52 in Haarlem het gehele week-
end aanwezig. Zoekt u tijdens de 
drukte van de Kunstlijn even een 
rustpunt, beklim dan de trap van 
de Doelstraat en kom naar zolder.

Historische 
Haven- en 
visserijmarkt 
IJmuiden - De maand okto-
ber staat in het teken van Toen. 
Daarom organiseert Bibliotheek 
Velsen een historische haven- 
en visserijmarkt. Er zijn diverse 
stands, workshops en lezingen. 
Zoals de lezing over ‘het loods-
wezen’ en het schip ‘Canopus’. 
Kom naar de demonstratie zeilen 
maken. Terwijl u over de markt 
struint klinkt er op de achter-
grond de toepasselijke muziek 
van de band Kinky Horns, dit is 
een groep van tien muzikanten 
die blazen op zeeslakkenhuizen. 
Bent u goed op de hoogte van 
welke vissen er in de zee zwem-
men? Doe dan mee met de prijs-
vraag, welke vissoorten zitten er 
in het ijssculptuur. Win hiermee 
een tegoedbon van viskraam 
Waasdorp of een jaar abonne-
ment van de bibliotheek. Voor de 
jeugd is er ook genoeg te doen; 
zo kun je vliegers maken, een 
vuurtoren die echt licht geeft of 
je kennis testen van de haven-
gasten (vogels). De markt is op 
zaterdag 29 oktober van 11.00 
uur tot 16.00 uur in de Centrale 
Bibliotheek te IJmuiden. Kijk op 
www.biliotheekvelsen.nl of haal 
de folder met het volledige pro-
gramma in de bibliotheek.
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Zaterdag grote sponsorloop
Strawberries zamelt ton 
in voor nieuw clubhuis
Driehuis - Met een obligatiele-
ning, een stenenplan, de Grote 
Club Actie én een grote sponsor-
loop probeert hockeyclub Straw-
berries de ontbrekende 100.000 
euro binnen te halen die nodig is 
om het nieuwe clubhuis te kun-
nen bouwen.
,,Ons clubhuis uit de jaren ’60 
van de vorige eeuw voldoet niet 
meer aan de eisen van een mo-
derne hockeyvereniging met 800 
leden´´, zegt voorzitter Friso Hui-
zinga. ,,Met name op zaterdag 
merk je dat een groter clubhuis 
met goede faciliteiten noodzake-
lijk is. Het gebouw barst op zulke 
momenten bijna uit zijn voegen.’’
De bouw van het nieuwe club-
huis kost ongeveer 700.000 euro. 
Daarvan wil het bestuur maxi-
maal de helft ‘verhypotheken’. 
,,We willen voorkomen dat de hy-
potheeklasten te ver oplopen als 
de ledengroei tegenvalt’’, aldus 
Huizinga. ,,Het past niet in de 
traditie van Strawberries om on-
verantwoorde risico’s te nemen. 
Daarom maken we nu een pas 
op de plaats en richten wij ons 
momenteel op het binnenha-
len van de ontbrekende 100.000 
euro. Pas als dat bedrag op on-
ze rekening staat, gaan we bou-

wen.’’ De verschillende acties zijn 
gebundeld in de campagne Help 
Strawberries aan een ton. Aan de 
sponsorloop, die zaterdag 29 ok-
tober tussen 18.00 en 20.00 uur 
wordt gehouden op het hoofd-
veld van de hockeyclub, doen 
vele tientallen Strawberries-le-
den mee. Zij lopen door familie, 
vrienden en kennissen gespon-
sorde rondjes om geld binnen te 
halen voor het nieuwe clubhuis.
De afgelopen weken heeft het 
bestuur per brief een dringend 
beroep gedaan op de leden én 
oud-leden om een bijdrage te 
leveren aan de campagne. Dat 
heeft een aantal kopers van obli-
gaties en bakstenen opgeleverd, 
maar hoewel het de goede kant 
op gaat is het doel nog lang niet 
bereikt. Draagt u Strawberries 
een warm hart toe en wilt u een 
bijdrage leveren aan het nieu-
we clubhuis? Kijk dan op www.
khc-strawberries.nl of bel 06-
53718832.

2Generations Classic
in Graan voor Visch

Velsen-Zuid – Met nog een 
ruim week te gaan tot de editie 
van 2Generations in Graan voor 
Visch zijn er al honderden tickets 
verkocht. Het ziet er dus naar uit 
dat de feestavond op zaterdag 5 
november wederom gaat uitver-
kopen. Vanwege de grootte van 
de locatie is het aantal beschik-
bare tickets beperkt. De laat-
ste tickets zijn verkrijgbaar via 
www.2generations.nl en bij de 
(lokale) voorverkoopadressen.
Het programma bestaat uit een 
aantal regionale toppers, waar-

onder de 100% Pretband. Ver-
schillende DJ’s zullen in de bras-
serie voor de dansbare beats 
zorgen en ook het Nederlandse 
kroegje opent weer haar deuren. 
Een divers programma me voor 
ieder wat wils!
Voor de editie in Graan voor 
Visch wordt ook weer de specia-
le buspendel georganiseerd. De 
haltes en tijden kunt u vinden 
op de website van 2Generations. 
Een retourticket voor de bus kost 
5 euro, contant te voldoen bij het 
instappen.

IJmuiden - Op zaterdag 5 no-
vember wordt in buurtcentrum 
De Spil een vierkant biscuit van 
20 bij 20 centimeter gevuld met 
een laagje botercrème en een 
laagje met jam. De taart wordt 
bekleed en versierd met fondant 
(ook met chocolade fondant) en 
kan gegeten worden door on-
geveer 16 personen. Deze taart 
is inclusief biscuit, benodigdhe-
den en taartdoosje én kan wor-
den ingevroren. Zelf mag u een 
schortje en een deegroller mee-
nemen. De workshop duurt 
van 10.15 tot 13.45 uur De kos-
ten voor de workshop bedra-
gen 25 euro per persoon. U kunt 
zich opgeven door te bellen met 
0255-510186.

Workshop 
taart 
decoreren

Gratis kabalen zelf 
invullen op internet
De meeste gratis kabalen ko-
men bij ons binnen per e-
mail. Reden om een specia-
le internetpagina in het leven 
te roepen waar lezers hun ka-
baal zelf kunnen invullen. De-
ze digitale mogelijkheid is 
sinds deze week operatio-
neel via www.jutter.nl of www. 
hofgeest.nl.

Met ingang van 1 november is 
het niet meer mogelijk om gra-

tis kabalen in te leveren bij Xa-
nadu, TCE Products en Prime-
ra in IJmuiden, Maaike Tromp 
in Driehuis, Van Roijen in Sant-
poort-Noord, Hair-In in Velser-
broek en de Vleespot en Tim-
my’s in Haarlem.

Natuurlijk kunt u uw kabalen 
blijven inleveren bij (of opstu-
ren naar) ons kantoor aan de 
Zeeweg 191, 1971 HB IJmui-
den.

IJmuiden - Annebel en Rafael 
Fernandez organiseren zondag 
30 oktober een open jamsessie 
in de Zeewegbar. Het belooft een 
mooi muziekfeest te worden. Di-
verse muzikanten van binnen en 
buiten de regio spelen de meest 
uiteenlopende muziek met el-
kaar. Gastmuzikanten zijn altijd 
van harte welkom, maar luiste-
raars natuurlijk ook. Het feest 
begint rond 18.00 uur. Muzi-
kanten wordt gevraagd het ei-
gen instrument mee te nemen. 
Er is apparatuur aanwezig, inclu-
sief drumstel, basversterker, gi-
taarversterker en zanginstallatie. 
Rond 19.00 uur is er gratis soep. 
Kortom, een gezellige gelegen-
heid voor een leuke afsluiting 
van het weekend. De Zeewegbar 
vind men aan de Zeeweg.

Open jam 
in Zeewegbar

Halloweenbingo
in Het Spookhuis
IJmuiden - Herman Koster en 
Petra van der Linde van Tapas- 
en Hamburgerrestaurant Het 
Zandhuis, hebben op 30 okto-
ber een griezelig gezellige bin-
go met als thema Halloween. Tij-
delijk is de naam dan ook Het 
Spookhuis. De zaak is gedeco-
reerd met items meegenomen 
uit Amerika, waar Halloween al 
jaren een begrip is. 
De bingo die begint om 14.00 
uur, heeft leuke prijzen voor jong 
en oud en zal een traditie zijn die 
jaarlijks terugkeert. Kom dus ge-

zellig langs. Verkleed hoeft niet, 
maar draagt natuurlijk wel bij 
aan de sfeer van het hele gebeu-
ren.
Het Zandhuis is gedurende de 
herfst- en wintermaanden ge-
opend van donderdag tot en 
met maandag vanaf 10.00 uur. 
Zoekt u een leuke locatie voor 
een feestje of clubbijeenkomst, 
bel met 0255-523916 of 06-
21516281 of mail naar info@het-
zandhuis.nl. 
Het Zandhuis, Kennemerboule-
vard 330 in IJmuiden.

Rabobank verstevigt 
band met ledenraad
Velsen - Tijdens de jaarvergade-
ring van de ledenraad van Rabo-
bank Velsen en Omstreken wer-
den de jaarcijfers vastgesteld 
over 2010. Ook werd gesproken 
over de visie op ledeninvloed.
In de ledenraadsvergadering 
van 24 oktober werden de jaar-
cijfers over 2010 gepresenteerd 
door directielid Kees de Jong. De 
leden van de bank stelden tij-
dens de vergadering de jaarcij-
fers vast. Ook bespraken de le-
den de invloed die zij willen heb-
ben onder de nieuw in te voe-
ren bestuursvorm, het Rabomo-
del. Centraal hierin is de vraag 
hoe leden en klanten nog beter 
kunnen worden betrokken bij de 
bank. Items die zijn besproken: 
het aantal kieskringen, nieuwe 
(virtuele) manieren van stemmen 
op ledenraadsleden en over be-
steding van het coöperatief divi-
dend.
In de laatste ledenraadsverga-
dering van het jaar, op 13 de-
cember, is het de bedoeling dat 

het definitieve ledenbeleids-
plan wordt vastgesteld. Zo kan 
de bank in januari 2012 over-
stappen op het Rabomodel. De 
beoogde nieuwe bestuursvorm 
maakt de inbreng van leden mo-
gelijk op vele uiteenlopende the-
ma’s die voor hen en voor de 
bank belangrijk zijn. Frans Baud, 
voorzitter van de Raad van Com-
missarissen: ,,Door het Rabo-
model is de kans dat meer le-
den mee gaan doen groter. Dit 
doet echt recht aan de coöpera-
tie. Met het instellen van thema-
groepen gaan we eigenlijk terug 
naar de kern van de coöperatie, 
naar hoe die oorspronkelijk be-
doeld is.’’
Een verkorte versie van het jaar-
verslag (inclusief jaarcijfers) 
kan worden gedownload van de 
website www.rabobank.nl/vel-
sen of worden opgevraagd bij 
de afdeling Marketing, Commu-
nicatie en Coöperatie via 023-
5133715 of communicatie@vel-
sen.rabobank.nl.

16 jaar?
Volg supersnel een 
theorie cursus bij: 
autorijschool 
rainbow

Zie onze 
superaanbieding 

elders in deze krant!
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Brood- en banketbakker 
Bastmeijer 75 jaar
IJmuiden - ,,Sinds 1936 staan 
al drie generaties Bastmeijer in 
de zaak’’, zegt Willem Bastmeijer 
sr.  die met zijn vrouw, hun zonen 
Willem en Richard  en schoon-
dochter in de winkel werken aan 
de Kompasstraat 74-76 in IJmui-
den.
,,In 1928 is dit pand speciaal ge-
bouwd als bakkerijpand en dat 
kun je nog goed zien aan de gro-
te schoorsteen aan de voorkant 
van de winkel. Mijn vader is in 
1936 in dit pand gestart met het 
bakken van brood en banket.  En 
we hebben niet alleen deze win-
kel aan de Kompasstraat, maar 
we hebben nog een tweede ves-
tiging aan Plein 1945 in IJmui-
den die in 1997 is geopend’’, ver-
telt hij.
In de loop van deze 75 jaar heeft 
de familie Bastmeijer een uit-
stekende naam opgebouwd in 
IJmuiden en omstreken als het 
gaat om de hoge kwaliteit van 
hun producten en de service die 
zij bieden. ,,Een onderdeel van 
deze service is bijvoorbeeld on-
ze bezorgdienst. Als mensen, om 
wat voor reden dan ook, niet in 
de gelegenheid zijn om zelf naar 

de winkel te komen, dan bezor-
gen wij tegen een geringe ver-
goeding aan huis’’, vertelt hij. 
Bakkerij Bastmeijer staat ver-
der bekend om de diverse spe-
cialiteiten die men in eigen huis 
bereidt, waaronder bijvoorbeeld  
de bananensoezen. Maar ook 
om het uitgebreide assortiment 
broodsoorten, zoals meergra-
nenbrood en slankbrood, staat 
men bekend. ‘’En niet te verge-
ten het feit dat onze klanten ge-
durende het gehele  jaar bij ons 
terecht kunnen voor speculaas’’, 
benadrukken de beide zoons.
Ter gelegenheid van dit 75-ja-
rig jubileum hebben de Bast-
meijers vanaf heden een ludie-
ke actie bedacht. Tegen inleve-
ring van de bon in de adverten-
tie die in de krant staat, ontvangt 
de klant een wit-, bruin- of vol-
korenbrood voor een bedrag van 
75 cent. Enerzijds slaat dit na-
tuurlijk op hun 75-jarig bestaan 
en anderzijds op de prijs die in 
1936 voor een brood moest wor-
den betaald.
Ook ontvangen kinderen en ou-
deren bij een bezoek aan de win-
kel nog een speciale traktatie.

