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Jaarmarkt Oud-Velsen
wederom druk bezocht
Velsen-Zuid - Het zonnetje en
een aangename temperatuur
trokken afgelopen zaterdag
veel bezoekers naar de jaarmarkt in Oud-Velsen waar het
gedurende de hele dag gezellig druk was. Veel mensen
profiteerden dan ook van deze fraaie najaarsdag om gezellig wat rond te kijken of
wat te drinken of te eten. Uit
de wind en in het zonnetje
was het prima uit te houden
op het binnenplein van de Engelmunduskerk met een kopje koffie of een andere versnapering.
Maar ook rondom de kerk was
er weer voldoende te zien en te
eten. Voor de inwendige mens
was er genoeg te kiezen, van een
broodje haring, makreel of worst
tot speculaas, gevulde koeken
en poffertjes. En naast de vele
kraampjes rond de kerk toch ook
een aantal kleedjes voor kinderen op de vrijmarkt, want die geven de jaarmarkt toch het vertrouwde, eigen gezicht. Helaas
lang niet zoveel als voorgaande
jaren, maar dat heeft alles te ma-
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Vlinderorchidee
Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl

Diverse kleuren. Pot 12 cm
Van 12,99

voor 6,99

Mijn bedrijf is
mijn pensioen,
denk ik...
ken met de veiligheid.
Op zijn vertrouwde plek, naast
de hoofdingang van de kerk,
stond weer het podium opgesteld met het rad van fortuin
met de twee, in rokkostuum gestoken, heren die gedurende de
dag goede zaken gedaan moeten hebben want de plankjes
waren elke keer snel uitverkocht.
De opbrengst hiervan, alsmede van de kramen met het bord-

je ‘Kerkkraam’ waar onder meer
curiosa, boeken, grammofoonplaten, poffertjes en antiek werd
verkocht, komt ten goede aan
het onderhoudsfonds van de
kerk.
Deze traditionele jaarmarkt, die
dit jaar voor de 45ste keer werd
georganiseerd, is mede dankzij
het mooie najaarsweer wederom een groot succes gebleken.
(Joop Waijenberg)

Hangbuikzwijntje gedumpt
Velsen-Zuid - De Stichting Dierenambulance Velsen ontving
op zondagochtend een melding
over een loslopend tam hangbuikzwijntje. Deze was door boswachters gevonden in recreatiegebied Spaarnwoude. Het tamme
zwijntje stond, met voer, aan de
kant van de Spaarndammerweg.
Met behulp van de boswachters en een touw is het zwijntje in
de ambulance geplaatst. Omdat
geen eigenaar bekend is bestaat
de mogelijkheid dat het zwijntje,
dat als huisdier gehouden kan
worden, hier achtergelaten is.
Het tamme zwijntje is tijdelijk opgevangen op de noodopvang op
de centrale post van de Stichting
Dierenambulance Velsen. Vanuit hier is gezocht naar een geschikte opvangplaats. De Stichting Paardenopvang Amsterdam
heeft het zwijntje, dat zij Pietertje gedoopt hebben, met een trailer opgehaald. In Amsterdam zal
‘Pietertje’ verder verzorgd worden. (foto: Dierenambulance Velsen)

Tel. 0255-533900
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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.
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Poelier Van Ofwegen

Super kwaliteit van
een super scharrelkip
Santpoort-Noord - Poelier Rogier van Ofwegen gaat er helemaal voor. De vakspecialist
uit Santpoort verkoopt alleen
nog maar kippenvlees van ‘super scharrelkippen’. Van kippen
die in alle rust kunnen opgroeien in een uiterst diervriendelijke
omgeving en daardoor ook alle kans krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Als eerste
poelier in Nederland heeft Van
Ofwegen onlangs deze opvallende stap gemaakt. Een primeur.
Het levensgenot van de kip en
de daaruit voortvloeiende kwaliteit van het witvlees wordt
steeds belangrijker. Traditioneel kocht men een smaakloze
kip die kunstmatig was grootgebracht. Met hormonen en antibiotica. En na zes weken reeds
wordt geslacht.
Van Ofwegen: ,,Scharrelvleeskippen daarentegen worden gemiddeld twee keer zo oud. Ze
eten gezonder en zijn zwaarder
in gewicht. In combinatie met
meer lichaamsbeweging resul-

teert dit in een smaakvol stevig stuk vlees. De super scharrelkip is een langzaam groeiend,
exclusief kippenras. En wordt
op kleinschalige kippenboerderijen geheel in zijn eigen tempo
groot gebracht. Volledig op eigen kracht. Zonder toediening
van antibiotica. Hij krijgt royaal
de ruimte en de kans om buiten en in overdekte uitlopen te
scharrelen. De diervriendelijkheid waarmee de super scharrelkip wordt behandeld, vindt de
consument terug in de smaak en
de kwaliteit van het vlees. Want
juist dat is wat onze klanten willen: een kip die in alle vrijheid
is opgegroeid, gezond is en van
super kwaliteit is.”
Het mag duidelijk zijn dat Rogier van Ofwegen en zijn naaste medewerker Daan Mulder uiterst verantwoordelijk omgaan
met alles wat te maken heeft met
kip. Dierenwelzijn, voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne staan
bij beiden hoog in het vaandel.
(foto: Ine-Claire Pruijser)

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

Alzheimer Café

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

IJmuiden - Op dinsdag 9 oktober 2012 is er een Alzheimer
Café in IJmuiden en het onderwerp is: ‘Bewegen en dementie’.
Het belang van bewegen en hoe
leuk kan het zijn? Er is veel onderzoek gedaan naar bewegen
en daaruit is gebleken dat bewegen niet alleen goed is voor je lichaam, maar minstens zo goed
voor je geest. Daarnaast kan bewegen ook nog eens heel leuk
zijn en er zijn heel verschillende manieren om te bewegen. Alleen, maar zeker ook met een
ander. In Ontmoetingscentrum
Zeestroom is bewegen één van
de belangrijkste onderdelen van
het programma en dat zal deze
middag aan u uitgelegd worden.
Er zal onder andere een fysiotherapeut aan het woord komen en
er zullen vele voorbeelden worden gegeven. Wilt u meer weten
over dit onderwerp? Kom naar
het het Alzheimer Café in Ontmoetingscentrum
Zeestroom
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Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
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Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
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in IJmuiden, Zeewijkpleun 262,
1974 PL. Zeestroom is een initiatief van Zorgbalans, waar mensen met geheugenproblemen en
hun mantelzorgers samenkomen voor dagbesteding, ondersteuning, advies en informatie.
De ontvangst is vanaf 13.30 uur,
het programma start om 14.00
uur en is tot 15.30 uur. Iedereen
is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog
nooit eerder is geweest, moet
beslist komen kennismaken. De
toegang èn 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. Bij elk café worden deze geïnterviewd door onze
vaste gespreksleider. 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.

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: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur,
za. van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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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St. Raphaëlkerkje, Popellaan
1 Bloemendaal. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Wuthering
Height’. Aanvang 14.30 uur.
Om 17.30 uur foyerconcert met
de Danny Giles Band. Toegang
gratis.
Dj Bas en Yanni in Café
IJmuiden, W. Barendszstraat
21 IJmuiden. Aanvang 16.00
uur.

Donderdag 4 oktober
Stripexpositie over diversiteit
in de liefde, bibliotheek Velsen,
Dudokplein IJmuiden. Expositie is te zien tot en met 20 november.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘On the Road’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: The Cyborgs. 21.00 uur.
Toegang gratis. LOS! met dj
Paullie & Co. ft. Mamse Mamkousa. 24.00 uur. Toegang 5,, voor studenten gratis. Vanaf
18 jaar.

Vrijdag 5 oktober
Verkoop Israël Producten,
Zeeuwstraat 12 in Velsen-zuid.
Van 10.30 tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘On the Road’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Irrational Library. 21.00
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 6 oktober
Korendag Zandvoort met als
thema ‘The Sixties’. Zie ook
www.zingenaanzee.nl.
Boeken- en rommelmarkt
op Kerkplein in Driehuis. Aanvang 09.00 uur.
Inspiratiedag met workshop
door Koos Min en Ad Hendrikse. Van 09.30 tot 15.00 uur.
Meer informatie: 023-5374726.
Bazaar in De Rank, Kon. Wilhelminakade IJmuiden. Van
10.00 tot 18.00 uur.
Informatiemarkt ‘Opvoeden
doe je niet alleen’. Bibliotheek
Velserbroek tussen 11.00 en
15.30 uur.
Open dag bij Dier Medisch
Centrum Velserbroek, Zadelmakerstraat 98 Velserbroek.
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Hondenfair Paviljoen ‘t Vlaggeschip, Kennemerboulevard
430 IJmuiden aan Zee. Van
13.00 tot 15.00 uur.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 14.00 uur geeft Conny
Braam een lezing over ‘Arm en
Rijk’ in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis.
Tentoonstelling Wip Wollewap voor kinderen van 3 tot 8
jaar in Pieter Vermuelen Museum in Driehuis. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Cubaanse avond in het
Draaiorgelmuseum Haarlem,
Küppersweg 3 Haarlem. Toegang 5,-. Open vanaf 19.30 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: International
theatre school festival. Aanvang 20.30 uur.
Live optreden Kings of Key’s
in de Zeewegbar, Zeeweg
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Club Colombo.
23.00-04.00 uur. Toegang 10,vvk/12,50 add. Vanaf 16 jaar.
Café: Romano Nervosa. 21.00
uur. Toegang gratis.

Zondag 7 oktober
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van
08.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt in het Polderhuis, Vestinplein 58 Velerbroek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Lezing door dr. Gerard Visser in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Thema: ‘Gelatenheid’. Aanvang 10.30 uur.
Publieksdag Forteiland. Zie
voor reserveren en afvaarttijden www.ijmuidenserondvaart.nl. Zie ook www.fortijmuiden.
Bunker Museum, Badweg 38
in IJmuiden open van 11.00 tot
16.00 uur.
Bekerwedstrijd bij BV Velsen,
tegen De Korenmolen uit Eerbeek. Wüstelaan in SantpoortZuid. Aanvang 11.00 uur. Toegang gratis.
Open huis bij Vogelhospitaal
Haarlem, Kweektuinstraat 1 in
Haarlem. Van 11.00 tot 16.00
uur.
IJmondse fietstocht in teken van Bockbier. Van 12.00
tot 18.00 uur. Meer informatie:
0255-515307 of ijmondsefietstocht@gmail.com.
Koffieconcert in de Laurentiuskerk, Fidelishof IJmuiden.
Optreden Cigale en Felison
Brass. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling Wip Wollewap voor kinderen van 3 tot 8
jaar in Pieter Vermuelen Museum in Driehuis. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Tentoonstelling ‘Kijken en
zien, een keuze van de burgemeester’ in Achter de Zuilen, gemeentehuis Bloemendaal. Zaal open 13.00 uur, officiële opening vindt plaats om
15.00 uur. Tentoonstelling is
te zien tot en met 28 oktober.
Open: donderdag t/m zondag
van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
‘n Uurtje Zondag: thema ‘Angst’. Carmen de Haan,
communicatietherapeut,
in

Maandag 8 oktober
Cursus vogeltrek en strandleven in het Pieter Vermeulen
Museum, Driehuizerkerkweg
34d Driehuis. Aanvang 20.00
uur.

Dinsdag 9 oktober
Alzheimer Café in Ontmoetingscentrum De Zeestroom,
Zeewijkplein 262 IJmuiden.
‘Bewegen en dementie: het
belang van bewegen en hoe
leuk kan het zijn’. Van 13.30 tot
15.30 uur.
Alzheimer Café in Serviceflat Sans Souci, Sans Souci 113
Castricum. ‘Dementie: wat kan
mijn huisarts voor mij betekenen?’ Van 19.00 tot 21.00 uur.
Lezing door Marijke Dirkson over ‘Te hooi en te gras’ in
het Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg Driehuis.
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Lezing door Malcolm McEwan over een (on)bekend onderdeel van de Tweede Wereldoorlog bij Verenging Santpoorts Belang in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van
20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag 10 oktober
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling Wip Wollewap voor kinderen van 3 tot 8
jaar in Pieter Vermuelen Museum in Driehuis. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Van 13.30 tot 14.30 uur kijkdoos knutselen.
Wandeling rond de Grote
Markt met aansluitend de beklimming an de toren van de
Grote of St. Bavo Kerk. Aanvang 13.30 uur. Info of reserveren via 06-16410803 tussen 09.00 en 10.00 en 18.00 tot
19.30 uur of via gildewandelingen@gmail.com
Lezing door Karin Amatmoekrim over haar boek ‘Het
Gym’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Wuthering
Height’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 11 oktober
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Footnote’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Club Beeckestijn
Celebrates: 20.00 uur. 15,-. Café: House of Dolls. 21.00 uur.

Mooi bedrag voor
Telstar Thuis in de Wijk
Velsen-Zuid - Het negende Witteveen.com Open op Golfbaan
Spaarnwoude heeft Telstar Thuis in
de Wijk een bedrag van 1.550 euro opgeleverd. Hoofdsponsor Kyocera had daar een groot aandeel
in door twee elektrische scooters
beschikbaar te stellen. De eerste
scooter ging eruit bij het ‘eilandje meppen’ en de tweede scooter
werd geveild.
Rick Paardekooper, commercieel directeur van Witteveen.com:
,,We selecteren ieder jaar een goed
doel omdat wij vinden dat een dagje golfen best wat meer mag opleveren. Deze keer viel de keuze op
Telstar Thuis in de Wijk, een nieuwe stichting die zich bezighoudt
met maatschappelijke projecten in
de IJmond. Wij zijn businessclublid van Telstar en weten dus waar
de stichting voor staat.’’ Met Telstar Thuis in de Wijk wil de betaald voetbalclub samenwerken
met zijn sponsors en partners om
inhoud te geven aan het begrip
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Projecten die
onder de stichting vallen zijn onder andere de Telstar Streetleague
en het SSPB-voetbaltoernooi voor
VMBO-scholen. Andere projecten
zijn in voorbereiding, maar daarvoor is geld nodig. Deelnemers
aan de Witteveen.com Open kon-

den na afloop van de wedstrijd of
clinic golfballen kopen om te proberen het eilandje achter Restaurant Graan voor Visch te raken. Na
een flink aantal pogingen slaagde
Martin Houtzager van GNTel erin
om een golfbal op het eiland te laten landen. Naast een hartelijk applaus leverde hem dat een fraaie
elektronische scooter van Kyocera
op. Tot verrassing van de aanwezigen stelde Kyocera een tweede
scooter beschikbaar, die per opbod werd verkocht. Het totaalbedrag kwam daardoor uit op 1550
euro. Gertjan Huijbens van Telstar
Thuis in de Wijk is erg blij met deze
opbrengst. ,,We zijn druk bezig met
het zoeken naar sponsors en subsidies. Dat gaat met grote en kleine bedragen. Dan is zo’n forse bedrag van Witteveen een zeer welkome bijdrage.’’
Het Witteveen.com Open is een
jaarlijks golftoernooi voor relaties
van de kantoorinrichter uit Velserbroek. Dit jaar bestond het deelnemersveld uit ruim 100 personen. De
wedstrijd over 18 holes werd gewonnen door de heer L.T. van Eyck
van Heslinga van Van Eyck van Heslinga Advocaten. Bij de 9 holeswedstrijd trok Leon Ravestein van
de firma Piet Boon aan het langste
eind. Zie ook www.witteveen.com.
(foto: Noortje Dalhuijsen)

‘Wuthering Heights’
draait in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 7 oktober,
14.30 uur en woensdag 10 oktober, 20.30 uur draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 de
film ‘Wuthering Heights’.
De jonge Heathcliff wordt opgenomen in de familie Earnshaw. Hij
moet zich staande houden in een
weerbarstige omgeving. Heathcliff
voelt zich sterk aangetrokken tot
dochter Catherine, die hem de

mooie kanten van het ruige plattelandsleven toont. Er groeit een stille, hevige verliefdheid tussen hen.
Maar Heathcliff blijft een buitenbeentje.
Zelfs Catherine kan zich niet aan
hem overgeven. Als hij jaren later
als welgestelde heer terugkeert,
probeert hij Catherine opnieuw
voor zich te winnen. Hun verboden
liefde groeit uit tot een obsessie.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘WUTHERING HEIGHTS’ op 7
oktober om 14.30 uur en 10 oktober om 203.0 uur om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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PowerKilo: afvallen
met persoonlijk dieet

Vooral vrijdag wind
en regen in de IJmond

IJmuiden - ‘Afvallen is zo moeilijk’,
hoor je vaak zeggen. Maar Laila
van PowerKilo beweert het tegenovergestelde. Met de door haar
ontwikkelde methode kun je eten
wat je lekker vindt en toch afvallen. Laila is zelf het schoolvoorbeeld van haar PowerKilo methode, want ze is wel 60 kilo lichter
geworden.
Laila is gewichtsconsulente en is
1 september haar eigen zaak gestart in IJmuiden. Ook is zij erkend verkooppunt van Prodimed,
waarbij zij mensen die met dit eiwitdieet willen afvallen begeleidt.
,,Maar dat is iets heel anders dan
afvallen met mijn methode.’’ Door
haar eigen ervaringen kent Laila
als geen ander de valkuilen van
het afvallen. En als professional
weet zij hoe zij mensen kan motiveren. Laila werkt met een persoonlijk dieet. Bij de intake wordt
de methode uitgelegd. En natuurlijk wordt er gewogen en gemeten. Ook wordt doorgesproken
hoeveel iemand beweegt en eet.
Een eetdagboek van zeven dagen
is voor Laila belangrijk als uitgangspunt voor het nieuwe eetpatroon. De cliënt kan zelf aangeven wat hij of zij lekker vindt en
echt niet wil missen in het nieuwe eetpatroon. ,,Zo zijn er mensen die elke dag een wijntje willen, of iemand die af en toe wat
chocola wil. Door een persoonlijk
dieet te maken kan ik dit soort cadeautjes inbouwen. Eerst bepaal
ik het BMR van iemand, daarmee
kan ik bepalen hoeveel calorieën
iemand per dag nodig heeft om
op het eigen gewicht te blijven. In

Tot zaterdag is de wisselvalligheid niet van de lucht. Dit komt
door een stroperige depressie
nabij Engeland en Schotland.
Telkens worden regenstoringen en buiengebieden op het
Noordzeegebied en Nederland
afgevuurd.
Zo wordt er vooral vrijdag flink
wat water in onze contreien gedeponeerd. Het waait daarbij
ook stevig uit het zuidwesten
(windkracht 7-8 is even haalbaar vlak aan zee) en bovendien komt de dagtemperatuur
op een lager plan, soms maar
13-14 graden.
Doordat de bovenlucht ook
gaat afkoelen en we nog met
relatief warm Noordzeewater
zitten, kunnen de herfstbuien
een extra impuls krijgen.
De weeksom aan neerslag in
onze omgeving kan wel eens
op ruim 40 millimeter gaan uitkomen, dus 40 liter water op
iedere vierkante meter in de
IJmond. Veel zon hoeven we

het BMR wordt rekening gehouden met iemands gewicht en de
hoeveelheid van bewegen. Het is
een hele rekensom, maar daarna
kan ik dan gaan bepalen hoeveel
calorieën iemand per dag nodig heeft om af te vallen. Dat kan
dus van persoon tot persoon verschillen. Ook de invulling van de
maaltijden en tussendoortjes kan
daarom verschillen. Ik maak een
weekmenu toegespitst op de client. Na een week gaan we kijken
hoe het is bevallen en natuurlijk
moet er dan worden gewogen. De
cliënt krijgt dan nog lijsten mee
met alternatieven. Samen bepalen
we dan hoe vaak een cliënt terugkomt voor de begeleiding.’’
Op de site www.powerkilo.nl
kunt u meer lezen over de methode van deze gewichtsconsulente. Voor een afspraak met Laila kunt u bellen met 06-57567898.
PowerKilo is gevestigd aan Van
Leeuwenstraat 33 rood.

Dijk werd niet gedicht
door Waterland
Velserbroek - De spelers van The
Smugglers uit Velserbroek mochten afreizen naar Purmerend. Daar
speelde zij tegen Waterland 3. Eenmaal op het veld werden de laatste
spelsituaties geoefend en kon het
echte werk gaan beginnen. Na het
fluitsignaal van de scheidsrechter begonnen The Smuggs meteen goed, ze namen het initiatief
en waren dicht bij de tryline. Waterland was instaat om de Velsernaren terug te dringen. Uiteindelijk
liep alles goed af en werd de eerste
try gedrukt voor the Smugglers. De
eerste helft verliep niet enorm soepel, van de kansen werden er uiteindelijk drie benut. De ruststand
was 21-7, die zeven kwam omdat de gedreven heren een try en
een conversie moesten incasseren.
De tweede helft verliep voor The
Smugglers soepeler en de ene try
werd naar de andere gedrukt. Invallers Luke Roberts, Rob Stolk en
Joey van Strien konden hen steentje bijdragen. Een eindstand van
82-14 werd bereikt, dat kwam door
constante support van alle spelers en er werden 22 punten ge-

maakt door de goede kicker Hans
Oldenburg. De smugglers speelde
geweldig, zoals Joost Maarschalk,
die ondanks pijn toch door bleef
gaan. Ook Thijs Mes liet zien dat
hij, als relatief jeugdige speler, het
rugbyspel onder controle te hebben. Na de wedstrijd werd Wouter Kersbergen ‘Man of the match’!
Alle aanwezige kunnen getuigen
dat er een knap staaltje rugbywerk
werd geleverd door The Smugglers
uit Velserbroek, die na de wedstrijd
weer huiswaarts gingen. (Daan
Rustemeijer)

niet te verwachten de komende dagen, maar geheel zonloos
verlopen de dagen niet.
Toch is er ook nog redelijk
weernieuws, want in de loop
van het komende weekend
komt een mobiel hogedrukgebied naderbij en dat onderdrukt de buienactiviteit tijdelijk. Het Europese weermodel
laat de hoge luchtdruk daarna
zelfs even doorlopen in oostelijke richting. Mocht die setting
daadwerkelijk doorgaan (kleine kans), krijgen we begin volgende week wellicht een paar
droge en vrij zonnige dagen. De
nachten worden dan wel even
wat kouder met 6-7 graden.
Later in de nieuwe week
wordt het opnieuw wisselvalliger.
Meer info via de weerprimeurlijn: 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Bazaar van
Songs for You
Regio - Het koor ‘Songs for You’
houdt zaterdag 13 oktober de
jaarlijkse bazaar. De bazaar begint om 10.00 uur en eindigt om
14.00 uur en vindt plaats in de
Vredevorstkerk aan de Laan der
Nederlanden 152 te Beverwijk.
Trouwe bezoekers weten intussen wel, dat hier altijd veel leuke en aantrekkelijke koopjes
te halen zijn. Er is voor elk wat
wils, van boeken tot kleding, van
speelgoed tot huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten
en zelfs een kraam met prachtige
bloemstukjes. Om 11.00 uur is er
een modeshow. Er zijn ook verschillende loterijen voor grote,
kleine en altijd prijzen. Ook voor
de lekkere trek kan men terecht
op de Bazaar. Men kan zich ook
opgeven voor het Gelegenheidskoor, dat de eerste repetitie heeft
op 24 november. Meer informatie: www.songs foryou.nl.

