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Lezen dankzij mini-bieb ACHILLES’29

Velsen - Lekker lezen, dat
willen we toch allemaal?
Sommige mensen hebben
kasten vol boeken voor zichzelf. Er zijn tegenwoordig
echter steeds meer mensen
die hun boeken delen via een
minibieb. Het kan een plankje met vijf boeken bij de voordeur zijn of mensen brengen
hun gelezen boeken naar een
buurthuis of winkel waar ze al
zo’n minibieb hebben.
Bij de minibieb mag je gewoon een boek lenen, lezen
en later terugbrengen, maar
je mag ook een boek ruilen.
Je leesplezier kun je vergroten door met vrienden te praten over een boek dat je hebt
gelezen. Dat kan natuurlijk
ook met je buren. Of misschien heeft je kind altijd erg

genoten van Rupsje Nooitgenoeg en wil je er nu je buurkinderen blij mee maken. Dat
kan door een minibieb.
Minibieb is in 2014 in Nederland ontstaan. Zie www.
minibieb.nl. Zij propageren
het gratis lenen en ruilen van
boeken. Het achterliggende
idee is dat je de samenleving
met elkaar leuker kunt maken. Een minibieb heeft geen
vaste regels, maar het begin
is een kastje waarin boeken
worden gezet die door een
ieder geleend, geruild en gelezen kunnen worden. Het
aantal boeken maakt niet uit,
maar gezien de kwetsbaarheid verdient het aanbeveling het kastje wind- en waterdicht te maken. Je kunt het
aan de muur hangen, in de

tuin zetten of op een andere
V R I J DAG 23 O K T O B E R
zichtbare plaats aanbrengen.
2VRIJDAG
0.00 U U R
In Velsen zijn tot op heden vijf
23 OKTOBER
mini-biebs actief, drie in Driehuis, een in IJmuiden en Vel20.00 UUR
serbroek, op een totaal van
400 in Nederland. De VelIn de nacht van zaterdag op zondag
sense adressen zijn Driehuis:
ZATERDAG 31 OKTOBER
gaat de klok een uur achteruit
Bosboom Toussaintlaan 5, PC
Hooftlaan 77 en op de hoek
De Genestetlaan/Hofdijklaan,
IJmuiden: Vijgenboomhof en
Velserbroek: Lepelblad 48. Op
de foto drie buurtvriendjes
die de minibieb aan de Vijgenboomhof hebben ontdekt:
vanaf links Shane (bijna 3),
Luke (4) en Dean (4) jaar. LeMarktplein 17,
SNOWPLANET
zen kunnen ze nog niet zelf,
1972 GA IJmuiden,
maar ze zijn wel dol op voorMET O.A. JAN SMIT
tel.: 0255 - 515668,
gelezen worden. En prentenWWW.2GENERATIONS.NL
www.risjuwelier.nl
boeken zijn dus ook leuk in
de minibieb.

Gewond door kruisboog
Velsen-Noord - De politie heeft maandagavond een
zwaargewonde vrouw (49)
en een gewonde man (45)
aangetroffen in een woning
in Velsen-Noord. Eerder op
de avond kreeg de politie
een melding dat er een man
met een kruisboog in VelsenNoord zou lopen.
Toen de politie de man wilde
aanhouden schoot hij zichzelf met een kruisboog door
zijn borst. De politie trof vervolgens ook een zwaargewonde vrouw in de woning
aan de Nidekstraat aan. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn in- tie te verlenen. De politie leiding van het incident. (foto:
gezet om medische assisten- doet onderzoek naar de aan- Michel van Bergen)

Volgende
week
deze
krant
Deze
week
ininDe
krant!

Herfstmarkt
IJmuiden - Zondag 25 oktober organiseert Local
Shopping IJmuiden in samenwerking met Kroko
Evenementen van 11.00 tot
17.00 uur een herfstmarkt op
de Lange Nieuwstraat. Deze markt staat in het teken
van het najaar en de winter. Pompoenen, herfststukken en leuke aanbiedingen
zijn in grote aantallen aanwezig. De meeste winkels in
het centrum zijn zondag geopend.

Deze week
in de krant:

Stijlvol
Afscheid
Nemen
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IJmuiden - Op zondag
31 mei vond de door KWF
Kankerbestrijding
Velsen georganiseerde Vissenloop plaats. Een groot
wandelevenement over afstanden van 5, 10, 15, 20,
25 en 40 kilometer waaraan ruim 1.300 wandelaars
deelnamen. Een groot succes derhalve, ondanks de
slechte weersomstandigheden met harde wind en
regen en het feit dat dit
evenement voor de eerste
keer werd georganiseerd.
De totale opbrengst die
na afloop aan KWF Kankerbestrijding kon worden overhandigd, bedroeg
ruim 30.000 euro, mede
ook dankzij sponsorgeldbijdragen.
Eén van de hoofdsponsors
was DFDS Seaways die
een aantal minicruises ter
beschikking had gesteld,
waaronder de hoofdprijs:
een 4-daagse cruise naar
Newcastle, die begin juni door directeur Teun Wim
Leene werd uitgereikt aan
winnares Kini Smit. ,,We
hebben met 17 vrienden
en collega’s meegedaan
aan de Vissenloop 2015.
Met onze wandelgroep zijn
we erin geslaagd een bedrag van 1.484 euro bijeen te brengen’’, vertelt Kini. ,,Na overleg binnen onze groep is uiteindelijk besloten dat mijn man en ik
met deze cruise mee zouden gaan en op dinsdag 13
oktober zijn we vertrokken
met de Princess Seaways.
We kregen een mooie hut
toegewezen aan de voorzijde van het schip met een
prachtig uitzicht over zee.’’
,,In Newcastle hebben we
een eerste indruk opgedaan door met de Hop On
Hop Off bus de stad te verkennen. Ideaal, zo’n bus,
want je stapt in en uit waar
je maar wilt. De volgende
dag hebben we vanuit ons
hotel, dat in het centrum

van de stad lag, nog diverse toeristische plekken bezocht en toen was het alweer tijd om met de shuttlebus terug te gaan naar
de boot, dit keer de King
Seaways.
Bij aankomst in IJmuiden
regende het en wij moesten direct terugdenken aan
31 mei, de dag van de Vissenloop waarop zoveel regen viel. Dank je wel DFDS
Seaways, dat wij op deze
manier met jullie en met
Newcastle konden kennismaken!’’
Het bestuur van KWF Kankerbestrijding Velsen heeft,
gezien de vele enthousiaste reacties, besloten om
ook in 2016 weer een Vissenloop te organiseren op
zondag 22 mei!. Dus, beste
wandelliefhebbers, noteer
deze datum alvast in uw
wandelagenda. Binnenkort
zal de datum bekend worden gemaakt vanaf wanneer inschrijven voor de
tweede Vissenloop mogelijk is.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Het is bekend dat IJmuidenaren graag over ‘vroeger’
praten. Dat gebeurt niet alleen onder elkaar maar ook
op de social media. Zo verschijnen regelmatig herinneringen over jeugdvermaak
in Oud-IJmuiden op de facebookpagina ‘Je Bent IJmuidenaar Als’. Naar aanleiding van
verhalen over ‘dijkje glijden’
hadden de Oud-IJmuidenaren Jaap Bakker en Chris van
Beusekom (op de foto) plannen gesmeed om oude tijden
te laten herleven. Zij plaatsten oproepen om op eigen
risico mee te doen aan het
glijplezier.
Het ‘dijkje glijden’ is een typisch Oud-IJmuidense bezigheid van weleer. Vroeger vermaakte de jeugd zich onder
andere met het naar beneden glijden op viskratten en
matjes vanaf het met stenen
geplaveide talud tussen de
Koningin Wilhelminakade en
het Stationsplein, tegenover
het voormalige station IJmuiden. Dikwijls schoten de viskratten ver door, over de
straat en richting de vishal-

len. De helling vanaf de hoge hoek bij de Bik en Arnoldkade ‘waar halverwege een
hobbel zit’ was eveneens een
populaire glijplek. Niet zelden
moest de kleding er onder lijden en leverde het glijplezier
een draai om de oren van de
ouders op.
Zaterdagmiddag 10 oktober was het zover. Bij het
voormalige station werd een
‘schone’ glijbaan gevonden
op het verder rijkelijk met
onkruid begroeide talud. De
dijkje-glijders van weleer
konden hun hart ophalen.
Vele 50-plussers vertoonden
probleemloos hun kunsten,
nu op een stuk ondertapijt in
plaats van een viskist. Sommigen gleden voor het eerst
na 50 of 60 jaar van de dijk
af! Zelfs de kleerscheuren en
blauwe stuitjes waren voor
even terug. De deelnemers
waren het duidelijk nog niet
verleerd en hadden zichtbaar plezier. Het glijden trok
veel bekijks van passanten
en buurtgenoten, zelfs vanuit de skyboxes in de Vrijheit.
Helaas heeft een van de weinige 50-minners er een op
meerdere plaatsen gebroken
enkel aan overgehouden...
Misschien een volgende keer
een wedstrijdje ‘prijsvloeken door kaairidders’, hardlopen voor ‘jongelingen boven 70 jaren’, paaltjes-voetbal
of toch maar gewoon ‘bakkie tuf’?

Mantelzorgdag Velsen
Velsen - Centrum Mantelzorg van Socius organiseert
dit jaar weer de Dag van de
Mantelzorg. Met een heerlijke lunch en leuke muziek
wordt het ongetwijfeld een
mooie middag. De Mantelzorgdag is dinsdag 10 november van 12.00 tot 14.30
uur bij Café-Brasserie De
Wildeman, Hoofdstraat 142
te Santpoort-Noord. De zaal
is geopend vanaf 11.45 uur.
Bent u mantelzorger en heeft
u geen uitnodiging ontvangen? Graag aanmelding vóór

3 november bij Socius via telefoonnummer 088-8876900
of via mail: centrummantelzorgvelsen@socius-md.
nl. Graag uw naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer vermelden. Kent u nog
een mantelzorger in Velsen
die geen uitnodiging heeft
ontvangen? Laat diegene
dan contact opnemen. Voor
vragen en meer informatie
kunt u natuurlijk altijd terecht
bij de mantelzorgconsulenten op bovenstaand telefoonnummer.
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Sportcentrum
Velsen

Hefnerstraat 11 • 1976 BK IJmuiden

Zo lang mogelijk gezond
genieten van het leven?
Kom in actie en ga sportief
bewegen in een leuke groep bij
Sportcentrum Velsen.
Wij staan voor u klaar. De beste
begeleiding van 50+ groepen
BLIJF VITAAL, LEVENDIG
EN AANTREKKELIJK

Fitness geeft levenskracht

Wilt u meer weten, of eerst eens
langskomen. Aarzel niet en kom. Iedere
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
bent u van harte welkom tussen 10.00 en
11.00 uur. Tel. info: 0255-536561
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Strawberries
wint weer een
thuiswedstrijd
Driehuis - Het is Strawberries Heren 1 wéér gelukt om een thuiswedstrijd
te winnen. In de 2de klasse won de ploeg uit Driehuis met 5-1 van Amstelveen. De overwinning was
dik verdiend en het behalen van de drie punten
zorgt ervoor dat Strawberries nu op de derde plaats
staat. Een knappe prestatie voor de ploeg van Axel
Wessels, dat als promovendus tot nu toe hoge
ogen weet te gooien.
De uitslag doet vermoeden dat het allemaal van
een leien dakje ging voor
de aardbeien, maar na één
minuut stond de thuisploeg al op een 0-1 achterstand. De eerste de
beste aanval van Amstelveen resulteerde in een
strafcorner en deze werd
onberispelijk in de bovenhoek gesleept. Strawberries liet zich, zoals zo vaak
dit seizoen, niet uit het
veld slaan en richtte zich
op.
Binnen een half uur stonden de roodhemden namelijk op voorsprong. Aanvaller Sander Joustra, bezig aan een ijzersterk seizoen, scoorde twee maal.
In de tweede helft stelde
Strawberries orde op zaken en liet het Amstelveen
geen moment in de wedstrijd komen.
Erik van den Berg deed
weer datgene waar hij bekend om staat: het scoren
met een krachtige sleeppush tijdens een strafcorner. Amstelveen kwam er
niet meer aan te pas en
liet het achterin lopen.
Sander Joustra profiteerde hiervan optimaal en
scoorde zijn derde doelpunt van de wedstrijd. Floris Welman maakte enige minuten voor tijd zelfs
nog een vijfde doelpunt
voor Strawberries. Volgende week zondag staat het
uitduel tegen Purmerend
op het programma. Een
pikante wedstrijd, aangezien Purmerend vorig seizoen kampioen werd vóór
Strawberries in de derde
klasse. (Finn van Leeuwen)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

COV IJmuiden 100 jaar
IJmuiden - De Christelijke
Oratorium Vereniging IJmuiden heeft op de oprichtingsdatum 15 oktober feestelijk herdacht dat 100 jaar geleden de
vereniging is opgericht. Zover
uit archieven blijkt is de COV
IJmuiden, na muziekvereniging
Wilhelmina – Santpoort en muziekvereniging Soli in Driehuis,
de derde culturele vereniging
in de Gemeente Velsen die een
100-jarig jubileum mocht vieren.
Sinds de oprichting van het
koor geeft ze haar concerten
in de Nieuwe Kerk in IJmuiden.
Het was daarom niet verwonderlijk dat een gedeelte van de
jubileumviering werd gehouden in deze kerk.
Tijdens een goed bezochte openbare repetitie, waarin
ook de bezoekers een aandeel
hadden bij het zingen, werd
een voorproefje gegeven van
het komende najaarsconcert
op 13 november, waarbij de
Messe Solennelle van Gounod
en het Stabat Mater van Rossini worden uitgevoerd. Behalve de koorzang werd de avond
afgewisseld met een pianosolo door Lennie Kerkhoff en op
beide kerkorgels werd het orgelconcert in F van Georg Friedrich Händel uitgevoerd door
Dirk Out en Piet Hulsbos.
Na deze openbare repetitie
was er een feestelijke receptie

waar wethouder van Cultuur
Robert te Beest namens Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Velsen het woord
heeft gevoerd en wees op de
waardevolle traditie van de
jaarlijkse uitvoeringen van de
Matthäus Passion en najaarsconcerten, waarbij hij de vereniging veel succes toewenste bij het overbrengen van deze waardevolle muziek aan de
volgenden generatie zangers
en toehoorders. Zijn felicitaties gingen gepaard met een
passend geschenk. Ook vertegenwoordigers van de overkoepelende Kon. Christelijke
Zangersbond en de Culturele
Stichting Velser Gemeenschap
hebben bij deze gelegenheid
gesproken onderstreept door
geschenken.
Tenslotte heeft Rein de Koning
namens de jubileumcommissie
het jubileumboek overhandigd
aan de voorzitter, een fraaie fotografische terublik op 100 jaar
musiceren met daarin de geschiedenis die zo nauw verweven is met de geschiedenis van
IJmuiden zelf.
Na de jubileumreis van het
koor in mei naar Leipzig en
Dresden heeft het koor het
100-jarig bestaan van de vereniging uitbundig gevierd en
als afsluitende activiteit vindt
het najaarsconcert op 13 november plaats.

Bibliotheek viert jubileum
Velsen - Bibliotheek Velsen viert het 10-jarig bestaan
van Nederland Leest! Tussen 1 en 30 november kunnen leden het gratis Nederland Leest boekje komen ophalen bij een van de vestigingen. Bovendien krijgen nieuwe leden 10 procent korting op een abonnement én
maken zij kans op prachtige
prijzen van onder andere het
Witte Theater, Foto Michel en
Ris Juwelier.
Speciaal voor dit jubileumjaar, dat in het teken staat van
het Zeer Korte Verhaal (zkv),

stelde bekend auteur van het
zkv A.L. Snijders een bundel
samen van korte verhalen uit
de Nederlandse geschiedenis. Tijdens Nederland Leest
wordt iedereen uitgenodigd
om met elkaar in discussie te
gaan over dit boek.
Naast het gratis boekje voor
leden en een kortingsactie
voor nieuwe leden, geeft Ellen Heijmerikx speciaal voor
Nederland Leest op woensdag 4 november tussen 19.30
en 21.00 uur een presentatie
over haar nieuwste boek En
nooit was iets gelogen.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en de Jeugdwet hebben tot
doel iedereen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen en/
of te laten meedoen in de samenleving. Jong of oud, met of
zonder beperking. De gemeente is verantwoordelijk voor de
uitvoering van deze wetten, en
zij wil samen met haar inwoners het beleid vorm geven. Dit
gebeurt in de Wmo raad. Deze raad geeft het college van
burgemeester en wethouders
van Velsen, gevraagd en ongevraagd, advies op het brede terrein van de Wmo en de Jeugdwet.
In verband met het aftreden
(wegens het bereiken van de
maximale zittingstermijnen) van
een aantal leden is de Wmo
raad op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten.
Leden mogen niet bestuurlijk
betrokken zijn bij een organisatie die belang heeft bij het Velsens gemeentelijk Wmo-beleid
of jeugdbeleid. Leden hebben
zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak. U hebt
oog voor de belangen van alle
doelgroepen van de Wmo en de
Jeugdwet. U kunt goed samenwerken en u bezit communicatieve vaardigheden. U bent be-

reid en in staat een actieve rol
te spelen in het (mede) opstellen van adviezen en het vertegenwoordigen van de Wmoadviesraad in externe overleggen. De Wmo raad vergadert
circa twee maal per maand op
de maandagmiddag. Daarnaast
nemen leden soms deel aan relevante bijeenkomsten en is er
overleg per mail. De raad bestaat uit vrijwilligers.
Gezien de huidige samenstelling van de raad genieten kandidaten met kennis en/of ervaring op het gebied van de gehandicaptenproblematiek en
van de jeugdproblematiek de
voorkeur. Tevens is behoefte
aan iemand die het secretariaatswerk op zich wil nemen. De
Wmo raad biedt de gelegenheid
te werken met een inspirerend
en enthousiast team. U kunt rekenen op ondersteuning, kennisverbreding op het gehele sociale domein en een onkostenvergoeding.
Bent u inwoner van Velsen en
wilt u zich inzetten? Bel voor informatie Jan Stringer via 0235381816. U kunt reageren tot
31 oktober. Uw brief met CV
kunt u richten aan de sollicitatiecommissie. Per e-mail wmoraad@welzijnvelsen.nl of Postbus 142 1970 AC IJmuiden.

