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IJmuiden - De kortebaandra-
verij in IJmuiden behoort tot 
de vijf genomineerden voor 
de titel ‘Kortebaandraverij-
en.nl vereniging van het jaar’. 
ook Beverwijk is genomi-
neerd.

De redactie van de website Kor-
tebaandraverijen.nl verzorgt 
sinds 2008 de uitreiking van de 
‘Vereniging van het jaar’. Dit om 
de hardwerkende organisaties 
de waardering te geven die ze 
verdienen. Als jury bezoeken zij 
alle 28 koersen tijdens het kor-
tebaanseizoen. Zij beoorde-
len de organisaties op basis van 
professionaliteit, PR, faciliteiten 
voor publiek én deelnemers en 

de kwaliteit van de koers. Naast 
IJmuiden en Beverwijk zijn ook 
Zwanenburg, Purmerend en Lis-
se genomineerd. De aangemelde 
Vrienden op de website Korte-
baandraverijen.nl kunnen tot en 
met woensdag 30 oktober een 
stem uitbrengen op hun favoriet.
Het is voor zowel IJmuiden als 
Beverwijk de eerste keer dat zij 
zijn genomineerd voor de titel. 
Vooral de nominatie van IJmui-
den is opvallend. De koers was 
in 2012 namelijk nog van de ka-
lender gehaald. Vervolgens werd 
de locatie aan de Kennemerbou-
levard vervangen door de Ken-
nemerlaan. ,,IJmuiden is de ver-
rassing van het seizoen. Wij zijn 
in één keer de prachtige locatie 

aan de haven vergeten. Wat een 
baan en wat een mogelijkheden! 
Hier gaat de sport nog veel ple-
zier beleven”, luidt de verklaring 
in het juryrapport. Ook over de 
kortebaan van Beverwijk is de 
jury lovend. ,,Hoort al jaren bij de 
toppers. Maar er waait een frisse 
nieuwe wind door de organisa-
tie. Gekoppeld aan een pracht-
koers was het genieten dit jaar.”
In 2013 reikt de redactie van 
Kortebaandraverijen.nl de wis-
seltrofee voor de zesde keer uit. 
In de voorgaande jaren ging de 
prijs naar Nootdorp (2008), Lisse 
(2009 en 2010), Bemmel (2011) 
en Roden (2012). De uitreiking is 
op dinsdag 26 november in As-
sendelft. (foto: Ed Geels)

Driehuis - Alle scholieren in Re-
gio Noord boffen deze keer met 
het weer in de herfstvakantie. 
Als er niet zoveel bladeren zou-
den liggen, zou je bijna denken 
dat het lente is.
Ook deze herfstvakantie hoeft   
de jeugd zich niet te vervelen. 
Jonge kinderen vermaken zich 
deze week opperbest in het Pie-
ter Vermeulen Museum, waar zij 
met de interactieve tentoonstel-
ling Het Duistere Dierenrijk van 
alles kunnen leren over nacht-
dieren. Er kon in dat kader ook 
leuk worden geknutseld aan uil-
tjes, van klei, dennenappels en 
vilt. De tentoonstelling is nog tot 
eind februari 2014 te zien.

Kortebaan genomineerd
Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Verrassende 
uitnodiging 
voor inwoners 
Spaarndam

Lees het artikel elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.

In de nacht van zaterdag 
op zondag gaat de klok 

weer terug
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IJmuiden aan Zee - In het Ho-
liday Inn IJmuiden Beach Ho-
tel vond afgelopen zaterdag 
voor de achtste keer het Whis-
key & Rum aan Zee evene-
ment plaats. En ook dit maal, 
voor de tweede keer, vooraf-
gegaan door de uitreiking van 
‘The Dutch Rum Awards 2013’. 
De feestelijke uitreikingen van 
de diverse awards vonden zelfs 
plaats in het bijzijn van de Cu-
baanse ambassadeur, mevrouw 
Zelmys Maria Dominguez Cor-
tina.
Maar ook de gemeente Velsen 
was bij deze opening goed ver-
tegenwoordigd in de personen 
van burgemeester Franc Weer-
wind en wethouder van, onder 

meer, economische zaken Arj-
en Verkaik.
,,Sinds de start, alweer acht jaar 
geleden, is dit festival inmiddels 
uitgegroeid tot een uniek eve-
nement in deze regio met inter-
nationale allure”, aldus burge-
meester Weerwind tijdens zijn 
openingstoespraak. En hij ver-
volgde: ,,Gemiddeld 1000 be-
zoekers, verdeeld over een mid-
dag- en een avondsessie, ko-
men niet alleen uit Nederland 
maar ook uit Engeland, België 
en Denemarken naar deze spe-
ciale gelegenheid.” En de Cu-
baanse ambassadeur, mevrouw 
Cortina, sprak tenslotte van een 
geweldig initiatief en noemde 
het ‘a little Cuba in Velsen with 

whiskey, rum and cigars’.
Juryvoorzitter Patrick van Zui-
dam kon aansluitend de ‘Dut-
ch Rum Awards 2013’ uitrei-
ken die, verdeeld over vijf cate-
gorieën, door een zevenkoppi-
ge jury als prijswinnaars waren 
beoordeeld. 
Na de afsluiting van dit offici-
ele gedeelte was het tijd voor 
de bezoekers, die inmiddels al 
in de hal van het hotel stonden 
te wachten, om te gaan genie-
ten van zo’n 400 soorten whis-
key en een 100-tal kwalitatie-
ve rum’s.
Meer informatie is te vinden op: 
www.whiskyenrumaanzee.nl en 
op www.facebook.com/Whis-
kyenRumaanZee.
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Maritieme Academie 
Holland van start

Regio - Vertegenwoordigers van 
zes onderwijsinstellingen en van 
vooraanstaande scheepvaart- 
en havenbedrijven hebben vori-
ge week de officiële start bijge-
woond van de Maritieme Aca-
demie Holland. Dit is een nieuw, 
sterk samenwerkingsverband 
voor het scheepvaartonderwijs.
De samenwerking beslaat de 
volle breedte van het maritiem 
technisch en maritiem nautisch 
onderwijs voor een nog betere  
doorlopende leerlijn vmbo, mbo 
en hbo. De Maritieme Academie 

Holland wil flink investeren in in-
novatieve voorzieningen en wil 
de krachten bundelen om jonge-
ren te interesseren voor één van 
de vele maritieme opleidingen. 
De afstemming van trainings-
programma’s, specialisaties, ge-
zamenlijke ontwikkeling van ma-
terialen, investeringen en het ge-
bruik van elkaars voorzieningen 
heeft een hoge prioriteit.
De volgende onderwijsinstellin-
gen maken deel uit van de Mari-
tieme Academie Holland: Duna-
mare Onderwijsgroep: Maritiem 

College Velsen en Maritieme 
Academie Harlingen, ROC Nova 
College Maritiem in IJmuiden en 
Harlingen, ROC Noorderpoort: 
Zeevaart in Delfzijl, ROC Friese 
Poort afdeling Maritieme Tech-
niek in Sneek, Hogeschool van 
Amsterdam Zeevaart, NHL ho-
geschool: Maritiem Instituut Wil-
lem Barentsz op Terschelling en 
Maritieme Techniek/Scheeps-
bouwkunde in Leeuwarden. 
Zie ook www.maritiemeacade-
mieholland.nl. (foto: Michel van 
Bergen)

Alzheimer 
Café

IJmuiden - Op dinsdag 29 ok-
tober is er een Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden. Het onderwerp 
is: ‘Communicatie en dementie, 
hoe blijf je met elkaar in con-
tact?’ Mensen met dementie 
hebben geheugenproblemen. 
Praten over recente gebeurte-
nissen wordt daardoor vaak las-
tig. Als je geen antwoord meer 
kunt bedenken, kunnen vragen 
bedreigend zijn. Vaak komen 
daar ook taal- en/of spraak-
stoornissen bij. Iemand begrijpt 
nog wel wat er wordt verteld, 
maar krijgt moeite met het vin-
den van de juiste woorden. Met 
het erger worden van de ziek-
te, wordt het voeren van een 
gesprek steeds moeilijker. Hoe 
kun je hier het best mee om-
gaan en hoe kun je elkaar blij-
ven begrijpen? Het Alzheimer 
Café is in Ontmoetingscentrum 
Zeestroom in IJmuiden, Zee-
wijkplein 262, 1974 PL, IJmui-
den. Zeestroom is een initia-
tief van Zorgbalans, waar men-
sen met geheugenproblemen 
en hun mantelzorgers samenko-
men voor dagbesteding, onder-
steuning, advies en informatie. 
De ontvangst is vanaf 19.30 uur, 
het programma start om 19.45 
uur en duurt tot circa 21.00 uur. 
Mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. Wie er nog nooit 
eerder is geweest, moet beslist 
komen kennismaken. De toe-
gang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. Bezoekers krij-
gen informatie van hulpverle-
ners en van mensen die uit ei-
gen ervaring spreken. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te lezen. 

Velsen - Zaterdag 9 november 
is het weer de jaarlijkse Dorcas 
voedselactie. Deze actie vindt 
voor de achttiende keer plaats en 
nog steeds is voedselhulp in Oost 
Europa en Afrika hard nodig. Een 
voedselpakket is voor hen van 
grote waarde. Vorig jaar bracht 
de actie ruim 50.000 voedsel 
pakketten op. Wilt u dit jaar ook 
weer mee doen? Dat kan bij Al-
bert Heijn in IJmuiden of bij de 
Dekamarkt en de Vomar in Vel-
serbroek van 10.00 tot 16.00 uur.

Voedselactie

IJmuiden - Zondag 27 oktober 
organiseert klaverjasvereniging 
Klaversientje een klaverjastoer-
nooi Schoppen Dubbel in Velser-
duin, Scheldestraat 101. Aanvang 
10.30 uur. Er worden zes partijen 
gespeeld. Deelname bedraagt 8 
euro per koppel. Er kunnen weer 
mooie prijzen gewonnen worden. 
Wie zin heeft om mee te doen kan 
zich aanmelden via 0255-520332.

Klaverjassen

Whiskey & Rum aan Zee festival 
wederom uniek evenement
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Donderdag 
24 oktober

Tentoonstelling ‘Landschap-
pen op Buitenplaats Beeckestijn’. 
Gratis herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Vijftig Tinten...de parodie’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Grote Prijs van Ne-
derland: halve finale singer-
songwriter. 20.00 uur. Toegang 
9,- vvk/10,- add. Café: The good 
the Bad, Harlan T Bobo. 22.00 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-, stu-
denten gratis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
25 oktober

Tentoonstelling ‘Landschap-
pen op Buitenplaats Beeckestijn’. 
Gratis herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Bolderbazaar om 13.30 uur, 
Bloemstraat 124 IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’. Te-
vens kan men de tentoonstelling 
‘Van Bouwval tot Museum’ en 
‘Een Kabinet van Kunst, Kitsch 
en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Een rubberen sieraad maken 
bij de Centrale Bibliotheek, Du-
dokplein IJmuiden. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Voor kinderen van 7 
t/m 12 jaar. Kosten 2,50.
Filmmiddag bij Vereniging 
Santpoorts Belang in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. ‘August 
Rush’. Aanvang 14.00 uur.
Italiaans Gitaar en Pianoduo 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: Je-
roen Spitzenberger in ‘Het Ste-
nen Bruidsbed’. Aanvang 20.15 
uur.

Zaterdag 
26 oktober

Tentoonstelling ‘Landschap-
pen op Buitenplaats Beeckestijn’. 
Gratis herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
Rommelmarkt bij Woonvoor-

ziening De Regenboog, hoek 
Schiplaan/Planetenweg. Van 
09.00 tot 15.00 uur.
Stadscentrum IJmuiden orga-
niseert een Halloweenmarkt by 
Night. Van 10.00 tot 21.00 uur.  
Naast de kramen zullen ook de 
meeste winkels geopend zijn.
Bolderbazaar om 11.00 uur, 
Bloemstraat 124 IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’. Te-
vens kan men de tentoonstelling 
‘Van Bouwval tot Museum’ en 
‘Een Kabinet van Kunst, Kitsch 
en Kuriosa’ zien. Om 13.30 uur 
geeft Paul de Ruijter een lezing 
over bezoeken van vorsten aan 
IJmuiden in het museumcafé.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, Hee-
renduinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Grote show Klavierschippers in 
het LTS gebouw, Briniostraat (in-
gang Noostraat) IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Zondag
27 oktober

Visfestival Ijmuidensche 
Vischmarkt op Plein ‘45.º
Tentoonstelling ‘Landschap-
pen op Buitenplaats Beeckestijn’. 
Gratis herfstspeurtocht voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar.
DEM Duurloop star om 09.30 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
zwembad De Heerenduinen in 
IJmuiden.
Klaverjassen bij kjv Klaversien-
tje. Klaverjastoernooi Schop-
pen Dubbel in Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aanvang 
10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’. 
Tevens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien. Om 
13.30 uur geeft Paul de Ruijter 
een lezing over bezoeken van 
vorsten aan IJmuiden in het mu-
seumcafé.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Derby tussen IJVV Stormvogel-
se en DEM op Sportpark Zee-
wijk. Aanvang 14.00 uur.
Grote show Klavierschippers in 

het LTS gebouw, Briniostraat (in-
gang Noostraat) IJmuiden. Aan-
vang 14.30 uur.
Kamerkoor Babylon in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Als de Brandweer in Café De 
Halve Maan, Hagelingerweg 
Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 
uur.

Maandag
28 oktober

Postzegelavond in Het Terras, 
Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord. vanaf circa 19.00 uur is 
iedereen welkom. 
Interactieve bijeenkomst voor 
inwoners van Velsen. Om 20.00 
uur (inloop 19.30 uur) kunnen 
burgers van Velsen hun mening 
geven over de PvdA-plannen 
voor de komende 4 jaar. De vindt 
plaats bij Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Celtic Super Night’-concert. 
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag
29 oktober

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Alzheimer Café in Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom, Zee-
wijkplein 262 IJmuiden. Van 
19.45 tot ongeveer 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Freek de Jonge met ‘Cricus Krib-
be’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
30 oktober

Stadsschouwburg Velsen: 
Theaterspeeltuin voor 2+. Van 
09.30 tot 11.30 uur. Om 20.15 uur 
Alfred van den Heuvel in ‘Waar-
om mannen seks willen en vrou-
wen liefde’. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’. 
Tevens kan men de tentoon-
stelling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leu-
ke voorstelling voor kinderen en 
vaste tentoonstelling voor alle 
leeftijden.
Halloweenfeest in De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 IJmui-
den. Van 13.30 tot 16.00 uur.

Donderdag 
31 oktober

Filmavond ‘IJmuiden, wat ver-
tel je me nou’ in De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Inloopspreekuur bij Notaris-
huis IJmond, Dokweg 31 IJmui-
den. Van 18.00 tot 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The British Pop Invasion’. Aan-
vang 20.15 uur.

Waarom Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer?
Velsen - CDA Velsen heeft zich 
voorstander getoond van de HOV. 
Ondanks de huidige discussie zal 
zij haar standpunt niet wijzigen. 
Het CDA stelt vast dat er sprake 
is van een toenemend reizigers-
aanbod van het openbaar vervoer 
in en om de Randstad. Dit maakt 
een hoogwaardig openbaar ver-
voersnetwerk met korte reistijden 
meer dan noodzakelijk. Bussen, 
trams, metro’s en treinen worden 
als regionaal Randstad netwerk 
(R-Net) in de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland gekoppeld. Velsen 
maakt onderdeel uit van dit ge-
bied en kan hier niet buiten wor-
den geplaatst.
CDA-fractie Velsen vindt dat Vel-
sen niet kan en mag achterblij-
ven. Dit standpunt past in het ge-
meentelijk beleid om qua woon- 
en arbeidsmarkt aantrekkelijk te 
blijven. Bovendien zijn snelle en 
adequate openbare vervoerslij-
nen een groot voordeel in een tijd 
waarin gezocht wordt naar alter-
natieve bedrijfssectoren. Kortom, 
de HOV is belangrijk voor woon-, 
werk- en studieverkeer. Wanneer 
Velsen zich als serieuze economi-

sche partner verder wil ontwikke-
len dan is een HOV aansluiting 
onontbeerlijk. Een snelle verbin-
ding naar regionale knooppunten 
in Haarlem, Hoofddorp, Schiphol 
en Amsterdam-ZO; comfortabel 
en snel. 
De aanleg van de HOV-lijn kent 
nog een aantal belangrijke be-
stuurlijke aspecten die voor het 
CDA aanleiding zijn om vast te 
houden aan eerdere besluitvor-
ming: met subsidiegelden van o.a. 
de provincie kunnen binnen de 
gemeente Velsen versneld infra-
structurele verbeteringen worden 
doorgevoerd; door aanleg van de 
HOV-lijn ontstaat voor openbaar 
vervoer een ontsluiting; werk-
zaamheden dragen in deze cri-
sistijd bij tot verbetering van de 
werkgelegenheid; Velsen, waar-
van veel inwoners buiten de ge-
meente werkzaam en/of stu-
derend zijn, draagt bij tot inno-
vatie van het openbaar vervoer 
en maakt onderdeel uit van het 
grootschalige regionaal Randstad 
netwerk (R-net). CDA Velsen blijft 
staan achter de eerdere positieve 
besluitvorming voor aanleg en re-
alisatie van de HOV. 

‘Seabreeze Actief’
IJmuiden - Tijdens ‘Seabreeze 
Actief’ op zaterdag 2 november 
wordt een unieke mogelijkheid 
geboden aan muzikaal geïnteres-
seerden om actief kennis te ma-
ken met het spelen van big band- 
en jazz muziek. Naast het optre-
den (bestaande uit twee sets) van 
de band zelf, is er voor geïnteres-
seerde muzikanten van begin-
ner tot gevorderde de mogelijk-
heid om een introductie te krijgen 
in de kunst van het improviseren. 
Eerste tenorist (saxofoon) Patrick 
van der Linden, al jaren actief in 
de Seabreeze big band, zal sa-
men met dirigent Erik Blok op in-
houdelijke en creatieve wijze in-
leiding geven aan de grondslagen 
van het improviseren.
Daarnaast is er voor kinderen 
vanaf zes jaar de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een percus-
sie workshop. Jennifer en Tho-
mas zijn ervaren percussionisten 

en zullen op speelse wijze de ba-
sis neerzetten voor het juiste rit-
me. De Seabreeze big band heeft 
in de loop der jaren een ‘eigen-
wijze’ sound ontwikkelt, wat de-
ze band dan ook nét iets anders 
maakt dan de meeste andere big-
band. 
Het orkest heeft een volledige 
bigbandbezetting en bestaat uit 
18 enthousiaste amateurmusici 
afkomstig uit de regio maar ook 
en van ver daarbuiten. Sinds 1 ja-
nuari 2012 staan zij onder de mu-
zikale leiding van Erik Blok.
Naast de muzikale activiteiten 
wordt er gezorgd voor een ge-
varieerde markt van boeken, pla-
ten, cd’s en spelletjes. Tevens is 
gedacht aan voldoende vermaak 
voor de kinderen en kleintjes.
Voor meer informatie: Wilma 
Schreurs, wilmamaria5@hotmail.
com, telefoon 06-46700866 of kijk 
op de fanpage van Facebook.





40 Jaar De Zonnebloem in regio IJmond
Regio - In 2013 bestaat 
De Zonnebloem in de re-
gio IJmond 40 jaar. Een bij-
zondere gebeurtenis die 
het bestuur van De Zon-
nebloem regio IJmond niet 
onopgemerkt voorbij wilt 
laten gaan.

