WEEKBLAD voor
velserbroek,
velsen-Zuid,
Driehuis,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid
www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl
Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden

WWW.HofgEESt.NL

tel. 0255-533900

11 oktober 2012

8

Wat is uw
woonwens?

Zie artikel elders in deze uitgave

zondag 14 oktober
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Welzijn en bibliotheek
in ‘samenwerkingsbroek’
velserbroek - Na een ludieke race in een samenwerkingsbroek openden directeuren Martijn Meeuwen (Bibliotheek Velsen) en Allart van Deventer (Stichting Welzijn Velsen)
zaterdag het nieuwe kantoor van
Welzijn Velserbroek in de bibliotheek.
‘Samen de broek ophouden’ zo
zou je de samenwerking tussen
de twee organisaties ook kunnen omschrijven. Welzijnswer-

kers Janneke Cluistra en Thea
Verbrugh vertaalden dat naar de
samenwerkingsbroek. Twee directeuren mochten in één broek
met drie pijpen een traject afleggen naar het nieuwe kantoor in
de bibliotheek. Onder luid applaus werd vervolgens het lint
doorgeknipt (foto).
De nieuwe samenwerking is geboren uit bezuinigingen. Wethouder Baerveldt zei: ,,Het lijkt
simpel, maar eigenlijk is het nu

mooier dan het was. We vissen
in dezelfde vijver en de bibliotheek is een mooi inlooppunt,
waar je nu ook terecht kunt voor
welzijn.’’
Allart van Deventer voegde hieraan toe dat de partners nu ook
naar verschillen zullen gaan zoeken. Hij vertrouwde erop dat
Martijn Meeuwen, van de bibliotheek, daar wel leuke creatieve
dingen mee zou gaan verzinnen.
(Karin Dekkers)

Kind zwaar gewond
geraakt bij ongeval op A9
regio - Bij een verkeersongeval
op de A9 bij Spaarndam is maandagmiddag een kind zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur. Een buitenlandse personenwagen werd
van achteren aangereden.
Volgens een persvoorlichter van
de Politie Kennemerland zaten
er in de wagen drie kinderen en
één volwassen vrouw. Eén van
de kinderen raakte bij het ongeval zwaar gewond. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, kwamen
ter plaatse om assistentie te ver-

Stormvogels tegen DEM
Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
lenen. Na de eerste behandeling
ter plaatse werd het slachtoffer,
onder politiebegeleiding, overgebracht naar het ziekenhuis. De
vrouw en de andere twee kinderen zijn ook naar het ziekenhuis
overgebracht. Door het ongeval
ontstond maandag een lange file op de A9 richting Amstelveen.
Het is nog onduidelijk wat de
oorzaak van het ongeval was,
maar volgens onbevestigde berichten kreeg de personenwagen pech waarna deze op de
spitsstrook zou zijn aangereden.
(foto: Michel van Bergen)

ZATERDAG 13 OKTOBER
THALIA THEATER IJMUIDEN
TICKETS EN INFO:
WWW.IN2DISCO.NL

Wethouder
naar Zweden
velsen – Wethouder Wim Westerman is een paar dagen op
werkbezoek naar Zweden geweest. Als voorzitter van KIMO
Nederland en België is hij naar
Göteborg geweest voor een internationale bestuursvergadering. In de KIMO praten internationale afgevaardigden van kustgemeenten over milieuzaken
die te maken hebben met onder
meer vervuiling van de zee en
het kustgebied. KIMO heeft 160
gemeenten in 16 landen. Tussendoor bezoekt de wethouder de
haven van Göteborg met als doel
informatie in te winnen over walstroomaansluitingen voor zeegaande schepen.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Preuvement Des Bieres Boques