Dag van het fitte brein
in Zelf!Driehuis
Driehuis - Een goed stel hersenen, wie wil dat niet! Maar
wat kunnen we zelf doen om
ons brein topfit te houden?
Steeds meer bekend is dat
bewegen een positief effect
heeft op de werking van ons
brein.
Vitaliteitswinkel Zelf!Driehuis
stimuleert dit in de -Maand
van het Fitte Brein- door op
zaterdag 24 oktober om 10.00
uur te starten met ‘Driehuis
in beweging!’, een actieve en
leuke les voor iedereen die
graag in beweging blijft. De
rest van de dag zijn er verschillende geheugenspelletjes te doen in de winkel en
wordt om 15.00 uur afgesloten met een interessante lezing over wat leefstijl voor
invloed kan hebben op het
brein.
Wilt u uw geheugen goed
onderhouden of ergert u zich
wel eens aan uw vergeetachtigheid? Dan is de introductielezing ‘Geheugentraining’
op woensdag 28 oktober van
10.00 tot 12.00 uur misschien

iets voor u! Docent Helen van
Vuure vertelt hoe geheugentraining inzicht geeft op de
werking van het geheugen
en hoe we hier bewust gebruik van kunnen maken. De
lezing is geheel vrijblijvend
en gratis bij te wonen.
Op vrijdag 30 oktober is er
een inloop geheugenspreekuur voor mensen die betrokken zijn bij de zorg voor iemand met geheugenproblemen of die het vermoeden
hebben dat er iets aan de
hand is. De geheugenconsulent van de Zorgspecialist is
van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig om u verder te helpen
voor advies maar ook voor
een luisterend oor.
Voor meer informatie over de
activiteiten kunt u terecht op
www.zelfdriehuis.nl.
Wilt u zich aanmelden voor
één van de cursussen of lezingen? Bel dan naar 0255756789, mail naar zelf@dezorgspecialist.nl of loop even
binnen in de winkel aan de
Driehuizerkerkweg 48.
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Koop 2 Ledûb
overhemden
van 139,90

Koop
2 Ledûb
VOOR
€99,95
overhemden

& win een reis
voor 2 naar New York*
van 139,90

VOOR €99,95

* Ontvang een flyer met unieke code en vul deze in op
www.Ledubshirts.Nl/unieke-code. Prijs geldt voor mouwlengte 5.

& win een reis voor 2 naar New York*
* Ontvang een flyer met unieke code en vul deze in op
www.Ledubshirts.Nl/unieke-code. Prijs geldt voor mouwlengte 5.
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Zin en onzin van beleggen

Ad_218x140mm_jutter_Vandeldenmode.indd 1

20-10-15 15:19

andeldenmode.indd 1

Bijeenkomst Rabobank 2 november 2015
Voor die spaarders organiseert de
Rabobank vrijblijvende informatieavonden over beleggen. Rabobank
IJmond houdt deze bijeenkomst op
maandag 2 november 2015. Aan de
hand van stellingen, filmpjes, feiten en
ervaringen krijgen bezoekers inzicht in
de zin en onzin van beleggen. Geïnteresseerden kunnen zo in twee uur zelf
ontdekken of zij beleggen een goede
optie vinden voor hun spaargeld.
,,De Rabobank wil geïnteresseerden Aanmelden kan via www.rabobank.nl/
graag helpen inzicht te krijgen in beginnenmetbeleggen of via telefoonde zin en onzin over beleggen”, zegt nummer (023) 513 35 00
Renny van Dijk-Groot, vermogensmanager Private Banking bij Rabobank
IJmond. ,,We zien dat klanten wel interesse hebben, maar moeilijk de stap
durven zetten. Ze weten niet goed welk
risico ze nemen en vragen zich af of de
bank het niet allemaal mooier zal voorspiegelen dan het is. Dat is heel begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook jammer.
Beleggen kan een goede optie zijn voor
mensen die spaargeld hebben waar zij
niet op korte termijn over willen beschikken.”
IJmond - ‘Beleggen? Dat is zo ingewikkeld.’ Of: ‘Het duurt zo lang voor
je er voordeel van hebt.’ Mensen
met spaargeld denken weleens aan
beleggen, zeker nu de spaarrente relatief laag is. Maar onbekendheid en
vooroordelen maken dat zij zich er
niet verder in verdiepen. Terwijl het
zinnig kan zijn een goede afweging
te maken tussen sparen en beleggen.

Alles over de
zin en onzin
van beleggen

Een eerlijk
verhaal
over beleggen

zodat u zelf
ontdekt
of het bij u past.

Bijeenkomst ‘Beginnen met beleggen’ op 2 november 2015
Er wordt veel over beleggen gezegd. Van zeer optimistisch tot heel negatief.
Daarom organiseert Rabobank IJmond een avond over de zin én onzin van
beleggen. Zodat u zélf kunt beslissen of beleggen iets voor u is.

Meld u nu aan op rabobank.nl/beginnenmetbeleggen
Een aandeel in elkaar
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Mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader heeft ons
verlaten. Wij blijven achter met mooie
herinneringen vol dankbaarheid. Wie hem
heeft gekend, weet wat wij nu missen.

Willem Blok
Egmond aan Zee,
5 juni 1924

IJmuiden,
14 oktober 2015
Rachel Blok - Visser
Lenie en Willem
Edwin
Davy
Joey
Esther en Dennis
Jordi
Tessa
Klaas †
Rob en Elly
Arnold en Nicolette
Michael en Maria
Yassin

Correspondentieadres:
Esther Sip - Swart
Geleenstraat 16
1972 SJ IJmuiden.
De crematieplechtigheid heeft reeds
plaatsgevonden.

Ik verlaat de mensen die ik liefheb, om
degenen die ik liefhad weer te ontmoeten.
Ingrid

Ingrid van Gerven
Velsen,
9 juni 1949

Velserbroek,
14 oktober 2015

Astrid (in liefdevolle herinnering)
Nico en Jannie
Ron en Sigrid
Thom, Roel, Sanne, Lieke
Mark en Tessa
Lotte
An (in liefdevolle herinnering) Henk en Alie
Richard
John en Henny
Bryan, Roy

Enige en algemene kennisgeving
Denken aan anderen
en niet aan jezelf.
Beter te geven dan te ontvangen
zo was je zelf.
Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog
onverwacht op 89-jarige leeftijd van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Wiesje Jongejan-Schadé
Wies

* 13-8-1926

† 15-10-2015

Gerrit Jongejan

Correspondentieadres:
R. Weenk
Wierbalg 1818
1788 TZ Julianadorp

Kinderen en
kleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft reeds
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Kromme Mijdrechtstraat 45
1972 VP IJmuiden
De crematie heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan
onze lieve broer, zwager en oom

Jacobus Johannes
Klepper
Co

20-10-2012

20-10-2015

Velsen,
16 oktober 1934

Jan en Corrie

Lieve Elly
Lieve vrouw

Frans en Nel
Theo en Magda †

Ik zei het veel te weinig, hoeveel ik van je hou.
Het is alweer drie jaar geleden
dat je ons verliet, en ik heb nog
steeds heel veel verdriet.
Niet meer samen zitten en praten met elkaar.
Er vallen nu geen woorden,
het is een groot gemis.
Maar nu weet ik uit ervaring
hoe eenzaam, eenzaam is.
Joop Luit

Beverwijk,
15 oktober 2015

Annie en Thijs †
Delia † en Cees †
Gerard
Ria en Jan †
Louis en Ružica
Neven en nichten
Correspondentieadres:
J.F. Klepper
Van Leeuwenstraat 55
1972 PH IJmuiden
De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten en brieven,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling,
zoveel troost.
Wij bedanken iedereen voor de vele blijken
van medeleven tijdens het ziekteproces en
na het overlijden van mijn man en onze vader

Rob Huizinga
Het is ons tot zeer grote steun geweest.
Vanwege de overweldigende belangstelling
bij de condoleance en de crematieplechtigheid is het voor ons onmogelijk u allen
persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.
Ada, Friso, Maaike en Synco

22 oktober 2015

7

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

persoonlijke

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
06-23582577
dag en nacht
bereiken
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
072-5055740
0f 06-23582577

Bezorgen van Hollandse maaltijden

0255 - 57 82 18
www.omaskeuken-velsen.nl

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder
* Gevraagd:
Koelkast, diepvriezer, wasmachine, tv’s, lcd, led, droger, magnetron, fornuizen,
oud ijzer, gereedschap, loop/
sloopfietsen. Ik haal gratis op. Tel: 06-57448948

Te koop:
Tamme goudhamster met kooitje 15,-. Tel. 06-87396199
Te koop:
Milwaukee reciprozaag
is werkend te zien, prijs
125,-. Tel. 06-14630379

KOZIJNEN

Wilt u een
VAARBEWIJS halen?
7 mondelinge lessen worden gegeven
vanaf woensdag 28 oktober in Haarlem
Kennemersportcentrum (naast de IJsbaan)
Ervaren docent leidt op voor
Vamex examen.
06-33498338 www.vaarbewijs-haarlem.nl
* Verloren:
Donderdag 8 oktober op de
Lange Nieuwstraat, sleutelbos
met 3 sleutels. Tel: 0255-513891
Gevraagd:
Boek Hollandse Stoomboot Maatschappij. Deel 2
De Vloot. Tel. 023-5262917

VERANDA

AANBOUW

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Aangetrouwd
erft niet mee?
BEL 0255- 547 500

* Gezocht:
voor een afspraak of kom langs op ons
Vorig jaar heb ik, Jan de Wit,
een tv en later een magnetron opgehaald in, vermoedelijk, Velserbroek, Wieringeraak. Graag zou ik in contact
willen komen met deze mensen. Mijn 06-nummer eindigde toen op 47. Tel: 06-12356841
Te koop:
Bureaustoel zw. z.g.a.n. In
Gebouw Waterstaete, Dokweg 31, IJmuiden
prijs verlaagd nu 39,-.
Tel. 06-16143388
ijmuiden@nhij.nl, www.notarishuisijmond.nl
Te koop:
Sint 38 gezelschapspellen 16
Te koop:
Te koop:
pers alleen in één koop 76 ,-.
Tamme goudhamster met kooi- Combi koel- en vrieskast
2,- per spel. Tel. 06-25533233
tje 15,-. Tel. 06-87396199
25,-. Tel. 06-31381804

gratis inloopspreekuur
elke laatste donderdagavond
van de maand van 18.00
tot 20.00 uur in ons kantoor.

OPBOUW

SERRE

Beslis

Aannemersbedrijf

Braak Velsen

BRA

Aann

Duinv
Velse
Tel. 0
www

SHOW
Zaterd

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

www.braak.nl
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Jelle Visser Band. Aanvang
16.00 uur.
‘Hazes aan de haven’, live
muziek in ‘t Kottertje, Loggerstraat 13 IJmuiden. Vanaf 17.00
uur.

velsen.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Muziek van Orkater & Via Berlin. Aanvang
20.30 uur.

Maandag

29 oktober

26 oktober

Donderdag
22 oktober

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan via carla_schut@hotmail.nl tot uiterlijk de woensdag van tevoren tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Joost Prinsen.
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
23 oktober

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven kan via carla_schut@hotmail.nl tot uiterlijk de donderdag van tevoren tot 18.00 uur.
Film ‘Finn’ in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Victoria’.
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
24 oktober

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.

Benefietconcert Bel Canto
voor Vluchtelingenwerk Nederland in De Dorpskerk in
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur.
Jaarlijkse show Klavierschippers in Technische school Velsen IJmuiden. Zie ook www.
klavierschippers.nl.
Halloween: Zombie Outbreak op Forteiland. Boot vertrek vanaf Kop van de Haven
om 20.30 en 21.30 uur en vaart
om 24.00 en 01.00 uur weer terug. Kaarten kosten 19,50 incl.
heen- en terugvaart. Zie ook
www.ijmuidenserondvaart.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Victoria’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
25 oktober

Paddenstoelen kijken op
Landgoed Beeckestijn. Zie
www.natuurmonumenten.nl/
beeckestijn>activiteiten
Rondrit met de stoomtrein
over het Tata Staal Bedrijf. Vertrek 10.45 uur vanaf stations
Velserbosch. Zie ook www.
csy.nl of www.hoogovensstoomijmuiden.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl. En
TROTS markt.
IJmondse bourgondische
& culturele fietstocht. Van
11.30 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op Facebook
(IJmondse Fietstocht).
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Jaarlijkse show Klavierschippers in Technische school Velsen IJmuiden. Zie ook www.
klavierschippers.nl.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyer live met

Postzegelavond bij Postzegel
Vereniging Santpoort in het
Terras, Dinkgrevelaan 27 Santpoort-Noord. Aanvang 19.00
uur.

Donderdag
Stadsschouwburg Velsen:
Ish & Junior Company Nationale Ballet. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag
27 oktober

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Symposium over sportmedische begeleiding georganiseerd door MKB IJmond i.s.m.
Tegenkracht en m.m.v. Rotary Club Velsen. Zie ook www.
mkb-ijmond.nl>Programma
Stadsschouwburg Velsen:
Mark Rietman. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cabaret Patrick
Laureij. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
28 oktober

Kennemer Sociëteit voor
heren houdt een lezing over
graancirkels en ufo’s. Stationsweg 95 Velsen-Zuid. Aanvang
10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Expositie’s ‘Romeinen terug in Velsen’, ‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Toverbos
voor iedereen vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50/2,- bovenop de
entreeprijs.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_
schut@hotmail.nl tot uiterlijk de dinsdag van tevoren tot
18.00 uur.
Kook- en eetgroep speciaal
voor nabestaanden bij Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51 Santpoort-Noord.
Van 17.00 tot 20.00 uur.
Inloopavond bij Begraafplaats en Crematorium Westerveld in Driehuis. Van 18.30
tot 21.00 uur.
Workshop Createif schrijven
en anekdotes bij Bibliotheek
Velsen. Van 19.30 tot 21.30
uur. Inschrijven kan via bibliotheekvelsen.nl.
Boekstartcafé met babygebaren bij Bibliotheek Velsen.
Van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via bibliotheek-

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Allerzielen op
Ichthus Lyceum
Driehuis - Maandag 2 november, Allerzielen, kunnen
leerlingen en docenten van
het Ichthus College weer een
kaarsje opsteken voor een
overleden dierbare. Uit voorgaande vieringen is gebleken
dat wij meer met de dood bezig zijn dan wij zouden willen
toegeven. In de kantine van
het Ichthus Lyceum kan een
ieder een boodschap schrijven aan een overledene; het
kaartje kan daarna in de daarvoor bestemde boom worden
opgehangen. Vorig jaar deden meer dan 900 leerlingen
mee aan de viering. Dit jaar
hoopt men weer op een grote opkomst. In geval van calamiteiten zal het zorgteam van
het Ichthus Lyceum de hele
dag paraat staan.

Pubquiz in De Wildeman
voor hersenziekte SCA1
Santpoort-Noord - Liefhebbers van pubquizen zijn heel
welkom bij de Pubquiz in De
Wildeman op donderdagavond 5 november om 20.00
uur. De opbrengst van de
pubquiz is bestemd voor een
mogelijk medicijn voor hersenziekte SCA1. Maar wees
gerust, tijdens de pubquiz is
het een en al gezelligheid.
In een IJmuidense familie
is de ziekte onlangs aangetroffen. SCA1 staat nooit alleen. Inmiddels is duidelijk
dat meerdere familieleden
de ziekte hebben of krijgen.
Helga de Beus heeft zich ingezet om geld op te halen
zodat de patiënten met SCA1
zich kunnen aansluiten bij de
testfase van een experimenteel medicijn dat zeer hoopgevend is voor patiënten met
Huntington en dat ook kan
werken voor SCA1 patiënten.
,,Er is 150.000 euro nodig om
dit te bereiken’’, aldus De
Beus. ,,SCA1 is een slopende ziekte, de patiënt heeft
in de beginfase een dronkemansloop, gaat slechter praten en krijgt spasmen. Uiteindelijk komt de patiënt in
een rolstoel terecht of komt
niet meer uit bed en overlijdt. Het zou zo mooi zijn als
we deze mensen perspectief
kunnen bieden met een medicijn dat bijna binnen bereik
ligt. De grens is die 150.000
euro. Met het medicijn kan
de ziekte worden stopgezet
en mogelijk iets van het proces worden teruggedraaid.
Inmiddels hebben 14 families
in Nederland zich verzameld

om het geld bijeen te brengen. De een doet een bingo, de ander verkoopt Franse wijn. Wij doen de pubquiz.
Van De Wildeman kunnen
wij de zaal gratis krijgen. En
van elke consumptie gaat 75
cent naar het goede doel.
Wij hebben grappige en leuke vragen verzameld voor
de pubquiz en houden ook
een loterij met gesponsorde
prijzen. De hoofdprijs is een
doosje Franse wijn. Wij hopen dat iedereen een leuke
avond heeft en natuurlijk dat
er een goede opbrengst is.’’
De pubquiz is donderdagavond 5 november van 20.00
tot 23.00 uur. Aanmelden
kan via helgadebeus@live.nl
of via 06-40209913 of op de
avond zelf, vanaf 19.30 uur,
indien er nog plaatsen over
zijn. Deelname kost 10 euro per persoon. Café Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142. www.hersenziekte-sca1.nl.
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BELLA
ITALIA!
ITALIAANSE WEKEN
BIJ

PRONTO WONEN CRUQUIUS

Acedo hoekbank
in stof Board antraciet, nu 499,-

COMPLEET BANKSTEL:
TWEE + DRIEZITS!

.9
9
4

NO TA BE N E:
Al le ba nk en zi
jn le ve rb aa r
in
ve rs ch il le nd e
sto ff en en /o f
le de r
+ 5 ja ar vo ll ed
ig e g ar an ti e! *

599.

RB AA R!
VE EL UI T VO OR RA AD LE VE

IN DIVERSE STOFFEN
LEVERBAAR!

WEGE NS OVERWE LD IG EN D
SU5CC ES ZIJN WE BIJ39NA DO OR
9.99.DE VO OR RA DE N HE EN...

Clemente 3- en 2-zitsbank
in stof Board antraciet, nu 599,-

Fire

Milaan hoekbank
in stof Inari grey, nu 599,-

779
.-

Moletti 4-zitsbank
in leder Gazelle Vintage Cognac,
nu 779,-

gre y, nu 39 9,nze hoe kba nk in stof dar k

KOM NU NAA R PRO NTO WO NEN
CRU QUI US
.9
799
9
.- EN PRO FIT EER NOG8 VAN DE 899.IN DIVERSE
VOORRAAD
LAASTOFFEN
TST E ITA LIA ANS E UITWE
KEN !
EN KLEUREN!
LEVERBAAR!

Kendo hoekbank
in stof Gapp grey, nu 799,-

Massimo hoekbank
in stof sand, nu 979,-

979
.-

Micanto hoekbank
in stof Inari sand, nu 899,-

Napoli 3- en 2 zitsbank
in stof Fast antraciet, nu 899,-

.
9
9
9
Dulce 2- en 2½-zitsbank
in stof Texas caramel, nu 999,-

Elke
g
zondan
ope

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius
Spaarneweg 22
www.prontowonen.nl/winkel/cruquius
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Pronto Wonen Cruquius

P

VRIJ PARKEREN!

