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Superhelden op Bosbeekschool
santpoort-noord - Maandag
heeft superheldin Pippi langkous de Kinderboekenweek
op de Bosbeekschool officieel geopend. onder het oog
van leerlingen en ouders reed
Pippi, gezeten op haar paard
witje, in alle vroegte rond het
schoolplein om het thema van
deze Kinderboekenweek luister bij te zetten.

Ook de kinderen namen het thema van de Kinderboekenweek
‘Superhelden! over ‘dapper durven zijn’ zeer serieus. Zij kwamen op deze dag prachtig verkleed als hun eigen superheld of
–heldin naar school.
De leerkrachten van de Bosbeekschool konden hierbij natuurlijk niet achterblijven. Zij

waren onder andere te zien als
Suske en Wiske, Superman, Annie M.G. Schmidt, Bert en Ernie,
Batwoman, Willem van Oranje,
Robin Hood en Superjuffie!
Tijdens het middagprogramma van deze openingsdag presenteerde het duo Buurman en
Buurman een flitsende voorstelling voor alle leerlingen. Leerkrachten in superheldgedaante
C
lieten zich dansend, zingend en
M
voorlezend van hun beste kant
zien.
Y

Deze en volgende week zal erCMop
de Bosbeekschool veel aandacht
MY
zijn voor de Kinderboekenweek.
In alle klassen wordt druk gelezen, geschreven, gedicht, CYgeknutseld en op andere manieren
CMY
gewerkt rondom het thema ‘Superhelden’. De afsluiting van Khet
evenement vindt plaats op donderdag 13 oktober, als de leerlingen al het gemaakte werk tijdens een kijkavond aan de ouders presenteren.

Toch nog even zomer
IJmuiden - Het stralende zomerweer afgelopen weekeinde
zorgde voor veel drukte in Velsen en omgeving. Iedereen pakte graag de fiets om te genieten van het zonnetje. Op de weg
was het dan ook een stuk rustiger dan anders. In Velsen trok-

ken het zwembad, de duinen en
het strand veel dagjesmensen.
In Zwembad de Heerenduinen
kwamen zondag wel 800 mensen genieten van een frisse duik,
of van onbekommerd spetteren,
zoals de eenjarige Milan deed.
(Karin Dekkers)
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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: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

De Vrijheit in OudIJmuiden bijna klaar
IJmuiden - Appartementengebouw De Vrijheit in Oud-IJmuiden dat in opdracht van AWV
Eigen Haard wordt gebouwd,
wordt volgens planning afgebouwd en opgeleverd. Aannemersbedrijf PMeijer B.V. verwacht vanaf eind oktober de
eerste huurwoningen in De Vrijheit op te leveren aan AWV Eigen Haard.
Het markante appartementengebouw De Vrijheit bestaat uit
10 vrije sectorkoopwoningen, 27
koopgarantwoningen, 15 sociale
huurwoningen en 30 vrije sector
huurwoningen. Er zijn nog enkele vrije sector huur- en koopwo-

ningen beschikbaar.
De bouw van De Voorwaarts
dat aannemersbedrijf Panagro
in Oud-IJmuiden uitvoert voor
AWV Eigen Haard, loopt mogelijk vertraging op. Door problemen bij aannemersbedrijf Panagro is de bouw tijdelijk stil komen te liggen. De Voorwaarts
ligt aan de Prins Hendrikstraat,
ir. Justus Dirkstraat, Visseringstraat en de Frogerstraat. Het
bijzonder mooie carrévormige
complex De Voorwaarts bestaat
uit 30 huur- en koopwoningen.
De kopers zijn inmiddels door de
makelaar op de hoogte gebracht
van de vertraging.

ALV MKB-IJmond geslaagd
IJmuiden - Op dinsdag 4 oktober organiseerde MKB-IJmond
haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en Najaarscongres. Als locatie had de ondernemersvereniging voor het
midden- en kleinbedrijf haar
keuze dit jaar laten vallen op
de Felison Terminal gevestigd
op het Sluisplein. Het was de
eerste jaarvergadering waarbij er sinds een jaar alleen nog
maar gelobbyd is vanuit 1 vereniging; MKB-IJmond in plaats
van 2 waar voorheen ook MKBVelsen actief was. Dat deze lobby zeer effectief is bleek tijdens
de vergadering welke onder leiding stond van voorzitter, Roel
Huisman. Naast het presenteren van de geboekte lobbyresultaten over de achterliggende periode deed Huisman een oproep
aan de aanwezigen om ook acte
de presence te geven bij het Veiligheidscongres op 22 november. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich vanaf heden
inschrijven voor dit congres via
www.kvk.nl/veiligheidscongres.
Vanaf 19.30 uur waren de leden
van harte welkom waarna om
20.00 uur de ALV startte. Na het
officiële gedeelte bood MKBIJmond aan de heer Lex de Koning het podium. De Koning is
een organisatieman in hart en
nieren. Hij liet de aanwezigen
dan ook gemotiveerd de zaal

verlaten om de volgende dag
vol energie in zijn of haar zaak
weer aan het werk te gaan. Na
afloop van de presentatie konden bezoekers van de ALV gebruik maken van een netwerkborrel waarna om 22.00 uur de
bijeenkomst eindigde.
MKB ‘vecht’ onder anderen tegen overbodige regelgeving en
voor een juiste dienstverlening
van overheden aan de ondernemers in de IJmond. Vanuit haar
activiteiten probeert de ondernemersorganisatie kansen te laten zien bij knelpunten en oplossingen aan te dragen voor ondernemers. Door positieve voorbeelden te gebruiken laat MKB
zien wat er mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd waarna men aanbevelingen opstelt voor politiek, overheden en ondernemers. Belangenbehartiging is hierbij een kernwoord.
Het afgelopen jaar heeft MKB
ondermeer gestreden voor een
veiliger
ondernemersklimaat,
juiste randvoorwaarden voor het
nieuwe winkelcentrum in IJmuiden, een verbeterde organisatiegraad, een betere aansluiting
tussen onderwijs en bedrijfsleven en het verminderen van de
administratieve lasten- en regeldruk voor ondernemers. Dit alles
om uiteindelijk te komen tot een
beter ondernemersklimaat.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur,
za. van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij.
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapotheek

De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255515030. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
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, email: 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.
Informatieen
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 Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen,
Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer
088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen 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
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Donderdag 6 oktoberr
Kermis op het Vestingplein in
Velserbroek. Tot en met zondag
9 oktober.
Stadsschouwburg
Velsen:
Brigitte Kaandorp, spoedcursus
‘Cabaret voor beginners’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Talking to Turtles. 22.30
uur. Toegang gratis. Kleine zaal:
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang
gratis + uitsluitend voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 7 oktober
Informatieavond World Servants Velsen in De Rank, Kon.
Wilhelminakade 265 Ijmuiden.
Aanvang 19.45 uur.
40+ kring in De Kapel, potgieterweg 4 Bloemendaal. van
20.00 toto 21.30 uur.
Folkband 40% Vol. in De Baron, Lange Nieuwstaat in IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Soirée Chantante met Camadou in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Brigitte Kaandorp, spoedcursus
‘Cabaret voor beginners’. Aanvang 20.15 uur.
Lindyhop Rockabilly Jive Party in Thalia Theater. Aanvang
20.30 uur. Zie ook www.thaliatheater.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Out of the
dark Festival. 19.00 uur. Toegang 20,-. Kleine zaal: Gabby
young & Other Animals. 20.30
uur. Toegang 12,50. Café: Jose Vanders, Luke Leighfield en
Final Flash. 22.00 uur. Toegang
gratis.

Zaterdag 8 oktober
Rommelmarkt De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden.
Van 09.00 tot 12.30 uur.
Rommelmarkt bij De Regenboog, hoek Schiplaan/Planetenweg IJmuiden. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Bazaar bij Baptisten Gemeente
IJmuiden, Eemstraat 28-30. Van
09.00 tot 13.00 uur.
NPZK: ‘Handen uit de mouwen
in het duin’. Verzamelen 10.00
uur Koevlak, Zeeweg Overveen.
Dag duurt tot ± 15.15 uur.
Goederenveiling en curiosamarkt De Naaldkerk, Fr. Netscherlaan
Santpoort-Noord.
Aanvang 10.00 uur boekenmarkt. Om 12.00 uur wordt de
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goederenveiling geopend.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij kinderverblijf de
Blauwe Zeester, Venusstraat 2
IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00
uur.
Kleindiertentoonstelling bij
Zorgvrij, Genieweg VelsenZuid. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij SnowPlanet in
Velsen-Zuid. Van 10.00 tot 17.00
uur.
Whisky & Rum aan Zee in
Seaport Beach Hotel, Kennemerboulevard 250 IJmuiden.
Middagsessie van 13.30 tot
17.30 uur. Avondsessie 19.00 tot
23.00 uur.
Achtste
HHI-Metaalwerken
Dames Straten Zaalvolleybaltoernooi in Polderhuis Velserbroek. Aanvang 14.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’,
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Ledz go Purple in Café Cheers,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
In2Disco in het Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: CCC Inc.
21.00 uur. Toegang 17,50. Kleine zaal: Marike Jager. 20.30
uur. Toegang 12,50. Café: Haarlem Reggae Movement. 21.3003.00 uur.
Toegang gratis. Dommelsch
zaal: 40UP. 22.30-03.00 uur.
Toegang 12,50.

Zondag 9 oktober
Kofferbakmarkt
Dorpsweide, Wijk aan Zee. Van 08.00 tot
16.00 uur. Zie ook www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl.
Vogelbeurs Fauna Felisena,
Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00 tot
13.00 uur.
Amateurskunstbeurs Artistieke Handen in Kennemer
Sportcenter Haarlem. Van 10.30
tot 17.00 uur.
Meditatieve viering in de
Naaldkerk, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Aanvang
10.30 uur.
Lezing Annemiek Schrijver
over ‘Wat is een stadse pelgrim? Dat zijn we allemaal’. De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Postzegel(ruil)beurs in De
Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Toegang gratis.
Bokkentocht Wijk aan Zee
van 12.00 tot 18.00 uur. Zie ook
www.debokkentocht.nl.
Tentoonstelling Saskia Pfaeltzer (beelden) en Nico Heilij-

gers (schilderijen en tekeningen) in Achter de Zuilen, gemeentehuis Bloemendaal. Tot
en met 30 oktober. Openingstijden donderdag t/m zondag
van 13.00 tot 16.00 uur. Opening vindt plaats om 15.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Concert in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Aanvang
16.00 uur. Toegang 10,-.
Dr. T. Roy & The Rockets,
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Vesper in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 19.15
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Alela Diane
& Wild Divine. 20.30 uur. Toegang 16,-.

Maandag 10 oktober
Cursus ‘Omgaan met schulden’ o.l.v. Irma Sinnige in Duin
en Kruidbergmavo, Nic. Beetslaan 3 Driehuis. Van 19.30 tot
21.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
C.W. Stoneking & his primitive
horn orchestra. 20.30 uur. Toegang 12,50

Dinsdag 11 oktober
Biodanza-avond met Carolina Churba in de Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden. Zie
ook www.biodanza.nl.
Lezing ‘De schat van de Faraoh’ door drs. Hovestreydt in
de Vijverwegkerk, Vijverweg 14
Bloemendaal. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Blaze!’ spetterende high energy streetdanceshow. Aanvang
20.15 uur.
Exit the King door Productiehuis - Twan van Bragt op de repetitiezolder van het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 12 oktober
Film ‘Un Prophète’ in het
Ontmoetingscentrum van de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan
65 Santpoort-Noord. Aanvang
19.30 uur.
Exit the King door Productiehuis - Twan van Bragt op de repetitiezolder van het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 13 oktober
Stadsschouwburg
Velsen:
Literaire ontmoeting met Tommy Wieringa. Aanvang 20.30
uur.
Toneelgroep Dorst speelt
‘Spiritus’. Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Savage Garage Trash. 21.00 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Studenten gratis.

Dreefstaete Consultancy
op tv met nieuw product
Santpoort-Noord - Het nog
jonge bedrijf Dreefstaete Consultancy van Santpoorter Nils
de Heer heeft een nieuw financieel product ontwikkeld. Het
gaat om een zogenaamde bedrijfshypotheek, die zeer geschikt is voor het Midden en
Kleinbedrijf. Nils heeft het product onlangs gepresenteerd
op televisie bij het zakenprogramma 2getbusiness op RTL7.
Dat programma werd zondag
18 september uitgezonden om
10.25 uur. De opnamen werden
gemaakt op Open Golf Zandvoort (OGZ).
Als u dat programma hebt gemist, kunt u volgende week kij-

ken naar de herhalingen op
de zender RTLZ. De uitzenddata zijn maandag 10 oktober
om 13.20 uur, dinsdag 11 oktober om 14.20 uur, woensdag 12
oktober om 16.20 uur, donderdag 13 oktober om 10.20 uur
en vrijdag 14 oktober om 11.20
uur.
Wie nog meer wil weten, kan
kijken op www.dreefstaete.nl
Op de foto de crew van Jimpp
Media BV, vanaf links Wendy van Dal (camera), Nils de
Heer van Dreefstaete Consultancy, productieleider Charlotte van den Brink, presentator
Lars Bense, Paula Lancaster en
Nigel Lancaster van OGZ.

Chris Hinze met ‘Van
Tibet tot Tanger’ in WT
IJmuiden - Na het grote succes van vorig seizoen (bomvolle zalen!) nu dan de reprise (vrijdag 7 oktober om 20.30
uur) van Chris Hinze’s theatertournee ‘Van Tibet Tot Tanger’.
Het accent zal uiteraard primair liggen op de muziek, geinspireerd op de adembenemende documentaire-achtige
video’s die Chris Hinze maakte
gedurende zijn reizen door onder andere Tibet, Afrika, Marokko, India, Japan, The Caribbean, Mongolië en Birma.
Schitterende
reisimpressies
vertoond op een groot scherm,
in combinatie met zijn magisch
fluitspel en verhalen over ontmoetingen met geweldige muzikanten als bijvoorbeeld Peter
Tosh, de Karnataka of Percussion en grote persoonlijkheden als de Dalai Lama, de Karmapa, Goenka enzovoort, sa-

mengesmeed tot een boeiend
schouwspel.
Voor reis- en muziekliefhebbers een absolute must! Zie
ook www.chrishinze.nl. Toegang 17 euro, met bon 15 euro.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘VAN TIBET TOT TANGER’ op 7
oktober 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Mogelijjk
Fun Valley in
Zuiderscheg

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en
donderdag restaurant. Tussen
12.00 en 13.15 uur (aanwezig
zijn rond 11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p.
Open tafel. Kosten voor
3-gangen maaltijd met koffie
na bedragen 6,-. 2 Dagen van
te voren opgeven voor 12.00
uur bij de beheerder Gerard
Schol.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele dag), woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf
10.00 uur. ‘s Middags op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag
Internet- en e-mailcursus, elke middag, behalve dinsdag,
voor senioren. Kosten voor deze cursus bedragen 16, 50 euro
voor 3 middagen. Enige ervaring met de muis gewenst.
Activiteiten: Voor de volgende activiteiten zijn er plaatsen
vrij gekomen, te weten klaverjassen op maandagmiddag, koersbal op dinsdagochtend, bridge op dinsdagmiddag, country line dance (met
docent) woensdagmiddag, senioren fitness (met docent)
donderdagmiddag, sjoelen en
stoelhonkbal op vrijdagmiddag.
Men mag 2 keer proberen.
Kosten voor activiteit zonder
docent bedraagt 20 euro voor
eenheel siezoen.

Ouderennieuws

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Het wijksteunpunt is dinsdag
11 oktober gesloten i.v.m. vrijwilligersmiddag.
Restaurant is geopend op
maandag en woensdag vanaf
11.30 uur kan men een maaltijdkeuze doorgeven. De menukaart is vernieuwd. Kosten

bedragen 6,50 euro voor een
drie-gangen menu. Vooraf reserveren niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 14 oktober:
Indonesische soep, babi ketjap,
rijs en vanille yoghurt met slagroom toe. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 6,-. Aanmelden maandag 10 oktober van 11.00-12.00
uur. Dinsdag 18 oktober: goulash soep, Chili con carne en
vanille yoghurt met slagroom
toe. Aanvang 17.30 uur. Opgeven donderdag 13 oktober van
11.00-12.00 uur.
Kienavond vrijdag 7 oktober.
Aanvang 19.30 uur.
Presentatie zitcomfort donder 13 oktober door de firma
Velderhof. Aanvang 10.00 uur.
Toegang gratis.
Thuisbioscoop vrijdag 21 oktober ‘Hello Dolloy’. Aanvang
19.30 uur. Toegang 2,- incl. koffie/thee en een hapje.
Wijksteunpunt De Moerberg, Zuiderkruisstraat 74,
IJmuiden, 0255-561500.
Wegwijs op de computer en
internet. In oktober start de
cursus ‘Wegwijs op de computer’ weer. De lessen worden gegeven op de maandag en vrijdag morgen van 09.30 tot 11.30
uur. De kosten voor de 3 lessen
van 2 uur bedraagt 16,50 euro.
Aanmelden kan bij de servicebalie van De Moerberg.
ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek:
Het Terras is verhuisd naar
het stationsgebouw Santpoort-Noord.
Dinsdagmiddag bridgen van
13.30 - 16.15 uur.
Dinsdagavond klaverjassen
van 19.30 - 22.15 uur.
Donderdagmorgen Schilderen van 10.00 - 12.00 uur.
Vrijdagmiddag klaverjassen
van 13.30 - 16.15 uur.
Elke 1e donderdag van de
maand om 20.00 uur wordt
er geklaverjast door club De
Troefnaald (nieuwe leden zijn
welkom)

Gratis kabalen zelf
invullen op internet
De meeste gratis kabalen komen bij ons binnen per email. Reden om een speciale internetpagina in het leven
te roepen waar lezers hun kabaal zelf kunnen invullen. Deze digitale mogelijkheid is per
1 november 2011 operationeel via www.jutter.nl of www.
hofgeest.nl.
Met ingang van 1 november is
het niet meer mogelijk om gra-

tis kabalen in te leveren bij Xanadu, TCE Products en Primera in IJmuiden, Maaike Tromp
in Driehuis, Van Roijen in Santpoort-Noord, Hair-In in Velserbroek en de Vleespot en Timmy’s in Haarlem.
Natuurlijk kunt u uw kabalen
blijven inleveren bij (of opsturen naar) ons kantoor aan de
Zeeweg 191, 1971 HB IJmuiden.

Villa Westend
herfstklaar & bereikbaar
Velserbroek - Met een nieuw
geasfalteerde parkeerplaats en
een nieuwe menukaart aangevuld met wederom de heerlijkste wildgerechten is Villa Westend klaar voor de komende
gezellige herfstmaanden.
Door wegwerkzaamheden op
de Vergierdeweg is de aanrijroute even aangepast langs
de oude Slaperdijkweg via
het Bastion hotel en de Vlietweg. Afgelopen weken is er
hard gewerkt om de gehele
parkeerplaats goed toegankelijk te maken voor alle bezoekers van de Westbroekplas.

Met ruim 180 gratis parkeerplaatsen naast het pand blijft
de horecalocatie aan het water het gehele jaar door dagelijks vanaf 10.00 uur open voor
haar gasten.
Geniet bij de openhaard van
de huisgemaakte appeltaart
of het wisselende maandmenu
met voor oktober bijvoorbeeld
een gebonden kastanje champignon soep en varkenshaasmedaillons met katenspek. Komende maanden zijn er weer
diverse nieuwe wildgerechten
en wijnen op de menukaart te
vinden.

