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Nieuwbouw voor 
Zandloper en Sporthal
Ijmuiden - Vorige week woens-
dag werd het officiële startsein 
gegeven voor de bouw van de 
nieuwe sporthal en school in 
Zeewijk. Wethouder van  onder-
wijs en sport, Annette Baerveldt 
en Leo Wijker, voorzitter van 
het college van bestuur van de 
Stichting Bijzonder Basisonder-
wijs Velsen verrichtten de ont-
hulling van het aankondigings-
bord met daarop de naam voor 
dit nieuwbouwproject ‘de Ring’. 
,,Daar er nog de nodige, voor-
bereidende gesprekken moeten 
plaatsvinden zullen de fysieke 
bouwwerkzaamheden in de loop 
van 2014 van start kunnen gaan 
en ongeveer twee jaar later moet 
het hele project klaar zijn’’, aldus 
Baerveldt in haar openingsrede. 
Al met al heeft het lange tijd ge-
duurd voordat dit officiële start-
sein kon worden gegeven. In ok-
tober 2009, nadat het plan voor 
een nieuw ‘Groot Helmduin’ was 
mislukt, besloot het bestuur van 
de Stichting BBV om dan zelf 
maar bouwplannen te gaan ont-
wikkelen voor twee basisscho-
len, de Klipper en de Zandlo-
per. In 2011 besloot de gemeen-
teraad tot nieuwbouw van de 
Sporthal Zeewijk, bij voorkeur 
in combinatie met de Zandloper. 

Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een samenwerkingsver-
band tussen de gemeente Vel-
sen en de Stichting BBV waaruit 
dit nieuwe, gezamenlijke project 
is ontstaan.
Hiermee komt de nieuwe Brede 
Basisschool de Zandloper mid-
den in Zeewijk te staan en maakt 
dan samen met Sporthal Zeewijk 
deel uit van een multifunctioneel 
gebouw met de kernactivitei-
ten onderwijs en sportactivitei-
ten. Het ontwerp voor de nieuwe 
school is fris, efficiënt en functi-
oneel. Naast de lesruimtes krijgt 

de school voldoende nevenruim-
tes waar iedere discipline een ei-
gen plek heeft. Ook ouders kun-
nen beschikken over een ruim-
te waar zij elkaar kunnen ont-
moeten voor de ondersteunende 
taken binnen de school, waar-
in ook peuterspeelzaal Humpie 
Dumpie onderdak zal vinden.
In dit verband zijn een aantal 
kernwoorden voor de nieuwe 
school zeker van toepassing zo-
als: van 0 tot 12 jaar en van 07.00 
tot 19.00 uur onder één dak, 
kleinschalig, flexibel, sportactief 
en ontmoetingsplek. 

Herfst doet zijn intrede
Velsen - Na een aantal da-
gen met uitzonderlijk hoge tem-
peraturen is de herfst nu toch 
echt begonnen. Het is een stuk 
kouder dan in het begin van de 
week en ook in de natuur dient 
het nieuwe jaargetijde zich vol-
op aan. De bomen zijn in korte 
tijd van kleur veranderd, de stra-
ten zijn bezaaid met bladeren en 
men wordt verrast door nevel in 
de ochtend. De meest wonder-
baarlijke paddestoelen schie-
ten uit de grond, of zoals op de-
ze foto te zien, uit de boom. In 
de nacht van zaterdag op zon-
dag gaat de wintertijd in. De klok 
gaat een uur achteruit, waardoor 
de dag langer duurt. Een mooie 
gelegenheid om een wandeling 
te maken door één van de prach-
tige parken of landgoederen die 
de gemeente Velsen rijk is. Wel 
een sjaal om hoor! (foto: Linda 
Krabbendam-Taag)

Chaos op Velsertraverse
Velsen-noord - De politie 
kreeg vorige week donderdag-
middag een melding van een 
aanrijding op de Velsertraver-
se. Een vrachtwagen met op-
legger reed de Velsertraver-
se op vanaf de afrit A22 bij het 
groene verkeerslicht. Vanaf de 
Parallelweg kwam een auto-
mobiliste aanrijden die, vol-
gens diverse getuigen, het ro-
de verkeerslicht had gene-

geerd. De vrouw is met flin-
ke snelheid tegen de oplegger 
aangereden en hierdoor raak-
te haar auto total-loss. De be-
stuurster is door brandweer- 
en ambulancepersoneel uit 
haar voertuig gehaald (niet ge-
knipt) en met beenletsel naar 
een ziekenhuis vervoerd. De 
kruising is langdurig afgeslo-
ten geweest. (foto: Michel van 
Bergen)

Coöperatiefonds 
keert uit.

Zie de artikel verderop in deze uitgave.
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, 
za. van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Clubhuis Strawberries
op grootse wijze geopend
Driehuis - Het nieuwe club-
huis van de Kennemer Hoc-
keyclub Strawberries puil-
de vorige week donderdag-
avond uit tijdens de ope-
ningsreceptie voor iedereen 
die een bijdrage heeft ge-
leverd aan de nieuwbouw. 
Hoewel het clubhuis ruim 
bemeten is, pasten de ruim 
250 bezoekers er maar net 
in. Onder de aanwezigen 
waren bouwers, leveranciers 
en sponsors.

Nadat voorzitter Friso Huizin-
ga iedereen welkom had gehe-
ten was het tijd voor een aan-
tal sprekers. Kees Kuijt van de 
Stichting Exploitatie Accom-
modatie Strawberries noem-
de het ‘een clubhuis voor hoc-
keyers, door hockeyers’. Hij leg-
de nog eens de nadruk op het 
feit dat de nieuwbouw volledig 
uit eigen middelen was betaald. 
Daarna volgde Frank Donker, 
voorzitter van de bouwcommis-
sie, die vertelde dat men al in 
2009 met de voorbereidingen 
voor de nieuwbouw was be-
gonnen. Hij schat in dat er door 
de leden van de bouwcommis-
sie, geheel vrijwillig, zo’n 1300 
uur is besteed aan alle werk-

zaamheden rond de nieuw-
bouw. Van SKON Kinderopvang 
was algemeen directeur Ri-
né van Dingstee aanwezig. Hij 
prees de jarenlange samenwer-
king tussen Strawberries en De 
Blauwe Springhaas, een speci-
ale bso voor kinderen die dol 
zijn op sporten. De voorzitter 
van het KNHB-district Noord-
Holland wees er op dat volgens 
hun planning in Kennemerland 
op een groei van 6.000 hockey-
ers wordt gerekend. Wethouder 
sportzaken, Annette Baerveldt,  
sloot ten slotte de rij van spre-
kers af met de felicitaties aan 
het bestuur voor de uitstekende 
beslissing om enige jaren gele-
den vol voor deze nieuwbouw te 
gaan. ,,Als kind heb ik hier zelf 
gehockeyd, evenals mijn vader 
en mijn moeder en toen was het 
dus al een soort van kinderop-
vang voor mij’’ , zo refereerde zij 
aan de vorige spreker.
Na al dit sprekersgeweld open-
de voorzitter Huizinga de ‘lo-
cal food market’, waarbij Res-
taurant IJmond, Grand Café La 
Belle, Van Es Catering & Par-
tyservice, Bakkerij Schmidt en 
Martijn’s Groente & Fruit geheel 
belangeloos hun beste beentje 
voor zetten. (Joop Waaijenberg)

Driehuis - Teun van der Velden en Aat Hop (rechts) staan bij de 
symbolische eerste steen die zij zaterdagmiddag hebben ingemet-
seld in het nieuwe clubhuis van Strawberries. Aat en Iefke Hop (ach-
tergrond) zijn samen 125 jaar lid van de Velsense hockeyclub en be-
horen tot een echte Strawberries-familie. De 10-jarige Teun van der 
Velden mocht meehelpen omdat hij tijdens de sponsorloop voor het 
nieuwe clubhuis, in oktober 2011, niet te stoppen was. Na 105 rond-
jes moest zijn moeder hem met een Mars van het veld ‘lokken’. (fo-
to: Frits Houtgraaf)

Dag van de Stilte
Regio - Zondag 28 oktober is uit-
geroepen tot landelijke Dag van 
de Stilte. Er worden, verspreid over 
het land, allerlei activiteiten rond 
het thema stilte georganiseerd. 
Het doel van de jaarlijks terugke-
rende themadag is om de waarde 
en werking van stilte en innerlijke 
rust onder de aandacht te brengen 
bij een zo breed mogelijk publiek.
Zondag 28 oktober is gekozen om-
dat op deze dag in heel Europa de 

wintertijd ingaat. Hierdoor hebben 
we een uur ‘extra’, dat we kunnen 
gebruiken om bewust stil te staan 
bij het belang van stilte voor onze 
kwaliteit van leven. 
Ook in de regio zijn tal van stilte-
activiteiten vanwege de Dag van 
de Stilte. Je kunt ze vinden op de 
landelijke website van de Dag van 
de Stilte www.dagvandestilte.nl, bij 
activiteiten in de provincie Noord-
Holland.
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Donderdag 25 oktober
55 Plus-Expos in het Kenne-
mer Sportcenter, IJsbaanlaan 
4a in Haarlem. Expo duurt tot 
en met zondag 28 oktober. Ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stand-up comedian Murth 
Mossel. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keesen & Co. 
‘De Val’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Mary Gouthier, Mi-
chael de Jong en Ben Glover. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 
15,-. 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-
, gratis voor studenten, van-
af 18 jaar. Café: Haarlemse 
popscene. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 26 oktober
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Bazaar in gebouw De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmuiden. 
Aanvang 13.30 uur.
Modeshow door fa. Fashion 
Plus, bij Santpoorts Belang in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Optreden Trio Zinger in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansmakers 
Amsterdam. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Chef’special. 
20.00uur. Toegang 17,50. Kleine 
zaal: Still Corners. 20.30 uur. 
Toegang 10,-, Café: Minor ope-
ration bookings clocked out. 
20.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 oktober
Bazaar in gebouw De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmuiden. 
Aanvang 11.00 uur.
MSVN werkgroep Haar-
lem organiseert een thema-
dag over hoe een hulphond 
uw dagelijkse taken verlicht. 

De Boog op terrein van Nieuw 
Unicum in Zandvoort. Aanvang 
11.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Paddenstoelenexcursie in 
Duin en Kruidberg. Aanmelden 
en info op www.np-zuidkenne-
merland.nl of 023-5411123.
Gildewandeling in Haarlem-
Noord. Vertrek 14.00 uur. Aan-
melden noodzakelijk via 06-
16410803 of gildewandelin-
gen@gmail.com.
Nacht van de Nacht en Dag 
van de Stilte in het Nationaal 
Park. Zie voor info en reserve-
ren www.np-zuidkennemer-
land.nl/excursies/online boe-
ken, of 023-5411123.
Vrijdansavond bij De Moeie 
Voetjes, Wijksteunpunt Water-
vliet, Doelmanstraat 34 Velsen-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Frederique Spigt met country-
songs. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Operafeest 
met ‘The Glorious Divas’. Aan-
vang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Splendid Junior 
of fi lm tous ensemble.
‘Nightmare at Forteiland’ 
Halloween-event op het Fort-
eiland. Afvaarten 20.30, 21.15 
en 22.00 uur. De laatste boot 
terug om 03.00 uur. Zie ook 
www.fortijmuiden.nl.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Chef’special. Is 
inmiddels uitverkocht. Klei-
ne zaal: Onderstroom: Pirupa. 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vvk/12,- add. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Yes Sir Boss. 21.00 uur. Toe-
gang gratis. Van 23.00-04.00 
uur Electric Café: C-Jay. Toe-
gang gratis. 

Zondag 28 oktober
Verzamelbeurs met gratis 
taxaties, Van der Valk Haar-
lem-Zuid. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Klaverjasmarathon in Ca-
fé Kamperduin, Bik en Arnold-
kade IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur. Aanmelden via 0255-
534213.
Lezing door ds. Katrijne Beze-
mer in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Thema: Het 
bericht van de profeten. Aan-
vang 10.30 uur.
Rondrit met fotostop Co-
rus Stoom over het Tata Staal 
bedrijf. Vertrek 10.45 uur van-
af station Velserbosch. Zie ook 
www.csy.nl.
Halloween najaarsmarkt in 
het centrum van IJmuiden. Van 

11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Pianist Ed Wertwijn in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Splendid Juni-
or of fi lm tous ensemble. Om 
17.30 uur foyerconcert met 
Mother of Pearls.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Dirk Schee-
le: ‘Ik woon in een huis’. 11.00 
en 14.00 uur. Toegang 11,- vor 
kinderen van 2 t/m 8 jaar. Ca-
fé: Haarlemse Jazz Club. 16.30 
uur. Toegang 5,- add, geen vvk.