Clubavonden
bij Filmclub
Regio - Filmclub IJmond houdt
clubavonden op dinsdag in de oneven weken van 20.00 tot 22.30 uur
(zaal open 19,30 uur). Het clublokaal is in Wijkcentrum de Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. De
eerstkomende avond is op 9 oktober. Om de clubsfeer te proeven mag men tweeavonden gratis
deelnemen aan het programma.

‘Meer hinder onafwendbaar’
Regio - Op woensdag 26 september vond in het stadhuis
van Beverwijk een informatiebijeenkomst plaats over de
hinderbeperking vliegtuiglawaai. Raadsleden en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Heiloo, Uitgeest en Velsen waren hiervoor uitgenodigd. Drie
sprekers, waaronder Hans Alders waren uitgenodigd om de
aanwezigen bij te praten.
Hans Alders: ,,De regering kiest
voor 510.000 vluchten per jaar en
dus heeft dat extra hinder tot gevolg. Daar kan een nieuw normenen handhavingssysteem niets tegen doen. Wel is het zo, en daar
ligt de opdracht aan de Alderstafel, dat het nieuw te vormen stelsel
die hinder meer moet beperken
dan nu in oude stelsel het geval is.
Er is dus sprake van minder meer
hinder. De groei van het luchtverkeer van de huidige 420.000 naar
de 510.00 zal de IJmondregio minder zwaar treffen dan andere regio’s. De polderbaan is al nagenoeg vol, de extra groei zal dus
door andere start- en landingsbanen opgevangen moeten worden.”
Jasper Daams, die namens Luchtverkeersleiding Nederland een inkijk gaf in de praktijk van starts
en landingen op Schiphol, gaf aan

dat de geluidshinder door vliegtuigen op de lange termijn zal verminderen door de introductie van
nieuwe vliegtuigbegeleidingssystemen van starten en landen en
door stillere vliegtuigen.
Continuous Descent Approach
(CDA), platgezegd ook wel glijvluchten, is zo een compenserende maatregel waar de zes gemeenten al een tijd naar uitkeken. Dit is een landingsprocedure
waarbij de vliegtuigen in een glijvlucht de luchthaven naderen. De
procedure is aanmerkelijk stiller
doordat kleppen in een later stadium worden gebruikt en de nadering met minder motorvermogen kan worden uitgevoerd. Bovendien vliegt het toestel gemiddeld hoger. De effecten van deze maatregelen zouden vooral
voor deze regio een gunstige uitkomst opleveren. Nu blijkt echter dat het CDA-vliegen voorlopig
niet wordt voortgezet. De maatregel levert namelijk een extra 7000
aan slaaggestoorden op elders.
Hans Alders: ,,Het is niet te verkopen om enerzijds te beweren dat
ik werk aan beperking van de hinder en anderzijds zo een fors aantal extra slaapgestoorden creëer.”
Is daarmee de maatregel van tafel? Nog niet. Het effect is nu nog
niet acceptabel, maar - zo vertelde Jasper Daams van LVNL - er

wordt naarstig naar oplossingen
gezocht. “We willen op een secundaire baan, waar enkel dagvluchten plaatsvinden, testen met glijvluchten om extra informatie in te
kunnen winnen.’’ ,,En als Schiphol
niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen zal dit ook consequenties hebben voor haar groeiambities. Zo staat dat ook in het convenant”, gaf Hans Alders te kennen.
Christel Portegies, wethouder
Castricum en delegatielid aan de
Alderstafel reageerde afsluitend
namens de zes gemeenten op het
verhaal van Alders: ,,Wij hebben
een Strategische nota 2012 opgesteld, die door uw raden is goedgekeurd. In deze nota zoeken wij
naar vermindering van hinder,
binnen het kader dat is gesteld.
Daarin zien wij zeker nog aanknopingspunten. Kijk maar eens naar
het binnen- en buitengebied. Wij
vinden dat er een beter verschil
moet komen tussen deze gebieden, want in het binnengebied
(Amsterdam) is nu eenmaal meer
geluid en is de hinderbeleving anders dan in het buitengebied, zoals Uitgeest, Castricum, Heiloo en
uiteraard de andere drie gemeenten. Maar die discussie vindt niet
plaats aan de Alderstafel, maar
dat is een lobby naar Den Haag
en die zullen wij als portefeuillehouders opstarten.”
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Publieksdag op Forteiland
IJmuiden - Zondag 7 oktober
wordt een unieke dag op het
Forteiland IJmuiden met twee
speciale programma’s over het
Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog. In het museum van het fort zullen documenten te zien zijn over Hannie Schaft.
Aan het eind van de oorlog was
wel bekend dat zij was gearresteerd maar waar was zij en leefde ze nog? Documentatie van
de Nederlandse regering en
correspondentie van koningin
Wilhelmina met Pieter Schaft,
de vader van Hannie, worden
voor het eerst publiekelijk tentoongesteld en dat is een primeur.
Hannie Schaft werd opgepakt
door de Duitsers en op 17 april
1945 om het leven gebracht.
Nog geen twee weken later, op
5 mei 1945, was heel Nederland
bevrijd.
Was de naam van het meisje
met het rode haar wel Hannie
Schaft? Op deze vraag krijgt u
zondag het antwoord.
Overigens zijn de twee pistolen,
die haar vriendin Freddie Oversteegen in deze roerige periode heeft gebruikt, als tastbaar
bewijs, te zien in één van de vitrines. In de koepelzaal van het
fort zullen verzetsstrijders Freddie Oversteegen en Thijs Porsius u vertellen over hun activiteiten gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Dit is een kans
bij uitstek om vragen te stellen.
Er zullen twee sessies van 45
minuten worden gehouden en

wel om 13.00 uur en 15.30 uur.
Freddie
Oversteegen
verrichtte veel verzetsactiviteiten
met haar zus Truus en Hannie
Schaft. Zij zat in de Raad van
Verzet. (RVV)
Thijs Porsius was lid van de Waterlandgroep. Zijn taak was ondermeer het in veiligheid brengen van door de Geallieerden
in Waterland (o.a. in Monnikendam) gedropte wapens, het onderhouden en verbergen ervan
en het bewaken van een wapendepot in Amsterdam.
Natuurlijk kunt u ook deelnemen aan een rondleiding door
het fort onder leiding van een
deskundige gids. De eerste
rondleidingen starten om 11.00
uur met aansluitend de verhalen van de verzetsstrijders en
een bezoek aan het museum.
Komt u met de boot van 13.00
uur, dan kunt u na de rondleiding de tweede sessie van deze
mensen meemaken, gecombineerd met een bezoek aan het
museum. Voor de verzorging
van de inwendige mens is het
restaurant geopend, voor een
kopje koffie, frisdrank of heerlijke broodjes.
Het vertrek met de rondvaartboot naar de wal is om 13.00,
15.15 of de laatste afvaart om
17.15 uur. De afvaarten vanaf de
Kop van de Haven met de rondvaartboot Koningin Emma zijn
om 11.00 uur, 12.45 uur en om
15.10 uur. Reservering: 0255511676 of www.ijmuidenserondvaart.nl. Zie ook www.fortijmuiden.nl.

VV IJmuiden F1 kwam,
zag en overwon
Regio - Dat grootte niet altijd
iets zegt bleek afgelopen zaterdag wel voor de F1 van VV
IJmuiden. Op het kunstgrasveld van het Pim Mulier Sportpark trof het nog ongeslagen
team DSS. De tegenstander
speelde met twee man meer,
was twee koppen groter en zeker een jaar ouder. Geïntimideerd door het uit de kluiten
gewassen DSS liet IJmuiden
zich na de aftrap terugdringen
op de eigen helft. Deze poging
werd uitstekend gered door
Luca Pronk. Dit was ongeveer
het enige was wat Pronk nog
te doen kreeg. Het meerwerk
kwam op de schouders van Jelle Haeser die als verdedigende
middenvelder de sterren van de
hemel speelde. Met een gemiddelde van èèn doelpunt per drie
minuten trok IJmuiden van leer.
Lorens Hoeve opende de score voor IJmuiden via een voorzet van Levi Kiewiet. Niet lang
daarna kon Hoeve de 0-2 in
tikken dankzij een assist van
Jos Bomas. Prachtige aanvallen werden opgezet en de spelers van IJmuiden wisten elkaar
moeiteloos te vinden. Panna’s,
kappen en draaien, hoog over-

spelen, niets was IJmuiden te
veel. Via een terugspeelbal van
Kiewiet kon Bomas de 0-3 voor
zijn rekening nemen. Vlak daarna was via Hoeve de 0-4 een
feit. DSS kwam niet meer aan
spelen toe en maakte ook nog
hands. IJmuiden kreeg een penalty. Kelvin Haasnoot kon deze echter niet verzilveren. Na de
spelhervatting ging Hoeve door
en maakte de 0-5. Vlak voor
rust gaf Kiewiet het koekje voor
bij de thee en ramde de 0-6 in
het net. In de tweede helft ging
het al niet anders.
IJmuiden gaf DSS een pittig
lesje in positiespel; Hoeve ging
voor de 0-7, Haasnoot mocht de
0-8 op zijn naam zetten, Kiewiet schreef 0-9 en Hoeve toverde 0-10 op het scorebord.
Dit was echter nog niet genoeg,
IJmuiden had de smaak te pakken. Achtereenvolgens schoten
Haasnoot, Sieb van der Laan en
Bomas de laatste ballen in het
net. Eindstand 0-13 was het visitekaartje wat trainer Peter van
der Laan hier met zijn dreamteam afgaf.
De F2 verloor zaterdag met
0-10 van Alliance en de F3 verloor met 0-13 van Odin.

Lezing over
boek ‘Het Gym’

Druk bezochte open
dag bij manege HCV
Velsen-Zuid - In de maand september openen de FNRS ruitersportcentra hun deuren voor het
grote publiek tijdens de Horses
got Talent@FNRS open dagen.
Vaste bezoekers van Hippisch
Centrum Velsen weten het natuurlijk, de jaarlijkse open dag is
altijd een gezellige belevenis.
En ook dit jaar wist het team van
Hippisch Centrum Velsen zondag
23 september een leuk programma te bieden.
Kennismaken met alle mogelijkheden in de paardensport, met
de manegepaarden en pony’s, de
ruiteropleidingen en het reilen en
zeilen op een manegebedrijf.
Voor jong en oud waren er in
de binnenmanege diverse demonstraties en op het gezellige binnenterrein stonden diverse stands en was er een professionele fotografe aanwezig om
prachtige foto’s te maken van de

pensionpaarden.
Uiteraard speelden de leerlingen
van de rijlessen een grote hoofdrol bij deze optredens.
De pony’s en paarden van Hippisch Centrum Velsen wisten met
hun grote en kleinere berijders de
kunst van het paardrijden goed
weer te geven. Instructrice Romy Pielanen reed met haar mooie
12-jarige schimmel Charmeur
een prachtige kur op muziek op
muziek van de Beatles. Door het
droge weer was er veel publiek
afgekomen op de Open Dag en
was het dringen in de foyer.
Kinderen konden deze dag gratis ponyrijden. Het hoofddoel van
Hippisch Centrum Velsen was om
belangstellenden kennis te laten maken met alle facetten van
de ruitersport en dit is zeker zeer
geslaagd te noemen!
Voor meer informatie: Zie ook
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Handhavingsestafette
Regio - Op 26 en 27 september, is gecontroleerd bij bedrijven door de vier IJmondgemeenten. Binnen de vier IJmondgemeenten lag de focus tijdens deze
handhavingsestafette op ammoniakkoelinstallaties, zwembaden,
LPG-tankstations en metaalbewerkers. Daarbij is extra aandacht
geschonken aan de pilot ‘verbetering ketenhandhaving asbest’.
Tijdens de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd,
waaronder een onjuiste procedure tijdens een sloop of verbouwing
waar asbest aanwezig was, administratieve onvolkomenheden,
of het niet voldoen aan brandwerendheidseisen.
De pilot ‘Verbetering ketenhandhaving asbest’ is een samenwerking van diverse instanties uit het
Noordzeekanaalgebied. Het doel
van het project is het voorkomen
van gezondheidsrisico’s en gevaar
voor de omgeving bij het bewerken, slopen of verwijderen van asbesthoudend materiaal. Nadrukkelijk werd er onderzoek gedaan
naar illegale saneringen door onder andere informatiegestuurd te
controleren op sloop- of verbouw-

werkzaamheden in panden gebouwd voor 1994, waarvoor geen
sloopmelding is gedaan. Ook nu
weer kwam het belang naar voren van informatieverstrekking
tussen de inspectiepartners onderling. Ook meldingen van particulieren en ondernemers over asbestverwijdering door niet gecertificeerde bedrijven kan hierin een
belangrijke rol spelen. Meldingen
kunnen worden ingediend bij de
Milieudienst IJmond of via www.
meldmisdaadanoniem.nl.
De handhavingsestafette vond
plaats in het gehele Noordzeekanaalgebied. Aan de estafette
in de IJmond namen de volgende instanties deel: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, Milieudienst IJmond,
gemeente Haarlem en provincie
Noord-Holland. Voor deze laatste drie partijen was de estafette
een aanloop naar de aankomende
vorming van de Regionale uitvoeringsdienst. De drie partijen gebruikten de estafette om kennis
met elkaar te maken, ervaringen
te delen en bekend te raken met
elkaars werkwijze.

Santpoort-Noord - In het
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 wordt op woensdag 10
oktober om 20.00 uur een lezing gehouden door de (voorheen) IJmuidense schrijfster
Karin Amatmoekrim.
Onlangs verscheen van haar
het boek ‘Het Gym’ met veel
autobiografische
elementen.
Het boek speelt zich af in Velsen en vertelt het verhaal van
de Surinaamse Sandra, die in
een achterstandswijk woont.
Ze gaat als enige uit haar klas
naar het zelfstandige gymnasium in Velsen.
Alles is daar anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben
‘belachelijke’ namen als Liselotte en Jojanneke. Hoe moet
Sandra met hen omgaan, die
ze nu vrienden noemt? De toegang bedraagt 5 euro.

Expositie in
‘t Brederode
Huys
Santpoort-Zuid - De tweede expositie in dit cursusjaar
wordt gehouden van 6 oktober
tot 3 november. Teddy Brink is
al vele jaren docent tekenen
en schilderen bij de Vereniging
Santpoorts Belang.
Voor de eerste keer vertoont
zij in ‘eigen huis’ haar werken.
De ontwikkeling van Teddy is
zeer divers: van pentekeningen, symbolische aquarellen,
acrylschilderijen met crêpepapier, sculpturen van papiermaché tot acrylschilderijen met
oliekrijt en zand. Haar inspiratie
komt van binnenuit.
Bezichtigingstijden: maandag
en dinsdag van 13.30 tot 15.30
uur (of op afspraak via telefoonnummer
023-5381999).
Adres: Bloemendaalsestraatweg 201.

Verkeersmaniak
aangehouden
IJmuiden - Politiemensen
hebben in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur
een 20-jarige man uit IJmuiden aangehouden die levensgevaarlijke capriolen uithaalde
met zijn auto.
De man reed op de Kennemerlaan en reed hierbij met een
snelheid van 100 kilometer per
uur zigzaggend over de fietsstroken. Ook toen er even verderop op de Kennemerlaan een
andere auto stilstond om een
passagier te laten uitstappen
scheurde de man met deze levensgevaarlijke snelheid voorbij. De IJmuidenaar is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.
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Porselein&sieraad in
de Engelmunduskerk

Verkeersveiligheid in
havengebied
Velsen - Velsen Lokaal stelt opnieuw vragen over de verkeersveiligheid in het havengebied. De
antwoorden van het college getuigden van weinig kennis over
de lokale situatie en de fractie
vermoedt dat er ook ter plaatse
geen onderzoek is gedaan. Dan
had men met eigen ogen kunnen
zien dat de Halkade voor -met
name- voetgangers bijzonder gevaarlijk is. Deze signalen komen
ook uit de wijkplatforms Zee- en
Duinwijk en IJmuiden-West. Maar
ook het autoverkeer ondervindt
gevaarlijke situaties door het ontbreken van een duidelijke markering nabij de opstelstroken voor
de ferry en de scherpe knik in de
bocht ter hoogte van het voormalige pand van Schoorl. Duidelijk
zal ook moeten zijn wie de eindverantwoordelijk draagt voor de
verkeersveiligheid in Velsen. Is
dat Zeehaven of de gemeente?
Lees ook: www.velsenlokaal.nl.

Speciaal
Koffieconcert
IJmuiden - zondag 7 oktober
om 12.00 uur kan men genieten van een mooi koffieconcert
in de Laurentiuskerk aan het Fidelishof. Het vocaal dubbelkwartet Cigale treedt tezamen op met
Felison Brass. Dat belooft weer
een prachtig concert te worden.
Het Koffieconcert wordt georganiseerd door de Velser Gemeenschap en daardoor vrije toegang.
Cigale is een groep met een rijk
verleden, gedreven zangers en
zangeressen en een muzikaal
leider die de prachtige klankkleur weet te garanderen. De
muzikale leiding is in handen
van Han Bruinenberg. Zie ook
www.cigalevelsen.nl. Brassband
Felison Brass uit Velsen-Noord
is een graag gezien orkest in
de Kennemer regio. Samen met
haar dirigent Patricia Geertse is
Felison Brass op weg naar een
succesvolle toekomst waarin de
begrippen kwaliteit, muzikaliteit,
samenwerking en plezier voorop staan. Zie ook www.felisonbrass.nl.

Kings of Key’s
in Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 6 oktober
om 21.00 uur speelt de coverband Kings of Key’s in de Zeewegbar deze coverband is dé super spontane top feestband van
Nederland en volgens insiders
Neerlands beste en vooral leukste feestband. Hits en jaren ‘70,
‘80 en ‘90 muziek tot aan nu, van
bekende lekkere oude en nieuwe dans en feest classics brengen ze de boel tot leven. Dé garantie voor een volledig geslaagd
feest! De toegang is gratis.

Tata Steel boekt milieuwinst met doekfilters
IJmuiden - De uitstoot van fijn
stof afkomstig van Tata Steel in
IJmuiden is in 2011 met 7% gedaald dankzij de ingebruikname
van het eerste deel van de doekfilterinstallatie bij de Sinterfabriek op het staalbedrijf. In diezelfde periode is de staalproductie met 4% toegenomen. Onlangs is het eerste gedeelte van
de tweede doekfilterinstallatie,
die voor de rookgasreiniging, in
gebruik genomen. Dit betekent
opnieuw winst voor het milieu.
Van de rookgassen uit de Sinterfabriek gaat nu nog 80% door
de huidige milieu-installatie. De
overige 20% gaat nu door de
doekfilterinstallatie voor de rookgasreiniging, die ervoor zorgt dat
de hoeveelheid fijn stof met minimaal 75% wordt gereduceerd.
“We zijn enorm trots op de vorderingen die we maken dankzij
de doekfilterinstallatie. We zitten
daardoor ruim onder de norm die
de overheid stelt voor fijn stof”,
aldus Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden. “Het
is geen geringe prestatie dat we
erin zijn geslaagd om al in dit
stadium de hoeveelheid fijn stof
aanzienlijk te verminderen, ter-

wijl we wel meer staal hebben
geproduceerd. En de in aanbouw
zijnde doekfilterinstallatie, eveneens letterlijk en figuurlijk een
project met een enorme omvang,
zal ervoor zorgen dat niet alleen
de hoeveelheid fijn stof, maar
ook de hoeveelheid zware metalen en dioxines in de uitstoot van
de sinterfabriek met minimaal
75% wordt gereduceerd.”
Wie denkt dat een doekfilter een
onderdeel is dat je relatief eenvoudig in of op een schoorsteen
aanbrengt, zit er flink naast. Het
gaat hier om installaties zo groot
als een flatgebouw, met tienduizenden vierkante meters filterdoek. Voor de bouw van de
doekfilterinstallatie voor de rookgasreiniging is een weg en een
spoorlijn omgelegd. Nadat eind
vorig jaar de fundamenten waren
gestort, is direct met de bouw
gestart. Inmiddels is het eerste
gedeelte gereed en is de eerste van drie sintermachines erop
aangesloten voor een proefprogramma van een half jaar.
De complete doekfilterinstallatie
van de Sinterfabriek zal uiterlijk
in 2015 voltooid en volledig operationeel zijn.

Grote Clubactie
weer in volle gang
Velsen - Diverse verenigingen in
Velsen zijn weer loten aan het verkopen voor de Grote Clubactie.
80 Procent van de opbrengst gaat
naar de clubkas.
De Grote Clubactie heeft in de afgelopen 40 jaar maar liefst 237.585
clubs geholpen met bijna 220 miljoen euro. Dit maakte directeur
Peter Smit onlangs bekend. ,,Juist
in deze tijd van bezuiniging wordt
onze loterij steeds belangrijker.
Het is hartverwarmend om te zien
dat de inwoners van SantpoortNoord elk jaar weer loten willen
kopen. Heel veel clubs kunnen
niet meer zonder ons. We zien dan
ook elk jaar weer meer clubs aansluiten.’’
De Grote Clubactie werd in 1972
bedacht door Pierre Claessens,
chef-redacteur bij het toenmalige Nieuwsblad van het Zuiden.

Tijdens de eerste Grote Clubactie
werden er 55.000 loten in Tilburg
verkocht. Deze eerste geldopbrengst werd onder politie escorte
naar de bank gebracht. Het unieke van de Grote Clubactie is dat
80 procent direct naar de clubkas
gaat, de resterende 20 procent
gaat naar ondermeer prijzen en de
organisatie. In 1977 brak de Grote Clubactie landelijk door in heel
Nederland. Nu worden er circa 3
miljoen loten per jaar verkocht.
Aan de Grote Clubactie nemen dit
jaar ruim 6000 clubs deel. Gemiddeld wordt per club 1500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat naar
de clubkas, maar vaak worden er
speciale projecten mee gefinancierd, zoals een kunstgrasveld, de
inrichting van het clubhuis of de
aanschaf van materialen en uniformen.