Op de fiets bokjes proeven
Velsen - Zondag 14 oktober
is het Preuvement Des Bieres
Boques, ofwel de bokbierproeverij fietstocht. Het is weer oktober en traditiegetrouw is het dan
Bokbiermaand, en dat is te merken ook, want het vijfde Preuvement Des Bieres Boques staat
weer voor de deur. In het hele
land worden er bokbierfestivals,
-tochten, en proeverijen gehouden waarvan de Haarlemse in
deze regio de bekendste is.
Het Preuvement Des Bieres
Boques sluit daar goed bij aan
want de tocht is met zijn vijf horeca zaken kleinschalig en dus
niet zo groot als zijn Haarlemse broertje, maar de vijf zaken
die men tijdens deze tocht bezoekt, doen er alles aan om het
de bokbierliefhebber naar zijn
zin te maken. Mede daardoor is
deze tocht intiem en gezellig. Alle zaken hebben een grote diversiteit aan bokbieren. Zo schenkt
Caf de Halve Maan in SantpoortNoord onder meer Saens Bokkie,

Brand Dubbel, Jopen Bock. In
het Witte Theater Stage Café kan
men terecht voor: Budels, Texelse Bock. Restaurant Bos Kookt
aan de Groeneweg in IJmuiden
biedt onder meer Ezelen Bock.
Café Middelloo in Driehuis biedt:
Barbar, Weihen Stefaner Korbinian en Anker. Grand-Café Kruiten: Brand Dubbel en een proeverij van diverse bocken op fles.
Het preuvement gaat niet alleen
om bokjes drinken of proeven,
ook de inwendige mens wordt
niet overgeslagen, want de
meeste bokjes worden begeleid
door een culinaire versnapering.
En bij Bos Kookt is het zelfs niet
alleen drinken, proeven en eten,
maar men kan ook nog genieten van band Vabanque, terwijl
in het Witte Theater Stage Café
Lut Luttik de gasten van muzikale noten voorziet.
De aanvang van de tocht is om
14.00 uur, de tocht is gratis en
men kan starten bij elk van de
deelnemende gelegenheden.

Wijnproeven voor goed
doel in Villa Westend
Velserbroek - Op woensdag
17 oktober, om 20.30 uur, houden Stichting Stofwisselkracht
en Hans Moolenaar Wijnkoperij
een wijnproeverij voor het goede doel in Villa Westend. Van elke verkochte fles gaat een euro
naar Stichting Stofwisselkracht.
Deze stichting zamelt geld in
voor onderzoek naar erfelijke
stofwisselingsziekten.
Tijdens de wijnproeverij kan
worden kennis gemaakt met
nieuwe en verrassende wijnen.
Er kan via een bestelformulier
worden besteld. Tijdens de proeverij is er bovendien een heerlijke selectie kazen van Kastino
Velserbroek. DJ Bert maakt de
sfeer compleet. Kosten zijn 7,50
euro per persoon, deze entreekosten gaan ook naar het goede doel. Minimumleeftijd voor de
wijnproeverij is 21 jaar. Inschrijven kan tot 13 oktober via www.
stofwisselkracht/inschrijving.
Voorafgaand aan de wijnproeve-

rij is er een speciaal Stofwisselkracht driegangenmenu voor de
liefhebbers. Kosten hiervoor zijn
29,50 per persoon. Per menu doneert Villa Westend 5 euro aan
Stofwisselkracht.
Villa Westend is een unieke locatie, gelegen tussen Velserbroek
en Spaarndam, war heerlijk gegeten kan worden. Reserveren
voor het menu kan via www.villawestend.nl. Reserveren voor
de wijnproeverij graag via www.
stofwisselkracht.nl.

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: Kring Apotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255515030. 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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Donderdag 11 oktober
Kermis in Velserbroek tot en
met 14 oktober.
Lezing over universele relegie in de Vrij Kath. Kerk, Popellaan 1 Bloemendaal. Aanvang
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Footnote’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Club Beeckestijn Celebrates: Stax. 20.00 uur.
Toegang 15,-. Café: House of
Dolls. 21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 12 oktober
Tentoonstelling Wip Wollewap voor kinderen van 3 tot 8
jaar in Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Van 13.30 tot 14.30 uur kijkdoos knutselen.
Kleding- en speelgoedbeurs in De Hoeksteen, De
Weid 24 Velserbroek. Van 19.00
tot 20.30 uur.
Pianoduo Aafje van Gemert en Isabelle van Dooren
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Dolf Jansen
met ‘Oudejaars 2012’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Small time Giants. 21.00
uur. Toegang gratis. Beide zalen: Disco Biscuits. 23.00-04.00
uur. Toegang 10,- vvk/12,50
add. Vanaf 18 jaar.