Laatste tickets In2disco
nu in de verkoop
IJmuiden - De laatste tickets voor In2disco, de populaire 70’s, 80’s en 90’s party die
zaterdag in het Thalia Theater
plaatsvindt, zijn te koop bij Hotel Augusta, Brederode Sport
en online via www.thaliatheater.nl. Indigo Style is uitverkocht. Indien nog beschikbaar
worden de laatste kaarten aan
de deur verkocht.
Met de komst van Silverius,
Rob Boskamp en Dirty Brown
Visuals kent ook de vierde editie van In2disco een sterke line-up. Silverius behoort net
als Rob Boskamp en Alex van
Oostrom tot de beste classicsdj’s van ons land. De Amsterdammer maakt zijn status iedere zaterdagavond waar in
het programma Floorfillerz
van Radio Veronica. Silverius,
die eigenlijk Silveer van Deinsen heet, begon al op jonge
leeftijd met draaien. Eind jaren ‘90 werkte hij voor MTV en
3FM. Ondertussen draaide hij
in vrijwel al grote discotheken
in binnen- en buitenland. Anno 2011 is Silverius nog steeds
een veelgevraagde dj. De organisatie van In2disco is blij dat
zij hem heeft kunnen vastleggen voor het feest op zaterdag 8 oktober. Rob Boskamp
groeide op met soul en disco

en maakte in de Amsterdamse discotheek Lucky Star midden jaren zeventig zijn debuut
als dj. Daarna volgen optredens in vele andere Mokumse
uitgaansgelegenheden, zoals
50/50 club, La Bouteille, Cupfinal en Bistrotheque. In 1985
werd Rob gevraagd zich aan te
sluiten bij de Disco Mix Club,
een dj-organisatie waarvan
op dat moment alleen de beste dj´s van de wereld lid waren.
Hiermee bracht hij maandelijks
mix-cd’s en remixes uit, wat ervoor zorgde dat zijn dj-carrière in een stroomversnelling terechtkwam. Tussen 1985 en
2011 stond Boskamp op vrijwel alle populaire dancefeesten achter de draaitafels.
Het filmdoek van Thalia wordt
tijdens het feest gevuld door
Dirty Brown Visuals. Dit bedrijf
is gespecialiseerd in het creëren van sfeer met behulp van
beelden, graphics en kleuren.
DBV bestaat meer dan tien jaar
en was onder andere verantwoordelijk voor de visuals bij
We All Love 80’s & 90’s en de
concerten van dj Ferry Corsten
in Ahoy. Kaarten voor In2disco
kosten 15 euro. Het feest duurt
van 21.00 tot 03.00 uur. In2disco wordt mede mogelijk gemaakt door Indigo Style.

Velsen - Voor het te ontwikkelen gebied Zuiderscheg, gelegen tussen de A9, A22 en het
Noordzeekanaal heeft de gemeente Velsen een initiatiefplan
ontvangen, genaamd Fun Valley.
Het project, met een grootte van
circa 58 hectare, zal een positieve impuls teweegbrengen voor
de gehele omgeving in het kader van werkgelegenheid (circa
2700 directe banen), economie
en naamsbekendheid. Om dit te
bereiken wordt een bestemming
gecreëerd met een eigen identiteit, opgebouwd uit een unieke combinatie van natuur, recreatie, in- en outdoorleisure, hotel en funshopping. Om een afgewogen standpunt in te nemen
over het plan heeft het college van B&W gevraagd om nader
onderzoek met betrekking tot de
verkeersafwikkeling en de economische effecten op de lokale en regionale detailhandel. De
projectontwikkelaar heeft twee
rapporten aangeleverd: Rapport
‘Ontsluiting Fun Valley’, met een
analyse van de verkeersafwikkeling in het Zuiderscheg-gebied
en Rapport ‘Economische effecten Fun Valley’, over de economische effecten op de detailhandel, dit roept nog vragen op over
de verwachte impact op het huidige detailhandelsaanbod. Het
college wil in overleg met relevante partners en met eventueel
nader onderzoek, een scherper
beeld krijgen wat de lange termijn gevolgen zijn en hoe groot
het draagvlak is voor dit initiatief. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan wil de gemeente de
mening/visie weten van de provincie over de plannen van Fun
Valley op de locatie Zuiderscheg,
zodat het college van Velsen –
alle aspecten overwegende –
een definitief standpunt kan innemen.

Postzegelbeurs
Regio - Op vrijdag 7 oktober
organiseert
Postzegelvereniging Philatelica haar maandelijkse bijeenkomst. Er is op zo’n
avond gelegenheid tot het kopen
en verkopen van postzegels. Tevens wordt er op deze avonden
een veiling gehouden. U kunt
dan voor leuke prijzen uw verzameling aanvullen. Deze keer zullen er zo rond de 250 kavels onder de hamer gaan. Tevens zal er
een verloting zijn. Postzegelvereniging Philatelica is een actieve
club voor Haarlem en omstreken.
De maandelijkse bijeenkomsten
vinden plaats in het Dienstencentrum dat gelegen is aan de
Laan van Berlijn 1. De avonden
starten om 20.15 uur maar de
zaal is open om 19.30 uur. Mocht
u interesse hebben in deze club
neem dan contact op met 0235285869 of mail naar: hei@planet.nl.
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Loopbaancoach, dat werkt

Gezonde
School
Velsen - Onder de wat tegenstrijdig klinkende naam Gezonde School en Genotmiddelen,
heeft de gemeente een project
van GGD en Brijderstichting gefinancierd voor basisscholen en
het voortgezet onderwijs. Het
doel van het project is het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Daarom
is het project bedoeld voor leerlingen van groep 8 en voor de
onderbouw op middelbare scholen. Bijna alle middelbare scholen en vijf basisscholen in Velsen
hebben meegedaan aan het project. Het project is zeer positief
ontvangen op middelbare scholen en wordt daar voortgezet en
uitgebreid. Voor basisscholen is
het project aangepast, zodat het
zonder docent kan worden doorgenomen, aangezien in groep
8 al veel verschillende projecten moeten worden behandeld.
Voor het schooljaar 2010-2011
is bijna 12.500 euro uitgegeven
aan het project. Een bedrag van
13.300 euro is uitgetrokken voor
het volgende schooljaar. (Karin
Dekkers)

Idee voor je
leefomgeving?
Kern met Pit
Regio - Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)
houdt dit jaar weer de wedstrijd Kern met Pit, voor bewonersgroepen die iets aan hun
leefomgeving willen veranderen. Een project dat binnen een
jaar wordt gerealiseerd, krijgt het
predikaat Kern met Pit en 1000
euro. Door de wedstrijd krijgt
men net dat steuntje in de rug
om het voor elkaar te krijgen. en
als het een beetje tegen zit staat
KNHM klaar met de benodigde deskundigheid en contacten.
Tijdens de prijsuitreiking worden de deelnemers in het zonnetje gezet. Inschrijven kan tot en
met 30 november via www.kernmetpit.nl KNHM wil bewonersinitiatieven zo belonen. Zij hebben 110 adviseurs in dienst die
op vrijwillige basis bewoners begeleiden. De wedstrijd Kern met
Pit wordt al sinds 1978 gehouden. Zie ook www.knhm.nl

Bridgedrive
bij De Jump
IJmuiden - Zondag 9 oktober organiseert de IJmuidense
bridgeclub De Jump een open
bridgedrive in het Zalencentrum Velserduin aan het Velserduinplein. De Jump gaat tot
en met april, iedere maand een
zondagmiddagdrive
organiseren en iedere bridger is van
harte welkom. Zie ook www.
dejump.nl.

Huiswerkbegeleiding
en bijles in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - ‘Met plezier huiswerk maken onder professionele begeleiding’. Onder dit motto verleent Happy Homework nu
huiswerkbegeleiding en bijles in
Velsen-Zuid. Ruben Bos en Rene
Schotvanger, twee ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Hun deskundigheid kan uw kind verder helpen.
De bijlessen worden voor ieder
vak en ieder niveau aangeboden
door docenten uit het onderwijs.
Naast natuurlijk bijles in vakken
op het VMBO, HAVO en VWO
wordt ook ondersteuning aangeboden voor leerlingen uit het basisonderwijs, MBO en HBO. Ook
is het begeleiden van kinderen
met ADHD, dyslexie, discalculie,
Asperger, etc mogelijk.
Ruben Bos over Happy Homework: ’Wij zien steeds vaker dat
resultaten achterblijven door
slecht plannen.’
Rene Schotvanger vult aan: ‘Kinderen kunnen door de juiste
planning ook beter inzicht krijgen in de eigen cognitieve mogelijkheden. Met andere woorden, kinderen ontdekken wat
hun (on)mogelijkheden zijn door
de juiste hulp en ondersteuning
in relatie tot het denkniveau. De
maximale mogelijkheden van
kinderen kunnen hierdoor worden benut.’
Bos gaat verder: ‘Tijdens de begeleiding maken wij gebruik van

een professioneel computersysteem. Wij houden samen met
de kinderen digitaal de agenda
en cijfers bij, waardoor zij beter
plannen. Deze planning wordt
tevens vastgelegd in het computersysteem. Ouders kunnen
dit systeem online raadplegen
en op deze wijze de vorderingen
van hun kind volgen.’
De huiswerkbegeleiding en bijles bij Happy Homework wordt
verleend vanuit Velsen-Zuid.
Aldaar zijn zij gevestigd in het
pand aan Kerkplein 5, waar voorheen jeugdsociëteit d’Arc gevestigd was. Geheel gerenoveerd
biedt deze locatie rust en ruimte
om in een prettige en ontspannen sfeer te werken. U kunt er
ook voor kiezen individuele huiswerkbegeleiding of bijles aan
huis te vragen. Een huiswerkbegeleider komt dan bij de leerling
thuis en verleent daar de ondersteuning.
Bent u op zoek naar een betaalbare en professionele huiswerkbegeleiding of bijles voor
uw kind? Of kom je als leerling
problemen tegen, waarbij je geholpen wilt worden? Happy Homework biedt huiswerkbegeleiding en bijles aan voor kinderen uit het voortgezet- of basisonderwijs. Kijk eens op de website: www.happyhomework.nl U
kunt ook contact opnemen met
Happy Homework: info@happyhomework.nl of 06-31933608.

‘Ben ik vergeetachtig,
of is het dementie?’
Regio - Op dinsdag 11 oktober
is er weer een Alzheimer Café in
Castricum en het onderwerp is:
‘Ben ik vergeetachtig, of is het
dementie?’
Iedereen vergeet wel eens wat.
Maar wat is het verschil met dementie? En begint dementie altijd met vergeetachtigheid? Kan
vergeetachtigheid ook weer over
gaan? Hoort het gewoon bij het
ouder worden? Daarover wordt
gesproken in dit Alzheimer Café.
Wie geen vervoer hebt óf het
bezoek liever niet aan familie of
vrienden wil vertellen, kan contact opnemen voor een oplossing. Men kan daarvoor bellen
met telefoon 06-29507734.

Het Alzheimer Café wordt gehouden in serviceflat Sans Souci.
Adres: Sans Souci 113 in Castricum op dinsdag 11 oktober van
19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is
welkom. De toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen.
Er is een tafel met brochures en
andere literatuur om thuis eens
rustig na te lezen.
Werkgroep Alzheimercafé is
overdag bereikbaar onder telefoon 06-33631872.

Telkens weer lezen we in de
kranten dat “Het vertrouwen
tussen banken vermindert”. En
dat “Het consumentenvertrouwen daalt”. Gevolgd door een
opsomming van de problemen die daardoor veroorzaakt
worden: een daling van uitgaven, productie en economische groei. Voldoende vertrouwen tussen mensen en instellingen is cruciaal voor een soepel
functionerende economie. En
dat geldt ook voor organisaties.
Managers die hun medewerkers
wantrouwen en hen gedetailleerd aansturen, zonder ruimte voor eigen inzicht, creativiteit,
initiatief en een leerproces, worden beloond met mensen die afwachten, niet meedenken, en
zich niet betrokken tonen bij het
bedrijf. En als medewerkers elkaar wantrouwen ontstaan onderlinge spanningen, een vervelende werksfeer en gebrek aan
samenwerking. De gevolgen?

Vernieuwing en verbetering van
productiviteit, kwaliteit en efficiency komen niet van de grond,
en dat kost concurrentievermogen en handenvol geld. Wilt u
als leidinggevende uw effectiviteit verbeteren? Hierbij twee tips
om te werken aan groter vertrouwen in uw organisatie. Eén:
Zorg voor regelmatig werkoverleg met een voorzitter, agenda, aantekeningen en spelregels. Zo’n structuur is de basis
voor gesprekken over werkgerelateerde knelpunten en ideeen. Twee: de voorzitter moet een
houding hebben die openheid
stimuleert. Hij moet geïnteresseerd zijn in meningen, klachten
en ervaringen van anderen zonder direct te oordelen. Hij moet
kunnen luisteren en zich breed
oriënteren voordat hij een beslissing neemt. En hij moet willen praten over de werkelijkheid
op de werkvloer, en niet alleen
over beleid, plannen en doelstellingen. Als mensen in een veilige structuur open met elkaar
kunnen discussiëren dan leren
ze knelpunten en plannen beter
kennen, maar ook elkaars situatie en visie. En dan kan onderling vertrouwen ontstaan, met
een prettiger werksfeer en wellicht betere bedrijfsresultaten.
Maar pas op: goed werkoverleg
voeren moet geleerd worden, en
dat kost tijd. De kunst is eraan
te beginnen. Succes!
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Tata Steel sluit Green
Deal met overheid
IJmuiden - Tata Steel heeft een
Green Deal gesloten met het kabinet. Deze groene overeenkomst stelt Tata Steel in IJmuiden in staat om bovenop de al
bestaande inspanningen en afspraken een extra verduurzamingsstap te maken. Drie projecten van in totaal 10 miljoen
euro moeten ertoe leiden dat er
jaarlijks een extra besparing van
0,3 PJ (= 0,3 miljard megajoule)
wordt gerealiseerd op het energieverbruik.
Directievoorzitter
Nederland
Theo Henrar tekende namens
Tata Steel de overeenkomst in
IJsselstein, samen met minister Verhagen en staatssecretaris
Atsma. “Deze Green Deal past
uitstekend binnen het streven
van Tata Steel om de productie van staal zo veel mogelijk te
verduurzamen”, zo stelde Henrar
bij de ondertekening. “We werken al sinds 1990 aan het terugdringen van het energieverbruik.
En met succes, want Tata Steel
in IJmuiden behoort tot de top
van de meest energie-efficiënte staalbedrijven ter wereld”, aldus Henrar.
“Wij doen ook een beroep op de
overheid om de concurrentie-

kracht van Tata Steel in IJmuiden te versterken door een sterke high-tech topsector te creëren, de toegang tot grondstoffen te verbeteren en een gelijk
speelveld te realiseren op milieu- en klimaatgebied, op Europees en mondiaal niveau. Daarnaast vinden wij het belangrijk
dat de overheid zorgt dat er voldoende jongeren worden opgeleid tot technische professionals”, zo stelde Henrar.
De projecten uit de Green Deal
worden gerealiseerd in de hoogovens, staalfabriek en warmband van het bedrijf in IJmuiden. Deze projecten vallen niet
onder de reeds langer bestaande afspraken met de overheid
om het energieverbruik te verminderen, omdat ze een langere
terugverdientijd hebben (meer
dan vijf jaar). De Green Deal is
ondertekend door veertig bedrijven en brancheorganisaties
en vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat
de overheid green deals afsluit
tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om kansen te benutten op
het raakvlak van economische
groei en verduurzaming.
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Politiek café over
culturele samenwerking

Wat is uw
relatie met
geld?
Tijdens onze zomervakantie in
Noorwegen bezocht ik een oudcollega. Hij heeft zich enkele jaren
geleden met zijn vrouw en kinderen gevestigd in een klein dorpje dat prachtig is gelegen aan de
uitloper van een fjord. Zij runnen
er een lokale supermarkt.. Zij zijn
er gelukkig, onder andere doordat
zij daar hun (financiële) vrijheid
hebben gevonden. Toch vroeg ik
me af wat hen uiteindelijk aantrok
om Nederland te verruilen voor
Noorwegen. Met de Nederlandse
voorzieningen, een goede baan en
een eigen huis hadden ze het in
Nederland prima voor elkaar.
Het toeval wilde dat ik tijdens dezelfde vakantie het boek ‘Life
Planning, de ontbrekende schakel
tussen geld en gevoel’ heb gelezen. In dit boek wordt onder andere uitgelegd dat onze relatie
met geld invloed heeft op ons gedrag en daarmee mede bepalend
is voor ons geluk. Iedereen kan op
zoek gaan naar zijn eigen verborgen levenswensen. Het is soms
nodig dat we onszelf confronterende vragen stellen die duidelijk
maken wat we werkelijk willen.
Niet zelden blijkt men verrast door
de eigen wensen.
Zodra deze wensen bekend zijn
wordt met een financieel plan bekeken of deze haalbaar zijn. Financial Life Planning helpt u dus
ontdekken wat u echt met uw leven wilt én om die hartenwensen financieel haalbaar te maken.
U verbindt daarmee uw levensdoelen met uw financiële doelen
waarbij u op zoek gaat naar financiële vrijheid. Mijn oud-collega
heeft deze zoektocht voor zichzelf
gedaan en kwam tot de conclusie
dat hij ‘het roer om wilde gooien’
en vertrok naar Noorwegen.
Financial Life Planning, dat in
Amerika is ontstaan, ontwikkelt
zich momenteel in een behoorlijk tempo in Nederland. Rabobank Private Banking volgt deze
ontwikkeling op de voet. Ik houd
u hier ook graag van op de hoogte. Neem gerust eens contact met
me op als u meer wilt weten. U
kunt mij bereiken via (023) 513 35
70 of via PrivateBanking@velsen.
rabobank.nl.
Roelof Reemeijer
accountmanager Private Banking

Kennemer Sportcenter Haarlem

Amateurkunstbeurs
Artistieke Handen
Regio - Zondag 9 oktober is het
weer de dag van de amateurkunstbeurs Artistieke Handen,
in het Kennemer Sportcenter te
Haarlem. Honderd amateur-kunstenaars uit het gehele land tonen
op deze dag van 10.30 tot 17.00 uur
de werkstukken, die zij in de afgelopen periode vervaardigd hebben.
Er valt, zoals altijd weer veel te zien
en te beleven op deze meest creatieve manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een manifestatie die vanaf 1983 op verschillende locaties in het land wordt gehouden. De manifestatie wil amateurkunstenaars de mogelijkheid
bieden hun werk aan een groot
publiek te laten zien en te verkopen.
Amateurkunstenaars verzorgen
presentaties, workshops en demonstraties op velerlei gebieden.
Neem bijvoorbeeld de fijnschilderkunst of poppen maken, iets wat
iedereen kan leren. Verder is er
natuurlijk het vertrouwde aanbod
van keramiek, sieraden, loodcreaties, origami, kaarten, schilderijen,
, houtsnijwerk enzovoort, alsook
de nieuwste trend: scrapbooking.
Stands van leveranciers van diverse hobbymaterialen vormen een
mogelijkheid om zelf met een creatieve hobby te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke
Handen de ideale plaats om buiten
de familie- en vriendenkring te laten zien wat zij waard zijn. Bovendien ontmoeten zij er collega-kun-

stenaars waarmee zij, in een amicale sfeer, ideeën uitwisselen. Ook
mogen zij tijdens de beurs hun gemaakte kunstwerken te koop aanbieden. Op voorwaarde dat het
echte kunst is en geen seriewerk.
Een regel waaraan ze zich maar al
te graag houden, al is het maar om
hun goede naam en die van hun
collega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars is
dit de ideale manier hun dierbare
hobby uit te kunnen oefenen. Op
zo’n groot evenement komen nu
eenmaal veel bezoekers. Een uitstekende graadmeter voor het niveau waarop je als creatief hobbyist bezig bent. Vindt men je werkstukken mooi dan is er altijd wel
iemand die iets wil kopen. De verkoop van amateurkunst is er om
weer financiële middelen te genereren om nieuwe materialen en
gereedschappen aan te kunnen
schaffen.
Wie bij Artistieke Handen iets aanschaft voor thuis of om cadeau te
geven, die is verzekerd van een
uniek werk, waarvan er maar één
bestaat. Er is geen galerie ter wereld die zoveel variatie aan kunst
in huis heeft; keramiek, sieraden,
tiffany, origami, filigraan, houtsculpturen en nog veel, heel veel
meer.
De toegang bedraagt 7 euro, 65+
6 euro, kinderen onder de 12 jaar,
onder begeleiding, gratis, evenals
het parkeren.