Vorige week vrijdag (18 okto-
ber) organiseerde het bestuur 
van de regio IJmond voor al-
le vrijwilligers van De Zonne-
bloem een gezellige avond. 
De avond werd geopend door 
De Zonnebloem regio IJmond 
voorzitter Lucia Vorink-Bloem. 
Die een kort impressie gaf 
van het Zonnebloemwerk in 
regio IJmond, bestaande uit 
de afdelingen Velserbroek, 
Driehuis/Santpoort, IJmui-
den-West en Oost. Zij dank-
te de aanwezige 115 vrijwilli-

gers, voor hun inzet voor men-
sen met een fysieke beperking 
door ziekte, leeftijd een handi-
capt vanaf 18 jaar. 
Daarna spraak de heer Wes-
terman namens het college 
van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen over 
het belang dat de gemeente 
hecht aan vrijwilligersbeleid 
en aan een goede samenwer-
king met de betreffende orga-
nisaties. Na de officiële ope-
ning volgde een kenniskwis 
over de Zonnebloem IJmond. 
Door alle deelnemers werd 
fanatiek meegedaan. Bij het 
goed beantwoorden van een 
vraag kreeg het desbetref-
fende team een mini-zonne-
bloempje. Het winnende team 
bemachtigde uiteindelijke 12 
zonnebloemen.
Een bijzonder moment was de 

huldiging van mevrouw Ever-
dine van der Mark door af-
deling IJmuiden-Oost voor-
zitter mevrouw Jeanette Kop-
pen verrastte haar met het op-
spelden van de gouden vrijwil-
ligersspeld voor haar inzet als 
vrijwilliger, nu al meer dan 40 
jaar.  
Van jongs af aan werkte me-
vrouw van der Mark in de ge-
zondheidszorg. Naast haar 
werk heeft zij altijd vrijwilli-
gerswerk gedaan bij de Zon-
nebloem. Zo als ze zelf zegt: 
,,Vrijwilligerswerk geeft invul-
ling aan je leven! Het maakt 
niet uit bij wat voor een orga-
nisatie je het ook doet.” 
De regio IJmond kijkt terug op 
een geslaagde avond, voor al 
de vrijwilligers die zich belan-
geloos inzetten voor het werk 
van de Zonnebloem.

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Vrijdag 1 november is het weer  Halloween in Zwem-
bad De Heerenduinen. Om 18.30 uur worden de deu-
ren geopend door de huisknecht van de beruchte 
Adams Family. 

Voor het eerst in 7 jaar en in verband met het 10-ja-
rig bestaan, wordt het moeras van De Heerenduinen 
opengesteld voor publiek. Dit is echter niet zonder ge-
vaar, want er zwemmen gemene krokodillen rond. Wie 
dit iets te eng vindt kan misschien beter even gaan 
kijken in de balzaal van 
graaf Dracula. Ook kun 
je een bezoekje brengen 
aan de slaapkamer van de 
graaf die, voor het slapen 
gaan, de bezoekers zal 
trakteren op een uiterst 
griezelige party. Kortom, 
er is deze avond van alles 
te beleven, voor wie durft 
tenminste!

Zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6, IJmui-
den, 0255-531888. Zie ook www.zwembadvelsen.nl.

De heer Bruijns uit 
Santpoort-Noord 
heeft een kleding-
bon van 350 eu-
ro gewonnen bij 
Van Delden Mode. 
Dit is de hoofdprijs 
van de actie ter 
ere van het 35-ja-
rig bestaan.
Deze week heeft 
Van Delden Mo-
de een leuke Ha-
loweenaanbieding, 
zie hiervoor de ad-
vertentie elders in 
deze krant.
Zaterdag 26 okto-
ber is Van Delden 
Mode vanwege de 
Haloweenmarkt tot 21.00 uur open.
Van Delden Mode, Plein 1945 nummer 52, 
IJmuiden, 0255-515477. 
Zie ook www.vandeldenmode.nl.

Combineren kun je leren 
bij Jacky Hart Mode

Prijswinnaar bij 
Van Delden Mode

Restaurant Zorba de Griek bestaat dit jaar 25 jaar. 
Eigenaar en chefkok Paschalis: ,,Mijn vaste klanten 
zijn mijn ‘drive’. Mijn streven is om een goede, eerlij-
ke maaltijd te serveren voor een redelijke prijs, in een 
ontspannen, gastvrije sfeer.’’ De keuken van Zorba de 
Griek kenmerkt zich door mezédes (Griekse hapjes), 
een uitgebreide keuze aan voor- en hoofdgerechten 
en, niet te vergeten, de specialiteiten van de kok. Pa-
schalis koopt zijn producten vers in en bereidt alles 
zelf.   Zorba de Griek houdt het hele jaar door leuke 
acties en verzorgt regelmatig live muziek. Bij Zorba de 
Griek kan men ook terecht voor feesten en catering.
Zorba de Griek, Meerstraat 32, 1941 JC Beverwijk, 
0251-221389. Zie ook http://zorba.webklik.nl.

Halloween 
in zwembad

Heb je dat fantastische jurkje altijd met dezelfde blazer aan? Of heb je een 
broek die echt helemaal nergens bij lijkt te staan? Met een beetje hulp van 
team Jacky Hart kun jij een of twee van deze ‘probleemgevallen’ omtoveren 
tot een nieuwe favoriet! 
Dus: neem een kledingstuk mee waar je niks mee kunt en laat je verrassen. 
Op donderdag 31 oktober om 20.00 uur ben je van harte welkom in de win-
kel om dit samen   voor elkaar te krijgen. 
Uiteraard zijn er zoals je de nodige versnaperingen. Smakelijke port en de 
lekkerste kazen van de Kaasmarkt op de Kennemerlaan; speciaalzaak in 
kaas, noten en ander lekkers. Komt dat zien combineren, ervaren en proe-
ven. Kaarten à 5 euro zijn te reserveren per mail, telefonisch of in de winkel.
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan 94, IJmuiden, 0255-517494. 

Zorba de Griek 25 jaar
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Wind trekt aan
Voorlopig houdt het wisselval-
lige weerbeeld aan in onze re-
gio. Oceaanstoringen scham-
pen ons regelmatig, maar als 
er regen valt, dan gaat het 
best om aardige hoeveelhe-
den. Maar meer dan 30 milli-
meter valt er niet tot komende 
maandag. Het is typisch Hol-
lands herfstweer met een tradi-
tionele zuidweststroming en vrij 
veel wolken. De kans op zon is 
derhalve niet zo groot, maar zo 
nu en dan zit er toch een prima 
dagdeel bij. 

Vooral volgende week zien we 
dat de depressies bezuiden 
Groenland - de kraamkamer 
voor ons weer - zich meer gaan 
roeren. Uiteindelijk koersen de 
brutale raddraaiers, geabsor-
beerd in de krachtige straal-
stroom boven de Atlantische 
Oceaan, richting de woeste wa-
teren tussen IJsland en Schot-
land alwaar ze voor het nodi-
ge tumult zorgen. Restanten in 
de vorm van tamelijk actieve 
regenfronten komen dan ook 
richting Benelux drijven.

Rond 31 oktober lijkt de meeste 
depressieactiviteit alweer voor-
bij te zijn en zien we een uit-
loper van het hoog der Azoren 
opkomen vanuit het zuidwes-

ten. Die ontwikkeling onder-
drukt de meeste regenimpul-
sen uit het westen en zorgt er-
voor dat het weerbeeld wat be-
stendiger kan worden in onze 
contreien. De allerlaatste ont-
wikkeling op de weerkaart laat 
echter juist een onbestendiger 
weerpatroon zien op korte ter-
mijn met veel wind. Voorlopig 
is het dus even spannend welk 
scenario het uiteindelijk wordt 
zo tussen 28 en 31 oktober. Een 
flinke herfststorm op maan-
dag valt niet uit te sluiten. Ove-
rigens blijft de temperatuur nog 
redelijk op peil de komende da-
gen, maar de zeer hoge waar-
den voor deze tijd van het jaar 
zoals afgelopen dinsdagmid-
dag met royale twintigers op de 
thermometerdisplays, halen we 
niet meer.

Zicht op een winterdebuut is er 
tot in de eerste week van no-
vember niet. In 1980 was dat 
beslist wel het geval. We be-
leefden toen de koudste eerste 
novemberweek ooit met op de 
zevende veel sneeuw! De win-
terprognose van ondergeteken-
de wordt maandag 28 oktober 
medegedeeld via de weerpri-
meurlijn 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Rabobank Velsen en Omstreken
Inwoners Spaarndam 
verrast met uitnodiging
Regio - Sinds 1 mei 2013 zijn 
de deuren van de Rabobank-
vestiging in Spaarndam ge-
sloten. Dit betekent niet dat 
de bank uit Spaarndam is ver-
dwenen. Om dit te benadruk-
ken nodigt Rabobank Velsen 
en Omstreken de inwoners van 
Spaarndam uit voor een ouder-
wets gezellige avond op het 
Adviescentrum in Velserbroek 
(Zadelmakerstraat 150). Me-
dewerkers van de bank heb-
ben afgelopen week inwoners 
van Spaarndam verrast met 
een uitnodiging. De uitnodi-
ging was ook in een ouderwets 
jasje gestoken, namelijk een 
ansichtkaart met een oude fo-
to van Spaarndam met daarbij 
een ouderwetse lekkernij. 
Woensdagavond 6 novem-
ber vindt de ouderwets gezel-
lige avond voor de inwoners 
van Spaarndam plaats. De bij-
eenkomst is in een ouder-
wets jasje gestoken. Tijdens de 
avond zal de Historische Werk-
groep Spaarndam een film over 
Spaarndam vertonen. Dat alles 
onder het genot van een hapje 
en drankje. 
De avond begint om 19.30 uur 
en zal rond 21.30 uur afgelopen 
zijn. Wanneer u in Spaarndam 
woont en de bijeenkomst wilt 
bijwonen, kunt u zich tot 31 ok-
tober aanmelden via www.ra-
bobank.nl/velsen. Let op: er is 

een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus wees er snel 
bij. 
De nieuwe bestemming van het 
Rabobankkantoor in Spaarn-
dam is inmiddels vastgesteld. 
Huisarts mevrouw P. Hendriks 
zal een medisch centrum in het 
voormalige Rabobank gebouw 
realiseren. De verbouwing van 
het pand is in volle gang.
De verkoop van het pand be-
tekent voor klanten van de Ra-
bobank dat zij welkom zijn bij 
de kantoren in de omgeving, 
zoals Velserbroek, Santpoort-
Noord of IJmuiden. Daarnaast 
kunnen klanten via internet, e-
mail en telefoon al veel dage-
lijkse bankzaken regelen. 
De adviseurs van de Rabo-
bank zijn telefonisch  op 023-
5133500 en online via www.ra-
bobank.nl/velsen bereikbaar. 
Voor complexere vraagstukken 
staan de adviseurs Particulie-
ren André Castricum en Al-
bert Mol, speciaal klaar voor de 
klanten in Spaarndam. Ze hel-
pen de klant telefonisch of, in-
dien gewenst op locatie, thuis 
of op één van de andere Rabo-
bankvestigingen. 
Speciaal voor de klanten in 
Spaarndam houdt de Rabo-
bank elke vrijdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur inloop-
spreekuur in het Dorpscentrum 
Spaarndam.

Natuurwerkdag
Velsen - Elke eerste zaterdag van 
november vindt de Natuurwerk-
dag plaats. Jong en oud kan die 
dag werken aan het behoud en 
herstel van natuur en landschap. 
Het is eigenlijk een opknapbeurt 
van het landschap. Leef je uit in 
de natuur! Zaterdag 2 november 
vindt de Natuurwerkdag plaats. 
Elk jaar doen ruim 12.000 Neder-
landers mee op ruim 350 locaties 
in heel Nederland met deze grote 
opknapbeurt voor natuur en land-
schap. Deze dag is uitgegroeid tot 
een grote bijzondere natuurwerk-
dag in Nederland. Je kunt in Bloe-
mendaal en Velsen aan de slag op 
diverse locaties in Santpoort als 
Park Kennemergaard (Esdoonrns 
zagen), Kennemerstrand (hooien 
van maaisel), Landgoed Beeckes-
tijn (harken/wieden in de kersen-
boomgaard) en in de Kennemer-
duinen (Am. vogelkers zagen. Voor 
elk wat wils! Je mag met uw kinde-
ren aan de slag of juist zonder kin-
deren! Al deze organisaties nodi-
gen u uit om de natuur een hand-
je te helpen. Deelnemers gaan op 
deze werkdag onder goede bege-
leiding aan de slag. Steeds meer 
mensen maken werk van de lan-
delijke Natuurwerkdag, de ‘op-
knapbeurt van het Nederland-
se landschap’. Zaterdag 2 novem-
ber is het dan weer zover. Natuur-
liefhebbers die het leuk vinden om 
een dag buiten in de natuur bezig 
te zijn en een bijzondere bijdrage 
willen leveren aan het behoud van 
deze natuurgebieden zijn van har-
te welkom! Meld je aan via www.
natuurwerkdag.nl en kom ook!

IJmuiden - Elke woensdagmid-
dag zijn basisschool scholieren 
(5 tot en met 12 jaar) vanaf 13.30 
uur van harte welkom in buurt-
centrum De Dwarsligger voor 
een knutselinstuif. Kosten: 2 euro. 
Voor woensdag  30 oktober wordt 
een heus Halloweenfeest geor-
ganiseerd. Kom zo griezelig mo-
gelijk verkleed. De engste creatie 
wint een prijs. Er wordt gezamen-
lijk griezelig eten gemaakt, er is 
een speurtocht en nog wat ande-
re verrassingen. Kom als je durft! 
De middag eindigt om 16.00 uur. 
Interesse gewekt? Bel even en 
geef je op! Telefoon: 0255-512725.

Griezelen in 
De Dwarsligger

The ZZ Tops in Thalia
IJmuiden - Vrijdag 22 novem-
ber  om 20.30 uur in Thalia The-
ater: Baarden, bizarre gita-
ren, Blues en Rock ‘n Roll dat 
zijn de kenmerken van The ZZ 
Tops. Deze band wordt wereld-
wijd gezien als één van de bes-
te tributes van de legendari-
sche band ZZ Top. Nick Ryan 
portretteert frontman Billy Gib-
bons, met zijn looks, zijn gitaar-
spel en gevoel voor humor lijkt 
hij verbazingwekkend veel op 

Gibbons. Col Gray ís de hillbil-
ly cowboy Dusty Hill en Matt 
Jones vervult de rol van Frank 
Beard (de man zonder baard!). 
The ZZ Tops staan garant voor 
een authentieke ZZ Topshow, 
hebben inmiddels internatio-
nale bekendheid verworven en 
een trouwe schare fans opge-
bouwd. 
Toegang 15 euro. Kaarten: da-
gelijks receptie Augusta Hotel 
of via www.thaliatheater.nl.

Hollands Glorie 
terug op Seaport FM
Velsen - Hollands Glorie is terug 
van weggeweest bij Seaport FM. 
Het programma dat vanaf de ja-
ren 80 achtereenvolgens bij de 
AVRO, Holland FM, Radio 192 
en het Velsense Radio Monique 
werd uitgezonden is iedere zon-
dag te beluisteren tussen 10.00 
en 12.00 uur met Erik Beekman. 
Uitsluitend nationaal product. 
Zowel Anders- als Nederlands-
talig werk komt voorbij met hier 

en daar wat kleinkunst en caba-
ret. Ook de Velsense artiesten 
worden natuurlijk niet vergeten. 
Het programma wordt gemaakt 
in de geest van Krijn Torringa 
die het groot heeft gemaakt en 
het tot en met 2006 zelf presen-
teerde.
Seaport FM is te beluisteren via 
Ziggo kabel 89.0, Digitaal 780, 
FM 107.8 en wereldwijd www.
seaportrtv.nl.
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Schoolhandbaltoernooi 
bij HCV’90 groot succes
Velsen-Noord -  Vorige week 
woensdagmiddag werd in de 
Kinheimsporthal het school-
handbaltoernooi voor de groe-
pen 3 en 4 gespeeld. Er waren 
vijf deelnemende teams en voor 
veel kinderen waren de hand-
balregels nog niet bekend, maar 
er werd met veel enthousiasme 
meegedaan. De scheidsrechters 
probeerden onder de wedstrij-
den zoveel mogelijk de regels 
ook uit te leggen en de kinderen 
begonnen daardoor steeds be-
ter te handballen. Het team van 
het kompas had veel wissels en 
deden ongelofelijk hun best. Ba-
sisschool De Traingel uit Velsen-

Noord speelde een paar span-
nende wedstrijden, waarvan een 
gelijkspel en de laatste wed-
strijd werd helaas net verloren. 
De sterrekijker had zelfs twee 
deelnemende teams, het tweede 
team maakte het ook spannend, 
ze maakten mooie doelpunten 
en werden net derde. De Anjelier 
had ook een enthousiast team 
en hun laatste wedstrijd maak-
ten ze zelfs zes doelpunten, zij 
werden uiteindelijk tweede. Het 
toernooi werd gewonnen door 
het eerste team van de Sterrekij-
ker, zij wonnen drie wedstrijden 
en hadden een gelijkspel tegen 
het andere team van hun school. 

Wijkplatform IJmuiden-
Zuid zoekt versterking
IJmuiden - Waarom is er in 
IJmuiden-Zuid geen zelfstandig 
wijkplatform? Waarom moet je de 
zaken uit je eigen wijk laten be-
handelen met mensen van buiten 
de wijk? Hebben de bewoners in 
IJmuiden-Zuid geen belangstel-
ling voor hun leefomgeving en de 
daarbij behorende problemen? 
Zijn er in IJmond-Zuid geen men-
sen die zich in willen zetten voor 
hun wijk? Daarnaast kunt u zich 
de volgende vraag stellen: ik wil 
toch ook de kansen die er zijn be-
nutten om mijn eigen leefomge-
ving zo goed mogelijk in te richten 
en mijn stem daarbij te laten ho-
ren? Voelt u zich aangesproken? 
Kom dan in actie en neem contact 
met op met het wijkplatform.!
IJmuiden-Zuid is voorlopig actief 
onder de vleugels van Wijkplat-
form IJmuiden-Noord, maar met 
de bedoeling om volgend jaar op 
eigen benen te gaan staan. Tot nu 
toe hebben acht bewoners van 
IJmuiden-Zuid zich al volop in-
gezet om de wijkbelangen bij de 
gemeente onder de aandacht te 
brengen. We willen echter dat nog 
meer mensen mee gaan doen. In 
2014 wil het Wijkplatform op ei-
gen benen staan en is daarom op 
zoek naar bewoners van IJmui-
den-Zuid die zich vrijwillig en be-
langeloos inzetten om de leef-
baarheid in IJmuiden-Zuid te be-
houden en als het enigszins kan 

te verbeteren.
Wat is een wijkplatform en wat 
doen ze zoal? Het is een organi-
satie van vrijwilligers die gefacili-
teerd wordt door de gemeente en 
gevraagd en ongevraagd advies 
geeft aan de gemeente. Ze heb-
ben zeer korte lijnen naar de amb-
tenaren en de politiek (gemeente-
raad en wethouders). Ze verga-
deren eens per maand en probe-
ren als actieve burgers een vuist 
te maken richting gemeente en op 
te komen voor de belangen van 
de bewoners. Echter... ze zijn geen 
actiecomité!
In het afgelopen jaar hebben ze 
zich al nadrukkelijk bezig gehou-
den met: het park langs het Gij-
zenveltplantsoen, de schoon-
maakactie gat Zeewegzieken-
huis, HOV-lijn Troelstraweg en de 
rotonde Waterloolaan - Min. van 
Houtenlaan. 
Verder zetten ze zich samen met 
IJmuiden-Noord in voor het ver-
beteren van het winkelcentrum 
en de herinrichting van de Lan-
ge Nieuwstraat in verband met de 
komst van de HOV-lijn.
Bewoners zijn van harte wel-
kom om eens een vergadering te 
bezoeken. Het vergaderrooster 
vindt u op de website. Als u vra-
gen heeft kunt u contact opne-
men met Johan Zwakman, via 06-
46332239. Zie ook www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ijmuiden-zuid.