55-Plus Expo in het 
Kennemer Sportcenter
Haarlem - Van woensdag 20 
tot en met zondag 23 oktober 
was het Kennemer Sportcenter 
in Haarlem omgetoverd in een 
consumentenbeurs voor oude-
ren. Door de ouderenbond KBO 
Noord-Holland, in samenwer-
king met de ANBO, de PCOB en 
een bedrijf is deze eerste Noord-
Hollandse Expo georganiseerd. 
En mede gebaseerd op het suc-
ces van de beurs voor 50 plus-
sers die al jarenlang in de Jaar-
beurshallen in Utrecht wordt ge-
houden.
Het was vrijdagmiddag een ge-
zellige drukte op de beurs waar 
al veel Noord-Hollandse KBO-
afdelingen met autobussen naar 
Haarlem waren afgereisd voor 
een leuk dagje uit. Een dag die 
op de Expo door de meeste be-
zoekers werd gestart met een 
kopje koffie met gebak en mu-
zikaal begeleid door een aantal 
optredende artiesten.
Daarna kon aan de wandeling 
langs de vele standhouders, 
waarvan een flink aantal uit de 
regio, worden begonnen. Van-
zelfsprekend waren er veel expo-
santen met een assortiment dat 
speciaal op deze oudere doel-
groep gericht is, zoals automa-
tisch verstelbare relax stoelen, 
verstelbare bedden, elektrische 
fietsen, sauna’s en bubbelbaden 

en nog veel meer.  Maar ook  op 
andere zaken konden de bezoe-
kers zich laten voorlichten zoals 
bij de stand van Van der Vlugt 
met kunststof kozijnen en dak-
kapellen. Eigenaar Kees van der 
Vlugt toont zich enthousiast over 
de belangstelling: ,,Wij boren 
hier een nieuwe doelgroep aan. 
Veel mensen komen hier met 
vragen voor hun zoon of doch-
ter die kunststof kozijnen of een 
dakkapel overwegen’’, vertelt hij.
Ook Bart Hooij, van Travelcar uit 
Heemstede, heeft over belang-
stelling niet te klagen. Op zijn 
stand staat een heuse camper, 
een Hymermobil, opgesteld die 
de nodige belangstellenden naar 
binnen lokt. 
,,Vooral mensen vanuit deze 
doelgroep tonen veel interesse 
in deze vorm van vakantie- en 
vrijetijdsbesteding. Wij bieden 
een grote keuze in zowel nieuwe 
als gebruikte campers. Deze wa-
gen, die hier op de beurs staat, 
is een vrijwel nieuwe, gebruikte 
camper die voor een heel aan-
trekkelijke prijs wordt aangebo-
den’’, aldus Bart.
Gezien de belangstelling voor 
deze eerste Haarlemse 55-Plus 
Expo is het zeker denkbaar dat 
deze beurs volgend jaar een ver-
volg gaat krijgen. (Joop Waijen-
berg)

Met plezier hardlopen
Driehuis - Hardlopen is niet al-
leen een fantastische sport waar 
mensen veel plezier aan kunnen 
beleven, maar het is ook een ge-
makkelijke manier om gezond 
te worden en te blijven. Circa 
vier miljoen Nederlanders heb-
ben dat al ontdekt en trekken 
regelmatig hun hardloopschoe-
nen aan.
Wat Noëlla Kieftenbeld betreft 
maken binnenkort nog veel meer 
mensen kennis met dit feno-
meen. De IJmuidense, opricht-
ster van HappyRunning, biedt 
hardlooptrainingen aan voor be-
ginners en gevorderden. Indivi-
duele lopers kunnen in groeps-
verband trainen, maar  Kieften-
beld biedt ook maatwerk voor 
bijvoorbeeld bedrijven- scholen-

teams of vriendengroepen.
,,Ik ben zelf 15 jaar geleden be-
gonnen als Pierloopcursist. In-
middels loop ik zelf nog steeds 
hard en geef ik die cursus alweer 
jaren. 
Ik merk dat veel mensen na af-
loop van het traject door willen 
gaan met hardlopen. Dat kan via 
HappyRunning. Woensdag 16 
november start zij om 09.30 uur 
op de baan van AV Suomi met 
een beginnersgroep. Voor be-
drijven bied ik complete pakket-
ten aan, afgestemd op de wen-
sen van de deelnemers”, aldus 
Noëlla Kieftenbeld. 
Voor meer informatie: zie de 
website www.happyrunning.nl of 
stuur een mailtje naar happyrun-
ning@ziggo.nl

Beverwijk - Rijschool Rainbow 
van het Stationsplein in Bever-
wijk is klaar voor de 2toDrive 
proef van de overheid. Op 1 no-
vember gaat de proef van start 
waarbij 17-jarigen hun rijbewijs 
mogen halen. Op de leeftijd van 
16 jaar en 6 maanden kan er al 
met de echte rijlessen worden 
begonnen. De theoriecertifica-
ten blijven anderhalf jaar geldig. 
Als een jongere zijn rijbewijs op 
zijn 17de heeft gehaald, moet 
er een jaar lang met een coach 
worden gereden. Dat is een door 
de kandidaat zelf aan te wijzen 
ervaren bestuurder. De proef 
wordt gehouden om te kijken of 
het aantal ongevallen met jon-
ge bestuurders teruggedrongen 
kan worden. In de landen om 
ons heen, is dit gerealiseerd.
Voordat de kandidaat begint 
met de rij-opleiding moet hij of 
zij zich opgeven voor 2toDrive 
en een begeleiderspas aanvra-
gen voor de koe. Op de website 
www.2toDrive.nl is een inschrijf-
formulier beschikbaar. Rijschool 
Rainbow kan hier zonodig ook 
bij helpen. De gegevens van de 
kandidaat en de coaches, maxi-
maal 5, worden daarna gecon-
troleerd. Het duurt 10 werkda-
gen voordat de begeleiderspas 
wordt toegestuurd. 
Er wordt een grote toeloop ver-
wacht van leerlingen en het is 
dus zaak om je snel in te schrij-
ven bij Rijschool Rainbow zodat 
je op je 17de je rijbewijs hebt. 
Rijschool Rainbow, Stationsplein 
in Beverwijk, telefoon 0251-
226308.

Rijschool 
Rainbow klaar 
voor lessen 
vanaf 16,5 jaar

16 jaar?
Volg supersnel een 
theorie cursus bij: 
autorijschool 
rainbow

Zie onze 
superaanbieding 

elders in deze krant!

Regio - Postzegels verzamelen 
saai? Munten niet meer van de-
ze tijd? Bankbiljetten, daar be-
taal je toch zeker alleen mee? 
Welnee, postzegels, munten en 
bankbiljetten geven een prach-
tig beeld van een stukje ge-
schiedenis en cultuur van een 
land. En wat is er leuker dan 
zo’n stukje historie te bezitten of 
verder uit breiden?
Dat kan tijdens de MPO-beurs 
op zondag 30 oktober in Van 
der Valk Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2 in Haarlem waar ve-
le duizenden munten, postze-
gels en bankbiljetten uit binnen 
– en buitenland worden aan-
geboden. Zowel de beginnen-
de als de gevorderde verzame-
laar vindt hier tussen 10.00 en 

16.00 uur zeker iets van zijn of 
haar gading. Op de beurs vin-
den liefhebbers munten van-
af de Grieks/Romeinse periode 
tot en met de nieuwste euro’s, 
postzegels vanaf de allereersten 
uit 1852 en bankbiljetten in alle 
soorten en maten.
Tevens kan men op deze beurs 
munten, postzegels, bankbiljet-
ten en oude ansichtkaarten gra-
tis laten taxeren. Wie weet bezit 
u een kostbaar stuk…
De entree bedraagt 2 euro voor 
volwassenen, en 1 euro met 
CJP/65+pas of voor kinderen 
van 5 tot en met 16 jaar. Voor 
mensen die komen voor het 
taxeren is de entree bovendien 
gratis. Meer weten? Bel 030-
6063944 (MPO).

Duizenden munten en zegels
Grote verzamelbeurs in 
Van der Valk Haarlem

IJmuiden - Zondag 30 oktober 
is er in Sporthal IJmuiden-Oost, 
Tiberiusplein 6 in IJmuiden weer 
een grote rommelmarkt met 
ongeveer 80 kramen vol oude 
spullen, zoals speelgoed, kle-
ding en aardewerk. De rommel-
markt is geopend van 09.00 tot 
15.00 uur. De toegang bedraagt 
2 euro per persoon. Kinderen 
mogen gratis naar binnen, mits 
onder begeleiding. De kantine 
is geopend. Meer weten? Bel 
0255-517821.

Rommelmarkt
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Onderwijspraktijk Slot
Remedial teaching en 
(rugzak-)begeleiding
Velserbroek - Deze maand heeft 
Onderwijspraktijk Slot haar deu-
ren geopend  voor remedial tea-
ching, pre teaching, onderwijs-
kundig advies op maat en rug-
zakbegeleiding. Ali Slot, groeps-
leerkracht, drs. Onderwijskun-
de en sinds kort Remedial Tea-
cher, geeft remedieles en bege-
leiding aan kinderen van vier tot 
veertien jaar. In deze tijd waarin 
toetsen steeds belangrijker wor-
den , is er een groeiende behoef-
te aan extra lessen op individuele 
basis om leerachterstanden weg 
te werken. Daarom is deze nieu-
we onderwijspraktijk een welko-
me aanvulling voor Haarlem en 
omgeving.
In Onderwijspraktijk Slot wordt 
veel aandacht besteed aan het 
totaalplaatje van factoren, die 
een kind kunnen belemmeren. 
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn 
van een motorisch probleem, een 
concentratieprobleem, dyslexie of 
een combinatie daarvan.
Als ouders het idee hebben dat 
hun kind achter loopt, is dat een 
goede reden om hun kind aan te 
melden voor extra les of (rugzak-) 
begeleiding. In de onderwijswe-
reld wordt steeds meer gewezen 
op het belang van pre teaching. 

De praktijk richt zich daarom op 
speelse wijze ook op kinderen in 
de kleuterleeftijd. Naast les in alle 
schoolvakken als rekenen, lezen  
en taal is het daarom ook moge-
lijk om begeleiding te krijgen bij 
het ontwikkelen van de leervoor-
waarden. Humor en geduld gaan 
altijd hand in hand met het no-
dige doelgericht werken.  Ali Slot 
heeft veel ervaring met rugzak-
begeleiding en is aangesloten bij 
de Landelijke Vereniging Reme-
dial Teachers. Het intakegesprek 
is vrijblijvend en kosteloos. Meer 
informatie: telefoon 023-5383667. 
Zie ook www.alislot.nl.

Nieuwe Mazda 3: hoogte-
punt in zijn segment
Velserbroek - Mazda Nederland 
heeft de prijzen van de Mazda3 
Facelift bekendgemaakt. Het ty-
pe zal eind oktober bij Mazda RC 
in Velserbroek in de showroom 
staan. Het nieuwe model is be-
schikbaar vanaf 18.990 euro voor 
de S-uitvoering van de vijfdeurs 
Hatchback met 1.6 liter benzine-
motor (77 kW/105 pk) en hand-
geschakelde vijfversnellingsbak. 
,,Met de competitieve 20 procent 
zakelijke bijtelling op de 1.6 liter 
CiTD, de nieuwe actiemodellen 
Navigator en Business, subtiele 
productwijzigingen, een nieuwe 
exterieurkleur en rijker uitgerus-
te uitvoeringen vormt deze com-
pacte middenklasser opnieuw 
een hoogtepunt in zijn segment”, 
vertelt brandmanager Hans Touw.
De nieuwe uitvoering van de 
Mazda3 heeft een meer gespier-
de uitstraling met een nieuw 
front, nieuw ontwerp van de ach-
terbumper en nieuwe velgen met 
gedraaide spaken. Het interieur 
is sterk verbeterd dankzij nieu-
we materialen en kleuren, meer 
gebruiksvriendelijkheid voor de 
bestuurder en is aanzienlijk stil-
ler geworden. De besturing is ook 
verbeterd en de gefacelifte Maz-
da3 biedt daardoor een nog beter 
rijgevoel. Verstevigingen aan de 
carrosserie, nieuwe schokdem-
pers bij de wielophanging, een 
verbeterde elektrisch-hydrauli-
sche stuurbekrachtiging (EHPAS) 

en stijvere wielen dragen hier aan 
bij. Nieuwe opties voor de Maz-
da3 zijn een schakelindicator en 
een Mazda-navigatiesysteem ge-
baseerd op technologie van Tom-
Tom. Uiteraard erft de gefacelifte 
Mazda3 alle uitstekende passieve 
en actieve veiligheidsopties van 
het vorige model. Op de beurs in 
Frankfurt ontving het ‘dodehoek-
detectiesysteem’ RVM (Rear Ve-
hicle Monitoring) op de Mazda3 
de felbegeerde ‘EuroNCAP Ad-
vanced’ Award. Volgens Hans 
Touw een prijs om trots op te zijn!
De Mazda3 Facelift wordt bijzon-
der scherp in de markt gezet: de 
instapprijs is met 500 euro ver-
laagd en er zijn twee actiemodel-
len beschikbaar. Voor zowel de 
zakelijke als de particuliere klant 
geldt een interessant aanbod: de 
Mazda3 Navigator en de Maz-
da3 Business. Beide krijgen stan-
daard de beschikking over het 
geïntegreerde Mazda-navigatie-
systeem met TomTom. Daarnaast 
zijn beide typen rijk uitgerust voor 
een scherpe prijs en zijn ze beide 
beschikbaar als 1.6 CiTD, waar-
door ze in de 20 procent bijtel-
lingcategorie voor de zakelijke 
rijder vallen. De Mazda3 FL Busi-
ness is leverbaar vanaf 20.490 
euro en de Mazda3 FL Navigator 
vanaf 22.490 euro. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom aan de 
Kleermakerstraat 63 in Velser-
broek. De koffie staat klaar.

Regio - Op dinsdag 1 november 
is er weer een Alzheimer Café in 
Beverwijk. Deze avond wordt ge-
sproken over de vraag: ‘Demen-
tie, hoe wordt de diagnose ge-
steld?’ 
Een medewerker van de geheu-
genpoli van het Rode Kruis Zie-
kenhuis geeft uitleg. Want wat 
gebeurt er zo al op zo’n onder-
zoeksdag en hoe wordt aan het 
einde van het onderzoek het 
eindoordeel en conclusie aan de 
betrokkenen medegedeeld? An-
ke Beerlage is gespreksleider 
voor deze avond. Wie wil komen, 
maar geen vervoer heeft óf een 
bezoek liever niet aan familie of 
vrienden wil vertellen, kan con-
tact opnemen met tel.: 06-2950 
7734. Meer weten over dit on-
derwerp? Ga dan naar het Alz-
heimer Café in Wooncentrum 
Nieuw Akerendam, Mr. van Lin-
genlaan 2 in Beverwijk op dins-
dag 1 november van 19.30 tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom.
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door een gespreks-
leider. Na dit gesprek is er ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. Meer infor-
matie? Werkgroep Alzheimerca-
fé is overdag bereikbaar via 06-
33631872. 

Praten over 
diagnose 
dementie

IJmuiden - Zondag 30 okto-
ber speelt de Hilversumse band 
Hoochie Mama in het WT Sta-
ge Café. Het optreden begint om 
17.30 uur.
Hoochie Mama timmert al zo’n 
20 jaar aan de weg en dat mag 
best een behoorlijke verdien-
ste worden genoemd. De naam 
doet vermoeden dat het een co-
verbandje van Muddy Waters is, 
maar niets is minder waar. Deze 
band heeft de blues-rock hoog 
in het vaandel staan.
Hoochie Mama is tevens de trot-
se bezitter van de Dutch Blues 
Award, gekozen door de journa-
listen van het toonaangevende 
blad Blues Magazine. De band 
speelt powerblues geïnspireerd 
door onder andere S.R.V. in com-
binatie met eigen werk, met een 
verrassende uitvoering waar-
bij de loeistrakke en ronkende 
mondharmonica voor vuurwerk 
zorgt dat werkelijk van het podi-
um af spat. Kortom, kwaliteit die 
staat als een huis. De toegang 
is gratis. Het WT Stage Café be-
vindt zich in het Witte Theater.

Hoochie 
Mama in het 
WT Stage Café

Vrijwilligersdag 
buurtbemiddeling
Velsen - Zes Noord-Hollandse 
buurtbemiddelingsorganisaties, 
waaronder die in Velsen, hou-
den op 29 oktober een regiona-
le vrijwilligersdag voor hun be-
middelaars. Buurtbemiddelaars 
proberen om de partijen nader 
tot elkaar te brengen. Op buurt-
bemiddeling wordt steeds vaker 
een beroep gedaan. De organi-
saties die deelnemen aan de dag 
merken dat het aantal aanvragen 
tot bemiddeling de afgelopen tijd 
behoorlijk is gestegen. Steeds 
meer mensen kennen hun buren 
niet en kunnen minder van hen 
verdragen.