.9
9
9

Florance hoekbank
in stof Board red, nu 999,-

9
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Fotowedstrijd voor lezers

Sita schittert in
musical Rapunzel

Nieuwe afslankkliniek
geopend in Haarlem
Haarlem - Mark Miedema
is gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige en werkt
sinds 2007 met het Cure4Life
programma.
De laatste 7 jaar was hij verantwoordelijk voor de Cure4Life vestiging in Barcelona, maar vanaf 1 oktober
is hij gestart in een prachtig
pand in de Wilhelminastraat
in Haarlem. Het voedingsprogramma van Cure4Life is een
unieke methode om op een
gezonde, verantwoorde wijze

af te vallen en de resultaten
te behouden met een voor u
haalbare levensstijl. Op basis van een uitgebreide medische vragenlijst, bloed- en
urineonderzoek, stelt het medisch team van Cure4Life
een persoonlijk voedingsprogramma samen.
De kracht zin de de hoeveelheden en combinaties
van uitgebalanceerde voeding. Meer weten? Bel 0232027003 of kijk op www.cure4life-haarlem.nl.

Velsen - Op zaterdag 7 november om 15.00 uur kan iedereen vanaf 4 jaar zich prins
of prinses voelen bij de betoverende familievoorstelling
‘Rapunzel de Musical’ in de
Stadsschouwburg Velsen. Sita is te zien als de mooie Rapunzel met de magische, lange vlecht. Het tovenaarsduo
Titus en Fien zorgt in deze
voorstelling voor een komische noot voor jong en oud.
Samen met vrolijke muziek
maakt dit ‘Rapunzel de Musical’ tot hét familiesprookje
van dit seizoen.
Het mooie prinsesje Rapunzel
heeft magische haar. Op een
dag wordt ze ontvoerd en opgesloten in een hoge toren,
door een gemene tovenares
die haar haar wil hebben. Elke dag moet Rapunzel haar
vlecht uit het torenraam laten
zakken, zodat de tovenares
naar boven kan klimmen. De
jaren verstrijken en Rapunzel
groeit in eenzaamheid op tot
een knappe vrouw, dromend
van een dappere prins die
haar zal bevrijden. Zal haar
redder ooit komen?
Zoals het hoort bij een
sprookjesfestijn organiseert
de Stadsschouwburg Velsen voor de bezoekers aan

de voorstelling ‘Rapunzel de
Muscial’ na afloop een feestje. Zij nodigt kinderen dan
ook uit om verkleed naar het
theater te komen. Na afloop
van de voorstelling is er een
ontmoeting met alle acteurs
en tijdens een Meet & Greet
en kan er gedanst worden tijdens het Prinsen en Prinsessenbal.
Fotowedstrijd
De Stadsschouwburg Velsen
verloot onder lezers van de
Jutter/de Hofgeest mooie Rapunzel-prijzen. Stuur een foto in van jouw mooiste Ra-

punzel-vlecht en maak kans
op een van de unieke Rapunzel-kammensetjes. Ga aan de
slag met je eigen kammen,
borstels of knutsel en verf
een mooie vlecht in elkaar.
Mail jouw foto voorzien van
NAW-gegevens vóór dinsdag
3 november naar publiciteit@
stadsschouwburgvelsen.nl.
Winnaars krijgen persoonlijk
bericht van het theater.
Prijs: 18 euro, kinderen t/m 12
jaar 16 euro. Meer informatie
en reserveren: www.stadsschouwburg velsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Nick
van Ormondt)

IJmuidenaar schrijft kinderboek

Mika Steen in Indistan
Shoppen én wijn
proeven bij Van Keulen
IJmuiden - Patrick van Keulen doet altijd zijn best om
van de koopzondagen iets
speciaals te maken. Voor
zondag 25 oktober is dat ook
weer gelukt, want er staat er
een wijnproeverij op het programma. Collega-winkelier
Ron Wilmink van de Drankenier neemt een aantal mooie
Zuid-Afrikaanse wijnen mee,
waaronder de Passioné en 11
Barels van het tophuis Mont
Destin. In de proefglazen

wordt ook een geweldige brut
uit het beroemde wijngebied
Stellenbosch uitgeschonken.
Klanten zijn zondag van 12.00
tot 17.00 uur welkom om wijn
te komen proeven én om de
najaars- en wintercollectie
van Van Keulen te komen bewonderen. Klanten die een
nieuwe jas kopen, krijgen een
sjaal cadeau en bij de nieuwste jeans van PME een wallet
(zolang de voorraad strekt).
Zie ook www.vankeulen.nl.

IJmuiden - Dat een gepensioneerde IJmuidenaar niet
alleen maar op de bank zit,
bewijst Cees Pootjes. Cees
schrijft boeken. Het is begonnen met voorleesverhaaltjes en nu is zijn eerste
boek uit. ‘Mika Steen in Indistan’.
Het is een spannend verhaal, goed leesbaar voor
kinderen vanaf zeven jaar.
De achtergrond is de kinderarbeid in de textielfabrieken. ,,Ik wil een serieus
onderwerp op een luchtige
manier onder de aandacht
brengen van de jeugd”, zegt
Cees.
Dat hij hierin is geslaagd
bewijst de verkoop. Familie,
vrienden, kennissen en de
klasgenoten van kleinkind
Mika zijn zeer enthousiast.
,,Ja, de hoofdpersoon heeft
de naam van mijn klein-

kind”, legt Cees uit. ,,Bepaalde opmerkingen van
Mika hebben mij geïnspireerd voor dit verhaal. En
weet je wat leuk is, ik heb
zelfs een verzoek gehad om
het boek in het Spaans te
vertalen. Maar dat moet nog
even wachten.”
Cees geeft zijn boeken uit
in eigen beheer. Zijn zoon
maakt de tekeningen en
heeft de term ‘verhalen van
opa Cees’ bedacht. Zijn
tweede boek staat in de
steigers. ‘Dante de drummer’ is de titel. ,,Mijn andere
kleinkind, Dante, wilde ook
een boek”, lacht Cees. ,,De
opmaak is klaar, de tekeningen worden gemaakt.”
Ga zo door Opa Cees. Laat
de jeugd maar lezen.
Het boek is te bestellen via
e-mail: cpuitgeverij@outlook.com of bel gewoon

naar Cees via: 06-36310105.
De prijs van het boek is 9,95
euro, verzendkosten bedragen 2,75 euro.

Stijlvol Afscheid Nemen

Gedenken op
Westerveld
Op maandag 2 november van 18.30 tot 20.00 uur organiseert
Begraafplaats & Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis een bijzondere gedenkavond.
,,Wij merken dat gezamenlijk herdenken iets is waar steeds meer
behoefte aan is”, vertelt Carla Bosua, directeur van Westerveld.
,,Het biedt troost samen herinneringen op te halen en te merken dat je niet alleen staat. Saamhorig, en toch heel intiem. Daarom
organiseren wij nu ook dit jaar weer een gedenkavond, om iedereen de gelegenheid te bieden om een kaarsje te branden ter
nagedachtenis aan een geliefd persoon.”
Iedereen is van harte welkom. Een sfeervol verlichte looproute leidt door het monumentale gedenkpark waarbij op verschillende
plekken muziek te beluisteren is. Langs de route staan troostrijke gedichten.
De KRO-NCRV verzorgt op 2 november om 18.45 uur een live-uitzending op NPO 2 vanaf Westerveld. Het programma staat stil bij
wat dierbaren hebben betekend en laten ze voortleven in verhalen en muziek van bekende Nederlandse artiesten.

geDeNKeN op WesterVelD

Begraafplaats
& Crematorium
WEsTErvEld

2 november 2015
Van 18.30 tot 20.00 uur is iedereen van harte welkom
een kaarsje te branden ter nagedachtenis aan een
geliefd persoon. een sfeervol verlichte looproute
leidt u door het monumentale gedenkpark, waarbij
u op verschillende plekken gedichten tegenkomt en
kunt luisteren naar muziek.

voor wie steek jij een kaarsje op?
De Kro-NCrV verzorgt op 2 november een
live-uitzending (Npo2, 18.45 uur) vanaf Westerveld.
U bent van harte welkom.

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P Postbus 45
1970 AA IJmuiden
T 0255 - 514843
F 0255 - 530076
E info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl
Begraafplaats & Crematorium
Westerveld maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.

Stijlvol Afscheid Nemen
Herdenken voor iedereen

Viering
Allerzielen
Velsen
Verlicht
Op woensdag 28 oktober na zonsondergang, als de duisternis is ingezet, van
18.30 tot 21.30 uur, is de gemeentelijke
begraafplaats De Biezen in SantpoortNoord aangekleed met veel licht, vuur,
klank en kunst. Het doel is daarbij gezamenlijk de doden te herdenken, samen
op de begraafplaats te zijn en herinneringen te delen. De begraafplaats krijgt als
openbare ruimte betekenis als een plek
van ontmoeting. Kunst en rituelen zijn
belangrijke onderdelen van de viering.

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier
van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij nabestaanden bij het
afscheid nemen van hun dierbaren.

In onze dienstverlening rich
ten wij ons op het verzorgen
van een passend afscheid.
Een afscheid waar u als na
bestaande een persoonlijke
invulling aan geeft, in een
passende omgeving.
In de regio Haarlem kunt u
terecht

bij

Uitvaartcentrum

Kennemerland aan de Zijlweg
in Haarlem. Hier kunt u reke

De kunstuitingen hebben een open, interactieve vorm, zodat bezoekers er aan kunnen
deelnemen. Daarnaast is er ook veel ruimte
voor eigen invulling.
Om 18.30 uur wordt de openingshandeling
verricht door wethouder Floor Bal. Er zijn gidsen aanwezig die fungeren als aanspreekpunt
voor als je daar persoonlijk behoefte aan hebt
maar ook kunnen zij je de weg wijzen. Doel is
te zorgen dat de bezoekers zich welkom en op
hun gemak voelen.
Eén voorbeeld is de vuurtafel waar omheen
kan worden gezeten terwijl zangeressen de
door bezoekers opgegeven namen van hun
overledenen zingen als een soort mantra.
Andere voorbeelden zijn de drijflichtjes waarbij een naam of boodschap op een bakje
wordt geschreven dat symbolisch wordt losgelaten in het water. Bij de gedichtenkraam
kan een zelf gekozen of zelf geschreven gedicht worden voorgedragen door de oudstadsdichter van Velsen. Maar ook zijn er de
tegeltjes met elfjegedicht die eerder tijdens
een inspiratieavond zijn gemaakt ter herinnering aan een dierbare overledene.
Met Allerzielen Velsen Verlicht krijgt een
oude traditie weer nieuw leven. Iedereen is
welkom ongeacht waar iemand ligt begraven
of is gecremeerd. Vrije entree. Een eigen bijdrage is welkom.

nen op onze professionele en
betrokken

medewerkers.

Zij

ondersteunen u en stellen uw
wensen centraal. Zodat u later
terug kunt kijken op een goed
afscheid. Een afscheid dat u
verder helpt.

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland:
in alle rust afscheid nemen
Wij weten hoe belangrijk goed afscheid nemen is. Op een
betekenisvolle manier afscheid nemen, helpt u bij het rouw
proces. In het uitvaartcentrum van Yarden Uitvaartcentrum
Kennemerland heeft u alle tijd en rust om afscheid te nemen
van uw overleden dierbare. Op een manier die bij ú past.
24 uurs kamers
Het uitvaartcentrum beschikt over maar liefst 10 afscheids
kamers. Dit zijn zogenaamde 24uurs kamers; deze zijn
dag en nacht voor u toegankelijk. U ontvangt van ons een
sleutel waarmee u afscheid kunt nemen op de momenten
dat u dat wilt. U kunt uw overleden dierbare dus bezoeken
zonder dat u vooraf een afspraak maakt. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Huiskamergevoel
Ons uitvaartcentrum is ingericht volgens het Feeling
Environment–concept. Dit kenmerkt zich door warme
kleuren en materialen. Door deze wijze van inrichting wordt
een huiselijke sfeer gecreëerd.
Persoonlijk en dichtbij
U kunt de kamer nog persoonlijker maken door er eigen
foto’s, bloemen of kaarten neer te zetten. Ook staat er staat
altijd gratis koffie, thee of water voor u klaar. De persoonlij
ke insteek en intieme sfeer maken dat u en uw gasten zich
snel thuis zullen voelen. Onze betrokken en gastvrije mede
werkers ondersteunen u, ook bij de zorg voor uw dierbare.
Afscheid nemen
Afscheid nemen is al moeilijk genoeg. Wij willen u hierbij
graag helpen door u op uw eigen manier afscheid te laten ne
men van uw dierbare. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland
Zijlweg 183 • 2015 BG Haarlem • www.yarden.nl/haarlem-kennemerland

2500_2510_Advertorial_Uitvaartcentrum_Haarlem_Kennemerland_148,5x210.indd 1
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Stijlvol Afscheid Nemen
“Je bent VROUW en je blijft VROUW,
ook als je blijvend ziek bent”
Na veel voorgesprekken het afgelopen jaar, waaronder helaas ook veel met jonge
vrouwen, viel mij op hoe belangrijk (en hoe logisch eigenlijk!) de vrouwelijkheid ook
is tijdens het ziek zijn.
Het je vrouw kunnen voelen en blijven voelen... het verzorgd willen zijn en je
mooi voelen, ook in de terminale fase en zeker ook bij de (thuis)opbaring daarna.
Meerdere keren heb ik met deze vrouwen gezocht naar de juiste vorm hiervoor.
Make-up uitzoeken en bespreken, kleding bepalen voor de opbaring, want wat staat
het mooist qua kleur en bij het vaak veranderde lichaam; hoe wil je het haar; samen
een mooie wade uitzoeken die goed ‘voelt’ en qua kleur past bij jou en waarin je je
een vorm van ‘behaaglijkheid’ kunt voorstellen... En ga zo maar door.
Vrouwenzaken.. voor een vrouw echt oh zo belangrijk!

■

■

■

Specialist in luisteren en
vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij
leven en afscheid

Specialist in luisteren en
Expert in gespreksvoering
vertalen terminale
van wensen
situaties
■

■

■

Begeleiding met oog voor
Passie voor
kwaliteit bij
detail en eigenheid
leven en afscheid
■

Expert in gespreksvoering
terminale situaties

06 300 93 482

Het enige dat mij stoorde was de opbaarplank. De naam alleen al... Wie wil en kan er nou lekker liggen
op iets dat
een plank heet,
info@pattyduijn.nl
www.pattyduijn.nl
■ Begeleiding met oog voor
van hard hout. Het afgelopen jaar heb ik gesproken met meerdere kistenleveranciers
over mijn idee. Niet iedereen vond het wat.
detail
en eigenheid
Ze zeiden: ‘Geen markt voor’. Maar de aanhouder wint. Twee geweldige houtkunstenaars
begrepen
mijn idee van vrouwelijke vormen,
wensen en behaaglijkheid. Het gebruik van zacht hout en ronde vormen. Met trots kan ik nu zeggen dat zij er is: de baar met de naam
‘VROUW’. Tevens dragen wij van ieder bestelde ‘VROUW’ 100 euro af aan Stichting Pink Ribbon.
■

■

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn, 06 - 300 934 82, e-mail info@pattyduijn.nl
Ervaringen lezen van anderen? Kijk op www.pattyduijn.nl.

■

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Expert in gespreksvoering terminale situaties

■
■

06 300 93 482
info@pattyduijn.nl ■ www.pattyduijn.nl
■

■

■

■

Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Urn sieraden

bij juwelier Robin

Een gouden
urn hanger in
hart vorm. Ook
verkrijgbaar in
de vorm van een
kruisje, koker,
sterretje enz.
Ook verkrijgbaar
in zilver.

Juwelier

Planetenweg 28,
IJmuiden,
0255-521599

Heel vaak geven klanten te kennen dat ze graag een persoonlijk gedenksieraad willen van hun dierbare overledene. Dit kan gaan om een standaard urn sieraad, denk aan
een hangertje met as, of mensen hebben sieraden van de
overledene die ze graag vermaakt zien tot een persoonlijk
sieraad. Dit kunnen bijvoorbeeld
trouwringen zijn
die dan vermaakt
Ook een vingerafdruk van de
overledene in een sieraad kan door
worden tot 1 ring
ons worden verzorgd
met daarin een
urnbakje met as.
Deze twee handen houden een hart vast met
Een hanger of
daarin as van de overledene
ring met de foto
of vingerafdruk
van de overledene is ook mogelijk.
Robin Juwelier heeft een eigen atelier waar alle
Van 2
sieraden worden gemaakt of vermaakt. Vindt u het
trouwringen
hebben wij 1
moeilijk om in de winkel te komen, dan komen wij
ring gemaakt
vrijblijvend bij u thuis om samen met u naar de
met daarin een
urnbakje met
mogelijkheden te kijken.
as verwerkt.

Stijlvol Afscheid Nemen
’De levenskunst van afscheid nemen’

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Mijn team en ik informeren u graag,
Vanuit ons hart, met warme betrokkenheid en kennis van zaken,
regelen wij in nauwe samenspraak de begrafenis of crematie.

in een informele sfeer, over de vele
mogelijkheden voor het vorm- en

U krijgt te maken met steeds dezelfde persoon die de uitvaart
begeleidt. Het voordeel hiervan is dat zij voor iedereen een
vertrouwd gezicht wordt, hetgeen rust geeft. Deze jarenlange
werkwijze door een hecht team van vrouwen maakt het mogelijk
de uitvaart een persoonlijk en waardig afscheid te laten zijn.

Mogelijkheden die wij vanuit jarenlange ervaring aan kunnen bieden:
- Eigen rouwhuiskamer voor opbaring
- Voorbespreking en vrijblijvende kostenopgave
- Wilsbeschikkingsboekje en deposito
- Bijzonder scherpe tarieven
- Speciale aandacht voor kinderen en rouwkoffertjes
- Binnen elk budget
- Iedere eerste donderdag van de maand uitvaartspreekuur

0255-517452 (dag en nacht bereikbaar)
www.aliceloeters.nl

betekenis geven van het afscheid van
u of uw dierbaren.
Tot zondag bij de Uitvaartbeurs
‘Leven en sterven’ in De Grote of
St.Bavokerk op de Grote Markt
in Haarlem.
Ingrid Raspoort
Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36
2011 KW Haarlem, tel: 023-5328750
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Ineke Smit
SmitUitvaartverzorging
Uitvaartverzorging
Ineke
liefdevol en betrokken voor een betaalbare uitvaart

liefdevol en betrokken voor een betaalbare uitvaart

liefdevol en betrokken

Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid
Uw wensen
wensenzijn
zijnons
onsuitgangspunt
uitgangspunt
Uw
Aandachtvoor
voordetails
details
Aandacht
Warme
kamers
Warmesfeervolle
sfeervolle24-uurs
24-uurs
kamers
in
in de
de Oosterkerk
OosterkerkininHaarlem
Haarlem
Dienstbaar
Dienstbaarwaar
waarnodig
nodig
Eerlijke transparante prijzen

Eerlijke transparante prijzen

Wij werken met een warm
Wij werken met een warm
professioneel team

professioneel team

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem

A.L.
Dyserinckstraat
31 || 2032
2032 RA
RAHaarlem
Haarlem
A.L.
Dyserinckstraat| www.inekesmit.nl
31
info@inekesmit.nl
info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl
info@inekesmit.nl
| www.inekesmit.nl
Tel.: 06 54661799
Tel.: 06 54661799

Tel.: 06 54661799

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
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Inloopavond
Westerveld
rond overlijden en uitvaart.