Velsen-Zuid - In het oudste
kerkje van Noord-Holland vindt
in de maand oktober een bijzondere expositie Porselein&sieraad
plaats. De keramist Petrus Griepink en de edelsmid Jorgen Rasmussens tonen elk hun werk,
waarin kunst en ambacht op
unieke wijze verenigd is.
In de huidige porseleinen objecten van Petrus Griepink vind je
onmiskenbaar het verleden terug van hem als antiekrestaurateur, waar nauwkeurigheid een
eerste vereiste was.
De discipline Nerikomi waar hij
indertijd voor heeft gekozen,
komt mede door de moeilijkheidsgraad weinig voor en kom
je dan ook zelden tegen. Het merendeel van het werk is met de
hand opgebouwd uit tientallen
laagjes porseleinklei, die van te
voren zijn ingekleurd met hittebestendige keramische kleurstoffen. Deze worden op 1250
graden meegebakken.
De uitdaging van de zuiverheid
van het materiaal en de mogelijkheden om flinterdun te werken spreken tot de verbeelding.
De materie heeft zijn eigen wetmatigheden en vraagt naast
materiaalkennis en technische
vaardigheid ook een gezonde
portie creativiteit en gevoel voor

vormgeving. Dit alles betekent
dat een eigen manier van werken noodzakelijk is.
Het resultaat is porselein dat
door alle eenvoud zijn puurheid
blijft behouden en de zijdezachte afwerking ervan een mooie
balans geeft tussen de hardheid
van het materiaal en de aaibaarheid van de buitenkant.
De nieuwe collectie sieraden
van Jorgen Rasmussens is geinspireerd op het porselein van
Griepink. Hij baseerde een achttal ontwerpen op vierkant basismateriaal in edelmetaal en op de
gegeven vorm en kleur van het
porselein. De breekbaarheid van
het ragdunne materiaal en de eigenschap dat porselein zich nu
eenmaal niet laat voegen, maakt
het realiseren van deze sieraden
tot een ware uitdaging.
Behalve dat Jorgen Rasmussens van tijd tot tijd een aantal
sieraden ontwerpt ter gelegenheid van een expositie, werkt hij
voornamelijk in opdracht. Daarom toont hij ook een selectie van
twintig gerealiseerde ontwerpopdrachten van de afgelopen
vier jaar.
Porselein&sieraad wordt van 7
tot en met 27 oktober gehouden
op de zaterdag- en zondagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuw uiterlijk voor
busjes van OIG-IHD
Velsen - Als inwoner van de gemeente Velsen hebt u ze vast wel
eens zien rijden, de busjes van
de Stichting OIG-IHD. Ze zijn
aangepast voor het vervoer van
mensen die niet in staat zijn zelfstandig gebruik te maken van eigen of openbaar vervoer en zijn
herkenbaar aan het logo op de
zijkanten, neus en achterdeur.
Verder zijn (waren) ze vooral wit.
Om de busjes wat meer te laten opvallen worden ze met gebruikmaking van de bestaande
huiskleuren groen en geel opgepimpt, waardoor ze al van grotere afstand herkenbaar zijn voor
hun passagiers. Alle busjes zullen er binnenkort uitzien als op
bijgaande foto.
Doordat OIG-IHD uitsluitend

met vrijwilligers werkt, kunnen ze de mensen op tijd ophalen en op hun bestemming en
weer thuis brengen. Dat is onze kracht.
Dit doen zij tegen speciale tarieven, zeker binnen de gemeente.
Daarbuiten geldt een hoger tarief. Een overzicht hiervan is te
vinden op www.oig-ihd.nl. Hierop kunt u ook informatie vinden over de andere activiteiten
en evenementen die de stichting
voor haar gasten organiseert.
Hebt u interesse, dan kunt u de
Centrale Post telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot
14.00 uur.
Voor de aanvraag van vervoer
kunt u ook mailen naar vervoer@
oig-ihd.nl.
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Kofferbakmarkt
Velserduinplein

Open Dag bij Dier
Medisch Centrum
Velserbroek - Zaterdag 6 oktober houdt Dier Medisch Centrum (DMC) Kennemerland in
Velserbroek een open dag. DMC
Kennemerland bestaat sinds
september 2007 en is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende praktijk. Zieke huisdieren
zijn in goede handen bij deze kliniek, die met zeven dierenartsen,
dierenartsspecialist, twaalf assistentes, twee operatiekamers,
röntgen-, echo en scopie-apparatuur uitstekend is uitgerust.
Op de open dag ter ere van het
eerste lustrum is er een uitgebreid programma. Voor de kleinsten is er een heuse knuffeldierendokter. Een knuffel met een
scheur of een ontbrekend oog
kan door een echte dokter vakkundig worden gerepareerd.
De
grotere
pagina
0 kinderen kunnen een

puzzeltocht doen door de kliniek.
De echte durfals kunnen zelfs
een operatie bijwonen.
Tevens worden er echo-demonstraties gegeven en kun je zelf
aan de slag met een scoop. Diverse specialisten op het gebied
van dierfysiotherapie, voeding
en parasieten zijn aanwezig om
voorlichting te geven en vragen
te beantwoorden. Er is ook een
rad van fortuin voor het goede
doel. Er is een half jaar voeding
voor hond of kat te winnen. Kortom, een leuke en leerzame middag voor iedereen.
De open dag vindt plaats op zaterdag 6 oktober tussen 12.00 en
16.00 uur: Dier Medisch Centrum Kennemerland, Zadelmakerstraat 98 in Velserbroek. Zie
ook www.dierenartsvelserbroek.
nl.

IJmuiden - Zondag 7 oktober
wordt van 08.00 tot 16.00 uur een
gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein. Tevens is dit de laatst van het seizoen, maar volgend jaar zijn zij
weer terug. Net als vorige maand
zal het weer vol staan met auto’s
en heel veel spullen die de mensen aan de man willen brengen.
Tijdens deze dag zal er ook een
terrasje staan waar mensen even
bij kunnen komen van al het geslenter. Wie ook wilt deelenemen
aan deze kofferbakmarkt dan
kan dat. Reserveren hoeft niet.
Gewoon aansluiten in de rij (volg
de aanwijzingen). Rond 07.30 uur
mag men het terrein op en kan
de verkoop beginnen. Meer informatie: telefoon 0255-518380
of 06-42456182.

Rommelmarkt

Velesrbroek - Zondag 7 oktober wordt van 09.00 tot 15.00 uur
weer een gezellige herfst rommelmarkt georganiseerd in het
Polderhuis aan het Vestingplein
58. Op de vele kramen en tafels in de sporthal, en in de grote zaal, worden weer allerlei leuke spullen aangeboden, zoals
kleding, kinderspeelgoed, aardewerk, boeken et cetra. Te veel
om op te noemen. Men vindt het
Polderhuis achter het winkelcentrum van Velserbroek. Ook
de kantine is geopend tijdens de
rommelmarkt. De toegang bedraagt 2 euro, kinderen tot en
met 6 jaar mogen gratis mee.
Meer informatie: telefoon 0235374218.

Advertorial

Scheidingsbemiddelaar Suzanne Jansen:

‘Scheiden doe je samen’
Akersloot - Een echtscheiding is één van de meest
ingrijpende gebeurtenissen die je kan overkomen.
De emoties spelen hoog op terwijl er juist zoveel
praktische en zakelijke knopen moeten worden doorgehakt. Het ScheidingsHuys biedt daarvoor onafhankelijke begeleiding en neemt een hoop werk uit
handen. Suzanne Jansen is scheidingsbemiddelaar
voor de regio Noord-Holland Noord.
”Wanneer je met een scheiding te maken krijgt, komt er
enorm veel op je af”, weet Suzanne. ”Er moet veel geregeld worden, terwijl je hoofd daar helemaal niet naar
staat. Of er ontstaat onenigheid over. Ik werk volledig
onafhankelijk voor beide partijen en coördineer het
maken van wederzijdse afspraken. Mijn doel is in ieder
geval om een scheiding zo harmonieus mogelijk te laten
verlopen, zodat de partners als de scheiding eenmaal
een feit is elkaar weer recht in de ogen aankijken en een
frisse, nieuwe start kunnen maken.”
Welzijn kinderen belangrijk
Bij de meeste echtscheidingen zijn ook kinderen betrokken. Voor hen is een echtscheiding
een zeer onzekere periode. Suzanne: ”Het welzijn van de kinderen vind ik enorm belangrijk en
besteed daar tijdens het begeleidingstraject dan ook veel tijd en aandacht aan. Maar hoe
de situatie van de partners ook is, onafhankelijke begeleiding betekent niet dat ik blind het
zakelijke deel afhandel. Er is zeker ruimte voor emoties”.
Kijk voor meer informatie over de echtscheidingsbegeleiding door Suzanne op
www.scheidingshuys-suzannejansen.nl.

Praktijk voor fysiotherapie FysioMove

Rugscholing voor
mensen met rugklachten
Velserbroek - Is uw rug fit?
Zo luidt de vraag van praktijk
voor fysiotherapie FysioMove.
In samenwerking met Ben Rietdijk Sport heeft FysioMove een
Rugscholing opgezet voor mensen met rugklachten en mensen
die graag aan een sterke romp
willen werken. ,,Uit verschillende studies blijkt dat 60 tot 90
procent van de bevolking ooit
last krijgt van lage rugklachten.
Wij zijn van mening dat dit getal omlaag kan! Daarom hebben wij een speciaal programma ontwikkeld om mensen bewuster te maken hoe hun rug
werkt!”
Het programma bestaat uit een
scholing over de opbouw en
aandoeningen van de lage rug.
Hierbij krijgen de deelnemers

ook handige tips en technieken over tillen. Verder trainen
de deelnemers acht weken lang
volgens een persoonlijk trainingsprogramma. Voordat iemand mag beginnen is er een
intake en onderzoek om te bepalen waar de klachten uit bestaan. Op basis van de bevindingen krijgt iemand advies om
wel of niet mee te doen aan het
programma. Vervolgens wordt
het trainingschema gemaakt en
besproken. Halverwege en aan
het eind van het programma
vindt een evaluatie plaats om
de effectiviteit en tevredenheid
te waarborgen.
De kosten van de scholing bedragen 165 euro. Heeft u interesse? Bel 023-5384002 of mail
naar info@fysiomove.com.
00 maand 2012

Onthutsende vertoning
Telstar tegen Volendam
Velsen - Na de winst in het bekertoernooi op de amateurs van
Kloetinge wachtte Telstar zondag
een tegenstander van een heel
ander kaliber. Een strakblauwe
lucht, een aangenaam zonnetje
en goed onderhouden grasmat
waren de juiste omstandigheden
voor een heerlijke voetbalmiddag in de Noord-Hollandse derby tegen FC Volendam.
Telstar begon de wedstrijd veelbelovend met Leandro Resida, die tweemaal doorbrak aan
de linkerkant en doelman Sonny Stevens dwong in actie te komen. Dit waren voorlopig ook
de enige kansen voor de thuisploeg, want FC Volendam was
heer en meester gedurende de
eerste helft.
Door slecht uitverdedigen van
de Witte Leeuwen ontsnapte Michiel Kramer aan de rechterkant
en zijn voorzet verdween via het
been van Telstar-verdediger Anthony Correia achter zijn eigen
doelman. Nog geen tien minuten
later schoot Kramer zelf de 2-0
tegen de touwen.
Laatste mogelijkheid voor rust

van Telstar was voor Shabir Isoufi die na een combinatie met Jergé Hoefdraad naast schoot. Vlak
voor rust nam Kramer ook de
derde Volendamse treffer voor
zijn rekening door een afvallende bal op de slof achter keeper
Cor Varkevisser te schieten. In
de tweede helft gooide de ploeg
van Hans de Koning de wedstrijd
op slot en was het een bloedeloze wedstrijd voor het publiek.
Telstar werd nog tweemaal gevaarlijk, maar door gebrek aan
overzicht en creativiteit leverde
dit de Witte Leeuwen ook geen
eretreffer meer op.
Volgens trainer Marcel Keizer
was het een verdiende overwinning voor de ploeg uit het meest
bekende vissersdorp van Nederland. ,,Volendam speelde erg efficiënt, maar als wij naar onszelf kijken dat wij ook het een
en ander fout gedaan hebben.
Wij hebben een jonge ploeg en
de doelpunten vielen op klungelige wijze, dus we zullen moeten leren attenter en slimmer te
worden in dit soort duels.’’ (Jordi Loogman)
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Conny Braam vertelt

Danny Giles
Band in het
stage café
IJmuiden - De gitaarbeul uit
het Engelse Crawley komt zondag 7 oktober met zijn band
nog een keer naar het stage café in het Witte Theater toe. Voor
een ieder die het eerste verpletterende concert heeft gemist is
er dus een herkansing, om kennis te maken met deze snarentovenaar. Danny treedt met zijn
eigen band op die vanmiddag
is uitgebreid met Emerson Quiroz op keyboards. Het gitaarspel wordt vaak vergeleken met
de stijl van Yngwi Malsteen, de
ene keer subtiel en ballad-achtig afgewisseld met stomende
blues-rock zoalshet hoort. Een
ding is zeker, er zal ongetwijfeld een tsunami door het stage cafe waaien, het is een absolute must-see voor de bluesrock liefhebbers. De Danny Giles Band bestaat uit: Danny Giles, Emerson Quiroz, Jon Case
en Doug Ryrie. Het stage café begint om 17.30 uur. Toegang
is gratis.

Gaslek langs het spoor
Santpoort-Noord - Bij graafwerkzaamheden langs het spoor
bij Santpoort-Noord is vrijdagmiddag een gasleiding geraakt.
Werklui waren bezig met werkzaamheden om een buis onder
het spoor door te krijgen toen
ze iets voor half drie een gasleiding raakte. De gasleiding is bedoeld voor het warm houden van
de wissels zodat deze in de winter niet bevriezen. Nadat het lek

ontstaan was is het treinverkeer
tussen Haarlem en Beverwijk
stilgelegd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en het verkeer
kon niet via de Middenduinerweg richting Bloemendaal het
spoor over.
Rond kwart over drie is de druk
van de gasleiding gehaald waarna het treinverkeer weer langzaam op gang kan komen. (foto:
Michel van Bergen)

De Zuydvaerder
klaar voor verhuur

Succes AV
Suomi tijdens
6 uur van
Amsterdam
Santpoort-Noord - Tijdens de
internationale 6 uur race, georganiseerd door het Sri Shinmoy Marathon Team in het Amsterdamse
bos, heeft AV Suomi-atlete Karin
van Tol afgelopen zaterdag haar
eerste ultraloop zeer succesvol
afgesloten. Bij dit debuut liep ze
een afstand van bijna 55 kilometer en behaalde hiermee een verrassende eerste plaats bij de dames 50 plus. De overige Suomi
deelnemers liepen niet in de prijzen maar Carel Schrama, Martin
Dekker en Rob van Tol wisten alle
drie de zes uurs race uit te lopen
met respectievelijke afstanden
van 60, 57 en 53 kilometer. De
Belgische winnaar Johan Watthy
liep een afstand van bijna 83 kilometer, net geen parcoursrecord.

IJmuiden - Woningbedrijf Velsen is trots op De Zuydvaerder.
Het betekent weer een stap in de
herontwikkeling van Oud-IJmuiden. Het complex omvat negen
appartementen, elf eengezinswoningen, acht terraswoningen
en vier stadswoningen. Met deze locatie komen er kwalitatief
hoogwaardige (eengezins)woningen beschikbaar. Daarmee
komt er weer meer variatie in het
bezit van WBV.
De kale huurprijs van de 32 woningen en appartementen varieert van 500 tot circa 995 euro
per maand. De indeling van de
appartementen is op één na voor
alle gelijk en de huurprijzen zijn
onder de sociale huurprijzengrens. De kale huurprijs varieert
van 547 tot 628 euro per maand.
De huurprijzen zijn exclusief servicekosten.
De terraswoningen, eengezinswoningen en stadswoningen
hebben een huurprijs tussen de
725 en 895 euro. Daarmee vallen zij allemaal in de vrije sector
en is er geen huisvestigingsvergunning voor nodig. Deze markthuurwoningen hebben allen een
unieke indeling. Ook het woonoppervlak varieert. Voor elk wat
wils dus!
De toewijzing voor de appartementen gaat via WoneninVelsen.
De inschrijving voor cluster 1211
is op 29 september 2012 gesloten. Kandidaten die zich hebben
ingeschreven, worden meegenomen bij de eerste loting. Mensen die zich na 29 september
2012 inschrijven, komen op de
wachtlijst. De verhuur van deze
woningen is in handen van ma-

kelaar Van Waalwijk van Doorn.
Hiervoor is nog geen wachtlijst.
Geïnteresseerden kunnen zich
rechtstreeks tot de makelaar
wenden.
Op zaterdag 13 oktober is er een
kijkdag. Mensen die in een optie
hebben genomen op het cluster met de negen appartementen hebben de mogelijkheid enkele woningen te bekijken. Zij
zijn daarvoor welkom tussen
10.00 uur en 12.00 uur. Geïnteresseerden voor een eengezinswoning zijn welkom tussen 13.00
en 15.00 uur.
Informatie over De Zuydvaerder is te vinden op www.wbvelsen.nl. Op de site www.oudijmuiden.nl is informatie te vinden over het hele project ‘OudIJmuiden, mijn thuishaven’. Ben
u geïnteresseerd in één van de
woningen, neemt u dan contact
op met Woningbedrijf Velsen, telefoon 0255-566566.

IJmuiden - Zaterdag 6 oktober
om 14.00 uur is schrijfster Conny Braam genodigd in het Zeeen Havenmuseum om op haar
wijze invulling te geven aan het
thema ‘Arm en Rijk’ in het kader
van de landelijke Maand van de
Geschiedenis.
Was er groter contrast tussen
‘Arm en Rijk’ dan tussen de kanaalgravers van het Noordzeekanaal en de hoge heren en ingenieurs van de Amsterdamse
Kanaalmaatschappij. In 1868
werd opdracht gegeven tot
het graven van het Noordzeekanaal. Duizenden arme sloebers trokken naar de duinen bij
Velsen om daar met de hand,
schop en kruiwagen dit zware werk te doen. Zij leefden onder erbarmelijke omstandigheden, veelal in niet meer dan
plaggenhutten. Schrijfster Con-

ny Braam heeft in haar boek
‘De woede van Abraham’ op indrukwekkende wijze beschreven hoe het er toen aan toe
ging. Ook in haar andere boeken komt het thema ´Arm en
Rijk´ aan de orde. Dat zij hierover ook boeiend kan vertellen kunt u deze middag ervaren. Tevens heeft Conny Braam
beloofd tijdens deze middag
een tip van de sluier te lichten
over haar nieuwe boek dat medio oktober in de boekhandel
zal liggen.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het museum opent om 13.00 de
deuren. De entree voor de lezing is 8 euro. Na afloop van
de lezing kunt u in het museum een nagebouwde plaggenhut zien en nog veel meer over
het ontstaan van IJmuiden. Zie
ook www.zeehavenmuseum.nl.

Mijn bedrijf is mijn
pensioen. Denk ik…
Er was eens... een ondernemer
met een fantastisch bedrijf. Hij
deed de juiste investeringen en
plukte daar de vruchten van. Hij
moest wel hard werken, maar dat
had hij er graag voor over. Hij verheugde zich op later, als hij zou
stoppen met werken. Zijn stelling
was: “mijn bedrijf is mijn pensioen”. Hij zou zijn bedrijf verkopen
en zich letterlijk en figuurlijk rijk
voelen. Helaas, niet alle sprookjes komen uit. De ondernemer
had zich te rijk gerekend. Hij kon
geen geschikte opvolger vinden.
En er was onvoldoende vermogen
in de onderneming om hem te laten genieten van een onbezorgde oude dag.
Er zijn maar weinig zekerheden in
het leven. Dat de onderneming op
enig moment wordt beëindigd is
er wel één. Begin op tijd met de
voorbereiding van de overdracht
van uw onderneming. Die tijd is
nodig om bijvoorbeeld een optimale fiscale structuur op te zetten. Het wijzigen van een structuur is niet ingewikkeld, maar de
fiscale afwikkeling hiervan kost
veel tijd.
Het duurt vaak lang voordat het
besluit valt om tot verkoop over
te gaan. In dit stadium kunnen de
accountmanagers Private Banking en Zakelijke Relaties van de
Rabobank u al helpen in kaart te
brengen wat uw toekomstplannen zijn en welk vermogen hiervoor beschikbaar moet zijn. Aan
de hand daarvan kan de minimale
verkoopprijs worden vastgesteld.
Neem de tijd om op zoek te gaan
naar een geschikte opvolger: is er
iemand in de familie of in het bedrijf die in aanmerking komt om
het bedrijf over te nemen? En als
het een familielid is die interesse
heeft, is dat dan ook de juiste persoon met de gewenste capaciteiten? Naast de opvolgingskwestie moet het bedrijf in de voorbereidende fase worden klaargemaakt voor verkoop. Denk daarbij

aan het onderbrengen van onroerend goed in een andere vennootschap of het doen van extra investeringen in automatisering. Dit
alles om de onderneming gemakkelijker verkoopbaar te maken.
De Rabobank kan u helpen met
uw zoektocht naar een potentiële koper. Is deze eenmaal gevonden, dan kunnen de onderhandelingen worden gestart. Het liefst
met meerdere partijen, zodat u uit
de diverse alternatieven kunt kiezen wat het beste bij u past. En
dat hoeft niet altijd de koper met
het hoogste bod te zijn. Als de
verkoop een feit is, helpt de accountmanager Private Banking u
met het invullen van uw wensen
ten aanzien van het vrijgekomen
vermogen.
Voor een geslaagde overdracht
van uw onderneming is een intensieve samenwerking tussen u, uw
accountant en de accountmanager van de Rabobank essentieel.
Wilt u meer weten over wat de
Rabobank voor u kan betekenen
bij bedrijfsoverdracht? Neem dan
contact op met de afdeling Private Banking van de Rabobank Velsen en omstreken. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 023-513
35 00 of privatebanking@velsen.
rabobank.nl
Annelies Ruiterkamp-Bekman
FFP RPA
Accountmanager Private Banking
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Dag van Duurzaamheid
ook leuk voor kinderen

Cees Bakker
Schoenen
overgenomen
Regio - Joke en Cees Bakker
geven de schoenlepel door aan
Jannie en Martin Scheper. Na
bijna 40 jaar schoenen is Cees
Bakker per 1 oktober gestopt.
Joke Bakker gaat nog even door
en assisteert Martin bij zijn nieuwe uitdaging. Ook Petra en Sandra van het verkoopteam blijven
nog enkele dagen per week werken.
De nieuwe eigenaar blijft met
dezelfde merken werken, zoals
Durea, Solidus-Vivo, Finncomfort, Ganter, Verhulst, Birkenstock, Hassia, Rockport en Panama Jack. Jannie Scheper heeft
haar eigen schoenenzaak in Ruinerwold (Drente) met alleen
grote maten, voor dames en heren. Haar website is te bekijken
op www.schoenXL.nl of info@
schoenxl.nl.
Joke en Cees Bakker kwamen
beide uit de verkoop. Joke deed
herenmode en Cees was vertegenwoordiger in panty’s. Na
twee jaar huwelijk besloten zij
iets voor zichzelf te beginnen.
Schoenen leek hen wel wat. Joke
ging leren voor het vak schoenwinkelier en Cees ging zijn middenstandsdiploma halen, dat
was in die tijd verplicht. Daarna
volgden er nog diverse cursussen voor de schoenenbranche.
Zij zijn een ‘reizende’ schoenenwinkel geworden, uniek in de
schoenenbranche. Ze begonnen in Andijk in 1973, daarna in
Heerhugowaard (Middenweg)
waar zij bekend werden door
hun veel verkochte kinderschoenen van Bunnies. Daarna in Middenwaard, Bergen, Heemskerk
en de laatste tien jaar in Beverwijk met comfortschoenen. Er
is een tijd van beginnen en van
stoppen en die tijd is nu aangebroken. Cees gaat genieten van
zijn welverdiende vrije tijd, jeu
de boules, fietsen, een praatje maken hier en daar, koken,
en straks genieten van hun eerste kleinkind dat in januari wordt
verwacht. Cees Bakker bedankt
alle klanten voor het vertrouwen.
Op zaterdag 6 oktober is er
open huis in de winkel aan de
Breestraat in Beverwijk.
Dan kan iedereen afscheid van
Cees Bakker nemen en kennismaken met de nieuwe ondernemer Martin Scheper en zijn
vrouw Jannie.
Tevens kan men de nieuwe collectie bekijken. Bij aankoop
van een paar schoenen krijgt
de klant een heerlijke taart van
Banketbakker Leek cadeau.