Maandag 29 oktober
‘Café Doodgewoon’ georga-
niseerd door palliatieve zorg 
Midden- en Zuid-Kennemer-
land, Inloophuis Kennemer-
land, Wülverderlaan 51 Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.30 
uur. Toegang is gratis.

Dinsdag 30 oktober
Informatieavond nieuw Zee-
sluis IJmuiden in de Felison 
Cruise Terminal, Cruiseboule-
vard 10. Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: De Hollanders. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Crime and the Ci-
ty Solution. 20.30 uur. Toegang 
20,-

Woensdag 31 oktober
Stadsschouwburg Velsen: 
Peuterparade. Aanvang 09.30 
uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur
Open avond bij De Jonge 
Stem in De Abeel, Abelenstraat 
1 IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tous Ensemble. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zal: Terry Bozzio. 21.00 
uur. Toegang 22,50. Seated 
show. Kleine zaal: Hugh Corn-
well. 20.30 uur. Toegang 15,-.

Donderdag 1 november
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Van tevoren 
een afspraak maken via 0255-
511117
Stadsschouwburg Velsen: 
Klaas van der Eerden. Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Roots of Hea-
ven. 20.30 uur. Toegang 12,50. 
Café: Swelter, Dan Haywood’s 
ne hawke. 20.00 uur. Toegang 
gratis. LOS! 24.00 uur. Toegang 
5,-, studenten gratis, vanaf 18 
jaar. 

De Hollanders in
het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 30 oktober, 
20.30 uur, staan De Hollanders in 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257.
De Hollanders komen! En dat is 
goed nieuws, want De Hollanders, 
die hun naam ontlenen aan de ge-
lijknamige voorstelling, is een brui-
send jong gezelschap. Speciaal 
voor hen geschreven door Arnon 
Grunberg is ‘De Hollanders’, geba-
seerd op de verhalen die de schrij-

ver verzamelde toen hij ‘embed-
ded’ was bij de Nederlandse troe-
pen in Afghanistan. Het gaat over 
Nederlandse soldaten, die zowel 
dáár, als na thuiskomst híer hun 
omgeving verwoesten. Een van de 
twee noemt, sinds hij terug is, zijn 
moeder consequent ‘hoer’ en zegt 
tegen zijn lieve vriendinnetje dat 
zij erger is dan de Taliban. Feilloos 
weet Grunberg machtssituaties te 
benoemen en uit te buiten. 

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘DE HOLLANDERS’ op 30 okto-

ber 2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Velsen Lokaal keek al 
vooruit op gebied van 
openbaar vervoer
Velsen - ,,Of het nu gaat om het 
nu zo actuele HOV traject of een 
reeds gepresenteerd plan voor 
een light-rail naar Halfweg, Velsen 
Lokaal heeft altijd al een vooruit-
strevende visie gehad, daar waar 
het de invulling van openbaar ver-
voer in de regio betrof’’, aldus Vel-
sen Lokaal fractie voorzitster Ma-
rianne Vos.
,,Natuurlijk hebben wij de afge-
lopen jaren al herhaaldelijk onze 
mening gegeven over de invulling 
van zogenaamde hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV). Iedereen 
wil een hoogwaardige vorm van 
openbaar vervoer voorzieningen. 
In de IJmond regio is dat eigenlijk 
al vele decennia lang redelijk in-
gevuld. Het lijnennet per bus staat 
garant voor frequente verbindin-
gen naar Beverwijk, Haarlem en 
Amsterdam. Drie locaties waar 
vanuit een eventuele doorreis met 
bus of trein binnen redelijke gren-
zen goed uitvoerbaar is. Ook ‘be-
zit’ Velsen de bootverbinding van 
Velsen-Zuid naar Amsterdam. De 
toekomst van deze verbinding is 
onzeker. Onlangs is de maximale 
snelheid teruggebracht, waardoor 
de reistijd iets toenam. De moge-
lijke komst van de nieuwe Zeesluis 

zou volgens diverse bronnen het 
einde betekenen voor de populai-
re bootverbinding.’’
Velsen Lokaal heeft al vele ja-
ren geleden het plan geopperd 
voor een snelle verbinding tussen 
IJmuiden en Amsterdam per tram, 
lightrail of speciale bus waarbij 
Velsen Lokaal zich richt op Am-
sterdam Sloterdijk. Dit wordt in de 
komende decennia het belangrijk-
ste regionale knooppunt voor de 
Metropool Regio Amsterdam.
,,Het nu nog ‘open gebied’ tussen 
Velsen-Zuid en Amsterdam Slot-
erdijk zal daardoor veel zwaarder 
met diverse verkeersvormen wor-
den belast’’, aldus Vos. ,,Een vrij-
liggend openbaar vervoer traject 
zou de garantie moeten bieden 
dat de reistijd voor het openbaar 
vervoer steeds tot een minimum 
wordt beperkt. Dus ‘voorrang voor 
het openbaar vervoer’ ten opzich-
te van het autoverkeer van en naar 
Amsterdam.’’ ,,Voor Velsen Lokaal 
is het altijd al duidelijk geweest 
dat het openbaar vervoer vanuit 
Velsen naar haar omliggende ge-
meentes ruim voldoende is en al-
tijd is geweest. In die zin zien wij in 
het nu ‘lopende’ HOV traject dan 
ook geen toegevoegde waarde.’’
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Temperatuur tien 
graden lager
Een week geleden waren er al 
aanwijzingen dat het gevoe-
lig kouder zou kunnen worden 
rond 25 oktober. Het onvolpre-
zen Amerikaanse weermodel liet 
toen een flinke thermische ader-
lating zien voor West-Europa te-
gen het einde van de maand. 
Het afgelopen weekend werd 
die tendens alleen maar duidelij-
ker en inmiddels maken we ons 
op voor een koud slot van de-
ze week. De verzachting is trou-
wens ook alweer zichtbaar in de 
weerkaarten, dus we behoeven 
niet bang te zijn dat we nu plot-
seling een langdurige winterfase 
induiken. Zelden zie je trouwens 
na een koude start van novem-
ber of een hele koude winter-
se afsluiting van oktober dat het 
vervolgens een paar weken win-
ters koud blijft.
Liep de temperatuur maandag 
nog op tot bijna 20 graden in 
de IJmond, tegen het weekend 
is het meer dan de helft kou-
der. Indrukwekkend daarbij is 
het verloop van de bovenlucht-
temperatuur op zo’n 1500 meter 
hoogte. Maandag bedroeg die 
nog 15 graden in de plus ter-
wijl deze rond vrijdag zal zijn uit-
gekomen op bijna -7 graden op 
anderhalve kilometer hoogte.  
Een verschil van maar liefst 
22 graden zie je niet vaak bin-

nen zo’n korte tijd. Die boven-
luchtkou kan ervoor zorgen dat 
de buien die tegen het week-
end kunnen gaan vallen zelfs 
al een winterse fractie kun-
nen hebben. De kans op stofha-
gel en mogelijk zelfs een enkele 
vlok natte sneeuw neemt daar-
bij toe. We moeten dan ook re-
kening houden dat het kwik op 
vrijdag en zaterdag midden op 
de dag soms maar 7-8 graden 
kan zijn. Maximaal kan het dan 
nog net 9-10 graden worden in 
de middag. De gure vrij noorde-
lijke wind maakt het bovendien 
extra gevoelskoud. Het zal even 
wennen zijn.
Tevens worden de nachten tijde-
lijk vrij koud, zeker als de wind 
even wegvalt. Buiten de be-
bouwde omgeving kan er een 
graad nachtvorst komen van-
af vrijdag. 
De zondag kan wel eens re-
genachtig gaan verlopen in de 
IJmond met een groot dagdeel 
veel bewolking en dus regen. 
Volgende week blijft het peri-
odiek wisselvallig waarbij de 
temperatuur meestal iets on-
der normaal blijft. Meer weer-
info (lange termijn) is er via 
de weerprimeurlijn, 0900-
1234554. 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Munten, postzegels en bankbiljetten
Grote verzamelbeurs
met gratis taxaties
Regio - Zondag 28 oktober houdt 
Munten- en Postzegel Organi-
satie (MPO) weer een verzamel-
beurs met gratis taxaties in Haar-
lem. Belangstellenden, liefheb-
bers en geïnteresseerden kunnen 
van 10.00 tot 16.00 uur terecht in 
Van der Valk Haarlem-Zuid aan de 
Toekanweg 2. Hier worden duizen-
den munten, postzegels en bank-
biljetten uit binnen- en buiten-
land aangeboden. Heeft u al eens 
een munt van 2000 jaar oud in uw 
handen gehad? Kent u het bank-

biljet ‘Tientje van Lieftinck’ nog? 
Wist u dat misdrukken van mun-
ten en postzegels veel geld waard 
kunnen zijn? Kom langs en laat u 
verrassen door lang vervlogen be-
taalmiddelen! 
Tijdens de beurs kunnen munten, 
postzegels, bankbiljetten en oude 
ansichtkaarten gratis getaxeerd. 
Vaak weet men het niet, maar ook 
in úw keukenla kan iets van waar-
de liggen. Neem gerust uw spullen 
mee en wie weet bezit u een kost-
baar stuk! Zie ook www.mpo.nl.

Zee- en Havenmuseum
Vakantieopening op 
donderdag en vrijdag
IJmuiden - In de herfstvakantie 
is het Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden extra geopend op don-
derdag 25 en vrijdag 26 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor kinderen zijn er twee leu-

ke speurtochten: één voor klein-
tjes en één voor kinderen van 
tien jaar en ouder. Op zaterdag 
27 oktober is het motorendraai-
dag. Zie ook www.zeehavenmu-
seum.nl.

Nacht van de 
Nacht en Dag 
van de Stilte
Velsen - Komend weekend is 
er heel veel te doen in het Na-
tionaal Park. Toch zal het on-
danks drukte, stil zijn. NPZK 
doet namelijk mee aan de lan-
delijke programma’s Nacht van 
de Nacht en Dag van de Stilte! 
Voordat de Nacht van de Nacht 
zaterdagavond start kan men ‘s  
ochtends samen met een bos-
wachter van PWN fietsen naar 
het natuurherstelproject ‘Noord-
west Natuurkern’. De start van 
dit project – het graven van de 
eerste van vijf sleuven in de zee-
reep - haalde onlangs zelfs het 
8.00 uur journaal! De boswach-
ter laat zien dat afplaggen van 
duingrasland helpt om het zand 
weer te laten stuiven en èch-
te duinplanten, die soms (bij-
na) verdwenen zijn, een nieu-
we kans te geven. Tijdens deze 
fietsexcursie ziet men hoe het 
landschap door ingrijpen posi-
tief wordt veranderd. Doorgaans 
mag het park niet tussen zons-
onder- en opgang betreden wor-
den, zodat de dieren rust krijgen 
en men niet kunt verdwalen. Dit 
weekend wordt hierop een gro-
te uitzondering gemaakt en bie-
den zij de gelegenheid de dieren 
in het donker en bij dageraad 
te ontmoeten. Uniek en bijzon-
der! Zaterdag vanaf 18.00 uur 
starten er verschillende wan-
delingen, vanaf Bezoekerscen-
trum De Zandwaaier in Over-
veen, Duin en Kruidberg in Sant-
poort-Noord en Midden-Heren-
duin in Driehuis. De Nachtwach-
ter en de Schemerschim wijzen 
in de Nachtwachterexcursie de 
weg en maken de wandelaars 
vertrouwd met de geluiden en 
geuren van de nacht. Hopelijk 
is het een beetje helder, zodat 
men goed de sterren kunt zien 
tijdens de Duisternis in de Dui-
nen- tocht die wordt afgeslo-
ten met een bezoek aan Ster-
renwacht Copernicus. ’s Och-
tends om 6.00 uur start de Dag 
van de Stilte in het park met een 
Early bird-wandeling. Alle zin-
tuigen gebruiken, behalve de 
mond. Even rust. Ongestoord 
zijn! Mindfulnesstrainers, yo-
gadocenten en wandelcoaches 
bieden deze dag een heel sca-
la aan activiteiten verdeeld over 
het hele gebied. De Dag van de 
Stilte is een initiatief van Stil-
te.org, een platform van men-
sen die zich inzetten voor be-
wustwording van het belang van 
stilte en stiltebeleving in de sa-
menleving. Er worden, verspreid 
over het land, allerlei activiteiten 
rond het thema ‘stilte’ georgani-
seerd. Voor alle activiteiten dient 
vooraf gereserveerd worden. De 
kosten verschillen per activi-
teit. Meer informatie en reserve-
ren via www.np-zuidkennemer-
land.nl/excursies/online boeken 
of 023-5411123 (dinsdag tot en 
met zondag). Is een excursie vol-
geboekt? Kijkt dan bij het aan-
bod op andere dagen.