Geef gezinnen 
‘Een Beetje 

Geluk’
IJmuiden - Vorig jaar was de ac-
tie ‘Een Beetje Geluk IJmuiden en 
omstreken’ al een groot succes. 
Organisatoren Tatjana Harfst en 
Antara Nuyens-Blok uit IJmuiden 
hebben de actie opgezet om ge-
zinnen die het moeilijk hebben in 
de dure decembermaand te hel-
pen met cadeautjes en verwenne-
rij. Dit jaar wordt de actie voor de 
tweede keer gehouden. Vorig jaar 
werden ruim honderd kinderen in 
Speeltuin Zeewijk door Sinterklaas 
en Piet verwend. Hun ouders kre-
gen die maand prachtige gespon-
sorde diensten om ze een beetje 
te verwennen, zoals een pedicure-
behandeling of een massage. Al-
le cadeautjes en diensten worden 
gesponsord door ondernemers en 
particulieren. Tatjana: ,,Wij willen 
gezinnen helpen die met tegen-
zin naar de dure maand decem-
ber gaan. Als er niet genoeg geld 
is moeten er keuzes gemaakt wor-
den en dan kan Sint of kerstmis 
niet gevierd worden. Met deze ac-
tie willen wij zowel de kinderen als 
de ouders laten merken dat er om 
ze wordt gegeven. Nu al stromen 
de spulletjes binnen. We krijgen 
speelgoed, kleding, voedselpak-
ketten, Sintcadeaus, zwemkaart-
jes van De Heerenduinen, lekkers 
van Vomar en DekaMarkt, brood 
van de bakker en ga zo maar door. 
Geld willen we niet hebben, wij 
vragen of mensen iets willen ko-
pen voor een gezin, bijvoorbeeld 
chocoladeletters. De bedoeling is 
dat wij rond 5 december een Sin-
terklaasmiddag in Speeltuin Zee-
wijk houden waar alle kinderen 
cadeautjes krijgen. De cadeaus 
mogen pas thuis worden openge-
maakt. Later die maand willen wij 
ook de ouders verwennen met di-
verse diensten. Alles wat nog heel 
is en er mooi uitziet is welkom, het 
mag ook tweedehands zijn” Ge-
zinnen die een beetje steun nodig 
hebben kunnen zich tot 28 oktober 
opgeven voor de actie. Op de Fa-
cebook-pagina Een Beetje Geluk 
IJmuiden en omstreken is meer in-
formatie te vinden. Voor informatie 
kan men ook bellen naar Tatjana 
Harfst via 06-23699707. 

Church House Steps 
in Engelmunduskerk

Velsen-Zuid - Op zaterdag 2 en 
zondag 3 november is de Kunst-
lijnexpositie Church House Step 
van Peter Bes te zien in de En-
gelmunduskerk. De expositie be-
helst bijna levensgrote figuren 
van papier, karton, en acryl, ge-
inspireerd op de blues, gospel en 
soul.
Het werk van Peter Bes varieert 
van dagboeken, grafiek, schil-
derijen en tekeningen tot drie-
dimensionale figuren;  mensen, 
honden en vogels. Een assem-
blage van verschillende tech-

nieken en inventief materiaalge-
bruik springen in het oog.
De inspiratiebronnen van deze 
multidisciplinaire kunstenaar, die 
in 2012 met de A. Roland Holst 
Prijs voor de kunst werd onder-
scheiden, zijn al even divers; her-
inneringen aan zijn jeugd in Den 
Helder, de marine, de steden die 
hij bezocht en vooral muziek.
Locatie: Engelmunduskerk, Kerk-
plein 1, Velsen-Zuid. Openings-
tijden: zaterdag 2 november van 
11.00 tot 17.00 uur en zondag 3 
november van 12.00 tot 17.00 uur. 

Auto strand op sluisbrug
IJmuiden - De heer en mevrouw 
Klaassen uit Velserbroek beleef-
den zondagmiddag een ang-
stig avontuur op de draaibrug 
van de middensluis in IJmuiden. 
,,We wilden naar de kunstmarkt 
in Bergen maar vanwege de fi-
les voor de Velsertunnel beslo-
ten we via het sluizencomplex te 
rijden’’, vertelt de heer Klaassen. 
,,We volgden de aangegeven 
route en bij de draaibrug over de 
middensluis moesten we stop-
pen voor het stoplicht.”
Mevrouw Klaassen vult aan: ,,We 
stonden, als laatste, met vier au-
to’s te wachten en het duurde 
maar en het duurde maar. Ten-
slotte ging de eerste auto toch 
maar over de brug en daarna 
volgden de andere auto’s. Wij 
zijn er ook maar achteraan gere-
den, maar toen we midden op de 
brug waren gingen de slagbo-

men dicht. We konden niet meer 
voor- of achteruit. We zijn uit de 
auto gestapt en naar de kant ge-
lopen en ja hoor, daar draaide 
de brug open, met onze auto er-
op. En het mooiste was nog, in 
geen velden of wegen een boot 
te zien.” 
Meneer Klaassen vervolgt: ,,Toen 
we op het punt stonden om hulp 
in te roepen, kwam er ineens 
weer beweging in het andere 
brugdeel en even daarna draai-
de ook onze auto weer de goede 
kant op. De slagbomen gingen 
weer open en konden we onze 
weg weer vervolgen zonder dat 
er een boot door de sluis is ge-
varen. Ik verdenk de sluiswach-
ters ervan dat ze ons tuk wilden 
nemen omdat we het stoplicht 
hebben genegeerd. Want ja, wie 
doet nu de brug open als er geen 
boot te zien is?”

Regio - Vorige week dinsdag-
avond is een 20-jarige man uit 
Velsen-Noord aangehouden 
wegens verboden wapenbezit. 
De man werd rond 20.15 uur 
gecontroleerd in zijn auto aan 
de Duitslandlaan in Heemskerk. 
De man had een boksbeugel in 
de auto waarna hij werd aange-
houden en meegenomen naar 
het politiebureau. In Nederland 
is het verboden om een boks-
beugel in je bezit te hebben, 
maar in een aantal Europese 
landen gelden er andere regels. 
Ook sommige andere (nep)wa-
pens zijn in Nederland wel ver-
boden, maar landen als Spanje 
en Turkije niet. 

Wapenbezit
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65 jaar lief en leed voor 
echtpaar Blok-Visser
IJmuiden - Zaterdagochtend 
kwam loco-burgemeester Ronald 
Vennik het diamanten echtpaar 
Blok-Visser feciliteren in hun ap-
partement in het Visserhuis. Na-
mens de gemeente Velsen over-
handigde hij hen een prachtige 
fruitmand. Het echtpaar trouwde 
65 jaar geleden in Velsen, op 19 
oktober 1948.
Willem Blok werd op 5 juni 1924 
geboren in Egmond aan Zee en 
ook Rachel Visser werd daar ge-
boren, maar dan op 23 juli 1926. 
Als jong kind verhuisden zij bei-
den, vanwege de visserij en de 
haven, naar IJmuiden. Hun vaders 
waren bevriend dus de twee ken-
den elkaar al. In 1948 sloeg het 
vlammetje over, tijdens het ‘kantje 
pikken’ aan de Havenkade op een 
zondagochtend. Rachel liep daar 
met haar zusje en Willem vroeg 
haar of zij ‘s middags met hem 
wilde lopen. Als onderpand vroeg 
hij haar sjaaltje, dat zij ‘s mid-
dags terugkreeg. Op die dag kre-
gen zij stevige verkering en sinds-
dien delen zij lief en leed. Tijdens 
hun huwelijk kregen zij drie zoons 
en een dochter, waaruit later drie 
kleinkinderen en vijf achterklein-
kinderen volgden.
Willem Blok heeft veel meege-
maakt in zijn leven. Zo werd hij 
als 19-jarige op 16 april 1944 op-
gepakt tijdens de razzia bij station 
Beverwijk. Willem kwam in kamp 
Leipzig terecht waar hij aan het 

spoor moest werken. Er werd daar 
veel gebombardeerd vanwege de 
bruinkoolmijnen waar syntheti-
sche benzine van werd gemaakt.
Als jongeman werd Willem Blok 
matroos op een trawler. Ooit 
werkte hij bij de walvisvaart, maar 
dat vond hij zo wreed dat hij daar 
gauw mee stopte. Ook tijdens zijn 
huwelijk werkte hij als stuurman 
op de vaart. Toen  hij bij Wijsmul-
ler werkte was hij zelfs eens twee 
jaar weg. Voor Rachel was dat 
een moeilijke tijd met twee jon-
ge kinderen. Later is hij locodrij-
ver geworden bij de voormalige 
Hoogovens, daar heeft hij tot zijn 
60ste jaar gewerkt. Ook Rachel 
heeft altijd hard gewerkt. Naast 
haar huishouden en de zorg voor 
de kinderen werkte zij bij Hotel 
Royal, maakte zij kantoren schoon 
en hielp zij in de machinefabriek.
Willem Blok had als hobby wan-
delen, biljarten, kaarten en koers-
bal, waarmee hij verschillen-
de prijzen won. Maar omdat zijn 
ogen slechter worden gaat dat 
niet meer. Wel kan hij erg genie-
ten van luisteren naar muziek. 
Het mooiste moment van de dag 
is voor de twee de middag. Want 
‘s morgens verblijft mevrouw Blok 
in de huiskamer, maar ‘s middags 
zijn ze weer gezellig samen. Het 
geheim van een lang en gelukkig 
huwelijk schuilt volgens de twee 
in het elkaar trouw blijven, in goe-
de en slechte tijden.

Velsen steunt 
Voedselbank indirect

Velsen – Raadslid Stapper van 
de PvdA heeft het college van 
de gemeente vragen gesteld 
over steun aan de Voedselbank. 
Dat gebeurde nadat in de Volks-
krant te lezen was dat de armoe-
de toeneemt en dat de Voed-
selbanken momenteel minder 
steun krijgen van supermark-
ten en andere sponsors, vanwe-
ge de crisis, terwijl er meer men-
sen een beroep zouden doen op 
de Voedselbanken. 
Voedselbank Velsen heeft bij na-
vraag geen actuele cijfers kun-
nen ophoesten over toename 
van het aantal aanvragen. Het 

college heeft verder laten weten 
dat directe steun aan de Voed-
selbank niet zal gebeuren, om-
dat het minimabeleid van Vel-
sen erop gericht is een Voed-
selbank overbodig te maken. In 
2009 heeft Stichting Welzijn Vel-
sen een eenmalige bijdrage aan 
Voedselbank Velsen gedaan als 
waardering voor het initiatief. 
Verder steunt de gemeente dit 
particuliere initiatief door gra-
tis huisvesting (in de Brulboei). 
Daarnaast krijgt Socius extra 
geld om te indiceren wie in aan-
merking komt voor de Voedsel-
bank. 

Presentatie over 
Besparingsadvies 
IJmuiden - Weet u al wat de 
beste manier is om minder geld 
uit te geven aan energiekosten?
’s Winters de kachel helemaal uit 
doen bespaart natuurlijk wel op 
stookkosten, maar is niet ideaal 
als je thuis bent.
Overigens als je niet thuis bent 
is ook het niet altijd handig, een 
waterleiding vriest snel stuk. Uit-
eindelijk kost het dan meer dan 
het bespaart.
Maar wat is dan de beste manier 
van besparen op de energie-
nota? Alle gloeilampen vervan-
gen door energiezuinige spaar-
lampen, of stekkers uit stopcon-
tacten halen? Misschien stop-
pen met ventileren en dag en 
nacht alle ramen en deuren ge-
sloten houden? Of de oude CV 
ketel vervangen door een andere 
manier van verwarmen, bijvoor-
beeld een paar elektrische ka-
cheltjes gebruiken als het koud 
wordt? Een andere energiele-
verancier? Is het nu wel of niet 
verstandig om zonnepanelen 
te plaatsen? Hebben de voor-

zieningen die u aanbrengt mis-
schien ook nadelen?
Antwoord op deze en nog veel 
meer vragen krijgt u tijdens de 
presentatie die Ben Wouda van 
Bepramo op 31 oktober geeft in 
gebouw Velserduin aan het Vel-
serduinplein. 
Er wordt uitgelegd waarom een 
maatregel in het ene geval uit-
stekend werkt en geld bespaart, 
maar in een andere situatie 
slecht kan uitpakken voor uw 
gezondheid. 
Ben vertelt niet alleen wat de 
mogelijkheden zijn, er wordt ook 
uitgelegd wat het betekent voor 
het binnenklimaat in uw woning  
(of bedrijf), voor het milieu en 
niet te vergeten: voor uw porte-
monnee.
De verschillende technieken en 
ook de theoretische  achter-
grond worden in begrijpelijke 
taal behandeld en natuurlijk is er 
volop gelegenheid om vragen te 
stellen. 
Zie ook Kijk op www.beproma.nl 
bij ‘Presentatie 31 oktober’. 

Participatiesamenleving 
is nog ver weg
Velsen - De Kanteling van de 
WMO staat voor de verandering 
van de klassieke verzorgings-
staat naar de participatiesamen-
leving. ‘Maar die participatiesa-
menleving is nog ver weg’, valt te 
lezen in de nieuwsbrief van Ge-
handicapten Beraad Velsen. ‘Er 
is meer nodig dan het kabinet 
nu voorstelt. Participatie is alleen 
mogelijk als de samenleving toe-
gankelijk is, dat geldt voor wo-
nen, werk, onderwijs en open-
baar vervoer. Veel gebouwen en 
infrastructuur zijn niet toegan-
kelijk. En als het kabinet wil dat 
mensen langer thuis blijven wo-
nen zullen er in hoog tempo aan-
gepaste woningen moeten wor-
den bijgebouwd. In 2012 was 
het tekort aan dit soort wonin-
gen 84.000. Maar in de begro-
ting blijft dit onderwerp onbe-

sproken. En ook het openbaar 
vervoer is slecht toegankelijk en 
in plaats van investeren, bezui-
nigt de overheid hierop.’
Gelukkig zijn de hoofdingang 
van stadhuis Velsen en de nieu-
we publiekshal wel toegankelijk.
Wilt u meer weten over de acti-
viteiten van Gehandicapten Be-
raad Velsen, schrijf u dan in voor 
de gratis nieuwsbrief of kijk op 
www.gbvelsen.nl. 
Gehandicapten Beraad Velsen is 
nog op zoek naar vrijwilligers die 
vier keer per jaar willen helpen 
bij het maken van de nieuws-
brief. En ook de werkgroep Toe-
gankelijkheid zou graag wat ver-
sterking krijgen voor hun be-
langrijke werk. Bel voor meer in-
formatie: 0255-548542 of mail 
naar: gehandicaptenberaad@
welzijnvelsen.nl. 

Projectmanager voor 
Kustinformatiecentrum
IJmuiden aan Zee – De ge-
meente stelt in 2014 een be-
drag van 100.000 euro beschik-
baar voor een  externe project-
manager voor het Kustinforma-
tiecentrum. Het vinden van vol-
doende fondsenwerving en 
het bijeen brengen van partij-
en vergt meer tijd en inzet dan 
verwacht. De gemeente had ei-
genlijk in 2013 al meer voor el-
kaar willen hebben. Het nieuw te 
bouwen Kustinformatiecentrum 
moet gaan bestaan uit een in-
novatie- en informatiecentrum, 
met daarin het Pieter Vermeu-

len Museum, en mogelijkheden 
voor winkels, horeca en bijvoor-
beeld een buitensport- of evene-
mentenbedrijf. Omdat het pro-
ces al enkele jaren loopt wil de 
gemeente nu een projectmana-
ger inzetten die de verschillen-
de functies van zo’n Kustinfor-
matiecentrum gaat ontwikkelen, 
partijen bij elkaar brengt en mo-
gelijkheden in kaart brengt. Ook 
het werven van de nodige fond-
sen wordt een taak van de pro-
jectmanager. De kosten worden 
betaald uit de begroting Visie op 
Velsen 2025.

Velsen - Rondom het thema ‘Elke 
leerling op een goede plek in de 
brugklas’ kwamen op 16 oktober 
ongeveer 80 collega’s van de ba-
sisscholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs in Velsen bijeen in 
de aula van het Gymnasium Felise-
num. Een werkgroep met acht col-
lega’s vanuit verschillende scho-
len is vanaf juni 2012 met elkaar 
in overleg. Op voordracht van deze 
werkgroep hebben de besturen en 
directeuren van het PO en VO in 
Velsen ‘de toelatingsprocedure PO 
VO voor Velsen’ vastgesteld. Hier-
mee is in goed overleg bepaald 
welke informatie de scholen voor 
primair onderwijs (PO) overdragen 
aan de scholen voor voortgezet 
onderwijs (VO). Zo wordt de ver-
antwoordelijkheid voor de school-
loopbaan van de leerlingen in Vel-
sen gedragen door alle betrok-
kenen. De avond begon met een 
korte toelichting door de voorzitter 
van de werkgroep, Eric Boeijen-
ga, directeur van de Hoeksteen. In 
het tweede deel van de avond was 
er aandacht voor de NIO en voor 
’school is cool’. De NIO is een in-
telligentie onderzoek dat door alle 
groep 8 leerlingen wordt gedaan. 
Een medewerkster van School 
en Onderwijs Service (SOS) leg-
de uit hoe de intelligentie geme-
ten wordt. Zij benadrukte dat het 
resultaat van de NIO slechts een 
onderdeel is in het advies voor de 
verdere schoolloopbaan. Dout-
sen Brunner gaf uitleg over de on-
dersteuning die de vrijwillige men-
toren van ‘School is cool’ kunnen 
bieden bij de overgang van het PO 
naar het VO. Alle leerlingen zijn 
gebaat bij een goede samenwer-
king tussen de scholen, meer bij-
eenkomsten zullen volgen.

Elke leerling 
op zijn plek in 

de brugklas

IJmuiden - Tappen iets uit vervlo-
gen tijden? Door de fi lms als ‘Bil-
ly Elliot’ maar ook door de Neder-
landse tapdansambassadeur en 
zanger Ralph Mackenbach is tap-
dansen in Nederland populairder 
dan ooit. Tapdansen is een vorm 
van dans waarbij ritmische klan-
ken worden gemaakt door tikken 
op de grond met metalen plaat-
jes aan de schoenzolen. De dan-
ser doet daarmee aan een vorm 
van percussie. Op dinsdag 29 ok-
tober (18.00 uur) start het Kun-
stencentrum Velsen een nieuwe 
cursus Tapdans waarbij gedanst 
wordt op verschillende muziek-
stijlen waaronder R&B en Pop. 
Docent Henry Schuurman leert 
de deelnemers in een paar lessen 
al de basis begrippen en daarna 
is the sky the limit. Vanaf dat mo-
ment wordt er gewerkt aan pre-
sentatie waardoor de deelnemers 
een goede choreografi e kunnen 
neerzetten op de eindvoorstelling 
in juni. Zie ook  www.kunstencen-
trumvelsen.nl of bel 0255-510684.