Uitvaartverzorging
Uitvaartverzorging
Uitendaal
Uitendaal

Volledige en persoonlijke
Volledige en persoonlijke
verzorging van begrafenissen en
verzorging van begrafenissen en
crematies
crematies

Westerveld houdt op woensdag 28 oktober de maandelijkse inloopavond. Iedereen kan zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur
binnenwandelen en vragen stellen. Belangstellenden wordt ontvangen met koffie in de toonzaal, waar de uitgebreide collectie aan
gedenktekens, urnen en assieraden is te zien.
Ellis Verkerk, teamleider Info & Nazorg, geeft deze avond informatie
over de verschillende mogelijkheden voor gedenkplekken en monumenten: ,,U kunt altijd een eigen plek uitzoeken in het gedenkpark. Een
plek omringd door weelderig groen, op een heuvel of juist op een open
plek. Het kan allemaal. Westerveld biedt een prachtige laatste rustplaats.”
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om te weten wat er
allemaal mogelijk is. Westerveld heeft een ‘Wensenformulier’ ontwikkeld
die verkrijgbaar is tijdens de inloop.
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl.

www.middeloo.nl

Geopend vanaf 11.00 uur
Op maandag gesloten

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Een
Een familiebedrijf
familiebedrijf dat
dat sinds
sinds 1878
1878 garant
garant staat
staat
voor
een
persoonlijke
begeleiding
van
families
voor een persoonlijke begeleiding van families
rond
rond overlijden
overlijden en
en uitvaart.
uitvaart.
Martin Uitendaal
Uitendaal en
en zijn
zijn medewerkers
medewerkers staan
staan
Martin
24 uur
uur per
per dag
dag voor
voor u
u klaar.
klaar.
24
Tel.
53244
448686
Tel.(023)
(023) 532
532
Tel.
(023)
44
86
www.uitvaartuitendaal.nl

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal,
Uitendaal, Oranjestraat
Oranjestraat 25,
25, Haarlem
Haarlem
M.N.

Laat
Laat úw
úw zorg,
zorg, ónze
ónze zorg
zorg zijn.
zijn.

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
De rouwtijd is een moeilijke tijd.
Eerst al het overlijden en dan de dag dat de overledene echt weg is.
Iedereen wil het verdriet met je delen. Dit gebeurt vaak in zalen van
begraafplaatsen en crematoria.
Als je dan met wat intimi nog even de gedachten wilt laten gaan over
het gebeurde kunt u, in een warme huiskamersfeer, bij ons terecht.
U kunt bij ons nog een kopje koffie drinken, een broodje of soep gebruiken en als dit gewenst wordt een alcoholische versnapering nuttigen.
Wij hebben in Oma’s Kamer ruimte voor ongeveer 50 personen.
Voor informatie en reserveringen: Cafe Middeloo, Driehuizerkerkweg 71
1985 HA Driehuis, 0255-518151
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‘IJmond Werkt stevent
af op miljoenentekort’

Werkkostenregeling
IJmuiden - Per 1 januari 2011 is de tot dan geldende wettelijke regeling
met betrekking tot onbelaste vergoedingen/verstrekkingen vervangen door de
werkkostenregeling (WKR).
Door de overgangsregeling
konden werkgevers in de
jaren 2011, 2012, 2013 en
2014 jaarlijks kiezen voor
de op 31 december 2010
geldende wettelijke regeling in plaats van de WKR.
Met ingang van 1 januari 2015 is het overgangsregime definitief beëindigd en
is de WKR voor alle werkgevers van toepassing. Ten
opzichte van de WKR zoals
deze gold tot en met 2014
zijn vanaf 2015 een aantal
wijzigingen aangebracht:
beperkte introductie van
het noodzakelijkheidscriterium, jaarlijkse afrekensystematiek, concernregeling, vrijstelling voor branche-eigen producten, geen
onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen
en terbeschikkingstellingen
voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen,
aanpassen percentage vrije
ruimte en mogelijke afspraken met de inspecteur inzake waardering en btw. In de
praktijk blijkt dat veel werkgevers niet geheel op de
hoogte zijn van de verplichte werkkostenregeling in dit
jaar. Deze regeling kan overigens mogelijkheden bieden om uw personeel fiscaal vriendelijker te belonen. Neem snel maatregelen om niet verrast te worden met een naheffing van
de WKR aan het einde van
dit jaar.
Meer weten? Neem contact
op met Bannink accountants & belastingadviseurs,
Kennemerlaan 70 in IJmuiden, telefoon 025-525906 of
info@banninkab.nl. Zie ook
www.banninkkab.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag 31
oktober wordt SnowPlanet
weer omgebouwd tot de 2Generations feesttempel. Zoals
je van de organisatoren gewend bent, staan er weer tal
van live-artiesten en DJ’s op
deze winterse editie.
In de foyer staat de 2Generations Showband, afgewisseld
door DJ’s Heer en Meester en
Roberto DaVinci en als klap
op de vuurpijl een love-optreden van Jan Smit!
In de bovenzaal een authentiek, opzwepend en spetterend rock‘n’rollconcert van de

Gitarama’s. Daarna wordt deze zaal vakkundig afgebroken
door niemand minder dan DJ
Duo Wipneus & Pim.
In het restaurant staat DJ
Strijkplank. Zoek zelf je eigen
plaatjes uit zijn platenkoffer,
dan worden deze gedraaid op
zijn... strijkplank!
Kaarten zijn te koop via
www.2generations.nl en bij
onder meer Hair in, Van Keulen Mode, Primera, Maaike Tromp en City Sport Santpoort. Wees er snel bij, want
de tickets gaan hard. (foto:
Michel van Bergen)

Benefietconcert Bel
Canto voor vluchtelingen
Santpoort-Noord - Op
24 oktober geeft Operakoor Bel Canto een benefietconcert voor Vluchtelingenwerk Nederland in de
Dorpskerk, Burgemeester
Enschedestraat. Bel Canto ziet dit benefietconcert
als een stukje ondersteuning voor deze belangrijke
organisatie. Op dit moment
moeten zij alle zeilen bijzetten om de talrijke vluchtelingen een tijdelijk maar
veilig en warm onderkomen
te bieden. Daar is heel veel
geld voor nodig en Bel Canto hoopt op deze manier
een bijdrage te leveren aan
dit immens grote probleem.
Een medewerker van Vluch-

telingenwerk Nederland, in
het bijzijn van een vluchteling, opent de avond met
een verhaal over de organisatie en het vele werk wat
zij doen.
Volgend jaar bestaat Bel
Canto zestig jaar en pakken
zij met twee avondvoorstellingen en een matineevoorstelling in Stadsschouwburg Velsen groots uit met
deze schitterende en voor
veel mensen bekende opera. De entree voor dit concert is gratis maar aan het
eind van de avond staan er
collectebussen van de organisatie klaar voor een eventuele bijdrage. Het concert
begint om 20.00 uur.

Museum- en Rabokidsweek in PVM
Driehuis - Tijdens de herfstvakantie is het RaboKidsWeek en
dan is de sprookjesachtige tentoonstelling ‘Toverbos’ te bezoeken in het Pieter Vermeulen
Museum. In de tentoonstelling
over bosdieren waar je van alles kan zien, voelen en ontdekken, kan je dieren met behulp
van een toverstokje laten praten. In de herfstvakantie is er
nog iets extra’s te doen. De Nederlandse musea staan vól bekende en onbekende schatten.
Na een tentoonstellingsbezoek
kan je je eigen favoriete muse-

umstuk omtoveren tot een museumschat voor bij jezelf thuis!
Vind jij de opgezette zeehond
super lief, ben je dol op het konijn of heb je liever een replica van een vogel? Bij ons in het
museum pimp jij je lievelingscollectiestuk zoals je hem zelf
het mooiste vindt! Daarna neem
je hem mee en kan je hem in je
eigen kamer tentoonstellen. En
als je er tussen 17 oktober en
1 november een foto of filmpje
van maakt en je schrijft of vertelt er een mooi verhaal bij dan
maak je kans op een rondvlucht

voor twee personen in een vliegend museumstuk: een echte Dakota DC-3! Doe ook mee
met de Rabo Museumkidsweek
en ontvang het exclusieve Gouden Boekje ‘Inkie de schatbewaarder’, geschreven door Harmen van Straaten. De knutseltafels waar je de replica’s en
andere herfstknutsels kunt maken staan klaar tussen 13.30
uur en 15.30 uur op: Vrijdag
23 oktober, zondag 25 oktober, woensdag 28 oktober, vrijdag 29 oktober en zondag 1 november.

IJmond - In de IJmondcommissie van vorige week dinsdag ging het over het structurele tekort van IJmond Werkt
en de voortgang van het gezamenlijk betalen van de
jeugdzorg en WMO. IJmond
Werkt is een reïntegratiebedrijf van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen
en Uitgeest. Het bedrijf stevende af op een tekort van
2 miljoen euro in 2020. Dit
komt door een afnemende
Rijkssubsidie en de gelijkblijvende kosten.
Een recent onderzoek door
Berenschot leverde tien
maatregelen op die tot een
sluitende begroting moeten
gaan leiden. Het direct uitvoeren van een aantal van
deze maatregelen hebben
het tekort teruggebracht tot
4 ton. Om dit tekort weg te
werken stelde het bestuur
van IJmond Werkt een viertal maatregelen voor aan de
IJmondiale politiek. Dit zijn
geen beschutte arbeid voor
mensen met een beperking,
minder begeleiding, geen
begeleiding en loonsubsidie
voor niet-uitkeringsgerechtigde en alleen perspectiefrijke kunnen terecht bij IJmond
Werkt. Voordat de commissie
zich over deze maatregelen
boog, sprak de heer Paardekoper van de IJmondiale clientenraad in. Hij pleitte ervoor om geen cliënten uit te
sluiten, omdat de kosten voor
de gemeenten uiteindelijk
hoger zullen zijn dan de be-

zuiniging. De vier maatregelen waarover de IJmondiale
politiek een keuze moet maken riepen vragen op bij verschillende politieke partijen.
Zij vroegen zich onder andere af hoe dan bepaald gaat
worden wie wel perspectief
heeft en wie niet. Ook werd
de vraag gesteld wat er dan
moet gebeuren met niet-uitkeringsgerechtigde die buiten de boot dreigen te vallen.
Wethouder Verkaik, lichtte namens IJmond Werkt!
toe dat mensen die een niet
overbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt hebben worden uitgesloten. Dit zijn mensen die sowieso niet aan het
werk kunnen worden geholpen door IJmond Werkt. Dit
komt omdat deze mensen
eerst zorg nodig hebben om
vervolgens te kunnen re-integreren. Na de beantwoording van de wethouder vond
een meerderheid van de partijen het voorstel rijp voor besluitvorming. De gemeenteraden nemen hier binnenkort
een besluit over.
Een ander onderwerp dat
besproken werd tijdens de
IJmondcommissie was de
voortgang van de jeugdzorg
en WMO budgetten. Uit een
presentatie bleek dat dat dit
erg voorspoedig verloopt tot
nu toe. Op basis van de cijfers van het eerste half jaar
lijken de budgetten voor de
WMO en jeugdzorg toereikend voor de inwoners van
de IJmond.

Cursus korte
verhalen schrijven
IJmuiden - Vanaf woensdag
4 november biedt Bibliotheek
Velsen een cursus (zeer) korte verhalen schrijven. Het
zeer korte verhaal (zkv) is een
genre waarbij een verhaal
niet meer dan een pagina beslaat. Onder begeleiding van
taalcoach Martine Winkel ga
je in vier lessen met het genre aan de slag en leer je de
kneepjes van het schrijven
van een zkv. Tijdens de cursus ga je op zoek naar een
(autobiografisch) verhaal dat
je omvormt tot fictie. Want iedereen draagt verhalen bij
zich die de moeite van het
opschrijven waard zijn! Na
iedere les krijg je een huiswerkopdracht en is er ruimte voor feedback. Als eindopdracht van de cursus schrijf
je een zkv. Deze cursus is

geschikt voor beginnende
en recreatieve schrijvers. De
cursus wordt op 4, 11, 18 en
25 november van 19.30 tot
21.30 uur gegeven in de Centrale Bibliotheek IJmuiden.
Leden betalen 100 euro, nietleden 110 euro.
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ENKEL BLOK: € 19.50

Hiep Hiep Hoera, onze lieve

Femma

DUBBEL BLOK: € 29.50
a!

Hoer

12

Onze Don
2 jaar!

Hiep Hiep Hoera

JAAR!!!!

NAOMI

LIEFS
PAPA,
MAMA,
DANIQUE
& COLLIN

Kusje
opa’s en oma’s

van harte
d!
gefeliciteer
Groetjes,
b
de kofFieclu

wordt 26 oktober 16 jaar
Gefeliciteerd van Opa,
Mama, Céline, Dave, Michel,
Banjer en Droppie

jaar

Hé ouwe stinkerd

Dylaila Teiwes

21 OKTOBER

wordt

Onze prachtige
kleindochter,
dochter, zuster
en nicht

IS MOGELIJK

ONZE KANJER

Te koop:
Beige dames pantalon nieuw
mt. 50 vr. pr 10,- rokkostuum
mt. 52 moet gestoomd worden. Tel. 023-5377314
Gevraagd:
Boek 90 jaar Hoogovens
voor een Hoogoven bonbon schaaltje staal emaille 14x22 cm. Tel. 06-15213947
Te koop:
Scoutingblouse blauw mt. xl 15,, scoutingcap/pet blauw 1mt . 5,-,
Akrides tenue shirt + broek + uitshirt mt. xl 17,-. Tel. 023-5383157
Te koop:
100 dvd’s 20,-. Tel. 06-11539503
Te koop:
Milwaukee reciprozaag
is werkend te zien, prijs
125,-. Tel. 06-14630379
Te koop:
Yipeeh meisjes fiets met zijwieltjes 35,-. Versterker boschmann + woofer 800 watt
in kist 75,-. Tel. 06-14630379
Te koop:
Milwaukee reciprozaag
is werkend te zien, prijs
125,-. Tel. 06-14630379
\

vanaf vandaag een Tiener.
Van harte gefeliciteerd!
papa, mama, Melissa,
Freddy en Jeremy

Te koop:
Beige dames pantalon nieuw
mt. 50 vr. pr 10,- rokkostuum mt. 52 moet gestoomd
worden. Tel. 023-5377314
Gevraagd:
Boek 90 jaar Hoogovens
voor een Hoogoven bonbon schaaltje staal emaille 14x22 cm. Tel. 06-15213947

Gezocht:
Verzamelaar zoekt bonbon
emaille schaaltjes van Hoogovens voor een bloemetje, hartelijk dank. Tel. 023-5383164
Gevraagd:
Ik zoekt nog een voorraad
pot van cacao van Droste voor mijn servies die mis
ik nog. Tel. 023-5383164

Te koop:
Voor Fiat Barchetta notenhouten set voor dashboard en midden console 50,-. Tel. 0255-541401
Te koop:
Digitale Nikon Coolpix camera l820 + draagband. Werkt op
aa batterijen. 30 x optical zoom,
full hd. 35,-. Tel. 0255-532240

DE MITSUBISHI
SPACE STAR
BRIGHT
BRIGHTEN UP YOUR LIFE

• 14” lichtmetalen velgen
• Licht- en regensensor
• Climate control
• Radio/CD/MP3 speler met USB aansluiting
• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
• Ook beschikbaar met CVT-automaat

5 jaar garantie

€ 10.990

VANAF

Exclusief bijkomende kosten à € 753,70

xx opa en oma de Ruijter

CHRIS HARDENDOOD

WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

17

A

Vermist: Chester. Sinds
19-10. Omg. Zeewijk.
Vriendelijke kater.
Pluimstaart en niet zo
groot. Dierenambulance
0255-533239. Tel. 0255518708/06-22840272

Brandstofverbruik:
CO2-uitstoot:

3,9 tot 4,0 l/100 km
91 tot 92 g/km

Automobielbedrijf Tinholt B.V.

Klompenmakerstraat 43 • Velserbroek • T: 023 - 538 55 50 • www.tinholt.nl
Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld
model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star Bright wordt geleverd met 5 jaar Multigarantie/
Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

p

l

l
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Fraai herstel
bij DCIJ

IJmuiden - Zaterdag 10 oktober was er een boksgala
bij Countdown Boxing Gym
in het gebouw aan de Eksterlaan. Countdown Boxing
moet in december het pand
verlaten in verband met woningbouw en er is geen andere locatie toegewezen door
de gemeente dus de club
stopt er mee. Countdown
was vroeger IJBT (IJmuider
Bokstraining) opgericht door
ome Jaap Rietdijk rond 1950,
later is zoon Frank nog doorgegaan met de club en uiteindelijk heeft Peter Koelemijer het overgenomen en de
club Countdown genoemd.
Het gala draaide allemaal om
ome Jaap, die natuurlijk VIP-

gast was met een tafel ringside. De bokstrainers van
Countdown namen het op
tegen de trainers van Tinca
Tinca Boxing Gym uit IJmuiden, deze heren zijn wel concurrenten, maar ook goede vrienden omdat de meeste boksers bij IJBT zijn begonnen.
De gasten waren allemaal
genodigden. Er waren drie
partijen waarbij geen winnaar werd uitgeroepen omdat het natuurlijk geen officiele wedstrijden waren. Na al
dit geweld was het tijd voor
het afscheidsfeest met een
hapje en een drankje en live
muziek van zangeres Esther
de Haas.