Prachtige start voor
Kiosk Plein 1945
IJmuiden – In het pand waar
ooit Geels zat is maandag de
nieuwe Kiosk Plein 1945 geopend. In deze zaak kun je terecht voor tijdschriften, wenskaarten, snoep, koek en rookwaren. Bovendien kun je er ook nog
genieten van een vers kopje koffie, cappuccino, thee of warme
chocolademelk. En ook verkopen ze Turkse broodjes met lekker beleg als ei, eiersalade, kipfilet of filet americain. Als klap op
de vuurpijl worden er ook nog
verse Turkse pizza’s verkocht. De
broodjes en pizza’s worden in de
grill afgebakken waar je bij staat.
Umut Yalcin is de eigenaar van
Kiosk Plein 1945. Hij had voorheen een bouwbedrijf: ,,In de
bouw ging het niet meer zo
goed. Ik wilde altijd al een winkel. Daarom ben ik hier begonnen met Kiosk. We zijn pas twee
dagen open, maar het loopt
storm. We moeten elke dag meer
verse broodjes en pizza’s bestellen, want er worden er heel veel
van verkocht.’’
Yalcin heeft grootse plannen
voor Kiosk Plein 1945. Zo wil hij
meer Turkse lekkernijen gaan

verkopen zoals knoflookworstjes en bürek, een gerecht met
spinazie, gehakt en feta. Omdat
hij bakker Bastemeijer niet in de
weg wil zitten, beperkt hij zich
tot Turkse gerechten. Ook wil hij
graag meer diensten aanbieden
in de winkel, zoals op het gebied
van postzegels, loten, eventueel
kluisjes en zo mogelijk ov-chipkaarten. En zelfs zonder al deze
plannen is het al aardig druk in
de nieuwe Kiosk. Kennelijk heeft
Yalcin een gat in de markt gevonden met zijn veelzijdige kiosk. En hij zit op een prachtig
punt voor buspassagiers of het
winkelend publiek om even binnen te stappen en een kop koffie te drinken, natuurlijk met een
van die lekkere Turkse gerechten. Inmiddels hebben zijn collega-ondernemers op het Plein
Umut Yalcin al van harte verwelkomd met zijn nieuwe winkel. Nu
u nog.
Kiosk Plein 1945 is zeven dagen
per week geopend, van maandag tot zaterdag van 6 tot 6 uur
en op zondag van 10 tot 6 uur.
Op de foto staat Umut met zijn
vrouw Serpil.

IJmuiden - Afgelopen vrijdagavond was het groot feest bij
Multimate bouwmarkt in IJmuiden. Alle klanten met een Multipas waren uitgenodigd om deel
te nemen aan een geweldig Vipfeest.
De klanten werden ontvangen
met ’n hapje en ’n drankje en
kregen óók nog eens een fikse
korting op de aangekochte spullen. Tussen de aankopen door,
kon je genieten van de muzikale kwaliteiten van Guus van de
Berghe. Hij speelde als van ouds
weer de sterren van de hemel.
Slijterij Zeewijck was weer paraat met z’n onovertroffen whisky- en rumproeverij. Elke klant
werd in de gelegenheid gesteld
om mee te doen met een loterij
waar hele leuke prijzen te winnen waren.
Naast wat kleinere prijzen en
twee hotelovernachtingen voor
twee personen was er uiteraard

óók ’n geweldige hoofdprijs, te
weten: een hele middag gratis skiën met vier personen bij
Snowplanet.
De zéér verraste winnaar van deze fantastische prijs is de heer
Dennis Laarman uit IJmuiden.
Zaterdagmorgen werden in de
Multimate bouwmarkt de vouchers aan hem overhandigd.
Kortom, een geweldig feest, en
dus voor herhaling vatbaar.
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Driehuis - Op woensdag 10 oktober wordt dit jaar in het hele
land de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Het Pieter
Vermeulen Museum en Kinderboerderij Velserbeek vinden het
belangrijk dat ook kinderen stilstaan bij duurzaamheid.
Vorig jaar sloegen zij daarom de
handen ineen en lieten ze kinderen van groep 8 de kinderboerderij scannen op duurzaamheid.
Groep 4 van de Jan Campert
School werd toen in het PVM
door de burgemeester voorgelezen uit het boek van Mr. Finney waarna zij er aansluitend via
de duurzaamheidsmeter achterkwamen hoe duurzaam de burgemeester en zijzelf waren.
Dit jaar wordt de boodschap
op een andere manier gebracht
want je kunt op een heleboel
manieren duurzaam bezig zijn.
Zo ook met knutselen. Op Kinderboerderij Velserbeek kunnen
kinderen hun eigen armbandje
vilten van schapenwol afkomstig
van de eigen schapen van de

boerderij. De kinderen leren zo
hoe je eenvoudig een mooi sieraad kunt maken van materiaal
uit de directe omgeving.
In het Pieter Vermeulen Museum
kunnen kinderen een kijkdoos
maken. Met natuurlijke materialen (zoals bladeren) en oude
schoenendozen worden er ware
kunstwerken gemaakt van voorwerpen die velen als waardeloos
beschouwen. Deze activiteit zal
vrijdag 12 oktober worden herhaald.
Schoolgroepen die deze ochtend een bezoek bij het museum
hebben geboekt, zullen behalve de tentoonstelling Wip Wollewap ook nog een kort lesje over
afvalscheiding aangeboden krijgen.
Kijkdoos knutselen is van 13.30
tot 14.30 uur, kosten 1,50 euro
(plus entree). Aanmelden via info@pieter-vermeulen-museum.
nl of 0255-536726. Kinderboerderij Velserbeek: bij mooi weer
woensdagmiddag 10 oktober
vanaf 14.00 armbandje vilten.

Kersverse samenwerking
Bol en De Luchte
Driehuis - Sinds medio september bereidt en distribueert Maaltijdservice Bol haar maaltijden
vanuit de keuken van Serviceflat
De Luchte in Driehuis. Uit kostenoverwegingen was het voor
De Luchte niet langer mogelijk
zelf de keuken in stand te houden. Met deze oplossing snijdt
het mes aan twee kanten: Bol
beschikt over een ruimere keuken en voor de bewoners van de
serviceflat blijft de eigen maaltijdservice in stand.
Margreet Vink, directeur van De
Luchte, is blij met de samenwerking: ,,Primeurshop Bol was als
groentespecialist al leverancier
van ons en daar kwam twee jaar
geleden de wekelijkse fruithoek
bij. De huidige win-win situatie past dus prima in onze jarenlange samenwerking. Bovendien
kan het personeel uit de keuken
van De Luchte een op een door
naar de nieuwe situatie.” Ook
voor ondernemer Ard Bol is de

timing perfect.
,,We waren ons al aan het oriënteren op een grotere locatie en
toen kwam dit begin van het jaar
op ons pad. Twee weken geleden zijn we van start gegaan in
de keuken van De Luchte. Natuurlijk moeten we allemaal nog
aan de nieuwe situatie wennen,
maar ik kan al wel zeggen dat we
er met zijn allen veel vertrouwen
in hebben.”
Een team van acht vakmensen is
dagelijks bezig met het bereiden
van de maaltijden voor de bewoners van De Luchte én voor de
maaltijdservice van Bol. Volgens
Margreet Vink zijn de veranderingen voor de bewoners minimaal.
,,De korte lijnen met de keuken
blijven en Bol zorgt elke dag voor
dagverse, gezonde maaltijden
van hoge kwaliteit. Het is voor
ons de meest ideale combinatie, want zowel Bol als De Luchte
hecht veel waarde aan kwaliteit.”
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Omwonenden Roos en Beeklaan
willen dat gemeenteraad woord houdt
Santpoort-Noord - De gemeenteraad van Velsen kan
volgende week voorkomen
dat er op de plaats van de
voormalige IJmond MTS een
kolosaal bouwwerk neergezet wordt. Donderdag staat
op de agenda van de raadsvergadering onder punt 5 ‘De
verklaring van geen bedenkingen’. Heeft de gemeenteraad in meerderheid die bedenkingen wél, dan stuurt de
raad het bouwplan van projectontwikkelaar SBB terug
naar de tekentafel. De omwonenden van de bouwlocatie hebben meerdere malen protest aangetekend tegen het voorliggende bouwplan, waarin maar liefst 111
appartementen voor senioren
zijn opgenomen, evenals een
parkeergarage.
,,We zijn niet tegen het bebouwen van het terrein, maar wel
tegen het bouwplan dat de wethouder nu aan de gemeenteraad
voorlegt’’, zegt Hans de Cocq van
Delwijnen namens het buurtcomité Roos en Beeklaan. ,,De gemeenteraad zou ook tegen moeten stemmen, omdat het bouwplan strijdig is met de uitgangspunten in het Startdocument
dat de raad in 2010 heeft aanvaard. Gelukkig heeft een aantal
raadsleden dat ook onderkend.
Een aantal andere raadsleden
laat het erbij zitten of kwam, zoals afgelopen donderdag in het
raadsdebat, met kulargumenten.’’
In het Startdocument staat dat
er een nieuwe bouwkundige invulling van het terrein moet komen – geheel iets anders dan
de blokkendoosachtige IJmond
MTS. De nieuwe bebouwing
zou moeten ‘harmoniëren’ met
de rest van de buurt, er zouden
transparantielijnen (doorkijkjes)
zijn en het groen van de omgeving zou voortgezet worden op
de locatie. De illustratie hierbo-

plan toe, en noemde enkele berekeningen en stedenbouwkundige inzichten. ,,Ik denk dat de
twijfelende fracties over kunnen
gaan tot een hoofdelijke stemming’’, zegt De Cocq van Delwijnen. ,,Natuurlijk hoeft er over
een bouwplan als dit niet partijpolitiek gestemd te worden. Veel
raadsleden nemen hun verantwoordelijkheid, en onderkennen
dat dit bouwplan veel te veel uit
z’n krachten gegroeid is. Deze
grijze bult hadden de meesten
echt niet voor ogen, twee jaar
geleden. We zijn optimistisch
over de stemming.’’

ven komt uit het Startdocument,
en daarin is de ‘Principeopzet
ruimtelijke inpassing’ goed af te
lezen. Een bebouwing die zich
open stelt naar de omliggende
straten, de huizen en het groen
in de buurt, zo lijkt het plaatje te
suggereren. ,,De stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente en projectontwikkelaar
SBB zijn aan de haal gegaan
met de mooie uitgangspunten
in het Startdocument. Zij willen
de bouwplaats massaal invullen,
waardoor het kolossale gebouw
op zichzelf lijkt te staan, los van
de omgeving.’’
De illustraties hieronder – 3D visualisaties van het bouwwerk
dat SBB wil plaatsen – geven
dan ook een heel ander beeld
dan de tekening waar de gemeenteraad in 2010 ‘ja’ tegen
heeft gezegd. ,,Het heeft iets van
een vesting, en door de dichte bebouwing lijdt het bouwplan
aan obesitas. De auto’s die bij al
die appartementen horen, komen grotendeels buiten de locatie te staan, want de parkeergarage heeft maar 88 plaatsen.’’

Meer dan honderd buurtbewoners ondertekenden een petitie
met een protest.
Terug naar de actualiteit. Vorige week maandag konden de
bewoners inspreken bij de gemeenteraad van Velsen. Ondanks de stortbuien zaten binnen op de tribune van de raadszaal vele buurtbewoners. De
stedenbouwkundige bezwaren
van de buurtbewoners werden
breed uitgemeten, waarna zij de
raad opriepen een standvastig
beleid te voeren en de oorspronkelijke uitgangspunten van
het Startdocument niet te laten varen. Vorige week donderdag vond een raadsdebat over
dit bouwplan plaats. Een aantal sprekers waaronder raadsleden van de VVD, Groen Links
en SP namen nog geen standpunt in. Velsen Lokaal, LVG en
Christen Unie waren tegen. Tenslotte gaf wethouder Arjen Verkaik aan dat volgens hem alles
binnen de afspraken is verlopen.
De stedenbouwkundige ambtenaar Jacques Warmerdam van
de gemeente lichtte het bouw-

Over de aangevoerde redenen
tijdens het raadsdebat dat het
bouwplan allemaal koek-en-ei
zou zijn, is het buurtcomité minder te spreken. De Cocq van
Delwijnen: ,,Een paar absolute
kulargumenten en pogingen tot
gezichtsbedrog. De heer Uijtendaal van D’66 Velsen maakt het
wel heel bont. Hij zegt dat hij
bij het bepalen van zijn standpunt mee laat wegen dat de omzet van de Dekamarkt een impuls zal krijgen van zoveel nieuwe bewoners. Om die reden kun
je er natuurlijk alles wel neerzetten, want wie is er nou tegen een impuls voor de economie? Hij dwaalt af van waarvoor
we hier zitten. Datzelfde geldt in
zekere zin ook voor de wethouder. Die geeft in onze ogen geen
zuivere voorstelling van zaken
aan de raad. Wethouder Verkaik zei in zijn toelichting dat er
al veel eerder bouwtekeningen
van SBB bekend waren, al sinds
de tijd dat het Startdocument
is vastgesteld in 2010. Dus dat

zou niets nieuws onder de zon
zijn. Dat is een instinker voor
de raadsleden. In 2010 hebben
zij ‘ja’ gezegd tegen het Startdocument. Het bouwplan, van
welke afmeting dan ook, is toen
niet ter stemming voorgelegd.
Dat is juist volgende week aan
de orde. Doordat de wethouder
het bouwplan in één beweging
meeneemt met het al aanvaarde
Startdocument, lijkt hij te zeggen: u hebt al ingestemd. Mooi
staaltje suggestie. Aan de andere kant, we hebben de wethouder niets meer horen zeggen over zijn stoere uitspraak uit
2010, dat parkeren op eigen terrein opgelost moest worden. Dat
heeft hij in de gemeenteraad
toegezegd. Tenslotte de stedenbouwkundige ambtenaar. Terwijl wij hebben vastgesteld dat
er meer dan 62 procent van de
kavel bebouwd gaat worden in
het plan van SBB – en dat is een
stuk meer verharde oppervlakte
dan de IJmond MTS – beweert
deze ambtenaar dat de bebouwing onder de 50 procent blijft.
Wat is zijn verklaring? Hij heeft
de bebouwing met de parkeergarage en de openbare ruimte
niet meegerekend! Terwijl je op
die plekken echt geen gazonnetje kunt aanleggen hoor. Puur
gezichtsbedrog. De zichtlijnen
die er tussen de gebouwen dus
niet komen, noemt hij wel ‘transparanties’, want het zicht is niet
in één keer onderbroken. Vaag,
en voor een burger onnavolgbaar. De raadsleden moeten dat
verhaal doorprikken, hun politieke geloofwaardigheid waarmaken en dit plan naar de tekentafel terugverwijzen!’’

4 oktober 2012

pagina 23

Wijkplatform Velsen-Zuid
Op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur organiseert het Wijkplatform Velsen-Zuid een vergadering in het gebouw van het
Rode Kruis op het terrein van de brandweer in Velsen-Zuid.

AgendA:
1. Opening
2. Mevrouw A. Been van het projectbureau Masterplan
Noordzeekanaal. Zij zal ons informeren over de stand
van zaken van de verschillende projecten.
3. Vaststellen agenda
4. Notulen 4 juli 2012(actiepunten)
5. Mededelingen(o.a. funvalley, 140255, website,
bouwborden oude dorp)
6. Verkeer/HOV
7. Bewonersinitiatief voetgangerstunnel
8. Voortgang speelveldjes Velsen-Oost
9. Web-site gezamenlijke platforms
10. Voorstel ludieke actie”foute vrachtwagens in Velsen-Oost”
11. Rondvraag
Bewoners van Velsen-Zuid zijn zonder aankondiging welkom
op deze vergadering. Zij kunnen zich aanmelden bij
wpfvelsenzuid@gmail.com om vergaderstukken te ontvangen.

Beurs in
De Hoeksteen

Pieter Vermeulen Museum

Lezing Marijke Dirkson
‘Te hooi en te gras’
Driehuis - Dinsdag 9 oktober
geeft Marijke Dirkson een lezing in het Pieter Vermeulen Museum.
De lezing begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer tot 22.00 uur.
Marijke Dirkson is boswachter
en schaapherder. Ze heeft heel
wat te vertellen over wat ze in de
natuur meemaakt.
Aan de hand van schitterende
foto’s neemt zij natuur en landschap onder de loep. Uit haar toverhoed komt de natuur tevoorschijn. Haar persoonlijke verhaal
over ontdekkingen in polders,
buitenplaatsen, sloten, duinen

en al het andere moois in onze
provincie. De foto’s worden toegelicht met voorwerpen die Marijke meeneemt. Een kist vol botjes, veertjes, schedeltjes, schelpen, stukjes hout en nog veel
meer! Ze is bekend van het programma Natuurlijk Noord-Holland wat uitgezonden wordt bij
RTV-NH.
Kosten voor de lezing bedragen
10 euro, beschermers betalen
7,50 euro op vertoon van de Beschermerspas. Aanmelden kan
via http://www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in/activiteiten-kalender.

Velserbroek – De Hoeksteen
aan de Weid 24 houdt op vrijdagavond 12 oktober weer haar
bekende grote kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Op deze avond
wordt er goede gebruikte najaars- en winterkinderkleding
aangeboden vanaf maat 104 en
speelgoed voor alle leeftijden. Iedereen is tussen 19.00 en 20.30
uur van harte welkom om te komen neuzen tussen de uitgestalde kleding en speelgoed. Het
moet dan ook heel raar lopen als
er niet iets aardigs voor u te vinden is! Voor meer informatie, of
voor het verkrijgen van een verkoopnummer, kunt u contact opnemen met Nancy Holwerda, telefoon 06-22778922 of kledingbeursdehoeksteen@gmail.com.

Bingo- en
loterijmiddag
bij het Terras
Santpoort-Noord - Donderdagmiddag, 18 oktober, wordt
weer een bingo- en loterijmiddag georganiseerd bij het Terras, in het vroegere station Santpoort-Noord. Er zijn mooie prijzen te winnen. Iedereen is van
harte welkom. Kaarten à 1,50 zijn
verkrijgbaar bij Het Terras.

Beekvliet neemt afscheid
van meester Arnold
Velserbroek - Vorige week
nam Arnold Mulder, leerkracht
van De Beekvliet, afscheid van
zijn school. Na 47 jaar gewerkt
te hebben, eerst op een basisschool in de Bijlmer en daarna
op De Beekvliet, breekt er een
periode van rust aan voor meester Arnold.
Heel wat Velserbroekse kinderen hebben een jaar in de bovenbouw bij deze gezellige verhalenverteller in de klas gezeten.

Een erehaag van ruim 250 kinderen, met allemaal een prachtige
roos in hun hand, haalde meester Arnold binnen op zijn laatste
werkdag.
Zoals altijd had hij voor iedereen
even tijd om de hand te schudden en een bedankje uit te spreken. Dat was meester Arnold
ten voeten uit; aandacht en een
vriendelijk woord voor ieder
kind. Hij zal op De Beekvliet zeker gemist worden!