Leren tappen 
als Billy Elliot



IJmuiden - Zondagochtend 27 
oktober start de D.E.M. Duur-
loop om 9.30 uur vanaf de par-
keerplaats bij Zwembad de 
Heerenduinen te IJmuiden. At-
letiekvereniging DEM  Bever-
wijk organiseert in principe een 
keer maand op zondagoch-
tend De D.E.M.-Duurloop in de 
IJmond. De routes lopen over 
verhard en onverhard terrein, 
en zo mogelijk langs bijzondere 
plekken. Deelname is kosteloos 
en op eigen risico/verantwoor-
delijkheid. Geen verzorgings-
posten onderweg. Duur onge-
veer 1.15 uur, maximaal 1.30 
uur, waarbij ook beginnende lo-
pers of loopsters kunnen bijblij-
ven of 1.30 uur, tot 2.00 uur voor 
diegenen die geen moeite heb-
ben met meer kilometers. Altijd 
geldt: samen weg samen te-
rug. De eerstvolgende duurloop 
op 27 oktoboer is 1,5 tot 2 uur. 
Locatie: Zwembad De Heeren-
duinen aan de Heerenduinweg 
6 te IJmuiden. Kledingadvies: 
brandnetel- en windbesten-
dig. Route: Duingebied-Drie-
huis-IJmuiden-duingebied. De 
eerstvolgende datum na 27 ok-
tober is (in principe) 17 novem-
ber (maximaal  1,5 uur) vanaf 
de parkeerplaats bij Pont Bui-
tenhuis, aan de zuidzijde van 
het kanaal. De startplaatsen en 
eventuele wijziging van de da-
tum worden bekend gemaakt 
op www.avdem.nl. 

DEM Duurloop

Santpoort-Zuid – Een verzoek 
van de gemeenteraad om de 
Ruïne van Brederode als Rijks-
monument te behouden lijkt te 
worden gehonoreerd. Het col-
lege heeft het Ministerie hier-
om verzocht. In augustus ont-
ving de gemeente het antwoord 
dat de ruïne kan worden overge-
heveld van de Rijksgebouwen-
dienst naar de Nationale Monu-
mentenorganisatie. De twee or-
ganisaties zijn nu nog met elkaar 
in overleg over de voorwaarden 
waaronder meerdere monumen-
ten in Nederland kunnen wor-
den overgedragen. Medio 2014 
verwacht men hier meer over te 
horen.

Status ruïne

Velserbroek - Afgelopen dins-
dagmorgen hield de politie drie 
mannen aan. De mannen za-
ten in een auto waarin inbre-
kersgereedschap lag. Om-
streeks 02.00 uur trof de poli-
tie een personenauto aan op 
de Velserbroekse Dreef in Vel-
serbroek. Bij een controle van 
het voertuig zag de politie on-
der anderen een koevoet een 
zaklantaarn en bivakmutsen in 
de auto liggen. Omdat de man-
nen geen redelijke verklaring 
hadden voor de aanwezigheid 
van het inbrekersgereedschap, 
werden zij aangehouden.

Inbrekers-
materiaal

Herdenkingsdienst 
gevallenen op zee

IJmuiden - Op zondag 10 no-
vember wordt om 15.30 uur in de 
Nieuwe Kerk de jaarlijkse herden-
kingsdienst voor de gevallenen op 
zee gehouden. Deze dienst is na 
de Tweede Wereldoorlog in het le-
ven geroepen. Inmiddels worden 
alle mensen die hun leven op zee 
lieten herdacht. Het thema van de 
dienst is  ditmaal ‘Zout water in je 
bloed’.
Iedere Nederlander die houdt 
van de zeevaart kent Dorus Rij-
kers die het leven heeft gered van 
487 schipbreukelingen. Om met 
hem te mogen samenwerken als 
Blauwe Zeeridder moest men zijn: 
‘kalm en doortastend’, met ‘zout 
water in hun bloed en avontuur in 
hun gebeente’. 
Wanneer we heden ten dage naar 
de schepen kijken met hun ge-
avanceerde apparatuur en com-
municatie middelen, lijken deze 
tijden ver achter ons te liggen.
De zee is echter nooit veranderd, 
de gevaren bij slecht weer niet te 
onderschatten en de mogelijkhe-
den van de techniek blijven be-
perkt. Bij calamiteiten aan boord 
is de bemanning op zichzelf aan-
gewezen en is het belangrijk dat 
het als team functioneert. Het op 

elkaar aangewezen zijn vormt het 
karakter van een zeevarende. Van-
wege die bijzondere eigenschap-
pen is het alsof er een ander soort 
bloed door zijn aderen stroomt, 
zout water.
Havendominee Rasser zal in zijn 
preek verder ingaan op het heb-
ben van zout water in je aderen. 
Pastor Münch van de Oud Katho-
lieke kerk in IJmuiden zal dit doen 
in zijn gebeden. Ook worden er 
liederen gezongen die in dit te-
ken staan.  
Ds. Bart van Veen van de Gerefor-
meerde Kerk Vrijgemaakt en de 
Christelijk Gereformeerde kerk in 
IJmuiden zal in een toespraak de 
gevallenen op zee herdenken.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het Zaans Interkerke-
lijk Mannenkoor, violist Martin den 
Deugd en een blaas ensemble on-
der leiding van Dick Wardenier.
De Nieuwe Kerk bevindt zich vlak-
bij de sluizen aan de Kanaalstraat 
250. Daar is ruime gratis parkeer-
gelegenheid. Na de dienst wordt 
u in de gelegenheid gesteld na te 
praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Een ieder die 
zich verbonden voelt met de zee-
vaart is van harte welkom.

Lezing: Vorsten bij 
pieren en sluizen
IJmuiden - De maand oktober is 
de Maand van de Geschiedenis 
met als thema ‘Vorst en Volk’. Het 
Zee- en Havenmuseum schenkt 
hier aan-dacht aan door de-
ze maand een kleine expositie 
van foto’s van vorsten bij de pie-
ren en sluizen te tonen. Ook in 
de vaste exposities van het mu-
seum komt dit thema regelmatig 
naar voren.
Op zaterdag 26 oktober en zon-
dag 27 oktober geeft bestuurs-
lid Paul de Ruijter een lezing 
over bezoeken van vorsten aan 
IJmuiden, gekoppeld aan de ont-
staansgeschiedenis van IJmui-

den. De lezing gaat vergezeld 
met historische beeldmateriaal. 
De aanvang van de lezingen is 
13.30 uur en zal plaats vinden in 
het museumcafé. 
Ook zijn er twee nieuwe ten-
toonstellingen. De tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ geeft weer hoe De Visserij-
school een museum werd. In de 
tentoonstelling ‘Een Kabinet van 
Kunst, Kitsch en Kuriosa’ ziet u 
bijzondere objecten uit het mu-
seumdepot. Beide tentoonstel-
lingen lopen tot en met 31 janua-
ri 2014. Zie ook www.zeehaven-
museum.nl.

Theaterconcert Van 
Velzen in Schouwburg

Velsen - Roel van Velzen be-
hoeft weinig introductie. Zijn hits 
‘Baby Get Higher’, ‘When Sum-
mer Ends’ en ‘Love Song’ wor-
den grijs gedraaid op de ra-
dio. Door ‘The Voice of Holland’ 
weet iedereen dat de Gouden 
Harp-winnaar méér kan dan zin-
gen. Op zaterdag 23 november 
(20.15 uur) komt VanVelzen met 
zijn band naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor theaterconcert 
‘The Rush of Life’ vol muziek en 
humor. Met alle grote hits die je 
niet wilt missen.
Bezoekers aan zijn vorige uitver-
kochte theatertour beamen dat 
de grote kleine zanger naast een 
begenadigd muzikant ook een 
geweldig entertainer is: ‘wat een 
fantastische show: muziek, hu-
mor, entertainment en interactie 
met het publiek!’. ‘The Rush Of 
Life’ is een energieke en avond-
vullende muziekvoorstelling die 
de fans dus niet mogen missen. 
Meer dan 65.000 mensen gingen 
hen al voor bij de theatershow 
van VanVelzen. Op zaterdag 23 
november brengt VanVelzen 
‘The Rush Of Life’ in de Stads-
schouwburg Velsen. Nieuwsgie-
rig geworden?

Lezersactie: win gesigneerde 
DVD of poster
Speciaal voor lezers van de Jut-
ter/Hofgeest heeft Roel van Vel-
zen een leuke aanbieding: re-
serveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789 o.v.v. ‘Jutter’ een of meer 

tickets voor zijn show op zater-
dag 23 november in de Stads-
schouwburg Velsen en maak 
kans op een gesigneerde DVD 
van zijn vorige theatertour ‘Hear 
Me Out’ of op een van de vijf ge-
signeerde posters. De winnaars 
krijgen persoonlijk bericht.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255 - 515789. (foto: Ru-
ben van Vliet)

Grote belangstelling bij 
Vrijwilligersbijeenkomst
IJmuiden - Op woensdag 16 ok-
tober vond er in de Bibliotheek 
Velsen, onder grote belangstel-
ling, een vrijwilligersbijeenkomst 
plaats, waarbij Velisena Advoca-
tuur en Zicht Risico- en Verzeke-
ringsadviseurs uit IJmuiden de ju-
ridische- en verzekeringstechni-
sche aspecten van vrijwilligers-
werk onder de loep namen. Ruim 
dertig verschillende vrijwilligersor-
ganisaties uit Velsen waren bij de-
ze bijeenkomst aanwezig en wer-
den aan de hand van casussen 
en praktijkvoorbeelden door ad-
vocaat Erik de Groot en verzeke-
ringsadviseur Dick Slieker geïnfor-
meerd over de risico’s die je als be-
stuurder van een vrijwilligersorga-
nisatie kunt lopen en wat je hierte-
gen kunt doen. Onderwerpen die 

aan de orde kwamen waren be-
stuurdersaansprakelijkheid, risico-
aansprakelijkheid, Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG), vrijwilligers-
vergoedingen, de nut en nood-
zaak van het afsluiten van vrijwilli-
gersovereenkomsten en de ANBI-
status. Gastspreker Kees Buis van 
de IJRB gaf de deelnemers nog de 
tip om vooral ook eens bij colle-
ga-vrijwilligersorganisaties te kij-
ken hoe zij met bepaalde situaties 
omgaan om op die manier van el-
kaar te kunnen leren. Op www.ve-
lisena.nl staan inmiddels een mo-
del vrijwilligersovereenkomst en 
een modelbrief met betrekking tot 
het toekennen/afzien van een vrij-
willigersvergoeding. Beide docu-
menten zijn voor vrijwilligersorga-
nisaties kosteloos te downloaden.

24 oktober 2013 17



24 oktober 201318

Boswachter 
zoekt tuinbaas
Velsen-Zuid - Natuurmonumen-
ten zoekt een speciale vrijwilli-
ger. Lijkt het je leuk om mee te 
werken aan een prachtige histo-
rische buitenplaats? Wil je mee-
denken over de ontwikkeling van 
buitenplaats Beeckestijn? Heb je 
gevoel voor schoonheid én lijkt 
het je leuk om sturing te geven 
aan een enthousiaste groep vrij-
willigers van Natuurmonumen-
ten? Natuurmonumenten is op 
zoek naar een vrijwillige tuinbaas 
die zich een paar maal per week 
enkele uren wil inzetten om sa-
men met een nieuwe enthousias-
te groep vrijwilligers de siertuinen 
van Beeckestijn mooi wil houden. 
Het zou geweldig zijn als je het 
cultuurhistorische verhaal van 
Beeckestijn kent of wil leren ken-
nen en daarbij de visie van Na-
tuurmonumenten over het land-
goed eigen maakt. Verder krijg je 
onkostenvergoeding voor vervoer 
en een vrijwilligerspas voor kor-
ting op producten van Natuur-
monumenten. Reageer voor 15 
november, dan nemen zij contact 
met je op. Mocht je meer infor-
matie willen dan kun je contact 
opnemen met boswachter Mike 
van Leeuwen op m.vanleeuwen@
natuurmonumenten.nl. 

Presentatie 
‘De Zandpoort 2013’

Santpoort- - Zaterdag 26 ok-
tober wordt ‘De Zandpoort 
2013’, de jaarlijkse uitgave van 
de Stichting Santpoort, feeste-
lijk gepresenteerd. Tijdens de 
bijeenkomst vertelt een van de 
auteurs, Jos Diekstra over Ken-
nemergaarde, een ‘Pareltje in 
Velsen’, dat dit jaar 100 jaar be-
staat. Huis en park zijn groten-
deels rijksmonumenten. 
Vanaf volgende week is het 
jaarboek met 60 pagina’s inte-
ressante verhalen over Sant-
poort-Noord en –Zuid, verkrijg-
baar bij Brederodeboeken in 
Santpoort-Noord. De bijeen-
komst is in ‘t Brederode Huys, 

Bloemendaalsestraatweg 201, 
Santpoort-Zuid. 
Programma: 15.00 uur inloop, 
15.30 uur presentatie door Jos 
Diekstra over Kennemergaar-
de, overhandiging van het eer-
ste exemplaar aan wethou-
der Westerman, napraten tot 
17.00 uur met hapje en drank-
je. Naast de donateurs zijn ook 
andere belangstellenden wel-
kom. 
Aanmelden kan nog tot en met 
donderdag 24 oktober onder 
vermelding van naam, telefoon-
nummer. Of e-mail via stich-
tingsantpoort@gmail.com en 
023-5382640.

Als de Brandweer in de 
Halve Maan

Santpoort-Noord - Na ruim 
twee jaar staat op zondag 27 ok-
tober om 17.00 uur de band Als 
de Brandweer in café De Halve 
Maan aan de Hagelingerweg. De 
band zal weer veel nieuw werk te 

laten horen.
Met zangeres Francis Handgraaf, 
Robin van Rijswijk op gitaar en 
Frank Barnhoorn op toetsen is 
dit weer een echte Santpoortse 
thuiswedstrijd. 

Kunstlijn in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Dit jaar 
doet Cultuur in de Dorpskerk, 
Burgemeester Enschedélaan 67, 
voor de tiende keer mee aan de 
Kunstlijn van Haarlem en om-
streken.
Zoals gewoonlijk is er ook nu 
weer een expositie met kunst-
werken van gerenommeerde 
kunstenaars die bekend zijn in 
binnen- en buitenland.
Menno Jonker is één van de 
meest gewaardeerde heden-
daagse glaskunstenaars ter we-
reld. Zijn werk wordt geroemd 
om haar technische perfectie, 
de oorspronkelijke en eigen vor-
mentaal en het innovatieve ma-
teriaalgebruik. Zie ook www.
mennojonker.nl.
De doeken van Henk Metse-
laar roepen associaties op met 
de verhalende schilderkunst van 
de 17de en 18de eeuw. Zie ook 
www.henkmetselaar.nl.
Jack Prins is een ‘beeldbouwer’, 

een uitvinder die met zijn han-
den denkt en die zijn waarne-
mingen met passie vertaalt naar 
zijn eigen bouwsels. Zie ook 
www.jackprins.nl
Het werk van Mieke de Groot 
heeft zich stap voor stap ont-
wikkeld en zij is altijd heel dicht 
bij materiaal en techniek geble-
ven. Het resultaat is een oeu-
vre, dat je voor 100% tot de ke-
ramiek kunt rekenen, maar tege-
lijkertijd zijn plaats opeist in een 
veel breder gebied van de beel-
dende kunst. Zie ook www.mie-
kedegroot.nl.
Op zondagmiddag wordt de 
Kunstlijn muzikaal afgesloten 
door Johan Bronsveld - vleugel 
en Arjan Westmaas - saxofoon. 
Zie ook www.cultuurindedorps-
kerk.nl.
De Kunstlijn wordt gehouden op 
zaterdag 2 november van 11.00 
tot 17.00 uur en op zondag 3 no-
vember van 12.00 tot 17.00 uur.

Santpoort-Noord - De poli-
tie heeft in de nacht van vorige 
week woensdag op donderdag 
een 25-jarige Beverwijker aange-
houden op verdenking van een 
poging straatroof van een hoog-
bejaarde vrouw in Santpoort-
Noord. Woensdagavond rond 
20.30 uur werd bij de politie ge-
meld dat een onbekende man 
tweemaal had geprobeerd om 
een 79-jarige vrouw van haar tas 
te beroven op het Burgemeester 
Weertsplantsoen. Een wijkagent 
stuurde vrij snel na dit incident 
een getuigenoproep via twitter. 
Hierna kwam een melding bin-
nen bij de politie van een alerte 
getuige die het kenteken had ge-
noteerd van de brommer van de 
dader. Hierop heeft de politie de 
verdachte weten te traceren en 
aangehouden. De 25-jarige ver-
dachte, afkomstig uit Beverwijk, 
wordt verhoord. De hoogbejaar-
de vrouw was door het incident 
vreselijk geschrokken. Zij had 
woensdagavond boodschappen 
gedaan, toen een man tot twee-
maal toe probeerde de vrouw van 
haar winkeltas te beroven. De 
vrouw wist dit te voorkomen en 
zich los te rukken van haar bela-
ger. De vrouw wist een fl at in te 
vluchten, waar zij werd opgevan-
gen door bewoners, die vervol-
gens de politie alarmeerden. De 
politie zet het onderzoek voort.

Verdachte 
poging 

straatroof 
aangehouden

Oproep voor kunstenaars 
Kennemer Landschap

Velsen - Aan het einde van het 
jaar geeft Buitenplaats Beec-
kestijn ruimte aan kunstenaars 
uit de omgeving. Van 24 no-
vember tot en met 12 januari 
is er op Beeckestijn een nieu-
we tentoonstelling te zien over 
het Kennemer landschap. Lo-
kale landschappen, vervaardigd 
door lokale kunstenaars. Dit lo-
kale landschap kent veel ver-
schillende vormen. Natuurlijk 
denken we hierbij aan de zee, 
het strand en de duinen. 
Daarnaast is de binnenduin-
rand een prachtig natuurge-
bied waar in de loop der tijd 
verschillende landgoederen 
en buitenplaatsen ontstonden. 
Maar niet alleen de ongerepte 
natuur spreekt tot de verbeel-
ding, het Kennemer landschap 
laat ook een sterke verstedelij-

king zien, waarbij de havens en 
de industrie een grote rol spe-
len. Tijdens de tentoonstelling 
wil Buitenplaats Beeckestijn 
graag kunstwerken laten zien 
die Kennemerland in al z’n fa-
cetten verbeelden: Schilderijen, 
tekeningen, foto’s en beelden.
Buitenplaats Beeckestijn roept 
kunstenaars in Kennemerland 
op om hun werk aan te melden 
voor deze tentoonstelling. Men 
vraagt beeldend kunstenaars 
hun beste ‘landschap’ in te 
zenden. Inschrijfformulier is te 
vinden op www.buitenplaats-
beeckestijn.nl. De tentoonstel-
ling Kennemer landschappen 
is een verkooptentoonstelling. 
Van elke verkoop gaat 20 pro-
cent naar een goed doel: het 
behoud van Buitenplaats Beec-
kestijn.

Milan Dikker houdt van 
opgeruimd is netjes
Velserbroek - Thea Diekmann 
zag vanuit haar woning aan de 
Ans Rosendahlstraat dat er hard 
werd gewerkt aan onkruidbe-
strijding in haar buurt. 
Het is natuurlijk altijd fi jn dat dit 
gebeurt, omdat de buurt er veel 
mooier op wordt als onkruid en 
vuil van straat verdwijnen. Maar 
het opvallende van deze ac-
tie was dat de straten werden 
schoongemaakt en het onkruid 
bij de bomen werd weggehaald 
door een schooljongen. Thea 

stapte op hem af om te vragen 
waarom hij dit deed. ,,Ik vind het 
gewoon leuk’’, zei Milan Dikker. 
Hij was al een paar dagen lekker 
aan het werk met zijn kruiwagen, 
hark en bezem en zag de stra-
ten om hem heen steeds scho-
ner worden. 
Vaak zie je aan kinderen al een 
beetje toekomstperspectief. Wat 
zal Milan later worden? Tuinar-
chitect, stratenmaker of gewoon 
een heel opgeruimde huisman? 
(foto: Thea Diekmann)



IJmuiden - De bazaarcommis-
sie van de Nieuwe Kerk, IJmui-
den-West, kan terugzien op 
een gezellige bazaar met een 
fijne sfeer en zelfs het weer 
werkte mee.  De belangstel-
ling was groot en de vele vrij-
willigers hadden het druk met 
de verkoop van hun waren. Ook 
de doelstelling is gehaald en de 
vernieuwde gevel van de Rank 
kan worden afbetaald. Helaas 
is niet alles vlekkeloos verlo-
pen, door omstandigheden kon 
de trekking van de Grote Ver-
loting niet ‘live’ plaatsvinden. 
Dit is op een later tijdstip ge-
daan en wel op vrijdag 11 ok-
tober in het kantoor van notaris 
Mr. Erik Ros. De uitslagen zijn: 
1ste prijs, weekend/midweek 
Eureka: lotnummer 1109: 2de 
prijs, robot-stofzuiger: lotnum-
mer 2043; 3de prijs een tablet 
op lotnummer 1830; 4de prijs, 
een pannenset, is voor lotnum-
mer 1488 en de 5de prijs, een 
Dolby surround system viel op 
lotnummer 1740. 
De winnaars kunnen zich mel-
den bij de bazaarcommissie of 
bij de desbetreffende verko-
per van de loten. Tegen inleve-
ring van het winnende lot kun-
nen zij dan de prijs in ontvangst 
nemen.