Cursus ‘Help, mijn kind
kan niet zonder’
Beverwijk - Brijder organiseert een cursus voor ouders
en opvoeders waarvan de
kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken,
gamen of gokken. Deze cursus ‘Help, mijn kind kan niet
zonder! vindt plaats in de regio Beverwijk en duurt vijf
avonden. De cursusavonden
zijn donderdag 5, 12, 19, 26
november. Daarna zal er nog
een
terugkombijeenkomst
worden gepland.
Ouders van gebruikende kinderen voelen zich vaak niet
in staat het gedrag van hun
kind bij te sturen. De cursus
is kort, krachtig en praktisch.
Ouders krijgen handvatten

aangereikt waardoor zij zich
minder machteloos voelen
en de regie weer in handen
krijgen. De cursus richt zich
met name op de communicatie in het gezin en biedt mogelijkheden om anders met
het kind om te gaan. De ouders gaan met de aangeboden leerstof aan de slag en
met elkaar in gesprek.
De cursusavonden duren van
19.15 tot 21.15 uur. Aanmelden kan via 088-3582260 of
preventie@brijder.nl. Locatie:
Leeghwaterweg 1b, 1951 NA
Velsen -Noord. Meer informatie op: http://brijderjeugd.
nl/brijder/agenda/11-2015.
html.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmuiden - Om verschillende redenen moesten de
DCIJ-ers opnieuw aantreden met een drietal invallers in een bondswedstrijd.
Jesse Bos, Stella van Buuren en Feroz Amirkhan waren de afwezigen. Zij werden
vervangen door Bram van
Bakel, Max Doornbosch en
Jacqueline Schouten. Hoewel Max Doornbosch nog tot
een puntendeling kwam waren Schouten en Van Brakel niet bij machte, ondanks
fel verzet, een punt te pakken. De nederlagen vielen
niet uit de toon daar tegenstander Micone uit Tilburg
over een op papier sterkere
ploeg beschikte. Echter Cees
van der Vlis, Conall Sleutel en
de al eerder genoemde Max
Doornbosch slaagden erin
tegen op papier veel sterkere tegenstanders een punt te
behalen. Met Martin van Dijk
kwam er weer hoop in de
IJmuidense ploeg. Met gedegen positiespel drukte hij zijn
tegenstander in het defensief. Na ruim vier uur spelen
viel de beslissing ten faveure
van Van Dijk. Na remises van
Stijn Tuijtel en Willem Winter
ging alle aandacht uit naar
de partijen van Harrie van
der Vossen en Kees Pippel.
Van der Vossen was in een
nadelige positie beland. Met
koelbloedig verdedigen en
grote standenkennis slaagde
ook hij erin de remise te behalen. Kees Pippel wordt nog
altijd gezien als een eindspeldeskundige. Dat weten de tegenstanders ook. Pippel was
er niet in geslaagd een winststelling te bereiken doch zijn
opponent raakte in paniek en
vond de uitweg naar remise
niet. Met de winst van Pippel speelde DCIJ alsnog gelijk. Een even onverwacht als
goed resultaat.

Hennepkwekerij
Velsen-Noord - Vorige week
donderdag deed de politie
onderzoek in een pand Velsen Noord in verband met
de kweek van hennep. In
een pand aan de Grote Houtof Koningsweg werd een
kweekruimte aangetroffen
met 320 planten. Hier bleek
bovendien sprake te zijn van
diefstal van stroom. De politie nam de hennep en de bij
de kwekerij horende apparatuur (lampen, transformatoren e.d.) in beslag. In het
pand werd geen verdachte
aangetroffen. De politie stelt
een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij.

IJmondtrekkers doen
mee aan JOTA-JOTI
IJmuiden - Van 16 tot en met
18 oktober 2015 stond de
Scoutingwereld in het teken
van communiceren via amateurradio en internet. Zo’n
500.000 scouts doen wereldwijd mee aan JOTA-JOTI, het
jaarlijkse communicatie- en
techniekevenement. Zo ook
de scouts van Scoutinggroep
de IJmondtrekkers.
Tijdens de JOTA, de Jamboree On The Air, maken scouts
over de hele wereld kennis met de vele vormen van
communicatie die er bestaan.
Voorbeelden hiervan zijn Facebook, WhatsApp, chatten, maar ook morsecode en
amateurradio. Als je via de
radio wilt praten met scouts
aan de andere kant van de
wereld, dan heb je een hoge toren nodig om je antenne op te zetten en apparatuur. Daarvoor werkten de
IJmondtrekkers samen met

de Radiozendamateurs Kennemerland. In het clubhuis
van de zendamateurs hadden de IJmondtrekkers afgelopen weekend hun opkomst.
De scouts werden vrijdagavond ‘overvallen’ door de
ASO’s (Anti-Scouting-organisatie) en hun mobieltjes
werden afgepakt en in een
kluis gestopt.
Uitdaging voor de scouts:
Snel de communicatiepuzzels en -opdrachten oplossen, zodat ze hun mobieltjes
terug konden krijgen.
De welpen en kabouters
hebben zaterdagmiddag een
meneer geholpen die zijn telefoon kwijt was: Door opdrachten te doen (semafoor,
vossenjacht, zenden via de
radio) konden ze puzzelstukken van een kaart verdienen
en op de kaart stond waar de
telefoon lag. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl.

Koopvaardijdienst
in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Sinds de tweede wereldoorlog worden er
kerkdiensten gehouden om
de gevallenen op zee te herdenken. Al snel bestond er
ook aandacht voor zeevarenden die na deze periode hun
leven lieten.
Vanwege de historische band
met de zee, wordt een van de
herdenkingsdiensten gehouden in de Nieuwe kerk van
IJmuiden.
Dit jaar zal het Katwijks Mannenkoor Jubilate hun medewerking verlenen. Een bijzonder moment binnen de
dienst vormt een toespraak
van dominee Haasnoot waarin stil wordt gestaan bij hen
die hun leven op zee hebben
verloren.
Koopvaardijpredikant
L.J.

Rasser hoopt te preken over
het verhaal van Jona die op
wonderbaarlijke wijze een
scheepsramp heeft overleefd. Samen met zijn collega H. Münch, pastor van de
oud Katholieke kerk. Er wordt
getracht de dienst zodanig vorm te geven dat iedereen die zich verbonden voelt
met de zeevaart zich er thuis
voelt.
De dienst zal d.v. op zondag
15 november plaatsvinden
om 15.30 uur in de Nieuwe
Kerk aan de Kanaalstraat te
IJmuiden. Na de dienst is er
gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje
koffie of thee in gebouw De
Rank, achter de kerk.
Zie ook www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Kruitenstraat 1-3 IJmuiden
(nabij Halkade), Tel. 0255 - 540 690
www.perronzee.nl
info@perronzee.nl

Tapas bij
perron

Vangst Van
de week:

Valeriuslaan 86
(hoek Driehuizerkerkweg)
1985 EX Driehuis,
tel. 0255 - 520 086

www.grandcafevalerius.nl
Grand Café Valerius is
7 dagen per week geopend!

e17,50
per persoon

p.p

7 dagen per week geopend
vanaf 17.00 uur

Kruitenstraat 1-3 IJmuiden (nabij Halkade)
Tel. 0255 - 540 690 • info@grandcafekruiten.nl

Gebakken Heekfilet
met gegrilde pompoen,
bospaddenstoelen en
een aardappelwafel

e 24,

50

Tevens is er de mogelijkheid om
à la carte te dineren.

www.grandcafekruiten.nl
Grand Café Kruiten is 7 dagen per week geopend!

Gespecialiseerd in diverse vissoorten, maar
ook voor de vleeseters is er een ruime keuze

Vangst Van de week:
Kabeljauw uit de oven met tomaat,
bleekselderij, rode ui en aardappel,
overgoten met
50
een kaassaus.

e17,

p.p

fantastische lokatie voor het houden van een:
bruiloft, jubileum, familiebijeenkomst, verjaardag,
bedrijfsfeest, receptie, vergadering en bedrijfsborrel

“Natuurlijk genieten!”

Wüstelaan 73-75, 2082 AB Santpoort-Zuid
Tel.: 023 - 538 22 33

Tijdens de herfstvakantie geopend

www.damaurizo.nl

Bezorgen doen wij alleen in IJmuiden vanaf € 10,00
(dit geldt ook voor bedrijven). Pinnen bij ons is mogelijk.
Broodje Anders
Locatie: Lagersstraat 12 A
Postcode: 1971 DH
Telefoon: 0255-578248
Facebook: Broodje Anders
Web pagina: broodjeandersijmuiden.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag
11.00 tot 20.00 uur
Zondag 12.00 tot 19.00 uur

Velserduinweg 161,
IJmuiden, tel. 0255-532778
Afhalen is ook
mogelijk
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Nieuwe Raad van
Kinderen bij Tata Steel

Structureel
minder
verlichting
bij Tata
IJmuiden - Tata Steel neemt
op zaterdag 24 oktober weer
deel aan het Nacht van de
Nacht evenement, waarbij landelijk aandacht wordt gevraagd
voor het reduceren van nachtelijke verlichting. Die avond
wordt de verlichting op het terrein van Tata Steel zo veel mogelijk uitgeschakeld, vanzelfsprekend alleen waar dat veilig kan. Sinds de vorige editie van de Nacht van de Nacht
heeft Tata Steel in IJmuiden op
diverse gebieden vooruitgang
geboekt met het structureel reduceren van de verlichting op
het terrein. Op een groot deel
van de 80 kilometer aan wegen
is de verlichting nu ’s nachts
met tweederde verminderd. Tevens is een proef gestart met
het toepassen van LED-verlichting op het terrein en is een
hemelhelderheidsmeter geïnstalleerd.
,,Tata Steel onderschrijft het
belang van het Nacht van de
Nacht initiatief’’, aldus Hans
van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. ,,Minder
licht uitstoten bespaart energie
en zorgt voor minder verstoring van de natuurlijke nachtelijke ritmes. Tevens is het voor
ons een goede aanleiding om
te kijken waar we staan met
ons programma om nachtelijke
verlichting op ons terrein structureel te verminderen. Het doet
me goed om te kunnen constateren dat we ten opzichte van
vorig jaar opnieuw progressie
hebben geboekt. En we blijven
onverminderd werken aan het
nog verder reduceren van lichtuitstoot. Onze inspanningen op
dat gebied maken onderdeel
uit van de bredere programma’s om zo veel mogelijk energie te besparen op de site van
Tata Steel in IJmuiden en om
de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving te
minimaliseren.’’ De straatverlichting op de wegen op het
noordelijk deel van het terrein
van Tata Steel die niet voor de
productie worden gebruikt, is
sinds afgelopen maand met
tweederde verminderd. Op die
wegen worden ’s avonds en ’s
nachts twee van de drie straatlantaarns uitgeschakeld tussen
18.00 en 21.00 uur en tussen
23.00 en 5.00 uur. Daarbij wordt
dus rekening gehouden met de
tijden van de ploegwissels. Indien dit uit veiligheidsoogpunt
nodig is, kan de straatverlichting met een druk op de knop
weer op 100 procent worden
gezet.

IJmuiden - Op 7 oktober is
de afdeling IJmuiden-Oost
van Nationale Vereniging De
Zonnebloem met haar gasten en de nodige vrijwilligers naar Delft geweest voor
een bezoek aan De Porseleinen Fles, zoals het atelier
en het museum van Delfts
Blauw aardewerk en porselein, wordt genoemd.
De groep werd, zoals gebruikelijk, ontvangen met
een goede kop koffie en een
enorm stuk appeltaart, wat
ze zich goed lieten smaken.
Daarna togen ze naar het museum en het atelier, cq de fabriek. Middels twee filmpjes
werd getoond hoe het aardewerk en het porselein werden
vervaardigd. Hierna volgde

IJmuiden - Tata Steel heeft
vandaag een nieuwe Raad
van Kinderen geïnstalleerd.
Een groep van 20 leerlingen
van groepen 6 tot en met 8
van basisscholen De Klipper, De Zefier, Origon en Het
Kompas uit IJmuiden gaat Tata Steel adviseren.
Nadat ze uitleg hadden gekregen over het staalbedrijf
en het proces van staal maken, legde Charlotte van Herwaarden van de Missing
Chapter Foundation de leerlingen uit hoe een Raad van
Kinderen werkt.
Vervolgens werd het dilemma
een rondleiding door het mu- gepresenteerd waar ze zich
seum en het atelier, waar nog over gaan buigen: hoe kom
een paar details van de fa- je als staalbedrijf het besbricage werden getoond. Na
deze rondleiding was het inmiddels tijd voor de lunch die
werd geserveerd in het restaurant van het museum. Een
werkelijk voortreffelijke en
uitgebreide lunch, zodat ze
er weer even tegen konden. IJmond - Tijdens hét regionale
Daarna vertrokken ze met de netwerkevent IJmond Onderbus naar Den Haag, voor een neemt op 17 november wordt
rondrit door het centrum en voor de zesde keer de IJmond
uiteindelijk een bezoek aan Onderneemt Award uitgereikt.
het strand van Schevenin- Deze prijs wordt jaarlijks overgen, waar men, als afsluiting handigd aan een IJmonds bevan de dag, nog een drank- drijf, dat zich op een positieje aangeboden kreeg. Al met ve manier onderscheidt van
al was het weer een zeer ge- haar concurrentie en boven het
slaagde dag, waar de gasten maaiveld uitstijgt.
Vorig jaar won Facta. De juvolop van hebben genoten.
ry, bestaande uit diverse bestuursleden van ondernemersverenigingen en de winnaar
van vorig jaar, heeft ook dit jaar
weer een zware taak om uit drie
den in verenigingsgebouw toppers één winnaar te kiezen.
De Bolder aan de Bloem- De genomineerden zijn in wilstraat in IJmuiden, direct lekeurige volgorde: Vishandel
achter de oudkatholieke Tel uit IJmuiden; Bamboe Bouw
kerk.
uit Beverwijk en Fairexx LogisDe bazar is op vrijdag 30 tics uit Heemskerk.
oktober geopend van 13.00 Het programma zal ook dit
tot 18.00 uur en op zater- jaar boeiend zijn met bijzondag 31 oktober van 11.00 dere hoogtepunten. Het thema
tot 17.00 uur. De Bolderbazar wordt al zo’n zestig jaar gehouden en het is
er steeds weer gezellig. De
bazar wordt georganiseerd
door de leden van de oud- Velsen-Zuid – Afgelopen
katholieke parochie van de zaterdag 17 oktober was er
HH.
PK-gooien (persoonlijk kamAdelbertus en Engelmun- pioenschap) voor twaalf ledus, die sinds februari van den van Full Speed, afdeling
dit jaar samen kerken in de klootschieten. Eerst was er de
H. Engelmunduskerk aan schok van het overlijden van
de Koningin Wilhelmina- Ingrid van Gerven. Samen
kade in IJmuiden. Meer in- met Astrid van Gerven, haar
formatie over de bazar en tweelingzus, vormde ze een
de parochie vindt u op de hecht koppel in de vereniwebsite: ijmuiden.okkn.nl.
ging. Samen zullen ze op de
beker staan van het van Gerven toernooi, om hen nooit
te vergeten. In Spaarnwoude
gooide de club een 2 kilometer parcours met vier teams.
Team 1 gooide en team 2 no-

Genomineerden bij
IJmond Onderneemt

Twee dagen Bolderbazar
IJmuiden - Vrijdag 30 en
zaterdag 31 oktober houdt
de oudkatholieke parochie
in Oud-IJmuiden weer haar
jaarlijkse Bolderbazar. Iedereen is van harte welkom om te komen neuzen bij de vele verschillende stands met sieraden en
snuisterijen, handgemaakte spullen en lekkernijen.
Er zijn verschillende verlotingen om aan mee te doen
en ook het rad van avontuur draait. Er wordt verse vis verkocht en ook voor
oude boeken kunt u op de
bazar terecht. Naast de ingang van De Bolder vindt
u de rommelmarkt waar
u voor een zacht prijsje
mooie, gebruikte spullen
kunt kopen en in de kerk
om de hoek wordt tweedehands kleding verkocht. De
Bolderbazar wordt gehou-

www.
www.

te tot innovatie? De leerlingen gaan dit semester ideeen bedenken, die ze in december aan de directie van
Tata Steel presenteren. De
Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter
Foundation van prinses Laurentien van Oranje. Tata Steel
onderschrijft de visie van deze
stichting: het is belangrijk om
kinderen een stem te geven in
hun eigen toekomst. Daarom
betrekt Tata Steel opnieuw
kinderen uit de omgeving bij
het vinden van oplossingen
voor een strategisch dilemma. Dit initiatief sluit naadloos
aan op het omgevingsbeleid
van Tata Steel, met als thema
‘Future Generations’.

is ‘Zin in ondernemen’. In een
feestelijke setting zullen onder
leiding van een verrassende
dagvoorzitter de prijzen worden bekend gemaakt. Tijdens
het
ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt worden in totaal drie awards uitgereikt. Naast de IJmond Onderneemt Award, worden ook
de IJmond Werkt Award en de
IJmond Duurzaam Award uitgereikt. Voor alle awards zijn
de genomineerden bekend. Op
deze website kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor
deze bijeenkomst.
IJmond Onderneemt wordt georganiseerd door OV IJmond,
MKB IJmond, IJmond Werkt!,
Omgevingsdienst IJmond en
businessmagazine
IJmondiaan. Hoofdsponsor is Rabobank IJmond. Meer informatie
vindt u op www.ijmondonderneemt.nl.

Klootschieten

.nl

.nl

teerde en omgekeerd, zo ook
met 3 en 4. Aan het eind was
er een stand van twaalf schoten, het laagste aantal won.
De hoogste was Ton met 51
schoten, een 85+worp. Gelukkig ging het in Spaarnwoude goed, de sloten zijn
geschoond en het gras wordt
gemaaid. De uitslag PK: Nico 1 met 24-70; Jan St. 2 met
25-20; Lia 3 met 28-5; Peter 4;
Dirk 5; Harm 6; Dries 7; Ina 8;
Milco 9; Rob 10; Jan Gran 11;
Ton 12. Lia was een stuk beter met 28 schoten. Ook eens
meedoen? Bel 0255-510085
of mail: snelboot@planet.nl.

0

Ste !
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Loggerstraat 13
IJmuiden
Tel. 0255-577024

Onbeperkt

SLIptOng
met frites en frisse salade

€ 19,95 p.p.