De vrijwilligersdag op 29 oktober 
geeft de bemiddelaars de kans 
om ‘s morgens ervaringen uit te 
wisselen.
’s Middags zullen ze hun actu-
ele kennis  vergroten door het 
volgen van een workshop waarin 
zij praktische vaardigheden op-
doen om een bemiddeling met 
een positief resultaat af te slui-
ten. In de zeven workshops die 
de vrijwilligers kunnen volgen, 
komen diverse praktijksituaties 
aan bod. De regionale Vrijwilli-
gersdag buurtbemiddeling vindt 
plaats in het Nova College Am-
sterdam.

Café de Griffioen wordt 
vrijdag feestelijk heropend
IJmuiden - Vrijdag wordt het 
groot feest in het heropende Ca-
fé de Griffioen. Nieuwe eigena-
ren Donald en Corrie zijn de af-
gelopen maanden heel druk be-
zig geweest om de zaak op te 
knappen en op te frissen. Het re-
sultaat is vanaf vrijdag te zien. 
Als speciale openingsstunt is 
er voor alle klanten vrijdag van 
17.00 tot 19.00 uur een gratis 
drankje en hapje om kennis te 
maken. 
Bovendien is er dan ook live 
muziek van Nico Bakker en 
van Pimmetje, de Demis Rous-
sos van IJmuiden. De verwach-
ting is dat het weer heel gezel-
lig gaat worden in dit café. Wilt 

u na 19.00 uur nog blijven, dan 
kan dat. Uiteraard zijn na 19.00 
uur de drankjes wel voor eigen 
rekening.
Café de Griffioen zal een gezel-
lig buurtcafé worden, waar men-
sen graag langs komen voor een 
bakkie troost, een biertje of wat 
sterkers. Dat kan zes dagen per 
week, alleen ‘s maandags blijft 
de deur dicht. De openingstijden 
zijn van dinsdag tot en met don-
derdag van 15.00 tot 1.00 uur en 
op vrijdag zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur. Sluitingstijden 
zijn op vrijdag en zaterdag 2.00 
uur en op zondag 1.00 uur.
Donald en Corrie heten u graag 
welkom in De Griffioen. 
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Met 16,5 in de auto: 
Post is er klaar voor
IJmuiden - Met de aanschaf 
van twee nieuwe auto’s - een 
Seat Ibiza en een Fiat Punto Evo 
- is Verkeersschool Post hele-
maal klaar voor de toekomst. De 
verkeersschool beschikt nu over 
drie Fiat Punto Evo’s, een Seat 
Ibiza, een Volkswagen Polo Blue  
Motion en een Toyota Aygo. Dit 
zijn allemaal ‘groene’ voertuigen, 
net als de scooters en de groot-
ste vrachtwagen van Post, de 
Renault Magnum. De lesauto’s 
zijn allemaal schone en zuinige 
diesels, wat voor de leerling dan 
weer prettig rijdt.
Doordat Post haar wagenpark 
continu vernieuwt, lopen de leer-
lingen niet het gevaar dat zo’n 
lesauto er mee stopt tijdens de 
les of - nog erger - tijdens het 
examen. Als Bovag Verkeers-
school geeft Post garantie bij 
technische problemen.
Per 1 november gaat de proef 
met lessen vanaf 16,5 jaar van 
start. Dat betekent dat je je nu 
alvast kunt inschrijven. ,,Wij star-
ten volgende maand met de the-
orielessen op de woensdag-
avond. Dan mogen jongeren met 
16,5 jaar de lesauto in en gaan 
we beginnen met de praktijk les-
sen. Zodra zij zeventien worden 

mogen zij examen doen bij het 
CBR. Zijn zij geslaagd, dan moe-
ten zij één tot maximaal vijf per-
sonen van onbesproken gedrag 
opgegeven. De jongeren mo-
gen dan 1 jaar alleen met een 
van deze ‘coaches’ rijden om er-
varing op te doen. Voor elk per-
soon dat je opgeeft moet je een 
pas kopen voor ongeveer 35 eu-
ro per persoon.
Jij wilt toch dat jouw coach een 
topcoach is? Om deze reden 
biedt Post voor alle coaches van 
klanten een gratis coachcursus 
aan. In één avond wordt alle do 
and don’ts van een coach door-
genomen en uiteraard vindt een 
korte update plaats van de ver-
keersregels.
Zodra de jonge bestuurders  18 
zijn, mogen ze alleen rijden. Ben 
je op 1 november al ouder dan 
16,5 jaar? Dan mag je op 17 ja-
rige leeftijd de normale reguliere 
rijopleiding volgen. Dit betekent 
dat je op 18-jarige leeftijd exa-
men mag doen en niet mee kunt 
doen met het begeleid rijden. 
Zodra deze leerlingen geslaagd 
zijn, mogen zij alleen de weg op.
Meer weten? Bel Verkeersschool 
Post, telefoon 0255-536917. Zie 
ook www.verkeersschoolpost.nl.

Henk van Rixel neemt 
afscheid van drukkerij
IJmuiden - Als je Henk van Rixel 
iets vraagt over zijn vakgebied, 
de drukkerij, is hij niet gauw uit-
gepraat. Maar wat wil je ook als 
de familiedrukkerij 45 jaar een 
groot deel van je leven is ge-
weest. Henk kwam op 1 oktober 
1966 in het bedrijf. Per 1 novem-
ber 2011 stopt hij officieel. Zijn 
neef Gerard van Rixel wordt dan 
de directeur.
Drukkerij van Rixel werd in 1937 
begonnen door vader Gerard van 
Rixel, inmiddels 95 jaar. Alle drie 
de zoons, Henk, Jan en Simon, en 
zelfs een zus, kwamen in de zes-
tiger jaren in het bedrijf, allen met 
een eigen vakgebied. Broer Si-
mon is nog steeds drukker. Broer 
Jan was technisch directeur en 
ging twee jaar geleden met pen-
sioen. En Henk was altijd com-
mercieel directeur. 
Als 14-jarige jongen stopte Henk 
met de ULO om bij drukkerij Ami-
citia te gaan werken. ,,Ik vond die 
school niks en wilde gaan wer-
ken,’’ zegt Henk. ,,Na vier jaar 
werken en leren was ik jongge-
zel. Een jaar later haalde mijn va-
der me het bedrijf binnen. Vijf 
jaar later was ik directeur. Maar 
in die tijd heb ik ook nog bijge-
leerd, als calculator en om pa-
troon te worden en het bedrijf te 
kunnen runnen. Dat waren zwa-
re jaren, met overdag werken en 
‘s avonds studeren.’’
Op technisch gebied is Van Rixel 
altijd voorlijk geweest. ,,We wa-
ren de eerste drukkerij in IJmui-
den die digitaal kon printen’’, zegt 

Henk trots. ,,Steeds meer wordt 
er digitaal geprint. Maar ook de 
oude boekdrukpers wordt bij ons 
nog gebruikt, voor mensen die de 
oud-Hollandse geboortekaart-
jes met een strikje willen. Via in-
ternet worden deze kaartjes door 
Nederlanders van over de hele 
wereld bij ons besteld.’’ Van Rixel 
denkt mee met klanten om een 
mooi product te maken en daar-
in gaan ze soms erg ver. Zoals 
binnenkort te zien zal zijn bij de 
uitnodigingen voor De Lekker-
ste Nacht, die heel speciaal zijn. 
,,Een tevreden klant is het mooi-
ste wat er is’’, aldus Henk.
Een enorm succes van Drukke-
rij van Rixel is de jaarlijkse kalen-
der met regionale afbeeldingen. 
Dit jaar is voor de 41ste editie 
gekozen voor de resultaten van 

de fotowedstrijd, eerder dit jaar. 
De belangstelling was overwel-
digend en het was moeilijk kie-
zen, maar vanaf deze week is-
de kalender 2012 verkrijgbaar 
bij Van Rixel aan de Oosterduin-
weg, voor 14 euro. Wie de kalen-
der komt ophalen, of kerstkaar-
ten wil bestellen, kan tot 1 no-
vember Henk nog even een hand 
geven. Henk zal nu en dan nog 
in de drukkerij zijn om te helpen. 
Maar daarnaast heeft hij plannen 
om (meer) te reizen, een cursus 
Spaans te volgen en al zijn dia’s 
te digitaliseren. Succes, Henk!
Drukkerij Van Rixel bestaat vol-
gend jaar 75 jaar. Gerard van 
Rixel is de derde generatie van 
dit familiebedrijf. Mark van Rixel, 
zoon van Henk, maakte de mooie 
website. Zie ook www.vanrixel.nl

Ceriale breidt uit
met Ceriale Due
Velserbroek - Vier jaar geleden 
opende Ceriale Mode & Acces-
soires voor het eerst haar deuren 
in Winkelcentrum Velserbroek. 
Inmiddels is de winkel uitge-
groeid tot een begrip en weten 
vele klanten de weg te vinden 
naar deze gezellige trendy zaak 
vol nieuwe mode en bijbehoren-
de accessoires.
Uit marktonderzoek is gebleken 
dat een groot deel van de Vel-
serbroekers in de leeftijdscate-
gorie 12 tot 20 jaar valt. Het zal 
niemand verbazen dat voor die 
doelgroep Ceriale Due wordt ge-
opend aan het Vestingplein 25a, 
naast het Kruidvat. De winkel 

hangt vol met modieuze meiden- 
en dameskleding van goede, be-
taalbare kwaliteit, die wekelijks 
wordt aangevuld.
Omdat het grootste deel van de 
meiden in genoemde doelgroep 
nog op school zit of fulltime 
werkt, is besloten de openings-
tijden van Ceriale Due beperkt 
te houden, namelijk donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag.
Op vrijdag 28 oktober om 12.00 
uur gaan de deuren van ‘het 
kleinste winkeltje van Velser-
broek’ open. Iedereen is van har-
te welkom op de 18 vierkante 
meter waar vanaf dat moment 
groots zal worden uitgepakt!

Sint op weg naar IJmuiden
IJmuiden - Vanuit Spanje is 
het bericht binnengekomen 
dat Sinterklaas en zijn 170 
zwarte pieten met de stoom-
boot onderweg zijn naar 
IJmuiden, om daar op zater-
dag 12 november voet aan 
wal te zetten. Iedereen is van 
harte welkom aan de Loswal-
kade in IJmuiden, voor deze 
speciale gelegenheid omge-
doopt tot Stoombootkade. Dit 
is dezelfde locatie als vorig 
jaar, bij de Kleine Sluis. 

Sint zal net als vorig jaar via het 
Noordzeekanaal (vanuit de rich-
ting Amsterdam) IJmuiden bin-
nenvaren. Zo krijgen meer men-
sen de mogelijkheid om een 
glimp van de stoomboot op te 
vangen. Het voorprogramma met 
de alvast vooruitgekomen mu-
ziekpieten start dit jaar om 12.00 
uur. Gezamenlijk met het pu-
bliek zal presentator Mark Mo-
reels op de komst van de Sint 
gaan wachten, die vanaf dat tijd-
stip ieder moment aan kan ko-
men vanuit Spanje.
Als de stoomboot vanuit Span-

je is gearriveerd, zal Sint offici-
eel worden ontvangen door de 
burgemeester Weerwind. Om 
13.00 uur vertrekt de stoet van-
af de Loswal en start de intocht 
door IJmuiden. Door Sint wordt 
om 13.30 uur op het Kennemer-
plein een korte stop gehouden 
van circa 15/20 minuten. Vervol-
gens vertrekt de stoet naar het 
Velserhof waar Sint rond 14.30 
uur wordt verwacht.
Ook hier is een stop van cir-
ca 15 minuten om uiteindelijk 
via de winkels aan de kant van 
de Lange Nieuwstraat de koets 
weer te betreden. Hierna begeeft 
de stoet zich over een voor bei-
de rijrichtingen afgesloten Lan-
ge Nieuwstraat naar het Stad-
huis en zal hier omstreeks 15.15 
uur aankomen.
Verkeer en passagiers van Con-
nexxion dienen rekening te hou-
den met enige verkeershinder 
gedurende de gehele intocht. Zo 
zal de Kanaaldijk vanaf de Kerk-
straat tot de Amstelstraat van 
11.30 tot 13.30 uur zijn afgeslo-
ten. Verkeer komende vanaf de 
Kanaaldijk met bestemming Oud 

IJmuiden wordt geadviseerd De 
Geul te nemen.
Ook zullen de Kennemerlaan van 
13.15 tot 14.30 uur en de Lange 
Nieuwstraat van 14.40 tot 15.30 
uur geheel zijn gestremd.
Bij het stadhuis vindt de officië-
le ontvangst plaats, gevolgd door 
de inmiddels traditionele balkon-
scène. Het programma eindigt 
om 15.45 uur.
De Stichting Sint Nicolaas Co-
mité IJmuiden heeft dit jaar het 
thema ‘Welkom in Holland’ aan 
de aankomst van de Sint verbon-
den en verzoekt alle kindertjes, 
ouders, opa’s en oma’s om Sint 
een zo Hollands mogelijk wel-
kom te geven. 
Zowel op de Loswalkade als op 
het Plein 1945 is er mogelijkheid 
voor het publiek om koffie, thee 
of warme chocomel te kopen bij 
Victor’s Espressobar die op deze 
locaties aanwezig zal zijn. 
Deze en andere informatie over 
de intocht van Sinterklaas in 
IJmuiden is ook terug te vinden 
op de website van de Stichting, 
www.intochtsinterklaas.nl of via 
twitter #Sintijmuiden.
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Dag van de Duurzaamheid
Velsen - Op 11 november 2011 
wordt landelijk de Dag van de 
Duurzaamheid georganiseerd. 
Het Pieter Vermeulen Museum en 
Kinderboerderij Velserbeek vin-
den het belangrijk dat ook kinde-
ren stilstaan bij duurzaamheid. Zij 
organiseren daarom op deze dag 
activiteiten om kinderen te la-
ten kennismaken met dit onder-
werp. Een schoolgroep 7 of 8 en 
een groep 3 of 4 uit de gemeen-
te zullen worden uitgenodigd om 
respectievelijk aan een circuit met 
duurzaamheidsactiviteiten deel te 
nemen op de kinderboerderij en 
om in het museum aanwezig te 
zijn bij de voorleesactiviteit.
De Dag van de Duurzaamheid 
start in het hele land met de voor-
leesactie Mr. Finney waarbij pro-
minenten een hoofdstuk uit het 
boek Mr. Finney en de andere 
kant van het water zullen voor-
lezen. In de gemeente Velsen 
zal burgemeester Weerwind, on-
der toeziend oog van milieu wet-
houder Westerman, het voorlezen 
voor zijn rekening nemen. In het 
Pieter Vermeulen Museum wordt 
een groep 3 of groep 4 uitgeno-
digd om te luisteren naar een ver-
haal uit het boek van Laurentien 
van Oranje en Sieb Posthuma. 
Aansluitend wordt met de kin-
deren besproken hoe zij zelf een 
duurzame bijdrage kunnen leve-
ren en middels verschillende op-
drachtjes wordt dit verduidelijkt.
Op kinderboerderij Velserbeek 
zullen de leerlingen van een 
groep 7 of 8 in groepjes aan de 
hand van 6 thema’s duurzaam-
heid van de kinderboerderij scan-

nen. In groepjes beantwoorden ze 
per thema 7 vragen.  Aan het eind 
van de scan worden de resulta-
ten per thema bij elkaar opgeteld 
en aan de hand hiervan wordt be-
paald hoe duurzaam de kinder-
boerderij is.
Een aantal vragen uit de scan 
zullen via proefjes uit de leskist 
Energie van het PVM (het meten 
van verschillende lampen en het 
werken met een isolatiehuisje) in-
zichtelijk worden gemaakt voor 
de leerlingen. Tenslotte kunnen 
de leerlingen met behulp van de 
duurzaamheidsmeter testen hoe 
duurzaam zij zelf zijn.
Wilt u met uw groep in aanmer-
king komen om op deze dag aan 
één van de activiteiten mee te 
doen? Stuur een mailtje o.v.v. dag 
van de duurzaamheid naar in-
fo@pieter-vermeulen-museum.
nl . Vergeet in het mailtje niet te 
vermelden om welke groep, wel-

ke school en hoeveel leerlingen 
het gaat. Op vrijdag 4 november 
krijgt iedereen bericht met de uit-
slag van de loting.
De schoolgroepen die niet wor-
den uitgeloot om bij één van de 
activiteiten aanwezig te zijn kun-
nen evengoed op een ander mo-
ment in de klas aandacht beste-
den aan het onderwerp duur-
zaamheid. Bedenk bijvoorbeeld 
met je groep een idee voor een 
groener Velsen en doe mee aan 
de wedstrijd voor een groener 
Velsen. Of huur bij het Pieter Ver-
meulen Museum de leskist Ener-
gie (groep 7 en 8) of de leskoffer 
van Wecycle (alle groepen). Zie 
ook www.nmewijzer.nl. 
Het Pieter Vermeulen Museum is 
een Wecycle punt. Dit betekent 
dat oude elektrische apparaten 
hier kunnen worden ingeleverd 
zodat onderdelen kunnen worden 
hergebruikt.