Verloting 
bazaar Nieuwe 

Kerk 

Feestelijke onthulling 
naambord De Klipper
IJmuiden - Vorige week dins-
dag 8 hebben alle leerlingen en 
teamleden het nieuwe naam-
bord voor De Klipper, locatie 
Sluiswijk, aan het Koningsplein 
feestelijk onthuld. De koers die 
binnen zichtbaar en merkbaar 
is, is nu ook duidelijk te zien aan 
de buitenkant van de school. 
Op het naambord prijkt het be-
kende schip en in de nieuwe 
schoolkleuren, met de warme 
kleur terra, is nu ‘voor Dalton-
onderwijs’ toegevoegd.
Nadat alle leerlingen zich verza-
meld hadden rondom het nieu-

we bord, gaf de directeur het 
startsein voor luid voetenge-
trappel om het geheel een beet-
je spannend te maken. 
Daarna lieten drie kinderen een 
afsluitend geluid horen met een 
muziekinstrument en een lui-
de bel, waarna de bellenblazers 
prachtige luchtbellen richting 
het bord bliezen. 
Met het verwijderen van de 
vlaggetjes was het bord offici-
eel onthuld en klonk er luid ap-
plaus en gejuich. Iedereen is 
trots op alle Daltonontwikke-
lingen.

Nacht van de Nacht
bij Tata Steel

IJmuiden - Tata Steel in IJmui-
den neemt op zaterdag 26 ok-
tober wederom deel aan de 
Nacht van de Nacht. Op di-
verse locaties op het bedrijfs-
terrein wordt dan de verlich-
ting uitgeschakeld. Vanzelf-
sprekend alleen waar dat geen 
gevolgen heeft voor de veilig-
heid. Het milieubeleid van Tata 
Steel is erop gericht om de im-
pact van de bedrijfsprocessen 
op de omgeving te minimali-
seren. Binnenkort is de doek-
filterinstallatie van de Sinter-
fabriek volledig operationeel. 
Er worden maatregelen geno-
men om overlast van stof, geur 
en geluid te beperken. En Ta-
ta Steel in IJmuiden heeft de 
hoeveelheid energie die nodig 
is voor het maken van een ton 
staal met zo’n 30% weten te 
verminderen sinds 1990.
,,Ons staalbedrijf behoort tot de 
meest duurzame staalbedrijven 
ter wereld”, aldus Dook van den 
Boer, directeur van Tata Steel in 
IJmuiden.
 ,,We zijn ons ervan bewust dat 
licht niet overal nodig is. Daar-
om werken we nu aan het sy-
stematisch optimaliseren van 
de verlichting op ons terrein. 
Waar de veiligheid niet in het 
geding is, gaat verlichting uit 
of wordt schakelbaar gemaakt. 
Op deze manier hopen we een 
steentje bij te dragen aan het 
terugdringen van de verstoren-
de invloed van nachtelijke ver-
lichting. En dit draagt tevens bij 

aan het verder reduceren van 
ons energieverbruik”, aldus Van 
den Boer.
De doelstelling van het pro-
gramma om verlichting te mini-
maliseren is het beperken van 
de impact van nachtelijke ver-
lichting op mens en natuur met 
behoud van een veilige werk-
omgeving. 
Het programma draagt tevens 
bij aan het reduceren van het 
energieverbruik. Er zijn al een 
aantal maatregelen getroffen. 
Kantoorverlichting is fors ge-
reduceerd door het installeren 
van bewegingssensoren. Op 
het gebied van buitenverlich-
ting is inmiddels op een aan-
tal locaties, waaronder Dom-
pelverzinklijn 3 en het schroot-
park, een deel van de verlich-
ting schakelbaar gemaakt. Bij 
deze bedrijfsonderdelen is een 
deel van de verlichting los-
gekoppeld van de straatver-
lichting op het terrein van Ta-
ta Steel. Die verlichting is nu 
standaard uit en kan middels 
een drukknop worden aange-
zet. 
Net als bij het programma om 
energie te besparen, worden 
alle bedrijfsonderdelen van Ta-
ta Steel in IJmuiden doorge-
licht op mogelijkheden om ver-
lichting uit te schakelen of te 
verminderen. Dat laatste kan 
onder meer door zijwaartse 
uitstraling te beperken (gerich-
ter verlichten) of te kiezen voor 
andere soorten verlichting.

Tussen vrijdag 11 oktober 18.15 
uur en zaterdag 12 oktober 09.45 
uur is iemand met auto/motor/
scooter of iets dergelijks tegen 
mijn auto aangereden, met flinke 
schade als gevolg. Ik ben nu ern-
stig gedupeerd omdat de veroor-
zaker geen gegevens heeft ach-
tergelaten. 
Mijn auto is een vrij nieuwe witte 
Kia Rio en hij stond geparkeerd 

aan de Keetberglaan, ter hoogte 
van nummer 7 (dat is het doodlo-
pende straatje). 
Hij stond netjes in een parkeer-
vak en de schade zit aan de be-
stuurderskant. 
Heeft u iets gezien of gehoord 
dan verneem ik dat graag!

Familie de Vos, telefoon 0255-
522031 of inadevos@kpnmail.nl 

Gratis hoortoestel
batterijen bij  
Van Boxtel  IJmuiden 

Team Van Boxtel hoorwinkel

IJmuiden heet u welkom 

op Plein 1945 1

of bel (0255) 517 225

Als u nu langskomt bij uw  

Van Boxtel hoorwinkel in IJmuiden 

voor een gratis deskundige en 

vrijblijvende hoormeting, ontvangt 

u bij aanschaf van een hoortoestel 

5 jaar lang gratis hoortoestel

batterijen!

Uw voordeel

Iedereen die een hoortoestel draagt, weet het: de kosten van uw  

batterijen zijn niet gering. Kom daarom naar Van Boxtel  IJmuiden en 

profiteer direct van deze unieke aanbieding. De actie loopt tot en met 

31 oktober 2013. Vraagt u in de winkel even naar de voorwaarden?  

Uw voordeel kan oplopen tot € 600,! Wij zien u graag in onze winkel.

Nu tijdelijk  

5 jaar  

GraTIs  

hoortoestel

batterijen
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Onkruid-
bestrijding kan 

groener
Velsen – Een motie van D66 raads-
lid Marc Hillebrink om te stoppen 
met het onkruidbestrijdingsmiddel 
Roundup is aangenomen dankzij 
steun van PvdA Velsen. Hillebrink 
riep in de motie op te stoppen met 
alle bestrijdingsmiddelen die gly-
fosfaat bevatten. Ook wil hij dat de 
gemeente inwoners gaat informe-
ren over alternatieve bestrijdings-
middelen en de risico’s van mid-
delen als Roundup. Bestrijdings-
middelen met glyfosfaat vormen 
een gezondheidsrisico voor mens 
en dier. In een aantal gemeenten 
in Nederland zijn deze middelen al 
verboden. Het middel past boven-
dien niet bij het groene imago van 
Velsen. Men verwacht dat de mid-
delen in de toekomst ook verbo-
den worden voor gebruik in open-
bare ruimtes en later ook voor ge-
bruik door particulieren en bedrij-
ven. De gemeente Velsen experi-
menteert al met alternatieve on-
kruidbestrijdingsmiddelen, zoals 
thermisch (met heet water, stroom 
of branden) en mechanisch (zoals 
borstelen) of combinaties hiervan. 
Er wordt nu bekeken of deze alter-
natieven voldoen of dat er aanvul-
lende middelen nodig zijn. Het col-
lege gaat nog uitzoeken wat deze 
manier van onkruidbestrijding be-
tekent voor de portemonnee en 
het straatbeeld.

Biblionet 
voorziet Velsen 

van digitale 
sociale kaart

Velsen – ‘Waar moet ik in Velsen 
zijn voor maaltijdservice, kinder-
opvang, buurtactiviteiten of  cul-
tuur?’ De antwoorden op deze vra-
gen zijn vanaf 2014 te vinden op 
de digitale sociale kaart van Bibli-
onet. Daarmee kun je op de com-
puter op zoek gaan naar antwoor-
den op vragen over wonen, zorg en 
welzijn. In de toekomst krijgt elke 
gemeente nog meer taken, zoals 
jeugdzorg, participatie naar werk 
en persoonlijke verzorging. De di-
gitale sociale kaart zorgt ervoor 
dat burgers zelf antwoorden op 
vragen kunnen vinden of kunnen 
opzoeken waar zij terecht kunnen 
voor diensten of organisaties. Vel-
sen heeft voor de digitale sociale 
kaart van Biblionet gekozen van-
wege onder meer het brede be-
reik, de goede toegankelijkheid in 
vormgeving en taal en de duide-
lijke inhoud. Ook de zoekmachine 
van Biblionet werkte beter dan die 
van de andere twee aanbieders. 
Omdat ook de gemeenten in de 
regio IJmond en Zuid-Kennemer-
land voor Biblionet hebben geko-
zen, maakt dat het samenwerken 
gemakkelijker. De kosten voor de 
aanschaf van de digitale sociale 
kaart zijn 23.000 euro. Daarnaast 
kost het jaarlijks abonnement voor 
onderhoud 7.000 euro.

Nieuwe opzet Tata 
Steel Chess Tournament
Regio - Na 75 jaar krijgt het Ta-
ta Steel Chess Tournament  een 
nieuwe opzet.
,,Het toernooi is een van de 
meest prestigieuze schaaktoer-
nooien ter wereld”, aldus Dook 
van den Boer, directeur Tata 
Steel in IJmuiden. ,,Aan die tra-
ditie houden we vast. Om het 
toernooi nog meer allure te ge-
ven, gaan de grootmeesters uit 
de A-groep echter één dag in 
het Rijksmuseum in Amsterdam 
en één dag op High Tech Cam-
pus Eindhoven spelen”, zo maak-
te Van den Boer vorige week be-
kend. De topschakers zullen in 
twee grootmeestergroepen de 
strijd met elkaar aangaan. Voor-
heen waren dat drie groepen. De 
opzet van de amateurtoernooien 
blijft onveranderd. De 76ste edi-
tie van het Tata Steel Chess Tour-
nament vindt plaats van 10 tot 26 
januari 2014.
,,De campus is een plek waar 
uitzonderlijke geesten zich thuis 
voelen”, aldus Bert-Jan Woert-
man, Marketing & Communicati-
ons Director van High Tech Cam-
pus Eindhoven. ,,Topschakers en 
medewerkers van de Campus-
bedrijven spreken dezelfde taal. 
Ze delen de passie voor het op-
lossen van complexe proble-
men door de logische inzet van 
kennis en creativiteit. Een per-
fecte ‘match’ wat mij betreft.” 
De grootmeestergroep A zal op 
donderdag 23 januari haar ne-
gende ronde  op High Tech Cam-
pus Eindhoven spelen.
Wim Pijbes, hoofddirecteur van 
het Rijksmuseum: ,,Wij verheu-
gen ons erop om één dag lang 
niet alleen het museum te zijn 

met de grootste collectie ou-
de meesters, maar ook met het 
hoogste aantal grootmeesters. 
Zij zullen woensdag 15 januari in 
het Rijksmuseum de vierde toer-
nooironde spelen.’’
Voor jongeren uit de twee ex-
tra speelsteden wordt een spe-
ciaal programma ontwikkeld. Het 
deelnemersveld van de A-groep 
is nagenoeg compleet. Met een 
gemiddelde rating van 2.744 be-
looft de strijd in de A-groep van 
het toernooi op voorhand weer 
ijzersterk te worden. Traditie-
getrouw is de jeugdige inbreng 
in het Tata Steel Chess Tourna-
ment groot. Met de deelname 
van Anish Giri (1), Wesley So (2) 
en Richard Rapport (4) doen drie 
spelers uit de Top 5 van de bes-
te juniorenschakers ter wereld 
mee. De Nederlandse inbreng 
wordt naast Giri geleverd door 
Loek van Wely, de nummer twee 
van Nederland en al meer dan 
twintig keer deelnemer. De we-
reldwijde vereniging van schaak-
spelers (ACP) heeft begin dit jaar 
het Tata Steel Chess Tournament 
de prestigieuze prijs ‘Toernooi 
van het jaar 2012’  toegekend. 
Het is het tweede opeenvolgen-
de jaar dat het schaaktoernooi 
uit Wijk aan Zee deze prijs ont-
vangt.
De inschrijvingen voor de ama-
teurtoernooien is van woensdag 
30 oktober tot en met de eerste 
week van januari 2014, maar de 
organisatie raadt aan om niet te 
lang te wachten. Op www.tatas-
teelchess.com is vanaf 30 okto-
ber alle informatie over de in-
schrijfprocedure te vinden. (Fo-
to: Vincent Bloothoofd)

Witte Theater wordt 
mogelijk verkocht
IJmuiden – De onderhande-
lingen met de beoogde exploi-
tant van het Witte Theater heb-
ben nog niet tot succes geleid. 
Het huurprijzenbeleid van de ge-
meente en andere factoren zou-
den tot een niet rendabele si-
tuatie leiden. Daarom wordt nu 
de mogelijkheid onderzocht het 

pand aan de exploitatnt te ver-
kopen. Investeerders aantrek-
ken zou voor de exploitant waar-
schijnlijk makkelijker zijn met het 
pand in eigendom. Voor de ge-
meente was de verhuuroptie een 
voorkeur omdat in het pand ook 
nog andere huurders zijn, zoals 
het Decoratelier en Seaport.

Notaris en advocaat 
houden inloopspreekuur
IJmuiden - Notarishuis 
IJmond start met een gecom-
bineerd inloopspreekuur in het 
eigen kantoor aan de Dokweg 
in IJmuiden. 
,,We verwachten dat het inloop-
spreekuur net zo succesvol zal 
worden als het inloopspreek-
uur in Velserbroek”, aldus Eric 
Ros. Notarishuis IJmond houdt 
iedere eerste donderdagavond 
van de maand tussen 18.00 en 
20.00 uur spreekuur in de bibli-
otheek van Velserbroek. Men-
sen kunnen hier terecht met 
een vraag of voor een vrijblij-
vend gesprek.
Hetzelfde zal nu ook plaatsvin-
den op de laatste donderdag-
avond van de maand, maar dan 
in het kantoor in IJmuiden en 
telkens met een andere bezet-
ting. 
In IJmuiden zal naast de no-
taris ook advocate Mirjam van 
der Staaij aanwezig zijn. Zij is 
werkzaam bij Parmentier & 
Oass Advocaten uit Haarlem 
en houdt zich met name bezig 
met familierecht en arbeids-
recht. Van der Staaij kent de 
IJmond goed. Zij heeft geruime 
tijd in Beverwijk gewerkt.
Door een gecombineerd in-
loopspreekuur in IJmuiden te 
houden wordt er aan cliën-

ten een nog betere service en 
dienstverlening geboden.
Heeft u een vraag voor Eric Ros 
of Mirjam van der Staaij, of is 
er een kwestie die u graag wilt 
bespreken? Kom dan langs 
op donderdag 31 oktober tus-
sen 18.00 en 20.00 uur bij No-
tarishuis IJmond, Dokweg 31 
in IJmuiden of bel voor een af-
spraak: 0255–547500. 
Zie ook www.nhij.nl of www.
parmentieroass.nl.

Kunstencentrum zoekt 
stoere jongens en meisjes
IJmuiden - Het Kunstencen-
trum Velsen is dé plek in de 
IJmond om onder leiding van 
professionals hippe dansen in 
te studeren. Steeds meer jon-
geren weten het centrum aan 
de Troelstrastraat dan ook te 
vinden om zich te bekwamen 
in diverse dansstijlen. 
Na de herfstvakantie starten 
twee korte cursussen waar de 
harten van stoere jongens en 
meiden die van dansen hou-
den sneller gaan kloppen. Si-
van Isik die werkte met chore-
ografen van Michael jackson 
én Usher en ster was in diverse 
shows van ISH komt in Velsen 
een HipHop Cursus geven. Re-
my Koffijberg danste in aren-
ashows van grote sterren als 
als Diana Ross en Lionel Ri-
chie. Op televisie was hij te zien 
in ‘So You Wanna Be A Popstar’. 
De perfecte docent dus voor de 
nieuwe cursus ‘Clipdance’. Bij 
‘Clipdance’ is het de bedoeling 
dat men precies dezelfde be-
wegingen maakt als de arties-
ten en dansers in officiële mu-
ziekclips.
Justin Timberlake, Lady GaGa, 
Beyoncé, Michael Jackson. Al-
lemaal topartiesten met fantas-
tische videoclips. Sta jij ook al-
tijd mee te dansen met zulke 
videoclips? Dan is dit je kans! 
Vanaf woensdag 30 oktober 
kun je in tien lessen clipdan-

ce een videoclip opnemen met 
toffe dansen. De eerste acht 
lessen leer je alle dansen en de 
laatste twee lessen nemen we 
de dansclip dan op. Het eind-
resultaat is dan vanaf februari 
terug te zien op de website van 
het Kunstencentrum. 
De hiphop is als muziek- en 
dansstijl in de straten van New 
York geboren. Toen was het al 
de dans- en zangstijl waarmee 
de nieuwe generaties hun ei-
gen geluid konden laten horen. 
En dat is de hiphop nog steeds. 
Daarom is het genre ook nog 
zo populair en vormt zij de 
dansbasis van ontelbare tv-
clips en theaterspektakels. On-
ze docent Sivan Isik leerde in 
de beroemde Duitse dansstad 
Wüppertal zijn eerste hiphop-, 
waving- en glidingskills. Na zijn 
opleiding kreeg Sivan de kans 
om te werken met toonaange-
vende choreografen die ook 
meewerkten aan de shows van 
topsterren als Michael Jack-
son en Usher. Na optredens 
in grote Duitse shows, waarin 
hij hiphop, Popping & Booga-
loo, Robot, Animation, Locking 
en House combineerde, kwam 
Sivan in 2006 naar Nederland 
waar hij onder andere optrad 
met de befaamde Nederlandse 
dansgroep ISH. 
Zie ook www.kunstencentrum-
velsen.nl of bel 0255-510684.
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Gratis training 
‘Liever bewegen 

dan moe’
Velsen - Op dinsdag 29 oktober 
start de training ‘Liever bewegen 
dan moe’, verzorgd door Context 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn Velsen. Het is een vrou-
wen-fi t-programma van acht 
keer een dinsdagochtend, waar-
in vrouwen gezondheidsinforma-
tie krijgen en samen de condi-
tie verbeteren. Bent u vaak moe 
en komt u moeilijk in beweging? 
Of heeft u stress of pijnklachten, 
waarvoor de huisarts geen oor-
zaak kan vinden? Dan is: ‘Lie-
ver bewegen dan moe’ iets voor 
u. ,,Als je beweegt, denk je niet 
aan andere dingen”, zei één van 
de deelnemers aan de groep. 
Het programma duurt acht we-
ken en wordt gegeven door een 
sporttrainer en een preventie-
deskundige van Context. De eer-
ste bijeenkomst is een voorlich-
ting over het programma. De an-
dere zeven bijeenkomsten be-
ginnen met een gezondheids-
voorlichting. Hierin krijgt u infor-
matie over gezonder leven, zoals 
hoe om te gaan met stress, min-
der te piekeren, slaaptips en voe-
dingsadvies. Daarna vindt er bui-
ten en binnen een training in ac-
tief wandelen/bewegen plaats. 
Daarbij gaat het niet om pres-
tatie; komen en meedoen is het 
belangrijkste. ‘Liever bewegen 
dan moe’ start op dinsdagoch-
tend 29 oktober om 09.30 uur tot 
11.30 uur bij Sportpark Zeewijk, 
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden. 
Kom gerust kijken of het iets voor 
u is. Voor aanmelding of informa-
tie kunt u contact opnemen met 
Context via 088-3571980 of 088- 
3571790 of een e-mail verzenden 
naar noordholland@context.nl. 
Ook kunt u zich aanmelden via 
Stichting Welzijn Velsen t.n.v. Liza 
Ronde, buurtsportcoach volwas-
senen via 06-12798959. Zie ook: 
www.context.nl/www.welzijnvel-
sen.nl.