Turnvereniging IJmond
Schuring pakt goud
en zilver in Tsjechië
IJmuiden - Afgelopen  week-
end werd in Tsjechië de Friend-
shipcup gehouden. Dit is een 
internationaal trampolinetoer-
nooi met deelnemers uit Tsje-
chië, Duitsland, Zwitserland, 
Hongarije, Uzbekistan, Frank-
rijk en Nederland.
Romana Schuring (TVIJ) is 
met het Nederlands team naar 
Tsjechië afgereisd om aan de-
ze wedstrijd deel te nemen. De 
voorronde verliep erg goed en 
ze plaatste zich als derde voor 
de finale. Na de individuele 
voorrondes was het tijd voor 
het synchroon springen, Ro-
mana springt sinds dit jaar voor 
het eerst synchroon met Carlijn 
Blekkink. Dit was een goede 
testwedstrijd om te kijken of ze 
een goed koppel zouden zijn. 
Na de voorrondes bleek hun 
score goed genoeg voor de fi-
nale. Romana en Carlijn gin-
gen als zesde door naar de fi-
nale. Na een lange dag was het 
om 17.30 uur tijd voor de fina-
les. Eerst mocht Romana aan-
treden voor de individuele fi-
nale, met een moeilijkheids-
graad van 11,5 zette Romana 
een hele stabiele en mooie oe-
fening neer. Dit bleek (na snel 
hoofdrekenen) zelfs genoeg te 
zijn voor de eerste plaats. He-
laas was dit niet helemaal goed 
uitgerekend dus moest Roma-
na genoegen nemen met een 
tweede plaats. Ook een he-
le knappe prestatie, vooral ook 
omdat zij de hoogste moeilijk-
heidsgraad heeft gesprongen. 
Het podium was overigens ge-

heel bezet door de Nederland-
se springsters.
Bij het synchroon springen was 
de finaleoefening van Romana 
en Carlijn een stuk beter als in 
de voorronde, ze hadden in de 
voorrondes even kunnen oefe-
nen en in de finale kwam alles 
eruit. Ook bij het synchroon-
springen hadden Romana 
en Carlijn de hoogste moei-
lijkheidsgraad en uiteindelijk 
ook het hoogste puntenaan-
tal. Dit resulteerde in een eer-
ste plaats voor synchroon. Ro-
mana mag terugkijken op een 
zeer geslaagde wedstrijd en dit 
is een goede opstap voor nog 
vele mooie prestaties. Zie ook 
www.tvij-trampoline.nl.
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Maak nu kennis!

Nederlandse Première 
Mazda 6 bij Mazda RC
Regio - Na de autosalon van 
Parijs is het nu tijd voor de Ne-
derlandse premières. Op zon-
dag 28 oktober vindt de intro-
ductie van de nieuwe Mazda6 
Sportbreak plaats bij Mazda 
RC in Velserbroek. ,,De Mazda6 
Sportbreak is voor de zakelijke 
rijder bijzonder interessant, om-
dat de Mazda6 als enige benzi-
nemotor in zijn segment met 20 
procent bijtelling te leasen is, 
mits de registratie dit jaar nog 
plaatsvindt. Maar ook bij de 
particuliere berijder zal deze au-
to zeer zeker in de smaak val-
len’’, vertelt brandmanager Hans 
Touw met veel elan.
Mazda RC wil u graag uitnodi-
gen op deze dag, om kennis te 
laten maken met deze prachtige 
nieuwe Mazda6. Vanaf 11.00 uur 
tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom in onze gezellige show-
room aan de Kleermakerstraat 
63 te Velserbroek. Het team 
van Mazda RC staat dan voor u 
klaar. U komt niet voor niets op 
deze dag naar de showroom. Er 
valt ook iets te winnen op deze 

dag aldus Touw. Met de slagzin 
‘dubbel zes’ bij de nieuwe zes 
kunt u een weekendje weg ver-
dienen. U komt nooit voor niets. 
Wanneer u besluit tot aankoop 
over te gaan kunt u zelfs nog 
extra ‘geld verdienen’. 
Natuurlijk is er deze dag ook een 
hapje en drankje. Hans Touw is 
er van overtuigd dat uw bezoek 

u zeer enthousiast zal maken 
en dat u straks misschien wel 
als een van de eerste Nederlan-
ders in deze nieuwe Mazda zal 
rijden! Een wereldprimeur. Maz-
da RC heeft voor u de voorraad 
hierop afgestemd.
Tot zondag 28 oktober bij Maz-
da RC in Velserbroek. Uw part-
ner in mobiliteit!

Intro IJmuiden: 
meester in harde vloeren
IJmuiden - Nog een jaar en In-
tro IJmuiden bestaat 40 jaar. Als 
een bedrijf zo lang bestaat zegt 
dat wel iets over de kwaliteit. In-
tro IJmuiden is een degelijk be-
drijf waarbij de hoge kwaliteit van 
de gelegde vloeren bijna vanzelf-
sprekend is.
Intro IJmuiden levert en legt on-
der meer Meister parketvloeren, 
een Duits parketmerk bestaande 
uit een toplaag van hout, met een 
onderlaag van HDF. Meister biedt 
een uitgelezen keuze aan kleu-
ren en mogelijkheden. Wordt het 
visgraat, stroken of een blokpa-
neel met een mooie bies. U kunt 
ook samen met Intro IJmuiden 
een eigen vloer ontwerpen. Voor 
een plankenvloer of visgraat-
vloer in uw appartement heeft In-
tro IJmuiden de ideale oplossing. 
De keuze is moeilijk, maar daarna 
wordt het gemakkelijk, want Intro 
IJmuiden zorgt voor het leggen, 
nieten, schuren, polijsten, lak-
ken en opruimen, zodat men al-
leen nog maar hoeft te genieten 
van die prachtige vloer.
Wel een houten vloer maar liever 
zonder lak? Dat kan ook met de 
Hollandsche Vloeren van eiken-
hout in diverse kleuren en uit-
voeringen. De toplaag van hout 
wordt in de olie gezet en dat 
zorgt niet alleen voor een mooie 
uitstraling en bescherming, maar 

repareert ook kleine beschadi-
gingen. Een heel ander product 
is de pvc-vloer Design van Meis-
ter die voornamelijk in houttinten 
verkrijgbaar is. Hier heb je geen 
omkijken meer naar als de vloer 
eenmaal gelegd is. En het materi-
aal is met aandacht gemaakt, zo-
dat het geen nare producten uit-
wasemt die niet thuishoren in een 
gezonde omgeving. De vloer is 
eindeloos sterk en blijft prachtig. 
Laminaat is een welbekend pro-
duct, geliefd door zijn mooie 
prijs/kwaliteitverhouding. Intro 
IJmuiden heeft de merken Meis-
ter, Douwes Dekker, Cleanfloor 

en Quickstep, mooie kwaliteiten 
in veel uitvoeringen. Leggen of 
laten leggen, dat is vaak de vraag 
bij aankoop van een nieuwe vloer. 
Laat u bij Intro IJmuiden uitge-
breid en vrijblijvend informeren. 
Voor elke klant wordt een mooie 
offerte gemaakt. De prachtige 
showroom aan Kennemerlaan 30 
is geopend op dinsdag en vrijdag 
van 10 tot 5 uur en op zaterdag 
van 10 tot 4 uur. U kunt ook bel-
len voor een afspraak op woens-
dag of donderdag met Mark, via 
06-52678868 of e-mail naar in-
fo@introijmuiden.nl. Zie ook 
www.introijmuiden.nl.

Pagina ‘Historisch 
IJmond’ groot succes
IJmuiden - Sinds eind sep-
tember is onze regio een his-
torische Facebookpagina rijker. 
Dit is een pagina voor en door 
IJmondenaren. Initiatiefneem-
ster Elly van der Klei-Jansen 
werd geïnspireerd door oude 
foto’s uit het archief van haar 
vader J.J.J. Jansen.
De pagina heeft een vliegende 
start met al meer dan 500 fans. 
,,Men moet zelf naar de pagi-
na gaan en deze vervolgens li-
ken. Hierdoor weet je dat er 
uitsluitend echt geïnteresseer-
den op reageren’’, aldus Elly 
van der Klei. Elly. Als mede-ei-
genaar van Moneta Advies-
groep in Velserbroek en heeft 
zij zich gespecialiseerd in het 
onderhouden van websites en 

facebookpagina’s. ‘Historisch 
IJmond’ is puur als hobby ont-
staan, maar dient ook als voor-
beeld voor de plaatselijke on-
dernemer wat Elly voor hem of 
haar kan betekenen. De foto’s 
op Historisch IJmond  komen 
veelal uit privécollecties en dat 
is precies de bedoeling.  Het 
boven water toveren en delen 
van nieuwe informatie en foto’s 
via ‘Historisch IJmond’ levert 
een schat aan informatie op.
Elly roept alle belangstellen-
den op om fan te worden van 
www.facebook.com/histori-
schijmond, ,,Met elkaar kunnen 
we werken aan een grote da-
tabase van Historisch IJmond.’’ 
Meer weten? Mail naar mone-
tamore@moneta.nl

Succesvolle eerste 
editie Street League
Velsen-Zuid - Het jongens-
team FC Zeewijk en het meis-
jesteam De Velserbroeker 
Vrouwen zijn de trotste win-
naars geworden van de eer-
ste editie van de Telstar Street 
League. Zij ontvingen uit han-
den van Telstar-coryfee Ruud 
Geels een bokaal en seizoen-
kaarten voor alle teamleden. 
De Fair Play-prijs ging naar de 
jongens van FC De Kip, de bes-
te speler van het toernooi werd 
Yassin El Kadouri en de beste 
speelster Nadeche Heijnis.
Voor de finaleronde, die op vrij-
dag 19 oktober voorafgaan-
de aan de wedstrijd Telstar-
FC Eindhoven in het Tata Steel 
Stadion werd gespeeld, had-
den zich zes jongensteams en 
drie meisjesteams geplaatst. 
Naast het spelen van een voor-
ronde, dienden deze teams ook 
een wijkbijdrage te leveren om 
zich voor de eindstrijd te kun-
nen plaatsen.
Deze wijkbijdragen hadden als 
doel de leefbaarheid en het on-
derling begrip in de wijken te 

vergroten. De jongeren van 12 
tot 16 jaar deden dat door bij-
voorbeeld mee te helpen met 
een wijkthemadag of buurt-
feest, cake te bakken en de ra-
men te lappen voor ouderen in 
een zorgcentrum, te wandelen 
en een ijsje te eten met bewo-
ners van een verpleeghuis en 
de rommel op te ruimen rond 
speelveldjes en in plantsoenen.
De Street League is een initi-
atief van de maatschappelij-
ke stichting Telstar Thuis in de 
Wijk in samenwerking met di-
verse partners en sponsors 
zoals het Woningbedrijf Vel-
sen, wooncorporatie Kenne-
merhave, Stichting Welzijn Vel-
sen en de Rabobank. Het suc-
ces van de eerste editie is een 
mooi compliment aan alle deel-
nemers en alle medewerkers, 
waaronder met name de jon-
gerenwerkers, de wooncon-
sulenten en de medewerkers 
en spelers van Telstar. Het bij-
zondere wijktoernooi krijgt vol-
gend jaar zeker een vervolg.
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Zanggroep Sparkle 
viert 15-jarig bestaan
IJmuiden - Precies  vijftien jaar 
geleden, in oktober 1997, stond 
Frank Anepool als initiatiefnemer 
aan de wieg van deze dames-
zanggroep. En tot op de dag van 
vandaag staat de groep onder zijn 
leiding en is hij tevens als dirigent 
hieraan verbonden. Door de ja-
ren heen heeft Sparkle haar be-
staansrecht inmiddels meer dan 
voldoende bewezen, mede gezien 
het huidige ledental van 60 zin-
gende dames.
Er wordt zowel binnen als bui-
ten de regio opgetreden en ook 
wordt jaarlijks onder meer  mee-
gedaan aan het korenfestival in 
Paradiso in Amsterdam. Het re-
pertoire dat ten gehore wordt ge-
bracht bestaat overwegend uit 
popsongs, evergreens en liedjes 
uit musicals. ,,Tijdens onze ko-
mende drie theaterconcerten in 
het Witte Theater maken we met 
deze muziekstukken een beetje 
een reis door de tijd, maar we zul-
len ook nieuw repertoire laten ho-
ren’’, vertelt Frank. En Linda Aland 
vult aan: ,,Het is onze bedoeling 
dat we er een heuse showvoor-
stelling van gaan maken, com-
pleet met een band met piano, 
bas en drums. En voor de uitvoe-
ring hebben we choreograaf Hen-
ry Schuurman bereid gevonden 