Jan Timman in B-groep
Topbezetting op Tata Steel 
Chess Tournament
Wijk aan Zee - Het deelnemers-
veld van het 74e Tata Steel Chess 
Tournament wordt het sterkste uit 
zijn - lange en rijke - historie. Er 
doen liefst tien schakers uit de top 
15 van de wereld mee. Met een 
gemiddelde rating van 2752 over-
treft het Tata Steel Chess Tourna-
ment qua bezetting de jubileu-
meditie in 2008, toen de gemiddel-
de rating 2740 was. Het is tevens 
de eerste keer in de geschiedenis 
dat een toernooi met 14 deelne-
mers zo’n sterke bezetting heeft.  
Er is één debutant in de A-groep, 
Vugar Gashimov uit Azerbeidzjan, 
de huidige nummer 10 van de we-
reld. 
Interessante namen zijn verder die 
van Veselin Topalov (die na zijn 
verloren WK-tweekamp tegen we-
reldkampioen Anand in 2010 nog 
maar weinig in actie is gekomen) 
en Boris Gelfand, de uitdager van 
Anand in de volgende WK-twee-
kamp. Ook de laatste Tata Steel 
Chess-winnaar, Hikaru Nakamu-
ra uit Amerika, is van de partij. 
De Nederlandse inbreng in de A-

groep van het toernooi is van het 
17-jarige toptalent Anish Giri en 
de van zijn sabbatical terugkeren-
de Loek van Wely.
In de grootmeestergroepen B en 
C van het Tata Steel Chess Tour-
nament vallen de namen van acht 
deelnemende vrouwen op. Onder 
hen de regerend Europees kam-
pioene Viktorija Cmilyte, die in de 
B-groep uitkomt. De andere twee 
vrouwelijke deelnemers in de-
ze groep zijn Kateryna Lahno (5e 
op de wereldranglijst) en de jon-
ge Harika Dronavalli (20) uit In-
dia. Regerend Europees kampioen 
Vladimir Potkin maakt zijn debuut 
in Wijk aan Zee in deze groep. Het 
organisatiecomité is verheugd dat 
oud-winnaar Jan Timman de uit-
nodiging om mee te spelen in de 
B-groep, heeft aangenomen.
In de grootmeestergroep C maken 
de Nederlandse jeugdspeelsters 
Lisa Schut (17) en Anne Haast (18) 
hun debuut. Drie andere vrouwen 
in deze groep zijn de in Groningen 
woonachtige Armeense groot-
meester Elina Danielian, de Duitse 

Elisabeth Paehtz en de Indiase Ta-
nia Sachdev. Ook tweevoudig na-
tionaal jeugdkampioen Lars Oot-
es (20) is onder de deelnemers, 
alsmede Daan Brandenburg, die 
eerder dit jaar de grootmeesterti-
tel verwierf. Zowel Ootes als Bran-
denburg kwamen nog niet eerder 
uit in een van de grootmeester-
groepen. Een opmerkelijke naam 
in de C-groep is die van Matthew 
Sadler, de in Nederland woon-
achtige voormalige wereldtopper. 
De Engelsman, feitelijk een ama-
teurschaker, debuteert in Wijk aan 
Zee. Hij heeft de smaak kennelijk 
te pakken, want door twee impo-
nerende toernooizeges in Barcelo-
na en Oslo zal hij op de volgen-
de wereldranglijst stijgen naar een 
plaats in de top 100. Het 74e Ta-
ta Steel Chess Tournament vindt 
plaats van 13 tot en met 29 janu-
ari 2012 in sporthal De Moriaan 
in Wijk aan Zee. De toegang voor 
het publiek is gratis. Deelnemers 
aan de amateurgroepen kunnen 
zich vanaf maandag 31 oktober in-
schrijven via de website.

Fysiotherapie Maas
Tandem voor Thomashuis
IJmuiden - Zaterdag 15 okto-
ber is na een jaar proefdraaien 
het Thomashuis IJmuiden fees-
telijk geopend.
Het Thomashuis is een huis 
waar mensen met een lichtver-
standelijke handicap wonen en 
daar gezamenlijk in huiselijke 
sfeer de dagelijkse activiteiten 
met elkaar doorbrengen.
In 2010 heeft Fysiotherapie 
Maas haar 25-jarig jubileum 
gevierd samen met de ope-
ning van het nieuwe gedeel-
te op nummer 101 aan de Gra-
hamstraat.
In plaats van cadeaus konden 
personeel, relaties, patiënten en 
bezoekers bij de opening een 
donatie voor een goed doel, in 
de ‘feest melkbus’ deponeren. 
Fysiotherapie Maas had haar 
keuze voor het goede doel la-
ten vallen op het nieuw te ope-
nen Thomashuis IJmuiden. In 
samenspraak met Bianca Kap-

tein van het Thomashuis is het 
plan geboren om een tandem te 
kopen voor de bewoners.
Het motto: ‘Fysiotherapie Maas 
- Altijd in Beweging’ sloot na-
melijk perfect aan bij het idee 
van de tandem: aan de bewo-
ners van het Thomashuis IJmui-
den, wordt hiermee de gele-
genheid geboden om zich heer-
lijk buiten op de fiets, gezond te 
bewegen.
De blijdschap straalde van 
de gezichten van alle bewo-
ners toen de tandem, voor-
zien van ballonnen en slingers, 
door twee medewerkers van de 
praktijk Maas kwam voorrijden 
en werd aangeboden.
Met dank aan alle goede gevers 
en aan Bike Guru die het onder-
houd 3 jaar voor haar rekening 
neemt, is afgelopen zaterdag 
dus ook het Thomashuis IJmui-
den door Fysiotherapie Maas ‘In 
Beweging’ gezet!

Nederland Leest
Alles is vurrukkulluk
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Nederland Leest 
wordt in 2011 voor de zesde 
keer georganiseerd en daar 
doet Bibliotheek Velsen na-
tuurlijk aan mee. 
Bent u lid of wordt u lid van 
Bibliotheek Velsen dan kunt 
u gratis het boek ‘Het leven is 
vurrukkulluk’ ophalen. De bi-
bliotheek organiseert ook een 
vurrukkulluke boekbespreking 
en de workshop ‘vurrukkulluk 
digten’
‘Het leven is vurrukkulluk’ van 
Remco Campert wordt dit jaar 
door heel Nederland gelezen 
en zal tijdens deze picknick 
door schrijfster Ellen Heijme-
rikx uitvoerig besproken wor-
den. Bij binnenkomst ontvangt 
u dan ook een ‘picknickmand-
je’ met daarin een heerlijke 
lunch. Naast het boekje komt 
schrijver Remco Campert ook 
aan bod. 
Datum, tijd en locatie:  zaterdag 

5 november van 12.30 tot 14.00 
uur in de Centrale Bibliotheek. 
Kosten: 15 euro voor leden en 
17,50 euro voor niet-leden in-
clusief lunch en het boek.
In deze worksjop leert u een 
foenetisj gedigt te maken. Met 
allerlij leuke opdragten helpt 
Stadsdigter Jantje Bosch de 
digter in u los te maken. Daar-
na schrijft u het gedigt over in 
foenetische taal. 
Geïnspireerd door het boekje 
Het leven is vurrukkulluk en het 
boekje van de Nederland leest 
campanje. Voorafgaand op de 
worksjop is er een vurrukkulluk 
kopje soep en zijn er smakulij-
ke broodjes.
Datum, tijd en locatie: Woens-
dag 9 november om 18.00 uur 
in de Centrale Bibliotheek. 
Kosten: 15 euro voor leden en 
17,50 euro voor niet-leden in-
clusief soep en broodjes en het 
boek.
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IJmondtrekkers recyclen
IJmuiden - U kent ongetwijfeld 
de spotjes van WeCycle waar-
in opgeroepen wordt om kleine 
huishoudelijke apparaten niet in 
de kliko te gooien maar te recy-
clen. Vanaf nu kunt u deze op za-
terdag ook bij Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers inleveren!
Heeft u nog een koffiezetap-
paraat dat stuk is, een kapot-
te boormachine of andere appa-
raten die u niet meer gebruikt? 
En vergeet u deze altijd naar de 
ReinUnie te brengen? Gooi de-
ze dan niet in uw grijze container 
maar lever ze op zaterdag tussen 
13.30 en 16.30 uur in bij Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers.
Voor elk apparaat dat zij recyclen 
krijgen ze een punt. Als zij ge-
noeg punten verzameld hebben 
dan kunnen zij van dit tegoed 

nieuw sport- en spelmateriaal 
aanschaffen via de webshop van 
WeCycle. Denk daarbij aan voet-
ballen, een basketbalbord maar 
ook bijvoorbeeld aan een video-
camera waarmee de jeugdleden 
hun eigen filmpjes kunnen ma-
ken.
Bij de ingang van het terrein aan 
de Heerenduinweg (achter de 
tennisbanen) staan elke week 
groene WeCycle bakken waar u 
uw klein huishoudelijke appa-
raten en gereedschap in kunt 
stoppen. 
Zij zorgen voor de verdere af-
handeling en u heeft er geen 
omkijken naar. Check eventueel 
op de website van WeCycle wel-
ke apparaten allemaal in aan-
merking komen voor recycling 
via deze weg.

Sponsoren Velsenoord 
te gast bij Telstar-MVV
Velsen-Zuid - Vrijdag 21 ok-
tober was het zo ver. De eerste 
sponsoravond van FC Velsen-
oord was een feit.
De sponsoren van FC Velsen-
oord zijn onder begeleiding 
van Johnny Lans van de spon-
sorcommissie met de bus van 
de Stichting Vrienden van Vel-
sen-Noord naar het Tata-Steel 
stadion in Velsen-Zuid ver-
voerd waar zij de wedstrijd Tel-
star-MVV bezochten. Alle kaar-
ten voor de wedstrijd werden 
voor sponsoren, bestuur, com-
missies en selectiespelers be-
schikbaar gesteld door Jan 
Waagmeester, lid van de spon-
sorcommissie. Na afloop ging 

de bus terug naar FC Velsen-
oord waar de sponsoren onder 
het genot van een hapje en een 
drankje verwelkomd werden 
door de nieuwe sponsorcom-
missie onder leiding van Leonie 
Scholten .
Deze commissie heeft deze 
avond zich en haar plannen ge-
presenteerd en heeft het me-
de mogelijk gemaakt dat de 
hoofdsponsor IJmond Perso-
neelsdiensten en de andere 
sponsoren een gezellige avond 
hadden in het clubhuis van FC 
Velsenoord. 
De sponsorcommissie is be-
reikbaar via sponsor@fcvelsen-
oord.nl.

IJmuiden - De bingo en lote-
rij in speeltuin De Veilige Ha-
ven is zaterdag 29 oktober, 
aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen. Wie woon-
achtig is in IJmuiden en geen 
vervoer heeft, kan contact op-
nemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077. 
De opbrengst van deze avond 
is voor de speeltuin om weer 
leuke speeltoestellen te kopen 
voor de jeugdige bezoekers 
van de speeltuin. 

Bingo- en 
loterijavond

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 2 november om 
19.30 uur in Wijksteunpunt Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34.

Wijkplatform 
Velsen-Noord

IJmuiden - Op woensdag 2 
november is er weer een ruil-
beurs van legpuzzels. Van 14.00 
tot 15.30 is een ieder van harte 
welkom in Wijksteunpunt Zee-
wijk.

Legpuzzel 
ruilbeurs

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag 22 oktober waren zes-
tien leden van Full Speed af-
deling klootschieten bijeen in 
het clubgebouw De Voltreffer. 
Dat was makkelijk loten in vier 
teams met vier spelers. Maxi-
maal vier spelers per team, an-
ders duurt het zo lang (drie 
beurten) voor men weer kan 
gooien. 
Het weer was fantastisch. Team 
3 met Bertus, Nico, Willem, Jan 
Sch. Werden eerste op 73 scho-

ten en 21 meter. Team 2 met 
Harm, Elly, Sonja, Joke, werden 
tweede op 73-11.
Team 1 met Dries, Dirk, Lia, 
Joke, werden derde op 74–6. 
Team 4 met Ina, Lina, Cees, Ton, 
werden vierde op 82–21. Zon-
dag 6 november is er het rondje 
Apeldoorn, 10 kilometer in re-
creatiegebied t’ Woudhuis. Voor 
informatie: Harm Jongman, te-
lefoon 0255-514780 of Ton 
Boot, telefoon 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.
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KRUISWOORDPUZZEL
Oktober 2011  - Kennemerlandpers

Horizontaal 1. (internationale) vergadering; 7. beoordeling (aan-
merking); 12. streling; 13. pauselijke driekroon; 14. mannelijk dier;
15. int. autokenteken IJsland; 17. (snij)wond; 19. dienstbode; 21.
muzieknoot; 22. nieuw (in samenst.); 24. felicitatie; 27. hemelli-
chaam; 28. touwkleurig; 30. steen; 31. eikenschors; 32. kledingstuk;
33. wijfje van het huishoen; 35. stekelige plant; 37. runderen (alge-
mene benaming); 38. ruimte tussen twee woorden; 41. recht stuk
van een vaart; 42. jaargetijde; 44. slijk (bezinksel); 46. iemand die
door moed uitblinkt; 47. deel van schip; 48. vertrek waar administra-
tieve werkzaamheden worden verricht; 49. Nederlandse rivier; 50.
toegewijde vlijt; 52. plaats in Italië; 54. treiteren; 56. rijwiel- en auto-
mobiel industrie (afk.); 58. jammeren; 61. tien (Engels); 62. vleesge-
recht; 64. Engels bier; 65. bloedvat; 67. horizon; 68. vlaktemaat; 70.
Europeaan; 72. Europeaan; 73. iemand die met zijn voertuig de weg
onveilig maakt; 76. Europeaan; 77. godsdienst (afk.); 78. tussen
heet en koud; 79. zijde van het schip waar de wind op staat; 81.
muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. schijnreden of schijnrechtvaardi-
ging; 84. lidwoord; 86. handelsmerk (logo); 87. nalatenschap.