Frans Hoek Keeper
Promotiedag 2011
IJmuiden - Dinsdag 18 oktober,
wordt de Frans Hoek Keeper Promotiedag, in samenwerking met
de KNVB, weer georganiseerd bij
IJVV Stormvogels op sportpark
Zeewijk. Keepers en spelers van
6 tot en met 18 jaar zijn weer van
harte welkom op deze leerzame
dag. De doelstelling is om een dag
lekker te keepen in al zijn facetten.
Het is een ideale kennismaking met
een verantwoorde, zinvolle en plezierige manier van keeperstraining.
In 2009 was Frans Hoek zelf aan-

wezig op sportpark Zeewijk. Ook
dit jaar is het de bedoeling dat de
huidige keeperstrainer van Bayern
Munchen zelf aanwezig is. Verder
was Frans Hoek de voormalige assistent/keeperstrainer van AJAX,
het Nederlands elftal en FC Barcelona. Er zal ’s middags een spectaculaire demonstratie keeperstraining worden verzorgd waar de selectie van Telstar aan zal meewerken. Zie ook www.stormvogels.nl of
www.footbally.nl. Meer informatie:
Alex Beck, telefoon 06-12552153.

IJmuiden - Zaterdag 8 oktober
gaat het Politiek Café over de bezuinigingen op cultuur in de gemeente en de plannen van de organisaties om dit op te vangen.
Het Politiek Café is zaterdag 8
oktboer van 15.00 tot 17.00 uur in
de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. De toegang is gratis.
Het culturele klimaat wordt zowel landelijk als lokaal bedreigd
door bezuinigingen. In Velsen
heeft de gemeente vanaf 2013
subsidiekortingen
aangekondigd. Daarnaast is er sinds dit
voorjaar de Visie 2025: Kennisrijk Werken in Velsen. Deze moet
verder worden uitgewerkt, waarbij een culturele invulling niet
mag ontbreken. Een kennisrijke
stad kan per slot van rekening
niet zonder een vitale culturele
infrastructuur.
Deze ontwikkelingen zijn voor
Kunstencentrum,
Bibliotheek
Velsen, Witte Theater en Stadsschouwburg Velsen aanleiding

om de handen ineen te slaan.
De directies van deze instellingen komen momenteel tweewekelijks bijeen. Om te praten over
de invulling van de culturele visie
op de langere termijn en om de
concrete samenwerking voor dit
moment vorm te geven.
De directeuren willen de bewoners en politici van Velsen graag
laten weten welke plannen zij
hebben. Daarom zullen Martijn
Mewe (Bibliotheek), Dirk van
Zonderen (Witte Theater) en Jacob Bron (Stadsschouwburg en
Kunstencentrum) in een openbaar interview ondervraagd worden. Lokale politici worden in de
gelegenheid gesteld om te reageren op de plannen. Gespreksleider is de Velsense Parool-journalist en oud-chef van de IJmuider Courant Frenk der Nederlanden.
De organisatie is in handen van
de Bibliotheek Velsen en de
IJmuider Courant.

Shellac nagelbehandeling
nieuw bij Salon Yvon
Velserbroek - Bij Salon Yvon in
Velserbroek kun je nu ook een
Shellac nagelbehandeling voor
de vingers of tenen krijgen. Shellac is een fantastisch nieuw product dat wereldwijd veel aandacht krijgt, onder andere bij
Oprah. Shellac is geen nagellak en ook geen vervanger van
kunstnagelbehandelingen. Shellac is een nieuwe categorie, een
nieuwe methode van nagels lakken.
Het nieuwe van Shellac is de beschermende werking voor nagels, zowel echte als kunstnagels. Het product wordt na opbrengen in korte tijd uitgehard
met UV-straling, waardoor het
zeker veertien dagen strak en
glad blijft en goed bestand is tegen dagelijks gebruik. Het laagje is dun en flexibel als lak en
ziet er heel natuurlijk uit, maar
het voelt als gelnagels. De toplaag laat niet los en de hoogglans blijft langdurig. Contact

met sleutels, het toetsenbord of
knopen leveren geen beschadigingen meer op. Ook het verwijderen van Shellac is anders, en
gaat razendsnel, zonder frezen,
vijlen of weken, waardoor de nagel zelf mooi blijft. Bij het verwijderen wordt in de salon gebruik
gemaakt van ‘remover wraps’ die
de huid van de vingers ontzien.
Shellac is in 24 prachtige tinten verkrijgbaar, waaronder enkele natuurlijke kleuren. Shellac
is een oplossing voor alle nagelproblemen, zoals schilferen en
beschadigingen. De methode is
dan ook gepatenteerd en biedt
volgens eigen zeggen de beste kwaliteit van Brisa UV gel en
combineert Colour & Effect nagellak.
Voor een afspraak kan men
bellen met Salon Yvon via 0618256062 of kijk op de uitgebreide website www.salon-yvon.
nl Salon Yvon is gevestigd aan
Langemaad 60 in Velserbroek.
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Aan de slag
bij Beeckestijn

Open dag Kerbert Dierentehuis

Willem zoekt een baas
IJmuiden - Bij het Kerbert Dierentehuis was het zondag lekker druk op de open dag. ‘s Middags waren al vier dieren uitgekozen door nieuwe bazen, daaronder
een wat moeilijker te plaatsen ‘stel’,
twee Perzische katten die bij elkaar
wilden blijven. Maar als je de medewerkers van het Dierentehuis
vraagt wie er het eerste een nieuwe baas verdient, klinkt er als uit
een mond: ‘Willem’.
Wie is Willem? Willem is een grote Amerikaanse bulldog die overstroomt van enthousiasme. Op de
open dag werd hij apart gehouden,
omdat hij pas geopereerd is aan
een knie en nog moet rusten. Maar
dat was niet te merken toen hij
uit zijn verblijf mocht voor een foto. Het liefst zou hij zelf een baasje uitkiezen, want hij kon haast niet
blijven stil zitten. Met zijn 55 kilo en
zijn enthousiasme heeft Willem wel
een sterke baas nodig en waarschijnlijk ook nog een opvoedcursus. Maar leuk is hij wel. Bij het
Kerbert Dierentehuis lopen ze met
hem weg. U straks misschien ook?
Willem is een van de vele dieren
die zijn gevonden in de regio. Hij
stond vastgebonden aan een hek
bij een dierenbegraafplaats. Maar
er zijn nog veel meer dieren gevonden, of achtergelaten in het pension, zoals Spikey, een jonge mooie
hond.
Bij de Dierenambulance weten ze
er alles van. Regelmatig brengen
ze katten en honden naar het Kerbert Dierentehuis. Alle bezoekers
van de open dag zijn onder de indruk als ze de verhalen van de dieren horen. Gelukkig zijn er genoeg
mensen die wel om dieren geven
en een dier een nieuw thuis gunnen. Op de open dag waren er al-

lerlei kramen en ook een demonstratie met speurhonden. ,,Speuren is geschikt voor elke hond,’’
zegt instructeur Cor Oldenburg van
Speurhonden Instructieschool. ,,Elke hond vindt het fantastisch om te
speuren. Ook oudere honden kunnen op deze manier lang actief blijven. En ook de bazen vinden het
leuk.’’ Bazin Catharina speurt met
labrador Willem, die hevig snuivend naar speciale geurbuisjes
zoekt. Soms binnen tien seconden
vindt hij zijn buit en krijgt dan zijn
speeltje als beloning. Speurhonden
ademen tijdens het zoeken kort en
snel, waardoor het speuren best
vermoeiend kan zijn. Maar ze zijn
dolenthousiast bezig. Een cursus
kan zowel individueel als in een
groep. Zie ook www.speurhondeninstructieschool.nl of www.kerbertdierentehuis.nl Alle dieren die
nog een baasje zoeken staan op de
site. (Karin Dekkers)

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 1 oktober werd er weer gekorfbald. De
meiden van DKV E2 verloren nipt
van Haarlem E3 met 1-0. Volgens
coach Nienke werd er supergoed
gespeeld. DKV D1 is kampioen
geworden tegen OKV D2. De eerste helft ging het moeizaam, gezien de 1-3 ruststand. De tweede
helft werd er wel geconcentreerd
gestart en liepen de kampioenen
uit naar maar liefst 2-9!
Sylvie scoorde een prachtig afstandsschot. Volgende week spelen ze de laatste veldwedstrijd,
als ze winnen zijn ze ongeslagen.
De C2 had een zware dag tegen
Rapid C2, ze verloren met 0-14.
De C1 doet het ontzettend goed.
Ze hebben alle wedstrijden gewonnen en gaan ook voor het
kampioenschap. Er werd in het
begin moeizaam gescoord, hoewel DKV sterker was. Jorrit en
Maureen scoorden 1-0 en 2-0.
Hard werken voor elkaar en een
paar wissels zorgden er voor dat
er toch nog met 7-1 werd gewonnen. De B1 is ook nog in de race
voor het kampioenschap. Er werd
gewonnen van ZKV B2 met 12-3.

Het aantal kansen was zo groot
dat de uitslag ook het dubbele
had kunnen zijn. Deze wedstrijd
hebben Matthé, Denise, Joram,
Bjarne en Jip voor de doelpunten gezorgd. Het doelpunt van Jip
was een prachtig schot van ver.
Belangstelling voor korfbal? Zaterdag 29 oktober is er in sporthal
Zeewijk een open dag van 12 .00
tot 14.00 uur voor kinderen van 4
tot 10 jaar.

Circus bij de Hoeksteen
Velserbroek - Basisschool De
Hoeksteen bestaat 25 jaar. Met
een groot echt circus naast de
school geeft de Hoeksteen daar
deze week aandacht aan. De kinderen van de school wisten van
niets, maar begonnen vorige week
een vermoedde te krijgen. Want
net als bij elke ander circus, stonden de aankondigingsborden een
week van te voren verspreid in de
wijk aan de lantaarnpalen.
‘Komt het circus, meester?’ vroegen de kinderen gespannen.
Maar de kinderen moesten geduldig zijn, want de meesters en juffen van de school vertelde niets!
Tot donderdag clown Ron Ronell
een bezoek gaf aan de school. In
de aula kregen de kinderen te horen dat Circus Hoeksteen zou komen. De kinderen ware dol enthousiast, maar dat er ook een
écht circus naast de school zou
komen te staan, had niemand verwacht.
Zondagavond kwam circus Etoile, het professionele, draaiende
circus dat de school in dit project ondersteund, de tent opbouwen. Dat viel in de buurt gelijk op
en het duurde daarom ook niet
lang voordat de politie polshoogte kwam nemen. Na het vertonen
van de vergunning en de uitleg
die daarbij hoorde kon de politie
een terugkoppeling doen aan de
oplettende buurtbewoners die altijd zo mooi de school in de avond
in de gaten houden. De school
had namelijk bewust niets aan de
buurtbewoners gezegd, omdat ze
de verrassing voor haar leerlingen
niet wilde verklappen.
En de verrassing was groot maandagochtend. De vrolijke circusmuziek klonk door de straten en

stond er een grote circustent pal
naast de school. Alle kinderen keken hun ogen uit. De kinderen en
ouders verzamelden zich voor de
voordeur van de school en klokslag 08.30 uur begon het geroffel.
De schooldeur ging open en de
leerkrachten kwamen verkleed in
circustenue naar buiten.
Toen er een pad gemaakt was van
de voordeur van de school naar
ingang van het circus, kwam de
directeur van de school als circusdirecteur naar buiten. Na een
paar plechtige woorden - en het
grote nieuws dat rekenen en taal
voor een hele week aan de kant
geschoven wordt - opende de ‘tijdelijke circusdirecteur’ het circusproject met een knip van de
schaar door een lintje.
In de feestweek zullen de kinderen oefenen voor twee galashows
die zij opvoeren voor de ouders
en grootouders. Circus Etoile, van
Ron Ronell, begeleidt de school
hierbij. Uniek is dat dit circus een
professioneel en draaiend circus
is. Op woensdagochtend staat er
daarom ook een kindershow gepland, waarin Etoile zijn kunsten
aan de leerlingen zal vertonen.
Ook vrijdag ochtend staat er een
grote verassing gepland voor de
leerlingen, maar daarover kunnen
we niet zoveel zeggen, want ook
de leerlingen van de school lezen
deze krant. Dat er suikerspinnen,
popcorn en luchtkussens aan te
pas komen geeft wel alvast een
idee. Met de galashow voor de
ouders wordt het circusfeest afgerond. Een feest ter ere van het
25-jarig bestaan van de school en
waar de kinderen van de school
over 25 jaar nog steeds met een
glimlach aan terug zullen denken.

Canadese crooner Matt
Dusk in Thalia Theater
IJmuiden - Liefhebbers van de
muziek van Michael Bublé, Frank
Sinatra en Dean Martin kunnen 6
november hun hart ophalen: Matt
Dusk komt naar Thalia Theater aan
de Breesaapstraat 52. Voor degenen die nog nooit van dit fenomeen
gehoord hebben: Matt Dusk is samen met collega en vriend Michael
Bublé één van de meest geliefde
jazzvocalisten van Canada en staat
op het punt om ook de rest van de
wereld te veroveren. Een crooner in

de lijn van Frank Sinatra met dito
persoonlijkheid, stem en charisma.
Op het podium wordt duidelijk dat
Matt Dusk niet alleen enorm muzikaal is maar ook een entertainer
pur sang. Samen met zijn 9-koppige band brengt hij de nummers
met groot gevoel voor show. Dit
bracht hem onder andere naar de
entertainmenthoofdstad van de
wereld, Las Vegas en in 2010 naar
het North Sea Jazz festival in Rotterdam.

Velsen-Zuid - Werkt u mee aan
het onderhoud van de tuinen en
het parkbos van Beeckestijn?
Men gaat van start met een tuinploeg op Beeckestijn. Twee keer
per maand wordt er op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00
uur gewerkt Wilt u meehelpen?
Verzamelen om 13 uur en dan
naar de werklocatie van die middag. Natuurmonumenten zorgt
voor begeleiding, schoenen, gereedschap en handschoenen.
Meer informatie en aanmelding
bij Marloes Pouw, boswachter Natuurmonumenten, 075-6472040 of
m.pouw@natuurmonumenten.nl

Dr. T. Roy &
The Rockets
in Stage Café
IJmuiden - Deze Beverwijkse
topformatie komt zondag 9 oktober naar het Stage Café van het
Witte Theater aan de Kanaalstraat
257, om het publiek te laten kennismaken met hun nieuwe formatie. Dr. T. Roy & the Rockets is de
nieuwe naam want voorheen was
het de Soulsurvivors. Het repertoire bestaat uit classic- en eigentijdse rocknummers zoals ZZ Top
- en het betere bluesrock werk. T.
Roy bestaat uit: Ruud Huhl - TrinityRoy - Jeroen Zoeteman - Robert
Thurlings - Katinka Collee. Stage
Café begint om 17.30 uur. De toegang is gratis.

Fietsendief
Regio - Surveillerende politiemensen zagen vorige week
woensdagmiddag rond 15.30 uur
een onafgesloten fiets staan aan
het Beverhof in Beverwijk. Toen de
fiets plotseling door een 41-jarige
IJmuidenaar werd meegenomen,
controleerden de agenten of de
fiets wel van hem was. Dit bleek
niet het geval, de man had de fiets
gestolen. Hierop is hij aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor.

ReinUnie
heet nu HVC
Velsen - Afvalinzamel- en reinigingsbedrijf ReinUnie zet de
dienstverlening vanaf 1 oktober
2011 voort onder de naam HVC.
De naamswijziging zorgt voor één
gezicht van de onderdelen en activiteiten van energie- en afvalnutsbedrijf HVC. ReinUnie werd
in 2007 door HVC overgenomen Vanaf 1 oktober 2011 kunnen burgers van deze gemeenten
voor vragen en opmerkingen over
de dienstverlening contact opnemen met HVC via het bekende telefoonnummer 0255-566166. Op
www.hvcinzameling.nl staat informatie over afvalstromen en de
manier waarop inwoners het afval
kwijt kunnen.

pagina 14

6 oktober 2011

CDA-fracties: geen fusie,
meer samenwerking

Opbrengst
KWF Kankerbestrijding
Regio - Het is weer gelukt
om 250 collectanten in de Gemeente Velsen te mobiliseren voor de collecte 2011 van
KWF Kankerbestrijding. De
eerste helft van de week was
er veel regen, maar de meeste collectanten stoorden zich
daar niet aan. Wil je nog een
keer de huizen bezoeken dan
moet je vroeg in de week beginnen is het devies. Na een
bijeenkomst met de wijkhoofden waar zij hun verhalen uit
het veld vertellen, kwam er een
mooi bedrag uitrollen. Voor Velsen-Noord 2.518, 50 euro. Velserbroek 10. 243.08 euro en de
overige woonkernen van Velsen waren goed voor 30.804,69
euro waarbij ook de collecte bij
de Hiswa een bedrag van 3000
euro, opleverde, een totaalbedrag van 43.566,27 euro werd
door Stineke Alsema en Fred
van Dam bekend gemaakt. Een
woord van dank ging uit naar
mevrouw Ton van Heel- Montijn uit Santpoort-Zuid voor
haar jarenlange inzet meer dan
30 jaar.

Workshop
herinneringsjas
Santpoort-Zuid - Ter voorbereiding op de Allerzielen Velsen Verlicht avond, die dit jaar
woensdag 9 november plaatsvindt op begraafplaats de Biezen, wordt er een workshop gegeven waarin deelnemers worden uitgenodigd samen te werken aan een herinneringsjas.
Tijdens het maken van de jas
worden de dierbare overledenen herdacht en herinneringen met elkaar gedeeld. Op de
workshopavond is een basisjas aanwezig van warme stof.
Er is een mand met lapjes, maar
deelnemers kunnen vooral ook
zelf lapjes stof meenemen die
herinneren aan hen die zij liefhadden. Zoals een stukje shawl
die iemand altijd droeg, een
slabbetje van een overleden
kleinkind, een lapje die doet
herinneren aan de mooie blauwe ogen. De lapjes worden op
de jas genaaid en terwijl iedereen bezig is worden de verhalen
aan elkaar verteld. De verhalen
zullen een inspiratie zijn voor
een verhalenvertelster die op
de Allerzielenavond aanwezig
is en de verhalen zal delen met
de bezoekers. Dat kan herkenning opleveren. De workshop
wordt creatief en kunstzinnig
begeleid door Afke Spaargaren.
Men is van harte welkom hieraan mee te doen op donderdag
13 oktober van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur in de gemeentelijke wijkpost, W. Daniëlslaan 53.
Opgeven kan via 06-57548724.
Zie ook www.allerzielenvelsen.
nl. De toegang is gratis.

Nieuw speeltoestel
bij De Boekanier
IJmuiden - Eindelijk staat het er!
Een fantastisch nieuw duikelrek
waar de kinderen van De Boekanier erg veel plezier aan zullen
beleven, en niet alleen de kinderen van de school, maar ook de
kinderen uit de buurt en de kinderen van bso De Blauwe Kabeljauw. De ouderraad van De Boe-

kanier heeft voor de aanschaf
hiervan een bijdrage gekregen
uit het Schipholfonds.
Het bedrag, dat er nog bijgepast
diende te worden, heeft de ouderraad verdiend door het houden van een Fancy Fair, overigens een vrijwel jaarlijks terugkerende activiteit in het voorjaar.

Regio - De vier CDA-fracties in
de gemeenteraden van Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen
zijn van mening dat een IJmondiale fusie ongewenst is. Een verdere
samenwerking tussen de gemeenten moet echter versneld worden
vormgegeven. De eerste stap is de
vorming van een regionaal economisch bureau, dat nog dit jaar van
de grond moet komen.
Het CDA hecht aan kleinschaligheid en wil dus het lokaal bestuur
dicht bij de burger houden. Het
gaat de partij zowel om het grotere belang als de menselijke maat.
De IJmond is een stedelijk en
groen gebied waar wonen, werken en recreëren nauw met elkaar verweven zijn. Elke gemeente afzonderlijk kan deze problematiek niet op een effectieve manier
aanpakken. Daarom is samenwerking geboden. Het CDA ziet voor-

al samenwerkingsmogelijkheden
op het gebied van economie en
toerisme, bereikbaarheid, zorg en
leefbaarheid.
De IJmondgemeenten zijn eerder
dit jaar vanuit het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van verdere samenwerking.
Het CDA neemt dit signaal uitermate serieus en wil op korte termijn actie. Wat de fracties betreft
wordt een onderzoek opgestart
naar deze samenwerking en de
wijze waarop deze vorm dient te
krijgen; een zogenaamd kansenonderzoek. Het blijft niet alleen bij
onderzoek, het CDA wil dat nog dit
jaar een regionaal economisch bureau wordt opgericht. Zeker in deze tijden moeten alle economische
kansen worden benut.
Alle fracties zullen dit initiatief in
de eigen gemeente inbrengen.