Zaterdag 13 oktober
Rommelmarkt bij buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden. Aanvang 09.00 uur.
Excursie vogeltrek en strandleven van 09.45 uur tot 12.00
uur. Zie ook www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Bazaar bij Baptisten Gemeente, Eemstraat 28-30 IJmuiden.
Van 10.00 tot 15.30 uur.
Kleindiershow in de tentoonstellingruimte van boerderij Zorgvrij, Geneweg Velsen-Zuid. De opening vindt om
10.30 uur plaats.
Open dag bij Muziekschool ‘t
Muzenhuis, Zadelmakerstraat
50 Velserbroek. Van 11.00 tot
16.00 uur.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.

11 oktober 2012

Whisky & Rum aan Zee Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Eerste sessie van 13.30
tot 17.30 uur, tweede sessie
19.00 tot 23.00 uur.
Wandeling met stadsgids
Thon Fikkerman door de
Burgwalbuurt een 15e eeuwse stadsuitbreiding. Vertrek
H.MH. Gr. Heiligland 47 Haarlem. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden noodzakelijk via 0616410803 of gildewandelingen@gmail.com.
Live instore Fabiana Dammers & Madi bij North End
Haarlem aan het Marsmanplein Haarlem-Noord. Aanvang 15.00 uur.
HHI Dames Stratenvolleybaltoernooi in het Polderhuis
in Velserbroek. Van 14.00 tot
20.30 uur. Om 21.00 uur feestavond.
Bingo- en loterijavond bij
Speeltuin De Veilige Haven,
Heerenduinweg
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Mannenkoren in de Petrakerk IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Solid Ground
Movement. Aanvang 20.30 uur.
Optreden band Disc-Cover bij
StayOkay, Jan Gijzenpad 3 in
Haarlem. Aanvang 20.30 uur.
In2Disco met dj’s, dansers en
vj in Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Van 21.00
tot 03.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal en Café: Popronde.
20.00 uur. Toegang gratis. Grote zaal: Zer00’s Heroes. 23.0004.00 uur. Toegang 10,- vanaf
18 jaar.

ma: ‘Verschillende wortels in
de cultuur’. Aanvang 10.30 uur.
Postzegelbeurs bij PVIJ in
De Spil, Fans Halsstraat IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Ook ruilen.
Bokkentocht Wijk aan Zee
van 12.00 tot 18.00 uur. Zie ook
www.debokkentocht.nl.
Expositie ‘Ouwehoeren’ in
De Stompe Toren, Kerkweg in
Spaarnwoude. Geopend van
12.00 tot 16.30 uur. Tussen
13.00 en 15.00 uur signeren zij
hun jongste boek ‘Ouwe hoeren op reis’.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling Wip Wollewap voor kinderen van 3 tot 8
jaar in Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Bokbierproeverij fietstocht.
Men kan vetrekken vanaf het
Witte Theater IJmuiden, Café De Halve Maan in Santpoort-Noord, Restaurant Bos
Kookt, Groeneweg IJmuiden,
Café Middelloo in Driehuis of
Grand-Café Kruiten in IJmuiden. Vetrek is om 14.00 uur.
Benefietmiddag voor EHBO
bij Zeehonden in het Zandhuis,
Kennemerboulevard 330. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis.
Trio met een ijzeren repertoire in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Adrana Romijn en John
Reyna Quartet bij Stichting
Jazz Club Kennemerland. De
Orangerie, Landgoed Elswout,
Elswoutslaan 22 Overeen.
Aanvang 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Danny van Zuijlen ‘Max Tailleur - Ik lach om
niet te huilen’. Aanvang 20.30
uur. Om 17.30 uur Foyerconcert
met Le tour Bieres Bocques
des cin1 cafes. Toegang gratis.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Negative Approach, No turning Back e.a.
16.30 uur. Toegang 15,-. Café:
De Haarlemse Jazz Club. 16.30
uur. Toegang 5,-.