om ons te ondersteunen.’’
De drie theatershows worden ge-
houden in het Witte Theater op 
zaterdagavond, 10 november en 
op zondag, 11 november, waarbij 
op zondag zowel een middag- als 
een avondvoorstelling zullen wor-
den gegeven.  De avondoptre-
dens beginnen om  half negen en 
de matineevoorstelling gaat om 
half drie van start. Voor deze op-
tredens zijn nog een aantal toe-
gangskaarten beschikbaar die te 
bestellen zijn bij Linda Aland, te-
lefoonnummer 0255-518131, bij 
Berna Verschoor onder nummer 
0255-515152 en via het email-
adres: zsv97@hotmail.com. De 
prijs van de toegangskaarten be-
draagt dertien euro.
,,Mochten onze optredens aan-
stekelijk hebben gewerkt, dan 
zijn belangstellenden uiteraard 
van harte welkom voor een na-
dere kennismaking want we wil-
len graag nieuwe leden verwelko-
men’’, gaat Frank enthousiast ver-
der. ,,Iedere woensdag repeteren 
we in De Hofstede in Velserbroek 
waar men vrijblijvend een kijkje 
kan nemen, maar geïnteresseer-
de dames kunnen natuurlijk ook 
even met Linda contact op ne-
men’’.
Zie ook www.sparklevelsen.nl.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Donderdag 1 no-
vember bezoekt een voetspeci-
alist Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. De hele 
dag zal deze specialist mensen 
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. 
De Vibrionveer heeft een veren-
de werking en activeert de spie-
ren en de bloedsomloop. Gebrui-
kers lopen elastisch verend en 
op natuurlijke wijze, dit voorkomt 
vermoeidheid en pijnlijke voe-
ten. Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rugklach-

ten zijn enthousiast over de Vi-
brionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze af-
rollen. De pijn neemt af, spieren 
en banden worden krachtiger en 
een goede doorbloeding wordt 
bevorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mode-
schoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is te-
lefonisch beschikbaar op tele-
foonnummer 0255-511117.

Gedenken op Westerveld
Driehuis - Op vrijdag 2 novem-
ber staat Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg 2-6, op een bij-
zondere manier stil bij de ge-
denkdag ‘Allerzielen’. Vanaf 18.00 
uur biedt Westerveld iedereen 
de mogelijkheid te gedenken en 
een kaarsje te branden voor hun 
overleden dierbaren. Het monu-
mentale gedenkpark wordt spe-
ciaal hiervoor sfeervol verlicht. 
De KRO televisie zal in het ka-
der van het programma ‘Ode aan 
de Doden’ een uitzending ver-
zorgen. 
,,Herdenken kan op verschillen-
de manieren en doet iedereen 
natuurlijk op zijn eigen persoon-
lijke manier,” vertelt Carla Bos-
ua, directeur van Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld.
,,Op 2 november willen wij ieder-
een de mogelijkheid bieden om 
het gedenkpark in de avonduren 
te bezoeken om in een bijzonde-
re sfeer en omgeving te herden-
ken en gezamenlijk stil te staan 
bij hun overleden dierbaren. Aan 
de invulling wordt nog gewerkt, 
maar in elk geval zal er een mo-
gelijkheid zijn om foto’s te plaat-
sen en er kunnen kaarsjes op-
gestoken worden. Bovendien zal 
op verschillende plekken in het 
park muziek ten gehore worden 
gebracht.”
De KRO zal op 2 november in het 
kader van het televisieprogram-
ma ‘Ode aan de Doden’ een live
uitzending vanaf Westerveld ver-
zorgen. Tijdens dit programma - 
en ook in de week voorafgaand - 

wil de KRO heel Nederland vra-
gen een kaarsje op te steken 
voor hun overleden dierbaren.
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is een voor ons land 
heel bijzondere locatie. Niet al-
leen is de begraafplaats een van 
de oudste particuliere begraaf-
plaatsen van ons land (1888), 
Crematorium Westerveld is het 
éérste crematorium dat in ons 
land gebouwd werd (1913). Voor 
Westerveld is 2013 derhalve een 
bijzonder jaar. Niet alleen be-
staat de begraafplaats dan 125 
jaar, maar het is volgend jaar ook 
precies 100 jaar geleden dat het 
crematorium geopend werd. In-
middels is Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld - in een 
heuvelachtig duingebied met 
duizenden monumenten - een 
rijksmonument en een erkend 
vogelreservaat.
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld maakt deel uit van 
‘de Facultatieve Groep’. De kern-
activiteiten van ‘de Facultatieve 
Groep’ (sinds 1874) zijn dienst-
verlening en techniek. Met ac-
tiviteiten over de hele wereld en 
eigen vestigingen in tien landen 
is de Groep op tal van terreinen 
actief. Sinds 1913 exploiteert de 
Groep diverse crematoria en be-
graafplaatsen. Het motto van de 
Groep is ‘Eenheid in verschei-
denheid’. 
Optimale sámenwerking met 
hun opdrachtgevers en als párt-
ners streven naar de hoogste 
kwaliteit. Dát is waar ‘de Facul-
tatieve Groep’ voor staat! 

IJmuiden - De  Oud-Katholie-
ke Engelmundusparochie en de 
Hervormde Gemeente IJmuiden-
West en de PKN  Velserbroek or-
ganiseren een Alphacursus die 
gegeven zal worden in de Bolder, 
het verenigingsgebouw van de 
Oud-Katholieke Engelmundus-
kerk aan de Bloemstraat 124 in 
IJmuiden. Tijdens voorbesprekin-
gen is het woord snuffelcursus 
gevallen, en dat is ook exact de 
opzet van deze cursus. Snuffelen 
aan begrippen als God, Geloof en 
de Bijbel. De cursus bestaat uit 3 
avonden te weten: 31 oktober, 7 
november en 14 november. Aan-
vang 18.30 uur. De avonden wor-
den begonnen met een gemeen-
schappelijke eenvoudige maal-
tijd. Daarna worden achtereen-
volgens de volgende thema’s be-
handeld: ‘Waar is Wie... De vraag 
naar God’, ‘Hoe kun je geloven. 
De vraag naar de wijze waarop 
geloof tot stand komt en vorm 
krijgt’ en ‘De Bijbel. Enige vorm 
van kennisoverdracht en oriënta-
tie op de Bijbel.’ Het is een zeer 
laagdrempelige opzet: men hoeft 
zich niet op te geven. Het mag 
natuurlijk wel: fam.munch@pla-
net.nl. Om meer te weten te ko-
men van de beginselen van het 
Christelijke Geloof is deze cursus 
een zeer goede leidraad!

Alphacursus

IJmuiden - De najaarsmarkt in 
het centrum van IJmuiden staat 
zondag 28 oktober in het te-
ken van Halloween. Op de kra-
men, in de etalages en in de win-
kels wordt op ludieke wijze aan-
dacht geschonken aan dit grie-
zelige thema. Staan er heksen 
achter de toonbank? U kunt het 
zondag a.s. met eigen ogen ko-
men bekijken. De winkel met het 
hoogste griezelgehalte ontvangt 
de Stadscentrum IJmuiden Hal-
loween Award 2012 en kinderen 
die verkleed naar de najaars-
markt komen, ontvangen een 
zuurstok. Het evenement duurt 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Halloween 
najaarsmarkt

De Smugglerstrein 
dendert verder
Velserbroek - Na twee weken 
geen wedstrijd te hebben ge-
speeld, mochten the Smugg-
lers zondag op eigen veld aan-
treden. De tegenstander was 
de Utrechtse Studenten Rugby 
Society (USRS). Een lichte re-
gen viel neer en gaf een droe-
vig beeld, hopelijk was dit geen 
voorteken voor wat komen ging.
De wedstrijd startte en beide 
teams waren scherp. De studen-
ten bleven lange tijd op de helft 
van the Smugglers hangen, maar 
konden geen doorbraak force-
ren. Na een paar mooie acties 
kon Smuggler Hans La Gro een 
stuk terrein winnen. Bij deze ac-
tie knalde hij op een tegenstan-
der, die de klap nog zal herinne-
ren. De enige wissel van Utrecht 
werd al snel ingezet. Na dit on-
geval teerde het tij, Maarten Kuijl 
wist de eerste try te drukken na 
een mooie pass van Simon Ed-
wards. In deze helft volgden nog 
twee tries. Ruststand 21-0. De 
tweede helft was voornamelijk 
voor de thuispartij, toch vreemd 
dat in deze helft Utrecht twee 
try’s kon drukken, daarin tegen 
miste ze wel één conversie. The 
Smugglers drukte nog twee try’s. 
De eindstand werd 35-12 voor 
de Velsenaren. 

Man of the Match werd Leon 
van Haaften, hij liet zien hoe je 
als tighthead prop te werk gaat 
in het rugbyspel, hij was con-
stant met de bal bezig. Ook Ed-
gar Verweij speelde een goe-
de wedstrijd, deze jongen liet 
zijn kwaliteiten zien. Utrecht ver-
liet in een stemming van mineur 
Velserbroek. The Smugglers wa-
ren apentrots op hun vijf punten, 
waardoor ze nu op de derde plek 
in de competitie staan.

IJmuiden - De politie in Velsen 
heeft dinsdag een bromfietscon-
trole gehouden, gericht op de 
verkeersveiligheid van de brom-
fietsers op de weg. Tussen 10.00 
en 12.15 uur werden brom- en 
snorfietsers door motorrijders 
van politie naar het politiebu-
reau geleid en werd hun voer-
tuig op de rollenbank geplaatst. 
Hierbij bleken 9 voertuigen bo-
ven de maximumconstructie-
snelheid te komen. Twee brom-
fietsers bleken niet in bezit van 
een rijbewijs te zijn en één brom-
fiets bleek onverzekerd. Zij wer-
den hiervoor bekeurd.

Brom- en 
snorfiets-
controle
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Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken is betrokken bij de 
samenleving waar u en de bank 
deel van uitmaken. Daarom be-
steedt de Rabobank een deel van 
de winst aan projecten die van be-
lang zijn voor de lokale gemeen-
schap. Het Coöperatiefonds sti-
muleert deze maatschappelij-
ke activiteiten in het werkge-
bied van de bank. De Commissie 
van Aanbeveling, bestaande uit 
een afvaardiging van de leden-
raad, heeft onlangs de binnenge-
komen verzoeken van het Coöpe-
ratiefonds van het derde kwartaal 
2012 beoordeeld.
De volgende verenigingen kunnen 
een financiële bijdrage vanuit het 
Coöperatiefonds van Rabobank 
Velsen en Omstreken tegemoet 
zien: Roeivereniging de Stern voor 
de aanschaf van een Maas 24 
roeiboot om zo het lesaanbod uit 
te breiden en het plezier in roeien 
ook bij slecht weer te stimuleren; 
VVH Velserbroek schaft nieuwe 
doelen aan voor de  jeugdvoetbal; 
IJsclub Nova Zembla voor de ver-
nieuwing en ontwikkeling van de 
website; WN2000 Bunkermuseum 
voor de verbouwing en herinrich-
ting van een bunker op het mu-
seumterrein en Fries Gezelschap 
Gysbert Japicx voor het 115 jarig 
jubileumconcert in de St. Bavo in 
Haarlem. Wim Boonstra, VVH Vel-
serbroek reageert op de toeken-
ning: “Namens VVH/Velserbroek 
bedankt voor de bijdrage van het 

Coöperatiefonds, wij zijn erg blij 
met de toekenning van het be-
drag. Mede door de steun van 
de Rabobank is VVH/Velserbroek 
de afgelopen jaren gegroeid en 
kunnen wij onze leden hun hob-
by laten beoefenen.’’ Ook Hel-
ga van der Woude van Stichting 
WN2000 is enthousiast: ,,Hartelijk 
dank voor de toekenning van on-
ze aanvraag! Wij zijn er ontzettend 
blij mee en dankbaar voor dat de 
Rabobank dit ook een mooi initi-
atief vindt en ons een donatie wil 
geven. We houden u op de hoogte 
van de verdere ontwikkeling van 
het project!”
Mathijs Smit, directievoorzitter 
Rabobank Velsen en Omstreken 
opende onlangs de Kinderboe-
kenweek op basisschool De Beek-
vliet. Smit (foto) las een verhaal 
voor van Kikker aan de groepen 
3 en 4 en overhandigde een doos 
vol nieuwe boeken. Deze kinder-
boeken werden aangeschaft uit 
een bijdrage van het Coöpera-
tiefonds om de bibliotheek uit te 
breiden en het plezier in lezen bij 
kinderen te stimuleren.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Download dan het aan-
vraagformulier op www.rabobank.
nl/velsen. De eerstvolgende ver-
gadering van de Commissie van 
Aanbeveling is 19 december a.s. 
De aanvragen moeten uiterlijk 5 
december a.s. binnen zijn bij de 
bank.