Lezing in Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Dinsdag 9 oktober verzorgt Malcolm McEwan
bij de Vereniging Santpoorts Belang een interessante lezing over
een (on)bekend onderdeel van
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog werd Churchill
in mei 1940 benoemd tot Britse premier. Tot ver in 1942 had
hij te kampen met tegenstand
van Duitsgezinde personen uit
de hoogste kringen, waaronder leden van het Brits Koninklijk huis, de Windsors. Op 10 mei
1941 vloog Rudolf Hess, Hitlers
plaatsvervanger, van Augsburg
naar Schotland waar hij een afspraak had met de Duke of Hamilton, een hoge Britse luchtmachtofficier. Volgens Hess was
hij gestuurd door Hitler, die zelf
geen tijd had vanwege voorbereidingen voor de aanval op Rusland. Achter de rug van Churchill
om wilde Hitler vrede sluiten met
Engeland. Hamilton ontkende direct het doel en juistheid van deze ontmoeting. Maar wat is waar
geweest? Veel onderzoekers

hebben achteraf gegevens gevonden, die het verhaal van Hess
bevestigen. Vanaf zijn benoeming als premier tot de overwinning van Montgomery in Noord
Afrika, en het rampzalige verlies bij Stalingrad van het Duitse 6e Leger in november 1942
was Churchill genoodzaakt te
vechten op twee fronten. Er waren namelijk in eigen land complotten om de schijnbaar hopeloze strijd tegen een oppermachtig Duitsland op te geven. Churchill gebruikte in deze strijd alle denkbare middelen om ook op
het tweede front de eindzege te
halen. Deze bijzonder spannende en verrassende ontwikkelingen worden toegelicht door
Malcolm McEwan met, zoals altijd, authentieke filmclips. Aanvang is 20.00 uur, de lezing duurt
tot 22.00 uur. Entree bedraagt 6
euro. Vereniging Santpoorts Belang, Poorterszaal, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 023
5383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Vesper Engelmunduskerk
Driehuis - Zondagavond 7 oktober zal de Engelmundus Cantorij uit Driehuis om 19.15 uur
een Vesperviering verzorgen in
de Engelmunduskerk. De samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische wereld waarin wij leven.
Tijdens de viering worden wer-

ken gezongen en gespeeld van
Charles Wood, D.G. Mason,
H. Oosterhuis, Mariano Garau,
Heinrich Schutz en Michael L.
Norton. Voorganger is pastor E.
Wigchert.
De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding van dirigent/organist Joop Heeremans.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
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IJmondse fietstocht in
het teken van bockbier
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 derde editie op
zondag 7 oktober staat in het
teken van het bockbier.
De IJmond is een prachtig fietsgebied. Met haar karakteristieke woonkernen, het imposante Noordzeekanaal en natuurlijk de Kennemerduinen valt
er veel te genieten. Tijdens de
IJmondse bourgondische & culturele fietstocht passeert u veel
van dit moois. Onderweg staan
stops gepland in Grand Café La
Belle, Villa Zomerdijk, Restaurant Brincker, Café Spaarndam,
Grand Café Zuid en Grand Café Valerius. De route heeft geen
vast begin- of eindpunt. Alle
deelnemers zijn vrij om een horecazaak 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. Iedereen die uiterlijk zaterdag 6 oktober een deelnamebewijs heeft
gekocht bij één van de deelnemende horecazaken, ontvangt
op zondag 7 oktober een goed
gevulde goodie-bag. Hierin treft

u onder andere een fraai boekje met een gedetailleerde routebeschrijving en informatie over
de horecazaken en culturele activiteiten die u onderweg tegenkomt. Let op: u ontvangt alleen
een goodie-bag als u bij dezelfde horecazaak start als waar u
het deelnamebewijs heeft gekocht!
Onderweg moet voor de drankjes worden betaald, maar de
hapjes en culturele activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen. Wat u op de route aantreft, blijft tot het laatste moment een verrassing. Het aanbod kan variëren van live-muziek tot het voordragen van een
gedicht en van een expositie tot
een schrijver die zijn boek signeert. Elke deelnemer die de

fietstocht volbrengt, ontvangt
een fraai cadeau dat mede mogelijk wordt gemaakt door bierbrouwer Grolsch en drankengroothandel Boonekamp. De inhoud van de goodie-bag wordt
verzorgd door sponsors van de
fietstocht en regionale bedrijven
die dit initiatief een warm hart
toedragen. De fietstocht duurt
van 12.00 tot 18.00 uur. Meer
weten? Bel 0255-515307 (Stichting Lekkerste Nacht) of mail
naar ijmondsefietstocht@gmail.
com. De fietstocht is ook te boeken als bedrijfsuitje! Bent u verhinderd? Geen nood, want op
zaterdag 14 oktober wordt een
tweede IJmondse fietstocht gehouden door Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk. (foto: Ed
Geels Fotografie)

Boeken en rommelmarkt
op kerkplein Driehuis
Driehuis - Zaterdag 6 oktober
vindt de jaarlijkse geschenkenveiling plaats. Het is een evenement dat uit meerdere deelactiviteiten bestaat. Om 09.00 uur is
de opening van de boeken- en
rommelmarkt. De echte speurneus is al vroeg op het kerkplein
aanwezig en slaat zijn slag om de
meest waardevolle spullen voor
een prikkie op de kop te tikken.
Op dit tijdstip is al een verse kop
koffie met een plak cake te verkrijgen. Maar u kunt ook kiezen
voor een versgebakken oliebol en
dat is echt een delicatesse in deze tijd van het jaar.
In de tuin staan er kraampjes
voor verkoop van bloembollen,
bloemen en bloemstukjes.
De bloemen en bloemstukjes zien
er al fleurig uit en kunnen direct
de woonkamer in. De bloembollen dienen voor december in de
grond of pot gepland te worden,
rond april staat dit dan in bloei.
De middenstand uit Driehuis,
Santpoort, Velserbroek en IJmui-

den schenkt goederen (nieuwe
spullen) die door de veilingmeester per opbod worden verkocht.
Deze geschenkenveiling start om
11.30 uur en vindt plaats in de
parochiezaal. Bij de voorbereiding en op de dag zelf zijn meer
dan 30 vrijwilligers bezig om alles in goede banen te leiden. Ie-

dereen is van harte welkom. De
opbrengst van alle activiteiten
komt volledig ten goede aan het
onderhoud van de St. Engelmunduskerk.
De kerk gelegen aan de Driehuizerkerkweg bepaalt al jaren het
gezicht van het dorp Driehuis,
laat dit nog lang zo blijven

Finales in Tata Steel Stadion

Eerste SSPB-toernooi
smaakt naar meer
Velsen-Zuid - De eerste editie van het SSBP-voetbaltoernooi op vrijdag 28 september is
een groot succes geworden. Ongeveer 250 jongens én meisjes van vmbo-scholen uit de regio gingen de sportieve strijd aan
op het terrein van VV IJmuiden
in Velsen-Zuid. De finales werden gespeeld in het nabij gelegen Tata Steel Stadion van Telstar. Het toernooi was een gezamenlijk initiatief van bouwopleidingsinstituut SSPB en stichting
Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met SC Telstar, VV IJmuiden en de gemeente Velsen. Bijna alle Vmbo-scholen uit de regio
met een beroepsgerichte leerweg
deden enthousiast mee. Dit leverde in totaal achttien teams op, die
werden verdeeld over de categorieën onderbouw, bovenbouw
en meisjes. De Velsense scholen

presteerden prima. Bij de jongens
werd het Vellesan College de grote winnaar. Zowel het team van de
onderbouw als dat van de bovenbouw van deze school won de finale, beide keren van het Technisch College Velsen. Bij de meisjes won het Tender College in de
finale van het Kennemer College Vmbo. SSBP levert uiteenlopende praktijkopleidingen in de
bouw voor jongeren uit de regio
IJmond en Kennemerland met het
voetbaltoernooi, dat begin februari wordt gevolgd door een seminar in het Telstarstadion, wil SSBP de bouwsector, de techniek en
het beroepsonderwijs meer op de
kaart zetten.
Dat is prima gelukt: gelet op de
opkomst en enthousiaste reacties
kan het niet anders of het toernooi groeit uit tot een jaarlijkse
traditie.

Jeugdschaken bij
Schaakclub Santpoort
Velserbroek - Zaterdag was de
tweede speeldag van de Jeugd
Clubcompetitie, het NK Schaken voor jeugdteams. Schaakclub Santpoort doet mee in
twee categorieën, een C-team
tot en met 14 jaar en een A
team tot en met 20 jaar. Het Cteam hoopt op een hoge eindklassering en is goed onderweg. Nadat op de eerste speeldag al twee keer gewonnen
werd, speelde het team in de
ochtendronde gelijk tegen favoriet Nuvema D4. Een knappe
prestatie, maar ook een beetje
jammer, want misschien zat er
zelfs iets meer in. ‘s Middags
werd knap gewonnen van Sliedrecht toen Jelle vanuit verloren positie ineens terugkwam.
Olivia, die haar debuut maakte in het team, en Jelle, scoorden beiden twee punten. Sjoerd haalde een punt. Cheryl had
haar dag niet en verloor twee
keer.
Het A-team is nog erg jong, en
moet eerst kijken naar handha-

ving in deze sterke klasse, alvorens ze ook omhoog mogen
proberen te kijken. Pech en geluk wisselden zich op zaterdag
af. ‘s Morgens werd tegen Veenendaal gerekend op een overwinning of gelijkspel, maar door
een pardoes weggegeven stuk
werd de wedstrijd met 1.5-2.5
verloren. ‘s Middags werd gedurende de wedstrijd steeds
meer op verlies gerekend, maar
werd een schijnbaar verloren
partij omgezet in winst, zodat
een 2.5-1.5 overwinning werd
binnengehaald. Bas scoorde
twee remises, Brian, Daan en
Dave wonnen en verloren elk
een keer. Het C-team staat in
de tussenstand op de tweede
plaats van de 21 teams. Het Ateam is zevende in een veld van
16. De volgende ronden worden
gespeeld op 10 november.
Komende zondag 7 oktober is
het Grandprix Jeugdtoernooi bij
Soli nabij station Driehuis. Kijk
voor meer informatie op www.
schaakclubsantpoort.nl.
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Feest bij HHI-Dames
Straten Zaalvolleybal
Velserbroek - Het negende HHI
Dames Straten Zaalvolleybaltoernooi, op 13 oktober in het
Polderhuis in Velserbroek, wordt
met een optreden van drie geweldige artiesten uitgeserveerd.
De organisatie kondigt met gepaste trots een wervelende show
aan, die rond de klok van 21.00
uur in de kantine van het Polderhuis losbarst. Ongetwijfeld zal
het dak, althans figuurlijk, eraf
gaan als achtereenvolgens Funky
Diva Ezz, Ramon van Wijngaarden en DJ Bas hun opwachting
maken om ter plekke nadrukkelijk van hun muzikale aanwezigheid te getuigen.
De meeste aanwezigen zullen de
drie artiesten goed kennen, maar
voor degenen bij wie niet onmiddellijk een denkbeeldige bel gaat
rinkelen na het horen van hun
namen een beknopte biografie.
Funky Diva Ezz beschikt over een
even krachtig als warm stemgeluid dat volledig recht doet
aan haar repertoire, dat disco-,
dance- en soulnummers omvat. Haar gevoel voor entertainment zorgt ervoor dat bezoekers als het ware naar het podium worden toe getrokken en
dat niemand meer stil kan blijven
staan. Esther oftewel Funky Diva
Ezz, is een zangeres met uitstraling en haar performance is van

hoge kwaliteit. Ramon van Wijngaarden uit Velserbroek is een
zanger die veel vrolijkheid uitstraalt. Bij zanger Ramon is het
altijd feest en onnodig te zeggen
dat hij in zijn vertrouwde woonomgeving nog extra zijn best zal
doen om het al die bekende gezichten voor hem naar de zin te
maken. En vanzelfsprekend zal
ook DJ Bas zich weer laten gelden in de kantine van het Polderhuis. Als geen ander is Bas Dortmundt als DJ in staat muziekstijlen als puzzelstukjes bij elkaar te
laten komen tot één geheel.
Ook dit jaar verleent Volleybalvereniging Smashing Velsen haar volledige medewerking aan het traditonele sportfestijn waar ‘half’ Velserbroek inmiddels jaarlijks reikhalzend naar
uitkijkt. Daarbij is het voor de organisatie een gelukkige omstandigheid dat naast hoofdsponsor
HHI Metaalwerken ook de meeste subsponsors inmiddels te kennen hebben gegeven de negende editie van het toernooi mogelijk te maken.
Inmiddels zijn door trekking de
poules voor het toernooi bekend
geworden. Jos Baars van HHI
Metaalwerken heeft zaterdag de
loterij voor de poules verricht.
Voor alle informatie over het
toernooi , zie www.straatvolley.nl.

Weer winst Strawberries
Driehuis - Strawberries Heren 1
heeft afgelopen zondag voor de
derde keer op rij gewonnen. In eigen huis werd Nieuwkoop met 4-2
verslagen.
De ploeg uit Driehuis begon de
wedstrijd met aanvallend hockey,
maar net als vorige week hadden
de aardbeien veel moeite met scoren. Tot overmaat van ramp lukte dat Nieuwkoop wél. Een benutte strafcorner en een goed uitgevoerde counter zorgden voor een
0-2 tussenstand op het scorebord.
Strawberries liet zich echter niet uit
het veld slaan. Spits Jelle Groeneveld zorgde voor de aansluitingstreffer en nog voor rust scoorde hij
de gelijkmaker door opnieuw een
strafcorner in het doel te slepen.
In de tweede helft wilde de thuis-

ploeg definitief de wedstrijd naar
zich toe trekken. Met aanvallend
hockey werd de verdediging van
Nieuwkoop veelal onder druk gezet. Routinier Benno Steensma
wist een soepel lopende aanval
van Strawberries doeltreffend af te
sluiten en zette daarmee de Driehuizenaren op voorsprong. Nieuwkoop probeerde, met nog tien minuten op de klok, het tempo op te
voeren en ging naarstig op zoek
naar de gelijkmaker. Strawberries
had het even moeilijk maar wist
stand te houden. Vijf minuten voor
tijd werd de bevrijdende 4-2 gescoord door wederom Jelle Groeneveld. De derde benutte strafcorner van de wedstrijd was tevens
het achtste doelpunt van het seizoen.

Holiday Inn
laat 60ste
verjaardag niet
onopgemerkt
voorbij gaan

Jaarmarkt: veel dans,
maar ook gemopper
IJmuiden – Prachtig weer zondag
voor de jaarmarkt in het stadscentrum van IJmuiden. Toch was het
lang niet zo druk als in vroeger jaren, waar je je op speciale koopzondagen door de mensenmassa
moest wringen. Evenementen Buro Gouda had een leuke westernmarkt in gedachten, met linedancers, lekkere Amerikaanse snacks,
een Vrijheidsbeeld en kinderactiviteiten. De linedansers waren er
volop, ze kwamen uit Leiden, Amsterdam en Hoofddorp om er hier
in IJmuiden een feestje van te maken. Ruim 300 dansers, met cowboyhoeden, laarzen en prachtige salonjurken zetten hun beste
beentje voor op aanstekelijke muziek en het was leuk om naar te
kijken.
Stier Herman was er ook. En een
kraam met lekkere hamburgers,
maar verder was er niet veel te vinden van wat was beloofd.
Willem Verbeek van Evenementen Buro Gouda laat weten dat
veel activiteiten niet door mochten gaan omdat windkracht 5 verwacht werd. Daardoor was er geen
Vrijheidsbeeld, geen kermis, kramen met suikerspin en ponyrijden.
De luchtkussens mochten wel geplaatst worden, maar op beschutte plekken, één langs het stadhuis
en één bij de Velserhof.
Verder zijn er door het bureau 300
kopjes koffie uitgedeeld en heel
wat cowboyhoeden aan de kinderen.
Het aantal kramen aan de Lange
Nieuwstraat liet te wensen over.
Volgens Verbeek stonden er uiteindelijk 77, een stuk minder dan
bij Moonlight Shopping, dan staan
er wel 200. Daardoor werd er door
het IJmuidens publiek veel gemopperd dat het niet gezellig was,
te weinig kramen en te veel gesloten winkels. Verbeek zegt dat het

moeilijke tijden voor marktlieden
zijn en dat het steeds moeilijker
wordt om ze enthousiast te krijgen voor een koopzondag als ze al
de hele week in de wind hebben
gestaan. ,,Er wordt vaak te weinig
verkocht om het interessant te maken voor ze. Er komt wel publiek,
maar die komen af op het lekkers,
een hamburger of een oliebol. Volgend jaar komt er weer een westernjaarmarkt, maar we zetten er
dan een podiumwagen bij om het
geheel meer body te geven’’, zegt
hij. ,,En misschien moeten we naar
een andere datum. Maar de aangekondigde wind was deze keer
wel het grootste probleem. Toen
wij zondagmorgen om 9 uur opbouwden was het volledig windstil, dan baal je wel.’’
Van plein tot plein waren veel winkels wel geopend, maar toch ook
een aantal niet. Boy van Expert
aan de Lange Nieuwstraat was net
als elektronicacollega De Block
wel geopend. ,,We weten wel dat
op dit soort koopzondagen bij ons
niet zo veel wordt verkocht’’, zegt
hij. ,,Maar je moet als winkel wel
open zijn, omdat je het als winkeliers samen moet maken in een
winkelgebied. Als eigenaar zou ik
desnoods alleen in de zaak gaan
staan als je niet veel drukte verwacht. Dan kun je het personeel
thuis houden. Zo houd je de kosten beperkt.’’
Het ontbreken van een aantal kramen en de gesloten winkels zorgden voor veel gemopper van het
winkelend publiek dat wel kwam
kijken. ,,Ik had er meer van verwacht’’, zegt een dame. ,,Het is hier
gewoon niet gezellig’’, zegt een
meneer. De snackkar met Vietnamese loempia’s deed in ieder geval zondag wel goede zaken, net
als de Coffee Club en de snackbars. (Karin Dekkers)

Snorfietser gewond
Velserbroek - Een 18-jarige jongen uit Velserbroek is in de nacht
van zaterdag op zondag ernstig
gewond geraakt na een eenzijdig verkeersongeval. De jongen
reed op zijn snorfiets over de Velserbroekse Dreef toen hij rond
half twee tegen een verkeersbord
botste. Gezien de ernst van het let-

sel is naast twee ambulances ook
het traumateam uit Amsterdam
opgeroepen. Na de eerste behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar het AMC ziekenhuis in Amsterdam overgebracht. De verkeersongevallenanalyse van de politie is een onderzoek gestart .

IJmuiden - Dit jaar viert Holiday Inn haar 60ste verjaardag. En dit verjaardagsfeestje
mag uiteraard niet ongemerkt
voorbij gaan. Naast een internationale Facebook-actie viert
ook het plaatselijke Holiday Inn
IJmuiden Seaport Beach deze
verjaardag met diverse acties.
Holiday Inn IJmuiden biedt
de gehele maand oktober
een unieke restaurantspecial
bij Restaurant Beaufort. voor
slechts 60 euro een driegangendiner voor twee personen
inclusief een aperitief en een
fles huiswijn. Kortom: geen extra kosten. Daarnaast betaalt
Holiday Inn voor gasten die in
de maand oktober komen dineren ook de parkeerkosten.
Maarten van Nigtevegt, General Manager Holiday Inn IJmuiden: ,,Ik ben er trots op dat we
al 13 jaar een Holiday Inn vlag
mogen voeren in IJmuiden aan
Zee. Je merkt dat zo’n merknaam toch veel (inter)nationale
gasten naar je hotel trekt. Service en gastvrijheid, dat is waar
Holiday Inn voor staat en dat
stralen wij in IJmuiden aan Zee
ook met veel plezier uit.
Het eerste Holiday Inn hotel
werd geopend in Memphis in
1962 door de oprichter Kemmons Wilson. Inmiddels is de
hotelketen uitgegroeid tot
3375 hotels wereldwijd met de
diverse merknamen zoals Holiday Inn, Holiday Inn Express,
Holiday Inn Resorts en Holiday
Inn Club Vacations. Leuk detail: het eerste Holiday Inn hotel in Europa werd geopend in
Leiden. Nederland telt momenteel elf Holiday Inn (Express)
hotels.
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach is tevens onderdeel van
Apollo Hotels & Resorts. Apollo Hotels & Resorts. Naast het
eigen merk Apollo Hotels &
Resorts, exploiteert de groep
ook bedrijven onder een andere vlag, zoals het exclusieve
wellnessresort Thermae 2000
in Valkenburg, het 5-sterren
Crowne Plaza Den Haag Promenade en het hoofdstedelijke Wyndham Apollo Hotel Amsterdam. Op 1 augustus 2012
opende de groep het 446 kamers tellende Ramada Apollo
Amsterdam Centre. In België
behoren het Apollo Arthotel
Brugge en het beroemde Thermae Palace Oostende tot de
groep. Apollo Hotels & Resorts
is een van de snelst groeiende hotelketens van de Benelux.
De groep streeft naar een verdubbeling van het portfolio van
15 naar 30 hotels in de komende vijf jaar, met een omzetniveau van 200 miljoen euro.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Welzijn Velserbroek
krijgt nieuw onderkomen
Hans bedankt!
De Koe – Na 17 jaar waarvan 2
jaar voorbereidingen, verlaat Hans
Meulenbroek helaas de Koe om
andere werkzaamheden te gaan
verrichten bij Stichting Welzijn Velsen. 26/09/12 werd de Koe 15 jaar!
Helaas heeft Hans dit niet mogen
meemaken. Hans heeft zich altijd
vol ingezet voor het gebouw maar
vooral voor zijn jongeren en vrijwilligers. Hans, hierbij willen wij
jou namens alle jongeren, vrijwilligers en collega´s bedanken voor
de mooie jaren en wensen jou veel
succes met jouw andere functies!
We gaan je missen!

Meer bewegen
voor ouderen
De Driehoek - M.B.V.O. is een
bewegingsactiviteit voor senioren. Het is goed voor uw lijf
maar ook goed voor uw sociale contacten. Deze cursus is op
woensdagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur. De kosten bedragen
85 euro voor 35 lessen. U kunt
zich aanmelden bij Dorpshuis de
Driehoek of via www.welzijnvelsen.nl Meer weten? Bel 0255520850.

Cursus
meditatie
De Spil - In deze praktische cursus in Buurtcentrum de Spil gebruiken we adem- en eenvoudige bewegingsoefeningen om
onze aandacht terug te leiden
naar zijn natuurlijke staat van
zijn met kwaliteiten van helderheid, ontspanning en tevredenheid. De cursus is ervaringsgericht met volop ruimte voor uitwisseling hoe meditatie in het
dagelijks leven toe te passen. De
cursus heeft 10 bijeenkomsten
en start op woensdag 10 oktober
van 19.30 uur tot 21.20 uur. De
kosten bedragen 50 euro. U kunt
zich opgeven door middel van
het internet www.welzijnvelsen.
nl of via een inschrijfformulier
dat u in de verschillende centra
kunt halen. Voor meer info kunt
u bellen naar het cursusbureau,
telefoon 0255-548548 en vragen
naar Daniella van Delft.