Puberruil in IJmuiden
IJmuiden - Josephine van groep 
8 van basisschool De Zandloper 
heeft zich opgegeven voor het 
televisie programma Puberruil. 
Op donderdag 10 oktober werd 
zij opgehaald door leden van het 
programma. Zij is vervolgens een 
aantal dagen te gast geweest in 
een gezin in Doesburg. Josephi-
ne heeft fantastische dagen ge-
had.
Madelief, waar ze mee ruilde, was 

te gast op de Zandloper. Zij kreeg 
, net als Josephine in Doesburg, 
een opdracht waar ze voldoen-
de voor moest scoren. Omdat Jo-
sephine zingt in de meidengroep 
De Topys uit IJmuiden heeft Ma-
delief opgetreden op school. 
Daar werd zij beoordeeld door de 
meidengroep  Djumbo. Het was 
een geslaagd optreden. Wanneer 
de uitzending wordt uitgezonden 
is nog niet bekend.

Leuke dingen bij 
Stormvogels-DEM!
IJmuiden - Zondag 27 oktober 
speelt op sportpark Zeewijk de 
altijd leuke en spannende derby 
tussen IJVV Stormvogels en DEM. 
Aanvang 14.00 uur. Het 3e 11.00 
uur en 4e 12.00 uur spelen ook 
thuis tegen respectievelijk Bever-
wijk en DIOS.
En wat te denken van het bo-
venaan staande 2e elftal dat om 
11.00 uur, ook thuis, de degens 
kruist met Spirit’30. En om 13.00 
uur spelen de dames 1, ook al bo-
venaan op hun ranglijst, eveneens 
thuis tegen Haarlem-Kennemer-

land. Alsof dit offi ciële program-
ma al niet leuk genoeg is geven 
de veteranen van Stormvogels en 
VSV om 12.00 uur een voorproef-
je op het spektakel van later die 
middag. De oud eerste elftalspe-
lers zetten hun beste beentje voor. 
Na afl oop van de wedstrijd van 
het huidige eerste, zal het goed 
vertoeven zijn in de altijd gezellige 
kantine van IJVV Stormvogels met 
een live optreden van Peter de 
Haas. Kortom veel leuke dingen 
op sportpark Zeewijk op zondag 
27 oktober. Zorg dat je er bij bent.

Kandidatenlijst LGV
Velsen - Tijdens een bijeen-
komst van Levendig Gezond Vel-
sen (LGV) zaterdag 19 oktober, 
is de kandidatenlijst opgesteld 
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen op woensdag 
19 maart 2014.
Op de lijst staan de volgende 
kandidaten: 1. Leo Kwant, lijst-
trekker: 2 Floor Bal; 3. Piet van 
Deudekom; 4. Fred Kappen; 5. 

Gré Broek; 6. Alma Blomsma; 7. 
Frits Vrijburg; 8. Rob van Schie; 
9. Milco Kwant; 10. Sige Bart; 
11. Nick Rompa; 12. Don Ver-
hulst;  13. Ton Schroor; 14. Wim 
Nieuwenhuis; 15. Gerard Broek-
huijsen; 16. Wim Geels; 17. Jef-
frey Folkerts en 18. Gerard Vos-
se. Mogelijk komen er binnen-
kort nog meer kandidaten op de 
lijst te staan.

Medewerkers lopen 
voor het goede doel 
Santpoort-Zuid - Een groep 
van tien medewerkers van 
Landgoed Duin & Kruidberg 
deed afgelopen zondag mee 
aan de Amsterdam Marathon. 
Samen hebben zij bijna vierdui-
zend euro ingezameld voor het 
VUmc Cancer Center in Am-
sterdam. Het merendeel van het 
team deed voor de eerste keer 
mee aan een dergelijk sportief 
evenement.  Ter voorbereiding 
op deze inspanning, heeft het 

team de hele zomer in de tuin 
van het landgoed getraind. ,,El-
ke dinsdagmorgen stonden wij 
om acht uur ’s ochtends klaar 
voor een intensieve hardloop-
training’’, vertelt Linda Post-
ma, één van de deelneemsters 
aan de Amsterdam Marathon. 
,,Niet alleen goed voor de con-
ditie, maar ook voor de teamspi-
rit. Graag wil ik namens alle col-
lega’s de donateurs bedanken 
voor hun gift.’’

Grote 
scheepsbrand 

IJmuiden - Aan de Makreelka-
de brak afgelopen vrijdag brand 
uit op de hektrawler Prins Ber-
nard. Dit werd rond 17.05 uur 
door één van de bemanningsle-
den ontdekt. Vanwege de com-
plexiteit werd de brand vrij snel 
opgeschaald naar grote brand. 
Een persvoorlichter van de 
brandweer gaf aan dat er ver-
moedelijk een aantal pallets 
aan boord in de brand stonden. 
Er zijn geen mensen gewond 
geraakt en het is nog onduide-
lijk waardoor de brand is ont-
staan. 

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 11.45 
tot 13.15 uur terecht in restau-
rant. Men betaalt, afhankelijk van 
de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 euro 
voor een driegangen diner. Vooraf 
reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 1 november: 
Indonesische kippensoep, nasi e, 
vruchten met slagroom toe. Kos-
ten 6,-. Aanvang 12.30 uur. Reser-
veren maandag 28 oktober tussen 
11-12 uur.
Verkoop onder- en nachtmode 
door de fi rma v/d Vossen. Vrijdag 1 
november van 10.30 tot ongeveer 
ca. 14.30 uur.
Optreden smartlappenkoor 
Tweede Stem op zaterdag 2 no-
vember. Aanvang 14.30 uur. Kaart-
jes bedragen 3,- incl. koffi e of thee.
Sinterklaas kienmiddag, don-
derdag 5 december om 13.30 uur. 
Kaartjes kosten 3,50 (incl. kopje 
koffi e of thee en een hapje) en zijn 
verkrijgbaar aan het buffet.
Expositie Theo Krijgsman. Men 
is van harte welkom om de exposi-
tie gratis te komen bekijken gedu-
rende de openingstijden.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op de compu-
ter en internet’. De lessen wor-
den gegeven op de maandag en 
vrijdag morgen van 09.30 tot 11.30 
uur. De kosten voor de 3 lessen 

van 2 uur bedraagt 16,50 euro. 
Aanmelden kan bij de servicebalie 
van De Moerberg.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 uur. 
Men is welkom om eens vrijblij-
vend mee te doen.
Biljartclub De Moerberg is ver-
huist naar Verpleeghuis Velserduin 
in IJmuiden. Zij spelen hun com-
petitie op maandag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-562100.
Inloopspreekuur Ouderenadvi-
seurs: maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: vra-
gen over zorgverlening: tel. 023-
8910550.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met tel. 
0255-533885.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: 
Dinsdagavond klaverjassen van 
19.30 - 22.15 uur.
Donderdagmorgen Schilderen 
van 10.00 - 12.00 uur.
Vrijdagmiddag klaverjassen 
van 13.30 - 16.15 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Duiken in Nederland
IJmuiden - Als je aan de wate-
ren in Nederland denkt dan denk 
je vaak aan donker en vies wa-
ter. De west Europese wateren 
zijn inderdaad niet kristal helder 
blauw maar ze moeten vooral 
niet onderschat worden. Door de 
steeds strenger wordende mi-
lieu regelgeving binnen Europa 
en Nederland zie je de wateren 
steeds mooier en helderder wor-
den. Eigenlijk had de Nederland-
se duiker al geen klagen maar de 
omstandigheden worden steeds 
beter. Duikstekken met een zicht 
van 10 meter zijn allang niet spe-
ciaal meer. Al met al is het dui-
ken in Nederland een mooi en 
rustgevend tijdverdrijf. Maar hoe 

begin je met duiken? Speciaal 
voor mensen zonder enige erva-
ring met de duiksport start Duik-
Team IJmond met een opleiding 
voor het 1-sters duikbrevet. De 
opleiding heeft een relatief laag 
tempo en daarom geschikt voor 
zowel mannen als vrouwen en 
kinderen vanaf 16 jaar. De op-
leiding bestaat uit een zwem-
bad gedeelte, een theoretisch 
gedeelte en het grootste deel in 
het buitenwater. Meer informatie 
over duiken in het algemeen en 
de duikopleiding in het bijzonder 
is te vinden op de website van 
DuikTeam IJmond op www.dty.
nl. Er kan direct gestart worden 
met de 1-sters opleiding.

Filmdiner in 
het Thalia

IJmuiden - Thalia als vanouds 
en tegenwoordig het enige echte 
IJmuidense filmtheater, draait op 
vrijdag 1 november om 19.00 uur 
de komische Engelse Speelfilm 
Saving Grace in combinatie met 
een drie gangendiner. Grace Tre-
vethan (Brenda Blethyn) woont 
in een typisch vissersdorpje in 
het Britse Cornwall. Orchideeën 
kweken en theedrinken behoren 
tot haar favoriete bezigheden. 
Als haar man plotseling overlijdt, 
komt er een abrupt einde aan 
haar rustige leventje. Grace komt 
erachter dat haar man een dub-
belleven leidde. Niet alleen hield 
hij er een minnares op na, ook 
heeft hij in Londen zware finan-
ciële verliezen geleden. Grace 
erft zijn schulden, die ze van de 
bank binnen een bepaalde tijd 
moet afbetalen. Grace moet zo 
snel mogelijk geld zien te verdie-
nen en haar groene vingers bie-
den hierbij uitkomst. Haar tuin-
man Matthew (Craig Ferguson), 
die graag een jointje rookt, komt 
met een slim plan. Hij stelt voor 
dat Grace in haar orchideeën-
kas clandestien marihuana gaat 
verbouwen. Zo verruilt Grace 
haar orchideeën voor eerste-
klas weedplanten. Om de schul-
den af te kunnen lossen, moet ze 
haar waardevolle oogst omzet-
ten in harde valuta. Hiertoe reist 
ze naar London, waar ze op hi-
larische wijze een intrede in de 
drugswereld maakt. Toegang: 
39,50 euro (aperitief, 3 gangen-
diner, film en koffie). Reserverin-
gen: telefoon 0255-514217. Zie 
ook www. Thaliatheater.nl.

PvdA Velsen verleidt 
kiezer tot speed daten
IJmuiden - De PvdA Velsen legt 
haar conceptverkiezingsprogram-
mama voor aan de inwoners van 
Velsen. Tijdens een openbare bij-
eenkomst op maandag 28 oktober 
om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
kunnen burgers van Velsen hun 
mening geven over de PvdA-plan-
nen voor de komende vier jaar. In 
korte speed date sessies worden 
verschillende thema’s behandeld. 
Deze interactieve bijeenkomst 
vindt plaats bij Bibliotheek Velsen 
aan het Dudokplein.
Het lijkt nog ver weg, maar in 
maart volgend jaar zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
PvdA Velsen loopt zich warm en 
is druk doende met de voorbe-
reidingen, waaronder het schrij-
ven van het verkiezingsprogram-
ma. Hierin staat waar de PvdA Vel-
sen zich de komende vier jaar op 
wil richten. In de afgelopen perio-
de is de PvdA Velsen een stabie-
le factor geweest in de gemeen-

teraad en het college. Op die ma-
nier is een bijdrage geleverd aan 
het creëren en behouden van een 
prettig woonklimaat. Maar zoals u 
weet het is het nooit af en zijn we 
nooit klaar. Er zijn altijd weer nieu-
we vraagstukken en uitdagingen. 
Daarom organiseert de PvdA 
een speeddate avond. Een avond 
waarop u uw mening kunt geven 
over de plannen voor de komen-
de periode. Ook is er gelegen-
heid om raadsleden en kandidaat-
raadsleden te ontmoeten. In klei-
ne groepjes krijgt u per toerbeurt 
de kans om aan ons duidelijk te 
maken wat u belangrijk vindt voor 
de inwoners van Velsen. U wordt 
op deze avond verleidt om een 
bijdrage te leveren aan het aan-
scherpen van het verkiezingspro-
gramma.
Naast uw bijdrage op deze avond 
heeft de PvdA Velsen een aantal 
speerpunten, die wij graag aan u 
voorleggen. 

Velserbroek - Afgelopen maan-
dagavond werd er ingebroken in 
een woning aan het Bagijnen-
kamp in Velserbroek. De daders 
kwamen binnen door een raam 
aan de voorzijde met geweld 
open te breken. De daders zijn 
vermoedelijk via een raam aan 
de achterzijde weer naar bui-
ten gegaan. Uit de woning wer-
den in ieder geval een laptop (in 
zwarte laptoptas), een iPad, een 
verrekijker en een videocame-
ra ontvreemd. De inbraak moet 
hebben plaatsgevonden tussen 
19.30 en 21.30 uur.

Woninginbraak

Finale Streetleague 
verzet naar 1 november
Velsen-Zuid - De finale van 
de Telstar Streetleague 2013 
is verzet naar vrijdag 1 novem-
ber. Zowel de conditie van het 
veld in het Tata Steel stadi-
on als de weersvoorspellingen 
zijn te slecht om komende vrij-
dag de wedstrijdjes te laten spe-
len. Daarom is de finaleronde nu 
twee weken later, voorafgaan-
de aan de wedstrijd van de Witte 
Leeuwen tegen Willem II.
Op 1 november gaat de finale 
hoe dan ook door, de aanvang is 
17:30 uur. Is het veld in het stadi-
on dan ook te slecht, dan wordt 
er met de vier jongensteams en 
vier meisjesteams uitgeweken 
naar de naburige velden van 
VV IJmuiden of KHC Strawber-
ries. De prijsuitreiking is dan wel 
weer in het stadion, vlak voor 
aanvang van de wedstrijd.
De prijzen voor het beste jon-
gensteam, de beste speler en 
speelster worden uitgereikt door 
Telstar-coryfee Ruud Geels. Wet-
houder Annette Baerveldt reikt 
de beker uit aan het beste meis-

jesteam, directeur Dook van den 
Boer van Tata Steel overhandigt 
een prijs aan het meest sportie-
ve team.
Aan de tweede editie van de 
Street League deden bijna hon-
derdvijftig jongens en meisjes 
mee. Zij waren verdeeld over 
zestien teams en afkomstig uit 
bijna alle kernen van de ge-
meente. De voorrondes vonden 
in juni en juli plaats op voetbal-
pleintjes in de diverse wijken van 
Velsen. 
Naast het voetballen konden de 
jongens en meisjes ook punten 
halen met het verrichten van een 
wijkbijdrage.
De jongensteams die de fina-
leronde hebben gehaald zijn 
FC Zeewijk, FC Velserbroek, FC 
Naamloos uit Santpoort en FC 
Young Stars uit IJmuiden. De vier 
meisjesteams in de finale zijn FC 
Aak en Team Barbie uit Velser-
broek en FC Kip en de Blauwe 
Leeuwinnen uit Velsen-Noord. 
Alle finalisten krijgen van Telstar 
sportkleding en periodekaarten.

Kennemer Jazz biedt 
een vol topprogramma
Regio - Op 9 november zal in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk de 22ste editie van Kenne-
mer Jazz (voorheen Jazz in de 
Slof) worden gehouden. Orga-
nisator is Lions Club Beverwijk. 
Het programma is samengesteld 
vanuit de volle breedte van alle 
jazzstromen en biedt wederom 
een keur aan topartiesten. De 
opbrengst is bestemd voor  een 
muziekprogramma in de verzor-
gingshuizen in Beverwijk.  
Op het hoofdpodium in het Ken-
nemer Theater spelen het wel-
bekende Louis van Dijk Trio en 
Mille’s Rascals, een eigenzinnig 
jazzsextet en onder andere win-
naar van de Kennemer Jazz Fac-
tor eerder dit jaar. Mille’s Rascals 
is een band met een exotische 
crew met leden uit het Oosten 
en Westen van Nederland met 
Surinaamse roots. Daarna is het 
podium rond de klok van 22.30 
uur voor Sabrina Starke (zie foto) 
en Franklin Brown, begeleid door 
Roger Happel & Friends. Rond 
middernacht sluit Hans Dulfer 
het programma af. De stoelset-
ting in de grote zaal is aange-
past, waardoor de vloer voor het 
podium geheel vrij zal blijven.
In de kleine zaal start rond 21.00 
uur Lilian Veira begeleid door 
Quartet Eric Timmermans met 
onder andere Frits Landesber-
gen met muziek die wel wordt 
omschreven als de zogenaamde 

Brazilectro-sound. Daarna is om 
23.00 uur het podium voor het 
Martijn Luttmer Quartet. Mar-
tijn Luttmer bespeelt de chroma-
tische mondharmonica. Naast 
Thielemans is ook Frank Sinatra 
een belangrijke inspiratiebron 
voor Martijn.
In de foyer en bar van het Ken-
nemer Theater zullen afwisse-
lend La Clé de Soul en de lokale 
Bloes Broers optreden.  
Voorverkoop van kaarten loopt 
via de site en kassa van het Ken-
nemer Theater. Kaarten kosten 
in de voorverkoop tot en met 31 
oktober 22,50 euro en daarna 
25 euro per kaart. Zie ook www.
kennemerjazz.nl.
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Autobedrijf Schweitzer 
sponsort SVIJ E2
IJmuiden - Onafscheidelijk 
zijn ze inmiddels, Autobedrijf 
Schweitzer en de jeugd van SVIJ.
Na in de voorgaande seizoe-
nen SVIJ F3 en E4 gesponsord te 
hebben heeft Alwin dit jaar zijn 
naam verbonden aan SVIJ E2 en 
zullen deze jongens met trots 
de naam Autocrew/Autobedrijf 
Schweitzer op hun pakken, tas-
sen en shirts dragen. 
,,Het mag vanzelfsprekend zijn 
dat de spelers en wij als bege-
leiding ons zeer gelukkig prijzen 

met zo’n enthousiaste sponsor, 
we lopen er dankzij Alwin en Au-
tocrew weer geweldig bij”, aldus 
één van de leiders.
Alwin, wiens zoon Niek de kleu-
ren van SVIJ verdedigt in dit 
team, vult aan: ,,Ondanks mijn 
drukke werkzaamheden probeer 
ik toch regelmatig wat van die 
jongens mee te pikken en dan 
sta ik te genieten, dit is mijn ma-
nier om een steentje bij te dra-
gen aan de SVIJ jeugd en dit jaar 
in het speciaal E2.”