Veiligheid medewerkers
gemeente Velsen
Velsen - Hoe veilig kunnen medewerkers van de gemeente Velsen hun werk doen?
Worden ze wel eens bedreigd en
voldoen de werkplekken van onder meer het baliepersoneel aan
de eisen die de wet daaraan stelt?
Raadslid Beryl Dreijer wil weten
van burgemeester en wethouders
of de gemeente Velsen als werkgever er alles aan doet om de veiligheid van haar medewerkers te
beschermen.
De cijfers zijn namelijk zorgelijk.
Twee op de drie werknemers met
een ‘publieke taak’ hebben bij de
uitvoering van hun werkzaamheden te maken gehad met geweld
en/of agressie. In de meeste gevallen gaat het om verbaal geweld, zo blijkt uit onderzoek van
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Het gaat dan om politie, ambu-

lancepersoneel, toezichthouders,
ambtenaren van openbare werken, maar ook om het baliepersoneel in het stadhuis.
Dreijer: ,,Het is volstrekt onaanvaardbaar dat mensen die werk
doen dat voor ons allemaal belangrijk is, hun werk niet veilig
kunnen uitvoeren. De gemeente moet er als werkgever dan ook
alles aan doen een veilige werkomgeving te bieden. Ik wil weten
of de gemeente dat heeft gedaan.
Het moet duidelijk zijn dat de gemeente Velsen vierkant achter
haar medewerkers staat.” In juli van dit jaar hebben de ministers Donner (CDA) en Opstelten
(VVD) in een brief aan de tweede
kamer aangegeven met een aanvullend pakket aan maatregelen
te komen dat ertoe moeten leiden
dat in 2015 het aantal incidenten
met een kwart is verminderd.

U kent het wel: een puber, net
begonnen op de middelbare school, eerste uitstapje met
school voor een project, met de
trein op weg, verzamelen bij het
station Driehuis, vorige week
maandag om 8.40 uur.
Ruim drie uur later: een telefoontje op mijn mobiel:
‘Mam, ik heb vanochtend mijn
rugtas laten staan bij de skatebaan bij het station! Als we
hem daar lang laten staan, is ie
vast wel weg!’ Tja, toch zonde;
zo goedkoop zijn die rugzakken
nou ook weer niet en behalve een lunchpakket zat er ook

een rekenmachine en agenda
in.... dus ik doe een poging! Ik
spring in de auto en spoed mij
naar Driehuis. Op de bewuste
plek is geen rugzak te zien. Hopelijk is iemand op het idee gekomen de tas af te geven bij de
school. En laat dat inderdaad
zo zijn.
Dus bij deze, onze hartelijke
dank aan de oplettende voorbijganger, die zo lief is geweest en
de moeite heeft willen nemen
om de tas naar school te brengen. Ik hoop dat hij/zij dit leest!
Sylvia Labordus,Driehuis

Nederlands damesteam
te gast bij Stormvogels
IJmuiden - Woensdag 21 september streek het Nederlands Damesteam onder 17 jaar neer op Sportpark Zeewijk in IJmuiden. Zowel
de A-selectie als het Schaduwteam waren van de partij zodat
in totaal 36 geselecteerde speelsters uit heel Nederland een ‘dagje IJmuiden’ deden. Vanaf elf uur
verzamelden de speelsters en begeleiding zich in de kantine van
Stormvogels om in het begin van
de middag een training af te werken. Aansluitend hierop werd op
het complex van Stormvogels een
lunch genuttigd waarna een oefenwedstrijd op het programma
stond tegen de C-1 junioren van
deze vereniging. Een wedstrijd
van 2 x 45 minuten stond op het
programma, gesplitst in een eerste helft waarin de A-selectie het
tegen de jongens opnam en een
tweede helft waarin het Schaduwteam acteerde tegen de bijna vier
jaar jongere spelers van Stormvogels C-1. Ondanks het flinke
veldoverwicht dat het Nederlands
team de eerste helft had wisten zij
slechts twee maal te scoren. Geen
slechte prestatie van de ‘Vogels’
gezien het feit dat rond de 25ste
minuut het nationale team ververst
werd door maar liefst zeven nieuwe speelsters in te brengen !!! Na

het wisselen van speelhelft kreeg
het Schaduwteam de gelegenheid
hun krachten te meten met de jongens, die intussen door hadden
dat met “damesvoetbal” niet viel
te spotten. Er zat veel techniek en
beweging in het spel van de ‘meiden’, in hoog tempo circuleerde de
bal rond en langzamerhand liepen
de dames uit naar een ruime 7-0
overwinning. Dat lijkt een flinke
nederlaag voor het jeugdige C-1
team maar ook tijdens de tweede
helft werden zes spelers gewisseld
voor verse krachten. Bij Stormvogels C-1 was de pijp aan het eind
van de wedstrijd leeg maar konden ze tevreden terugkijken op
een zinvolle oefenpartij tegen dames die over niet al te lange tijd
zullen behoren tot de top van het
Nederlands Damesvoetbal !!!
Aansluitend hierop waren alle spelers en speelsters uitgenodigd om
het ‘echte’ Nederlands Dameselftal in het Tata Steel Stadion aan te
moedigen tijdens hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK tegen
Servië (uitslag 6-0).
Zowel Stormvogels als de KNVB
waren bijzonder tevreden over de
gang van zaken deze dag en sloten niet uit dat dit in de toekomst
meer zal gaan voorkomen. (Hans
Willemse)
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Zaterdag 8 oktober groot feest

Basketbalclub Akrides bestaat 50 jaar
Velsen - Vanwege het 50-jarig bestaan van Velser basketballclub Akrides is het zaterdag
8 oktober in sporthal IJmuidenOost groot feest. De opening is
om 10.00 door wethouder Annette Baerleveldt. Tot 12.00 uur
is er een basketbalclinic met
Vincent Krieger en Niels Meijer, beide oud-internationals en
oudspelers van landskampioen
Zorg en Zekerheid Leiden. Ook
niet- leden tot en met 17 jaar
zijn welkom om mee te doen als
zij sportkleding en –schoenen
meenemen. Van 13.00 tot 17.00
uur is er een zeskamp voor leden, families en andere samengestelde teams. Dan is om 16.00
uur een optreden van oud-Akridesser Gerard Alderliefste en
Akrideslid Jurre van der Linden.
Om 18.00 uur zal burgemeester
Franc Weerwind een toepasselijk woordje doen. Van 17.00 tot
1.00 uur is er een reünie voor alle Akridessers en oud-Akridessers.
Omdat het adres van de meeste oud-Akridessers niet meer
te achterhalen is, het verzoek
om oud-leden te attenderen op
het jubileum en de reünie. Op
de Akridessite www.Akrides.nl
staan al wat namen van mensen, die zich hebben aangemeld. Maar ook zonder aanmel-

ding ben je van harte welkom.
Het 50-jarig bestaan is een goede reden om terug te kijken en
enkele hoogtepunten uit de historie te laten passeren. Dit keer
de periode van 1961 tot en met
1980.
Op 5 oktober 1961 richtte Joop
Roosenstein, gymleraar van het
toenmalige Paulinum, de rooms
katholieke
basketbalvereniging Akrides op. Akrides betekent sprinkhanen en geeft aan
dat de naam verbonden is met
het gymnasium. Het logo van
de club is nog altijd de sprinkhaan, ontworpen door een leerling van het Paulinum, de school
voor aanstaande paters en missionarissen. De trainingen vonden plaats in de gymzaal van
deze school, nu het Ichthus Lyceum geheten. Nog steeds is
deze school de grote leverancier van Akridesleden.
Hoogtepunten in de jaren zestig waren de uitwisselingen met
Bergisch Gladbach, BCA’60 uit
Apeldoorn en Rockycany uit
Tsjecho-Slowakije. Verder organiseerde Akrides twee internationale toernooien tijdens de
Velser Sportweek.
In 1970 werd Akrides (heren)
kampioen van het district Haarlem. Het ledenaantal steeg van

50 leden in 1966 naar 220 in
1972. Een van de hoogtepunten was de bekerwedstrijd uit
tegen BS Leiden. Er werd in de
Groenoordhallen weliswaar met
123-76 verloren, maar dat twee
bussen met supporters meereisden was uniek.
Op 13 april 1974 werd Akrides
(heren) kampioen van de 2de
divisie tegen plaatsgenoot en
concurrent Exercitia met 9064.(zie foto). Staande van links
naar rechts: Hans van der Bruggen, Dominico Proto, Gerard
Meijer, Peter Zomer, Cor Haver, Joop van Rijn, Loek Wessel,
Hans Meijer, Hans Booden, Simon Kunst
Hurkend van links naar rechts:
Kees Kaandorp, Ko Haver, Jos
Meijer en Henk Wessel.
Dat eredivisieteams nog een
maatje te groot waren bewezen het Blue Demonstoernooi in
Cork (Ierland) en het eigen internationale Akrides-kersttoernooi met onder andere Gerard
de Lange, Arke Stars en de winnaar van dat toernooi, het Rose
Hulman Institute uit Amerika.
In dat jaar, 1975, werd het
300ste lid, Monique Pluimert,
ingeschreven en hoorde Akrides bij de tien grootste basketbalclubs van Nederland. En dat
is anno 2011 nog steeds zo.

toernooi voor middelbare scholen. Later zou dit toernooi verdwijnen doordat door fusies
het aantal scholen was gereduceerd. Daarvoor in de plaats
kwam in 1984 het schoolbasketbal voor de basisscholen. Dat
toernooi wordt nog steeds met
succes georganiseerd.
Rondom 1980 werd door Akrides een aantal toptoernooien georganiseerd met als topper een vierlandentoernooi voor
dames met Olympisch kampioen Rusland, Tsjecho-Slowakije,
West Duitsland en Nederland.

Concert in de
Engelmunduskerk

Zorgvrij zoekt
feestelijke
vrijwilligers
Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij zoekt een aantal vaste
vrijwilligers die vanaf januari 2012
ongeveer twee keer per maand
een verjaardagspartijtje op Zorgvrij willen begeleiden. Zo’n partijtje vindt plaats op woensdag,
zaterdag en zondag van 13.30
tot 16.00 uur. De leeftijdscategorie van de kinderen is 5 tot 7 jaar,
waarbij er maximaal tien kinderen
deelnemen. De kinderen krijgen
een overall aan en worden geschminkt. Vervolgens gaan ze allerlei spelletjes doen in en om de
boerderij. Jij begeleidt het geheel,
maar de ouders blijven er altijd
bij. Zorgvrij heeft tien vaste medewerkers en circa 35 vrijwilligers
die zich inzetten voor verschillende activiteiten op de boerderij. Je komt terecht in een gezellig, informeel team en werkt bovendien in het groen, op één van
de mooiste plekken in de Randstad. Zorgvrij zoekt personen van
minimaal 18 jaar oud, die ervaring
en affiniteit met kinderen hebben.
Zij moeten geen problemen hebben om tussen de dieren te werken en niet bang zijn voor vieze handen. Meer informatie: Karin Drijver via e-mail: kdrijver@recreatienoordholland.nl of telefoon
023-5202828.

In 1976 organiseerde Akrides in
het kader van 100 jaar Noordzeekanaal een toernooi met vier
eredivisieclubs, te weten Buitoni (Flamingo’s) uit Haarlem, Pioneer Punch uit Delft, Remington
uit Den Bosch en Delta Lloyd uit
Amsterdam. Ook werd het jongensjuniorenteam 2de van Nederland.
Op 11 april 1978 werd Akrides
(dames) 1ste van het district
Haarlem en promoveerde naar
de rayon 1e klasse.
In 1978 organiseerde Akrides
het eerste school basketbal-

Obstakelwedstrijd
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag werd er op Hofstede
de Kruidberg een obstakelwedstrijd te paard gehouden.
Op deze zonovergoten oktoberdag deden maar liefst 15 combinaties mee aan de 15 obstakels
die in en rondom de boerderij
stonden. De combinaties moesten o.a. door een douchegordijn
heen, door een “waterbak” van
plastic flesjes, onder een partytent, over een groot blauw plastic zeil lopen en een sprong maken over een kartonnen hindernis.
Ook gingen de paarden voetballen met een bal van bijna een meter doorsnede. Dit
lijkt allemaal heel eenvoudig,
maar voor paarden is dit niet

iets wat ze dagelijks doen. Ook
moest een rebus opgelost worden en moesten de deelnemers
raden uit welk jaar de boerderij stamt: Hofstede De Kruidberg wordt voor het eerst genoemd in 1584. In 1682 werd
het gekocht door Stadhouderkoning Willem III en in gebruik
genomen als jachtverblijf. De
deelnemers konden in totaal
kon 150 punten winnen en aan
het eind van deze sportieve, gezellige dag werd de uitslag bekend gemaakt: Louise Jakobs
won de eerste prijs op Domian
met maar liefst 147 punten, Anja Vogel werd tweede op Kyra
met 127 punten en Kelly van der
Meer werd derde op Sultan met
117 punten.

Velsen-Zuid - Ingeklemd door
snelwegen en het Noordzeekanaal ligt een zeldzaam stukje Nederland. Veel Nederlanders rijden hier met grote snelheid voorbij. Nu heeft u de kans
om keer te stoppen met een rede. Een schitterend concert in
13e eeuwse Engelmunduskerk
van Velsen-Zuid.
U kunt luisteren naar de Griekse cellist Antonis Pratsinakis. Hij
zal een beroemde Cellosuite van
Bach spelen. Ook kunt u luisteren naar sopraan Evelyn Dijk
met begeleiding van Bart Klijnsmit in motetten over de liefde
(bewerkingen van het bijbel-

boek ‘Hooglied’ van onder andere Monteverdi, Bernardi en
Grandi.
Tot slot een werk van Fiocco,
componist uit de 18e eeuw, deze
componist is niet bekend bij het
publiek maar heeft schitterende
muziek geschreven en woonde
en werkte in Brussel. Zijn muziek is een mix van franse en italiaanse barok maar lijkt ook erg
op de muziek van Händel. Dit
wordt een zeldzaam mooi en gevarieerd concert in de schitterende ambiance.
Het concert wordt gegeven op
zondag 9 oktober om 16.00 uur.
De toegang bedraagt 10 euro.

Politie houdt doorrijders
na aanrijding aan
Santpoort-Noord
Vorige week donderdag omstreek
14.40 uur werd bij de politie gemeld dat op een parkeerplaats
aan de Vlietweg een auto tegen een busje was aangereden,
maar daarna was weggereden.
Oplettende getuigen hadden
een goede beschrijving van de
opvallende auto doorgegeven
aan de politie. Agenten zagen

korte tijd later op de Zeeweg
in IJmuiden een auto rijden die
aan de beschrijving voldeed.
De twee inzittenden verklaarden in eerste instantie geen
aanrijding te hebben gehad,
vrijwel direct gaven ze toe wel
te zijn doorgereden na een aanrijding. De 18-jarige Bennebroekse bestuurder is aangehouden.
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Akrides verliest ook
eerste thuiswedstrijd

Achtste
Witteveen
Open groot
succes
Velsen-Zuid - Prachtig weer,
een goede opkomst en een prima sfeer. Het achtste Witteveen
Open Golftoernooi op vrijdag
30 september is een groot succes geworden. De scooter, bestemd voor wie een hole-in-one
zou slaan, kende bijna een winnaar. Die kans was natuurlijk ook
maar klein. Het balletje van Ron
Breur van Spiering Installatietechniek lijkt recht op zijn doel
af te rollen, maar komt drie meter voor de hole tot stilstand. Een
paar Flights later komt Raymond
Landwehr-Johann van Tuin Totaal met anderhalve meter het
dichtst in de buurt. Daarmee
blijven ook andere mooie prijzen,
zoals een iPhone en iPad, nog
even op de plank liggen. ,,Die
kan men winnen als het balletje
binnen een straal van 30 centimeter van de rand van de hole
zou komen”, legt algemeen directeur Vincent Klopper van Witteveen uit. ,,Volgend jaar passen
we het aan, dan trekken we een
cirkel van een meter!” Aan het
golftoernooi, met als hoofdsponsor Kyocera, doen ruim honderd
deelnemers van tachtig bedrijven mee. De relaties van Witteveen Kantoorinstallaties zijn afkomstig uit heel Noord-Holland
en ook daarbuiten. Veertig personen volgen een clinic, zestig ervaren spelers lopen een
18 holes wedstrijd. Uiteindelijk
wordt deze wedstrijd gewonnen
door Lars van der Welle van ING.
De winnaar van de wedstrijd
voor de clinic-deelnemers is de
flight van Jan Willem de Kam van
Vepa uit Hoogeveen. Na afloop
kunnen de deelnemers zich nog
even uitleven in een partijtje ‘eilandje meppen’. Wie het lukt om
het balletje op een eilandje in de
vijver te slaan, krijgt een arrangement voor twee personen voor
2Generations op 5 november.
Het lukt uiteindelijk één deelnemer met een bal die via het water
op het stukje land stuitert.

Rotary Club Velsen
sponsort goede doelen
Velsen-Zuid - De Theeschenkerij in Park Velserbeek vormde
donderdag het stralende decor voor de uitreiking van een
viertal cheques die door Rotary Club Velsen (RCV) voor een
aantal goede doelen waren bestemd. Het totale sponsorbedrag bedroeg 53.000 euro, zijnde de opbrengst van de Highland Games 2011 die elke twee
jaar worden georganiseerd en
waar traditioneel goede doelen
mee worden ondersteund. Tijdens de druk bezochte lunchbijeenkomst met zo’n vijftig leden en genodigden viel de eer
te beurt aan de voorzitter, Piet
Bogaart, om de namen van de
genomineerden bekend te maken.
Vóór de namen van de genomineerden te onthullen zette
hij nog even het belang van de
Highland Games uiteen. ,, Mede dankzij de opbrengsten die
hieruit voortkomen kunnen wij
als RCV onze doelstellingen
verwezenlijken die bestaan uit
het verlenen van steun aan
personen die hulp behoeven.
Maar ook instellingen met een
algemeen maatschappelijk belang die bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen vallen onder ons dienstideaal. Wij richten onze aandacht wat dat betreft niet alleen op de wereld,
maar ook onze Velsense samenleving valt daaronder’’, aldus Piet Bogaart.
En wat dit laatste betreft, de
eerste cheque die hij uitreikte

bleef dicht bij huis. De Stichting Zeekadetkorps IJmuiden,
in de persoon van Zeeofficier
Marco Clots, werd verblijd met
een bedrag van 10.000 euro,
bedoeld om de aanschaf van
een ander schip voor het Zeekadetkorps mogelijk te maken.
De tweede cheque, goed voor
een bedrag van 13.250 euro,
werd in ontvangst genomen
door Marleen Schlüter van
de Stichting Energy4All. Deze
stichting zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
Daarna viel de eer te beurt aan
Sam Leidsman die eveneens
een cheque met hetzelfde bedrag in ontvangst mocht nemen. Met deze ondersteuning
kan de Ds. Rasmus Schmidtschool, gelegen in het oerwoud
in Suriname, nieuw schoolmeubilair en leermiddelen aanschaffen voor de 575 leerlingen.
En tenslotte ging een bedrag
van 16.500 euro over in handen Dr. Hans de Wall van de
Ananse Foundation. Deze organisatie heeft als doel urologische gezondheidszorg van
hoge kwaliteit tegen lage kosten te leveren aan missieziekenhuizen in Afrika.
Over twee jaar zal voor de negende keer dit ludieke en sportieve evenement door de Rotary Club Velsen worden georganiseerd en ook dan zullen er
weer een aantal goede doelen
met een donatie worden verblijd. (Joop Waijenberg)

Medailles voor Oyama
Velserbroek - Zondag hebben
de judoka’s van de Velserbroekse club Oyama goed gepresteerd
tijdens het eerste grote jeugdjudotoernooi in Leimuiden. Maar
liefst vier judoka’s werden kampioen in hun klasse, en gingen
met de gouden medaille naar
huis.
Dat waren Tieko Krijgsman (tot
25 kg), Nathan Buis (tot 33 kg),
Robert Kamphof (tot 43 kg) en
de Georgische judoka Wago

Matitaishvili (tot 65 kg).
Een tweede plaats werd behaald
door Thom Boland (tot 27 kg),
Skip de Bruin (tot 29 kg), Ole van
Ling (tot 30 kg), Emilie Zorge (tot
30 kg), Chris de Groot (tot 32 kg),
Niels van Tunen ( tot 39 kg) en
Joost Hoenderdos (tot 71 kg).
Senna Vergers (tot 31 kg) behaalde de derde plaats. Op 20
november zullen de Oyama judoka’s weer afreizen naar Leimuiden voor de tweede ronde.