Aanbieding geldig t/m 29 oktober 2015

Grote overdekte

Rommelmarkt
Zondag 8 november 2015
Sporthal De Zien
te Uitgeest

van 11.30 tot 15.30 uur

Entree e 2,Kinderen gratis
0251-240557
0251-254067
E-mail:
annekezonn@hotmail.com
joke.jurriens@xs4all.nl

Halkade 29 IJmuIden, 0255 - 578 556

Zondag 25 oktober vanaf 17.00 uur

“HaZes aan
de Haven”
Live muZiek

René Philippo, Rob Jonker en Thijs zullen
de mooiste nummers van Hazes zingen...
Live en intiem! dresscode Hazes!!
en de mooitste outfit wint een High Wine
voor twee personen!!!
STADSSCHOUWBURG VELSEN

De Heeren van Velsen
restaurant

proeverij

Jubileum Menu

Amuse
~~~
Broodje met kruidenboter
~~~
Gamba’s in tempurabeslag
of
Wildpaté met cumberlandsaus
~~~
Varkenshaas met bospaddenstoelensaus
of
Vispotje uit de oven met kreeftensaus
~~~
Kaneelijs met appeltaart
of
Crème brûlée

€ 20,00

Wij serveren dit menu vanaf
donderdag 22 oktober t/m zondag 22 november
Maandag en dinsdag zijn wij gesloten
Meervlietstraat 62 Velsen-Zuid. Restaurant: Tel. 0255-531717

ABBA GOLD
Alle ABBA-hits in
één spectaculair concert

VR
30 OKT

SIMON & GARFUNKEL
REVIVAL BAND Wereldberoemde duo
herleeft in ‘Feelin’ Groovy’

DI
2 NOV

CLAUDIA DE BREIJ
Rake grappen en mooie liedjes in
bejubelde theatershow ‘Teerling’

DO 5 NOV
VR 6 NOV

RESERVEREN? BEL 0255-515789
OF VIA WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL
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Herinner je geliefden
in de Dorpskerk

‘t Mosterdzaadje

Pianorecital en
Klarinet-Piano duo
Santpoort-Noord - De pianist Tobias Borsboom speelt
op vrijdag 23 oktober om
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje
het programma “Der Wanderer”. Romantische en eigentijdse muziek waarin Schubert centraal staat. Tevens
nocturnes van Chopin en
Liebermann, bagatellen van
Ludwig en Perpetuum Mobilé van Vigh.
Met het programma ‘Clarinetto Incognito’ op zondag
25 oktober om 15.00 uur spelen klarinettist Paul Kaiser en

pianist Patrick Hopper muziek die wat minder bekend
is, maar meer dan de moeite waard. Uitgevoerd worden
Gustav Jenner, Nino Rota, Joseph Horovitz. Gustav Jenner,
leerling van Brahms, schreef
een compositie die getuigt
van een originele en boeiend
muzikale geest ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon
023-5378625. Vanaf een half
uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Steek een
kaarsje aan en zing een mooi
lied voor wie je mist! Zaterdag
31 oktober om 20.00 tot 21.15
uur is er in de Dorpskerk een
samenkomst met als titel ‘Herinner je geliefden’, waarin iedereen welkom is om dierbare overledenen te gedenken.
Er worden mooie eigentijdse
liederen van liefde, troost en
herinnering gezongen. Iedereen mag meezingen ondr leiding van Antje de Wit. Projectkoor Zingen in de Dorpskerk
brengt muziek ten gehore van

De Rozenbeek op
bezoek bĳ de tandarts
Velsen - Groep vier van De
Rozenbeek uit Velserbroek
werkt aan het ‘vierkeerwijzer-thema’ ‘de dokter en de
tandarts’. De kinderen zijn
op school druk bezig met het
vinden van antwoorden op
vragen als; ‘hoe moet je je
gebit verzorgen en hoe zorg
je ervoor dat je gebit gezond
blijft?’, ‘hoe komt het dat je
ziek wordt?’, etc.
Er worden veel biologielessen
gegeven, maar ook uitstapjes
gedaan. Vrijdag 9 oktober zijn
de twee groepen vier op bezoek geweest bij tandartspraktijk Ten Bokkel en Heijne
in de Pegasusstraat in IJmui-

Santpoort-Noord - Voor de
82ste keer werd het Pinkenweekend bij de Naaldkerk gehouden. Het was ouderwets
druk rond de kerk. 20 Kramen rond de bekende dorpskerk trokken honderden bezoekers.
Gezelligheidskoor FF Anders
zong in de kerk, en dat was
weer een groot succes. Er was
een rad van fortuin, goede-

renveiling, bloemstukjes, kramen met biologische producten, curiosa en boeken. Zondag was er een zeer succesvolle bridgedrive en klaverjassen. Het totaalbedrag is uitgekomen op 12.000 euro, dat
wordt besteed aan het onderhoud van de Naaldkerk. Het
was weer een mooie dag in
het prachtige Santpoort. (foto:
Frans Looij)

Karl Jenkins. Er zijn teksten en
geprojecteerde beelden verzorgd door Otto Sondorp. Ook
is er de mogelijkheid om een
kaarsje te branden. M.m.v. Elina Keijzer (piano) en Maaike
Kruijsen (cello). Iedereen is
welkom van binnen en buiten
de kerk. Kerk is open in stilte
vanaf een half uur voor aanvang. Toegang vrij, vrijwillige
bijdrage welkom. Meer weten? Bel 06-21805104 of 0615908560. Zie ook Facebook
(Zingen in de Dorpskerk en
Dorpskerk Dichtbij)

den. De kinderen werden in 2
groepen verdeeld en kregen
uitleg van de tandartsen. Ze
konden al hun vragen stellen en ze mochten al het materiaal bekijken. De kinderen
die in de tandartsstoel mochten liggen waren super trots!
Het werd een zeer geslaagde
middag. De kinderen, maar
ook de juffen en hulpouders
hebben veel geleerd! Terug
op school zijn de antwoorden
op de vragen meteen verwerkt en zijn er tekeningen
gemaakt en teksten geschreven over de tandarts. Er zijn
nu verschillende kinderen die
later tandarts willen worden!

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Spinnenbos
opgeknapt
Velsen-Zuid - Het Spinnenbos
van boerderij Zorgvrij is dankzij
enthousiaste vrijwilligers enorm
opgeknapt. Zaterdag zijn mooie
nieuwe tunnels van wilgentenen gemaakt. Kinderen kunnen
nu weer spannende tochten via
kruipdoor- en sluipdoor paadjes
maken. Het opknappen kon mede dankzij een bijdrage van het
‘Betrekken bij Groen Fonds’ van
de provincie Noord-Holland. De
boerderij wordt door veranderende tijden steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Ze zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen achter de balie, bij
het begeleiden van schoolgroepen, bij het onderhoud van de
tuinen en bij het klussen in en
om de boerderij.

Soli start met
blokfluitlessen
Santpoort-Noord - Op donderdag 29 oktober gaan de
blokfluitlessen weer van start
bij Muziekvereniging Soli. Elke donderdag zal er les worden gegeven van 19.00 tot
19.30 uur. Blokfluit leren spelen is niet alleen leuk maar
ook een kennismaking met
noten lezen en samen muziek maken. De kinderen leren namelijk vanaf de eerste les samen te spelen. En
alle muzikantjes geven ook
nog eens twee keer een concert! Tijdens het cursusseizoen - dat duurt tot het einde van het schooljaar - wordt
uitleg gegeven over alle andere muziekinstrumenten die
bij Muziekvereniging Soli bespeeld worden. De kosten
voor de blokfluitlessen bedragen slechts 50 euro, dit is
inclusief een blokfluit maar
exclusief het lesboek Blokfluitstarter van 20 euro. Kinderen vanaf groep 5 zijn van
harte welkom mee te komen
spelen. De lessen vinden
plaats in het Soli Muziekcentrum aan de Hagelingerweg 85 in Santpoort (naast
station Driehuis). Neem voor
meer informatie of om je aan
te melden contact op met Rian Schelvis via opleidingen@
soli.nl.
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job in de regio

Op zoek naar werk
VERSPREIDNET

SERIEUZE

Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
hardwerkende, flexibele werknemers die in
het bezit zijn van VCA en aan de slag willen!

BEZORGERS
GEVRAAGD

Voor verschillende opdrachtgevers zijn
wij op zoek naar o.a. industriële
reinigers/slopers/betonboorders
in de regio IJmuiden
Geïnteresseerd?
Schrijf jezelf dan nu in op
www.dankzij.nl

Ook 50-plussers zijn welkom!

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin
Te koop:
Bureaustoel zw. z.g.a.n. In
prijs verlaagd nu 39,-.
Tel. 06-16143388

Te koop:
Milwaukee reciprozaag
is werkend te zien, prijs
125,-. Tel. 06-14630379

Wij zijn op zoek naar een
collega die het leuk vindt om
in de horeca te werken
(minimaal 18 jaar)

Bel tussen 15.00 - 16.00 uur met 06-50497627
(Ingrid, Grillbar Amon-Ra, IJmuiden)

Te koop:
Camping bedje 15,- kasje met afstand bediening voor
canal dig. Tel. 06-51887575

Te koop:
Mass. bl. grenen boekenkasten
20,-p. stuk.1pers. bed met matras, 2 j. oud. Tel. 023-5376185

gasservice
kennemerland
Als

het om

service
gaat

Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

ZONDAG 25 OKTOBER
OPEN
OPEN
:00u
12:00-17

Te koop:
Scoutingblouse blauw mt.
xl 15,-, scoutingcap/pet
blauw 1mt . 5,-, Akrides tenue shirt + broek + uitshirt
mt. xl 17,-. Tel. 023-5383157
Te koop:
Yipeeh meisjes fiets met zijwieltjes 35,-. Versterker boschmann + woofer 800 watt
in kist 75,-. Tel. 06-14630379
Te koop:
Stoer 1-pers. zilverkleurig bed 90x210 incl. keurig matras, lattenbodem
en zwarte nekrol op hoofdeind. 75,-. Tel. 0255-535911
Te koop:
Bandrecorder Sony met afsluitdeksel band 18 cm.
75,-, kassa national circa
181900 houtkoper kist model 175,-. Tel. 06-25533233
Te koop:
2 dusters te samen heren model 8,-. Goed uitziend
xl 1pyjama rood geruit flanel 5,- Xl. Tel. 06-15385225
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor
mijn hobby verzameling, geen
in en verkoop. Tel. 0255-755557

Te koop:
Winterbanden op velg, past op
Kia Cerato, Clarus, Credosjoice,
Magentus, Optima. Volvo v 40, s
40 150,- euro. Tel. 06-49289169
Te koop:
100 dvd’s 20,-. Tel. 06-11539503
Gevraagd:
Verzamel oude houten schaatsen van plaatselijke smeden ook medailles en vaantjes van toertochten op de
schaats. Tel. 0346-241819

Te koop:
99 boeken van literatuur tot naslag te koop. Velen als nieuw
en ongelezen. 2,- per stuk of
bod op alles. Tel. 023-5383868
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor
mijn hobby verzameling, geen
in en verkoop. Tel. 0255-755557
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek
naar laptops, notebooks en
computers. Tel. 06-84613045

Westonstraat 6 te IJmuiden
Huurprijs: € 7000,- per maand.

In het industriegebied van IJmuiden gelegen prachtig
nieuwbouwcomplex van ca. 1170m² bedrijfs/kantoorruimte. Nabij havens, uitvalswegen en strand.
Bijzonderheden
- Voorzien van elektrische overheaddeuren.
- Voorzien van airconditioning.
- Voorzien van lift.
- Voorzien van alarmsysteem en
brandmeldsysteem.
- Voldoende parkeergelegenheid.

Tel.: 0255 547575

www.janusgroep.nl

Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie: Enthera
Lichamelijke en psychische klachten worden
veelal veroorzaakt door een verstoring of
blokkade in het energieveld (aura) dat zich
rond het lichaam uitstrekt. Een energetisch
therapeut is in staat om, met de handen, die
blokkades weg te nemen en daarmee de klachten te verlichten of zelfs te laten verdwijnen.

Feest van de Geest
Vorige week woensdag bestegen de leerlingen van het Gymnasium Felisenum hun Olympus. Om het 65-jarig jubileum van de
school luister bij te zetten, vierde de school een Feest voor de
Geest waarbij de leerlingen van klas 1,2 en 3 zich op het gebied
van ballet, toneel en portrettekenen konden uitleven.

Vooral mensen die door een chronische aandoening in een ogenschijnlijk uitzichtloze
situatie zijn beland, hebben veelal baat bij deze vorm van therapie. De behandelingen worden, afhankelijk van de polisvoorwaarden in
de aanvullende zorgverzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed. Meer weten? Neem contact
op met Enthera, praktijk voor natuurgeneeskundige energetische therapie in Santpoort-Noord. Kijk
op www.enthera.nl.

Durf jij de 90 dagen fit en strong
challenge aan?
Wil jij je ook energieker, vitaler en
gezonder voelen? Dan is deze challenge echt iets voor jou!

Nieuwe website LEFF
Sinds een paar weken heeft de coverband LEFF een
nieuwe website. De website is voorzien van een prachtige vormgeving en veel informatie. Voor demo’s is nog
even geduld nodig, de band heeft gepland om op korte
termijn de studio in te gaan.
LEFF gaat er als coverband prat op zich niet in één
muzikaal hokje te laten plaatsen. Het maakt hen absoluut niet uit of er moet wordt gemusiceerd op kermissen,
in kroegen, personeelsfeesten of bruiloften en partijen.
Vóór alles geldt: hoe meer er gedanst wordt op hun rijke repertoire, dat zich kenmerkt door een opmerkelijke
verscheidenheid en inmiddels zowat de volledige breedte van het (pop)rock-spectrum beslaat, hoe liever het
de leden van de coverband is. Wat LEFF muzikaal biedt,
heeft een hoog herkenbaarheidsgehalte. Zie ook www.
leff-coverband.nl. (foto: Peter Weijers)

Tijdens de 90 dagen helpen we je bij
het opbouwen van meer spiermassa,
het verbanden van lichaamsvet, het
verliezen van gewicht en het opbouwen van een betere conditie! Daarnaast krijg je meer energie en power door middel van een juist voedingspatroon en trainingsintensiteit.
Wil jij op een leuke, motiverende en
effectieve manier trainen? Ga dan de
uitdaging aan! Door twee keer per
week te trainen en het juiste aangegeven voedingsadvies te volgen
is het resultaat verbluffend. Stel niet
langer je goede voornemens uit en
kom naar Work Out, Kanaalstraat 10
in IJmuiden, telefoon 0255-540 470
of info@workoutvelsen.nl.

De leerlingen van de hogere klassen hadden zich ingeschreven voor een viertal lezingen passend bij hun profiel. Voor hen
organiseerde de school een Studium Generale waarbij prominente, veelal bekende wetenschappers, kunstenaars en andere
deskundigen elk op hun vakgebied een voordracht hielden. Het
was een inspirerende dag voor jongeren die zich voor de keuze
van hun toekomst gesteld zien.

Plug-In speelt Die Gie Dee
Er komt een nieuwe zeesluis. Wat gaat er met Velsen-Noord
gebeuren? Is dit een droom of werkelijkheid? Bent u nieuwsgierig, dan kunt u gaan zien wat Plug-In brengt in het
Witte Theater op vrijdagavond 6 november, aanvang 20.30 uur
of zondagmiddag 8 november, aanvang 14.30 uur.
Locatie: in het Witte Theater, Kanaalstraat 157 te IJmuiden.
Muzikale leiding: Ruud Jansen. Tekst en regie: Fred Rosenhart.
Kaarten kosten 15 euro per stuk en u kunt ze bestellen via
06-15379248 of e-mail: caro1947@outlook.com. Zaterdagavond 7 november is al uitverkocht.

Met voetproblemen naar
Podotherapie Santpoort
Vanaf maandag 26 oktober kunnen mensen met voetproblemen
terecht bij Podotherapie Santpoort. De praktijk van mevrouw Sia
Boelens aan de Crocusstraat 1c is overgenomen door podotherapeut Inge Broekman.
De podotherapeut behandelt voetklachten en klachten aan de knie,
heup of rug die worden veroorzaakt door een verkeerd voetstand.
Het behandelaanbod in de praktijk is divers. Dit kan zooltherapie
zijn, maar ook het aanmeten van op maat gemaakte teenstukjes bij
teenklachten, nagelbeugels bij ingroeiende nagels of het uitvoeren
van een instrumentele behandeling bij pijnlijke, terugkerende likdoorns. Soms kan een advies of het meegeven van oefeningen al
voldoende zijn het probleem op te lossen. De praktijk is uitgerust met een 3d voetscanner voor
het digitaal inmeten van de voeten om een nauwkeuriger zooltherapie te kunnen vervaardigen
en er is een RS-scan om het looppatroon digitaal te kunnen analyseren. Behandeling is op afspraak: 023-549345 of info@podotherapiesantpoort.nl.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Bijna uitverkocht!
De wedstrijd in de derde
ronde van de KNVB-beker
tussen Telstar en AZ is bijna uitverkocht. Alleen voor
de zuidtribune zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar,
maar het zou best kunnen
dat deze bij het verschijnen van deze krant al weg
zijn. Dinsdagmiddag waren
er al meer dan 3.000 uur

Work Out helpt Telstarspelers fitter te worden
Work Out sportcentrum en
Telstar hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerking
houdt in dat de Telstarselectie wekelijks in het sportcentrum van Work Out te gast is
om te werken aan hun fysieke gesteldheid.
Afgelopen zomer heeft Telstar haar beleid op dit gebied aangepast en was daardoor op zoek naar een locatie waar de juiste faciliteiten te vinden waren om
met de gehele groep terecht
te kunnen. Hoofdtrainer Michel Vonk was blij verrast

toen hij de mogelijkheden bij
Work Out zag. ,,Een prachtig centrum waar wij niet alleen spelers individueel kunnen laten werken maar ook
als groep goed uit de voeten
kunnen.’’
Eigenaar Steven van der
Stroom vindt het fantastisch
dat hij de betaald voetbalspelers van Telstar op deze
manier kan bijstaan in hun
verdere ontwikkeling.
Wat de extra mogelijkheden voor uitwerking hebben
op de prestaties van de Witte Leeuwen gaan we zien de
komende tijd!

Voetbalmiddag voor
jonge vluchtelingen
Op woensdag 11 november organiseren de Eredivisie
en de Jupiler League door
het hele land voetbalmiddagen voor jongens en meisjes
van 7 tot 17 jaar uit de verschillende opvangcentra in
Nederland. Alle 34 betaald
voetbalorganisaties
doen
mee. Zij willen zo de kracht
van voetbal inzetten om jonge vluchtelingen een ontspannen middag te bezorgen.

De voetbalmiddag is een
gezamenlijk initiatief van
het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA),
Vluchtelingen Werk Nederland, de Eredivisie en de Jupiler League. De behoeften zijn inzichtelijk gemaakt
door COA en VluchtelingenWerk, waarna het voetbal
de mogelijkheden in kaart
heeft gebracht; resultaat is
de voetbalmiddag voor jongeren.

kaarten verkocht. Het bekerduel wordt gespeeld op
donderdag 29 oktober om
20.45 uur. Direct daarna
vindt de loting plaats in de
businessclub van Telstar.
De laatste keer dat de
Noord-Hollandse clubs in
een officieel duel tegenover elkaar stonden was
op 3 december 2002. Syl-

van Inia tekende toen
voor de enige treffer van
de wedstrijd, waardoor de
Witte Leeuwen verrassend
verder bekerden.
Sponsor Rabobank IJmond
laat voor alle supporters op
de oosttribune een wit shirt
klaarleggen, waardoor er
nóg meer sfeer ontstaat in
het stadion.