Verticaal 1. Aziaat; 2. natrium (scheik. afk.); 3. brandstof; 4. sieraad;
5. jatten; 6. deel van gelaat; 7. het schip der woestijn; 8. nijlreiger; 9.
vod; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. muziekstuk voor vijf partij-
en; 16. niet-zoet (van wijnen); 18. eikenschors; 20. bouwland; 21.
sporenplant; 23. zwaardwalvis; 25. melkklier; 26. deel  van jaar; 27.
werktuig om fijne en grove materialen te scheiden; 29. eiergerecht;
32. de weg niet meer wetend; 34. medicijn; 36. gehakte biefstuk; 37.
schil (huid); 39. rustpoos bij een toneeluitvoering; 40. houtsoort; 42.
klimop; 43. schop; 45. (café)buffet; 46. bestanddeel van bier; 51.
klein meertje; 53. bladgroente; 54. uitgestrekte boomloze grasvlakte
in Noord-Amerika; 55. hemellichaam; 56. lichaam van een schip; 57.
rivier in Oostenrijk; 59. kleur; 60. diplomatiek vertegenwoordiger
van de paus; 62. tent of hut der indianen; 63. spijl in gevangenis-
deur; 66. scheepsvloer; 67. biljartstok; 69. economisch en adminis-
tratief onderwijs (afk.); 71. rivier in Utrecht; 73. (lijk)kleed; 74. regen-
boogvlies in het oog; 75. wijfje van de hond en vos; 78. deel van oor;
80. sprookjesfiguur; 82. bescherming bevolking (afk.); 85. de onbe-
kende (Lat. afk.). 
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A.P. Immerzeel, Van den Vondellaan 51, Driehuis: 1 uur gratis piste SnowPlanet. N. van Kampen, Carrie Pothuisstraat 9, 
Velserbroek: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. H.S. Sennema, Ladderbeekstraat 178, Velsen-Noord: cadeau-
bon Mara Home Decorations t.w.v. E7,50.  G. Halff - van Eijk, Van Leeuwenstraat 37zw, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 
euro te besteden bij Xanadu te IJmuiden. I. Druijven, Gerard Doustraat 41, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll 
Snacks. I. Eefting, Waterdrieblad 19, Velserbroek: Waardebon t.w.v. 10 euro te besteden bij Pan & Cook te IJmuiden.

Winnaars van de vorige puzzel:

de oplossing van de vorige puzzel is: minister president. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 21 november 2011 naar Weekblad  
de Jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB iJmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

Waardebon 
t.w.v. 10 euro

Kennemerboulevard 322, 
1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859.

Pannenkoekenrestaurant Aan Zee

KRUISWOORDPUZZEL

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888
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Mooie trainingspakken 
voor SVIJ Meiden ME 1
IJmuiden - Dit vorig jaar pas bij-
elkaar gekomen team, draait dit 
seizoen erg leuk. Door erg leuke 
trainingen van Ahmet Dumano-
glu, zijn de mega negatieve uit-
slagen van vorig jaar verleden 
tijd. Winnen dat is wat deze mei-
den willen.

Werd twee weken geleden Wa-
terloo met 15-1 verslagen afge-
lopen week was het Koninklijke 
HFC met 6-0.
Angela van Angela’s Haarmode 
zag zeker toekomst in deze top-
pers en voorzag het hele team 
van mooie trainingspakken. 

DCIJ-nieuws
Jan Apeldoorn
wint prestigeduel
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de damclub 
worden veel duels uitgevoch-
ten die voor de spelers een 
meerwaarde bezitten. Wed-
strijden die door de combat-
tanten perse gewonnen willen 
worden. In deze prestigestrijd 
lopen de krachtsverschillen 
niet ver uiteen. Strijdlust en 
onverzettelijkheid zijn dan de 
wapens die de doorslag moe-
ten geven. 
De wedstrijd tussen Jan Apel-
doorn (foto) en Leo Binkhorst 
kan daartoe gerekend wor-
den.
Deze keer trok Apeldoorn aan 
het langste eind. Een onnauw-
keurigheid van Binkhorst werd 
fi jntjes afgestraft en de winst 
was, na nog heftig verzet van 
Binkhorst, binnen.
Ook een partij tussen Koop de 
Vries en Piet Kok staat garant 
voor felle strijd. Kok de ‘Angst-
gegner’ van De Vries, liet zich 
ook ditmaal niet onbetuigd en 
won.
Berrie Bottelier liet zich tot 
tweemaal toe verrassen door 
een combinatie die Harrie 
van der Vossen listig in de 
stand had gevlochten. Winnen 
was daarna een koud kunst-
je. Cees Pippel was al in de 
opening succesvol tegen Jan 
Maarten Koorn. Een theore-
tische opening was de jonge 
Koorn te machtig. Cees van 
der Vlis had een engeltje op 
zijn schouder toen Bram van 

Bakel in een remisestand als-
nog de verliezende voortzet-
ting koos. 
Marcel Doornbosch, nog al-
tijd een talentvolle dammer, 
veroverde in het middenspel 
een schijf. Paul Smit kon het 
tij daarna niet meer keren en 
verloor kansloos. 
Opkomend talent Rick Hart-
man moest, na een voortreffe-
lijk opgezette klassieke partij, 
eerst in het gevorderde mid-
denspel (na een grove fout) 
buigen voor Casper Remeijer. 
Het terreinvoordeel van Jac-
qeline Schouten gaf de door-
slag in haar partij tegen Joop 
Wind. Met technisch uitmun-
tend spel verzilverde zij haar 
voordeel. 

In het interview op de voor-
pagina (de Jutter, 20 okto-
ber 2011) schrijft Karin Dek-
kers dat het te hard rijden op 
de Wijkerstraatweg een groot 
probleem is. Het grote ge-
vaar ligt op de loer. Straks be-
sluit de gemeente in haar wijs-
heid nog om drempels neer te 
leggen zoals in de Andreaweg. 
Voor mensen met chronische 
pijn zijn dit onmogelijke ob-
stakels. Al rijd je stapvoets, je 
krijgt twee keer een pijnscheut. 
Waarom is op de Andreaweg 
geen andere oplossing geko-
zen zoals een wegversmalling 
door grote bloem- of planten-
bakken? Staat leuker, is net zo 
snelheidbegrenzend en is veel 
sympathieker.
De omgeving Gildenlaan wordt 

van een nieuw riool voorzien. 
Ze zijn mooi, de straten waar-
van een deel klaar is. Smalle-
re straten waar een tegenlig-
ger alleen te passeren is door 
langzaam te rijden. Waarom 
moeten bijna alle kruispunten 
van een plateau worden voor-
zien? We gaan de winter te-
gemoet, ik hou mijn hart vast, 
als er weer langdurig sneeuw 
ligt zoals in de vorige winter. 
Dan worden er weer veel au-
to’s tegen de hobbeltjes opge-
duwd. Ze lopen vast in de rul-
le sneeuw. Ook voor de fi etsers 
een gevaar: die op een pla-
teau een bocht moeten maken, 
er zullen er weer velen onder-
uit gaan.

Bert Nuhaan, Velsen-Noord

Voetbalschool ‘In de 
aanval’ opent deuren
IJmuiden - Woensdag 19 ok-
tober jl. heeft voetbalschool 
‘In de aanval’ haar deuren ge-
opend op het SVIJ sportter-
rein. 
De voetbalschool is een initia-
tief van AV Dienstverlening en 
heeft tot doel kinderen spor-
tief te ondersteunen en te be-
geleiden in het voetbalspel. De 
voetbalschool is er voor kin-
deren die graag, onder bege-
leiding van een KNVB gedi-
plomeerde trainer, lekker een 
potje willen voetballen en de 
technieken willen leren. Het 
programma richt zich ener-
zijds uiteraard op voetbaltech-
nische vaardigheden, maar er 
wordt ook aandacht besteed 
aan sociale vaardigheden, om-
gangsvormen en respectvol 
handelen. Daar onderscheid 
de voetbalschool zich van de 
reguliere verenigingslidmaat-
schappen, waar met name de 
kinderen vanuit een achter-
standsituatie vaak niet (kun-

nen) komen. Door de menging 
van kinderen uit diverse ach-
tergronden die met hetzelf-
de doel naar deze school ko-
men, word de kloof gedicht die 
zich heeft ontwikkeld tussen 
de verschillende sociale lagen 
in de bevolking. In de prak-
tijk is het een speelse manier 
waarop de kinderen de soci-
ale vaardigheden meekrijgen. 
Door consequent handelen en 
continuïteit te bieden zal dit 
invloed hebben op het socia-
le gedrag in hun verdere leven. 
De opening was een groot 
succes! Voortaan zal iedere 
woensdagmiddag, van 16.00 
tot 17.00 uur, in het teken staan 
van voetballen bij voetbal-
school ‘In de aanval’ op sport-
park SVIJ Op diverse scholen 
in IJmuiden, via voetbalschool.
in.de.aanval@gmail.com, bij 
voetbalvereniging SVIJ en bij 
Stichting Welzijn van de ge-
meente Velsen is meer infor-
matie te vinden.

Driehuis - Zondag 30 oktober 
wordt om 14.00 uur bij VV Wa-
terloo aan de Waterloolaan een 
derby Waterloo-Terrasvogels ge-
organiseerd. Na de wedstrijd is 
er live muziek onder leiding van 
Danny.

VV Waterloo

Filmklassieker 
Victor, Victoria 
in Thalia
IJmuiden - Op woensdag 2 no-
vember gaat de serie Thalia clas-
sical movies van start met de 
leuke klassieker Victor,Victoria 
uit 1982. Thalia haalt voor de-
ze serie mooie fi lms uit de ou-
de doos, welke zeer de moei-
te waard zijn om nog eens ge-
zien te worden in een mooie om-
geving met een nog mooier con-
cept. De fi lms kunnen bekeken 
worden vanaf uw eigen tafel-
tje met een lekker drankje, maar 
kunnen ook gecombineerd wor-
den met het fi lmarrangement, 
waarbij hapjes geserveerd wor-
den tijdens de fi lm. Een écht ou-
derwets gezellig avondje uit dus! 
Londen jaren ‘30. Victoria Grant 
is een arme sopraan op zoek 
naar werk in een nachtclub in  
Parijs. In een poging om op te 
vallen, doet zich als man voor en 
verzint een succesvolle traves-
tie-act. De moeilijkheden begin-
nen pas als ze verliefd wordt op 
een maffi abaas, maar haar mas-
ker niet mag en wil laten vallen. 
‘Victor Victoria’ is een grappi-
ge, ontroerende en zeer onder-
houdende fi lm. De choreografi e-
en en zang zijn fraai, de verwik-
kelingen soms heerlijk fl auw en 
idioot. Het resultaat is een mooie 
mix van musical en komedie. Als 
kers op de taart de valide vraag-
stelling wat het nu precies be-
tekent om hetero of homosek-
sueel te zijn. Zaal open: 19.30 
uur, aanvang fi lm: 20.00 uur. Toe-
gang 5 euro. Reserveren: 0255-
514217. Extra: Film-arrangement: 
17,50 euro per persoon (bijvoor-
beeld 1/2 fl esje wijn, gedroogde 
Spaanse ham, assortiment kaas, 
fi lmknabbels, crostini en rillette 
van eend). Film-arrangement is 
uitsluitend te bestellen bij de re-
servering. 

Autoruitschade?

in één keer klaar!
ook met uw  
verzekeraar!
Autoglaz Kennemerland
Nijverheidsweg 12
1948 PV Beverwijk
Tel: 0251-210960
www.autoglaz.nl
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25 Jaar Velserbroek nadert slot
Top-dj’s en Dean 
Saunders op slofeesten
IJmuiden - Op vrijdagavond 
18 en zaterdagavond 19 no-
vember vindt in het kader van 
25 jaar Velserbroek een DJ 
Party en slotfeest plaats bij Vil-
la Westend. Muzikanten en 
dj’s bouwen deze avonden een 
groots jongerenfeest en groots 
slotfeest voor alle inwoners 
van Velserbroek.
Nog een paar weken en dan 
komen de top-DJ’s Menno de 
Boer en Martijn Kolkman (foto) 
Villa Westend op zijn kop zet-
ten. Dean Saunders en The Re-
cipe Supersized zullen het een 
dag later laten bruisen in Vil-
la Westend. 
De kaartverkoop verloopt zeer 
voorspoedig. Wacht dus niet 
te lang met het kopen van je 
kaarten! 
De toegangskaarten kosten 
dankzij de sponsors van 25 
jaar Velserbroek slechts 5 eu-
ro voor de DJ Party (toegang 
16 jaar en ouder) en 7,50 euro 

voor het slotfeest (toegang 18 
jaar en ouder).  Kaarten voor 
de DJ Party en het slotfeest 
zijn te verkrijgen bij Ben Riet-
dijk Sport, Bruna Velserbroek, 
Hair In en Villa Westend.
Zie  ook www.25jaarvelserbroek.
nl.

Driehuis - Op zaterdag 5 novem-
ber staat er weer een cadeautjes-
markt op het programma in Ver-
pleeghuis Velserduin. Er zijn vele 
standhouders aanwezig op deze 
dag met een gevarieerd aanbod. 
Zo worden er onder andere mag-
netische boekenleggers, origine-
le cadeauverpakkingen, bloemen-
planten decoratie, handgemaak-
te kaarsen en sieraden verkocht. 
Onlangs is er in Velserduin een 
winkel van het SIG geopend, deze 
winkel wordt gerund door mensen 
met een beperking, onder bege-
leiding van een medewerker. Ook 
zij zullen met een leuk assortiment 
op de markt staan. Ook de inwen-
dige mens wordt die dag niet ver-
geten, er is een poffertjeskraam 
en een haringkraam van Fijnvis-
handel Santpoort aan Zee. Elk uur 
draait er een rad met vele mooie 
prijzen. De markt wordt opge-
luisterd door  live accordeonmu-
ziek in de middag. De markt wordt 
gehouden van 11.00 tot 15.30 uur 
aan de Nicolaas Beetslaan 4.