IJmuiden - De heren van Velser
Basketbal Club Akrides hebben
na twee uitnederlagen ook de eerste thuiswedstrijd van het seizoen
niet in winst kunnen omzetten. Afgelopen zaterdag werd op de nieuwe parketvloer in de eigen Sporthal
IJmuiden-Oost met 51-58 verloren
van tweede team van eredivisionist
Rotterdam Basketbal. In het openingskwart kwamen beide teams
niet erg makkelijk tot scoren en het
eerste kwart werd afgesloten met
een stand van 9-8. De eerste score
van de wedstrijd was overigens een
fraaie alley-oop met Rotterdammer
Kalvin de Windt als eindstation. Bij
Akrides kwamen shooting guard
Lennart Meijland en small forward
Dario Ribeiro de Carvalho tot respectievelijk vier en drie punten in
kwart één en de andere twee punten van Akrides waren afkomstig
van power forward Dennis Roos.
En Dennis Roos pakte maar liefst
acht rebounds in de eerste periode van tien minuten. In het tweede kwart voegde Lennart Meijland
zeven punten toe aan zijn puntentotaal en kreeg hij hulp van center
Frank de Pagter die vijf punten, vier
rebounds en twee intercepties liet
noteren. Maar mede door de eerste driepunter van de wedstrijd in
de eindfase van de eerste helft die
op naam kwam te staan van Ata Einolhagh had Rotterdam bij de pauze een voorsprong van 24-27.
Na de pauze in het derde kwart

genereerde Akrides maar liefst
twaalf intercepties en met nog ongeveer twee minuten te spelen in
dat kwart had Akrides na een steal
en score van Dylan Pels een voorsprong van 35-32. Daarna verkreeg
Rotterdam vanachter de vrije worplijn alsnog na drie kwarten een
voorsprong van 37-38. Mooiste
score van kwart drie was misschien
wel de dunk van Dylan Pels op assist van Dario Ribeiro de Carvalho.
In het spannende vierde en laatste kwart had Akrides met nog circa twee minuten te spelen na een
score inside van Dennis Roos en
een vrije worp van Dylan Pels nog
een voorsprong van 50-48. Maar
Rotterdam eindigde het duel met
een 10-1 run om de wedstrijd dus
met 51-58 te winnen. Volgende
wedstrijd voor de heren van Velser
Basketbal Club Akrides is wederom een thuiswedstrijd. Op zaterdag
15 oktober staat in Sporthal IJmuiden-Oost voor Akrides de wedstrijd
tegen GOBA uit Gorinchem op het
programma dat in 2009 kampioen
was van de Promotiedivisie. De
wedstrijd begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis. Uitslag: VBC
Akrides - Rotterdam Basketbal 2
51-58 (9-8, 24-27, 37-38). Statistieken: Lennart Meijland 16 punten,
3 rebounds, 2 steals. Dario Ribeiro
de Carvalho 10 punten, 6 rebounds,
6 assists, 7 steals. Dennis Roos 9
punten, 11 rebounds, 2 steals. (Archibald Akerboom)

IJmuider Zee- en Havenmuseum

Vrijwilligers goed
in het zonnetje gezet
IJmuiden - In het kader van ‘het
Europese jaar van de vrijwilliger
heeft het museum al haar actieve
vrijwilligers op vrijdag 30 september een barbecue aangeboden als
dank voor hun grote inzet. Want
zonder al deze vrijwilligers zou dit
prachtige museum niet kunnen
draaien. De datum voor de barbecue was al maanden geleden vastgelegd en wie had kunnen hopen
en vermoeden dat het eind september nog zulk mooi weer zou
worden. Kortom ook de weergoden
werkten mee aan een geslaagde
en welverdiende bijeenkomst.
Van de gelegenheid werd meteen
gebruik gemaakt om een groeps-

foto te maken waarbij een groot
aantal van de vrijwilligers (met name suppoosten en rondleiders) gekleed is in de nieuwe blauwe shirts
met logo. De foto kon dankzij het
mooie weer worden gemaakt in
het buitenmuseum en de fotograaf
is medevrijwilliger Peter Herweijer.
Mocht u na lezing hiervan ook interesse hebben gekregen om u
aan te sluiten bij deze leuke groep
vrijwilligers, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Hutter. Zij
is via het museum te bereiken op
nummer 0255- 538007. Er is met
name behoefte aan dames en heren voor de receptie en/of museumcafé.
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Herontwikkeling Fort
benoorden Spaarndam
Regio - In de bestuursvergadering van het Recreatieschap
Spaarnwoude is op 30 september met een meerderheid
van stemmen besloten verder
te gaan met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. De gemeenten Haarlem
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude stemden tegen. Er zijn
er door het bestuur een aantal
voorwaarden opgenomen.
Deze voorwaarden zijn: De pitchen puttbaan wordt geschrapt. Er
moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de verkeersdruk. Aandacht voor natuurontwikkeling (de natuurtoets, hierbij worden de adviezen van de
stadsecologen meegenomen). Er
wordt een plan gemaakt om de
omwonenden en belanghebben-

den te betrekken bij de verdere
ontwikkeling.
Met de stemming in de bestuursvergadering is een belangrijke stap gezet om te komen tot de uitgebreide restauratie van het fort, de inrichting
van een bezoekerscentrum voor
de Stelling van Amsterdam en
een vakantiepark. Er kan worden
gestart met de vervolgprocedures. De uitwerking van het plan
wordt steeds getoetst aan de gestelde voorwaarden en voorgelegd aan het bestuur. De afgelopen periode is door de bestuursleden gebruikt om de stemming
te peilen binnen de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten. Op basis hiervan hebben de verschillende bestuursleden hun standpunt bepaald.

Jubileum 25 jaar Velserbroek

Twee spectaculaire
eindfeesten in november
Velserbroek - Vrijdagavond 18
en zaterdagavond 19 november viert het 25-jarige Velserbroek een DJ party en een slotfeest bij Villa Westend aan de
Westbroekplas. Muzikanten en
dj’s bouwen deze avonden een
grootse DJ party en groots slotfeest voor heel Velserbroek en
omgeving.
De dj’s tijdens het jongerenfeest
op 18 november zijn de twee
grootheden Martijn Kolkman
en Menno de Boer. Bij het slotfeest op zaterdagavond 19 november zullen Dean Saunders
en de band The Recipe Supersized optreden. Alle hits in de
mix, de lekkerste dansbare bekende covers achter elkaar, dát
is The Recipe Supersized live!
Velserbroek zal zeer zeker gaan
bruisen wanneer rond 23.00 uur
Dean Saunders het podium betreedt. Hij wordt vaak gezien als
‘de broer van Ben’, maar hij is natuurlijk meer dan dat. Op 21 januari 2011 won Dean de talentenjacht Popstars bij SBS6. En
het blijkt een bliksemstart, want
Dean scoort onmiddellijk een
dikke nummer 1-hit met zijn single ‘You And I Both’. Vanaf dat
moment gaat alles voor Dean in

sneltreinvaart: een agenda boordevol optredens en diverse uitnodigingen om aan te schuiven
in de bekende tv-programma’s.
Met een aantal nieuwe singles
op komst heeft Dean vooruitzicht
op een spectaculaire carrière.
Toegangskaarten zijn vanaf heden te koop. De toegangskaarten voor de DJ avond kosten
dankzij de sponsors van 25 jaar
Velserbroek slechts 5 euro. De
DJ party is vanaf 16 jaar. De toegang voor het slotfeest bedraagt
7,50 euro, toegang 18 jaar en
ouder. Kaarten zijn te koop bij
Villa Westend, Bruna, Sportschool Ben Rietdijk en Hair-In
in Velserbroek. Zie voor alle info:
www.25jaarvelserbroek.nl

‘t Mosterdzaadje

Soirée Chantante en
Duo Smirnov& Stam
Santpoort-Noord - Soiree Chantante is een programma vol passie, melancholie en humor waarin Camadou een mix van Franse
chansons uit heden en verleden
presenteert.
Op vrijdag 7 oktober om 20.00
uur in ’t Mosterdzaadje te beleven met Camadou als diva van
het Franse lied, de fluitiste Dasha Beltiukova en de gitarist Hans
van Gelderen. Een duo van grote klasse presenteert zich op zondag 9 oktober om 15.00 uur in ’t
Mosterdzaadje. Het zijn de pianist
Sergey Smirnov en de cellist Willem Stam die twee beroemde en

In het ingezonden stuk omtrent
de slechte verkrijgbaarheid van
OV-chipkaart en het geringe
aantal oplaadpunten stelt de heer
Meirman dat inwoners uit Velserbroek niet in de gelegenheid zijn
in Velserbroek een anonieme OVchipkaart aan te schaffen en/of
op te laden, en hiervoor naar omliggende plaatsen moeten reizen.
Dit is echter niet juist. Bij Bruna Velserbroek zijn al geruime

geliefde sonates laten horen van
Cezar Franck en Sergey Prokofiev. De uit Belarus afkomstige Sergey Smirnov en de Canadese Willem Stam ontmoetten elkaar op
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Zij deden mee aan een
muziekproject van Dmitri Ferschtman en dat werd het begin van
hun buitengewoon fascinerende
samenwerking als duo.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

tijd anonieme OV-chipkaarten te
koop, en er bestaat ook de gelegenheid de OV-chipkaarten op
te laden op een OV-oplaadzuil bij
ons postagentschap.
Graag nodigen wij de heer Meirman uit voor een bezoekje aan
Bruna Velserbroek om een gratis
OV-chipkaart af te halen.
Herman Meijer, Bruna Velserbroek

Sibelius, de componist
van de Finse Wouden

Kennemerlandshow
met veel dieren
Velsen-Zuid - Op zaterdag 8
en zondag 9 oktober organiseert
Sportfokkersvereniging
ZuidKennemerland haar Kennemerlandshow bij Informatieboerderij
Zorgvrij. Naast kippen, konijnen
en cavia’s zijn er dit jaar ook kuikentjes en jonge konijntjes. Verder is er op de Kennemerlandshow het prijzenspel, schminken

Andere
bestemming
Slaperdijk 16

en de kleurplatenwedstrijd en natuurlijk de knuffelhoek met konijnen en cavia’s. Dus kom op zaterdag of zondag langs bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50
en beleef plezier tussen alle dieren. Voor meer informatie kunt u
bellen met het secretariaat van de
vereniging, 023-5382602. Zie ook
www.sv-zuidkennemerland.nl.

Santpoort-Zuid - Sibelius (18651957), componist uit het land van
de bossen en diepe blauwe meren, ontving in 1897 een staatstoelage, maar hij hing zijn lier niet
aan de wilgen. Hij begon toen
zijn belangrijkste werken te componeren. Zijn eerste symfonie dateert uit 1899. De beroemde dirigent Herbert von Karajan noemde de muziek van Sibelius de
meest tijdloze die hij kende. Behalve de veel gearrangeerde Valse Triste, een evergreen van wereldformaat, en zijn onvolprezen
vioolconcert zijn in Nederland
zijn 7 symfonieën minder bekend.
Dit in tegenstelling tot Engeland,
waar de componist zeer gewaar-

deerd wordt en tot de meest gespeelde behoort. Wat Engeland
betreft, het was niemand minder
dan Churchill, die Sibelius - een
verwoed sigarenroker - op zijn
90ste verjaardag een telegram en
een doos sigaren stuurde. In deze lezing is er veel aandacht voor
zijn instrumentele werken en voor
de in Nederland veel te weinig
bekende schitterende liederen.
Kom luisteren naar prachtige muziek en deskundige uitleg van de
Haarlemse dirigent Andre Kaart
in ’t Brederode Huys. Men is van
harte welkom op dinsdag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. De
entree bedraagt 6 euro. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

Santpoort-Noord - Er is al langere tijd geen belangstelling voor
agrarische invulling van het perceel Slaperdijk 16. Daarom stelt
het college van B&W voor de bestemming te wijzigen in ‘Ambachtelijke en verzorgende bedrijven’.
Met deze wijziging is bij de vaststelling van het bestemmingsplan
van Velserbroek al rekening gehouden. Hiermee hoopt men het
perceel te kunnen behouden en er
een goede invulling aan te kunnen
geven. Het ontwerpbesluit wordt
zes weken ter visie gelegd zodat
zienswijzen kunnen worden ingediend.

Meditatieve
viering
Santpoort-Noord - Zondag 9
oktober is in de Naaldkerk aan de
Frans Netscherlaan 12 om 10.30
uur weer een meditatieve viering.
Door middel van woorden, muziek, gebed en symbolen proberen we ons te bezinnen en aandacht te geven aan de dingen die
er toe doen. Thema van deze viering is: ‘Ga niet aan de tijd voorbij’.
De viering wordt muzikaal ondersteund door José van Waveren.

Expositie in ‘t
Brederod Huys
Santpoort-Zuid - Vanuit het
niets is Louise Kroone twaalf jaar
geleden begonnen met schilderen
om te ontdekken of het iets voor
haar zou zijn. Ze kocht verf en
penselen en is thuis gaan oefenen
door vanuit boeken schilderijen
na te maken in olieverf. Dat beviel
zo goed dat ze cursussen is gaan
volgen. Nu werkt ze iedere week
onder de bezielende leiding van
Cécile van Hanja. Kroone schildert
vooral met acrylverf. Haar kleurrijke doeken zijn een lust voor het
oog. De expositie is te zien in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 211. Van 10 oktober tot
4 november op maan- en dinsdag
van 13.30 tot 15.30 uur. Of op afspraak, telefoon 023-5381999.

Geen
planschade
Velserbroek - Het verzoek om
een tegemoetkoming voor planschade van vijf woningeigenaren
in Velserbroek is afgewezen. De
woningeigenaren betogen schade te lijden door de gewijzigde
bouwhoogte van de panden aan
J. Bijhouwerstraat nummers 2 tot
40. De gemeente heeft deskundig extern advies gevraagd. Overeenkomst de uitkomst van het advies is geconcludeerd dat de eigenaren geen planschade lijden. De
verzoeken zijn afgewezen.
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Film in de
Dorpskerk

Nieuw in Spaarnwoude:

Maatschappelijke
stages in het groen
Velsen-Zuid - Caland Lyceum
en het Recreatieschap Spaarnwoude zijn een verbintenis aangegaan rond maatschappelijke
stages. Samen met drie andere scholen, in aanwezigheid van
Jaap Bond, voorzitter van het bestuur van het recreatieschap, is
een intentieovereenkomst getekend. De komende 3 jaar zal
een deel van de leerlingen van
het Caland Lyceum uit Amsterdam West hun maatschappelijke
stage in het groen van Spaarnwoude uitvoeren. De provincie
Noord-Holland heeft subsidie
gegeven voor het mogelijk maken van de stages.
Vanaf dit schooljaar gelden landelijke normen voor maatschappelijkestages in allerlei beroepsvelden, waar iedere leerling in
het voortgezet onderwijs aan
mee moet doen. Deze stages
dragen bij aan de maatschappe-

lijkebetrokkenheid van de kinderen. Uit onderzoek en een aantal proefprojecten bleek dat de
behoefte aan ‘buitenstages’
groot is. Omdat Recreatieschap
Spaarnwoude ruim 3500 hectare groen beheert in de buurt
van het Caland Lyceum was de
combinatie snel gemaakt. En nu
zijn er structurele afspraken gemaaktover de samenwerking
voor de komende 3 jaar.
Leerlingen leren dankzij de stages over natuur en landschap,
en wat er voor nodig is om het
mooi te houden. Zowordt er bijvoorbeeld gesnoeid en opgeruimd of worden wandelroutes
gecontroleerd. Dit levert vanuit
het perspectief van jeugdwelzijn en betrokkenheid bij de natuur maatschappelijke winst op.
Bovendien zijn ze inbeweging in
de buitenlucht en is het gewoon
leuk!

Santpoort-Noord - Op woensdag 12 oktober, om 19.30 uur ,
wordt in het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, Burg.
Enschedélaan 65, de film Un
Prophète van Jacques Audiard
vertoond (Frans gesproken,
Nederlandse ondertiteling). De
19-jarige Malik wordt tot zes
jaar cel veroordeeld en wordt
in de gevangenis door de leider van een Corsicaanse maffiaclan danig in het nauw gebracht. Malik moet vuil werk
voor hem opknappen en moet
zijn eigen medemoslims verraden. Hij kan zich daar niet aan
onttrekken maar voelt zich er
verschrikkelijk onder. Hij leert
de taal van de Corsicanen, leert
van zijn eigen medemoslims lezen en schrijven. Hij krijgt er
een steeds fijnzinniger inzicht
in, waarom de dingen gaan zoals ze gaan in het leven. Slaagt
hij er in gaandeweg ook zijn
eigen plannen te ontwikkelen? Krijgt hij greep op zijn eigen leven, zijn geschiedenis?
Deze film kreeg de Grote Prijs
van het Filmfestival van Cannes
in 2009. De film wordt zonder
pauze vertoond. Na afloop is
er gelegenheid van gedachten
te wisselen. Begeleiding van
de avond door ds. Henk Reefhuis. Toegang (inclusief koffie
of thee) 5 euro.

speler Dave Looijer is gepromoveerd van het vierde naar het
tweede. Jan Burggraaf speelde als eerste remise, Brian Mollenkamp overspeelde zijn tegenstander en won snel, voorzitter Wim Gravemaker deed
eveneens een duit in het zakje door ook een punt bij het totaal te voegen, invaller Richard
Dietvors deed het uitstekend en
won ook zijn partij 0.5-3,5 dat
zag er bijzonder goed uit. Martijn de Roode aan bord 1 kwam
door een fout totaal verloren te
staan maar sleepte er nog een
remise uit 4-4. Helaas verloren
Stefan Fokkink, Dave Looijer en
Rob de Roode die lange tijd zeer
goed stond. De jeugd spelers komen steeds meer opzetten Peter
de Roode moest het onderspit
delven tegen jeugdspeler Wim
Laurens Gravemaker. Bij groep 2
heeft Gijsbert de Bock brutaal de
leiding genomen. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Velserbroek - De volleybalclinic die donderdagavond 29 september in het Velserbroekse Polderhuis heeft plaatsgevonden is
weer een doorslaand succes geworden. Er deden zo’n 85 dames
mee dit jaar. De clinic gaat jaarlijks vooraf aan het HHI -Metaalwerken Damesstratenzaalvolleybaltoernooi Velserbroek. Dit jaar
wordt het toernooi gehouden op
zaterdag 8 oktober.
Velserbroek genoot donderdagavond van de clinic vol sportieve moeders, dochters en buurvrouwen. Jochem de Gruijter
verzorgde de clinic en was met
drie topspelers naar Velserbroek
gekomen om de deelneemsters
aan het toernooi wat kneepjes
bij te brengen. De zeer getrainde
Jochem en zijn mannen en een
dame leerden de dames uit Velserbroek de basisregels van het
volleyballen en er werd hard gewerkt aan het balgevoel. ,,Volleybal is een sport die je niet in
een paar weken leert.’’ Aldus Jo-

chem de Gruijter. ,,Daarom is
training voor de dames en deze
clinic zo belangrijk. Het is heel
leuk dat volleybal door deze clinic en het komende toernooi zo
wordt gepromoot. Het is te hopen dat het heel veel nieuwe leden oplevert voor Volleybalvereniging Smashing Velsen.”
Alle dames kregen na afloop van
de clinic een lootje . Met dit lootje mochten de dames meedoen
aan een loterij in de kantine van
het Polderhuis. De sponsoren
van het toernooi hadden prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
De organisatie (Frans Looij, Jankees Holst en Frank Post) mochten na afloop van de clinic weer
veel complimenten in ontvangst
nemen. Vol vertrouwen gaan ze
met getrainde dames uit Velserbroek het toernooi op 8 oktober
tegemoet. Foto’s van de clinic en
alle informatie over het toernooi
zijn te vinden op de site www.
straatvolley.nl (foto Johan van de
Wijngaart).