Velsen - Velsen Lokaal  vraagt 
aan het college aandacht voor 
de onveilige fiets route op de Ka-
naaldijk in IJmuiden. Net voorbij 
de Emmastraat, richting Kop van 
de Haven, gaat het tweebaans 
fietspad over in het fietsen op 
de rijbaan. Het autoverkeer zou 
daar maximaal 50 km/pu mogen 
rijden, maar in de praktijk rijdt 
men doorgaans gewoon 70 km/
pu. Door het ontbreken van be-
bording voor fietsers en een cir-
ca 25 meter lang fietspad (net 
voor de sluisopgang) is het niet 
duidelijk waar gefietst kan wor-
den. Het gemotoriseerde verkeer 
ziet of weet dat ook niet, waar-
door een zeer onveilige situatie 
ontstaat voor met name fietsers. 
Ter verbetering van deze onvei-
lige situatie doet Velsen Lokaal 
een aantal voorstellen. Ze den-
ken dat het weghalen van on-
duidelijke bebording en het dui-
delijk aangeven wat fietspad is 
al een oplossing biedt. Ook om 
dit aan het autoverkeer duide-
lijk te maken op de Kanaaldijk 
ter hoogte van het Witte Thea-
ter. Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Gevaarlijke 
fietsroute

Open avond bij 
De Jonge Stem
IJmuiden - Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem houdt op 
woensdag 31 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur een open avond in 
het OIG-gebouw De Abeel, Abe-
lenstraat 1. Op deze avond wordt 
een drietal workshops (zang, 
spel en dans) gegeven van een 
half uur en zullen onze leden wat 
laten zien uit de musical ‘Urine-
town’ die zij op zullen voeren op 
16 en 17 november in de Stads-
schouwburg Velsen. Meer infor-
matie: info@dejongestem.nl. Zie 
ook www.dejongestem.nl. 

Velsen - Binnenkort vinden in 
verschillende woon- en zorgcen-
tra verkoopdagen plaats van het 
Rode Kruis. Hier zijn diverse zelf-
gemaakte artikelen te koop voor 
leuke prijzen. Denk aan Noor-
se sokken, Kerstklokken en an-
dere kerstartikelen, geborduur-
de tafellakens en nog veel meer. 
Altijd leuk om even te snuffelen 
en te zoeken naar een apart ca-
deautje of bijzonder hebbedin-
getje. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan het Rode Kruis, 
afdeling Velsen. Op 1 november 
in het W.F. Visserhuis te IJmui-
den van 9.30 tot 13.30 uur, op 8 
november in Breezicht van 9.30 
tot 13.30 uur, op 14 november in 
De Luchte te Driehuis van 14.00 
tot 16.30 uur, op 27 november in 
De Moerberg van 9.30 tot 13.00 
uur en in Huis ter Hage op 28 no-
vember van 10.00 tot 14.00 uur. 
Voor inlichtingen: 0255 530214. 

Verkoop
Rode Kruis

Bas en sopraan gezocht
Regio - Het kerstproject van Vo-
caal ensemble La Grenouille (Vel-
sen/Haarlem) is reeds in oktober 
gestart. Het streven is naar een 
koor met een mooie man/vrouw 
verhouding. Het is grotendeels ge-
lukt maar er ontbreken nog twee 
bas/baritons en een twinkelen-
de sopraan. Bent u die bas of so-
praan die ervaren is en van klas-
sieke muziek houdt?
La Grenouille (19 leden) werkt mo-
menteel aan kerstliederen van de 
16e eeuw tot nu: middeleeuwse 
kerstklanken tot minder bekende 
Christmas Carols. De repetities zijn 
op woensdagavond in Bloemen-

daal; het project wordt afgesloten 
met drie concerten op zaterdag 15 
en zondag 16 december 2012.
Kunt u (redelijk) van blad zingen 
of neemt u gemakkelijk de mu-
ziek via uw gehoor op, dan hoeft 
het geen probleem te zijn wanneer 
u nu aansluit bij dit project. Begin 
november ronden we het deel ‘in-
studeren in grote lijnen‘ af en gaan 
ze vervolgens werken aan de ver-
dieping van de muziek. Er zijn en-
kele repetitiezaterdagen gepland. 
Kijk voor info, een youtube-frag-
ment en aanmelding op www.
lagrenouille.nl of bel Chris Frölich, 
telefoon 0255-522262.

Corporaties starten 
onderzoek naar fusie
IJmuiden - De Velsense wo-
ningcorporaties AWV Eigen 
Haard en Kennemerhave heb-
ben vorige week maandag een 
intentieverklaring ondertekend 
waarin zij verklaren het voorne-
men te hebben de haalbaarheid 
te onderzoeken om te fuseren. In 
de intentieverklaring is het stre-
ven aangegeven om te fuseren 
voor 1 januari 2014 of zoveel eer-
der als mogelijk. Of het voorne-
men ook daadwerkelijk tot fusie 
leidt, hangt af van het haalbaar-
heidsonderzoek dat de organi-
saties na en met ondertekening 
van de intentieverklaring gaan 
uitvoeren. 
De samenleving verandert voort-
durend en steeds sneller. Wo-
ningcorporaties staan voor gro-
te uitdagingen. 
De maatschappelijke vraagstuk-
ken en politieke ontwikkelin-
gen zijn complex en volgen el-
kaar in een rap tempo op. De-
ze sterk veranderende omgeving 
maakt dat beide corporaties vin-
den dat zij de krachten moeten 
bundelen om invulling te kunnen 
geven aan de volkshuisvestelij-
ke opgave voor Velsen en om de 
dienstverlening aan de huurders 

te optimaliseren. De fusie moet 
leiden tot een krachtigere, lokaal 
verankerde organisatie, die be-
ter in staat is om tegen de ach-
tergrond van alle ontwikkelingen 
op de markt van wonen en wo-
ningcorporaties, te blijven inves-
teren in het aantrekkelijk maken 
van de woningmarkt in Velsen. 
Dit is in het belang van de huur-
ders van de corporaties: ook in 
de toekomst betaalbare wonin-
gen in leefbare wijken blijven re-
aliseren.
Het haalbaarheidsonderzoek 
dat de corporaties na onderte-
kening van de intentieverklaring 
gaan uitvoeren, moet uitwijzen 
of door fusie volkshuisvestelijke 
meerwaarde wordt bereikt. Be-
gin 2013 verwachten beide be-
stuurders de resultaten van dit 
onderzoek. Dan wordt ook be-
sloten om wel of niet te fuseren.
Als AWV Eigen Haard en Kenne-
merhave fuseren, ontstaat er een 
corporatie van circa 4000 wonin-
gen in Velsen. 
De corporaties hebben nu al 
eenzelfde werkgebied en daar-
mee ook eenzelfde volkshuisves-
telijke opgave en kunnen elkaar 
door een fusie versterken.

Start winterseizoen 
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - Met de herfst-
vakantie achter ons, is voor de 
Showband van de IJmuider Har-
monie de winterstop ingegaan. 
Dat betekent dat er geen op-
tredens meer gegeven worden, 
maar dat er muzikaal hard ge-
werkt gaat worden voor het ko-
mende seizoen, wat straks in het 
voorjaar weer zal aanvangen. De 
komende maanden zal er nieuwe 
muziek en een nieuwe show in-
gestudeerd gaan worden. Dit is 
precies de periode dat zij graag 
nieuwe leden willen ontvangen. 
Zij die al ervaring hebben kun-
nen zo instromen. Beginnende 
muzikanten kunnen bij de IJmui-
der Harmonie het opleidingstra-
ject in.
Voor de gediplomeerde dirigen-
ten en docenten betekent het 

winterseizoen, dat zij vol aan de 
bak moeten. Niet alleen bij de 
Showband, maar ook bij de ove-
rige afdelingen zijn ze klaar voor 
een nieuwe toestroom van mu-
zikanten. Als grootste muziek-
vereniging in de regio bieden zij 
voor iedere muzikant wat wils. 
Want naast de Showband kunt 
u terecht in het Concertorkest, 
bigband, of dweilorkest. Voor de 
jeugdmuzikant hebben zij een 
uitgebreid opleidingsplan, of 
kunnen zij terecht bij de jeugd-
band, blokfluitklas of opleidings-
orkest.
Kom eens langs op één van de 
repetitieavonden, doordeweeks 
behalve op donderdag, in het 
muziekcentrum aan de Tolsdui-
nerlaan 12. Zie ook www.ijmui-
der-harmonie.com.
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IJmuiden F3 schreeuwt 
Telstar naar overwinning
Velsen-Zuid - Hoewel F3 van 
VV IJmuiden wat moeite heeft 
met het opstarten in de com-
petitie zit de voor de vereni-
ging zo herkenbare teamspirit 
er goed in. 
Afgelopen vrijdag mochten zij 
namens de club de Witte Leeu-
wen van Velsen aanmoedigen. 
Samen maakten ze het span-
doek voor Telstar om hun gro-
te voorbeelden naar de over-
winning te juichen (3-1). Het 
team had het er prima naar hun 
zin. De volgende dag stond de 
thuiswedstrijd tegen Haar-
lem Kennemerland op het pro-
gramma. 
Wellicht was het ietsje te laat 
geworden op het feestje van 
de buren want halverwege de 
wedstrijd was de stand al met 
0-9 in het voordeel van de 
gasten. Desondanks bleven 
de IJmuidense pupillen vech-
ten als tijgers en in de tweede 
helft ging het al een stuk beter. 

Daan Hensen stond duidelijk 
op zijn plek in de verdediging. 
Samen met Fabio Banning
en Devin Heinemeier onder-
braken zij iedere aanval van de 
tegenstander. Vaste spits Luke 
Stegemeijer kwam dicht bij een 
tegentreffer en Daan Bakker 
zette de meeste aanvallen op. 
Desondanks kwam de eind-
stand op  0-10 uit. Eltalleider 
John Windhorst bleef het na 
afloop positief inzien; ,,We heb-
ben duidelijk een opgaande 
lijn te pakken, van 12 naar 11 
naar 10 doelpunten tegen. Uit-
eindelijk komen we op 0.” Met 
de uitslag van deze wedstrijd 
staat IJmuiden F3 op de laatste 
plaats in de competitie. ,,Maar 
dat kan aan het einde ervan zo-
maar ineens heel anders zijn”, 
aldus Windhorst. 
Zaterdag aanstaande spe-
len alle F-teams van IJmuiden 
thuis op Sportpark Schoonen-
berg.

Bazaar in 
De Bolder
IJmuiden - In De Bolder aan de 
Bloemstraat 124 vindt op vrijdag 
26 en zaterdag 27 oktober de 
traditionele Bolderbazaar plaats.
Op vrijdag is de start om 13.30 
uur en zaterdag gaat de deur 
open om 11.00 uur. Op beide da-
gen zijn tal van activiteiten- en 
verkooppunten. Er is een rom-
melmarkt, verkoop van (ou-
de)boeken, platen en cd’s, di-
verse kraampjes met allerhan-
de spullen en lekkernijen, bood-
schappenstand, een grabbelton 
uit oma’s tijd en uiteraard nog 
veel meer. De zaterdag staat in 
het teken van de kinderen met 
‘s middags vanaf 14.00 uur het 
Rad van Avontuur met uiteraard 
mooie prijzen. Ook de overbe-
kende, zeer ruime sortering van 
tweedehands kleding is weer 
aanwezig. De ingang daarvan is 
aan de Kon. Wilhelminakade 117 
(ingang Kerk). De opbrengst van 
de bazar is deels bestemd voor 
het in stand houden van de mar-
kante Engelmunduskerk aan de 
Kon. Wilhleminakade. Een deel 
van de opbrengst gaat naar een 
doel buiten de kerk.