Stormvogels lijdt grote 
nederlaag tegen JOS/W.
IJmuiden - In Amsterdam-
Oost heeft Stormvogels een 
heel grote nederlaag moeten 
lijden, want na een 2-1-rust-
stand werd  met maar liefst 7-1 
verloren van koploper JOS/Wa-
tergraafsmeer. Van deze neder-
laag valt totaal niets af te din-
gen, want op alle fronten was 
JOS-W. heer en meester.
Stormvogels is de laatste wed-
strijden behoorlijk van slag, 
want uit de eerste drie wed-
strijden van dit seizoen wist 
het team van Dick-Jan Ente ze-
ven punten te behalen; de laat-
ste drie wedstrijden leverden de 
IJmuidenaren slechts één punt 
op.
Na reeds een keer op de lat 
geschoten te hebben, open-
de JOS/W. in de zesde minuut  
door De Bruijne met het hoofd 
de score, 1-0. Na een voorzet 
van Stormvogels-aanvaller Ke-
vin Sterling, die later gebles-
seerd van het veld moest,  be-
landde de bal 12 minuten later 
via de voet van JOS/W.-verde-
diger Reyes in de handen van 
doelman Dijkstra. Scheidsrech-
ter Schipper interpreteerde dit 
als een terugspeelbal en via de 
verkregen indirecte vrije schop 
kon na een tikkie van Erik Ho-

man Patrick Krop vanaf vijf me-
ter de gelijkmaker noteren, 1-1.
Zeven minuten voor rust kwam 
JOS/W. opnieuw op voorsprong 
door toedoen van Paul Bekker, 
die op aangeven van uitblinker 
Patrick Lokken de ruststand op 
2-1 kon brengen.
De tweede helft schoot JOS-W. 
als een raket uit de startblok-
ken, want binnen zeven minu-
ten werd de stand door de Am-
sterdammers op 4-1 gebracht. 
Stormvogels was na deze vierde 
treffer zeer aangeslagen, maar 
men probeerde wel te voetbal-
len. Met lede ogen moesten de 
IJmuidenaren aanzien, dat JOS-
Watergraafsmeer de score tot 
7-1 op kon voeren. 
Met vier doelpunten werd Am-
sterdammer Paul Bekker, die 
in Patrick Lokken en Maurice 
Rengers een stel goede aan-
gevers had, topscorer in deze 
wedstrijd.
Zondag 27 oktober komt DEM 
naar Sportpark Zeewijk. De Be-
verwijkers staan op een ge-
deelde laatste plaats, dus hoog 
tijd voor de IJmuidenaren weer 
eens punten te gaan pakken. 
Echter opgepast, de Beverwij-
kers blijven een gevaarlijke out-
sider.

Kinderboekenweek
op de Zandloper

IJmuiden - De afgelopen twee 
weken is er hard gewerkt aan 
de kinderboekenweek op basis-
school de Zandloper.
De kinderboekenweek werd 

feestelijk geopend door een war-
ming-up verzorgd door de leer-
krachten. Dit werd gedaan op 
het lied klaar voor de start! 
De rest van de week werd er 
door leerkrachten veel voorge-
lezen en leerlingen kregen ook 
de gelegenheid om voor te lezen. 
Dit werd zowel in hun eigen klas 
als bij een andere klas gedaan.
Om de kinderboekenweek af 
te sluiten brachten de kinderen 
van de onderbouw een bezoek 
aan de judoschool van Jos Kops. 
Daar kregen zij onder begelei-
ding van Jos Kops een les judo. 
Ze kregen zelfs een echt judo-
pak aan! Tijdens de les werden 
er allerlei oefeningen aan de kin-
deren geleerd. Het was een ge-
slaagde afsluiting van een leer-
zame kinderboekenweek!

Onverwachte nederlaag 
voor Damclub IJmuiden
IJmuiden - Het is er bij DCIJ 
veel aangelegen om dit seizoen 
te promoveren naar de natio-
nale hoofdklasse. Vorig seizoen 
degradeerde het eerste tiental 
onverwachts en onnodig daar 
uit.
Om te promoveren dient er wel 
gewonnen te worden. Tegen de 
De Hofstad Dammers werd het 
tiental geconfronteerd met een 
pijnlijke 11-9 nederlaag. Daar-
mee werd er averij opgelopen 
waarvan de concurrenten gre-
tig gebruik van maakten. Aan-
vankelijk zag het er niet naar 
uit dat de IJmuidenaren het on-
derspit moesten delven. 
Jesse Bos speelde een pracht 
partij en won afgetekend. Mar-
tin van Dijk volgde zijn voor-
beeld en won eveneens. Inval-
ler Harrie van der Vossen (foto) 
kwam uitstekend voor de dag 
en met zijn overwinning zet-
te hij zijn team op een comfor-
tabele 6-0 voorsprong. Daar-
na kwam de riante voorsprong 
onder druk, Cees van der Vlis 
liet zich verschalken door een 
combinatie en verloor. Hoe-
wel Jacqueline Schouten nog 
tot een puntendeling kwam 
was het duidelijk dat DCIJ in 
zwaar weer terecht was ge-
komen. Willem Winter zag zijn 
geliefde partijopzet (de onvol-
tooide hekstelling) weerlegd 
en werd technisch en tactisch 

overspeeld. Ook Conall Sleutel, 
altijd goed voor een punt, ver-
loor. Na de nederlaag van Joop 
Wind stond de uitslag nage-
noeg vast want Cees Pippel en 
Jan Maarten konden met remi-
ses de nederlaag niet meer af-
wenden.
Het tweede tiental moest aan-
treden tegen ‘BDV’ uit Benne-
kom. Het werd voor de IJmui-
den reserves geen onverdeeld 
succes. Met een afgetekende 
15-5 nederlaag werd het tien-
tal huiswaarts gestuurd. 

IJmuiden - Zaterdag 26 oktober 
houdt Woonvoorziening De Re-
genboog van 09.00 tot 15.00 uur 
een gezellige rommelmarkt met 
veel leuke spullen. Voor de in-
wendige mens is er gebakken vis 
en koffie. De Regenboog vindt 
men op de hoek van de Schip-
laan/Planetenweg.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 10 novem-
ber om 11.00 uur valt het start-
schot van de tweede HappyRun-
ning Strandloop. Men kan zich 
inschrijven voor de afstanden 5 
of 10 kilometer. Beide afstanden 
zijn uiteraard over het strand. 
Het startschot wordt gegeven 
bij Paviljoen Zuidpier waar ook 
de na-inschrijving gebeurt. De 
kosten zijn per inschrijving 7 eu-
ro. Voorinschrijven kan via www.
happyrunning.nl. Het parcours 
loopt vanaf Verswijveren rich-
ting paal 1, naast de pier, al-
waar de lopers om de paal heen 
gaan richting het keerpunt van 
de 5 kilometer, bij paal 3/4 of 
het keerpunt van de 10 kilome-
ter, voor opgang Parnassia. Daar 
vandaan is het terug naar pa-
viljoen Zuidpier om te finishen. 
Bij beide keerpunten krijgen de 
deelnemers een stempel op het 
startnummer zodat er bij de fi-
nish gezien kan worden welke 
afstand er gelopen is. Voor elke 
eerste drie binnenkomende da-
mes en heren is er een prijs en 
voor iedereen een herinnering.

HappyRunning 
Strandloop

IJmuiden - Zaterdag 26 okto-
ber houdt speeltuin De Veilige 
Haven weer haar bingo- en lo-
terijavond. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen. 
Wie woonachtig is in IJmuiden 
en geen vervoer heeft kan con-
tact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077 dan wordt men opge-
haald en na afloop weer thuis 
gebracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin 
om weer leuke speeltoestellen 
te kopen voor de jeugdige be-
zoekers.

Bingo- en 
loterijavond

IJmuiden - Zondag 3 november 
wordt weer een marathon kla-
verjassen georganiseerd in Ca-
fé Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade 12. Deelname be-
draagt 8,50 euro, dit is inclusief 
lunch. De klaverjasmarathon be-
gint om 10.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Meer infor-
matie: 0255-534213.

Klaverjas-
marathon bij 
Kamperduin

IJmuiden - Zondag 27 oktober 
organiseert Vereniging Hoog-
ovens Stoom IJmuiden een 
rondrit met fotostop over het 
staalbedrijf Tata Steel. 
De trein vertrek om 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch, ge-
legen achter het Dudokhuis, 
Hoofd kantoor Wenckebach-
straat 1 in Velsen-Noord. Bor-
den geven aldaar station Velser-
bosch en Hoogovens Museum 
aan. Na de rit is het museum ge-

opend. Bij grote deelname word 
een tweede rit gepland. Kaarten 
zijn vanaf 9.30 uur verkrijgbaar 
in het station of via www.csy.nl. 
Een ieder die mee gaat dient, 
om veiligheids redenen, een gel-
dig ID-kaart of paspoort bij zich 
hebben. Een rijbewijs is niet gel-
dig. Om 12.15 uur is de trein 
weer retour op station. Gere-
serveerde kaarten dienen op de 
dag van de rit voor 10.00 uur te 
zijn afgehaald. 

Rondrit met stoomtrein



Een jubileumboek in twee delen

50 Jaar Telstar: Voetballen
onder de rook van Hoogovens

Journalist André Hoogenboom, 
sinds decennia verkerend in de 
directe omgeving van Telstar, 
heeft in een bijzonder prettige 
schrijftrant deel 1 voor zijn re-
kening genomen. Twintig ver-
halen zijn er uit zijn soepe-
le pen gekomen. Opvallend is 
dat deze verhalen meestal over 
spelers gaan die in de zestiger 
en zeventiger jaren het gezicht 
van Telstar mede bepaalden en 
waarvan de namen nog steeds 
met eerbied en plezier door 
de volksmond worden uitge-
sproken. Zo komen Heinz Stuy, 
Fred Bischot, Frans van Essen, 
Fred André, Cees van Koot-
en en Paul van der Meeren in 
het 224 pagina’s tellende eerste 
deel aan het woord. Natuurlijk 
worden het Groningse mesin-
cident, de ‘goddelijke kanarie’ 
Jose Reinaldo de Lima en Si-
mon Kistemaker niet vergeten. 
Leuk zijn de kadertjes die door 
het boek lopen en op een pun-
tige manier speciale gebeurte-
nissen aanstippen. Dit deel is 
zondermeer een aanwinst voor 
de boekenkast waar het regel-
matig zal worden uitgehaald 
om nog eens te genieten van 
de historie en van de mooie fo-
to’s die het boek nog meer ver-
levendigen.

Deel 2: statistieken en spelers
In 1954, toen het semi-professi-
onalisme in Nnederland zijn in-
trede deed, waren statistieken 
en zij die de gegevens verwer-
ken, de statistici, een onbekend 
fenomeen. Alhoewel het in En-
geland en de Verenigde Sta-
ten gemeengoed was alles van 
sportwedstrijden in statistieken 
om te zetten, werd je in je om-
geving meewarig en met argus-
ogen aangekeken als je de re-
sultaten van je cluppie op pa-
pier zette. Want wat was daar 
het nut nu van? Tot plotseling 
John Frederikstadt opdook en 
het geweten van de Nederland-
se voetbalstatistiek werd. Toen 
anderen hem volgden was het 
zaak de achterstand zo goed 
mogelijk in te halen om de sta-
tistieken een betrouwbaar en 
compleet gezicht te geven. Nu 
is de statistiek niet meer weg te 
denken. Hij wordt, met het ma-
teriaal van de tegenstander in 

de computer, zelfs gebruikt om 
de taktiek van de wedstrijden te 
bepalen.

De statistiek is zo belangrijk 
geworden dat professionele 
bureaus tegen een flinke ver-
goeding alles kunnen opdienen 
wat gevraagd wordt. Het was 
aan Lon Weijers om het geheel 
te completeren door de 50-jari-
ge geschiedenis van Telstar in 
statistieken om te zetten, maar 
wat hij denkelijk voor ogen had 
komt op papier slechts deels 
tot uiting. Want tracht maar 
eens de gegevens boven water 
te krijgen over de beginperio-
de van Telstar toen er nog geen 
sprake was van archiveren. Ge-
tuige de inhoud van deel 2 is 
hem dat slechts ten dele ge-
lukt omdat hij blijkbaar niet kon 
beschikken over volledige in-
formatie en geen hand achter 
het ontbrekende kon krijgen. 
Dit deel is daardoor helaas in-
compleet.

Dat hij dan ook nog veel werk 
heeft gehad aan het bij elkaar 
harken van de in deel 2 ge-
noemde gegevens, waardoor 
de publicatie van het boek 
zelfs met zes maanden moest 
worden uitgesteld, geeft nog 
eens extra aan hoe problema-
tisch het ontbreken van gege-
vens uit de eerste bestaansja-
ren is. Nu is per pagina en per 
seizoen een overzicht opgeno-
men van de competitie-uitsla-
gen, de eindstand en de doel-
puntenmakers (worden telkens 
dubbel vermeld) alsmede de 
KNVB-beker.

Ter afsluiting van het boekwer 
worden 480 spelers die in de 
jubileumperiode minimaal een 
wedstrijd in het eerste elftal van 
telstar hebben gespeeld, in al-
fabetische volgorde genoemd. 
Een statistiek gaat echter van 
andere gegevens uit. Zo ont-
breken de basisionderdelen zo-
als het aantal gespeelde wed-
strijden per speler, de geboor-
tedatum, de periode waarin hij 
bij telstar speelde en de trans-
fergegevens en dat zijn nu pre-
cies de gegevens die de statis-
tiek vorm geven en de lekker-
bekken doen smullen.

Lon Weijers heeft zijn uiter-
ste best gedaan, maar de in-
complete archivering bij Telstar 
heeft het voor hem onmogelijk 
gemaakt de informatie te opti-
maliseren. Gedane zaken ne-
men helaas geen keer. 

Het jubileumboek ‘Telstar 50 
jaar: Voetbal onder de rook 
van Hoogovens’ kost 50 eu-
ro en is uitsluitend te bestel-
len via www.edicola.nl.

Foto boven: Het elftal van Tel-
star in 1967. (foto: Bureau Thu-
ring)

Foto onder: Fred André in du-
el met Arie Haan tijdens één 
van de legendarische wedstrij-
den van Telstar tegen Ajax. (fo-
to: Poppe de Boer)

Velsen-Zuid - Vroeger bestond de inhoud van een jubileum-
boek uit een droge opsomming van de stoffige geschiede-
nis van een organisatie. Deze traditie is inmiddels vervan-
gen door een verhaallijn. Markante personen en dito ge-
beurtenissen worden in een verhaal of interview nader voor 
het voetlicht gebracht en sindsdien heeft het jubileumboek 
een prettiger en leesbaarder gezicht gekregen. In het jubi-
leumboek van Telstar, verschenen in verband met het 50-ja-
rig bestaan, is ook voor de verhaallijn gekozen en dat niet 
alleen, want de uitgave bestaat uit twee delen, samenge-
bracht in een fraaie cassette.
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‘Vijftig Tinten’ in Velsen
Velsen - Vergeet de boeken en de 
film: de theaterparodie op de ‘Vijf-
tig Tinten’-trilogie is de nieuwste 
sensatie die zorgt voor rode oor-
tjes én een grote glimlach. Op 
donderdag 24 oktober (20.15 uur) 
gaat de Stadsschouwburg Vel-
sen open voor iedereen die geen 
genoeg kan krijgen van de ero-
tisch getinte trilogie, maar net zo 
goed voor niet-lezers die zin heb-
ben in een ‘sexy visueel avontuur-
tje’ waarin vooral hard mag wor-
den gelachen.
Een boekenclub bestaande uit al-
leen maar vrouwen leest samen 
‘Vijftig Tinten Grijs’. Hun kijk op 
deze wereldwijde bestseller neemt 
het publiek mee in een hilarische 

achtbaan. Deze van origine Ame-
rikaanse musicalparodie was een 
hit op het Fringe Festival in Edin-
burgh (vier sterren) en trok uitver-
kochte zalen in New York en Chi-
cago. Regisseur Jasper Verheugd 
(Tineke Schouten) en scriptschrij-
ver Niek Barendsen (‘Kopspijkers’, 
‘Volendam de musical’) hebben 
van de theaterhit uit New York een 
hilarische Nederlandse variant ge-
maakt met toepasselijke wereld-
hits van o.a. Lady Gaga en Bey-
oncé. De hoofdrollen worden ge-
speeld door Linda Wagenmakers, 
Han Oldigs, Brigitte Heitzer en Eva 
Poppink.
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: Roy Beusker)

Stadsschouwburg Velsen
‘Het Stenen Bruidsbed’ 

van Harry Mulisch
Velsen - Op vrijdag 25 okto-
ber (20.15 uur) kan het publiek 
in de Stadsschouwburg Velsen 
niet alleen genieten van grote 
toneelacteurs als Jeroen Spit-
zenberger én van een toneelbe-
werking van één van de mooiste 
boeken van Harry Mulisch, maar 
ook van het meest indrukwek-
kende toneelbeeld van dit sei-
zoen. Het is het Nationale Toneel 
gelukt om de decorontwerper 
van de musicalsensatie ‘Soldaat 
van Oranje’ te strikken voor het 
decor van hun versie van ‘Het 
Stenen Bruidsbed’.
In ‘Het Stenen Bruidsbed’ wordt 
de verpletterende geschiedenis 
van de Amerikaanse gevechts-
piloot Norman Corinth verteld. 
Elf jaar na het verwoestende 
bombardement op Dresden in 
de Tweede Wereldoorlog keert 
hij terug naar de puinhopen. Als 
hij al dit leed heeft veroorzaakt, 

wat maakt dit dan van hem? Be-
staat er zoiets als ‘de rechtvaar-
dige oorlog’?
Van een boek naar een toneel-
voorstelling. Het is de specia-
liteit van Johan Doesburg. Zijn 
voorstelling ‘De Prooi’ was een 
doorslaand succes. Nu regis-
seert hij bij Het Nationale Toneel 
‘Het Stenen Bruidsbed’ van Har-
ry Mulisch. Met steracteur Je-
roen Spitzenberger als Norman 
Corinth. Jeroen werd genomi-
neerd op het Nederlands Film 
Festival 2012 voor zijn rol in Süs-
kind. Hij is op dit moment regel-
matig te zien in films en televi-
sieseries. Naast Spitzenberger 
ziet het publiek bekende toneel-
acteurs als Tamar van den Dop 
en Stefan de Walle. 
Toegang vanaf 27,75 euro. Info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Car-
li Hermes)

Freek de Jonge terug 
met ‘Circus kribbe’
Velsen - Op veler verzoek speelt 
Freek de Jonge dit najaar op-
nieuw zijn bejubelde voorstelling 
‘Circus Kribbe’. Meer dan 30.000 
bezoekers zagen vorig seizoen 
‘Circus Kribbe’ en twee maan-
den lang stond Freek in een uit-
verkocht De La Mar Theater. Op 
dinsdag 29 oktober (20.15 uur) 
is deze met sterren overladen 
voorstelling te zien in de Stads-
schouwburg Velsen.
Freek heeft het nog steeds. Al 
staat hij sinds 1968 op de plan-
ken, hij is nog altijd messcherp 
en origineel. ‘Circus Kribbe’ is 
een kerstverhaal waarin de we-
reldgeschiedenis wordt terug-
gebracht tot de levensloop van 
een clown. Immers ,,geen ver-
haal zonder context, geen con-
text zonder verhaal”, aldus Freek 
de Jonge. Door zijn nieuwe ca-
baretprogramma vlecht hij ook 
nog eens razendknap zijn ei-
gen jeugd, zijn nieuwsgierige 
kleinzoon en grimmige terzij-

des over hedendaagse uitwas-
sen. Prijs: vanaf 25,75 euro. Info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Henk 
Jan Kamerbeek)