Finale Streetleague
De vierde editie van de Telstar Streetleague heeft vrijdag
2 oktober een zeer geslaagde finaledag gekregen. Voorafgaande aan de wedstrijd
van Telstar tegen FC Eindhoven werd in het stadion onder
prachtige weersomstandigheden en op een perfecte kunstgrasmat fel gevoetbald om de
eer en de prijzen.
Uiteindelijk werden het jongensteam van FC Zeewijk en
de meiden van The Squad de
winnaars van de Streetleague
2015. Naast de roem en de
complimenten, kregen zij seizoenkaarten voor de Witte
Leeuwen of Leeuwinnen en
een fraaie bokaal, genoemd
naar oud-Telstarspeler en exinternational Ruud Geels.
Tegenwoordig zet Geels zich
in voor de maatschappelijke
stichting Telstar Thuis in de
Wijk, die de Streetleague samen met stichting Welzijn Velsen, de gemeente, SportSupport en het Woningbedrijf Velsen organiseert. Samen met
oud-Telstarcoryfee Fred Bischop beoordeelde Ruud
Geels de spelers op kwaliteit
en sportiviteit. Zij kozen voor
Melle Zaaier als beste speler
en Sabine Hoogland als beste speelster. Sabine won deze
titel voor de derde keer op rij!
Meest sportieve teams werden the Ladykillers (meiden)
en de Tomatenplukkers (jon-

Een vitale, gezonde en energieke
levensstijl, dat wil jij toch ook?
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

gens). Ook opvallend was de
toernooiwinst van FC Zeewijk.
Sinds het begin van het toernooi komt de winnaar van de
Streetleague uit deze wijk in
IJmuiden-West, die bulkt van
het voetbaltalent. Dit is ook
dagelijks te zien op het Cruyff
Court, het populaire kunstgrasveld in Zeewijk waar in
het voorjaar een van de voorrondes van de Streetleague
werd gehouden. Eigenlijk waren alle vier de jongens- en
vier meidenteams die deelnamen aan de finaleronde winnaars. Niet alleen omdat deze jongeren van 12 tot 16 jaar
goed hadden gepresteerd in
hun voorronde en daarom van
Telstar een fraai trainingspak
ontvingen, maar ook omdat zij
met hun team een goede wijk-

bijdrage hadden gedaan. De
jongeren hadden bijvoorbeeld
zwerfvuil opgeruimd, tuintjes
opgeknapt en een zorgcentrum geholpen. Tegelijkertijd
met de finale van de Streetleague organiseerde Telstar
Thuis in de Wijk een bijeenkomst voor haar sponsors en
partners, die een presentatie
kregen van de activiteiten en
programma’s van deze maatschappelijke stichting. Naast
de Streetleague zijn dat bijvoorbeeld het mentorproject
School’s cool voor brugklassers, de Techniek Experience
voor basisschoolleerlingen en
Playing for Success; leren met
een WOW-factor in het stadion van Telstar. Zie ook www.
telstarstreetleague.nl. (foto:
Ton van Steijn)
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Beeckestijn zoekt
vrijwillige boswachters

Inschrijving Rabobank
Stratemteams Toernooi
van start gegaan
Velserbroek - De inschrijving voor het Rabobank Stratenteams Toernooi in Velserbroek is weer gestart. De
26ste editie vindt plaats op
vrijdag 22 januari en zaterdag 23 januari 2016. De finaleavond is op zaterdag 30 januari. Dan nemen de zes finalisten het tegen elkaar op
voor de stratentrofee.
Rabobank IJmond heeft het
hoofdsponsorschap weer op
zich genomen en voor de
komende twee jaren vastgelegd. De gesprekken met
overige sponsors zijn nog in
volle gang.
De organisatoren Peter Geldof en Rob Tousain melden
dat er teams mee mogen
doen met uitsluitend personen die in dezelfde straat
wonen, danwel in een aangrenzende straat. De minimum leeftijd van de deelne-

mers is 16 jaar. Ook dit jaar
zal de organisatie hier streng
op toe zien, al rekenen zij op
de sportieve instelling van
de deelnemende teams. Een
team moet minimaal bestaan
uit zes spelers en een keeper
waarvan er twee spelers 25
jaar of ouder moeten zijn.
Met name straten die nog
nooit hebben meegedaan
worden opgeroepen zich op
te geven. Dus schroom niet
en schrijf jouw straat in! Het
is belangrijk dit snel te doen,
want de verwachting is dat
ook dit keer het evenement
snel is volgeboekt en een
plek op de reservelijst levert meestal geen startbewijs meer op. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is
1 november 2015. Opgeven
kan door een e-mail te sturen
naar p.geldof@kennemercollege.nl.

Velsen-Zuid - Beeckestijn
is een unieke buitenplaats
door zijn grote diversiteit aan
tuinstijlen. Het gehele circa
tachtig hectare tellende park
is rijksmonument. Beeckestijn wordt door veel mensen bezocht: wandelaars,
cultuurliefhebbers, hondenuitlaters en ruiters. Natuurmonumenten wil Beeckestijn voor iedereen toegankelijk houden en zichtbaar zijn
voor de bezoekers. Ben jij de
gastheer of -vrouw die bezoekers vriendelijk te woord
wil staan? Die enthousiast is
over Beeckestijn en bezoekers graag informeert over
leuke weetjes en het werk
van
Natuurmonumenten?
Maar soms ook mensen kan
aanspreken op ongewenst
gedrag? Dan ben jij wellicht
de vrijwillige boswachter die
Natuurmonumenten zoekt!
De vrijwillige boswachters
gaan in tweetallen op pad.
Volgens een rooster word je
minimaal 1 keer per 3 weken
in het weekend ingedeeld en
om de week op een doordeweekse dag of avond. Je
werkt altijd in een team van
circa 12 personen en staat in
contact met de boswachter/
toezichthouder van Natuur-

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag 26 oktober, vanaf 19.00
uur, wordt een bijeenkomst
van Postzegel Vereniging Santpoort in het nieuwe Terras aan
de Drinkgeverlaan 27. Meer info: 023-5382274 (na 18.00 uur).

Gouden
medailles voor
Lars

Vrouw gewond bij
ongeval op A208
Velsen-Zuid – Een bestuurster van een auto is maandagmiddag gewond geraakt
bij een ongeval op de Rijksweg in Velsen-Zuid. De vrouw
wilde rond 15.00 uur de A208
oprijden toen ze geen voorrang verleende aan een auto
die vanuit de richting Velser-

broek kwam. Beide voertuigen kwamen vervolgens met
elkaar in botsing.
Eén van de bestuursters is
door
ambulancepersoneel
opgevangen. Na een uitvoerige behandeling hoefde ze
niet mee naar het ziekenhuis.
(foto: Michel van Bergen)

Velsen - Bij het jeugdjudotoernooi in Leimuiden wist Lars
van Reeuwijk zijn 20ste gouden medaille te behalen. Na
goede resultaten van de judoka’s van Dschen Dui in de eerste en tweede rondekwam rond
14.00 uur onder andere Lars
van Reeuwijk in aktie. Lars judoot al jaren bij Dschen Dui en
wist deze middag weer al zijn
partijen winnend af te sluiten.
Zijn gouden medaille was een
feit, let wel zijn 20ste op dit toernooi. Coaches en judoka’s gingen tevreden huiswaarts. Zie
ook www.dschendui.nl.

monumenten. Voor je aan
de slag kan biedt Natuurmonumenten een ruime inwerkperiode aan en vanzelfsprekend een kledingpakket.
Vanaf het voorjaar 2016 ben
je dan klaar om te beginnen.
Indien mogelijk zal je tevens
ingezet worden in de terreinen van Natuurmonumenten in het NP Zuid-Kennemerland.
Natuurmonumenten
heeft
een Versterkingsplan voor
Beeckestijn opgesteld. Aan
de hand van dit plan worden de aankomende tien jaar
verschillende delen van het
park hersteld, opgeknapt of

weer zichtbaar gemaakt, zodat iedereen van de buitenplaats kan genieten, nu en
in de toekomst. Ook daarin
kunnen we jouw ondersteuning als boswachter goed
gebruiken.
Lijkt het je wat om als vrijwillige boswachter aan de
slag te gaan? Geef je dan via
beeckestijn@natuurmonumenten.nl op voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 10 november. Je
ontvangt dan een bevestiging van boswachter Mike
van Leeuwen met functieprofiel en een uitnodiging.
(foto: Natuurmonumenten)

Santpoorts ‘Mirakel’ op
kerstmarkt Maastricht

Santpoort-Noord - Precies
vijf jaar na de grootse introductie van Mirakels Kerstland Brederode komt het
evenement weer tot leven. De
initiatiefnemers uit Santpoort
krijgen dit jaar de kans om de
kerstmarkt in Maastricht een
impuls te geven.
In 2010 beleefde Mirakels
haar primeur bij de Ruïne
van Brederode. Dit concept is
niet onopgemerkt gebleven
bij de organisatoren van de
grootste kerstmarkt van Nederland, Magisch Maastricht
Vrijthof. Daarom wordt een
deel van het bekende sfeervolle plein van 28 november
tot het nieuwjaar omgetoverd
tot een romantische kerstbeleving in Anton Pieck-sfeer.
De nadruk zal liggen op de
inrichting van een sfeervolle kerstshop. Initiatiefnemer
Dolf Langelaan: ,,De aanpak
zal minder groots zijn dan in
Santpoort. Daarvoor is onze ruimte op het plein te beperkt. Bovendien hoeven we

de horeca niet te organiseren, omdat er voldoende faciliteiten op en rondom het
Vrijthof aanwezig zijn. We
hebben daartoe een prima
samenwerking met de Maastrichtenaren. Zo zullen we
gezamenlijk personeelsuitjes
verzorgen, borrels, muziek,
en kerstpakketten in de vorm
van waardebonnen die hier
op de markt zijn te besteden.’’
,,Het wordt dus niet minder
spectaculair”, voegt partner
Mirella Hermans toe. ,,We
hebben weer fors geïnvesteerd in de mooiste decorstukken en unieke kerstproducten laten produceren om
een onvergetelijke indruk
achter te laten. En we hebben er enorm veel zin in!”
Deze eerste editie van Mirakels Maastricht Vrijthof mag
worden beschouwd als de
wederopstanding van Mirakels. Het evenement vindt
van 28 november tot en met
30 december plaats. De entree is gratis.
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Stormvogels verliest
punten in blessuretijd
IJmuiden - Tegen het op
de tweede plaats staande West Frisia heeft
Stormvogels in blessuretijd twee kostbare punten verloren, want in de
derde minuut van de verlenging wisten de WestFriezen op gelijke hoogte te komen: 1-1.
Het eerste half uur van dit
voor Stormvogels cruciaal duel (bij een overwinning zouden de IJmuidenaren een middenmootpositie
gaan bekleden) had West
Frisia het iets betere van
het spel, maar echte uitgespeelde kansen kregen
zij niet. Daar was de stugge verdediging, met aan
het hoofd een uitmuntende
doelman Danny Adrichem,
van Stormvogels debet aan.
Na een half uur kwam
Stormvogels goed in de
wedstrijd en kansen bleven
niet uit. Zo kopte Job Kuijten over het door doelman
Paul Kok verlaten doel en
zag Rowan van Eijk een afstandsschot door dezelfde
sluitpost subliem gestopt.
Aan de andere kant moest
keeper Danny Adrichem alles uit de kast halen bij een
kopbal van de boomlange
Nick Abcouwer. Ruststand
0-0.
De tweede helft deed het
team van invaller-trainer
Hajo Hendriks er een behoorlijk schepje op en binnen twee minuten kon Job
Kuijten een aanval via vele schijven afronden, maar
hij faalde. Ook Danny Blok
deed een doelpoging, maar
zijn afstandsschot schot
ging rakelings naast. Aan
de andere kant een sublieme actie van doelman Adrichem op een kopbal van
Abcouwer.
In de 17de minuut wist Yves
Wirjosemito met een heel
lange pass Etkin Zivkara te
bereiken en met een simpele voetbeweging zette hij
zijn tegenstander opzij om
vervolgens met een diagonaal schot doelman Kok het
nakijken te geven, 1-0.
Hierna vele kansen over en
weer; opnieuw een spectaculaire redding van doelman Adrichem op een
kopbal van Abcouwer gevolgd door twee kansen van

Stormvogels-invaller Giano
Bonam, die te weinig vaart
achter de bal kon zetten.
Met nog tien minuten op
de klok wilde Wirjosemito
de bal terugspelen op doelman Adrichem, maar zag
daarbij spits Abcouwer totaal over het hoofd. Adrichem kon vervolgens niet
anders doen dan Abcouwer net even buiten het
strafschopgebied onderuit
te halen met als resultaat
de rode kaart. Yassin Roosblad werd zijn opvolger en
hij moest drie minuten in
blessuretijd
capituleren.
Na een aantal hoekschoppen voor West Frisia schoot
Oguzham Ates de bal tegen
de deklat en in de rebound
stond Sonny Pronk klaar de
bal in het IJmuidense doel
te rossen, 1-1.
Een minuut later kreeg West
Frisia-verdediger
Mark
van Putten eveneens rood;
na een conflict om de bal
spuugde hij een IJmuidense supporter in het gezicht.
Zaterdag a.s. komt Stormvogels in Amsterdam-West
voor de beker uit tegen het
zaterdagelftal van DCG, uitkomend in de vierde klasse.
Stormvogels zaterdag leed
in Haarlem een smadelijke nederlaag van 5-0 tegen
De Brug. Doordat Tim Binkhorst en Rick Kluijskens geblesseerd langs de kant
stonden, miste het team
van Marco Adema heel veel
routine en kwaliteit en dat
brak Stormvogels vooral in
de tweede helft op. Binnen
en paar minuten ging Jari
van Westen behoorlijk in de
fout en daar maakte Omer
Kutlu dankbaar gebruik
van, 1-0.
De tweede helft plaatste trainer Adema wat wissels toe, maar dat leverde
zijn team niet het verwachte rendement op. Integendeel, De Brug bleef oppermachtig door twee doelpunten van Duurland, een
eigen doelpunt van Robert
Iskes en tot slot werd door
een doelpunt van Mo Yahyaoui de eindstand op 5-0
bepaald.
Zaterdag a.s. speelt Stormvogels de inhaalwedstrijd
tegen
ZSGO/WMS
op
sportpark Ookmeer te Amsterdam-West.
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Revange voor
VV IJmuiden

Velsen verslaat Assendelft
Driehuis - Na het bereiken
van de nacompetitie wil Velsen meer. Trainer Pronk en
zijn mannen zijn goed op
dreef en richten het vizier op
rechtstreekse promotie. Vandaag kwam Assendelft naar
Driehuis en ook deze ploeg
werd puntloos naar huis gestuurd. Al in de vierde minuut
dacht Velsen de score te openen. Buitenspel van aangever Henk Swier gooide roet in
het eten. Aan de andere kant
was ook Assendelft gevaarlijk. Met kunst- en vliegwerk
voorkwam de thuisploeg een
achterstand. Voor Velsen
kopte Eric Metgod even later
net over. Velsen bleef drukken en er volgden een aantal corners. Uit een daarvan
kopte Steef van Wees in maar
vond doelman Halil Suzulmus
op zijn weg. Het bleek uitstel
van executie. Een hoekschop
van Tim Groenewoud werd
bij de tweede paal terug gekopt waarna Remco van Dam
binnen kopte: 1-0. Kort daarna liep Henk Swier goed
door op een diepe bal: 2-0.
Een minuut later balverlies

van Anthonie Boer en Henk
Swier stormde weer alleen
op het doel af. Doelman Suzulmus was dit keer de winnaar. Vervolgens vergat Velsen de wedstrijd in het slot te
gooien.
Na de thee ging Velsen verder met het laten liggen van
kansen. Dit was voor Assendelft het teken een tandje bij te zetten. De aanvallen strandden echter rond
de zestien en Sander van der
Lugt kon zich bezighouden
met af en toe een balletje uit
de lucht plukken op een prima schot van Ali El Ghazali na dat rakelings langs de
paal in het zijnet verdween.
Velsen beperkte zich tot enkele gevaarlijke uitvallen. Een
verre uittrap van van der Lugt
besliste de wedstrijd. Patrick
Castricum ging voor zijn kans
en via zijn teen rolde de bal
tergend langzaam over de
doellijn: 3-0. In blessuretijd
zorgde Joey Schoolmeester
uit een vrije trap fraai voor
3-1. Er werd niet meer afgetrapt. Volgende week het bekerduel tegen en bij OG.

Velsen - Het eerste elftal
van VV IJmuiden heeft zich
enigszins
gerevancheerd
voor het debacle in Rijsenhout van vorige week. Op
het eigen Sportpark Schoonenberg werd het hoog aangeschreven Jos/Watergraafsmeer op een gelijkspel gehouden.
Hoewel er, zeker na de rode
kaart van de gasten, meer in
had gezeten was de stemming na afloop goed. Trainer
Rick van Amersfoort toonde zich dan ook tevreden:
,,De absolute wil om te winnen was weer duidelijk aanwezig, dan moet je een klein
beetje geluk hebben om de
wedstrijd uiteindelijk naar je
toe te trekken.”
Van Amersfoort zag Bob
Schol en Mark van Urk scoren. Ook het tweede elftal
speelde gelijk, in de thuiswedstrijd tegen VVC bleef
de koploper steken op een
1-1 stand. Doelpuntenmaker aan de kant van IJmuiden was uitblinker Milan
van Essen. Over twee weken
wordt in een directe confrontatie met nummer twee
Castricum beslist wie er met
de eerste periodetitel van
door gaat.
Op een ander veld werd de
eerste Derby Della Schoonenberg uitgevochten tussen IJmuiden 7 en IJmuiden 8. Het zevende werd
vooraf gezien als de absolute favoriet voor dit treffen, toch kwam hier in de
eerste helft weinig van terecht. Het achtste had veelal
de bal, maar wist nauwelijks
gevaarlijk te worden. Het zevende probeerde gevaarlijk
te worden met een aantal
snelle counters, de 0-0 ruststand was het gevolg. N
a de rust gaf het zevende wat gas bij en leek het
de wedstrijd naar zich toe
te trekken. Geheel tegen de
verhouding in leek het achtste op voorsprong te komen.
Leek, want om onverklaarbare reden werd een schitterend genomen vrije schop
afgekeurd. Hierna was het
verzet van het achtste gebroken en kon het zevende
via een eigen doelpunt en
een goed uitgespeelde aanval de overwinning claimen.
De sportieve wedstrijd werd
beslist en nog ruimschoots
na beschouwd in de kantine.

Lezing over
graancirkels en
ufo’s

Kinderkledingen speelgoedbeurs
IJmuiden - Zaterdag 7 november van 9.00 tot 12.00 uur
is er in basisschool de Vliegende Hollander weer een
kinderkleding- en speelgoedbeurs. De kleding is er
vanaf maat 50 tot en met 176.
Ook is er dameskleding te
koop.