Stormvogels wint in 
matig duel van AFC ‘34
IJmuiden - De uitgestelde wed-
strijd vanwege het jubileum-
feest, bezocht door een hand-
jevol bezoekers, eindigde in een 
3-2 overwinning voor Stormvo-
gels. Op een goed bespeelbaar 
veld was het  Ron Nolles die de 
score in de 30ste minuut open-
de uit een sublieme voorzet van 
Rick Kluyskens: 1-0. Daarvoor 
had Jan Ziere enige uitstekende 
reddingen verricht. In de 38ste 
minuut wist Jim Hulleman van 
AFC ‘34, door slordig balverlies 
in de verdediging van de IJmui-
denaren, de stand weer gelijk 
te trekken: 1-1. Kort na de ge-
lijkmaker was het Kevin Ster-
ling die na een mooie actie ook 
doelman De Vries verschalkte en 
daarmee zijn ploeg het geloof in 
het behalen van een overwin-
ning teruggaf. Jan Ziere belette 
vlak voor rust nog de gelijkma-
ker door kordaat optreden  en zo 
konden de Vogels met een klei-
ne voorsprong de pauze ingaan.
AFC ’34, degradant uit de hoofd-
klasse, ging na de thee voor-
op in de strijd. Een aantal kan-
sen werd in de tweede speel-
helft gecreëerd, maar schlemie-
lig gemist. Bij AFC’ 34 , met toch 
wel aardige spelers in hun elftal, 

ontbrak overtuiging en lag het 
geluk niet aan hun zijde. Tot zijn 
verbijstering scoorde in de 60ste 
lminuut  speler John van de Kort  
van AFC ‘34 ongelukkig in eigen 
doel na een actie van Tol/Kluys-
kens: 3-1. AFC ’34 wist in bles-
suretijd door invaller Miloud We-
ijers nog de 3-2 te scoren maar 
verder lieten de Vogels het niet 
komen.
Al met al was het een matige 
wedstrijd, vooral aan Stormvo-
gels zijde waar ditmaal de  over-
tuiging ontbrak maar wel de drie 
punten werden binnen gehaald 
op het opvallend laag geklas-
seerde AFC’34 van trainer Ebel 
Hoekstra, die na de degrada-
tie enkele spelers zag vertrek-
ken en de balans in het nieuw 
gevormde elftal nog niet heeft 
gevonden. Beide trainers maak-
te gretig gebruik van de wis-
selspelers. Het behaalde aan-
tal wedstrijdpunten van de Zee-
wijkbewoners mag zeker verras-
send genoemd worden en zon-
dag a.s. in de uitwedstrijd tegen 
Zeeburgia zullen de mannen van 
trainer Dick Jan Ente, in betere 
vorm, moeten aantonen recht te 
hebben op hun behaalde vierde 
plaats op de ranglijst.

Mobiele 
geldautomaat
Velsen-Noord - Vanaf vrijdag 26 
oktober wordt wekelijks een mo-
biele geldautomaat geplaatst in 
de kernen van Velsen-Noord en 
Wijk aan Zee. Hiermee creëert de 
Rabobank voor de komende pe-
riode de mogelijkheid om, na de 
sluiting van de geldautomaten 
eind vorige maand, geld te kun-
nen opnemen in deze dorpen. 
Directe aanleiding voor de slui-
ting van de geldautomaten was 
de mislukte plofkraak bij de geld-
automaat in Velsen-Noord. Hoe-
wel de Rabobank zich realiseer-
de daarmee gebruikers van de 
automaten te duperen, ging het 
toch over tot deze maatregel. De 
veiligheid van omwonenden en 
gebruikers kon niet langer wor-
den gegarandeerd. Direct daarna 
trad de Rabobank in gesprek met 
bewoners en ondernemers om 
een tijdelijke oplossing te zoeken 
voor de ontstane situatie. Deze 
is gevonden met de inzet van de 
mobiele geldautomaat. Van vrij-
dag 26 oktober tot en met 25 ja-
nuari doet deze wekelijks de ker-
nen van Velsen-Noord en Wijk 
aan Zee aan. Mensen kunnen bij 
de mobiele geldautomaat terecht 
om geld op te nemen. In Velsen-
Noord staat de mobiele geldau-
tomaat op vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur ter hoogte van de Wij-
kerstraatweg 185. Daarna is hij in 
Wijk aan Zee aanwezig van 12.30 
tot 16.30 uur op het Julianaplein. 
Dit is met uitzondering van vrij-
dag 7 december en vrijdag 28 
december. 
Ondertussen blijft de Rabobank 
hard werken aan een definitie-
ve oplossing. Zie ook www.rabo-
bank.nl/ijmondnoord.

DCIJ-nieuws
Veel spektakel,
weinig verrassingen
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van DCIJ vielen 
slechts twee remises te note-
ren en dat waren nog vechtremi-
ses ook. In het toptreffen tussen 
voorzitter Jesse Bos en Stijn Tuij-
tel leek het er op dat Bos aan het 
langste eind zou trekken. Maar 
in een iets nadelig eindspel 
slaagde Tuijtel erin om een remi-
segaatje te vinden. Jan Maarten 
Koorn en Bram van Bakel lever-
den felle strijd om de overwin-
ning. Het evenwicht werd ech-
ter niet verstoord zodat remise 
de juiste uitslag was. Stella van 
Buuren won van Jan Apeldoorn 
na een spectaculaire klassieke 
partij. Casper Remeijer speelde 
een puike wedstrijd en liet Paul 
Smit kansloos. Berrie Bottelier 
moest ervaren dat Cees van der 
Steen een gewiekste tegenstan-
der is die rustig afwacht tot de te-
genstander een fout maakt. Ook 
Bottelier trapte in de val en ver-
loor door een combinatie. Max 
Doornbosch liet zich niet van het 
bord drukken door Willem Win-
ter. Winter moest al zijn capaci-
teiten en routine in de strijd wer-
pen om te winnen. De meest te-
leurgestelde dammer was Koop 
de Vries. Een mooie aanvallen-
de stand werd na een mindere 
voortzetting door Cees van der 
Vlis direct afgestraft. Joop Wind 
en Leo Binkhorst waren aanvan-

kelijk, in een onderhoudende 
partij, aan elkaar gewaagd. De 
totaal uit vorm zijnde Binkhorst 
ging in het gevorderde midden-
spel in de fout en verloor. Oud-
gediende Piet Kok (foto) is een 
voorbeeld voor elke dammer. Hij 
moet het niet hebben van een 
grote dosis theoretische kennis. 
Maar dat wordt ruimschoots ge-
compenseerd door een niet afla-
tende strijdlust. Daarmee heeft 
hij de meest gerenommeerde 
tegenstanders in het stof doen 
bijten. Deze keer moest Nico-
le Schouten er aan geloven. Na-
dat ze een schijf moest inleveren 
was herstel onmogelijk en verlies 
onafwendbaar.

Statiegeld-actie voor 
www.supersoof.nl
IJmuiden - Daniëlle de Beurs 
en Britt van Leeuwen zijn twee 
gezonde hollandse meiden en 
vriendinnen van het eerste uur.
De twee hoorde van een bij-
zondere actie voor Supersoof 
bij Daniëlle haar moeder in de 
winkel. 
Al snel bedachten de twee 
dat ze wel lege flessen kon-
den gaan inzamelen. Sofie Lig-
thart is een meisje van 5 jaar 
uit Heemskerk. Ze heeft een 
neuroblastoom, dat is een zeer 
zeldzame agressieve vorm van 
kinderkanker. Om de overle-
vingskansen van Sofie te ver-
dubbelen is immuuntherapie 
in Philadelphia (Verenigde Sta-
ten). Daar is dus heel veel geld 
voor nodig. Meer over deze ac-
tie kan men nalezen op www.
supersoof.nl.  Er zijn al heel veel 
bedrijven die meedoen. 
Dus wie deze meiden wil steu-
nen kan lege statiegeldflessen 
of statiegeldbonnen inleveren 

bij Angela’s Haarmode op de 
Kennemerlaan 33 in IJmuiden.
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Lukas doet 
goede zaken 
bij Kijk Uit
IJmuiden - Het was weer een 
mooi avondje om te schaken. De 
achttien kinderen die aanwezig 
waren hadden er veel zin. Aller-
eerst was Quinten Otten al snel 
klaar tegen Bryce Groot. Hij won al 
snel door een herdersmatje. Daar-
na verloor Jens Elsendoorn ook 
snel door een stuk weg te geven 
tegen Winsthon de Wilde. Lukas 
Borghadt (foto) doet het de laat-
ste tijd uitstekend en met een der-
de plek mag hij dan ook niet kla-
gen. Na een mislukt herdersmat-
je won hij toch de partij tegen 
Jeroen van der Valk. Armando 
Noordzij had een lastige partij te-
gen Isa Boztoprak. Isa kwam niet 
in de partij en liet zijn stukken on-
gedekt staan. Daarna kon Arman-
do mat geven. Isa stelden het nog 
even één zet uit maar daarna werd 
het toch nog mat. Michiel van der 
Valk won eenvoudig van Giverny 
Otte met twee torens en een loper. 
Holly Moelee had niet zo’n beste 
avond. Ze liet haar stukken onge-
dekt staan en liet haar toren inge-
sloten achter. Daarna was het niet 
zo moeilijk voor Olé Kambeel om 
de partij te beslissen. Bij Vincent 
Zeeman ging het een stuk beter. 
Hij won steeds meer terrein en 
steeds meer stukken en even later 
gaf Isra Boztoprak op. Gijs Mer-
tens boekte een eenvoudige zege 
op Peter Plas. Hij won met dame 
en loper. Als laatste waren Tho-
mas Kambeel en Nikky Pijpers nog 
bezig. Ze moesten allebei naar 
huis dus werd het remise. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag speelden drie teams van 
DKV hun laatste veldwed-
strijd. Als eerste was de E2 aan 
de beurt.  Isa, Sien, Ben, Dewi 
en Femke speelden een ster-
ke wedstrijd waarbij er goed 
werd overgespeeld met elkaar. 
Vrijlopen doen ze ook allemaal 
heel goed en zodoende wisten 
ze terecht te winnen van VZOD 
E1. Een hele tijd stond het 2-1 
voor DKV. Toen Ben via een 
mooi doelpunt de 3-1 scoorde, 
was de wedstrijd gespeeld. 
Daarna was het de beurt aan 
de D1 die een kampioens-
wedstrijd moest spelen te-
gen Haarlem D1. Haarlem was 
geen eenvoudige tegenstan-
der, want Haarlem kon ook nog 
kampioen worden. DKV kwam 
achter met 0-2, maar door 
doelpunten van Loek en Meike 
stond DKV met rust toch voor 
met 3-2. Na rust bleef het 

moeizaam lopen voor DKV, 
dat moeite had met de gro-
te meisjes van Haarlem. Haar-
lem scoorde de gelijkmaker. 
Gelukkig scoorden Thijs van 
Mansom en Sverre allebei een 
doelpunt. Haarlem scoorde 
echter ook twee doelpunten. In 
een spannende slotfase wisten 
beide teams niet meer te sco-
ren. 5-5; Beide teams kampi-
oen! Als laatste kwam de B1 in 
actie tegen Helios B1. Het werd 
een leuke wedstrijd met van 
bijna alle spelers van DKV een 
doelpunt. Een mooi korfkans-
je van Matthijs, een afstands-
schot van Thijn, een doorloop-
bal van Kirsten en een uitwijk-
bal van Bjarne.
De eindstand was 13-3. Op 3 
november vindt er in sporthal 
Zeewijk een vriendjestoernooi 
plaats van 13 tot 14 uur. Ieder-
een tussen 4 en 10 jaar is wel-
kom.

Handtekeningenactie 
behoud Witte Theater
Velsen - De SP in Velsen legt 
zich niet lijdzaam neer bij de 
dreigende sluiting van het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 
In plaats daarvan roept zij de be-
volking van Velsen op om zich te 
laten horen in een duidelijk sig-
naal aan het Gemeentebestuur .  
Daartoe worden vanaf maandag 
29 oktober  op grote schaal ac-
tiekaarten verspreid - huis aan 
huis, bij winkelcentra en week-
markten en bij instellingen in de 
wijk. 
Vanaf zaterdag 27 oktober is de 

handtekeningenactie ook via de 
website van de SP afdeling Vel-
sen (www.velsen.sp.nl) te vinden 
en met een naam en woonplaats 
te ondertekenen.  Ondertekende 
actiekaarten kunnen worden in-
geleverd bij de SP Velsen • Ha-
zevlak 21 in IJmuiden, Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16 in 
IJmuiden en Baston 476 in Vel-
serbroek, alle buurtcentra in Vel-
sen, het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 in IJmuiden, Bureau 
Agathon, J. Verhulstweg 13, in 
Bloemendaal.

Regio - De politie kreeg vori-
ge week donderdagavond een 
melding dat een 14-jarige jon-
gen gewond was geraakt na een 
conflict in de Gerard van Ecke-
renstraat in Haarlem. De jongen 
had om onduidelijke reden ru-
zie gekregen met twee andere 
jongens. Daarbij is het slachtof-
fer in zijn lichaam gestoken. Hij 
is voor behandeling naar een 
ziekenhuis vervoerd. De agen-
ten hebben een onderzoek inge-
steld naar zijn twee belagers. Dit 
resulteerde in een aanhouding 
van een 17-jarige IJmuidenaar en 
een 15-jarige jongen uit Heerhu-
gowaard. 