Velsen - Op maandag 28 ok-
tober (20.15 uur) is de Stads-
schouwburg Velsen voor één 
avond het centrum van de Ier-
se muziek. In het exclusieve the-
aterconcert ‘Celtic Super Night’ 
treden de meest bijzondere Ier-
se artiesten sámen op die in de 
afgelopen jaren afzonderlijk in 
de Stadsschouwburg of in het 
Thalia Theater te zien geweest. 
Voor de liefhebbers een unieke 
kans om de legendarische folk-
helden Karan Casey (een van de 
verleidelijkste Ierse folkstemmen 
van dit moment), Máirtín O Con-
nor (Riverdance-director en fa-
buleus accordeonist), Irish fid-
dle-virtuoos Martin Hayes & gi-
tarist Dennis Cahill én de fameu-
ze band Lúnasa op één avond 
aan het werk te zien. Toegang: 
vanaf 38,25 euro. Info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Ierse muziek
in Velsen

Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen wordt op woens-
dag 30 oktober omgetoverd tot 
een sneeuwwitte theaterspeel-
tuin voor alle twee-plussers. Van 
9.30 tot 11.30 uur genieten peu-
ters een ochtendlang van klei-
ne voorstellingen én gaan zij op 
avontuur op de Noord- en Zuid-
pool. Kom alvast in winterse sfe-
ren en beleef avonturen met de 
wonderlijke dieren op de Noord- 
en Zuidpool. Eindeloos mooi ijs 
bedekt met sneeuw, hier en daar 
een wak en vreemde afdrukken 
in de sneeuw. Klim op de rug 
van een olijke zeehond of op een 
slimme orka. Of spring op ijs-
schotsen, bouw je eigen iglo en 
ren gauw naar de pinguïn puz-
zelwand! De Peuterparade is een 
mooie en intieme theatererva-
ring voor jonge kinderen vanaf 2 
jaar, samen met hun (groot)ou-
ders in een heerlijk ongedwon-
gen sfeer. Dit jaar speelt de Pa-
rade zich af in de wonderlijke 
sferen op en rondom de mach-
tige Noord- en Zuidpool. Tijdens 
de Parade is een belangrijke rol 
weggelegd voor Jelle Amers-
foort. Jelle is een alleskunner 
die iedereen op avontuur mee-
neemt: zanger, acteur, musicus 
en ambassadeur van WNF Bam-
boeclub, de club voor kleine na-
tuurontdekkers van het Wereld 
Natuur Fonds. Alle voorstellin-
gen zijn met elkaar verbonden, 
maar zijn ook los van elkaar te 
zien. De peuters kunnen zelf be-
palen of ze wel of niet kijken of 
meedoen, juist nog eens willen 
kijken, en nog eens, misschien 
wel willen naspelen of gewoon 
zelf op de Noord- en Zuidpool 
gaan spelen. Prijs: 12,50 euro. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Schouwburg 
wordt theater-

speeltuin

Ashton Brothers in 
Stadschouwburg Velsen
Velsen - Een show van de Ashton 
Brothers is altijd spectaculair. In 
hun nieuwste show ‘Treasures ’ 
brengen de Ashton Brothers op 
dinsdag 5 en woensdag 6 no-
vember (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen een explo-
sieve cocktail van slapstick, ma-
gie, acrobatiek, rock & roll en vari-
été. In deze voorstelling gaat alles 
nog sneller, energieker en absur-
der dan in de voorgaande shows 
die in Velsen te zien waren! Gloed-
nieuwe ideeën, maar ook oude fa-
milierecepten worden door de vier 
‘broers’ Pepijn, Pim, Joost en Friso 
nieuw leven ingeblazen. Voor bei-
de shows zijn nog kaarten ver-
krijgbaar! De vier mannen van de 
Ashton Brothers kijken na tien 

jaar terug op hun rijke, avontuur-
lijke en hilarische oeuvre van hals-
brekende toeren en fysieke grap-
pen. Een avond vol juweeltjes, de 
titel zegt het al: ´Treasures´. De 
man die met zijn tanden een lad-
der beklimt, de jazzmuzikanten, 
de kaalhoofdige penismannen, 
de rolstoelende trapezewerker; ze 
duiken in geheel vernieuwde vorm 
op en vermengen zich moeiteloos 
met splinternieuwe, halsbrekende 
acts. Een avond lachen om fysie-
ke grappen en halsbrekende toe-
ren. Pepijn Gunneweg, Pim Muda, 
Joost Spijkers en Friso van Vem-
de laten zien dat ze meer dan ooit 
de grenzen van het theater én hun 
lichaam opzoeken. (foto: Stepha-
nie Pistel)
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Heeft de gemeente uw 
juiste adresgegevens?
Voorkom gedoe, kijk het na’ Dat is 
het motto van de landelijke cam-
pagne voor een betere registra-
tie van adresgegevens. Misschien 
bent u verhuisd, maar heeft u dat 
nog niet doorgegeven. Toch is dit 
erg belangrijk. De adresgegevens 
die de gemeente van u heeft, 
worden gebruikt door verschil-
lende overheidsorganisaties. Van 
de Belastingdienst tot de leer-
plichtambtenaar. Controleer uw 
gegevens en voorkom gedoe. 

Veel overheidsdienstverlening is 
gebaseerd op registratie in de Ge-
meentelijke Basis Administratie. 

Wie niet goed geregistreerd staat, 
loopt de kans diensten als toesla-
gen en stempassen mis te lopen. U 
heeft hier zelf een belangrijke rol 
in. U kunt uw gegevens controle-
ren door met uw DigiD in te loggen 
op MijnOverheid. Zijn uw gegevens 
niet juist? Dan kunt u op afspraak 
bij burgerzaken deze gegevens aan-
passen. Neem wel uw legitimatie 
mee. Als u tijdig wijzigingen door-
geeft, zoals bijvoorbeeld een verhui-
zing, dan voorkomt u hiermee pro-
blemen. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Dutch Rum Awards 
uitgereikt in IJmuiden
Tijdens een bijzonder druk be-
zocht 8e Rum&Whisky festi-
val dat zaterdag 20 oktober 
2013 werd gehouden in het Ho-
liday Inn Hotel in IJmuiden zijn 
voor de tweede maal in de Ne-
derlandse geschiedenis de Dut-
ch Rum Awards uitgereikt door 
de ambassadeur van Cuba, Mrs. 
Zelmys Maria Dominquez Corti-
na.

Naast de initiators van het festival 
Richard Blesgraaf en zijn vrouw 
Esther sprak ook de burgemeester 

van Velsen, Franc Weerwind een 
welkomstwoord tot de gasten. Ju-
ryvoorzitter Patrick van Zuidam 
van masterdistiller Zuidam maak-
te de prijswinnaars bekend.

Op de foto staan van links naar 
rechts: wethouder Arjen Verka-
ik, Richard Blesgraaf initiator van 
het festival, de ambassadeur van 
Cuba, Mrs. Zelmys Maria Domin-
quez Cortina, burgemeester Franc 
Weerwind en Maarten van Nigte-
vegt directeur Holiday Inn IJmui-
den. (foto: Reinder Weidijk)

Vanaf woensdag 23 oktober wor-
den werkzaamheden uitgevoerd 
aan het riool van de Zeeweg en aan 
het asfalt van de Heerenduinweg.

Riolering Zeeweg
Vanaf woensdag 23 oktober worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan het 
riool van de Zeeweg, huisnummers 
283 tot en met 307. Het betreft het in-
meten van delen van de riolering, dit 
zal geen of nauwelijks hinder met zich 
meebrengen.

Vanaf maandag 28 oktober 2013  
wordt door de firma Van der Valk en 
de Groot en de firma Insituform de ri-
olering inwendig gerenoveerd in een 
gedeelte van de Zeeweg. Op een aan-
tal plaatsen wordt materieel opge-
steld. Hiervoor plaatst de aannemer 
een wegafzetting en leidt het verkeer 
langs de werkzaamheden met be-
hulp van een verkeersregelinstallatie.  
Hierdoor is het niet mogelijk om van 
de Lijsterlaan en de Nachtegaallaan 
direct de Zeeweg op te rijden. U kunt 
dan via de Kievitlaan en de Meeuwen-
laan de wijk verlaten en inrijden.

Asfalt Heerenduinweg
Van 30 oktober tot en met 1 novem-
ber is de Heerenduinweg tussen het 
Gijzenveltplantsoen en de Zeeweg tij-
delijk afgesloten voor het doorgaan-
de autoverkeer. Op het gedeelte tus-
sen de kruising bij het zwembad en 
de fietsoversteek naar het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland wordt de 
hoofdrijbaan van een nieuwe asfalt-
deklaag voorzien. Doorgaand autover-

keer wordt omgeleid via Gijzenvelt-
plantsoen-Lange Nieuwstraat-Zee-
weg. Fietsers en voetgangers kunnen 
in principe gewoon gebruik blijven 
maken van de fiets-/voetpaden langs 
de Heerenduinweg, maar kunnen de 
Heerenduinweg niet oversteken bij 
de Spaarnestraat. Oversteken van de 
Heerenduinweg kan ter hoogte van 
het zwembad of ter hoogte van de in-
gang van het Nationaal Park.

Het zwembad, het Shell-tankstation 
en nabijgelegen bestemmingen blij-
ven voor autoverkeer bereikbaar via 
de Heerenduinweg vanaf de Zeeweg, 
of via de Velserduinweg. De tennis-
baan en scoutingclub blijven bereik-
baar vanaf het Gijzenveltplantsoen.

De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting twee dagen in beslag nemen, 
maar vanwege de weersgevoeligheid 
van het asfaltwerk bestaat de kans dat 
vertraging ontstaat.

Let op
Op woensdagochtend 30 oktober 
bestaat er een kans dat de werk-
zaamheden op één rijstrook van de 
Zeeweg ter hoogte van de Lijster-
laan, die maandag 28 oktober star-
ten, nog niet geheel zijn afgerond. 
Daardoor kan er die ochtend extra 
vertraging optreden op de Zeeweg. 
Weggebruikers op de route Drie-
huis-IJmuiden worden daarom ge-
adviseerd woensdagochtend zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de 
Minister van Houtenlaan en de De 
Noostraat, in plaats van de Zeeweg.

Riolering en asfalt

Wegwerkzaamheden
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Rectificatie
In het artikel “Certificaten voor vrijwilligers” die in de infopagina van 17 ok-
tober jl. is verschenen, is een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juis-
te nummer van Socius Maatschappelijke Dienstverleners is 088–8876900.

Inleveren elektrische 
apparaten een groot succes
Lever in en win. Zo heet de ac-
tie van HVC Inzameling, gemeen-
te Velsen en het Pieter Vermeulen 
Museum voor het inleveren van 
oude elektrische apparaten. Inle-
veren kan tot zaterdag 26 oktober 
bij het afvalbrengstation en het 
Pieter Vermeulen Museum. Bij het 
inleveren van elektrische appara-
ten krijg je een kraslot waarmee je 
kans maakt op mooie prijzen.

Velsen heeft samen met het Pieter 
Vermeulen Museum als onderdeel 
van de inleveractie een wedstrijd 
uitgeschreven voor basisscholen. 
Die actie was een groot succes. Ba-
sisscholen De Molenweid, Jan Cam-
pertschool, De Pleiaden, De Vuurto-
ren en de St. Fransiscusschool heb-

ben tot de herfstvakantie meege-
daan aan de wedstrijd om zo veel 
mogelijk elektrische apparaten in te 
leveren. Samen hebben ze een paar 
honderd apparaten verzameld. De 
winnende school wordt binnenkort 
bekend gemaakt.

Met de actie worden alle inwoners 
extra gewezen op het recyclen van 
elektrische apparaten zoals spaar-
lampen, MP3-spelers, smartphones, 
laptops en stofzuigers. Bijna 90% 
van het materiaal kan weer worden 
gebruikt om nieuwe producten te 
maken, en dat is natuurlijk heel goed 
voor het milieu. 

Kijk voor meer informatie op www.
gooinietweg.nl.

Tentoonstelling over
Kennemer landschappen
Aan het einde van het jaar geeft 
Buitenplaats Beeckestijn ruim-
te aan kunstenaars uit de omge-
ving. Van 24 november 2013 t/m 
12 januari 2014 is er op Beeckes-
tijn een nieuwe tentoonstelling 
te zien over het Kennemer land-
schap.

Tijdens de tentoonstelling wil Bui-
tenplaats Beeckestijn graag kunst-
werken laten zien over het Kenne-
mer landschap. 

Buitenplaats Beeckestijn roept kun-
stenaars in Kennemerland op om 
hun werk aan te melden voor deze 
tentoonstelling. De inzendtermijn 

loopt tot 8 november 2013.

Kijk voor meer informatie op www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 6 november wordt 
tussen 19.00 en 22.00 uur op be-
graafplaats Duinhof in IJmuiden 
Allerzielen gevierd. Iedereen die 
zijn dierbaren wil herdenken, is 
van harte welkom.

Allerzielen is van oudsher een ka-
tholieke traditie waarop men overle-
denen herdenkt, bidt voor overlede-
nen, kaarsen brandt en bloemen op 
een graf plaatst. Dit jaar is Begraaf-
plaats Duinhof in IJmuiden de ont-
moetingsplek met licht, vuur, klank 
en kunst als decor. Iedereen die zijn 
dierbaren wil herdenken, ongeacht 
waar zij zijn begraven of gecremeerd, 
is welkom op de gemeentelijke be-
graafplaats aan de Slingerduinlaan in 
IJmuiden.

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
wordt bezoekers geadviseerd zoveel 

mogelijk per fiets te komen. Voor be-
zoekers met auto’s is er gelegenheid 
tot parkeren op het grote parkeerter-
rein tegenover het stadion van Tel-
star aan de minister van Houten-
laan. Hiervandaan kunnen bezoekers 
te voet of per OIG-busje naar de be-
graafplaats.

Vanaf 18.00 uur komt er een inrijver-
bod voor de Herenlaan vanaf de Zee-
weg. Bewoners van de Herenlaan 
kunnen alleen vanaf de Slingerduin-
laan bij hun woning komen. Ook de 
Slingerduinlaan zal die avond afge-
sloten worden voor verkeer met uit-
zondering van de voertuigen van be-
woners, fietsers, wandelaars, invalide 
auto’s en OIG busjes. Verkeersrege-
laars ter plekke dragen zorg voor een 
juiste afwikkeling van het verkeer.

Kijk voor meer informatie op www.
allerzielenvelsen.nl.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
oktober 2013 tot en met 18 okto-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zeewijkplein 600, vervangen kiosk 
(18/10/2013) w13.000421;
Tussenbeeksweg 16, plaatsen dak-
opbouw (14/10/2013) w13.000408;
Westerduinweg 4, vergroten kanti-
ne (15/10/2013) w13.000416;
Trompstraat 122, uitoefenen kap-
perswerkzaamheden aan huis 

(15/10/2013) w13.000411;
Kennemerlaan 63 A, vervangen 
geldkiosk (17/10/2013) w13.000419;
Haringkade ong., kappen boom 
(14/10/2013) w13.000409.

Velsen-Zuid 
Kerkplein 3, plaatsen aanbouw en 
dakkapel (18/10/2013) w13.000424.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 24, kappen 4 bomen 
(14/10/2013) w13.000410;
Terrasweg 57, vergroten wo-
ning (achterzijde)(18/10/2013) 
w13.000426.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 16, kappen 
boom (16/10/2013) w13.000418;

Bloemendaalsestraatweg ong.(voor-
malig Nova terrein), oprichten tij-
delijke mobiele JOP (17/10/2013) 
w13.000420.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 26, vergro-
ten van de 1ste en 2e verdieping 
(15/10/2013) w13.000412.

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(14/10/2013) 
w13.000407;
Rijksweg 501, kappen 2 bomen 
(14/10/2013) w13.000406.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verharden bestaand 
terras (18/10/2013) w13.000423;

Parlevinkerstraat 23, plaat-
sen 2 lichtreclame-installaties 
(16/10/2013) w13.000417;
Eendrachtsstraat 30, plaatsen 
2 perscontainers (16/10/2013) 
w13.000415;
Eendrachtsstraat 30, oprichten va-
rianthal (16/10/2013) w13.000414;
Zeeuwstraat 2, kappen 4 bomen 
(16/10/2013) w13.000413.

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Driehuis
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek

Rijksweg 501, kappen 2 bomen 
(17/10/2013) w13.000406.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Duin- en Kruidbergerweg 2-6, Aller-
zielen op zaterdag 2 november 2013 
(15/10/2013) u13.008748;
Strand IJmuiderslag, NK BLokarten 
op zaterdag 23 en zondag 24 novem-
ber (17/10/2013).

Ingetrokken bouwvergunningen

IJmuiden
Trawlerkade 25, besluit intrekken 
bouwvergunning BL-81-2009, plaat-
sen zendmast (08/10/2013);
Van Wassenaerstraat 7, besluit in-
trekken bouwvergunning BP-74-
2010, veranderen en vergroten wo-
ning met dakopbouw en veranderen 

achtergevel (11/10/2013).

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 14, besluit  in-
trekken bouwvergunning BL-
83-2009, veranderen en vergro-
ten woning met uitbouw zijgevel 
(02/10/2013);
Zinneveltlaan 37, besluit  intrekken 
bouwvergunning BP-39-2008, ver-
anderen en vergroten woning met  
dakopbouw (10/10/2013);
Hagelingerweg 58, besluit  intrekken 
bouwvergunning BP-203-2008, ver-
anderen en vergroten woning met 
dakopbouw (10/10/2013);
Hoofdstraat 76, besluit intrekken 
bouwvergunning BL-221-2009, op-
richten berging/hobbyruimte
 (10/10/2013).

Velserbroek
Rijksweg 259, besluit intrekken 
bouwvergunning BP-178-2007, ver-
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anderen en vergroten begane grond 
en eerste verdieping (11/10/2013). 

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 28 oktober 2013 ge-

durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien op 
www.velsen.nl via het menu bekend-
makingen/downloads omgevings-
vergunning en via www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0016HOOFDSTRAAT1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-

nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 

te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 112 en 114, wijzigen 
gevels, aanbrengen buitenisolatie 
en samenvoegen van 2 woningen  
(11/10/2013) w13.000054.

Besluiten (vervolg)

Raadsplein 31 oktober 2013 
Op 31 oktober 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Project Grote Buitendijk/Hofgeest

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo
  in Velsen ‘Door de bomen het bos zien’ 
3: Ruimte 3
19.30-21.00  2e Bestuursrapportage
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00    Provinciaal inpassingsplan zeesluis

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Financiële verordening – Afwijkingenbeleid – Toetsings- 
 kader garanties, borgstellingen en verstrekking geldleningen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 1, 3 en 5 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 30 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl  Over de onderwerpen die op de 
agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de re-
actie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl. Een repor-
tage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Rookbeleid vernieuwd
Het college heeft het oude rook-
beleid ingetrokken en nieuw 
rookbeleid vastgesteld.

Ontwikkelingen op gebied van per-
soneelsbeleid en huisvestingspro-

jecten zijn aanleiding geweest om 
het verouderde rookbeleid uit 2004 
aan te passen aan de huidige tijd. 

Het oude rookbeleid voorzag in in-
pandige rookruimten en aanwezig-

heid in de rookruimte werd gezien 
als werktijd. 

Het nieuwe rookbeleid houdt in dat 
er geen rookruimten meer worden 
gefaciliteerd, gerookt wordt in eigen 

tijd en dat roken buiten plaatsvindt, 
met die beperking dat niet voor de 
publieksingang en de personeelsin-
gangen wordt gerookt. 

Rectificatie verkeersmaatregel
In de verkeersmaatregel van vori-
ge week stond dat burgemeester en 
wethouders hebben besloten een in-

dividuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het per-
ceel Anna Reijnvaanstraat t.b.v. Ma-

thilde Wibautstraat 13, 1991 RT Vel-
serbroek. Dit moet zijn Roosje Vos-
straat t.b.v. Mathilde Wibautstraat 

13, 1991 RT Velserbroek.
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