VSV en SEW spelen zeker
geen bloedeloze 0-0

Schaakclub Santpoort 2
gelijk tegen Volendam
Velserbroek - De eerste uitwedstrijd van SC Santpoort tegen Volendam was spannend
de beide broers Haver zijn naar
het eerste gegaan en Martijn de
Roode naar het tweede, jeugd-

Clinic vol enthousiaste
volleybaldames

Kermis
Velserbroek
Velserbroek - Tot en met zondag 9 oktober kunnen de inwoners van Velserbroek (en omgeving) zich weer volop vermaken op de kermis op het Vestingplein bij het winkelcentrum. Vele attracties, waaronder de botsauto’s, de Magic Star (wipp), de
Disco Train, het Funhouse en diverse kinderattracties zullen in
Velserbroek aanwezig zijn. Uiteraard zijn er ook de behendigheidsspellen waar altijd mooie
prijzen zijn te winnen en natuurlijk ontbreken de kramen met
lekkernijen niet. Vrijdagavond
zal om circa 21.30 uur een mooi
vuurwerk worden afgestoken.
Zie ook www.kermisvelserbroek.

Velserbroek - Afgelopen zondag kwam SEW uit Nibbixwoud
op bezoek. Deze ploeg had vorige week met maar liefst 7-1 bij
SVW’27 gewonnen, dus VSV was
gewaarschuwd. Deze waarschuwing werd goed opgepikt.
De Velserbroekers begonnen
scherp aan de partij. Het gevaarlijk SEW middenveld werd uitstekend bespeeld en het was dat de
vijandelijke doelman er goed het
oog in had anders was VSV zeker
als bovenliggende partij de rust in
gegaan. Op schoten van Güler en
tweemaal Post redde hij meer dan
voortreffelijk.
Was SEW dan niet gevaarlijk?
Zeker wel, ook doelman Cusell moest een paar keer handelend optreden en één keer redde
grensrechter Kuiper de thuisploeg
door een vijandelijk doelpunt via
scherp vlaggen af te keuren.
Na de pauze bleef de wedstrijd
aantrekkelijk. Beide teams wilden
winnen en dus bleef het spel heen
en weer golven. Een goed teruggelegde bal van Clyde van Klos-

teren werd jammerlijk mis getrapt
door IJssel en een vrije trap van
Post werd wederom door de doelman gekeerd.
Kort voor tijd leek VSV het deksel op de neus te krijgen, maar de
SEW spits kopte rakelings naast
de verre paal. Zo eindigde deze wedstrijd in 0-0, waar het net
zo makkelijk ook 3-3 had kunnen
zijn.
VSV liet zien wel degelijk scherp
te kunnen beginnen en deze
scherpte ook de hele wedstrijd
vast te kunnen houden. Volgende week wacht SVW’27 , dit team
won met 5-1 bij VVW, dus VSV
kan weer vol aan de bak.
VSV 2 speelde enigszins teleurstellend met 1-1 gelijk tegen De
Zouaven. Het tweede worstelde
de hele wedstrijd tegen een vroeg
opgelopen tegentreffer. Uiteindelijk wist Robin Veenstra de gelijkmaker te scoren , waar met name
Safac Kilic dit al veel eerder had
kunnen doen. Dit team moet volgende week naar het altijd lastige
Blauw Wit uit Amsterdam.
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Pieter Vermeulen op
weg naar nieuw locatie
Velsen - ,,Dit is voor ons een
belangrijke stap in de goede
richting’’, dat zei een verheugde
vice-voorzitter Jacques Hagen
gisteravond na afloop van de
raadscarrousel in het gemeentehuis, waar onder meer de herhuisvesting van het museum op
de agenda stond.
,,De aanstelling van een projectleider die het pad moet geen effenen voor een nieuwe locatie
aan het Kennemerstrand strand
is een grote stap voorwaarts’’,
aldus Hagen.
Ook de aanwezige vrijwilligers,
getooid in een passend T-shirt
van het museum, gingen na afloop van de vergadering met
blije gezichten huiswaarts. Want
na het gedwongen vertrek van
het Moerbergplantsoen, jaren
geleden, lijkt er nu toch een einde te komen aan het tijdelijke verblijf in het oude schoolgebouw achter de Jan Campert school aan de Driehuizerkerkweg.
Aan het begin van de raadssessie werd door een drietal sprekers gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. Vanzelfsprekend door twee vertegenwoordigers van het museum,
maar ook door Klaas de Jong,
beheerder van het Park ZuidKennemerland. Namens Natuurmonumenten hield hij een
pleidooi voor het in stand houden van het museum en wel
speciaal op de beoogde, nieuwe locatie aan het Kennemerstrand waar Natuurmonumenten één van de nieuwe informatiepunten wil vestigen.
,,Wij zijn al langere tijd hierover
in gesprek met zowel de gemeente als het Pieter Vermeulen Museum. Inmiddels hebben
we een goede band met elkaar
opgebouwd en we zien duide-

lijk de pluspunten van een combinatie die, wat betreft Natuurmonumenten, staat voor het behoud van de natuur en de doelstelling van het een museum
dat zich richt op de educatie
rondom flora en fauna’’, zo lichtte hij toe.
Uiteindelijk bleek er bij nagenoeg alle fracties een breed
draagvlak te bestaan voor herhuisvesting van het museum op
het Kennemerstrand, maar ook
de vraag hoe de gemeente de
financiering van een dergelijk
project denkt te gaan regelen. ,,
En dat is nu juist de reden dat
we een projectleider gaan aanstellen die met zijn projectgroep,
onder meer, tot taak krijgt om te
gaan onderzoeken welke marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden willen bijdragen in dit project’’, aldus wethouder Wim Westerman, portefeuillehouder van dit
onderwerp. Hij vervolgt: ,,In de
voorbereidingsfase van dit voorstel hebben wij van diverse partijen al heel positieve reacties
ontvangen met betrekking tot
deelname aan dit project en
dat moet nu de komende maanden door de projectgroep verder
worden uitgewerkt.’’
In het inmiddels opgestelde uitgebreide ‘stappenplan’, onderverdeeld in voorbereidingsfase,
ontwikkelfase en realisatiefase staat nauwgezet omschreven
wat er de komende tijd allemaal
moet gaan gebeuren.
Een brede glimlach siert het gezicht van vice-voorzitter Hagen
als hij zegt: ,,Als tijdstip voor
realisatie van de nieuwbouw
staat hier zelfs het jaar 2013 genoemd. Ik begrijp best dat dit
een heel voorlopige planning
is, maar het geeft toch wel een
heel goed gevoel.’’

Lezing ‘Hoe maak je
een testament?’
Velserbroek - Donderdag 13
oktober om 19.00 uur is bij Bibliotheek Velsen in Velserbroek
de lezing: Hoe maak je een testament, door notaris Eric Ros.
Hierbij vertelt Eric Ros dat een
testament niet alleen handig is
voor ouderen, zoals veel mensen denken.
,,Een testament is echtervoor
zowel jonge als oudere mensen van groot belang. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een
jong samenwonend stel dat
net een huis heeft gekocht. In
een dergelijke situatie regelt
de wet niet dat bij een overlijden, de langstlevende over alles mag blijven beschikken.
Is er geen testament met een
erfstelling ten behoeve van de
partner dan zal de familie van
de overledene erfgenaam zijn.
Maar is dat wel de bedoeling?

Ook de voogdij over kinderen
wordt niet automatisch geregeld. Via een testament kan dit
wel geregeld worden waardoor
bij een overlijden de langstlevende een aantal zorgen minder heeft. Op latere leeftijd kan
het maken van een testament
interessant zijn in het geval er
overwaarde op de eigen woning is. Speciaal indien deze
overwaarde ook nog. En welke
mogelijkheden zijn er om ook
de kleinkinderen een bedrag
na te laten zonder dat er erfbelasting hoeft te worden betaald? Bij een bestaand testament is het van belang ongeveer eens in de vijf jaar, of na
een wetswijziging, kritisch te
kijken, of te laten kijken, naar
de inhoud. Is alles nog naar
wens? Of zijn er toch zaken aan
verandering toe?’’

‘Wij zijn er helemaal klaar voor’

Thomashuis IJmuiden
15 oktober open
IJmuiden - ,,Wij, bewoners en
medewerkers, zijn er helemaal klaar voor’’, zegt Bianca
Kaptein, filiaalhoudster van
het Thomashuis dat gelegen
is aan de Julianakade 129,
direct tegenover de spoorbrug naar de Kennemerlaan.
De bewoners van een Thomashuis zijn volwassenen met een
verstandelijke beperking die in
een kleinschalige woonvorm
kunnen verblijven. Na een flinke, interne verbouwing die begin
vorig jaar werd afgerond was het
dan zover dat Bianca en haar
medewerkers de eerste gasten

konden verwelkomen. En nu, na
een aanloopperiode van enkele
maanden, is het moment aangebroken dat het maximale aantal
van acht bewoners kan uitkijken
naar de officiële opening op 15
oktober.
Bianca woont zelf ook in het
huis waarbij het de bedoeling
is dat zij de instelling runt als
een bedrijf. De essentie van het
zorg-ondernemerschap van de
Thomashuizen is dat de zorgondernemers hierbij zelf invulling
geven aan de zorg die de bewoners nodig hebben. Hun creativiteit, kennis en ervaring kunnen
zo optimaal worden benut. Bian-

Competitienieuws
Badmintonclub IJmond
IJmuiden – De competitiespelers van BC IJmond hebben hun
derde speelronde gespeeld. Vorige week dinsdag ontving team
3 VSCA uit Amsterdam. Er werden vijf driesetters gespeeld,
waarvan alleen Daphne Kemp
haar single won. De eindstand
was 1-7. Team 4 ontving op donderdag team 14 van Van Zijderveld.
Deze altijd sterke en fanatieke
tegenstander gunde alleen aan
de gemengd dubbel van Jolanda van Zonderen en Stevin Komin een punt. De damessingle
werd door Zijderveld opgegeven
door een blessure, waardoor de
uitslag 2-6 werd. Afgelopen zaterdagavond speelden het 1e en
2e team uit tegen Hoorn. Team
1 bestond uit Paul van de Keer
en drie invallers. Het werd een
zware wedstrijd tegen een jong
Hoorn, waarbij de damesdubbel
met Jolanda van Zonderen en
Lisanne Boos in twee sets werd
gewonnen, het gemengd dubbel van Vincent Baas en Lisanne
ook werd gewonnen en Vincent
in zijn single zijn tegenstander in
een 3e set had “gesloopt”. De 5-3
nederlaag met drie invallers was

niet slecht. Team 2 tenslotte won
keurig met 2-6, met slechts één
driesetter. Deze week wordt de
4e speelronde gespeeld, waarna er even pauze is vanwege de
Dutch Open in Almere.
De actie waarbij men voor de
speciale actieprijs van € 125,- lid
kan worden en daarbij gratis een
badmintonracket krijgt is met
twee weken verlengd. Dus kom
eens kijken op dinsdag- of donderdagavond in Sporthal IJmuiden-Oost (zie www.bc-ijmond.
nl)

ca heeft wat dat betreft voldoende ervaring opgedaan na een
loopbaan van ruim twintig jaar
als zorgmanager bij de Hartekamp Groep.
Zij wordt bij de dagelijkse werkzaamheden momenteel ondersteund door Renate, die inmiddels haar diploma als Sociaal
Pedagogisch Werker heeft behaald. Maar, benadrukken de
dames, meer hulp door vrijwilligers zou zeer welkom zijn. Want
om acht bewoners, met een verstandelijke beperking, gedurende de week en ook tijdens het
weekend, voldoende begeleiding te kunnen geven zijn extra
handen zeer welkom.
Bianca en Renate leggen uit:
,,We gaan bijvoorbeeld zwemmen en fietsen met de bewoners waarbij extra begeleiding
nodig is. Maar ook andere activiteiten zowel binnen- als buitenshuis waarbij hulp bij het halen en brengen belangrijk is of
begeleiding bij een wandeling.
En bij de normale, dagelijkse
werkzaamheden zoals wassen,
strijken en koken is ondersteuning door vrijwilligers natuurlijk
ook welkom. Mocht iemand bijvoorbeeld een hobby als koken
hebben dan is hij of zij van harte welkom om bij gelegenheid
zijn of haar kookkunsten te vertonen’’.
Meer informatie over Thomashuizen is te vinden onder: www.
thomashuizen.nl of meer specifiek onder: www.thomashuis.
nl/ijmuiden . En vrijwilligers die
graag behulpzaam willen zijn
kunnen Bianca of Renate bellen: 0255-516671 of contact opnemen via email: ijmuiden@thomashuis.nl (Joop Waijenberg)

Aanrijding
onder invloed
Santpoort-Noord - Dinsdag
ontstond omstreeks 15.55 uur
op Middenduinerweg een aanrijding waarbij alcohol in het spel
bleek. Een 68-jarige IJmuidense reed met haar auto toen zij de
bocht bij de Willem de Zwijgerlaan te ruim nam. Hierdoor botste zij op een lesauto waarin op
dat moment les werd gegeven.
Beide auto’s liepen forse schade
op. In de auto van de IJmuidense
zaten twee kinderen, die raakten
niet gewond. Ook de inzittenden
van de lesauto raakten niet gewond. Het rijbewijs van de vrouw
is ingevorderd.

Winkeldief
aangehouden
IJmuiden - Politiemensen hielden
dinsdag rond 17.45 uur een winkeldief aan op het Dudokplein. De
42-jarige man uit Leiden was door
winkelpersoneel betrapt op de
diefstal. Bij het fouilleren door de
agenten bleek de man meerdere
broeken aan te hebben en zo een
vernuftige constructie in zijn broek
te hebben gemaakt, waar hij de
gestolen goederen verstopte.
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Eerste
Haarlemse
Meezingnacht

Guus Hartendorf neemt
afscheid van SOS Velsen
Velsen - Vorige week was de
laatste bestuursvergadering van
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS-V) met Guus
Hartendorf als voorzitter.
Guus Hartendorf: ,,In februari stelde ik de bestuursleden van SOSVelsen voor om de stedenband
tussen Velsen en Galle af te bouwen en voor een andere opzet van
de werkwijze van onze stichting te
kiezen, met geheel Sri Lanka als
werkterrein. Mijn voorstel had te
maken met het feit dat op 23 september 2011 de stedenband 35
jaar bestaat en dat dat een goed
moment zou zijn om de bakens te
verzetten.
Sinds de tsunami van 2004 merk
ik een zekere gelatenheid met betrekking tot de stedenband bij het
gemeentebestuur van Galle. Immers, veel landen waren na de
tsunami in Galle en wijde omgeving actief met tal van projecten.
Aan geld leek geen gebrek.
In december vorig jaar was ik met
een aantal bestuursleden in Galle
op werkbezoek en de situatie die
ik daar aantrof was voor mij aanleiding om de uitvoering van de
stedenband te herijken. Betrokkenheid en bekendheid van bewoners van Galle bij ‘hun’ stedenband is er nauwelijks, mede door
het ontbreken van lokale en regionale media.
In mijn bestuursperiode is driemaal, met drie opvolgende Gaalse
burgemeesters, geprobeerd om in
Galle ook een stedenbandcomité
op te richten, gevormd door mensen uit alle lagen van de bevolking.
Daartoe is een aantal besprekingen geweest, maar telkens strandde dat op de ongeïnteresseerde
houding van het gemeentebestuur
in Galle. Wel is een aantal ambtenaren uit Galle voor een stage in
Nederland en Velsen geweest.
Gaandeweg de tijd werd een aantal afspraken met het stadsbestuur van Galle niet of nauwelijks
nagekomen. Projecten die SOSVelsen en het bestuur van de Netherlands Alumni Association of
Lanka (NAAL) buiten de gemeente Galle om begeleidt, lopen over
het algemeen vlotter. Daarom is
een aantal jaren geleden ons beleid aangepast en keken we voor
het uitvoeren van (klein-schali-

ge) projecten meer buiten de gemeenteorganisatie van Galle. Jaarlijks krijgt onze stichting een door
de gemeenteraad van Velsen verstrekte subsidie. Gelet op de huidige economische en infrastructurele ontwikkelingen, met name in het Zuiden van Sri Lanka,
vind ik dat die subsidie anders besteed kan worden, bij voorkeur in
samenwerking met en vanuit Galle. Dat hoeft niet persé het ambtelijk apparaat van Galle te zijn, maar
wel door inzet van ons uitgebreide
netwerk in Sri Lanka.
Er zijn gebieden in het land, met
name in het Oosten en Noorden,
waar de nood onder de be-volking nog hoog is en waar wij best
een steentje kunnen bijdragen om
het dagelijks leven voor die mensen wat aangenamer te maken:
zeker in relatie met de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Onlangs deden we dat
nog door hulp te bieden aan het
Christ the King Girls Home in Murankan, in het noordoosten van Sri
Lanka. Dát is precies het doel dat
ik voor ogen heb, maar dit project
buiten Galle was een van de uitzonderingen.
In die zin wilde ik de stedenband
aanpassen aan de huidige tijd,
maar daarin word ik niet gesteund
door de overige bestuursleden.
Als voorzitter kun je dan niet goed
meer functioneren omdat je sturing moet geven aan iets, waar je
niet meer voor de volle 100% achter staat. Ik kondigde daarom tijdig
mijn vertrek aan.
Intussen is de burgemeester van
Galle plotseling vertrokken, is de
nieuwe gemeentesecretaris van
Galle kort na haar aantreden vervangen door een ander en heeft
de loco-burgemeester in het verleden nooit enige belangstelling
getoond voor de stedenband.
De laatste ontwikkelingen in Galle bevestigen mijn indruk dat het
hoog tijd wordt om de bakens te
verzetten en een andere koers te
gaan varen. In mei trad nog een
bestuurslid van SOS-Velsen af, zodat na mijn afscheid het bestuur
uit vier personen bestaat. Aan invulling van de vacatures wordt gewerkt. Voorlopig neemt secretaris
Klaas van Slooten het voorzitterschap waar.’’

Haarlem - Op 7 oktober vindt de
‘Eerste Haarlemse Meezingnacht’
plaats in de Doopgezinde Kerk
in de Frankestraat. Dit voorjaar
zijn er in Utrecht twee dergelijke
Meezingnachten georganiseerd,
die zeer succesvol waren. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft
nu de Meezingnacht naar Haarlem gehaald. De Meezingnacht
duurt van 20.00 tot 23.30 uur.Al
zingend wordt een wereldreis gemaakt naar traditionele en sirituele liederen uit alle windstreken.
Samen wordt gezocht naar ingetogen, meditatieve momenten en
ook naar momenten die swingen
en de energie laten stromen. Zie
ook www.meezingnacht.nl.

Nepwapens
Castricum - Een 23-jarige man
uit IJmuiden werd zaterdag rond
14.00 uur aangehouden op de
Eerste Groenelaan. Agenten zagen de man met zijn auto rijden op de Zeeweg. Het voertuig leek in slechte technische
staat te verkeren en werd voor
onderzoek naar het politiebureau overgebracht. De 23-jarige man pakte hier een plunjezak uit de kofferbak. Hierin zaten vier simulatiewapens verborgen, niet van echt te onderscheiden. De man werd aangehouden
voor overtreding van de wet Wapens en Munitie.