IJmuidenaren 
aangehouden

Tata Steel start tweede 
campagne HIsarna
IJmuiden - Met het gieten van 
50 ton vloeibaar ruwijzer uit 
Hoogoven 6 in het convertervat 
van de HIsarna-installatie, is 
bij Tata Steel in IJmuiden van-
daag de tweede serie proeven 
gestart met deze experimente-
le hoogoventechnologie. Doel-
stelling van dit onderzoekspro-
ject is om op termijn staal te 
kunnen maken met 20% min-
der CO2-uitstoot doordat kolen 
en ijzererts niet te hoeven wor-
den voorbewerkt. Twee grote 

kranen kwamen eraan te pas 
om de zware pan met ruwijzer 
de installatie in te hijsen. De 
afgelopen twee weken was de 
HIsarna-installatie door middel 
van branders op de juiste tem-
peratuur gebracht (1.300 gra-
den Celsius). 
De proef duurt 6 tot 8 weken. 
De doelstelling van deze twee-
de campagne is om meerdere 
aaneengesloten dagen ruwijzer 
te maken volgens het nieuwe 
procédé.

‘Nightmare at Forteiland’
IJmuiden - Op zaterdag 27 ok-
tober spookt het op het Fort-
eiland IJmuiden. Dit jaar heeft 
het Halloween-event een spe-
ciale gast in persoon van Fred-
dy Krüger, de uit de dood op-
gestane moordenaar uit de 
film Nightmare on Elmstreet. 
Samen met de andere spook-
achtige acts zullen de bezoe-
kers aan het event een Night-
mare op het Forteiland beleven. 
Kortom, een event dat u niet 
mag missen! Tijdens de wan-
deling, onder leiding van een 
begeleider, door het verduis-
terde fort zullen de koude ril-
lingen over de rug worden be-
zorgd.
Uiteraard is ook een eigen in-
breng van harte welkom en 

maakt dat het bezoek nog 
completer en spannender zal 
zijn. Tot 24.00 uur kan men 
griezelen in het Fort en daarna 
dansen in de Koepelzaal.
De muziek wordt weer ver-
zorgd door muziekgriezel DJ 
Frans.
Toegangskaarten kosten 15 
euro per persoon en zijn ver-
krijgbaar bij de afvaart van de 
rondvaartboot Koningin Emma, 
vanaf de Kop van de Haven, of 
via de ticketshop van de IJmui-
dense Rondvaart Maatschap-
pij. Zie www.ijmuidenserond-
vaart.nl.
Afvaarten zijn om 20.30, 21.15 
en 22.00 uur. De laatste boot 
terug is om 03.00 uur. Zie ook 
www.fortijmuiden.nl.

Telstar start periode 
met overwinning
Velsen - Na drie opeenvolgen-
de nederlagen was de inter-
landweek een welkome onder-
breking voor Telstar. Na de te-
leurstellende eerste periode 
kan het elftal van Marcel Keizer 
weer met een schone lei starten 
aan de tweede periode met een 
thuiswedstrijd tegen FC Eindho-
ven. De Witte Leeuwen kunnen 
hun borst natmaken, want sinds 
2007 werd er geen thuiswed-
strijd gewonnen van de Eindho-
venaren. 
Al na vijf minuten werd de sco-
re geopend door Rhys Murphy 
met een geplaatst schot. Jergé 
Hoefdraad omspeelde zijn man 
op de rechterflank, behield het 
overzicht en legde de bal op de 
rand van het zestienmetergebied 
klaar voor Murphy. 
Door gebrek aan concentratie en 
inzet lukt het FC Eindhoven niet 
het spel te maken en kan Tel-
star keer op keer gevaarlijk voor 
de doel verschijnen met kansen 
voor Cerilio Cijntje, Murphy en 
Hoefdraad. Binnen het half uur 
stond de 2-0 op het scorebord 

dankzij een geweldige rush van 
Cijntje.
De spits van Telstar kreeg de bal 
aangespeeld op het middenlijn, 
draaide knap weg bij zijn direc-
te tegenstander en wist uiteinde-
lijk doelman Brahim Zaari te ver-
schalken in de korte hoek.
Na de rust ging Telstar verder 
waar het de eerste helft mee ein-
digde, namelijk het spelen op de 
omschakeling. Deze spelopvat-
ting bleek een juiste zet van trai-
ner Keizer, want de thuisploeg 
creëerde kans na kans tegen het 
zwakke Eindhoven. Toch was het 
de spits van uitspelende ploeg, 
Serhat Koç, die een kwartier voor 
tijd wist te scoren middels een 
onterecht gegeven strafschop. 
De vreugde was echter van korte 
duur, want binnen twee minuten 
wist Cijntje zijn tweede van de 
avond te maken na een knappe 
solo van Murphy. In de blessu-
retijd kon de Velsense spits bij-
na zijn derde treffer van de wed-
strijd aantekenen, maar raakte 
ongelukkigerwijs het houtwerk. 
(Jordi Loogman)
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 

Lezersactie
Gratis naar KreaDoe

woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling

De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 
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woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.

Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl
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Santpoorter fietst Kenya Classic voor AMREV Flying Doctors

400 kilometer door de woestenij
Santpoort-Noord - Dirk Du-
dink uit Santpoort-Noord 
heeft begin oktober meege-
daan aan de Kenya Classic 
2012, een sponsorfietstocht 
voor AMREV Flying Doctors 
over 400 kilometer slecht be-
gaanbaar gebied in Kenia. Hij 
doet zelf verslag van dit in-
drukwekkende avontuur.

Dankzij de bijdrage van 100 
sponsors bestaande uit familie, 
vrienden, bekenden, verre be-
kenden en de plaatselijke mid-
denstand, had ik de 5000 euro 
bij elkaar om deel te mogen ne-
men aan deze fietstocht in Ke-
nia voor de Flying Doctors. Met  
69 deelnemers werd 6 oktober 
ingecheckt op Schiphol. In Nai-
robi sliepen we de eerste nacht 
in een soort van jeugdherberg, 
want reizen in de nacht wordt 
niet aangeraden. Om 02.00 uur 
gingen de oogjes dicht om na 
vier uur slaap weer open te 
moeten. Een busreis van 5 uur 
stond ons te wachten. Al gauw 
bleek dat we de armoede tege-
moet reden. Aangekomen in de 
buurt van de Kilimanjaro, met 
zijn 5895 meter de hoogste berg 
van Kenia, kom je in een to-
taal andere wereld terecht. Geen 
elektra, geen stromend water, 
geen enkele luxe. Alles wat wij 
een dag daarvoor nog als volle-
dig vanzelfsprekend hadden er-
varen ontbrak. 
Nadat de fietsen waren uitgela-
den, we een eenvoudige lunch 

hadden gebruikt en de bidons 
waren gevuld met meegebracht 
drinkwater, kon de eerste trip 
een aanvang nemen. 32 km, wat 
er uiteindelijk 40 zouden wor-
den, stonden ons te wachten. 
Door mul zand werden de eerste 
kilometers afgelegd. Reeds na 
de eerste kilometers  konden we 
genieten van het wild. Zebra’s, 
giraffen en struisvogels kruisten 
ons pad. Schitterend. Moe maar 
voldaan kwamen we in ons ten-
tenkamp aan. Na de briefing 
en film van de eerste dag ging 
ik om 21.00 uur gesloopt mijn 
slaapzak in. 
Op dag 3 werd een rondleiding 
gegeven in een door het AMREF 
opgezette ziekenhuis. Tientallen 
patiënten zaten geduldig uren te 
wachten. En dat terwijl ze enkele 
uren moeten lopen om het zie-
kenhuis te bereiken. In de mid-
dag stond ons een zware tocht 
van 60 km door mul zand en  
leem te wachten. 
Op dag 4 kregen we de zoge-
naamde pijplijnroute voor de 
kiezen. Een tocht van ruim 70 
km met 600 hoogtemeters langs 
de pijplijn die aangelegd is om 
water van de Kilimanjaro naar 
Nairobi te brengen. De bevol-
king maakt hier gebruik van de, 
meestal illegale, lekkages om 
met dit water hun land te be-
werken. Uren moeten ze soms 
lopen met loodzware jerrycans 
op hun rug. En evengoed vro-
lijk zwaaien als we langs fiets-
ten. We kwamen langs een door 

AMREF aangelegde waterbron. 
Vanuit 80 meter diepte wordt het 
water naar boven gepompt. We 
reden verder richting het Ma-
chakos gebergte. 
Op dag 5 stond ons de zwaar-
ste beproeving te wachten: een 
tocht van ruim 85 km met maar 
liefst 1000 hoogtemeters. We 
fietsten de eerste 25 km door 
het gebergte om vervolgens on-
ze weg te vervolgen over  de 
uitgestrekte savanne. Onder-
weg passeerden we een aantal 
scholen, kinderen kwamen gil-
lend van enthousiasme naar ons 
toe.  Mazzel hebben de kinde-
ren die in de nabijheid van een 
school wonen. Kinderen die niet 
naar school gaan werken veel-
al als geitenhoeder. Ze trek-
ken over de savannes en sla-
pen met de geiten onder de blo-
te hemel, een triest en uitzicht-
loos bestaan. 
Op dag 6 bezoeken we het Mak-
indu ziekenhuis. De omstandig-
heden zijn hier iets beter dank-
zij de inbreng van het AMREF 
maar nog altijd is het triest te 
zien met welke apparatuur en 
onder welke omstandigheden de 
dokters daar hun werk moeten 
doen. Vrijwillige gezondheids-
werkers rijden hier op de fiets 
in hun eigen regio de dorpen af 
op zoek naar zieken. ‘s Middags 
fietsten we nog een tocht van 65 
km door de rimboe. Enkele ma-
len moesten we groeperen om-
dat er olifanten waren gesigna-
leerd door de begeleidende op-
zichters. Al met al een spannen-
de aangelegenheid ook al heb-
ben we geen olifant gezien maar 
de uitwerpselen en hun tetteren 
in de verte verraadde hun aan-
wezigheid. 

Dag 7 fietsten we terug richting 
bewoonde wereld. Een rede-
lijk makkelijke tocht van 65 km. 
Uiteindelijk hebben we er bij-
na 400 km met ruim 3000 hoog-
temeters op zitten bij tempera-
turen tussen de 30 en 43 gra-
den over de meest bizarre we-
gen. We werden ondergebracht 
in een van de betere hotels in de 
omgeving. Ook daar liet de elek-
tra het regelmatig afweten en uit 
de kraan komt even geen water. 
Hoe groot is dan het contrast als 
we even later een heus zwem-
bad in kunnen duiken en al het 
rode stof van de afgelopen week 
van ons lichaam kunnen spoe-
len. Gênant toch dat je de he-
le week door een gebied fietst 
waar een grote schaarste aan 
water is en dan dit.
De volgende dag vertrokken 
we richting het Wilson vliegveld 
waar de vliegtuigen van de Fly-
ing Doctors opgesteld staan en 
tevens het hoofdkantoor van 

het AMREF is gevestigd. Na 
een rondleiding en een film over 
het werk van de Flying Doc-
tors gingen we terug naar reden 
we naar Nairobi en ons luxe le-
ventje. Op Schiphol werd door 
oud-wereldkampioen schaat-
sen Carl Verheijen, die mee was 
naar Kenia, een cheque van bij-
na 420.000 euro overhandigd 
aan AMREF.
Een geweldige maar zeer con-
fronterende tocht ligt achter me. 
Uiteraard zie je de beelden op tv, 
maar om in werkelijkheid te zien 
hoe deze mensen moeten le-
ven heeft een behoorlijke indruk 
op me gemaakt. Mijn dank gaat 
uit naar de vele sponsors die het 
mogelijk hebben gemaakt om 
dit mee te maken. AMREF doet 
goed werk al zal het nog decen-
nia duren voordat de Kenianen 
een iets menswaardiger bestaan 
krijgen. Als het al ooit zover mag 
komen aangezien de problemen 
gigantisch zijn...
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Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 7 november vindt 
voor de vierde keer Allerzielen 
Velsen Verlicht plaats op begraaf-
plaats de Biezen in Santpoort-
Noord. Voor deze viering is de or-
ganisatie op zoek naar vrijwilli-
gers en materiaal.

De organisatie is op zoek naar  vrij-
willigers die ’s avonds  ondersteu-
ning willen geven en/of die op de dag 
zelf kunnen helpen met het opbou-
wen.

Voor het aankleden van de viering 
zijn ze op zoek naar: oude petrole-
umstellen, Perzisch tafelkleed, an-

tiek of oud uitziend dressoir, foto-
lijstjes en schilderijen, lampenkap-
pen en grote horecapannen voor op 
gas.