Velserbroek - Het kantoor van
Welzijn Velserbroek (voorheen
Buurthuis de Veste), gevestigd in
het Polderhuis is verhuisd naar
de bibliotheek van Velserbroek.
Door deze verhuizing krijgen wij
een beter herkenbare plek in de
wijk waar bewoners met vragen
en ideeën terecht kunnen die de
leefbaarheid in de wijk vergroten. Meer nog dan voorheen willen wij vraaggericht gaan werken.
Voor Velserbroek is deze werkwijze niet onbekend. Zo is gezelligheidskoor ff Anders 4 jaar geleden ontstaan, de fietsclub (inmiddels zelfstandig) opgericht en al
meer dan 15 jaar geven wij vorm
aan opvoedondersteuning door
het organiseren van inloopochtenden voor ouders met jonge kinderen en door middel van een Speelo-theek. Activiteiten die wij in de
toekomst in samenwerking met de
bibliotheek willen gaan uitbreiden.
Een voorbeeld hiervan is de informatiemarkt rondom opvoeden op
6 oktober a.s. in de bibliotheek. Diverse organisaties zoals het CJG,
Context, Voedingsadvies, Huiswerkbegeleiding, Weerbaarheidstraining bieden informatie aan. U
kunt in gesprek of op één van de

aansluitende informatieavonden
(4 donderdagen) thema’s uitdiepen. Niet alleen voor ouders maar
ook voor kinderen zijn er diverse
activiteiten zoals schminken, gipsen en een fantastische Kabouter
Plop act om 13.00 uur.
Hoogtepunt op deze dag is de officiële opening om 11.00 uur van
ons nieuwe kantoor door dhr. A.
van Deventer (directeur SWV),
dhr. M. Mewe (directeur bibliotheek Velsen) en mw. A. Baerveldt

(wijkwethouder voor Velserbroek,
jeugd, onderwijs en sport) die gezamenlijk de officiële opening van
het nieuwe kantoor in de bibliotheek verrichten. Feestelijk zullen zij de samenwerking van beide partijen bekrachtigen. Locatie;
Maanbastion 476, 1991 RH Velserbroek. Tel: 023-5388830 email:
info@welzijnvelserbroek.nl. Openingstijden maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Heeft u
ideeën, deel ze met ons!

culturele seizoen in de Stopera. Wij zingen smartlappen, zeemansliedjes, Amsterdamse levensliederen en vrolijke meezingers, onder begeleiding van Jan
en Henny van Someren, Willem
de Weerdt en Jan van der Wiele. Iedere maandagavond van
19.30 tot 21.30 uur repeteren
we in het Buurtcentrum de Spil.
Hebt u interesse kom een keer
langs. Contributie: 16 euro per 2
maanden. Informatie en boekingen: Lia Kouwenhoven, 0255523397 of 06-30919878 of Marja van der Wiele, 0255-532226

of 06-51097903 of via www.detweedestem.nl.

Nederlandse taalles voor gevorderden
De Spil - Kunt u zich goed redden in het Nederlands, maar wilt
u graag uw Nederlands lezen en
schrijven verbeteren? Bijvoorbeeld
om uw niveau te verhogen, of om
een goede (sollicitatie)brief te kunnen schrijven of juist dat mooie
boek in het Nederlands te kunnen

De Brulboei - Buurthuis De
Brulboei start voor kinderen
vanaf 8 jaar een nieuwe club:
De Techneuten. Elke vier weken wordt met een ander onderdeel gewerkt zoals glas graveren,
hout branden, schilderen, solderen, diverse apparaten vakkundig
demonteren, timmeren, mozaïeken enz. Lijkt het je leuk, schrijf
je gauw in, dan kan de club beginnen. De club is op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
en kost 55 euro voor 30 lessen.
Meer weten? Bel 0255-510652.

Showkids
De Mel - Houd je van dansen,
zingen en toneelspelen….dan is
de musicalcursus the Showkids
iets voor jou! Charis gaat jullie
de kneepjes van het vak leren en
aan het einde van het seizoen is
er natuurlijk een spetterend optreden voor de ouders. De cursus wordt gegeven in de Triangel in Velsen-Noord op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur. De kosten: 106 euro voor 30
lessen! Aanmelden via de Mel of
www.welzijnvelsen.nl Meer weten? Bel 0251-210050.

Bloemschikken

10-jarig Smartlappenkoor De Tweede Stem
De Spil - Op vrijdag 21 september heeft het IJmuidense Smartlappenkoor De Tweede Stem
met een spetterende feestavond haar 10 jarige bestaan
gevierd in Buurtcentrum de Spil.
Met onder andere optredens
van het Smartlappenkoor, Cock
Zwanenburg en Jan van Someren. Op deze avond is het nieuwe logo van het Smartlappenkoor onthuld. Het koor heeft
in de afgelopen 10 jaar optredens verzorgd op diverse locaties. De laatste jaren zijn wij vaste gast bij de opening van het

De Techneuten

lezen. Dan kunt u met deze cursus uw vaardigheden verbeteren.
In de cursus wordt extra aandacht
besteed aan het schrijven van een
sollicitatiebrief.
De cursus wordt gegeven op
maandagavond van 19.00 tot 20.15
uur in Buurtcentrum De Spil. U be-

taalt per 10 lessen, de kosten hiervoor zijn 60 euro, inclusief 1 consumptie en lesmateriaal. Als er voldoende deelnemers zijn, dan starten we op 7 januari 2013. U kunt
zich inschrijven via het inschrijfformulier aan de balie van de Spil.
Meer weten? Bel 0255-510186.

De Mel - Vanaf half oktober zullen de bloemschiklessen weer hervat worden in Velsen-Noord. De lessen vinden
nu plaats in Watervliet. Deelnemers van de cursus bloemschikken komen tweewekelijks
bij elkaar om onder begeleiding
van docente Rie v.d. Berg een
prachtig werkstuk te maken.
Een cursus bestaat uit 5 lessen in het najaar en 5 lessen in
het voorjaar. De kosten voor de
cursus bedragen 50 euro lesgeld en ongeveer 10 euro bloemengeld per keer. Inschrijven of
meer weten? Buurtcentrum de
Mel, Wijkerstraatweg 113M (in
De Schulpen) in Velsen-Noord
of bel 0251-210050.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Schaatsvereniging Velsen
start weer schaatslessen

Zanggroep
Sparkle 15 jaar
Velserbroek - Het, uit louter vrouwen bestaande musical-popkoor Sparkle onder leiding van Frank Anepool bestaat
in oktober 15 jaar. Sparkle nodigt de hele gemeente Velsen
(en daarbuiten) uit om naar de
spetterende jubileumvoorstelling
te komen kijken: op zaterdagavond 10 november en zondagmiddag en avond 11 november.
Tijden: avonden aanvang: 20.30
uur, middag aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Witte Theater te IJmuiden. De kaarten kosten 13 euro en zijn verkrijgbaar bij: Linda Aland 0255-518131 en Berna
Verschoor 0255-515152.

Informatiemarkt:
‘Opvoeden doe
je niet alleen’
Velsen - In samenwerking met
Stichting Welzijn Velsen organiseert Bibliotheek Velsen een inspirerende informatiemarkt over
opvoeden. Elke ouder en/of opvoeder heeft op zijn tijd vragen
over de opvoeding van kinderen
tussen 0 en 18 jaar en kan dan
de informatie van deze uitgebreide markt goed gebruiken. Aansluitend op de landelijke Week
van de Opvoeding presenteren
diverse professionele standhouders u op zaterdag 6 oktober
in Bibliotheek Velserbroek hun
aanbod op dit gebied. Joris Komen, organisator bij Bibliotheek
Velsen, vertelt het volgende over
dit initiatief: ‘Over het onderwerp
opvoeding is een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar,
maar ik merk dat het voor ouders
knap lastig kan zijn om uit die lading kennis een passend antwoord op een specifieke vraag te
vinden. Juist door het grote aanbod is het prettig om hier wegwijs in gemaakt te worden. Om
die reden helpen wij als bibliotheek en Stichting Welzijn ouders en opvoeders een handje
door hen op deze markt te koppelen aan bijvoorbeeld een Centrum voor Jeugd en Gezin, voedingsdeskundigen, huiswerkbegeleiders of een weerbaarheidtrainer.’ Deze dag krijgt een extra feestelijke tint doordat de
nieuwe dependance van Stichting Welzijn in de bibliotheek in
Velserbroek wordt geopend. Om
11.00 nemen de directeuren van
beide instellingen de recent verbouwde inloopruimte officieel in
gebruik, waarmee zowel de samenwerking en de informatiemarkt officieel van start gaan.
Natuurlijk kunnen kinderen zelf
ook volop profiteren van al deze
activiteiten: er wordt doorlopend
geschminkt, geknutseld, gegipst en er is een heuse Kabouter Plop-act! Dit alles vindt plaats
in Bibliotheek Velserbroek op zaterdag 6 oktober tussen 11.00 en
15.30 uur. Iedereen is van harte
welkom.

Cursus vogeltrek en
strandleven in PVM
Driehuis - IVN Zuid-Kennemerland organiseert in oktober
en november een cursus over
de vogeltrek en het leven op
het strand en in de zeereep. Tijdens een tweetal cursusavonden, gevolgd door twee excursies, maakt u in theorie en praktijk kennis met de jaarlijkse vogeltrek en het bijzondere leven
tussen land en water.
Welke vogels passeren tijdens
de vogeltrek de Hollandse kust
en wat maakt het mogelijk dat
zij zulk een prestatie kunnen leveren? Tijdens de cursusavond
gaan we op zoek naar het antwoord op deze vraag. De theorie
over het herkennen van soorten
en anatomie van vogels wordt
aangevuld met praktische opdrachten zoals het bekijken, beschrijven en vergelijken van veren. Tijdens de excursie kunt u
de vogeltrek zelf beleven en de
nieuw opgedane kennis in praktijk brengen.
Welke invloed heeft het getij op
de dieren en planten die op en
van het strand leven, maar ook
op het ontstaan van het land-

schap zoals de zeereep, de steile duinenrij langs het strand. Tijdens de cursus zoomen we in op
het strandleven en hoe dier en
plant zich aan de omstandigheden hebben aangepast. We behandelen de verschillende landschapstypen van de zeekust en
de invloed van de mens hier op.
De cursus omvat twee cursusavonden, maandag 8 oktober en
maandag 5 november, en twee
excursies op zaterdag 13 oktober en zaterdag 10 november.
De cursusavond is van 20.00 uur
tot 22.00 en wordt onderbroken
door een korte pauze. De excursies zijn van 9.45 uur tot 12.00.
De cursusavonden worden gehouden in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d in Driehuis. Beide excursies zijn in IJmuiden. Deelname kost 10 euro, te voldoen op
de eerste cursusavond. Aanmelden kan via ivnzk.groencursus@
gmail.com of bel naar Ingrid Tigchelaar 023-5275220. Wees er
snel bij want het aantal plaatsen
is beperkt. Zie ook www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Bunker Museum
7 oktober open
IJmuiden - Zondag 7 oktober
is Bunker Museum IJmuiden
voor dit seizoen het laatst geopend. Wacht u niet tot volgend
jaar maar bezoek deze laatste zondag het bunkermuseum.
Een spannende route, die deels
door overdekte loopgraven voert,
leidt het publiek door de bunkers
waarin de collectie is tentoongesteld. In een van de bunkers is
een compleet ingericht woonvertrek, u waant zich ruim 65 jaar
terug in de tijd. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Het Bunker Museum is te vinden
aan Badweg 38 in IJmuiden, tegenover Camping de Duindoorn.
De toegang bedraagt 3,00 euro
en is voor kinderen tot en met 12
jaar gratis.
Het is ook altijd mogelijk om een
bunkerwandeling te boeken.

Eén van de gidsen van WN2000
neemt u mee op een spannende
ontdekkingstocht langs en door
de bunkers in de zeereep. Uiteraard worden tijdens de tocht
alle wetenswaardigheden verteld. Deelnamekosten: 6,50 per
persoon, ongeacht leeftijd. De
rondleidingen vinden plaats op
woensdagavond, zaterdag of
zondag. Vooraf inschrijven is verplicht, via de website.
Het rondleidingprogramma is
onlangs uitgebreid met een
rondleiding over het museumterrein en door de expositiebunkers. Meer informatie, data en
tijden vind u op de website.
Meer informatie over WN2000
vindt u op www.WN2000.nl of via
info@WN2000.nl. Zie www.BunkerMuseum.nl en het Twitter account.

Regio - Op zaterdag 6 oktober 2012 gaat Schaatsvereniging Velsen weer van start met
schaatslessen voor de jeugd van
6 tot en met 14 jaar. De schaatslessen worden op zaterdagochtend van 8.20 tot 9.20 uur gegeven op de overdekte kunstijsbaan in Haarlem.
De deelnemers aan de schaatscursus worden naar gelang hun
vaardigheid op het ijs ingedeeld
in groepen die onder leiding
staan van ervaren instructeurs.
De volledige cursus duurt tot en
met zaterdag 9 maart 2013 en
leidt op voor een schaatsvaardigheidsbewijs of een schaatsdiploma.
Op de laatste dag wordt de cursus traditioneel afgesloten met
een elfdorpenstempeltocht. Belangstellenden voor het jeugdschaatsen kunnen zich opgeven
en informatie verkrijgen bij Mevr.
Tini Looijaard, van Dalenlaan 67,
Santpoort-Zuid, telefoon: 0235377856.
Voor gevorderden biedt schaatsvereniging Velsen de mogelijk-

heid om aan wedstrijden deel
te nemen. Dit gaat in combinatie met trainingen die gegeven
worden op maandagavond van
18.50 tot 19.55 uur en op woensdagavond van 17.30 tot 19.00 uur
onder leiding van gediplomeerde trainers. Informatie over het
wedstrijdschaatsen kan verkregen worden bij de heer Rob ten
Hoorn, Maasstraat 89, IJmuiden,
telefoon 0255-532507.
Voor recreanten heeft schaatsvereniging Velsen de mogelijkheid om op dinsdag- of vrijdagavond van 22.00 tot 23.00 uur
onder deskundige begeleiding
aan conditie en schaatstechniek
te werken zodat U als het gaat
vriezen klaar bent voor de natuurijstochten.
Speciaal voor de senioren is er
op donderdagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur de gelegenheid
om de conditie en schaatstechniek op peil te houden. Informatie over het recreatieschaatsen is
te verkrijgen bij de secretaris, de
heer Bert Al, Waterlelie 28, Velserbroek, telefoon 023-5386180.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant
op
maandag,
woensdag en donderdag. 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: Vrijdag 5 oktober:
groetensoep, hutspot met bal
gehakt en vlaflip toe. Woensdag 10 oktober: mosterdsoep,
worteltjes/doperwten, en gehakt, bananensplit toe. Vrijdag 12 oktober: slaatje, Pilaf en
wintervla toe. Opgeven uiterlijk
2 dagen voor de woensdag of
vrijdag voor 12.00 uur bij de beheerder G. Schol.
Herfst- en wintermodeshow
op maandag 15 oktober door
modehuis H + A. Aanvang
10.00 uur, tot 12.00 uur verkoop
kleding.
Herfst kienavond op woensdag 17 oktober. Kaartverkoop
start maandag 8 oktober vanaf
09.00 uur aan het buffet. Kosten 1,- incl. kop koffie of thee.
Optreden Kees Cornel op
woensdag 31 oktober. Kaartjes
zijn vanaf maandag 8 oktober
te halen bij het buffet.
Vrijwilligers voor o.a. buffetdiensten, organiseren kienavonden, afwashulp en de felicitatiedienst. Voor meer informatie: Gerard Schol, 0255520650.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele

Ouderennieuws

dag), woensdag-, donderdagen 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.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant op maandag en
woensdag vanaf 11.30 uur.
Men kan kiezen uit verschilende menu’s variërend van 6,50
tot 7,50. Vooraf opgeven is niet
nodig.
Open tafel vrijdag 12 oktober:
Indische soep (Soto), nasi compleet en fruitsalade toe. Opgeven maandag 8 oktober tussen
11-12 uur.
Modeshow Matex op donderdag 11 oktober. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis.
Optreden koor FF Anders
zaterdag 13 oktober om 14.30
uur. Kaartjes zijn vanaf heden
verkrijgbaar aan het buffet en
kosten 3,- incl. koffie/thee en
iets lekkers.
Het wijksteunpunt is op
zoek naar een vrijwilliger die
de rol van kok t.b.v. de open tafel op zich wilt nemen.
Hofstede thuisbioscoop vrijdag 19 oktober. de film ‘Calamity Jane’ wordt gedraaid op
groot sherm. Aanvang 19.30
uur. Kaartjes 2,-, verkrijgbaar
aan het buffet.

Woonwijzer

Najaarsactie bij Busman
Zonweringen & Garagedeuren
droger in deze ruimte. Deze apparaten vragen om een goed
geïsoleerde ruimte en die goede isolatie bieden onze openslaande garagedeuren’’, vertelt
Aldo Busman. ‘’En gedurende de
maand oktober geldt bij ons een
speciale actieprijs van 2.500 euro voor een garage met normale
afmetingen waarbij de deuren,
geheel op maat gemaakt, worden afgeleverd en gemonteerd’’,
aldus Aldo.
Maar mocht de voorkeur van een
klant uitgaan naar een kantelof sectionaaldeur, dan kan dat
natuurlijk ook. Een sectionaaldeur opent recht naar boven zodat de auto er vlak voor of achVelserbroek - Het bedrijf van Aldo Busman, al ruim 15 jaar gevestigd ter kan worden geparkeerd en
aan Klompenmakerstraat 3 in Velserbroek, heeft een uitgebreid le- deze is verkrijgbaar in meerdere
veringsprogramma van zonweringsproducten van gerenommeerde profileringen, structuren en kleuleveranciers. Voor zowel binnen- als buitenzonwering zoals knikarm- ren. De bediening van de deur
en uitvalschermen, rolluiken, screens, horren en markiezen kan men kan desgewenst zeer comfortabij hem terecht. Maar ook terrasoverkappingen en niet te vergeten bel plaatsvinden met een elekgaragedeuren die in heel Noord-Holland worden geleverd en ge- trische aandrijving in combinatie
monteerd door eigen medewerkers. Ditzelfde geldt overigens ook met afstandsbediening. Bij bevoor alle eerder genoemde producten.
stelling van een sectionaaldeur
Gedurende de maand oktober heeft Busman een speciale actie voor in de maand oktober wordt deopenslaande garagedeuren. Veel mensen gebruiken de garage niet ze elektrische bediening gratis
meer waar deze eigenlijk voor bedoeld was, namelijk het stallen van meegeleverd.
de auto.
,,Tegenwoordig gebruiken mensen de garage voor allerhande za- Meer informatie omtrent het leken. Men gebruikt hem als stalling voor de fietsen en vaak staan er veringsprogramma is te vinden
ook nog een koelkast of een vriezer en een wasmachine met een op de website: www.busman.nl.

Kennis en kunde
bij Evert de Ronde
IJmuiden - Familiebedrijf Evert de Ronde zit inmiddels alweer vijf jaar
aan IJmuiderstraatweg 45. Met zijn dochter Esther als zeer vertrouwd
gezicht en haar moeder Anja als ervaren stand-in, kun je spreken
van zeer veel kennis en kunde in deze gezellige winkel, waar alle bekende tapijtmerken, raamdecoraties, laminaat (alleen de bekende
merken) en dergelijke aanwezig zijn.
Uiteraard wordt dit alles zeer vakkundig gestoffeerd door Evert, samen met zijn zoon Evert junior, die inmiddels ook al zeven jaar gediplomeerd stoffeerder is. Evert de Ronde is nu zelf een erkend leerbedrijf voor stoffeerders in opleiding. Eigenlijk allemaal niet zo raar als
je bedenkt dat Evert juniors opa in de jaren 60 ook al als stoffeerder
door het leven ging.
Het is echt de moeite waard als u aan iets nieuws toe bent om bij
Evert de Ronde langs te komen voor vrijblijvende informatie of een
offerte. Ook zijn er weer zeer scherpe aanbiedingen, onder andere trap stofferen inclusief legloon, lijm en tapijt voor slechts 275 euro.
Laminaat brede planken, 24 of 28 cm breed, in verschillende lengtes,
al vanaf 24,95 euro, inclusief 25 jaar garantie. Ook voor verduisterende raamdecoratie bent u hier aan het goede adres. Deze maand
zijn er ook op dat gebied zeer scherpe aanbiedingen.
Graag tot ziens bij Evert de Ronde, IJmuiderstraatweg 45 in IJmuiden.

Wempe Tuin en Parkmachines
VOOR SFEERVOL WONEN
Workshop (deelname is gratis)
Ramen, deuren en kozijnen schilderen
vrijdag 19 oktober 14.00 - 17.00 uur
Aanmelden: info@rigoverfcentrum.nl

behang
Van 10 oktober tot 10 november
20% korting op alle behang!

WOONMAAND

DUS IS OKTOBER OOK BIJ RIGO WOONMAAND
IJmuiderstraatweg 9, IJmuiden
www.rigoverfcentrum.nl

Actieprijzen heggenscharen,
bladblazers en kettingzagen
Heemskerk - Het is herfst en dat is een prima tijd om de tuin winterklaar te maken. Wie Wempe Tuin- en Parkmachines aan de Timmerwerf in Heemskerk eenmaal kent, weet dat het onderhoud van
de tuin heel gemakkelijk kan zijn. Hoe groot of klein de tuin ook is,
Wempe heeft altijd het juiste elektrische gereedschap. Er zijn prachtige motorzagen, die bijzonder handig zijn om bomen in te korten en
het haardhout in de juiste afmetingen te zagen.
Voorts zijn er krachtige heggenscharen op accu om de heg helemaal
netjes bij te werken en winterklaar te maken.
Niet iedereen houdt van opwaaiende bladeren in de tuin. Het pad
of het gazon netjes opruimen is heel simpel te doen met de accubladblazer. Krachtig en licht in gewicht. Het mooie is dat de bladblazer ook gebruikt kan worden om sneeuw te ruimen. Men blaast
de sneeuw eenvoudig aan de kant en men kan het pad of de stoep
weer veilig gebruiken. Er zijn ook bladblazers die tevens zuighakselaar zijn. Deze apparaten zuigen bladeren op en vermalen ze meteen tot compost. Al deze handige gereedschappen zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd. De mensen van Wempe geven graag deskundig
advies over de machines die voor uw toepassing het meest geschikt
zijn. Het is nu extra aantrekkelijk om eens te gaan kijken, want er zijn
vele actieprijzen.
Wempe Tuin- en Parkmachines, Timmerwerf 65 te Heemskerk, tel.
0251-249006. Of kijk voor meer informatie op www.wempetuinenpark.nl.