Zondag 14 oktober

Maandag 15 oktober

Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van
8.00 tot 16.00 uur. De opbrengst is voor het goede doel.
Meer informatie: www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl of bel
0251-374434 of 06-44137968.
Jeugddienst in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Klaverjastoernooi ‘Schoppen Dubbel’ bij kjv Klaversientje, Scheldestraat 101
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Meditatieve viering in de
Naaldkerk, Fr. Netscherlaan
Santpoort-Noord.
Aanvang
10.30 uur.
Eucharistieviering in de Vrij.
Kath. kerk, Popellaan 1 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Lezing in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Door drs.
H.C. Moolenburg met als the-

Postzegelveiling bij PVIJ in
één van de zalen van de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat
IJmuiden. Vanaf 19.00 uur kunnen de kavels bekeken worden
en om 20.15 uur worden er geveild.

Dinsdag 16 oktober
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Paul Knieriem
met ‘Am Ziel’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: The Asteroids Galaxy Tour. 20.00 uur. Toegang
15,-.

Woensdag 17 oktober
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Open huis bij hockeyclub

Strawberries en sport-buitenschoolse opvang De Blauwe Springhaas, Waterloolaan
1 Driehuis. Van 15.30 tot 18.30
uur.
Workshop eigen kaars maken
ter herinnering aan uw overleden dierbare(n) in de gemeentelijke wijkpost, W. Daniëlslaan
53 Santpoort-Zuid. Van 19.30
tot 21.30 uur. Opgeven kan via
info@allerzielenvelsen.nl of Els
Zorgdrager, 06-36426123.
Jamsessie in De Halve Maan,
Hagelingerweg 36 SantpoortNoord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 18 oktober
Live instore Kensington voor
een intiem akoestisch optreden bij North End Haarlem, Marsmanplein HaarlemNoord.
Bingomiddag bij het Terras
in het vroegere station Santpoort-Noord.
Herfstexcursie op Landgoed
Elswout. Info en aanmelden:
www.np-zuidkennemerland.nl
of 023-5411123.
Wandeling met stadsgids
Corrie van Valkenburg. In deze wandeling vertelt zij over de
gevelstenen in de oude stad.
Vertrek H.MH. Gr. Heiligland 47
Haarlem. Aanvang 14.00 uur.
Aanmelden noodzakelijk via
06-16410803 of gildewandelingen@gmail.com.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Comme un
Chef’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: 3FM presents Kensington. Uitverkocht. Café: The
Socks. 21.30 uur. Toegang gratis. Om 24.00 uur LOS! Toegang
5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Sinterklaas
zoekt statiegeldbonnen
IJmuiden - De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden verzorgt
al sinds jaar en dag de intocht
van IJmuiden. Zo ook dit jaar
weer, en wel op zaterdag 17 november. De sponsorcommissie is
altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Dit jaar is het erg moeilijk
om de begroting rond te krijgen.
Daarom doen zij een beroep op
u en vragen u uw statiegeldbon
bij de Vomar aan het Kennemerplein in IJmuiden in te leveren. U
geeft de organisatie hiermee een
steuntje in de rug. U kunt uw statiegeldbon bij de Vomar inleveren naast de lege flessenautomaat in de daarvoor bestemde
brievenbus. Als u uw bon inlevert
vóór 4 november inlevert gaat de
opbrengst naar de intocht van
Sint Nicolaas in IJmuiden.

Dronken
en lastig
IJmuiden - Een 35-jarige man
uit IJmuiden is meegenomen
naar het politiebureau nadat hij
dronken was en zich vervelend
gedroeg. Rond 20.00 uur was de
man vervelend bij een eetgelegenheid aan de Kennemerlaan
en mocht niet meer naar binnen.
Hier was hij het niet mee eens
en hierbij viel hij andere mensen
lastig en vertoonde intimiderend
gedrag. Nadat hij zich niet kon
legitimeren en tegen de politie
begon te schreeuwen is hij aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau.