Dronken
jongens
aangehouden

Ondernemersavond
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - In het pand van
VIVA-Zorggroep aan de Parlevinkerstraat in Velsen-Noord
waren maandagavond zo’n
veertig ondernemers, belangstellenden en vertegenwoordigers van de gemeente bijeen
gekomen om meer te horen en
te vertellen over onder meer de
economische ontwikkelingen
in Velsen-Noord.
De nadruk lag bij deze presentatie
op het in ontwikkeling zijnde ‘Bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond’ waar ook de voormalige NAM-kade en het kantoorverzamelgebouw de Grote Hout deel
van uitmaken. Het totale oppervlak van dit terrein bedraagt zo’n
20 hectare waaronder een kade,
met een lengte van 650 meter, aan
het Noordzeekanaal.
Wethouder van economische zaken, Arjen Verkaik, die zich verheugd toonde over de hoge opkomst van het aantal ondernemers, kwam nog wel met de volgende kanttekening: ,,De kade

verkeert in slechte toestand en
zou, vóór hij als laad- en losplaats
weer in gebruik kan worden genomen, geheel moeten worden opgeknapt. Dat is een miljoenen kostende operatie waar momenteel
geen geld voor is. Het college van
B&W moet nog een besluit nemen
over de uiteindelijke bestemming
van de kade, waarna nog de nodige partners moeten worden gevonden die een bijdrage aan de financiering kunnen en willen leveren’’, aldus Verkaik. Tijdens de vragenronde kwamen diverse ondernemers met de opmerking dat er
momenteel grote problemen zijn
met de bereikbaarheid van het bedrijventerrein door slechte bewegwijzering en afgesloten wegen.
Volgens de gemeente wordt er
hard gewerkt aan een betere bewegwijzering en loopt er een aanvraag bij de ANWB voor nieuwe
borden. Wethouder Verkaik zegde
toe de verkeerssituatie nogmaals
binnen de gemeente aan de orde te zullen stellen. (Joop Waijenberg)

IJmuiden - Op de Orionweg heeft
de politie zondag om 05.00 uur
twee dronken jongens aangehouden vanwege vernieling. Zij hadden op de Dennekoplaan een verkeerspaal uit de grond getrokken
en daarmee tegen een bushokje
geslagen waarvan het glas kapot
ging. De jongens zijn 16 en 18 jaar
oud en afkomstig uit IJmuiden. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

Rijden over
vluchtstrook
Velsen - De politie heeft rond
14.20 uur zes automobilisten bekeurd die de file wilden vermijden
bij de Velsertunnel, vlak voor de
afslag richting IJmuiden. Alle zes
bestuurders die over de vluchtstrook reden krijgen hun bekeuring van 280 euro toegezonden.
De vluchtstrook is bestemd voor
hulpverleningsdiensten en voorrangsvoertuigen. Alleen in een
noodsituatie mogen andere voertuigen over de vluchtstrook rijden, onder andere bij ziekte/onwel worden of een technische
storing aan het voertuig.

Te hoog voor Velsertunnel
Velsen - Een te hoge vrachtwagen heeft er maandagochtend iets
na zevenen voor gezorgd dat het
verkeer richting Beverwijk muurvast kwam te zitten. De vrachtwagen was iets te hoog en kwam
midden in de tunnel helemaal vast
te zitten. Het plafond raakte door
het ongeval beschadigd. Nadat het
verkeer was stilgelegd en de buis
leeg was is de vrachtwagen langzaam in zijn achteruit gezet en is
hij naar buiten gereden. Tegelij-

kertijd is de andere buis open gesteld voor verkeer in beide richtingen. Rond kwart voor acht stonden
er veel files in de omgeving van de
tunnel. Volgens een medewerker
van Rijkswaterstaat zal de schade
in de buis worden opgenomen en
het vuil worden opgeruimd waarna de buis op een later moment
zal worden gerepareerd. De bestuurder van de vrachtwagen kan
een boete van 1186 euro tegemoet
zien. (foto: Michel van Bergen)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Nederlandse taal voor
ouders in Velsen-Noord

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei - Ook dit seizoen is
er in Buurthuis de Brulboei ruimte voor een avondje film die vooral door vrouwen gewaardeerd
zal worden. Woensdagavond 12
oktober staat ‘De eetclub’ op het
programma, een spannende film
naar het boek van Saskia Noort.
Heeft u de film nog niet gezien
dan is hier uw kans om met of
zonder vriendinnen een gezellige avond in De Brulboei door
te brengen. Entree 2,50 euro, de
film start om 20.00 uur. Meer weten? Bel. 0255 510652. Zie www.
buurthuisdebrulboei.nl

Musicallessen
De Brulboei - Showkids is samen gezellig dansen, zingen, toneel spelen en optreden. Charis gaat jullie de kneepjes van
het vak leren. Aan het einde van
het seizoen is er een spetterend
optreden voor de ouders. Charis
is een dansdocente met theater
en musical ervaring. Showkids
is voor jongens en meisjes van
8 t/m 12 jaar, elke maandagmiddag. Inschrijven kan vanaf vandaag. Als er voldoende aanmeldingen zijn starten de lessen op
maandag 24 oktober van 15.45
tot 16.45 uur. De kosten voor 25
lessen zijn 87,50 euro. Meer weten? Bel: 0255 510652 of www.
buurthuisdebrulboei.nl

Vrijwilligersontbijt
mogelijk door sponsors
IJmuiden - Op zondag 18 september zijn 250 vrijwilligers in
Buurthuis de Brulboei aangeschoven voor een heerlijk ontbijtje. In het Europese jaar van
het Vrijwilligerswerk staat de inzet van vrijwilligers extra in de
schijnwerpers.
Dat mag ook wel. Veel mensen vinden het heel vanzelfsprekend dat ze zich vrijwillig inzetten. Maar zonder al deze mensen zouden heel veel activiteiten
simpelweg niet mogelijk zijn. Dat
weten de beroepskrachten van
Zorgbalans en Stichting Welzijn
Velsen als geen ander. Zij zouden hun werk niet kunnen uitvoeren zonder al die vrijwilligers.
Daarom hebben zij het initiatief
genomen om d.m.v. een gezel-

lig ontbijt al die Velsense vrijwilligers eens extra in het zonnetje
te zetten.
De twee organisaties hadden wel het idee om zo’n ontbijt aan te bieden maar een hele belangrijke rol hierin lag bij de
sponsors die het ook echt mogelijk gemaakt hebben om een
rijk gevulde ontbijttafel voor zoveel mensen te kunnen neerzetten. Wij (de organisatoren) willen de firma Boonekamp, Monnetti, Albert Hein Dudokplein,
Bakker Bastmeijer, KVSA, Tromp
Verhuur,de groenteman van de
donderdagmarkt in IJmuiden,
Woningbedrijf Velsen, Rabobank
Velsen en omstreken en de Gemeente Velsen dan ook heel erg
bedanken voor hun bijdrage.

Lezen & Praten

Herfstvakantieactiviteiten

De Spil - Op maandagavond 3
oktober van 19.30 tot 21.00 uur
vond de leeskring ‘Lezen & Praten’ plaats in de Spil. De groep
bepaalt zelf het thema. Wilt u een
boek bespreken of een maatschappelijk thema aan de orde
stellen? Dan bent u in de Spil op
de juiste plek. De volgende bijeenkomst van Lezen & Praten
is op donderdag 20 oktober van
15.00 tot16.30 uur. Meer weten?
Bel: 0255-510186

De Mel - In de herfstvakantie
organiseert de Mel leuke activiteiten voor kinderen.
Maandag 17 oktober is er een
bingomiddag van 13.30 tot
15.30 uur voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Zoals traditiegetrouw hebben we weer leuke
prijzen. De kosten zijn 2 euro.
Kinderen die nog niet zelf kunnen bingoën moeten een volwassen begeleider meenemen.
Dinsdag 18 oktober gaan we
in samenwerking met de Stichting Vrienden van Velsen-Noord
naar Spelekids in Nieuw Loosdrecht voor kinderen van 4 t/m

Vrijdansen
De Spil - Het bestaat nog: stijlen vrijdansen op mooie, nostalgische muziek. In de grote zaal
van Buurtcentrum de Spil kunt
u zwieren en zwaaien op iedere
2e zaterdag van de maand van
19.30 tot 24.00 uur. Gastheer Bob
Mulder zorgt als vanouds voor
een gezellige avond. De entreeprijs is 3 euro per persoon. De
dansavond vindt plaats op zaterdag 8 oktober 2011. Meer weten? Bel: 0255-510186

12 jaar. Dit is een indoor speelparadijs waar de kinderen kunnen klimmen, klauteren, rennen en springen. Drinken is onbeperkt en we gaan als lunch
frietjes eten. ’S middags gaan
we ook een uur Glow Bowlen.
Kinderen die niet op de Triangel
zitten moeten wel lid zijn van de
Stichting Vrienden van VelsenNoord. Inschrijven voor 12 oktober. Vertrek vanuit de Mel om
10.15 uur en om 16.30 uur zijn
we weer terug in de Mel. Kosten 10 euro inclusief drinken en
eten. Meer weten? Bel: 0251210050

Rommelmarkt Speurtocht
Buurtcentrum de Dwarsligger: zaterdag 8 oktober 9.00 tot
12.30 uur. Kosten 3,50 euro per
tafel. Aanmelden voor tafel, tel:
0255-522782
Buurtcentrum de Mel: zondag
9 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
2,50 euro per tafel. Aanmelden
voor tafel, tel: 0251-210050.

De Spil - Dinsdag 18 oktober
organiseren wij een speurtocht
voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
De speurtocht start in de Spil om
10.00 uur en zal tot 14.00 uur duren. Rond 12.00 uur staat er voor
iedereen friet en een snack klaar.
Dit alles voor maar 2 euro! Meer
weten? Bel: 0255-510186

SWV - Dinsdag 27 september zaten in basisschool De Triangel in
Velsen-Noord 14 moeders klaar
voor hun eerste groepsles Nederlandse taal. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen
de school en het project Taalontmoetingen van SWV. We hopen
twee doelen te bereiken: het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het bevorderen van zelfredzaamheid en (actieve) deelname aan de samenleving. De lessen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het

Oranjefonds en van Gelder. Naast
de taalles krijgen de ouders voorlichting over belangrijke zaken
op school en over onderwijs in
het algemeen. Mocht deze Nederlandse les een succes blijken
te zijn dan gaan we proberen om
taallessen in meer basisscholen
op te zetten.
Taalontmoetingen verhuist op 3
oktober naar Buurthuis de Brulboei in IJmuiden. De projectleider, mevr. Bisschop, is bereikbaar
via josbisschop@welzijnvelsen.nl.
Meer weten? Bel: 0255-510652.

Hobbyhuis breidt uit
De Dwarsligger - Het Hobbyhuis organiseert in Buurtcentrum de Dwarsligger een aantal creatieve activiteiten. Coördinator Carrie Nupoort zou graag
zien dat het aantal belangstellenden groeit.
Wij bieden iedereen die graag
onder de mensen wil zijn in een
gezellige sfeer, creatieve activiteiten aan tegen een schappelijke prijs. Ik denk dan aan Tiffany, schilderen en tekenen, modelbouw, houtbewerking en darten. Nieuwe activiteiten dit seizoen zijn zeepgieten en glasfu-

sing. Er komt een workshop leren schaken en via De Dwarsligger kan men zich opgeven voor
het maken van tapas op 24 oktober of 14 november. Bij voldoende deelname gaan we rummycup spelen op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Er is dus voor elk wat wils. Wilt u
vrijblijvend op maandag of dinsdagmiddag om 12.30 uur een
kijkje bij ons komen nemen of informatie over de prijzen, kom gerust langs of neem s.v.p. contact
met ons op 06-15379248 (Carrie)
of 06-31311053 (Herman).

Kookcursus

Nemo

De Koe - Binnenkort start in
Jongerencentrum de Koe de tienerkookcursus weer voor tieners van 11 t/m 15 jaar. Bij de
kookcursus leer je je eigen potje koken. Daarna ga lekker met
zijn allen eten. De cursus is op
maandag van 17.00 uur tot 19.00
uur. De kosten zijn 26 euro voor
6 lessen. Nieuwe aanmeldingen krijgen voorrang. Er kunnen
maximaal 6 mensen meedoen.
Meer weten? Bel: 023-5491817.

De Spil - Op woensdag 19 oktober gaan wij naar Nemo, het
grootste science center van Nederland (www.e-nemo.nl). Dit uitje is bedoeld voor kanjers van 7
tot 16 jaar. We verzamelen om
9.00 uur in de Spil en gaan met
de draagvleugelboot naar Amsterdam. Rond 17.00 uur weer terug in de Spil. Dit alles voor maar
6.50 euro. Opgeven kan je je bij
de receptie van de Spil. Meer
weten? Bel: 0255-510186

Woonwijzer 2011
BonLite voor zonweringsproducten

Nu speciale actie
voor een terrasoverkapping

Schilderwerken FJ Heeremans:

Vakkennis en topkwaliteit
IJmuiden – Frank Heeremans van Schilderwerken F.J. Heeremans
heeft al 30 jaar ervaring in het schilderen, zowel binnen als buiten en
in onderhoudswerkzaamheden. Hij is een vakman, die voor particulieren en voor bedrijven werkt. Vakkennis en kwaliteit gaan bij hem
hand in hand, hij werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten zoals Sigma, Sikkens, Nel en Relius. Frank werkt netjes, is eerlijk en betrouwbaar en zijn vakwerk is niet al te duur. Voordat hij aan een klus begint, komt hij altijd eerst bij de klant langs om het te bespreken en
afspraken te maken. Zo weten klanten duidelijk waar ze aan toe
zijn. Snelle beslissers kunnen nog tot 15 maart van de winterpremie
profiteren. Dat scheelt voor het binnenschilderwerk 40 euro per persoon per dag. Voor alle woningen die ouder zijn dan twee jaar wordt
slechts een BTW-tarief van zes procent berekend, zowel voor het binnen- als buitenschilderwerk. Ook geeft Frank vier jaar garantie op al
het schilderwerk.
,,Ik geloof niet in het afsluiten van contracten. Ik snap wel dat grote schildersbedrijven er mee werken: zo houden zij het personeel tijdens de wat stillere periodes aan het werk. Zij komen dan voor een
jaarlijkse controle, maar dat is onzin en er moet wel voor worden betaald’’, aldus Frank.
,,Als je goed vakwerk aflevert, dan heb je de eerste drie jaar geen
omkijken naar het schilderwerk. Ik ben meer van: een man een man,
een woord een woord. Ik maak duidelijke afspraken.’’ Voor advies
mag Frank Heeremans altijd gebeld worden, hij staat graag voor de
mensen klaar. Ook voor een gratis en vrijblijvende offerte is hij bereikbaar via 06-54383036.

Bouwkundige Rob Basjes
geeft 15 procent korting
IJmuiden - De overheid heeft de overdrachtbelasting bij koopwoningen verlaagd van 6 naar 2 procent en hoopt dat de woningmarkt
hiermee weer in beweging komt. Rob Basjes, Bouwkundig Ontwerpen Adviesbureau, doet ook een duit in het spreekwoordelijke zakje door 15 % korting te geven op een bouwkundige aankoopkeuring.
Deze keuring geeft inzicht in de bouwkundige kwaliteit van de woning en de kosten van het noodzakelijk herstel. Daarnaast kan een
prognose worden gegeven voor het te verwachten onderhoud binnen 10 jaar.
Ook 15% korting ontvangt u bij
Rob Basjes op het bouwmanagement. Denk hierbij aan
haalbaarheid van uw plannen,
bouwkundig advies en tekenwerk (voorheen bouwvergunning), constructies, kostenindicatie en bouwbegeleiding tijdens
het werk. In overleg met Rob
Basjes bepaalt u de samenstelling van de opdracht.
Deze actie geldt tot het einde van
2011. Voor vragen, aarzel niet
Rob Basjes te bellen of te e-mailen. De eerste 15 klanten ontvangen bij opdracht een kleine verrassing. Info: 0255-707850 of email: info@robbasjes.nl Zie ook:
www/robbasjes.nl

IJmuiden - Al meer dan dertig jaar is familiebedrijf
BonLite, gevestigd aan Kennemerlaan 39, een begrip als het gaat om zonweringen. De huidige eigenaren, Raimond en Jan van der Prijt, hebben het
bedrijf de afgelopen jaren uitgebreid tot het huidige, kwalitatief hoogstaande niveau waarbij service
en garantie hoog in het vaandel staan.
Na de laatste, warme dagen van deze zomer begint de herfst zich aan te kondigen. Om ook tijdens
de wat frissere najaarsdagen nog buiten te kunnen zitten heeft BonLite de terrasoverkapping Piazza in de aanbieding. Met een aantrekkelijke korting van 15% kan nu een terrasoverkapping worden aangeschaft die een verlengstuk van het huis
kan worden, maar die ook als carport kan worden
gebruikt. De afdekking bestaat uit lichtdoorlatend
UV-bestendig polycarbonaat. Desgewenst is de
terrasoverkapping onder meer leverbaar met geintegreerde verlichting en verwarming

eigenaar zich bevindt. Op basis van draadloos internet kan op deze manier straks ook de CV-installatie worden bediend, deuren en ramen op slot
worden gedaan, het alarmsysteem worden in- en
uitgeschakeld en de verlichting in en om het huis
worden geregeld’’ .
,,Maar, vervolgt hij lachend, ook voor een wat eenvoudiger zonnescherm komen we graag langs om
de juiste maat op te nemen en om vervolgens het
scherm op de goede plaats te monteren’’.
Voor uitgebreide informatie over de leveringsmogelijkheden kan men vanzelfsprekend terecht in
de winkel op de Kennemerlaan of op de website: www.bonlite.nl

Verder vestigt Raimond de aandacht op de steeds
verdergaande mogelijkheden wat betreft automatische bediening, en dan niet alleen op het gebied
van de bediening van zonwering, screens, rolluiken en gordijnen. En enthousiast vertelt hij: ,,Somfy, één van de toonaangevende leveranciers op dit
gebied, noemt deze steeds verdergaande automatisering ‘Home Motion’. Binnenkort is het mogelijk om via smartphone of tablet zelfs het hele
huis onder controle te houden, waar ter wereld de

Kozijnen met
houtlook-verbinding bij Kumaro
IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen,
gelegen aan Maxwellstraat 1 in IJmuiden, kan een
uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, en veranda’s.
De Z-window kunststof kozijnen zijn in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk. Nieuw in het programma: kunststof kozijnen met houtlookverbinding, dit
houdt in dat de hoeken recht en met contramal
worden vervaardig, waardoor de kunststof kozijnen
nog meer lijken op houten kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen zorgen voor een ware metamorfose in zowel moderne als klassieke stijl met een
natuurlijke uitstraling. Z-window kunststof kozijnen
worden volgens de strenge VKG- normen geproduceerd en gecontroleerd. Het hele productieproces
vindt plaats onder het Komo- keur. Naast de Z-window kozijnen heeft Kumaro ook kunststof dakkapellen in het programma, waarbij de klant de keuze
heeft uit een volledige naadloze polyester dakkapel

of de budgetvriendelijke samengestelde kunststof
uitvoering. Beide dakkapellen worden in een dag
geplaatst. Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding met onderhoudsarme producten kan Kumaro verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Met een
veranda kan men langer van de zomer, voor- en najaar genieten. Een veranda is al vanaf 1.795 euro leverbaar. Bovendien is er de mogelijkheid om de veranda af te sluiten met kozijnen, waardoor men een
ware wintertuin creëert.
Ook het plaatsen van aan en uitbouwen, en andere
werkzaamheden in en om het huis kan Kumaro verzorgen met het eigen bouwbedrijf.
In de woonmaand oktober zijn er leuke acties op
het gebied van kozijnen, dakkapellen en veranda’s.
Een mooi moment dus, om nu de stap te zetten. Bel
voor een vrijblijvende afspraak of een offerte bij u
thuis om de mogelijkheden door te nemen, 0255512109. Voor verdere informatie: www.kumarokozijnen.nl
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Website Gemeente Velsen
is weer veilig
In augustus 2011 werd bekend
dat er een ernstig beveiligingsprobleem was met veel overheidswebsites. Dit nadat bij het
bedrijf Diginotar een elektronische inbraak had plaatsgevonden. Inmiddels zijn alle certificaten in de gemeente Velsen vervangen zodat alle onderdelen van
de website weer beschikbaar en
beveiligd zijn.
Bij de elektronische inbraak bij Diginotar, leverancier van zogenaamde
beveiligingscertificaten, zijn certificaten gestolen en gebruikt voor het
afluisteren van de e-mail van burgers
door de Iraanse overheid. Diginotar
is ook leverancier van beveiligingscertificaten voor overheidswebsites.
Minister Donner heeft daarom be-

sloten om alle certificaten die van dit
bedrijf afkomstig zijn als onbetrouwbaar te kwalificeren. De gebruikers
van deze certificaten moesten die
snel gaan vervangen voor certificaten van een betrouwbare leverancier.
De gemeente Velsen had beveiligingscertificaten van Diginotar toegepast voor (delen van) haar website. De vervanging daarvan heeft enige tijd in beslag genomen omdat de
nieuwe leverancier een strikte verificatieprocedure hanteert voor nieuwe klanten. Ook was het nu extra
druk met aanvragen bij dat bedrijf.
In die periode heeft Velsen noodmaatregelen getroffen waarbij delen
van de website onbereikbaar zijn gemaakt voor bezoekers. De website is
nu weer geheel toegankelijk.