Woonwijzer

Kookdemonstratie
bij Rob Woud
Keukens
Haarlem - Op zaterdag 6 oktober zal er bij Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur gedemonstreerd worden met de laatste technieken op kookgebied. Rob Woud organiseert circa tweemaal per jaar
deze demonstratie om de consument bekend te maken met bijvoorbeeld de stoomoven, combimagnetron en inductiekookplaat. Er zal
doorlopend gedemonstreerd worden tussen 10.30 uur en 16.00 uur.
De demonstratie zal worden verzorgd door AEG.
Nieuwe keukens worden bij Rob Woud ontworpen volgens de laatste trends. Keukenoffertes worden per item gespecificeerd en geprijsd. Deze manier van werken geeft een duidelijk en transparant
overzicht van de prijsopbouw. Er wordt gewerkt met verschillende
keukenmerken die een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding hebben en die alle prijsniveaus kan bedienen. Tevens bestaat de mogelijkheid om de totale verbouwing van de keuken in één hand te houden. Door de samenwerking met Zwaag Bouwadvies (die ook te vinden is in de showroom) biedt Rob Woud Keukens een totaal concept aan. Op deze manier hoeft de consument niet meer op zoek
naar bijvoorbeeld een loodgieter, stucadoor of electricien. Met een
vast team biedt Zwaag Bouwadvies altijd een continue kwaliteit van
werkzaamheden aan. Uiteraard wordt voor een verbouwing altijd
een gespecificeerde offerte en daarna een werkplanning gemaakt.
Door deze samenwerking wordt de periode tussen het slopen van de
oude keuken en het koken in de nieuwe keuken zo kort mogelijk gemaakt en heeft de consument geen zorgen meer over de planning.
Bij Rob Woud staat het woord service hoog in het vaandel, waardoor
de zaak al jaren wel vaart bij goede mond-tot-mond reclame (aldus
beelden in de kast. Tevens wordt gewoon nog 19 pro- Vivian Woud).
cent BTW berekend op uw aankopen.
Gordijnatelier Venice is ook het juiste adres voor al Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur is tevens specialist in het veruw verstelwerk, door een eigen professioneel atelier vangen van keuken-inbouwapparatuur in keukens die meestal tusin het mooie pand.
sen de 10 en 15 jaar oud zijn.
Venice is gevestigd aan Kennemerlaan 77a in IJmui- Ook renovatie van de keuken zoals bijvoorbeeld werkbladen vervanden. Bel voor meer informatie met 06-34633154 of gen behoort tot de mogelijkheden. De prijsstelling van de appara0255-577366 of mail naar gordijnateliervenice@hot- tuur is scherp, dit wordt gerealiseerd door partij-inkoop. Wanneer u
mail.com. Gordijnatelier Venice is geopend van dins- een keukenofferte wilt laten maken, wordt u verzocht een afspraak
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
te maken zodat u de onverdeelde aandacht van de keukenontwerper krijgt. Een goed adviesgesprek neemt al gauw een tot twee uur
in beslag. Heeft u interesse in alleen inbouwapparatuur of wilt u zich
oriënteren, dan kunt u uiteraard vrijblijvend in de showroom rondkijken. Er staan ruim 300 inbouwapparaten opgesteld. Daarbij zijn een
groot aantal apparaten uit voorraad leverbaar.

Met gordijnatelier Venice
gezellig en knus de winter in
IJmuiden - Bent u toe aan nieuwe raamdecoratie,
gordijnen of een nieuwe vloer, of wilt u uw huis geschilderd hebben, dan bent u bij Gordijnatelier Venice aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend komen kijken naar de inhoud van de nieuwe voorbeeldenkast
en naar de ruime keuze aan stoffen. Uiteraard wordt
graag professioneel advies gegeven bij de keuze.
Gordijnatelier Venice heeft momenteel diverse acties
lopen. Zo geven zij 20 procent korting op de vouwgordijnen en 15 procent korting op de nieuwe voor-

Oktober woonmaand
bij Kumaro Kozijnen

IJmuiden - Tijdens de Oktober Woonmaand kunt u bij Kumaro Kozijnen honderden euro’s voordeel krijgen op de kunststof kozijnen. Bij
aanvraag van een offerte in de maand oktober kan de klant een voordeelkaart aanvragen, die afhankelijk is van de hoogte van de aangevraagde offerte. De voordeelkaarten hebben een waarde van wel 250,
500 of 1.000 euro en zijn alleen in de maand oktober 2012 in te leveren bij Kumaro Kozijnen.
Tijdens de open dagen op 5 en 6 oktober kunt u langs gaan voor een

vrijblijvende offerte. Onder het genot van een kopje koffie of thee
of een drankje worden dan de
spelregels met de voordeelkaarten van de Oktober Woonmaand
uitgelegd. De openingstijden van
de showroom zijn op 5 en 6 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Ook
voor dakkapellen, Velux dakramen, veranda’s en beglazing kunt
u bij Kumaro Kozijnen terecht.
Vraag naar de actie voorwaarden
in de showroom of neem contact
op met Kumaro Kozijnen. Onze
showroom aan Maxwellstraat 1 in
IJmuiden is op de overige dagen
geopend op donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur. Op
maandag, dinsdag en woensdag wordt alleen op afspraak gewerkt. Voor een vrijblijvende offerte kan men ook bij u thuis de mogelijkheden met u doornemen.
Bel voor informatie 0255- 512109
of kijk op www.kumarokozijnen.
nl.

U vindt Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur bij het spoorwegviaduct op de Zijlweg, tegenover Albert Heijn Vos. Zie ook www.robwoud.nl

Woonwijzer

Bouwbedrijf Ulehake
breidt activiteiten uit

viseurs’ en deskundigen op het
terrein van energiebesparing,
duurzaam bouwen en het toepassen van hoogrenderende installaties en producten.

Castricum - Daar waar energieleveranciers de strijd met elkaar aangaan voor slechts luttele eurocenten klantenvoordeel, komt een
groep initiatiefrijke Castricumse ondernemers met een concept wat
een drastische verlaging van de energierekening oplevert.
Het Bespaarteam inventariseert en analyseert het energieverbruik
en doet een voorstel waarbij men met een overzichtelijke investering een duurzame besparing op de energieverbruik realiseert. Goed
voor het milieu maar ook zeker voor de portemonnee.
Met de kennis dat de energierekening komend jaar gemiddeld met
circa 130 euro zal stijgen, wordt de wens groter de stijgende lasten
de kop in te drukken. Het Bespaarteam doet dit voor iedereen.
Gespecialiseerd
Juist de combinatie van vier bedrijven in Het Bespaarteam, met ieder een eigen specialisme, waarborgt een structurele aanpak van
verspilling van energie, dus gas, water en elektriciteit in de woning.
Het Bespaarteam bestaat uit gecertificeerde ‘Energie Prestatie Ad-

Handen uit de mouwen
Het advies van Het Bespaarteam
resulteert in een plan van aanpak: stroom en warm water uit
zonlicht, hoog rendement cv-installaties, LED en andere energiezuinige verlichting, HR++ isolatieglas, vloer-, gevel- en dakisolatie. Uiteraard ontvangen belangstellenden een duidelijke offerte inclusief de te verwachten verhoging van het energielabel. Na akkoord wordt overgegaan tot uitvoering waarbij men
kan rekenen op een professionele aanpak. Vanzelfsprekend verzorgt Het Bespaarteam ook de
service en het onderhoud want
iedereen wil over twintig jaar natuurlijk nog steeds optimaal profiteren van deze energiebesparende acties.
Ook een lagere energierekening? Bel voor een vrijblijvend
advies: 0251-673436. Kijk ook op
www.hetbespaarteam.nl.

Beenhakker bouwmaterialen

Tegels aan zee
IJmuiden - Voor zowel de professional als de particulier bevindt zich
in IJmuiden een tegelhandel met een uitgebreide collectie van topmerken uit de gehele wereld. Vlakbij de Noordzee staan meer dan 700
pallets met wand- en vloertegels. Elke week komt er bij Beenhakker BV
eigen import binnen uit tegellanden als Italië en Spanje. Door de directe contacten bij de tegelfabrieken is Beenhakker BV altijd op de hoogte van nieuwste series.
Door de eigen import van Beenhakker kunnen scherpe prijzen gehanteerd worden. Dankzij de fabriekskortingen op volle pallets, geeft
Beenhakker BV op voorraadtegels hoge kortingen. Om tegels thuis te
beoordelen, kunt u een actueel monster van voorraadtegels meenemen. Mocht u tijdens de klus tegels te kort komen, dan kan snel uit
voorraad geleverd worden. En mocht u tegels over houden, kunnen
deze zonder kosten retour.
Bij het ruim 100 jaar bestaande bedrijf wordt u altijd professioneel geholpen. En in de showroom aan Dokweg 36 kunt u een ruime collectie tegels zien. Op deze locatie vindt u bovendien ruim 100 soorten
gevelstenen en grote partijen dakpannen. Ook bouwstoffen worden
uit voorraad geleverd, bijvoorbeeld een vlekvrije voeg in meer dan 10
kleuren op voorraad. Meer informatie over het assortiment, de nieuwste series, tegelrestanten, vindt u op www.beenhakkerbv.nl

TdH Special Paints maakt
uw keuken als nieuw

Intro IJmuiden, de
meester in harde vloeren
IJmuiden – Nog een jaar en Intro IJmuiden bestaat 40 jaar. Als een
bedrijf zo lang bestaat zegt dat wel iets over de kwaliteit. Intro IJmuiden is een degelijk bedrijf waarbij de hoge kwaliteit van de gelegde
vloeren bijna vanzelfsprekend is.
Intro IJmuiden levert en legt onder meer Meister parketvloeren, een
Duits parketmerk bestaande uit een toplaag van hout, met een onderlaag van spaanplaat. Meister biedt een uitgelezen keuze aan
kleuren en mogelijkheden. Hier worden de echte parketliefhebbers
begerig van. Wordt het visgraat, een blokpatroon of een plankenvloer met een mooie bies? De keuze is moeilijk maar daarna wordt
het gemakkelijk, want Intro IJmuiden zorgt voor het leggen, nieten,
schuren, polijsten, lakken en opruimen, zodat men alleen nog maar
hoeft te genieten van die prachtige vloer. Een eigen vloer ontwerpen?
Meister maakt het mogelijk.
Wel een houten vloer, maar liever zonder lak? Dat kan ook met de
Hollandsche Vloeren van eikenhout in diverse kleuren en uitvoeringen. De toplaag van hout wordt in de olie gezet en dat zorgt niet alleen voor een prachtige glans en bescherming, maar repareert ook
kleine beschadigingen.
Een heel ander product is de pvc-vloer van Trend Design, die voornamelijk in houttinten verkrijgbaar is. Hier heb je geen omkijken meer
naar als de vloer eenmaal gelegd is. En het materiaal is met aan-

dacht gemaakt, zodat het geen
nare producten uitwasemt die
niet thuishoren in een gezonde
omgeving. De vloer is eindeloos
sterk en blijft prachtig.
Laminaat is een welbekend product, geliefd door zijn mooie
prijs/kwaliteitverhouding. Intro
IJmuiden heeft de merken Douwes Dekker en Quick Step, mooie
kwaliteiten in veel uitvoeringen.
Leggen of laten leggen, dat is
vaak de vraag bij aankoop van
een nieuwe vloer. Laat u bij Intro IJmuiden uitgebreid en vrijblijvend informeren. Voor elke klant wordt een mooie offerte gemaakt.
De prachtige showroom aan
Kennemerlaan 30 is geopend op
dinsdag en vrijdag van 10 tot 5
uur en op zaterdag van 10 tot 4
uur. U kunt ook bellen voor een
afspraak op woensdag of donderdag, 0255-515335 of e-mail
naar info@introijmuiden.nl. Zie
ook www.introijmuiden.nl.

Regio - Waarom zou u kiezen voor een nieuwe keuken als u uw bestaande keuken ook een tweede leven kunt geven? TdH Special
Paints maakt uw keuken weer als nieuw. Na grondige voorbewerking en eventuele reparaties van kleine beschadigingen, krijgt uw
keuken binnen een week weer een nieuw aanzien, met een nieuwe
of dezelfde kleur. Het aantal mogelijke kleuren is vrijwel onbeperkt.
Zo heeft u weer jaren plezier van uw keuken.
Van te voren worden alle mogelijkheden met de klant doorgenomen.
Op de website kunt u hiervan voorbeelden zien. Het spuitwerk hoeft
zich niet te beperken tot de fronten, ook plinten en panelen kunnen
worden bewerkt en gespoten. Het spuitwerk van de losse fronten
wordt in de professionele werkplaats van TdH verricht. Daar wordt
alles vetvrij gemaakt, geschuurd en zo nodig gerepareerd. Vervolgens komt er een sterke grondlaag op en tenslotte een hoge kwaliteit 2k satijn meubellak. Na droging en uitharden wordt alles bij de
klant piekfijn gemonteerd. Intussen wordt thuis de keuken afgeplakt
en worden de vaste delen van de keuken bewerkt en gespoten.
TdH Special Paints spuit ook salontafels, eethoeken, wand- en boekenkasten, mdf-materiaal, enzovoorts. Wie meer wil dan alleen een
nieuwe laklaag voor zijn keuken, kan contact opnemen met Keukenmakers Piet Hoekstra in IJmuiden, die aanpassingen aan de keuken
kan verrichten. Van nieuwe inbouwapparatuur, tot werkblad, van
een extra keukenkastje of nieuwe kraan tot kleine verbouwingen.
TdH Special Paints werkt nauw samen met dit bedrijf.
Op deze manier kost een zo goed als nieuwe keuken slechts een
fractie van een nieuwe keuken en hoeft er niet ingrijpend te worden
verbouwd.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan men contact opnemen met 06-14436185. Kijk ook eens op www.keukenspuiten.nl
voor de verschillende mogelijkheden.

Woonwijzer
Een kijkje binnen bij
Rent a Box in Beverwijk

Self Storage ofwel Mini Opslag
bedrijven worden ook wel goederen hotels genoemd en Rent
a Box neemt dit serieus. Bedrijven en particulieren wordt een
schone, droge en beveiligde opslagruimte geboden waar men
7 dagen in de week bij kan. Van
06.00 uur ’s morgens tot 23.00
uur ’s avonds.

Naast opslagruimte op maat
vanaf 0,5 m3 biedt Rent a Box
ook diverse andere services. Zo
kunnen klanten een aantal keer
gratis gebruik maken van een
aanhangwagen of verhuisbus.
Maar ook voor de mensen die
zelf niet in staat zijn om spullen te
brengen, is er een service die het
mogelijk maakt om gratis spullen bij de klant thuis op te halen.
De medewerkers vertellen graag
meer over de Easy Ophaal Service of kijk op de website www.
rentabox.nl.
Nog steeds zijn er veel mensen die nog nooit in een mini opslag bedrijf Voor mensen die gaan verhuizen
zijn er tijdelijk dubbellaags auzijn geweest, Rent a Box biedt de lezers graag een kijkje in het bedrijf
tolock verhuisdozen op de vesBeverwijk - Rent a Box biedt de oplossing voor particulieren en be- tiging voor 1 euro per stuk. Dedrijven die (al dan niet tijdelijk) kampen met ruimtegebrek. Men kan ze zijn ook via de website te behierbij denken aan stalling van de kampeerspullen en tuinsets ge- stellen.
durende de winterperiode, maar ook even een maandje extra ruimte huren tijdens een verbouwing komt veel voor. Een andere service Wie binnenkort een keer op de
die Rent a Box nu veel biedt is tijdelijke opslag voor een deel van de Meubelboulevard is, kan metinboedel voor mensen die een woning te koop hebben staan. Net een een kijkje komen nemen bij
even wat meer ruimte door een kastje van oma tijdelijk te stallen en Rent a Box. De receptie is 7 daaangezien de diensten per maand opzegbaar zijn, is het een flexibe- gen per week geopend en Rile oplossing. En bij de daadwerkelijke verhuizing kan men makkelijk chard, Esther en Merel vertellen
gebruik maken van de gratis Rent a Box verhuisbus.
graag wat meer over wat Rent a
Voor de ondernemer is het een flexibele mogelijkheid om een deel Box eventueel voor u kan betevan de voorraad te stallen, welke per dag mee kan groeien of krim- kenen. Meubelboulevard (Paralpen en maandelijks opzegbaar is. Het in ontvangst nemen van goe- lelweg 122c) bij Mc Donalds en
deren maakt ook deel uit van de service.
Kwantum.

BonLite brengt
toekomst dichterbij
IJmuiden - BonLite Zonweringen combineert ouderwetse kwaliteit
met moderne techniek. Al bijna veertig jaar produceert, levert en installeert het IJmuidense bedrijf zonweringsproducten in de ruime regio. Het aantal producten is in die periode flink uitgebreid en er is ook
steeds meer mogelijk geworden. Nu worden bijvoorbeeld ook terrasoverkappingen en een alarmsysteem geleverd.
BonLite maakt in de eigen werkplaats verschillende zonweringen en
rolluiken en heeft een eigen montageteam. Voor de doeken kan worden gekozen uit de merken Swela en Dickson, elk met eigen kwaliteiten en in een brede keuze van kleuren en dessins verkrijgbaar. Naast
uitvalschermen en markiezen zijn ook screens verkrijgbaar, de verticale zonneschermen, waarbij het Solid Screen een aanrader is vanwege de windvastheid en het buiten houden van insecten. Daarnaast
levert BonLite tegenwoordig het complete Luxaflex pakket van jaloezieën, rolgordijnen, vouw- en paneelgordijnen en raam- en deurhorren. ,,Sinds Luxaflex de producten meer betaalbaar heeft gemaakt
hebben wij het assortiment uitgebreid, want het is een topproduct en

Schilderwerken F.J. Heeremans:

Ware vakkennis
en topkwaliteit

IJmuiden – Frank Heeremans van Schilderwerken F.J. Heeremans
heeft al ruim 32 jaar ervaring in het schilderen, zowel binnen als buiten als 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
nu voor een keurige prijs’’, aldus schilderwerk binnen 45 euro per persoon per dag. Voor alle woninRaimond van der Prijt, die samen gen die ouder zijn dan twee jaar wordt slechts een BTW-tarief van
met broer Jan BonLite runt. Heel zes procent berekend, zowel voor het binnen- als buitenschilderleuk en nog erg nieuw is de mo- werk. Ook geeft Frank vier jaar garantie op al het schilderwerk. ,,Ik
gelijkheid om een foto of tekst op geloof niet in het afsluiten van contracten. Ik snap wel dat grote schiljaloezieën te zetten. Zet je naam dersbedrijven er mee werken: zo houden zij het personeel tijdens de
of huisnummer erop, de naam wat stillere periodes aan het werk. Zij komen dan voor een jaarlijkof logo van je bedrijf of een leu- se controle, maar dat is onzin en er moet wel voor worden betaald’’,
ke foto van je kind of zijn knuffel- aldus Frank. ,,Als je goed vakwerk aflevert, dan heb je de eerste drie
beest op de jalouzieën in de kin- jaar geen omkijken naar het schilderwerk. Ik ben meer van: een man
een man, een woord een woord. Ik maak duidelijke afspraken.’’ Voor
derkamer.
Het Somfy IO Homecontrolsy- advies mag Frank Heeremans altijd gebeld worden, hij staat graag
steem is een besturingssysteem voor de mensen klaar. Ook voor een gratis en vrijblijvende offerte is
waarmee de bewoner van een hij bereikbaar via 06-54383036.
pand met afstandsbediening,
smartphone, tablet of laptop van
alles in de woning kan regelen,
terwijl men zich ergens anders of
verder van het huis bevindt. Doe
de gordijnen aan de voorkant
dicht terwijl je zelf in de tuin zit,
zet in Nieuw Zeeland het alarm
uit als de buurvrouw je plantjes
water wil geven, of zet het dim- IJmuiden - Relaxfauteuils, draaifauteuils, loungechairs, hoekbanken,
licht van je veranda aan zon- klokken, kleden, lampen en kasten. Alles moet weg bij de Meubelder op te staan van je luie stoel. knaller aan de Rembrandtlaan.
Somfy maakt het allemaal mogelijk, samen met BonLite die Het pand wordt compleet verbouwd en in losse units verhuurd aan
de producten levert, van zonne- ondernemers. De Meubelknaller zal niet uit beeld verdwijnen, want
schermen tot rolluiken, van gor- zij gaan over op online verkoop met een kleine showroom in IJmuidijnen tot alarm. Samen brengen den. Zij gaan zich dan vooral richten op stoelen, barstoelen, tafels,
bartafels, verlichting enzovoorts. Zowel voor de groothandel als de
ze de toekomst dichterbij.
BonLite is een kwaliteitsbedrijf particulier.
dat fabrieksgarantie geeft op Het toekomstige assortiment kenmerkt zich doordat de stoelen en
materialen. Vanwege de eigen barstoelen compleet naar eigen wens gemaakt kunnen worden.
werkplaats en het montagebe- Denk daarbij aan bekleden met een zelf uitgekozen stof en zelf uitdrijf zijn de meeste producten gekozen kleur hout. Bij de barstoelen is het zelfs mogelijk de zithoogbinnen twee tot drie weken le- te te bepalen. En dat is vrij uniek voor de prijzen die zij hiervoor hanteren.
verbaar.
BonLite is gevestigd aan Kennemerlaan 39 in IJmuiden, tele- In de showroom is nu al een gedeelte van deze nieuwe collectie te
foonnummer 0255-531324. Zie bezichtigen, naast de oude voorraad die voor knalprijzen de deur uit
mag. Locatie: Rembrandtlaan 45 in IJmuiden, 0255-534448.
ook www.bonlite.nl.

Leegverkoop
bij de Meubelknaller

Woonwijzer

Bouwbedrijf Ulehake
breidt activiteiten uit

viseurs’ en deskundigen op het
terrein van energiebesparing,
duurzaam bouwen en het toepassen van hoogrenderende installaties en producten.

Castricum - Daar waar energieleveranciers de strijd met elkaar aangaan voor slechts luttele eurocenten klantenvoordeel, komt een
groep initiatiefrijke Castricumse ondernemers met een concept wat
een drastische verlaging van de energierekening oplevert.
Het Bespaarteam inventariseert en analyseert het energieverbruik
en doet een voorstel waarbij men met een overzichtelijke investering een duurzame besparing op de energieverbruik realiseert. Goed
voor het milieu maar ook zeker voor de portemonnee.
Met de kennis dat de energierekening komend jaar gemiddeld met
circa 130 euro zal stijgen, wordt de wens groter de stijgende lasten
de kop in te drukken. Het Bespaarteam doet dit voor iedereen.
Gespecialiseerd
Juist de combinatie van vier bedrijven in Het Bespaarteam, met ieder een eigen specialisme, waarborgt een structurele aanpak van
verspilling van energie, dus gas, water en elektriciteit in de woning.
Het Bespaarteam bestaat uit gecertificeerde ‘Energie Prestatie Ad-

Handen uit de mouwen
Het advies van Het Bespaarteam
resulteert in een plan van aanpak: stroom en warm water uit
zonlicht, hoog rendement cv-installaties, LED en andere energiezuinige verlichting, HR++ isolatieglas, vloer-, gevel- en dakisolatie. Uiteraard ontvangen belangstellenden een duidelijke offerte inclusief de te verwachten verhoging van het energielabel. Na akkoord wordt overgegaan tot uitvoering waarbij men
kan rekenen op een professionele aanpak. Vanzelfsprekend verzorgt Het Bespaarteam ook de
service en het onderhoud want
iedereen wil over twintig jaar natuurlijk nog steeds optimaal profiteren van deze energiebesparende acties.
Ook een lagere energierekening? Bel voor een vrijblijvend
advies: 0251-673436. Kijk ook op
www.hetbespaarteam.nl.