Op maandag 29 oktober vindt in de 
gemeentelijke wijkpost , W. Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een in-
formatieavond plaats voor de vrij-
willigers. Toegelicht wordt wat Al-
lerzielen Velsen Verlicht inhoudt, 
wat  de werkzaamheden voor de vrij-
willigers zijn en u kunt aangeven 
waar uw interesse ligt.

Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.

De provincie Noord-Holland 
en Rijkswaterstaat organiseren 
dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 
uur een informatieavond over 
de nieuwe zeesluis. Tijdens deze 
avond wordt een toelichting ge-
geven op het project en wordt in-
gegaan op de te doorlopen pro-
cedures. Daarnaast is er gelegen-
heid om vragen te stellen. De in-
formatieavond vindt plaats in de 
Felison Cruise Terminal, Cruise-
boulevard 10, 1976 EB IJmuiden.

Voor de bouw van de nieuwe zee-
sluis maakt de provincie een pro-
vinciaal inpassingsplan. In dit plan 
worden kaders aangegeven waar-
binnen inpassing van de nieuwe 
zeesluis binnen het bestaande slui-
zencomplex mogelijk moet worden 
gemaakt. Het plan richt zich niet 
alleen op de locatie waarbinnen 
de nieuwe sluis moet passen, maar 
ook op de voorwaarden waaraan de 
sluis voor de waterkering moet vol-
doen. 

Voor het provinciaal inpassings-
plan moeten ook de effecten op het 
milieu onderzocht worden. Daarom 

stelt Rijkswaterstaat een milieuef-
fectrapportage op. De uitgangspun-
ten voor deze rapportage zijn vast-
gelegd in de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. Het milieueffectrap-
port geeft inzicht in de gevolgen van 
de nieuwe zeesluis en de belasting 
van de toenemende zeescheepvaart 
op het milieu. Tijdens de informa-
tieavond is het mogelijk om te re-
ageren op de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau door middel van het 
indienen van een zienswijze

Voor het realiseren van de nieu-
we zeesluis werken het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, pro-
vincie Noord-Holland, Haven Am-
sterdam, Rijkswaterstaat en de ge-
meente Velsen nauw samen. Eind 
2009 hebben het Rijk, de provin-
cie Noord-Holland en de gemeen-
te Amsterdam de gezamenlijke uit-
gangspunten voor de bouw  van een 
zeesluis bij IJmuiden vastgelegd in 
een convenant. Ook ondertekenden 
de convenantpartijen een intentie-
verklaring met de gemeente Velsen. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Rekenkamercommissie 
Velsen onderzoekt Wmo
De rekenkamercommissie Velsen 
heeft het adviesbureau Necker 
van Naem uit Utrecht de opdracht 
gegeven voor een verdiepend on-
derzoek naar de sturing en be-
heersing in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het uitgangspunt van de 
rekenkamercommissie is onder-
zoek te doen naar mogelijke ver-
beteringen van de Wmo in Velsen.

De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regelt dat mensen 
met een beperking de voorzienin-

gen, hulp en ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. Het kan gaan 
om ouderen, gehandicapten of men-
sen met psychische problemen. De 
Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan 
meedoen aan de maatschappij en zo 
veel mogelijk zelfstandig kan blijven 
wonen. Gemeenten voeren de Wmo 
uit en iedere gemeente legt andere 
accenten.

In het voorjaar 2013 hoopt de reken-
kamercommissie Velsen de uitkom-
sten van haar onderzoek te presente-
ren aan de gemeenteraad.

Toelichting en vragen stellen

Informatieavond nieuwe 
zeesluis IJmuiden
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24 Uurs zwemmarathon
In het weekend van 10 en 11 no-
vember organiseert zwembad De 
Heerenduinen een 24 uurs zwem-
marathon voor het Inloophuis Ken-
nemerland.

Het doel is om zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te zwemmen in 24 uur tijd. 
Dit kan door een bedrag per gezwom-
men baan, afstand of voor een vast 
bedrag per deelname. Deelnemen kan 
door inschrijving van een team van 
minimaal 10 personen. Inschrijving 
kost 5 euro per teamlid.  Heb je geen 

eigen team, maar wil je wel deelne-
men geef dit dan door aan de receptie 
van het zwembad. Zij geven je naam 
door aan het team dat nog leden kan 
gebruiken. Een team kan bestaan uit 
familie, vrienden, medescholieren, 
buren of collega’s. Teamleden zwem-
men afwisselend gedurende 24 uur, 
zo zwemt er altijd één teamlid in het 
wedstrijdbad. De registratie van het 
aantal gezwommen banen en tijd ge-
beurd door een zwemchip per team. 
Opgeven kan tot 1 november 2012 via 
www.zwembadvelsen.nl.

Brede School Velsen-
Noord weer stap dichterbij
Met het goedkeuren van het 
startdocument voor een nieuwe 
brede school heeft het  college 
van Velsen op 16 oktober j.l. het 
realiseren van een brede school 
voor Velsen-Noord dichterbij ge-
bracht. Gelijktijdig werd de be-
antwoording van de inspraakre-
acties goedgekeurd.

Vanaf 28 juni 2012 tot en met 23 au-
gustus 2012 konden de bewoners 
van Velsen Noord en belanghebben-
den het document inzien en hun re-
acties geven. Ter ondersteuning 
werd op 3 juli 2012 een informa-
tiebijeenkomst georganiseerd waar 
de gemeente samen met Stichting 
Welzijn en het schoolbestuur van de 
Triangel de ruimtelijke kaders voor 
de nieuwbouw toelichtten. Tijdens 

deze avond zijn twee inspraakreac-
ties ingediend. Tijdens de ter inza-
ge periode zijn geen inspraakreac-
ties ontvangen.

De ingediende inspraakreacties 
hebben niet geleid tot wijzigin-
gen in het startdocument. De reac-
ties betroffen namelijk geen opmer-
kingen op het toekomstige bouw-
volume van de school, maar waren 
aandachtspunten voor de omge-
ving. Deze worden meegenomen bij 
het opstellen van het inrichtings-
plan van de omgeving van de Brede 
School.

In november neemt de raad een de-
finitief besluit. Na goedkeuring van 
de raad starten we met het voorlo-
pig ontwerp van de Brede School.

Op vrijdag 2 november wordt 
het spannend in alle baden 
van zwembad De Heeren-
duinen. Tussen 18.30 uur en 
21.30 uur is het hier namelijk 
Halloween!

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

ten. De Halloweenavond is gericht 
op kinderen tot/met 14 jaar. Voor 
kinderen tot 8 jaar en kinderen 
zonder diploma is begeleiding ver-
plicht. 

De voorverkoop van de kaarten is 
gestart. Kaarten in de voorverkoop 
aan de kassa kosten 7,50 euro (op 
de avond zelf 8 euro). Om teleur-
stelling te voorkomen wacht niet 
te lang met het aanschaffen van de 
kaarten, vol is vol.

Verandering in de Wmo
Er gaat wat veranderen in de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning). Bepaalde hulpmid-
delen of artikelen, zoals douche-
beugels en verhoogde toiletten, 
vergoedt de gemeente niet meer 
met ingang van 1 november 2012.

De Wmo is vooral bedoeld voor 
mensen met (lichamelijke of ver-
standelijke) beperkingen die niet 
goed kunnen meedoen in de samen-
leving. 

De gemeente kan hen helpen met 
bepaalde hulpmiddelen of artikelen. 
Sommige daarvan zijn zo alledaags, 
zo ‘algemeen gebruikelijk’, dat de ge-

meente die niet meer verstrekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld al voor elektri-
sche fietsen en thermostaatkranen. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzienin-
gen zijn:

• niet speciaal bedoeld voor mensen 
met een beperking; 

• in veel winkels te koop; 
• niet duurder dan andere produc-

ten met hetzelfde doel.

Het gaat onder andere om dou-
che- en toiletbeugels, douchezitjes 
en verhoogde toiletten. Wie meer 
informatie wil, kan bellen naar 
140255.

Verkleed zwemmen toegestaan!

Griezelige halloween in 
zwembad De Heerenduinen

Einde voor weekmarkt 
Velsen-Noord
Eind 2009 nam kapper Fred van 
Zijl uit Velsen-Noord het initia-
tief om een kleine weekmarkt 
te beginnen. De gemeente Vel-
sen werkte hier graag aan mee, 
omdat zij kansen zag om met 
de komst van de markt de leef-
kwaliteit in het dorp te verbete-
ren  en een breder assortiment 
aan producten aan de inwoners 
aan te bieden. Daarnaast paste 
het initiatief goed in het project 
‘Frisse wind’,

Op 13 april 2010 is de weekmarkt 
aan de Wijkerstraatweg van start 
gegaan. Zeker het eerste jaar heeft 
de markt goed gedraaid. Helaas 
begon het bezoek na het eerste 
jaar wat af te nemen. Ondanks het 
aanpassen van de openingstijden 

en acties om nieuwe marktkoop-
lieden te werven, bleef de markt 
verder teruglopen. De laatste we-
ken heeft dit geresulteerd in maar  
2 à 3 marktkramen. Met dit gerin-
ge aantal kan niet meer worden 
gesproken van een ‘weekmarkt’. 

De huidige marktkooplieden heb-
ben aangegeven dat zij hun activi-
teit graag willen voortzetten. De 
gemeente werkt mee aan een op-
lossing waarin zowel de markt-
kooplieden als de inwoners van 
Velsen-Noord zich kunnen vin-
den. 

De Wijkerstraatweg zal als gevolg 
van de beëindiging van de markt 
binnenkort niet meer worden af-
gezet voor verkeer.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
6 oktober tot en met 12 oktober 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

w12.000475 Rooswijkerlaan 2 
Velsen-Noord, kappen van 207 bo-
men (15/10/2012), w12.000474 
Bloemendaalsestraatweg 149 
Santpoort-Zuid, plaatsen dakkapel 
(15/10/2012), w12.000473 Thor-
beckelaan 15 Velsen-Zuid, In-
korten 4 bomen kappen 1 boom 
(15/10/2012), w12.000472 Hof-
geesterweg 7 Velserbroek, melding 
activiteitenbesluit (15/10/2012), 

w12.000479 Waalstraat 55 IJmui-
den, kappen 1 boom (16/10/2012), 
w12.000477 Charlotte de Bour-
bonlaan 20 Velsen-Zuid, kap-
pen van 1boom (16/10/2012), 
w12.000476 Hofgeesterweg 
3 Velserbroek, vergroten stal 
(16/10/2012), w12.000481 Kenn-
merlaan 1A IJmuiden, bouwen 
van een patio en wijziging interne 
ruimtes (18/10/2012), w12.000480 
Roerstraat 17 IJmuiden, kappen 
van 1 boom (18/10/2012)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De desbetreffende 
datum van vergunningverlening 
is hieronder tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de volgende 
omgevingsvergunningen(en) ver-
leend: w12.000419 Brederoodse-
weg 55 Santpoort-Zuid, kappen 
van 4 eiken en kandelaberen van 
de overige, bomen (18/10/2012), 

w12.000431 Plein 1945 46 
IJmuiden, kappen van 1 cypres 
(19/10/2012), w12.000475 Roos-
wijkerlaan 2 Velsen-Noord, kap-
pen van 207 bomen (23/10/2012)

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

i12.008202 Strand van Velsen 
Noord en een deel van de Reijn-
dersweg, AGU tocht Egmond-
Pier-Egmond op 12 januari 2013, 
(16/10/2012)

i12.008741 Omgeving Strating-
plantsoen te Velsen-Noord, in-
tocht Sinterklaas op 17 november 
2012, (19/10/2012)

Ontheffing winkeltijden
Burgemeester en Wethouders 
hebben op grond van artikel 5 
Verordening winkeltijden Velsen 
2010 een ontheffing verleend voor 
een nachtelijke openstelling:

i12.009776 winkel Hoofdstraat 
189 te Santpoort-Noord, in de 
nacht van 12 op 13 november 2012 
van 00:00 uur tot 01:00 uur

i12.009418 winkel Marktplein 
27 te IJmuiden, in de nacht van 
12 op 13 november 2012 van 00:00 
uur tot 01:00 uur

Anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 3 okto-
ber 2012 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘President Steijnstraat en 
omgeving’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie I, num-
mers 3561 gedeeltelijk, 3566 gedeel-
telijk, 3103, 3119, 3331, 3332, 3335, 
3337, 3338, 3339, 3340, 3565. De 
overeenkomst heeft betrekking op 
de realisatie van 129 woningen ver-

deeld over 5 woonblokken.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 25 oktober 2012 tot en met 
7 december 2012 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmui-
den). De openingstijden van het 
stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 
uur maandag tot en met vrijdag en 
donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.