Cadeautjes

Haarlem - Vrijblijvend kennis ma-
ken met zaalvoetballen? dat kan 
voor jongens en meisjes van 10 tot 
en met 12 jaar bij Onze Gezellen, 
de grootste zaalvoetbalvereniging 
van Nederland.  Met 52 teams in 
KNVB competitieverband nodigt 
Zaalvoetbalvereniging Onze Ge-
zellen, kortweg ZOG je graag uit 
voor vrijblijvende kennismakings-
trainingen onder leiding van ge-
diplomeerde zaalvoetbaltrainers. 
Voor wie? Jongens en meisjes in 
de leeftijden van 10 tot en met 12 
jaar. Wanneer? Op vrijdagen 28 
oktober, 4 november, 11 novem-
ber en 18 november. Hoe laat? 
Van 16.00 tot 17.00 uur. Waar? 
Sporthal Onze Gezellen, Van der 
Aartweg 16, 2026 ZL Haarlem-
Noord. Deelname trainingen kos-
teloos of via Jeugdsportpas (www.
jeugdsportpas.nl) Aanmelden per 
mail: zaalvoetbalonzegezellen@
hotmail.com of aan de zaal. Voor 
meer informatie over (jeugd)zaal-
voetbal kijk op www.zvog.nl

Haarlem - Zaterdag 29 oktober 
wordt er bij korfbalvereniging Au-
rora een clinic gehouden voor alle 
kinderen van 6 tot en met 16 jaar. 
Voor korfbalvereniging HKC Auro-
ra, die momenteel negen jeugd-
teams en een juniorenteam heeft, 
is men op zoek naar nieuwe en-
thousiaste leden. Om de kinderen 
uit Haarlem-Noord en Velserbroek 
hiervoor warm te maken organi-
sereert men een clinic om 16.00 
op het veld aan de Vergierdeweg 
265C. Na de clinic mag je zelfs blij-
ven eten. ‘s Avonds om 19.00 wordt 
er ook nog een bingo-avond ge-
houden voor de jeugd van Aurora. 
Uiteraard ben je hiervoor ook meer 
dan welkom. Voor meer informatie 
zie de website: www.hkc-aurora.nl.

Korfbalclinic 
bij Aurora

Zaalvoetbal ZOG

Bel Canto in dubbel-
concert in Naaldkerk
Santpoort-Noord - Zondag-
middag 30 oktober treedt ope-
rakoor Bel Canto, onder leiding 
van Thom ten Harkel, op in de 
Naaldkerk. 
Er worden werken ten gehore 
gebracht van componisten als 
Donizetti, Verdi en Bizet. Volgend 
jaar april 2012 zet Bel Canto de 
opera ‘Giovanna d’Arco’ van Gi-
useppe Verdi op de planken in 
Stadschouwburg Velsen. Uit de-
ze opera worden vier stukken 
gezongen. Solisten uit eigen ge-
lederen geven acte de présen-
ce. Hans Ritman zingt een vro-
lijk fragment uit L’Elisir D’Amore 

en Monique Böhm doet niet on-
der met de uitdagende ‘Habene-
ra’ uit Carmen. Eens in het jaar 
worden er dubbelconcerten ge-
organiseerd op initiatief van de 
Velser Gemeenschap, het over-
koepelend orgaan dat de belan-
gen behartigt van alle amateur-
verenigingen. Deze keer zingt 
Bel Canto met het chanteykoor 
Nortada dat zondagmiddag de 
spits afbijt. 
De entree is gratis, programma’s 
worden uitgedeeld. Iedereen is 
van harte welkom. Het concert 
begint om 12.30 uur en eindigt 
om 13.45 uur.

Kangoeroeclub voor 
allerjongste bij DKV 
Velsen-Zuid - Bij korfbalvereni-
ging DKV is het mogelijk om met 
andere kinderen een uurtje per 
week te bewegen voor 3 tot 6 ja-
rigen!
DKV heeft namelijk sinds kort 
een Kangoeroeclub, dit is een 
club voor jonge kinderen die 
graag bewegen en met een bal 
willen spelen. Jonge kinderen 
hebben veel energie en wat is er 
nu uitdagender dan spelen met 
een bal?
Er zijn tientallen leuke spelle-
tjes met verschillende soorten 
ballen en zo leert uw kind van-
gen, gooien en mikken. Daar-
naast worden er superleuke tik-
spelletjes gedaan en spelender-
wijs wordt er samengewerkt. Uw 
kind kan zijn energie kwijt! Alles 
onder enthousiaste en deskun-
dige leiding en volgens de richt-
lijnen van het KNKV. 
Vele korfbalverenigingen zijn 
DKV voorgegaan met de Kan-

goeroeclub en het is overal een 
groot succes met vele jonge le-
den. 
DKV voorziet met de Kangoeroe-
club duidelijk in een behoefte. 
En natuurlijk doen Kangoeroes 
mee aan activiteiten van DKV, 
zoals bijvoorbeeld het pannen-
koekenfeest, spelletjesmidda-
gen en bosspelen! DKV staat be-
kend om haar leuke en spannen-
de jeugdactiviteiten. 
Er zijn het eerste jaar geen con-
tributiekosten, alleen 10 euro in-
schrijfkosten. Daarvoor krijgt uw 
kind een leuk Kangoeroe t-shirt! 
Dus heeft u belangstelling voor 
de Kangoeroeclub voor uw zoon 
of dochter tussen de 3 en 6 jaar, 
mail dan naar dkv.ijmuiden@
knkv.nl! 
Zaterdag aanstaande is er een 
open dag van DKV in Sporthal 
Zeewijk van 11.45 tot 13.15 uur. 
De open dag is bedoeld voor 
kinderen van 3 tot 10 jaar.

Stichting Zienderogen
Echtpaar Rijswijk helpt 
mensen in Gambia
Santpoort-Zuid - Wanneer ie-
mand slecht ziet is het de nor-
maalste zaak van de wereld dat 
een bril of lenzen wordt aange-
meten. In sommige landen is dat 
niet vanzelfsprekend. Door ar-
moede en gebrek aan kennis en 
middelen blijven miljoenen men-
sen verstoken van goed zicht. Ze 
hebben dezelfde klachten , maar 
kunnen gewoonweg niet ge-
holpen worden. Dat stoot Hans 
en Maria van Rijswijk tegen de 
borst. Meer dan 30 jaar hebben 
zij een optiekzaak gehad in Sant-
poort-Zuid, en aangezien zij nu 
tijd hebben willen zij zich graag 
inzetten voor deze mensen. Zij 
zijn in contact gekomen met 
de Stichting Zienderogen, de-
ze Stichting werk al meer dan 30 
jaar in de armste landen van de 
wereld, en probeert zoveel mo-
gelijk mensen weer een goed 
gezichtsvermogen te geven. 
Onder de vlag van de Stichting 
Zienderogen gaan zij 5 novem-
ber met een ander opticiens-
echtpaar, Leo en Erna Leen-
ders uit St. Oedenrode, en oog-
arts Jeroen Schoorl, uit Aerden-
hout, naar Gambia om daar zo-
veel mogelijk mensen te helpen. 
De bedoeling is om per dag 150 
à 180 mensen te helpen. Er is in 
dat gebied geen oogarts of op-
ticien te bespeuren. Mensen le-
ven er in totaal isolement. Van-
daar dat The Gambia Organisati-
on Of The Visually impaired een 
oproep heeft gedaan aan Stich-
ting Zienderogen. Dat niet al-
le mensen geholpen kunnen 
worden beseffen Hans en Ma-
ria heel goed, maar ze proberen 
toch om zoveel mogelijk hulp-
behoevenden van dienst te zijn. 
Als de Stichting eenmaal een ge-
bied heeft geselecteerd, worden 
allereerst de monturen er naar 
toegestuurd. Verschillende leve-
ranciers schenken hun overja-
rige, maar ongebruikte(nieuwe) 
monturen. Een contactpersoon 
aldaar kondigt aan dat een oog-

arts en opticiens een bezoek 
brengen. Tevens regelt deze con-
tactpersoon bescheiden onder-
dak, regelt vervoer naar de ver-
schillende locaties en een ac-
commodatie waar ze kunnen 
werken. Als handbagage gaan 
er twee peperdure oogmeters 
mee om de sterktes goed te kun-
nen bepalen. Ook deze dure ap-
paraten zijn beschikbaar gesteld 
door een optiek leverancier. De 
Stichting Zienderogen is geheel 
afhankelijk van sponsoring en 
vrijwillige bijdragen. Ook de Ro-
tary afd. Velsen heeft een bijdra-
ge aan deze missie gegeven.
Een voorbeeld uit een vorige mis-
sie naar Mauritanië: een jongen 
van vijftien jaar werd helemaal 
gek van blijdschap, toen hij een 
bril kreeg aangemeten van -15, 
de jongen explodeerde bijna van 
geluk. Hij kon ineens weer zien! 
En dat na al die jaren. Mensen 
die jaren lang niets of bijna niets 
hebben kunnen zien, kunnen, na 
een oogmeting, met de juiste bril 
wel weer zien. Dit is, ook voor 
deze mensen ontzettend be-
langrijk. Er ontstaan weer socia-
le contacten, en er kan weer ge-
werkt en gelezen worden.
Na iedere oogmeting wordt er 
het montuur  bij de persoon ge-
zocht en het brilrecept en mon-
tuur worden bij elkaar gepakt en 
mee genomen naar Nederland, 
waar door een aantal vrijwillige 
opticiens de glazen worden inge-
slepen. Daarna gaan de comple-
te brillen weer naar Gambia,waar 
de contactpersoon er voor zorgt 
dat iedereen de juiste bril ont-
vangt. Allemaal dankzij de Stich-
ting Zienderogen. Hans en Ma-
ria van Rijswijk hopen tijdens 
deze missie veel slechtzienden 
te kunnen helpen,zodat er voor 
deze mensen weer een nieuwe 
wereld open gaat. Zodra zij te-
rug zijn uit Gambia, zullen zij ze-
ker een verslag maken van deze 
missie. Zie ook  www.stichting-
zienderogen.nl.
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Aangenaam

Geboren: Marith Jovita Trijntje 
van Duffelen
Dochter van: Linda van Duffe-
len
Zus van: Britt (2,5 jaar)
Geboren op: 15 september 
2011, om 17.40 uur
Geboortegewicht: 3620 gram

Vrijdag Telstar-Helmond Sport 
Poortvliet blikt vooruit
De wedstrijd van vrijdag heeft 
helaas niet de drie punten ge-
bracht waar wij op hadden ge-
hoopt. We kwamen al vroeg 
op voorsprong maar kwamen 
daarna toch nog in de proble-
men. De 1-1 was een prach-
tige goal, maar voor het schot 
hadden wij moeten ingrijpen op 
het middenveld. Het is dan ver-
schrikkelijk zuur dat we een pe-
nalty én een rode kaart tegen 
krijgen. De 1-3 die kort voor 
rust valt is natuurlijk desastreus 
voor een team. In de rust heb-
ben we iedereen weer moe-
ten oppeppen en dit was goed 
te zien in de tweede helft. We 
wisten een aantal goede kan-
sen te creëren door met na-
me de goed ingevallen Cijn-
tje. Hierbij moet ik natuurlijk 
wel opmerken dat we een aan-
tal keer goed wegkwamen ach-
terin. Stephan Veenboer hield 
ons een aantal keer goed in de 
wedstrijd. Het is heel jammer 
dat we ons niet naar een gelijk-
spel hebben weten te knokken, 
maar ik ben trots op de vecht-
lust in de tweede helft.
Vrijdag staat Helmond Sport 
voor de deuren van het Ta-
ta Steel stadion. Beide ploegen 
zullen gebrand zijn op revanche 
na de teleurstellende resultaten 
van afgelopen week. Helmond 
Sport speelde daarin met 2-2 
gelijk tegen Fortuna Sittard. Ze 
hebben dit jaar een aantal keer 
laten zien over veel veerkracht 
te beschikken en hebben bui-
tenshuis al een flink aantal 
punten weten te pakken. Wij 
zullen ons niveau weer moe-
ten halen om Helmond Sport 

te kunnen bestrijden. We spe-
len thuis, willen voor de winst 
gaan en het publiek iets moois 
voor kunnen schotelen. Het zal 
moeilijk worden, Helmond Sport 
is een club met veel individuele 
kwaliteiten en ze maken mak-
kelijk hun doelpunten. Het is 
aan ons om hier op in te spelen 
en te laten zien dat er in Velsen 
maar één iemand de baas is, en 
dat zijn wij.
Vrijdag zullen we Cor Varke-
visser missen door zijn schor-
sing. Daarnaast zal Frank Kor-
pershoek deze week worden 
geopereerd. Ook Andrzej Or-
noch en Calvin Mac-Intosch 
zullen wij nog een tijdje moe-
ten missen. 
Ik hoop u allemaal vrijdag te 
mogen begroeten. Laten we er 
met zijn allen voor zorgen dat 
die punten voor ons gaan wor-
den! Ik wens u een fijne wed-
strijd!

Jan Poortvliet

Rob Mostert & Charlotte 
Coppola in Thalia Theater
IJmuiden - Op zaterdag 19 no-
vember, om 20.30 uur, zal in Tha-
lia Theater aan de Breesaap-
straat 52, een uniek concert 
plaatsvinden van Rob Mostert & 
Charlotte Coppola.
In zijn ‘Heartbeat of the Ham-
mond’ laat Hammondvirtuoos 
Rob Mostert het verhaal ho-
ren van vijftig jaar Hammond 
Jazz. Hij keert terug naar 1953, 
het jaar waarin de grote Jimmy 
Smith zich een jaar lang opsloot 
in een pakhuis in Philadelphia 
om een nieuwe sound uit te vin-
den. Een sound die nog steeds 
van nu is. Juist in zijn meest pu-
re vorm.
‘Heartbeat of the Hammond’ is 
een programma dat uit z’n voe-
gen barst van de passie en ener-
gie. Rob Mostert overrompelt en 
verrast met gevoel op zijn Ham-
mond. 
Topmusici, waaronder ook Char-
lotte Coppola, een visual artist en 
een DJ brengen een mix van he-
dendaagse eigen composities en 
hoogtepunten uit de Hammond 

Jazz geschiedenis. The Blue 
Noise Department zorgt voor 
verbluffende visuals, de muzi-
kanten en DJ zorgen ervoor dat 
‘The Beat of Hammond’ het hart 
sneller zal doen slaan! De toe-
gang bedraagt 7,50 euro. Kaar-
ten zijn te bestellen bij Hotel Au-
gusta of www.thaliatheater.nl.

IJmuiden - Halloween is van 
oorsprong een feestdag in Ier-
land, het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten en Canada. In 
de 5e eeuw voor Christus eindig-
de de zomer officieel op 31 okto-
ber. Het was voor de Kelten hun 
oud en nieuw. Een Keltische le-
gende vertelt, dat op deze laat-
ste zomerdag de geesten van de 
mensen die het vorig jaar ge-
storven waren terug zouden ko-
men. Om ervoor te zorgen dat 
deze geesten hun lichaam niet 
zouden kiezen trokken ze ou-
de vodden aan. Ze dachten dat 
de geesten hun lichaam dan 
niet zouden willen hebben, om-
dat ze lelijk leken. Verder maak-
ten zij een hoop lawaai om de 
geesten schrik aan te jagen. In 
ons land wordt ook aan dit feno-
meen steeds meer aandacht ge-
schonken. De Vrienden van Fort-
eiland hebben besloten dat vam-
piers, heksen, demonen en veel 
duistere wezens hun eiland met 
het oude fort en de vele Duit-
se bunkers zaterdagavond zul-
len innemen. Het belooft een 
avond en lange nacht te wor-
den, waarbij de zenuwen aardig 
op de proef gesteld zullen wor-
den. De Dood met zeis dwaalt 
rond, evenals dode Duitse sol-
daten en bloeddorstige zombies. 
Heksen dansen rond een vuur en 
delen soep uit. Vreemde figuren 
dolen door het fort. De stuipen 
zullen je op het lijf gejaagd wor-
den en de zenuwen tot het ui-
terst getergd. In de koepelzaal 
zorgt  DJ Frans voor adembene-
mende partymuziek en tot 03.00 
uur kan daar worden gedanst. 
Samen met mistige figuren, hek-
sen, vampiers, demonen en zom-
bies kan dit heel wat spektakel 
opleveren en zeker voor de no-
dige slapeloze nachten zorgen. 
Al met al wordt het een evene-
ment om behoorlijk bij te grie-
zelen en men moet zich dan ook 
afvragen of het verstandig is kin-
deren mee te nemen. Zorg wel, 
dat u stevig schoeisel en warme 
kleding aan heeft. Het belooft 
een lugubere en koude nacht te 
worden op het Forteiland. De af-
vaarten vanaf de Kop van de Ha-
ven met de rondvaartboot Konin-
gin Emma zijn om 20.30, 21.15 en 
22.00 uur. De laatste boot vanaf 
het Forteiland vertrekt om 03.00 
uur. 