Beenhakker bouwmaterialen

Tegels aan zee
IJmuiden - Voor zowel de professional als de particulier bevindt zich
in IJmuiden een tegelhandel met een uitgebreide collectie van topmerken uit de gehele wereld. Vlakbij de Noordzee staan meer dan 700
pallets met wand- en vloertegels. Elke week komt er bij Beenhakker BV
eigen import binnen uit tegellanden als Italië en Spanje. Door de directe contacten bij de tegelfabrieken is Beenhakker BV altijd op de hoogte van nieuwste series.
Door de eigen import van Beenhakker kunnen scherpe prijzen gehanteerd worden. Dankzij de fabriekskortingen op volle pallets, geeft
Beenhakker BV op voorraadtegels hoge kortingen. Om tegels thuis te
beoordelen, kunt u een actueel monster van voorraadtegels meenemen. Mocht u tijdens de klus tegels te kort komen, dan kan snel uit
voorraad geleverd worden. En mocht u tegels over houden, kunnen
deze zonder kosten retour.
Bij het ruim 100 jaar bestaande bedrijf wordt u altijd professioneel geholpen. En in de showroom aan Dokweg 36 kunt u een ruime collectie tegels zien. Op deze locatie vindt u bovendien ruim 100 soorten
gevelstenen en grote partijen dakpannen. Ook bouwstoffen worden
uit voorraad geleverd, bijvoorbeeld een vlekvrije voeg in meer dan 10
kleuren op voorraad. Meer informatie over het assortiment, de nieuwste series, tegelrestanten, vindt u op www.beenhakkerbv.nl

TdH Special Paints maakt
uw keuken als nieuw

Intro IJmuiden, de
meester in harde vloeren
IJmuiden – Nog een jaar en Intro IJmuiden bestaat 40 jaar. Als een
bedrijf zo lang bestaat zegt dat wel iets over de kwaliteit. Intro IJmuiden is een degelijk bedrijf waarbij de hoge kwaliteit van de gelegde
vloeren bijna vanzelfsprekend is.
Intro IJmuiden levert en legt onder meer Meister parketvloeren, een
Duits parketmerk bestaande uit een toplaag van hout, met een onderlaag van spaanplaat. Meister biedt een uitgelezen keuze aan
kleuren en mogelijkheden. Hier worden de echte parketliefhebbers
begerig van. Wordt het visgraat, een blokpatroon of een plankenvloer met een mooie bies? De keuze is moeilijk maar daarna wordt
het gemakkelijk, want Intro IJmuiden zorgt voor het leggen, nieten,
schuren, polijsten, lakken en opruimen, zodat men alleen nog maar
hoeft te genieten van die prachtige vloer. Een eigen vloer ontwerpen?
Meister maakt het mogelijk.
Wel een houten vloer, maar liever zonder lak? Dat kan ook met de
Hollandsche Vloeren van eikenhout in diverse kleuren en uitvoeringen. De toplaag van hout wordt in de olie gezet en dat zorgt niet alleen voor een prachtige glans en bescherming, maar repareert ook
kleine beschadigingen.
Een heel ander product is de pvc-vloer van Trend Design, die voornamelijk in houttinten verkrijgbaar is. Hier heb je geen omkijken meer
naar als de vloer eenmaal gelegd is. En het materiaal is met aan-

dacht gemaakt, zodat het geen
nare producten uitwasemt die
niet thuishoren in een gezonde
omgeving. De vloer is eindeloos
sterk en blijft prachtig.
Laminaat is een welbekend product, geliefd door zijn mooie
prijs/kwaliteitverhouding. Intro
IJmuiden heeft de merken Douwes Dekker en Quick Step, mooie
kwaliteiten in veel uitvoeringen.
Leggen of laten leggen, dat is
vaak de vraag bij aankoop van
een nieuwe vloer. Laat u bij Intro IJmuiden uitgebreid en vrijblijvend informeren. Voor elke klant wordt een mooie offerte gemaakt.
De prachtige showroom aan
Kennemerlaan 30 is geopend op
dinsdag en vrijdag van 10 tot 5
uur en op zaterdag van 10 tot 4
uur. U kunt ook bellen voor een
afspraak op woensdag of donderdag, 0255-515335 of e-mail
naar info@introijmuiden.nl. Zie
ook www.introijmuiden.nl.

Regio - Waarom zou u kiezen voor een nieuwe keuken als u uw bestaande keuken ook een tweede leven kunt geven? TdH Special
Paints maakt uw keuken weer als nieuw. Na grondige voorbewerking en eventuele reparaties van kleine beschadigingen, krijgt uw
keuken binnen een week weer een nieuw aanzien, met een nieuwe
of dezelfde kleur. Het aantal mogelijke kleuren is vrijwel onbeperkt.
Zo heeft u weer jaren plezier van uw keuken.
Van te voren worden alle mogelijkheden met de klant doorgenomen.
Op de website kunt u hiervan voorbeelden zien. Het spuitwerk hoeft
zich niet te beperken tot de fronten, ook plinten en panelen kunnen
worden bewerkt en gespoten. Het spuitwerk van de losse fronten
wordt in de professionele werkplaats van TdH verricht. Daar wordt
alles vetvrij gemaakt, geschuurd en zo nodig gerepareerd. Vervolgens komt er een sterke grondlaag op en tenslotte een hoge kwaliteit 2k satijn meubellak. Na droging en uitharden wordt alles bij de
klant piekfijn gemonteerd. Intussen wordt thuis de keuken afgeplakt
en worden de vaste delen van de keuken bewerkt en gespoten.
TdH Special Paints spuit ook salontafels, eethoeken, wand- en boekenkasten, mdf-materiaal, enzovoorts. Wie meer wil dan alleen een
nieuwe laklaag voor zijn keuken, kan contact opnemen met Keukenmakers Piet Hoekstra in IJmuiden, die aanpassingen aan de keuken
kan verrichten. Van nieuwe inbouwapparatuur, tot werkblad, van
een extra keukenkastje of nieuwe kraan tot kleine verbouwingen.
TdH Special Paints werkt nauw samen met dit bedrijf.
Op deze manier kost een zo goed als nieuwe keuken slechts een
fractie van een nieuwe keuken en hoeft er niet ingrijpend te worden
verbouwd.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan men contact opnemen met 06-14436185. Kijk ook eens op www.keukenspuiten.nl
voor de verschillende mogelijkheden.
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Gemeenten en Open data
Om gemeenten te stimuleren meer
informatie te delen voor openbaar
gebruik, vond op 26 september in
Velsen de werkconferentie Open
data plaats. De provincie NoordHolland en gemeente Velsen wilden hiermee Open data op de
kaart zetten.

Wethouder Baerveldt van Velsen
heette de ruim 60 deelnemers welkom en benadrukte dat Open data een
wereld aan mogelijkheden opent en
de creativiteit stimuleert.
Om dit een extra zetje in de rug te geven, maakte gedeputeerde Van Run
bekend dat de provincie in 2013 een

Open data wedstrijd zal organiseren,
waarbij ontwikkelaars aan de slag
gaan met de beschikbare gegevens.
Hij riep gemeenten dan ook op om
aan de slag te gaan met Open data, zodat er een gevarieerd aanbod ontstaat.
Gemeente Velsen is een grote voorstander van het stimuleren van open
data. Overheden hebben een enorm
aanbod aan informatie die ontwikkelaars de kans geeft leuke, handige en praktische toepassingen te ontwikkelen voor onderzoek, internet en
smartphone applicaties (apps). Zie
ook www.noord-holland.nl/opendata.
(foto: Gemeente Velsen)

Gemeente en Woningbedrijf Velsen

Samenwerkingsovereenkomst Het Nieuwe Vroeger
Woensdag 3 oktober 2012 hebben wethouder Te Beest namens
de gemeente Velsen en Ted Kuné
namens Woningbedrijf Velsen de
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor Het Nieuwe Vroeger. Deze ondertekening brengt
de sloop en nieuwbouw van de
135 woningen in Oud-IJmuiden
(President Steijnstraat en omgeving) dichterbij.

De bewoners van deze wijk weten al
sinds 2002 dat er wat staat te gebeuren. Nu tien jaar verder zijn de plannen concreet en hebben de eerste
bewoners een ander huis. In de tien

jaar is er op verschillende manieren
aan de nieuwe plannen gewerkt. De
community planning in 2008 was
daarin een belangrijke stap. Bewoners, gemeente en Woningbedrijf
Velsen spraken toen met elkaar aan
welke randvoorwaarden de nieuwbouw moest voldoen.
Wat gaan we bouwen
Er komt een blok met 34 huurappartementen (aan de kanaalkant) en 20
eengezinswoningen. Daarnaast komen er nog 28 terraswoningen. Dit
zijn huurwoningen. In deze wijk komen verder nog 57 koopwoningen.
(foto: Ko van Leeuwen)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland. Voor
goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie)
wil de gemeente daar op tijd een
overzicht van hebben: een evenementenkalender.

Evenementen die in 2013 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat
hoe u dat kunt doen; daar is ook het
aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.

Praten over groengebied
Amsterdam-Haarlem
Op woensdag 10 oktober 2012
vindt een bijeenkomst plaats over
de toekomst van het recreatiegebied Spaarnwoude, de Brettenzone en het gebied rondom de vijfde baan bij Schiphol. Hoe kunnen deze gebieden open en groen
worden gehouden? En hoe kunnen
zij verder ontwikkeld worden met
nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie?

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem
en Velsen willen inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor de visie die zij
voor deze gebieden maken. Hiervoor wordt op 10 oktober van 19.30

tot 22.00 uur in de Lichtfabriek in
Haarlem (Minckelersweg 2) een bijeenkomst georganiseerd. Doel van
de avond is om te informeren, maar
vooral ook om reactie te krijgen op de
conceptvisie die er nu ligt.
De overheden verwerken de reacties en ideeën van belanghebbenden
waar mogelijk in de visie en het bijbehorende uitvoeringsplan. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen
duidelijk maken wat er in het gebied
ruimtelijk wel en niet mogelijk is.
De conceptvisie, meer informatie
en de mogelijkheid voor aanmelding
vindt u op www.noord-holland.nl/
gebiedsvisie.
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Velsen scoort iets beter

Uitkomst Wmo-onderzoek
Velsen doet het redelijk op het
gebied van de Wmo, vergeleken
met ruim 120 andere gemeenten.
De gemeente scoort gemiddeld
iets hoger dan landelijk. Dat blijkt
uit het onderzoek over 2011.

Ferry zeer betrouwbaar
De Fast Flying Ferry heeft het
afgelopen jaar een goed vaarjaar gehad. Slechts 25 van de
ruim 11.500 vaarten zijn de afgelopen negen maanden uitgevallen. De oorzaken waren slecht
zicht, touw in de schroef of een
technisch probleem. Met slechtst
0,2% uitval heeft Connexxion Water een unieke prestatie neergezet.

Doordat elke 40 minuten een vaart
vertrekt in plaats van voorheen elke 30 minuten, is de stiptheid ook
enorm verbeterd. Hierdoor is nagenoeg geen enkele vaart te laat

vertrokken. Ook niet in de drukke zomermaanden. De winter komt
eraan. Met Rijkswaterstaat en het
Havenbedrijf Amsterdam zijn, in
verband met het nog verder verbeteren van de veiligheid, afspraken
gemaakt. Bij windkracht 8 of meer
of bij slecht zicht op de grootste delen van het Noordzeekanaal, gaat de
Fast Flying Ferry langzamer varen.
In die gevallen wordt gevaren met
een uursfrequentie. In de praktijk
zal deze nooddienstregeling enkele
dagdelen per jaar plaatsvinden.
Zie ook http://water.connexxion.nl.
(foto: Connexxion)

Bedankje voor vrijwilligers
In IJmuiden is dagelijks een groot
aantal mensen bezig als vrijwilliger om de openbare ruimte
schoon te houden. Ook op de begraafplaats de Wester wordt door
vrijwilligers veel nuttig werk gedaan.

Om deze mensen te bedanken voor
hun inzet en enthousiasme zijn deze

vrijwilligers op woensdag 25 september uitgenodigd in de wijkpost Zeewijk en ontvangen door de wijkploeg.
Dat werd een bijzonder geslaagde bijeenkomst. De inspanningen die deze
mensen belangeloos leveren passen
prima in het streven van de gemeente Velsen om inwoners meer verantwoordelijkheid voor de eigen woonen leefomgeving te dragen.

De gemeente laat elk jaar onderzoek
doen naar haar prestaties op diverse terreinen van de Wmo – de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Deze wet wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen
blijven doen in de samenleving, al of
niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. De uitkomsten van
het onderzoek, dat gaat over onderwerpen als sociale kwaliteit & leefbaarheid in de wijken, jeugd, vrijwilligerswerk, mantelzorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen, worden vergeleken met ande-

re gemeenten. Velsen scoort gemiddeld 69% - dat is 3% punt hoger dan
het landelijk gemiddelde van 66%.
Dat betekent bijvoorbeeld dat Velsen – ten opzichte van andere gemeenten – aan een onderwerp meer
aandacht besteedt, activiteiten ontplooit, goed aanstuurt of betere effecten bereikt.
Op basis van deze onderzoeksresultaten kijkt de gemeente op welke punten zij haar beleid kan verbeteren. De komende jaren gaat de gemeente de communicatie naar haar
inwoners te verbeteren. Ook wordt
er breder ingezet op mantelzorgondersteuning.
Het volledige rapport is te vinden op
www.velsen.nl > Nieuws > Persberichten.

Hinder overhangend groen
De gemeente Velsen krijgt klachten binnen over overhangend
groen - uit eigen tuinen- langs de
openbare weg. Inwoners moeten
dat groen zelf snoeien. HVC haalt
het snoeiafval op.

Overdadig, overhangend groen kan
tot hinder en overlast leiden. Als
medeburgers niet meer goed over
de stoep kunnen lopen, wordt het
tijd om de snoeisnaar te hand te nemen. Vooral voor mensen die minder goed ter been zijn of met een kinderwagen lopen, is dat groen hinderlijk. Wanneer zij moeten uitwijken
tot op de rijbaan kan dat zelfs tot ge-

vaarlijke situaties leiden. Burgers
moeten zelf de stoepen (de openbare
weg) vrij houden van overhangend
groen. Het kleine snoeiafval kan in
de groene klikobak. Grof snoeiafval
kunt u aanleveren bij het HVC Inzamelingsstation, Amsterdamseweg
10 in Velsen-Zuid. Lukt dat niet, dan
kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bellen met
de HVC klantenservice op het nummer 0255-566100.
De toezichthouders van de gemeente Velsen besteden hier de komende tijd extra aandacht aan en zullen
waar nodig bewoners aanspreken.

Wegwerkzaamheden
Vanaf donderdag 27 september
wordt in IJmuiden aan de weg
gewerkt. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het herinrichten van het Rode Dorp e.o.
De werkzaamheden duren tot
eind mei 2013.

Tijdens de werkzaamheden moeten de auto’s buiten het werkterrein
worden geparkeerd. De bewoners
worden verzocht het huisvuil buiten
het werkterrein te zetten.
Bewoners die dat niet zelf kunnen,
kunnen de hulp inroepen van het
personeel van de aannemer.
De gemeente streeft ernaar de over-

last van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken. Voor meer informatie neemt contact op met de
gemeente Velsen via 0255-567200.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
tot en met 28 september 2012 de
volgende aanvragen om 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: 0255-567424.

w12.000434 Van Tuyllweg 34 Velsen-Zuid, plaatsen erfafscheiding
(4/09/2012), w12.000433 Tussenweid 6 Velserbroek, kappen berk
(24/09/2012 ), w12.000436 Jupiterstraat 23 IJmuiden, plaatsen dakkapel (achtergevel) (25/09/2012),
w12.000435 Lange Sloot 17 Velserbroek, oprichten garage/berging
(25/09/2012), w12.000438 Strandweg ong. IJmuiden, tijdelijk gebruik grond voor stalling strandhuisjes(26/09/2012), w12.000437 Kerkweg 11 te Santpoort-Noord (gemeentelijk monument), vergroten woning
(26/09/2012), w12.000439 Eemstraat 12 IJmuiden, kappen blauwspar (27/09/2012), w12.000440
Lockerskamp 12 Velserbroek, kappen 2 bomen (28/09/2012).
Uitgebreide voorbereidingsprocedure – ter inzage ontwerpomgevingsvergunning en ontwerp-

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

Besluiten
verklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
w12.000026 Kennemerlaan 226
IJmuiden – wijziging bergruimte in
appartement.
De aanvraag wordt voorbereid met
de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste
lid sub a onder 3° Wabo. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende
stukken liggen met ingang van 5 oktober 2012 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Tevens zijn deze stukken digitaal in
te zien op de website velsen.nl via het
menu bekendmakingen/downloads
ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
w12.000334 Duinweg of Duivelslaan 27, aanpassing van de garage
naar woondoeleinden (27/09/2012),
w12.000365 Meervlietstraat ong.,
Lizenstr ong., Kaetie ong., Meershoef ong., De Ticht ong. Velsen-Zuid
kappen van 12 bomen (26/09/2012),
w12.000369
Kerkenmaaijerskamp 26 Velserbroek, plaatsen erker (01/10/2012), w12.000376 Kastanjestraat 7 IJmuiden, plaatsen dakopbouw (26/09/2012),
w12.000377
Zwaanstraat
63

IJmuiden, plaatsen dakopbouw
(28/09/2012), w12.000387 Santpoortse Dreef 166 Santpoort-Noord,
doorbreken van dragende muur
(01/10/2012), w12.000395 Hoofdstraat 179 Santpoort-Noord, verwijderen en plaatsen van trap
(27/09/2012), w12.000405 Zeeweg 291 IJmuiden, kappen boom
(01/10/2012), w12.000413 Litslaan
4 Santpoort-Zuid, kappen boom
(01/10/2012), w12.000417 Rijksweg
494 Santpoort-Noord, kappen boom
(01/10/2012)
Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
w12.000133 Eenhoornstraat 2B
IJmuiden, plaatsen van tijdelijke
kantoorunits (27/09/2012)
Deze omgevingsvergunning ligt met
ingang van 5 oktober 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging tegen dit besluit een
gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. 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 alleen worden
aangevraagd, indien er ook een beroepschrift is ingediend.
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Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namen het dagelijkse bestuur van Milieudienst
IJmond het volgende bekend.

waarden besluit heeft betrekking op
het wegverkeerslawaai van de Kennemerlaan in het kader van de Wet
geluidhinder.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de omgevingsvergunning Kennmerlaan 226
te IJmuiden is genomen. Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Kennemerlaan 226 te
IJmuiden, een verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader
van de Wet geluidhinder ingediend
bij Milieudienst IJmond. Het hogere

De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden Wet
geluidhinder is gedelegeerd aan het
dagelijkse bestuur van Milieudienst
IJmond. Het dagelijkse bestuur heeft
de uitoefening van deze bevoegdheid
gemandateerd aan de directeur van
Milieudienst IJmond.
De directeur van Milieudienst
IJmond is van plan een besluit hoge-

re waarden Wet geluidhinder te nemen ten behoeve van de voornoemde
omgevingsvergunning.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarden ligt met ingang van 5 oktober 2012 gedurende zes weken, samen met de ontwerpomgevingsvergunning, ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Milieudienst
IJmond. Schriftelijke zienswijzen
kunnen kenbaar gemaakt worden
bij Milieudienst IJmond, Postbus
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Kennemerlaan 226 te IJmuiden”. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Milieudienst IJmond, telefoonnummer
0251-263863.

Raadsplein 11 oktober 2012
Donderdag 11 oktober 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het
Plein 1945.

Raadsvergadering om 19.30 uur
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
-notulen raadsvergadering 20 september 2012
-besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2012
4 Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
5 Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project
Roos en Beeklaan
6 Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 178-180
te Velsen-Noord
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.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van

het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website
www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of
die relevant zijn voor de raad.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 20 september 2012 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid
• Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling
Afvalschap IJmond Zaanstreek
• Vaststellen basistarieven hulp bij huishouding
• Reactie op inleidend verzoek referendum
• Vergaderlocatie gemeenteraad (als het Stadhuis wordt gerenoveerd)

Welzijn Velserbroek krijgt nieuw onderkomen
Velserbroek - Het kantoor
van Welzijn Velserbroek
(voorheen buurthuis De
Veste), gevestigd in het Polderhuis is verhuisd naar de
bibliotheek van Velserbroek.
Door deze verhuizing krijgen zij een beter herkenbare plek in de wijk waar bewoners met vragen en ideeen terecht kunnen die de
leefbaarheid in de wijk vergroten.
Meer nog dan voorheen willen zij vraaggericht gaan werken. Voor Velserbroek is de-

ze werkwijze niet onbekend.
Zo is gezelligheidskoor FF Anders 4 jaar geleden ontstaan,
de fietsclub (inmiddels zelfstandig) opgericht en al meer
dan 15 jaar geven zij vorm aan
opvoedondersteuning door het
organiseren van inloopochtenden voor ouders met jonge kinderen en door middel van een
Speel-o-theek. Activiteiten die
zij in de toekomst in samenwerking met de bibliotheek
willen gaan uitbreiden. Een
voorbeeld hiervan is de informatiemarkt rondom opvoeden
op 6 oktober in de bibliotheek.

Diverse organisaties zoals het
CJG, Context, Voedingsadvies,
Huiswerkbegeleiding,
Weerbaarheidstraining bieden informatie aan. U kunt in gesprek
of op één van de aansluitende
informatieavonden (vier donderdagen) thema’s uitdiepen.
Niet alleen voor ouders maar
ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten zoals schminken (11.00 tot 14.00 uur), gipsen (14.00 tot 15.30 uur) en een
fantastische Kabouter Plop act
(13.00 uur). Hoogtepunt op deze dag is de officiële opening
om 11.00 uur van het nieuwe

kantoor door de heer A. van
Deventer (directeur SWV) en
de heer M. Mewe (directeur bibliotheek Velsen) in de bibliotheek van Velserbroek. Feestelijk zullen zij de samenwerking
van beide partijen bekrachtigen.
Locatie; Maanbastion 476,
1991 RH Velserbroek, telefoon
023-5388830, info@welzijnvelserbroek.nl. Openingstijden in
principe maandag tot en met
donderdag 10.00 tot 17.00 uur.
Heeft u ideeën? Dan kunt u deze doorgeven aan Welzijn Velserbroek.