IJmuiden - De afgelopen
periode werd er hard gewerkt rondom de kinderboekenweek op de Franciscusschool. Dit jaar is het
thema ‘Raar, maar waar!’ en
stonden natuur, techniek
en wetenschap centraal.
Er was een spectaculaire
opening waarbij natuurkundedocent Ruud Glas
(Vellesan College) verschillende proeven toonde. Er
werd daarna door alle kinderen van alles onderzocht,
geknutseld en natuurlijk
gelezen. Maar heel bijzonder waren in deze periode natuurlijk de volgende
activiteiten. De groepen 3
en 4 gingen op zoek naar
‘het mysterie van de liefde’. Zij werden getrakteerd
op een bijzondere voorstelling in de prachtige bibliotheek. De groepen 5 en 6
gingen op pad richting Tata
Steel om daar te genieten
van alles wat met techniek
te maken had. De groepen
7 en 8 hadden een voor-

leeswedstrijd waarbij Berfin de gelukkige winnares werd. Maar op de hele school was er natuurlijk
dié jaarlijks terugkerende
wedstrijd. Hierbij konden
alle kinderen van de school
mee doen om die felbegeerde prijzen te winnen.
De jury was dit jaar diep
onder de indruk van het niveau van de ingezonden
techniekwerkstukken
en
bijbehorende werkbeschrijvingen of verhalen. En gewonnen of niet…iedereen
werd getrakteerd op een
spetterende finale. Op donderdagavond 15 oktober
werd afgesloten met een
boekenbal. Op feestelijke
wijze werd in alle groepen
getoond wat de afgelopen
periode was gemaakt. En
natuurlijk gingen heel wat
voetjes van de vloer bij de
disco. Moe maar voldaan
genieten de kinderen van
de Franciscusschool nu van
hun verdiende herfstvakantie.

Met een nieuwe structuurvisie
krijgt Velsen de beschikking over
een actueel ruimtelijk beheer- en
ontwikkelingskader voor de toekomst. Directe aanleiding is de
vaststelling van de Visie op Velsen 2025 door de raad en het feit
dat de huidige structuurvisie het
ruimtelijk beleid weergeeft tot
2015.

De structuurvisie is geen blauwdruk
voor de toekomst, maar een kompas
waarmee de gemeente de koers bepaalt. De structuurvisie zet de stip
op de horizon in 2040 en toont de
ruimtelijke visie tot 2025.

je rozet gingen naar Alyssa
Feije met de pony Panthera. Laura Weber met de pony Dizzy en Katy Cruysheer
werden ex aequo fraai
tweede.
Tot slot de A1 proef. Maddy Bijlenga en Penotti behaalden de eerste prijs.
Een tweede prijs ging naar
Faith Bijlenga met UK en
Jinthe Ferket met Dazer en
Charlotte de Wilde behaalden ex aequo een mooie
derde plaats en mochten
het witte rozet mee naar
huis nemen.
Alle ruiters hebben super netjes gereden en zijn
dan ook allemaal geslaagd.
Het was weer een gezellige
middag.
Zondagmiddag 25 oktober worden de FNRS dressuurproeven verreden bij
Hippisch Centrum Velsen
en zondag 1 november zijn
er weer kleuterlessen ponyrijden. Voor meer informatie www.hippischcentrumvelsen.nl.

Wilt u inspreken?
Een ieder kan van vrijdag 23 oktober tot en met donderdag 3 december 2015 een zienswijze indienen op
meentehuis en in de centrale bibliotheek. Het plan is ook in te zien op
www.velsen.nl. De openingstijden
van het gemeentehuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot
20.00 uur.

Velsen-Zuid - Om beginnende ruiters in de gelegenheid te stellen aan
dressuurwedstrijden deel
te
nemen
organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg 13 zondag
A(angepaste)
dressuurproeven. Deze proeven zijn
onderverdeeld in A1, A2 en
A3.
Een groot aantal leerlingen had zich ingeschreven
voor deze dressuurwedstrijd. Voor een aantal leerlingen was het hun eerste
dressuurproef en de spanning was dan ook van de
gezichten af te lezen.
In de A3 proef werd Sidney
Jantjes met Dazer knap
eerste. Anne-Lotte Mostermans met de pony Lucky
mocht de tweede prijs mee
naar huis nemen en het rode rozet, en River Zandstra
met Dazer werd uiteindelijk derde.
Daarna volgde de A2 proef.
De eerste prijs en het oran-

Raar maar waar op
de Franciscusschool

Wilt u het plan inzien?
Met ingang van vrijdag 23 oktober
tot en met donderdag 3 december
2015 ligt de ontwerp structuurvisie
ter inzage bij de receptie van het ge-

Dressuur bij Hippisch
Centrum Velsen

Velsen-Zuid - De Kennemer
Sociëteit voor heren houdt op
woensdagochtend 28 oktober tijdens haar bijeenkomst
om 10.00 uur in de zaal aan
Stationsweg 95 in VelsenZuid een lezing over Graancirkels en Ufo’s door Gerrit
Bruil. De presentatie gaat in
eerste instantie over het wereldwijde fenomeen: Graancirkelformaties. Hoe ontstaan ze? Waar worden ze
aangetroffen? Welke bewijzen zijn er? Welke onderzoeken vinden er plaats enzovoorts. Vervolgens gaat de
lezing verder over het fenomeen: UFO’s. Hierbij komt
het boek van wetenschapper
Dr. Ir. Coen Vermeeren, verbonden aan de TU in Delft
aan de orde. Het laatste deel
van de lezing gaat over : Het
heelal en buitenaardse intelligenties. Hun mogelijke aanwezigheid op de aarde en
hoe er een enorme ‘Coverup’
plaatsvindt. Belangstellenden
kunnen zich melden via mailadres kennemersocieteit@
gmail.com. Zie ook www.
kennemersocieteit.nl.

het plan. Dit doet u door een brief te
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘inspraak ontwerp structuurvisie Velsen’ of door
uw zienswijze te mailen naar structuurvisie@velsen.nl. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer Kloosterman of de heer Warmerdam (telefoon 0255-567200).
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Vergunning in een flits
De gemeente Velsen gaat bij wijze van proef binnenkort starten
met de zogeheten ‘flitsvergunning’.

Inwoners kunnen binnen twee
werkdagen een omgevingsvergun-

ning krijgen voor het bouwen van
een dakkapel. Voorwaarde is wel,
dat deze voldoet aan de wettelijke
eisen. Velsen wil het de bewoners
zo makkelijk mogelijk maken. Kijk
in de infopagina van donderdag 29
oktober a.s. voor meer informatie.

Informatie over
Romeinse havenforten
Bezoek Reddingsbrigade
Dinsdag 13 oktober jl. bezocht het
college de reddingsbrigade. Het
bezoek betrof zowel de landelijke
organisatie als de IJmuider Reddingsbrigade.

Na een informatieve bijeenkomst op
het landelijke bureau aan de Dokweg,
werd ook een bezoek gebracht aan de
reddingspost op het IJmuiderstrand.
Op de foto (Nationale Reddingsbri-

gade) staan van links naar rechts
wethouder Robert te Beest, waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap, gemeentesecretaris Koen
Radstake, de wethouders Annette
Baerveldt en Floor Bal, de heren Kees
Buis, Ron de Vlieger en Wim Hartog
van de IJmuider Reddingsbrigade,
directeur van de Reddingsbrigade
Nederland Raymond van Mourik en
wethouder Ronald Vennik.

Vrijdag 16 oktober, op de eerste
dag van de nationale Archeologiedagen, onthulde wethouder
Robert te Beest een informatiepaneel over de Romeinse havenforten. Hij werd daarbij geholpen
door de Romeinse legionair Paul
Karremans.

Het bord staat bij de modelbootvijver in recreatiegebied Spaarnwoude
en geeft informatie over de twee forten die zo’n 2000 jaar geleden op deze locatie te vinden waren.
Dit gebied is tevens het meest noordelijke punt dat de Romeinen in Nederland hebben bereikt. Voorma-

Allerzielen Velsen Verlicht op De Biezen
Op woensdag 28 oktober vindt tussen 18.30 tot 21.30 uur op de gemeentelijke begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord Allerzielen
Velsen Verlicht plaats. Wethouder
Floor Bal zal de viering om 18.30
uur openen. Iedereen is van harte
welkom.

Licht, klank en kunst
De begraafplaats wordt voor de viering
aangekleed met veel licht, vuur, klank
en kunst. Het doel van de avond is de
doden te herdenken om wie ze waren,
samen op de begraafplaats te zijn en
herinneringen te delen. De openbare begraafplaats als plek van ontmoe-

ting. Kunst en rituelen zijn belangrijke onderdelen van de viering. Natuurlijk is er ook ruimte voor eigen invulling. Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt,
worden bezoekers geadviseerd zoveel
mogelijk op de fiets te komen.
Iedereen welkom
Met Allerzielen Velsen Verlicht krijgt
een oude traditie weer nieuw leven.
Iedereen is welkom ongeacht waar iemand ligt begraven of is gecremeerd.
Vrije entree. Een eigen bijdrage is
welkom. Meer info: Stichting Allerzielen Velsen Verlicht, telefoon 0255523086

lig gemeentearcheoloog Wim Bosman stond afgelopen vrijdag uitvoerig stil bij dit stuk geschiedenis, dat
Velsen ook veel schatten heeft opgeleverd.
Verder lanceerde de Stichting Romeinen in Velsen de geocache ‘Romeinen in Velsen’. Wandelaars kunnen zo via gps-coördinaten en het
beantwoorden van vragen een heuse Romeinse schat vinden. Informatie over deze geocache is te vinden op www.geocaching.com. Hiermee wordt de fascinerende wereld
van de Velsense archeologie toegankelijk gemaakt voor jong en oud.( foto: Reinder Weidijk)
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Word lid van Burgernet!
Wist u dat de politie onlangs nog
een vermiste man (85) snel heeft
gevonden door een actie van een
oplettende burger? Ook u kunt
de politie helpen. Meldt u aan bij
Burgernet en help de veiligheid in
onze gemeente te vergroten.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners

en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende
zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Bijna 5000 inwoners uit Velsen doen al mee aan Burgernet. Zij
vormen de extra ‘ogen en oren’ voor
de politie en helpen zo mee onze gemeente veilig te houden. Doet u nog
niet mee? Aanmelden kan via https://www.burgernet.nl/

Burgernetapp
Voor gebruikers van een smart
Phone bestaat er ook een burgernetapp. U krijgt dan bericht
op het moment dat er in uw
omgeving een burgernetactie wordt gestart. Zo kunt u altijd en overal meehelpen bij
het opsporen van verdachte of
vermiste personen.

De burgernetapp is verkrijgbaar
in de App-store en de Play-Store . Deze is gratis te downloa-

den, voor zowel deelnemers als
niet-deelnemers van Burgernet.
Informatie naar aanleiding van
een Burgernetmelding kan direct vanuit de app worden doorgegeven aan de meldkamer via
het telefoonnummer 112. De app
maakt gebruik van GPS om Burgernetacties te ontvangen op de
locatie van de smartphone. De
locatie van de gebruiker van de
Burgernetapp wordt niet opgeslagen.

Eerste stap gezet

Hartveilig Wonen in Velsen
Ruim vijftig geïnteresseerden
kwamen afgelopen donderdag 15
oktober naar het gemeentehuis
voor de informatiebijeenkomst
over Hartveilig Wonen in Velsen.
De gemeente wil het landelijke
netwerk Hartveilig Wonen ook in
Velsen gestalte geven. En daarvoor zijn vrijwilligers en/of houders van een externe defibrillator
nodig.

Vrijwilligers en houders van een
AED ( Automatische Externe Defibrillator), die zijn aangesloten op het
landelijke sms/app netwerk ‘Hartveilig Wonen’ kunnen acute hulp
bij een hartstilstand verlenen. Door
te helpen bij het reanimeren worden levens gered. Wethouder Annette Baerveldt was blij met de opkomst. “Daarmee is de eerste stap
naar Hartveilig Wonen in Velsen gezet”, aldus de wethouder.

Bijeenkomst over zeesluis
Afgelopen woensdag 14 oktober
konden de bewoners van Velsen
in het Tata Steel Stadion kennis
maken met Open Y. Het betreft
de aannemerscombinatie, die in
opdracht van Rijkswaterstaat de
nieuwe zeesluis gaat bouwen.

Rijkswaterstaat en de aannemer
gaven presentaties over het doel,
de aanpak en de fasering van de

aanleg van de nieuwe zeesluis. De
bijeenkomst werd druk bezocht.
Na afloop was er gelegenheid om
vragen te stellen bij de verschillende thematafels op de informatiemarkt.
Wilt u meer informatie? Meldt u
dan aan voor de digitale nieuwsbrief op www.rijkswaterstaat.nl
(foto: Pearl Hartgers)

Afsluitingen Velsertunnel
en Wijkertunnel
De Velsertunnel is tot en met vrijdag 23 oktober elke nacht deels
afgesloten. Dat geldt ook voor
dinsdagavond 27 tot woensdagochtend 28 oktober 2015. De tunnel is naar verwachting dicht tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Eén
tunnelbuis blijft open; verkeer
richting Beverwijk kan door de
tunnel blijven rijden.

Verkeer richting IJmuiden rijdt via
de calamiteitenbogen en de Wijker-

tunnel. Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor
de renovatie in april 2016. Sluitingen
in de Velsertunnel kunnen schuiven
of niet doorgaan vanwege een storing of vanwege onverwachte werkzaamheden in de Wijkertunnel.
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook (www.facebook.com/velsertunnel) of Twitter
(@velsertunnelrws)

Gevaar voor drijfzand
Wilt u ook vrijwilliger worden of uw
AED beschikbaar stellen? Meldt u
aan via de website www.hartveiligwonen.nl . Ook voor meer informatie
kunt u op deze site terecht.
U kunt ook contact opnemen via
Communicatie@velsen.nl of 0255567 492.

In de week van maandag 19 oktober
2015 t/m vrijdag 23 oktober 2015
voert de firma Schoorl graafwerkzaamheden uit bij de strandopgang
Reyndersweg in Velsen-Noord. Er
wordt circa 3 meter diep gegraven.
Hierdoor kan er gevaar voor drijfzand ontstaan. Het is verboden de
werkplekken te betreden. Daarom
zijn deze duidelijk gemarkeerd en
afgezet. Zolang er gevaar voor drijfzand bestaat, zal de afzetting in
stand blijven.
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Eerste exemplaar Afscheidswijzer Haarlem-Velsen
Afgelopen woensdag heeft wethouder Floor Bal het eerste
exemplaar van de Afscheidswijzer Haarlem-Velsen ontvangen.
Het betreft een handzaam boekje met praktische informatie over
de begraafplaatsen ,crematoria
in Velsen en Haarlem, maar ook
over zaken als zorg in de laatste
levensfase, de uitvaart en rouwverwerking.

Kosteloos
Denken en praten over het eigen afscheid of dat van een naaste, is voor
velen nog een taboe. Met dit naslagwerk wordt op neutrale wijze

inzicht gegeven in de mogelijkheden rondom het laatste afscheid en
rouwverwerking. Het boekje is gratis te verkrijgen op het gemeentehuis, de bibliotheek Velsen e.d. De
Afscheidswijzer wordt uitgegeven
met medewerking van de gemeente
Velsen en Haarlem. Meer info: afscheidswijzer.nl/afscheidswijzer/
edities/haarlem-velsen.
Op de foto (Agnes de Boer) staan
van links naar rechts de heren Ben
Groeneveld van de gemeente Haarlem, Ben Wiggelo, directeur Wijzer
Communicatie en Floor Bal, wethouder gemeente Velsen.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
oktober 2015 tot en met 16 oktober 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Strandweg 6, renoveren gevels
(16/10/2015) 16470-2015;
Burgemeester Rambonnetlaan 2,
brandveilig gebruik (16/10/2015).

IJmuiden
Halkade 33, verlengen instandhoudingstermijn
snackkiosk
(14/10/2015) 16369-2015;
Dokweg 27 A, veranderen indeling
(15/10/2015) 16396-2015;

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 5 bomen (14/10/2015) 16358-2015;
Santpoortse Dreef ong. (HOV tracé), kappen 34 bomen (14/10/2015)
16357-2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen 2
bomen (16/10/2015) 16449-2015;
Da Costalaan 6, vergroten balkon
(14/10/2015) 16371-2015.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 15, oprichten berging
(15/10/2015) 16406-2015;
Amsterdamseweg 25, aanbrengen
gevelreclame en logo (15/10/2015)
16402-2015.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 2 bomen (14/10/2015) 16360-2015.
Velserbroek
Zadelmakerstraat 68, tijdelijk gebruik als kerstmarkt en plaatsen
aanbouw
(tijdelijk)(15/10/2015)
16423-2015;
Zadelmakerstraat
68,
melding

brandveilig gebruik (15/10/2015)
16422-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Molenstraat 11, restaureren gemeentelijk monument (19/10/2015)
14350-2015.

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

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

IJmuiden
Willemsbeekweg 80, verplaatsen
schuur (15/10/2015) 14581-2015;
Marconistraat 8 en 10, plaatsen dakopbouw (15/10/2015) 14170-2015;
Radarstraat 159, plaatsen dakopbouw (19/10/2015) 14507-2015;
Velserduinweg 170, plaatsen dakopbouw (14/10/2015) 11061-2015;
Ampèrestraat 27, wijzigen gevel en
splitsen bedrijfspand (14/10/2015)
13914-2015.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen zonneboilers op dak bijgebouw 4 (14/10/2015)
13993-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Vromaadweg 107, plaatsen dakopbouw (19/10/2015) 14646-2015.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

IJmuiden
Visseringstraat 10, veranderen kantoren op 1ste verdieping naar 3 appartementen (14/10/2015) 149152015.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
2Generations winteredition, 31 oktober 2015, Snowplanet Heuvelweg 6-8 Velsen-Zuid (15/10/2015)
u15.007575;
Strong Viking Brother Edition, 24
en 25 oktober 2015, Spaarnwoude
(15/10/2015) u15.007342.
APV artikel 4:5 lid 2 Werken buiten reguliere werktijden
aansluiting HOV en Hoofdstraat op
30 oktober t/m 1 november 2015 en
kruising HOV Broekbergenlaan op 6
t/m 8 november 2015.

Vergadering gemeenteraad Velsen 29 oktober 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 1 en 8 oktober 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015
7 Strategische IJmond Agenda
8 Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot en met 1e
kwartaal 2015
9 Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich
voor woensdag 28 oktober 2015 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie:
0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een
rechtstreeks verslag uit via internet en het TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl.

Regeling briefadres gemeente Velsen 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de zij in de van 13 oktober 2015 heeft besloten:

- Regeling briefadres gemeente Velsen 2015 vast te stellen;
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking na
bekend making.

Ter inzage
De integrale tekst van deze beleidsregels worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen. Tevens liggen deze beleidsregels 12 weken ter inza-

ge bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze beleidsregels worden ook gepubliceerd
op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