Halloween 
op Forteiland

Bijeenkomsten voor 
blinde en slechtziende
Velserbroek - In de week van 31 
oktober tot 6 november worden in 
samenwerking met Stichting Visio 
een tweetal informatiebijeenkom-
sten georganiseerd in het wijk-
steunpunt De Hofstede, A. Jacob-
straat. 
Maandag 31 oktober kunnen 
slechtziende en blinde mensen 
zich laten informeren op het ge-
bied van hulpmiddelen, het (weer) 
zelf lezen, het weer uitoefenen van 
een hobby, verlichtingsadvies, te-
levisie kijken en welke vergoe-

dingen er zijn met betrekking tot 
hulpmiddelen. Aanvang 10.30 uur 
en de toegang is gratis. Donder-
dag 3 november kunnen mensen 
die iemand met een visuele han-
dicap begeleiden, dus vrijwilligers, 
partners, mantelzorgers gratis een 
programma bijwonen waarin des-
kundigheidsbevordering aan de 
orde komt, U kunt zich tot 31 okto-
ber voor deze ochtend opgeven bij  
Marcel Stam van het wijksteun-
punt. Aanvang van het program-
ma 10.00 uur.

IJmuiden - Net als haar zusje Britt 
2,5 jaar geleden wordt nu de klei-
ne Marith voorgesteld in deze ru-
briek Aangenaam. Op de bank zit-
ten moeder Linda, oma Ina en zus-
je Britt rond de kleine, grote schat 
die Marith heet. Marith is een 
lichtpunt in het leven van deze fa-
milie, want ze kwam ter wereld in 
een moeilijke periode, veroorzaakt 
doordat haar vader afscheid heeft 
genomen van dit gezin. Linda is nu 
verwikkeld in een scheiding, terwijl 
de geboorte van een kindje om-
kleed zou moeten zijn met louter 
vreugde. Maar Linda slaat zich er 
met haar familie pittig doorheen. 

Na een stressvolle zwangerschap 
ging de bevalling heel vlot. Vijf da-
gen voorbij de uitgerekende da-
tum besloot de verloskundige dat 
de bevalling op gang mocht wor-
den gebracht door het zogenaam-
de strippen. Dat gebeurde om on-
geveer half twaalf ‘s morgens. Lin-
da stond nog niet buiten of ze had 
haar eerste wee al te pakken. Dat 
zette lekker door en nog dezelfde 
middag, om 17.40 uur, werd Marith 
thuis geboren. Helemaal gezond. 
Oma Ina was erbij toen deze klein-
dochter ter werled kwam. Zo’n 
eerste nacht ben je dan meest-
al alleen met de baby, maar Linda 
kon vertrouwen op haar zus Ma-
rina die haar de eerste dagen en 
nachten bijstond.
Inmiddels is Marith al goed ge-
groeid en is ze zeker 55 centime-
ter lang. Met de voeding is het nog 
een beetje zoeken, omdat Marith 
erg onrustig is tijdens het drinken. 
Daarom krijgt ze nu voeding voor 
hongerige baby’s. Maar het is nog 
even afwachten hoe dat aanslaat. 
Britt is meteen een echt grote zus 
geworden. Ze is heel lief voor Ma-
rith en wordt al aardig zelfstandig 
met haar 2,5 jaar. Zo pakt ze als 
ze dorst heeft gewoon zelf een pak 
melk en een beker en neemt dat 
mee naar de kamer, zodat oma al-
leen nog hoeft in te schenken. 
Linda is heel gelukkig met haar 
twee mooie meiden. Wel vindt ze 
het nog een beetje moeilijk om de 
aandacht eerlijk tussen het twee-
tal te verdelen. Iets wat veel jonge 
ouders wel zullen herkennen. (Ka-
rin Dekkers)
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Halloween in zwembad
De Heerenduinen
Op vrijdag 28 oktober wordt 
het spannend in alle baden van 
zwembad De Heerenduinen. 
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur is 
het hier namelijk Halloween!

De ruimten zullen zo worden aan-
gekleed dat je hier 3 uur kunt rond-
spoken. Ook is het toegestaan om 
verkleed te zwemmen waarbij voor 
het mooiste kostuum een angstaan-
jagend mooie prijs ligt te wachten. 

De Halloweenavond is gericht op 
kinderen tot en met 14 jaar. Voor 
kinderen tot 8 jaar en kinderen 
zonder diploma is begeleiding ver-
plicht. Kaarten kosten in de voor-
verkoop € 7,- (verkrijgbaar aan de 
kassa). Op de avond zelf betalen be-
zoeker € 7,50.
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Geniet van de pracht
van een donkere nacht
Liefhebbers van een donkere 
nacht kunnen zaterdag 29 okto-
ber weer meedoen aan allerlei 
activiteiten tijdens de zevende 
Nacht van de Nacht.

Gemeenten in de regio IJmond en 
Zuid-Kennemerland staan daar uit-
gebreid bij stil door op allerlei plaat-
sen de lichten te doven. Daarnaast 
is er een groot scala aan nachtacti-
viteiten voor jong en oud. De Nacht 
van de Nacht is bedoeld om aan-
dacht te vragen voor de schoonheid 
én de functie van de duisternis, die 
steeds meer onder druk staan door 
de alsmaar toenemende verlichting.

Diverse gemeentes doven in de 

nacht van 29 op 30 oktober de lich-
ten van gemeentehuizen, kerkto-
rens en openbare gebouwen. Ook 
roepen zij ondernemers op om, waar 
mogelijk, de lichten te doven. Daar-
mee onderschrijft Velsen net als 
veel andere gemeenten in de regio 
de doelstellingen van de Nacht van 
de Nacht.

De Nacht van de Nacht meer is dan 
het doven van verlichting. Zo zijn er 
onder andere diverse activiteiten 
voor jong en oud. In het Pieter Ver-
meulen Museum staat een lezing en 
nachtwandeling op het programma. 
Een overzicht van de activiteiten in 
de regio is terug te vinden op www.
laathetdonkerdonker.nl

Wijziging openingstijden 
weekmarkt Velsen-Noord
De weekmarkt aan de Wijker-
straatweg is inmiddels alweer 
anderhalf jaar een begrip in Vel-
sen-Noord. Per 1 november zul-
len de openingstijden van de 
markt wijzigen in 9.00 tot 14.00 
uur.

Uit onderzoek is gebleken dat inwo-
ners het liefst in de ochtend hun in-
kopen doen. Een gehouden stem-
ming onder de marktkooplieden 
toonde aan dat de meerderheid voor-
stander van een ochtendmarkt is. De 

gemeente Velsen wil de markt voor 
de Velsen-Noordse gemeenschap 
graag behouden en werkt daarom 
mee aan de aanpassing van de tijden.

,,De markt in Velsen-Noord is een 
bijzondere markt. Het is een kleine 
markt, waar wat flexibeler mee kan 
worden omgesprongen”, aldus de 
marktmeester Frans de Ruijter. Een 
enkele marktkoopman blijft langer 
staan, maar de basistijden zijn voor 
alle verkooppunten van 9.00 tot 
14.00 uur. (foto: gemeente Velsen)

Première op zaterdag 5 november

Atlantikwall: verhalen-
theater over IJmuiden
Atlantikwall: verhalentheater 
over IJmuiden, zo heet de voor-
stelling waarin oude IJmuide-
naren vertellen over de ervarin-
gen in de oorlog en jongeren over 
hun toekomstplannen. Zaterdag 
5 november 2011 om 15.00 uur in 
de première in de Burgerzaal van 
het stadhuis Velsen.

Jongeren van toen en nu
De jongeren van toen – nu 80 jaar – 
vertellen over de start van de oor-
log, de bouw van de Atlantikwall, 
de evacuatie uit hun huis en de we-
deropbouw van IJmuiden zoals Du-
dok het ontwierp. Ze weten het zich 
te herinneren als de dag van giste-
ren. En wat denken de jongeren van 
nu over IJmuiden? Voelen ze zich er 
thuis, is er voldoende te beleven, zien 
ze een toekomst voor zich in IJmui-
den? Verhalentheater over IJmui-
den toont hoe men het verleden en 
de toekomst beleeft.

Atlantikwall: verhalentheater over 
IJmuiden wordt uitgevoerd op:

• Woensdag 2 november om 20.30 

uur (try-out)
• Zaterdag 5 november om 15.30 uur 

(première) en  20.30 uur
• Zondag 6 november om 15.30 uur 

en 20.30 uur
• Dinsdag 8 november om 20.30 uur
• Donderdag 10 november om 20.30 

uur

Waar
Burgerzaal Stadhuis Velsen (ingang 
Plein 1945).

Kaartverkoop
Kaarten kosten € 8.50 en zijn te be-
stellen via de website van Stads-
schouwburg Velsen, www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefonisch 
(0255) 515 789. 

De voorstelling Atlantikwall: verhal-
entheater over IJmuiden is een initi-
atief van Cultuurcompagnie Noord-
Holland in samenwerking met The-
aterstroom. Het is mede mogelijk ge-
maakt door bijdragen van Provincie 
Noord-Holland. De verhalen zijn te 
zien en te beluisteren op het verha-
lenplatform www.oneindignoord-
holland.nl
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 

redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
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Prijsvraag Groener Velsen
Op de landelijke ‘Dag van de 
Duurzaamheid’, vrijdag 11 no-
vember aanstaande, organiseert 
de gemeente Velsen een duur-
zaamheidwedstrijd. Burgers en 
scholieren worden uitgenodigd 
inspirerende ideeën te leveren 
die onze gemeente ‘groener’ ma-
ken. 

Voor drie prijswinnaars is een be-
drag beschikbaar van in totaal € 
10.000,-. Hiermee ondersteunt de 
gemeente Velsen de realisatie van 

de prijswinnende ideeën en de win-
naars zijn verzekerd van de nodige 
aandacht en publiciteit.

Inzendingen sturen vóór 1 november 
aanstaande naar groenervelsen@
velsen.nl. De prijswinnaars worden 
op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ be-
kend gemaakt. 

Kijk voor meer informatie over de 
voorwaarden en inspiratie op www.
velsen.nl en www.dagvandeduur-
zaamheid.nl.

 

Evenementen in Velsen
•  Zaterdag 29 oktober: Halloween Forteiland
• Zondag 30 oktober: Corus Stoomtreinrit
• Zondag 30 oktober: Halloweenmarkt
• Woensdag 9 november: Allerzielen Velsen Verlicht
• Zaterdag 12 november: Intocht Sinterklaas

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Raadsplein 3 en 7 november 2011

Donderdag 3 en maandag 7 november 2011 vanaf 
19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein
over de begroting 2012. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

3 november 2011 - raadzaal

Aanvang  Eindtijd  Onderwerp
19.30  20.45   Algemene en specifi eke 
  Beschouwingen inclusief 
  toelichting op moties en 
  amendementen
20.45  21.15   Schorsing
21.15  22.00   Reactie college
22.00    Schorsing

7 november 2011 – raadzaal 

Aanvang Eindtijd Onderwerp
19.30  21.00   Reactie raadsleden op inbreng
   college en discussie tussen 
  fracties 
21.00  21.15   Schorsing
21.15  21.30   Korte reactie college
21.30  21.45   Schorsing
21.45  22.00   Slotverklaring fracties
22.00  23.00   Besluitvorming over 
  amendementen, raadsvoorstel 
  en moties
23.00    Sluiting

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden ge-
geven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via 
email: griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór 
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek 
aan de Maanbastion.

De raadsvergadering wordt op beide avonden live uit-
gezonden op de lokale zender Seaport TV. 

De raad heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2011 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Kadernota Integrale Veiligheid 
•  Gemeentegrenscorrectie van Velsen en 

Haarlemmerliede 
•  Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoff en-

verordening 2009 
•  Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligings-

verordening Velsen 2010 
•  Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) 

• Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenplantsoen 
•  Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde 

Algemene Plaatselijke 
• Verordening gemeente Velsen 2009 
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 

project Hofgeesterweg 2 te Velserbroek 
•  Verklaring van geen bedenkingen aanvraag 

omgevingsvergunning 
• Bloemendaalsestraatweg 98 te Santpoort-Zuid 
• Centraal Nautisch Beheer / begroting 2012 

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

Kennisgeving wijziging route 
gevaarlijke stoff en gemeente Velsen

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen heeft op 18 oktober 2011 op grond 
van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoff en 
een nieuwe, verplichte route voor het vervoer gevaar-
lijke stoff en over de weg vastgesteld. Door de aanleg 
van de Westelijke Randweg (N197) is er een veiliger 
alternatief beschikbaar gekomen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoff en, waardoor de route door de 
bebouwde kom van de gemeente Beverwijk kan komen
te vervallen. Transporten van routeplichtige gevaar-
lijke stoff en buiten de route zijn alleen toegestaan als 
daarvoor door de Milieudienst IJmond een ontheffi  ng 
is verleend. Transporteurs dienen de ontheffi  ng van
de routeplicht aan te vragen bij de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH, Beverwijk.

Het ontwerproutebesluit met bijbehorende kaart 
heeft overeenkomstige afdeling 3.4. van de Algemene 
wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Belanghebbenden 
hebben geen zienswijzen tegen het ontwerproute-
besluit ingediend. Het defi nitieve routebesluit is 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Het besluit treedt 1 november 2011 in werking.

Beroep

Tegen het defi nitieve besluit van de gemeenteraad 
kan op grond van artikel 8:1 Algemene Wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na bekendmaking van dit 
besluit een beroepschrift worden ingediend bij de 
Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Een beroepschrift tegen het besluit tot wijziging van 
de route gevaarlijke stoff en kan alleen worden inge-
diend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet verweten kan worden dat ze geen zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend. Als beroep is 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden ingediend. Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi  erecht verschuldigd.

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 

verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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burgemeester en wethouders
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u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
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volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
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toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman
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-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Raadsplein 3 en 7 november 2011

Donderdag 3 en maandag 7 november 2011 vanaf 
19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein
over de begroting 2012. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

3 november 2011 - raadzaal

Aanvang  Eindtijd  Onderwerp
19.30  20.45   Algemene en specifi eke 
  Beschouwingen inclusief 
  toelichting op moties en 
  amendementen
20.45  21.15   Schorsing
21.15  22.00   Reactie college
22.00    Schorsing

7 november 2011 – raadzaal 

Aanvang Eindtijd Onderwerp
19.30  21.00   Reactie raadsleden op inbreng
   college en discussie tussen 
  fracties 
21.00  21.15   Schorsing
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Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden ge-
geven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via 
email: griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór 
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek 
aan de Maanbastion.

De raadsvergadering wordt op beide avonden live uit-
gezonden op de lokale zender Seaport TV. 