CJG IJmond

Week van de Opvoeding
Aandacht voor ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren:
van maandag 10 oktober tot en
met maandag 17 oktober is het de
landelijke Week van de Opvoeding. Tijdens deze week vinden
er in de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) activiteiten, workshops, lezingen
en ouderavonden plaats.

ling tussen ouders, medeopvoeders,
kinderen en jongeren.
De week van de opvoeding wordt
georganiseerd vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin IJmond; CJG
IJmond. Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, scholen, welzijn, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk en gemeenten. Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Bij het CJG krijgen
zijn informatie en advies over opgroeien en opvoeden.

Opvoeden is niet altijd makkelijk,
toch blijkt dat meer dan 95% van de
ouders tevreden is met het verloop
van de opvoeding en zich deskundig
voelt als opvoeder. Dat mag best eens
onder de aandacht worden gebracht.
De week van de Opvoeding draait om Kom ook en doe mee!
die aandacht. Deze week staat in het Kijk voor het activiteitenoverzicht
teken van ontmoeting en uitwisse- op www.cjgijmond.nl

Leefbaarheidsmonitor 2011
De leefbaarheidsmonitor 2011 is
uit. Deze monitor geeft een beeld
van hoe inwoners van Velsen hun
leefomgeving ervaren. Door de
uitkomsten te vergelijken met
de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van 2009 wordt
per wijk inzichtelijk wat de belangrijkste veranderingen zijn.

prettig wonen in de eigen woonbuurt.(96%)
• Een derde van de inwoners is actief
in het vrijwilligerswerk.
• Inwoners van Velsen-Noord geven
een steeds hogere waardering voor hun
leefomgeving, waarbij ook diverse vormen van overlast sterk zijn afgenomen.
• Over de hele gemeente gemeten ondervindt slechts 3% van de bewoners
overlast door horeca. 5.86% van de
Velsenaren voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
Slechts 22% is ook actief hierbij betrokken.

De conclusies uit dit onderzoek worden vergeleken met bijvoorbeeld het
aantal aangiften bij de politie of het
woningmarkt- en woonwensenonderzoek. Dan wordt duidelijk of (gemeentelijk) beleid moet worden bijgesteld of voortgezet.
De gehele leefbaarheidsmonitor is
terug te vinden op www.velsen.nl
Enkele opvallende punten uit de
leefbaarheidsmonitor 2011 zijn:
(foto: Ton Heijnen, stadsfotograaf
• Bijna alle Velsenaren vinden het Velsen 2011)

Burgerpanel Velsen
Ruim 2200 inwoners van Velsen zijn lid van het digitaal
Burgerpanel Velsen. Om dit
Burgerpanel nog meer een afspiegeling te laten zijn van
de bevolking van Velsen, gaat
de gemeente op zoek naar
nieuwe deelnemers. Met name vrouwen en mannen in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar en
vrouwen in het algemeen (ongeacht welke leeftijd) zal gevraagd worden zich voor dit
panel aan te melden.
De gemeente Velsen heeft sinds
een jaar een Digitaal Burgerpanel. De leden van het Burgerpanel worden regelmatig bevraagd

over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn. Zo is het
afgelopen jaar onder meer onderzoek gedaan naar de toekomst
van de gemeente en de voorkeur
van inwoners voor bezuinigingen. De rapportages van deze onderzoeken zijn gepubliceerd op
de website van de gemeente.
In de komende week zal bij huishoudens waar mensen wonen in
de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar
een brief bezorgd worden met
het verzoek deel te nemen aan dit
panel. Zo kan de gemeente steeds
beter de meningen van inwoners
betrekken bij haar beleid.
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Kennismaking met techniek Open dag in Groene IJmond!
Woensdag 5 oktober hebben de
leerlingen van groep acht van basisschool Het Anker uit Velserbroek op een avontuurlijke manier kennisgemaakt met techniek. De Stichting Jeugdprojecten Velsen organiseerde de allereerste Techniek Experience
bij Autobedrijf Stormvogels in
IJmuiden.

kele jaren moeten de leerlingen een
keuze maken welke vervolgopleiding ze willen doen, in de hoop dat ze
daarmee besluiten om voor de techniek te kiezen. In de gemeente Velsen zijn de komende jaren veel jonge
mensen nodig die werkzaam willen
zijn in de techniek op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau. Namens de gemeente Velsen waren de
wethouders Arjen Verkaik en AnnetHet doel hiervan is om kinderen op te Baerveldt bij de eerste Techniek
een jonge leeftijd in contact brengen Experience aanwezig.
met techniek, door hen te laten voelen, ruiken, horen en zien. Over en- (Foto: Reinder Weidijk)

Fort benoorden Spaarndam

Op zaterdag 8 oktober houdt de
‘Groene IJmond’ open dag. Alle zeven groengebieden tussen
Heemskerk en Velsen-Noord zijn
opgeknapt en verbonden door
nieuwe fiets- en wandelpaden.
De inwoners beschikken nu over een
groengebied van formaat met allerlei
recreatiemogelijkheden om de hoek.
Het gebied is klaar en dat is reden
voor feest. Onder het motto: ‘Beleef
de natuur dichtbij’ nodigen wij u van
harte uit de open dag te bezoeken.
Jong en oud zijn welkom op zaterdag
8 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur.
Maak kennis met het gebied, ontdek
nieuwe plekken of neem deel aan een
van de vele activiteiten voor jong en
oud. Alle verenigingen in het gebied
houden open dag en er zijn talloze
sportieve- en educatieve activiteiten. Zie ook www.groeneijmond.nl.
De evenementenkaart is op te halen
bij het Stadhuis Velsen, Dudokplein

1 IJmuiden, de Centrale Bibliotheek,
Dudokplein 16 IJmuiden, Buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1
Velsen-Noord, Wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat 34 VelsenNoord en Bloemisterij Leo Aardenburg, Wijkerstraatweg VelsenNoord.
Groene IJmond is het gebied vanaf
de Lunettenzone in Heemskerk,
Park De Duinen, Park Nieuw Westerhout, Park Vondelkwartier en
Park Scheybeeck in Beverwijk tot en
met het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord.
De dag wordt mogelijk gemaakt door
de Provincie Noord- Holland en de
gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen. Voor de opening van het Wijkeroogplantsoen in
Velsen-Noord verwijzen we naar het
artikel elders in deze krant.

Recreatieschap Spaarnwoude ReinUnie heet voortaan HVC
groengeel naar grijsrood; en stickers andere kleuren en namen
stemt voor herontwikkeling Van
de naam en huisstijl van de Rei- krijgen. Ook krijgt de website per 1
In de afgelopen periode hebben
de bestuursleden van het Recreatieschap Spaarnwoude de stemming gepeild over de herontwikkeling van Fort benoorden
Spaarndam binnen de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten. Dus ook in de gemeenteraad van Velsen. Op basis
hiervan hebben de verschillende bestuursleden hun standpunt
bepaald.
In de bestuursvergadering van het
Recreatieschap Spaarnwoude is op
30 september met een meerderheid
van stemmen besloten verder te gaan
met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. Wel zijn een
aantal voorwaarden opgenomen namelijk;
•De pitch&puttbaan wordt geschrapt.

•Er moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de verkeersdruk.
•Aandacht voor natuurontwikkeling
(de natuurtoets, hierbij worden de
adviezen van de stadsecologen meegenomen).
•Er wordt een plan gemaakt om de
omwonenden en belanghebbenden
te betrekken bij de verdere ontwikkeling.
Met de stemming in de bestuursvergadering is een belangrijke stap gezet
om te komen tot de uitgebreide restauratie van het fort, de inrichting
van een bezoekerscentrum voor de
Stelling van Amsterdam en een vakantiepark. Er kan worden gestart
met de vervolgprocedures. De uitwerking van het plan wordt steeds
getoetst aan de gestelde voorwaarden en voorgelegd aan het bestuur.

nUnie gaan veranderen. ReinUnie is al sinds 2007 onderdeel
van Huis Vuil Centrale Alkmaar
(HVC). Tegen het eind van 2011
wordt dat zichtbaar. Ook de vuilnisauto’s gaan geleidelijk over in
de kleuren van HVC.

oktober een ander adres: www.hvcinzameling.nl Voor contacten met
klanten is er een speciaal e-mailadrs:
klantenservice-velsen@hvcgroep.nl
De werkzaamheden van ReinUnie/
HVC blijven hetzelfde als voor de
naamsverandering.

De ReinUnie haalt in de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen het
huishoudelijk afval op. Ook voeren
zij taken uit voor de gemeente in de
openbare ruimte. Dat wil zeggen: als
het glad is strooien zij op de plekken
die de gemeente aangeeft, ze houden
de straten schoon, bestrijden plaagdieren en reinigen de kolken en het
riool.

Wie is HVC?
HVC werkt voor gemeenten en waterschappen. HVC zamelt afval in en
verwerkt het, en zorgt voor het beheer van de openbare ruimte. Dat
doet HV zo slim, milieuvriendelijk
en verantwoord mogelijk.

Diensten en bereikbaarheid
blijven hetzelfde
Inwoners van Beverwijk, Heemskerk
en Velsen zullen zien dat de kaartjes

Contactgegevens HVC
Telefoonnummer: (0255) 566 166
E-mail:
klantenservice-velsen@hvcgroep.nl
www.hvcinzameling.nl
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Adres

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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

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

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

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Raadsplein 13 oktober 2011
Raadsvergadering en Carrousel

Donderdag 13 oktober 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
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Tevens treft u op de website en bij de receptie
evenals de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek,
de Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een
aantal onderwerpen wordt toegelicht. U kunt deze
Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering - ‘actualiteitenuurtje’
Raadzaal

Punt
1
2
3

Onderwerp
Opening
Vaststellen:

notulen raadsvergadering 22 september 2011
besluitenlijst raadsvergadering
22 september 2011
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

Kadernota Integrale Veiligheid
Gemeentegrenscorrectie van Velsen en
Haarlemmerliede
Verordening tot 2e wijziging van
de Afvalstoffenverordening 2009
Verordening tot wijziging van
de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010
Benoeming leden Raad van Toezicht van
de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond (OPOIJ)
Vaststelling bestemmingsplan
Pleiadenplantsoen
Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
voor project Hofgeesterweg 2 te Velserbroek
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning Bloemendaalsestraatweg
98 te Santpoort-Zuid
Centraal Nautisch Beheer / begroting 2012
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, dan wordt de reactie vóór de vergadering naar
de raadsleden doorgestuurd.
PAUZE (van 20.15-20.30 uur)

Dit agendapunt is voor deze raadsvergadering
komen te vervallen.

Vergadering Rekenkamercommissie
Dinsdag 11 oktober 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het
Stadhuis. Indien u de vergadering wilt bijwonen,
kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 11 oktober, 16.00 uur
aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 567 502 of
via email: griffier@velsen.nl .

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij in de periode van
26 september tot en met 30 september 2011 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: (0255) 567 424.
w11.000617

w11.000616
w11.000615

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking CliëntServicePlan
4. Rondvraag en sluiting

w11.000614

w11.000613

Verkeersmaatregel
w11.000612
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen hebben besloten:
- een voorrangskruispunt in te stellen op de
noordelijke kruising tussen het tweerichtingenﬁetspad Zwanebloemplantsoen en de Floraronde,
waarbij verkeer op de Floraronde voorrang moet
verlenen aan ﬁetsverkeer op het Zwanebloemplantsoen, door middel van het aanbrengen van
haaientanden en het plaatsen van borden.

w11.000620

w11.000619

w11.000623

w11.000622
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronischeweg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

w11.000621

w11.000628

w11.000627
Carrousel
Raadsbrede sessie in de Raadzaal

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij
de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Punt Onderwerp
1
Begroting 2012-2015 gemeente Velsen
Er kan worden ingesproken over sessie 1. Wilt u
inspreken, dan kunt u zich tot woensdag 12 oktober,
16.00 uur aanmelden via mail: griffier@velsen.nl
of via telefoon, (0255) 567 502.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm

w11.000626
w11.000625

Wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van Velsen maken
met inachtneming van artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekend dat de burgemeester,
het college en de raad van Velsen respectievelijk op 30
augustus 2011, 6 september 2011 en op 22 september
2011 de derde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Milieudienst IJmond hebben vastgesteld.

w11.000624

w11.000633

Loggerstraat 21 IJmuiden
het slopen van een kantoorgebouw
(26/09/2011)
Driehuizerkerkweg 17 Driehuis
het kappen van een eik (26/09/2011)
Cornwallstraat 7 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(26/09/2011)
Olga von Götschlaan 19
Santpoort-Zuid
het kappen van 1 eik (26/09/2011)
De Olmen ong. IJmuiden
het kappen van 2 bomen (26/09/2011)
Gijzenveltplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 2 iepen (26/09/2011)
Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een
berging/garage (27/09/2011)
Helmkruid 5 en 7 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel op
de voorgevel (27/09/2011)
Maasstraat 19 IJmuiden
het kappen van een berkenboom
(28/09/2011)
Rijksweg 494 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (voorgevel)
(28/09/2011)
Lijndenweg 32 A Velsen-Noord
het vervangen van een kozijn
(28/09/2011)
Rijksweg 386 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer in de
voortuin en een berk in de achtertuin
(29/09/2011)
Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid
het plaatsen van een uitbouw over
2 verdiepingen (achterzijde) en
2 dakkapellen (voorzijde)
(29/09/2011)
Waterloolaan ong. Driehuis
het kappen van 5 iepen (29/09/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 2
Santpoort-Zuid
het kappen van een berkenboom
(29/09/2011)
Kriemhildestraat 1 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw op
de achtergevel en het plaatsen van
een dakkapel op de voorgevel
(29/09/2011)
Trompstraat ong. IJmuiden
het kappen van een boom (30/09/2011)

Mededelingen

6 oktober 2011
w11.000632

w11.000631

w11.000630
w11.000629
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Louise de Colignylaan 70
Santpoort-Zuid
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (30/09/2011)
Velserduinweg 298 IJmuiden
het plaatsen van een scootercube
(30/09/2011)
Hagelingerweg 52 Santpoort-Noord
het kappen van een boom (30/09/2011)
Breesaperhof 39 Velsen-Noord
verzoek gedeeltelijke ontheffing voor
functie wonen (30/09/2011)

zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

w11.000562

w11.000564

Film- en foto opnamen

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

Verleende omgevingsvergunningen

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

i11.009638
Verlenging beslistermijn

w11.000320

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

w11.000508

w11.000531

w11.000524

Olieweg ong. Velsen-Noord
het oprichten van een vrieshuis
(04/08/2011)

w11.000536

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

Patriciuslaan 1 Santpoort-Noord
het verwijderen van een draagmuur
en aanbrengen draagbalk (28/09/2011)
Duinvlietstraat 8, Velsen-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(03/10/2011)

w11.000537

w11.000538

w11.000545

w11.000561

Tompstraat ong. IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (28/09/2011)
Rusburglaan 7 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(28/09/2011)
Waterviolier 12 Velserbroek
het plaatsen van een erfafscheiding
(29/09/2011)
Wüstelaan 46 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
de 1ste verdieping van een woning
(29/09/2011)
Schaepmanlaan 21 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
(30/09/2011)
Schaepmanlaan 23 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
(19/09/2011)
Willem de Zwijgerlaan 66
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(26/09/2011)
Kanaalstraat 252, IJmuiden
het kappen van een kastanjeboom
(03/10/2011)

Velsen-Zuid
ﬁlm foto-opnamen 20.10.2011
(30/09/2011).

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke
ordening voornemens zijn het bestemmingsplan
Derde Haven te wijzigen voor het perceel:
U11.010217

Kopkade IJmondhaven
Vergroting van het bebouwingsvlak
met maximaal 10 %

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt gedurende
6 weken ter inzage bij de afdeling publiekszaken van
7 oktober tot 18 november 2011. Gedurende de termijn
van inzage kan een ieder schriftelijk of mondelinge
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
afdeling Publiekszaken, werkeenheid vergunningen,
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijze dient te
zijn voorzien van uw naam en adres, de datum,
het ontwerpbesluit waarop uw zienswijze bestrekking
heeft en de redenen van uw zienwijzen.

Fietstocht langs mooiste
plekjes in IJmond
Velsen - Een fietstocht langs de
mooiste plekjes in de IJmond, met
tussenstops in de gezelligste horecazaken van de regio. Dat is de
IJmondse bourgondische & culturele fietstocht in een notendop. De
eerste editie op zondag 16 oktober
staat in het teken van de herfstdrank bij uitstek: Bockbier.
De IJmond is een prachtig fietsgebied. Met haar karakteristieke woonkernen, het imposante Noordzeekanaal en natuurlijk Recreatiegebied Spaarnwoude valt er veel te genieten. Tijdens de IJmondse bourgondische & culturele fietstocht krijgt u
van al dit moois iets mee. Onderweg staan tussenstops gepland in
de La Belle Huiskamer van Velsen,
Loeca Eten & Drinken, Villa Westend, Villa Zomerdijk, Café Middeloo, Café Wildeman en Landgoed
Beeckestijn. De route heeft geen
vast begin- of eindpunt. Alle deelnemers zijn vrij om een horeca-

zaak dichtbij huis te kiezen. Het is
wel de bedoeling om ‘met de klok
mee’ te fietsen en in dezelfde horecazaak te eindigen als waar u
bent begonnen. Deelname aan de
IJmondse bourgondische & culturele fietstocht kost 7,50 euro. Voor
dat bedrag ontvangt u goodiebag
met cadeautjes van de sponsors.
In de bag zit ook het boekje met
een gedetailleerde routebeschrijving en informatie over de horecazaken die u onderweg tegenkomt.
Voor de bockbiertjes wordt een
klein bedrag gerekend, maar de
hapjes en de culturele activiteiten
zijn gratis. Het aanbod kan variëren van live-muziek tot het voordragen van een gedicht en van
een expositie tot een schrijver die
zijn boek signeert.
Voor iedereen die de fietstocht volbrengt ligt een fraai cadeau klaar.
De fietstocht duurt van 14.00 tot
19.00 uur. Meer informatie: 0611883734 of info@labelle.nl.

Nu inschrijven voor
Stratenteamsvoetbal
Velserbroek - De inschrijving voor
het bekende Zaalvoetbaltoernooi
Rabobank Stratenteams Velserbroek
is weer gestart. De 22ste editie staat
voor de deur. In 1991 is het toernooi
van start gegaan en nog steeds bestaat het volgens een unieke formule die in vele straten heeft geleid tot vriendschappen en saamhorigheid. De voorbereidingen zijn
in volle gang en de teams kunnen
zich weer inschrijven. De organisa-

toren , Rob Tousain en Peter Geldof,
zijn dit jaar ook weer in staat om een
leuk evenement neer te zetten. Ze
zijn blij met de trouwe hoofdsponsor
Rabobank Velsen en Omstreken. De
komende weken worden de overige vier sponsoren bekend gemaakt.
Wat betreft het voetbaltoernooi melden Geldof en Tousain dat er weer
teams mee mogen doen met uitsluitend personen die in dezelfde straat
wonen. Straten met minder dan zes-

tig huizen mogen samen met een
aangrenzende straat inschrijven. De
minimumleeftijd van deelnemers is
16 jaar. Ook dit jaar zal de organisatie hier streng op toe zien, al rekenen
zij op de sportieve instelling van de
deelnemende teams. Een team moet
minimaal bestaan uit zes spelers en
een keeper waarvan er twee spelers
volwassen moeten zijn. Met name
straten die nog nooit hebben meegedaan worden opgeroepen zich op
te geven. Dus schroom niet en schrijf
jouw straat in. Het is belangrijk dit
snel te doen, want de verwachting is
dat ook dit keer het evenement snel
is volgeboekt en een plek op de reservelijst levert meestal geen startbewijs meer op. De sluitingsdatum
voor de inschrijvingen is 21 oktober.
Opgeven kan telefonisch via 0611155083 of 06-28660287. Een email sturen naar aanmelden@stratenteams.nl is ook mogelijk. Het
toernooi vindt plaats in het weekeinde van 21 en 22 januari. De finaleavond is op zaterdag 28 januari. Dan
nemen de zes finalisten het tegen elkaar op voor de stratentrofee. Bagijnenkamp zal dit jaar de felbegeerde
Rabobank Stratenteams Trofee verdedigen.