De raad heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2011 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Kadernota Integrale Veiligheid 
•  Gemeentegrenscorrectie van Velsen en 

Haarlemmerliede 
•  Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoff en-

verordening 2009 
•  Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligings-

verordening Velsen 2010 
•  Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) 

• Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenplantsoen 
•  Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde 

Algemene Plaatselijke 
• Verordening gemeente Velsen 2009 
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 

project Hofgeesterweg 2 te Velserbroek 
•  Verklaring van geen bedenkingen aanvraag 

omgevingsvergunning 
• Bloemendaalsestraatweg 98 te Santpoort-Zuid 
• Centraal Nautisch Beheer / begroting 2012 

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

Kennisgeving wijziging route 
gevaarlijke stoff en gemeente Velsen

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen heeft op 18 oktober 2011 op grond 
van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoff en 
een nieuwe, verplichte route voor het vervoer gevaar-
lijke stoff en over de weg vastgesteld. Door de aanleg 
van de Westelijke Randweg (N197) is er een veiliger 
alternatief beschikbaar gekomen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoff en, waardoor de route door de 
bebouwde kom van de gemeente Beverwijk kan komen
te vervallen. Transporten van routeplichtige gevaar-
lijke stoff en buiten de route zijn alleen toegestaan als 
daarvoor door de Milieudienst IJmond een ontheffi  ng 
is verleend. Transporteurs dienen de ontheffi  ng van
de routeplicht aan te vragen bij de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH, Beverwijk.

Het ontwerproutebesluit met bijbehorende kaart 
heeft overeenkomstige afdeling 3.4. van de Algemene 
wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Belanghebbenden 
hebben geen zienswijzen tegen het ontwerproute-
besluit ingediend. Het defi nitieve routebesluit is 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Het besluit treedt 1 november 2011 in werking.

Beroep

Tegen het defi nitieve besluit van de gemeenteraad 
kan op grond van artikel 8:1 Algemene Wet bestuurs-
recht binnen 6 weken na bekendmaking van dit 
besluit een beroepschrift worden ingediend bij de 
Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Een beroepschrift tegen het besluit tot wijziging van 
de route gevaarlijke stoff en kan alleen worden inge-
diend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet verweten kan worden dat ze geen zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend. Als beroep is 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden ingediend. Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi  erecht verschuldigd.

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 

verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 10 oktober tot 
en met 14 oktober 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000643  Wijnoldy Danielslaan 22 Santpoort-Zuid 
  het veranderen en vergroten van een  
 woning (10/10/2011)
w11.000647  Rijksweg 496 Santpoort-Noord 
 het vergroten van een woning met een  
 uitbouw (voorgevel) (11/10/2011)
w11.000646  Industriestraat 16 IJmuiden 
  het oprichten van een bedrijfsgebouw  
 (11/10/2011)
w11.000645  Santpoortse Dreef ong. Santpoort-Noord
  het kappen van 7 iepen (11/10/2011)
w11.000644  Kerkerinklaan 63 Santpoort-Noord 
  het kappen van een conifeer   
 (11/10/2011)
w11.000651  Visseringstraat 2 IJmuiden 
 (rijksmonument) 
  het verbouwen van een vergaderruimte  
 tot recreatiewoning (12/10/2011)
w11.000650  De Savornin Lohmanlaan 15 Velsen-Zuid 
  het legaliseren van een groendrager  
 (12/10/2011)
w11.000649  Anna van Burenlaan 11 Santpoort-Zuid 
  het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)  
 (12/10/2011)
w11.000648  Schoutenstraat 12 C IJmuiden 
  het plaatsen van een voorportaal   
 (12/10/2011)
w11.000655  Buitenhuizerweg 8 Velsen-Zuid 
  het oprichten van een garage/berging  
 (13/10/2011)
w11.000654  Middenduinerweg 10 Santpoort-Noord 
  het saneren van asbesthoudende rook- 
 kanalen (13/10/2011)
w11.000653  Narcissenstraat 12 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van twee winkelpuien i.p.v.  
 garagedeuren (13/10/2011)
w11.000652  Cypressenstraat 43 IJmuiden 
  het plaatsen van een dakopbouw   
 (13/10/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000495  Heerenduinweg 41 IJmuiden
  het uitbreiden van basisschool CBS 
 Het Kompas-Oost (26/07/2011)
w11.000580  Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
  het vervangen van een erker (08/09/2011)
w11.000581  Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
  het plaatsen van een dakopbouw   
 (08/09/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd,
indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen 
heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

i10.008717  Burg. Weertsplantsoen 65-141 en 
 155-213 Santpoort-Noord 
 het oprichten van 2 kunstwerken ter  
 plaatse van de entrees van de apparte- 
 mentengebouwen (14/10/2011)
w11.000487  Haringkade 1 IJmuiden 

het verbouwen van de entree en ontvangst-
 ruimte en het realiseren van een
  opslag voor formaline (12/10/2011)
w11.000489  Schoener 13 Velserbroek 
  het realiseren van een praktijk aan huis 
 (remedial teaching)(14/10/2011)
w11.000563  Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid 
  het kandelaberen van een boom 
 (06/10/2011)
w11.000571  Burg. Weertsplantsoen 9 Santpoort-Noord 

het kappen van een conifeer (06/10/2011)
w11.000574  Kruidbergerweg 77 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom (14/10/2011)
w11.000577  Hoek en Vaarthof 36 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een eik (14/10/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:

i.11.009625  op het weiland tussen Vlielantweg en de  
 Hoofdstraat Santpoort-Noord
 een besloten evenement ”Jubel 2011” op  
 28 en 29 oktober 2011 (12/10/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.010292  omgeving Anemonenstraat, Hoofdstraat,  
 Hagelingerweg Santpoort-Noord
 fi lm foto-opnamen 27 oktober 2011  
 (18/10/2011)

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 17 oktober tot 
en met 21 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000658  Biezenweg 23 Santpoort-Noord 
  het vervangen van kozijnen en het 
 verwijderen van asbest (17/10/2011)
w11.000657  Duin en Kruidbergerweg 89 Santpoort  
 Noord 
  gebruik weiland Rutte voor parkeer-
 gelegenheid (17/10/2011)
w11.000659   Willem de Zwijgerlaan 39 Santpoort-Zuid 
  het verwijderen van asbesthoudende  
 materialen (18/10/2011)
w11.000661   Lange Nieuwstraat 182 en 186 IJmuiden
  het maken van doorbraken panden 
 Lange Nieuwstraat 182-186 (19/10/2011)
w11.000660  Tuinderstraat 91 IJmuiden 
  het veranderen en vergroten van de 2e 
 verdieping van een woning(19/10/2011)
w11.000667  Rijksweg 136 Velsen Zuid 
 (rijksmonument) 
  het plaatsen van een stalen deur voor de
 ijskelder (20/10/2011)
w11.000666  Duin- en Kruidbergerweg ong. 
 Santpoort-Noord 
  het kappen van 20 populieren   
 (20/10/2011)
w11.000665  Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een hekwerk   
 (20/10/2011)
w11.000664  Lodewijk van Deyssellaan 53 Driehuis 
  het verplaatsen van een kozijn van de  
 voordeur (20/10/2011)
w11.000663  Orionweg 2 t/m 174 IJmuiden 
  het renoveren van een drietal 
 woonblokken (20/10/2011)
w11.000670  Marconistraat 76 IJmuiden 
  het kappen van een boom (21/10/2011)
w11.000669  J. Paxtonstraat 71 Velserbroek 
  het kappen van een boom (21/10/2011)
w11.000668  Brederoodseweg 92 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een berk (21/10/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000565  Groeneweg 69 IJmuiden
  het wijzigen gebruik en aanpassen   
 voor- en zijgevel (24/08/2011)
w11.000579  Briniostraat 16 IJmuiden
  het uitbreiden van een schoolgebouw  
 met 10 lokalen en algemene functies  
 (08/09/2011)
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Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 

Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000308  Duin en Kruidbergerweg 6 Driehuis 
  het renoveren van een grafmonument  
 (20/10/2011)
w11.000326  Duin- en Kruidbergerweg 6 Driehuis 
  het in oude staat herstellen van het 
 Columbarium V (24/10/2011)

w11.000566  Zwanebloembocht 38 Velserbroek 
  het vergroten van een dakkapel   
 (18/10/2011)
w11.000569  Berglaan 8 Santpoort-Noord 
  het kappen van 1 hulstboom   
 (12/10/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i.11.010740   op Plein 1945 IJmuiden 
 ”Lichtjesfeest” op 9 december 2011  
 (20/10/2011)
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‘Le Gamin au Vélo’ 
draait in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 28 okto-
ber en woensdag 2 november, 
20.30 uur, draait het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257, de film 
‘Le Gamin au Vélo’.
De 11-jarige Cyril zit door toe-
doen van zijn vader ‘tijdelijk’ in 
een kindertehuis. Hij is ervan 
overtuigd dat zijn vader dat net 
zo erg vindt als hij en gaat naar 
hem op zoek. Hij ontsnapt re-
gelmatig uit het tehuis, op zoek 

naar zijn vader én zijn gekoes-
terde fiets. Per toeval ontmoet 
Cyril de kapster Samantha. Zij 
besluit hem de weekenden in 
huis te nemen. Ondertussen 
raakt Cyril, in zijn zoektocht 
naar bevestiging en acceptatie, 
steeds verder in de problemen. 
Hij beseft nog niet dat het de 
liefde van Samantha is die zijn 
woede kan sussen.
Toegang 12,50, met bon 10,50. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘le gamin au vélo’ op 28 

oktober en 2 november 2011 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

BCA organiseert 
gezellige wandeltocht
IJmuiden - Op zondag 30 okto-
ber organiseert wandelclub BCA, 
wederom in samenwerking met 
Shoud, haar zevende wandeltocht.
Vertrek vanuit SHOUD ‘le vieux 
garage’, Scheldestraat 81, telefoon 
0255-755700 (deze dag tevens 
koopzondag voor de wandelaars, 
10% korting op de Nomad en GRI-
sport producten). Inschrijven via 

info@shoud.nl of in de winkel van 
Shoud. Inschrijven op de dag zelf is 
ook mogelijk. Er zijn deze dag weer 
verschillende afstanden uitgezet: 
starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur. 
De kosten voor de wandeltocht be-
dragen 5 euro te voldoen bij aan-
melding. In deze kosten is inbegre-
pen koffie of thee vooraf, een klei-
ne versnapering tijdens de tocht 

Filmdiner met 
Vicky Cristina 
Barcelona
IJmuiden - Voor filmlief-
hebbers van gepassioneer-
de Spaanse films is Vicky Cris-
tina Barcelona een absolute 
must om te zien. Op zaterdag 
12 november, aanvang 19.00 
uur, draait het Thalia Theater 
aan de Breesaapstraat 52 de-
ze leuke liefdevolle film. Uiter-
aard met een toepasselijk drie-
gangen diner  dat aan uw ei-
gen tafeltje wordt geserveerd 
in de grote zaal van Thalia. Vic-
ky en Cristina zijn twee harts-
vriendinnen met tegengestel-
de karakters. Vicky is de ver-
standige van de twee en is ver-
loofd met een degelijke jonge-
man, Cristina daarentegen laat 
zich leiden door haar gevoelens 
en is voortdurend op zoek naar 
nieuwe passies en seksuele er-
varingen. Wanneer ze de kans 
krijgen om de zomer in Barce-
lona door te brengen, zijn ze al-
lebei dolenthousiast: Vicky wil 
nog voor haar huwelijk haar 
master behalen, terwijl Cristina 
na haar laatste liefdesperikelen 
behoefte heeft aan iets nieuws. 
‘Vicky Cristina Barcelona’ is een 
wolk van een film: je glijdt er 
zachtjes in, je surft heel even 
mee met Scarlett en Penélope 
op een mediterraans briesje, de 
lekkere Spaanse zon en de Ca-
talaanse spirit. Toegang 42,50 
euro  (film inclusief driegangen 
diner, aperitief en koffie).

Akrides verliest
in Amsterdam
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben ook hun vijf-
de wedstrijd in de landelijke 
Promotiedivisie van de NBB 
verloren. Het team van coach 
Laurens Zanoli verloor afge-
lopen zondagmiddag in Am-
sterdamse Apollohal met 61-
53 van de hooggeklasseer-
de nieuwe fusieclub Basket-
bal Club Apollo. Grote man bij 
de Amsterdammers was Ra-
mon Siljade die door onder-
meer vier driepunters met ze-
ventien punten topscorer werd 
van de wedstrijd.
Eerste score van de middag 
was een driepunter van Akri-
desser Joost Smetsers op as-
sist van Dario Ribeiro de Car-
valho. En Akrides kwam op 
0-5 door een score inside van 
Dennis Roos. Maurits Pieper 
antwoordde voor Apollo met 
een lay-up, maar Akrides had 
uiteindelijk na het openings-
kwart een voorsprong van 
12-18 door onder andere drie 
sprongschoten voor twee pun-
ten van shooting guard Len-
nart Meijland. Laatste score 
van het eerste kwart was een 
lay-up van Velsenaar Frank de 
Pagter op assist van Dario Ri-
beiro de Carvalho. In het twee-
de kwart plaatste Apollo een 
12-4 run om met een paar mi-
nuten te spelen voor de pau-
ze de leiding te hebben ge-
nomen bij een stand van 24-
22. De Amsterdammers kre-
gen tijdens die run driepun-
ters van Mattijs Hak en Julian 
Jaring. Akrides maakte door 
een driepunter van Kendrick 
Fiekert en twee vrije worpen 
van Joost Smetsers echter de 
laatste punten van de eerste 
helft om met rust te leiden met 
24-27.
Na de pauze in het derde 
kwart nam Apollo met indruk-
wekkend basketbal een rui-

me voorsprong. De Amster-
dammers kregen in dat der-
de kwart negen punten van 
een sterk spelende Julian Ja-
ring. Ramon Siljade kwam 
tot acht punten en hij maak-
te twee prachtige driepunters 
in de eindfase van kwart drie. 
Bij Akrides produceerde Joost 
Smetsers vijf punten door een 
driepunter en een hele fraaie 
tweepunter -in de zoemer van 
de schotklok- op assist van 
Dario Ribeiro de Carvalho. 
Maar het was Apollo dat na 
drie kwarten een ruime voor-
sprong had gegenereerd van 
48-38. 
In het vierde en laatste kwart 
probeerde Akrides het tij  nog 
te keren maar dat lukte niet 
want het had zo als eigenlijk 
de gehele tweede helft moei-
te met scoren. Akrides scoor-
de in het vierde kwart slechts 
eenmaal outside maar dat was 
wel een hele fraaie driepunter 
plus bonus vrije worp van Pas-
qualis Jansen. En er was een 
erg mooie dunk van Akrides-
ser Dennis Roos te bewonde-
ren. Maar Apollo behield de 
voorsprong, kreeg in het af-
sluitende kwart vijf punten 
van Mattijs Hak en er waren 
driepunters voor Jirian Rood-
heuvel en Ramon Siljade. Het 
team van coach Tree Mario-
neaux won dus met 61-53 van 
het team coach Laurens Za-
noli en Akrides verloor dus 
ook zijn vijfde wedstrijd van 
het seizoen.  
Komende weekend staat er 
voor de heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides geen wed-
strijd op het programma. Op 
zaterdag 5 november staat de 
tweede van vier opeenvolgen-
de uitwedstrijden op het pro-
gramma. Akrides speelt dan in 
Delft tegen Delftste Studenten 
Basketbal Vereniging Punch.