Danny van Zuijlen
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 14 oktober
om 14.30 uur staat Danny vanZuijlen op de planken met ‘Max
Tailleur - Ik lach om niet te huilen’.
Sam en Moos. Wie kent ze niet?
De kameraden van ras komiek
en moppentapper Max Tailleur
(1909-1990). Decennialang vertelde hij zijn moppen en grappen
aan het Nederlandse publiek. Verhalen over de Joodse schlemiel
die ondanks alles zijn kop boven
water weet te houden. Een voorstelling over een leven vol hoogtepunten en diepe dalen. Want hoewel Tailleur en zijn vrouw de oorlog overleefden, verloren ze al hun
familieleden. En na de oorlog verweten de overlevenden Tailleur altijd te lachen om de Joodse tragedie. Maar wat moest hij anders?

Max Tailleur lachte om niet te huilen. Een ontroerende theatervoorstelling over een leven met grote tegenstellingen en ontroerende
momenten, afgewisseld met liedjes en repertoire van deze ras komiek.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘DANNY VAN ZUIJLEN’ op 14
oktober 2012 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Whisky & Rum
aan Zee gaat
voor record

Weer een horrorwinter?
Het is oktober en de herfst
dient zich allengs aan in de
Lage Landen. Sommige bomen
en struiken etaleren hun onvermijdelijke herfstverkleuringen alweer in optima forma.
Fraaie schakeringen uiteenlopend van okergeel via roestbruin naar scharlakenrood
zijn waarneembaar in bos en
beemd voor de oplettende
waarnemer.
Rond de tijd dat de blaadjes beginnen te vallen druppelen links en rechts ook de
winterprognoses binnen en
opvallend daarbij is het hoge ‘de-wens-is-de-vader-vande-gedachte-gehalte’. Iedere voorspeller opteert a priori
voor een koude en sneeuwrijke winter. Nooit hoor of lees je
dat iemand met een buitengewoon zachte winter komt. Dat
is immers niet ‘sexy’.
Het lijkt er overigens op alsof
(net als met de pepernoten en
chocoladeletters die dit jaar al
op de laatste dag van augustus(!) in sommige supermarktschappen lagen) men verlangt
naar steeds vroeger geventileerde winterprognoses.
Een jaar geleden was er plots
hilariteit toen een niet helemaal bonafide (buitenlands)
weerinstituut ineens met een
zogenaamde ‘horrorwinter’
kwam. De vermeende horror-

winter ging als het ware een
eigen leven leiden. Nu zou het
gaan gebeuren: een megawinter, ‘de winter des doods’ die
z’n weerga niet zou kennen,
inclusief drie maanden sneeuw
en ijs met tenminste twee elfstedentochten. De Kleine IJstijd stond warempel voor de
deur. Niet dus. Tot eind januari merkten we niets van ook
maar enige winterkou.
Volgende week meer over
de aanstaande winter van
2012/2013. Sneeuwliefhebbers
zouden wel eens goed aan bod
kunnen komen in het komende seizoen, maar of die elfstedentocht ooit nog komt?
Het weer is donderdag nog
grotendeels droog in Kennemerland en de IJmond. Donderdagochtend begon het nog
zonnig met een vrij lage aanvangstemperatuur.
Richting (en op) vrijdag regent
het enige tijd in onze regionen en daarna blijft het ook tamelijk wisselvallig met ongeveer normale – tot iets benedennormale temperaturen voor
half oktober. Veel zon behoeven we niet te verwachten in
het weekend.
Bekijk www.weerprimeur.
nl eens voor opmerkelijke
weerinformatie.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Leven van de wind
Regio - Vestas Offshore-NL is
verantwoordelijk voor onderhoud aan de twee windmolenparken voor de kust van IJmuiden en Egmond. Elke dag varen er twee speciaal voor dit
werk gebouwde schepen vanuit
de derde haven in IJmuiden uit,
om de ploegen servicemonteurs
naar hun werk te brengen.
Zo’n 12 mijl op zee, op 75 meter
hoogte voeren de servicemonteurs in koppels van twee de onderhoudswerkzaamheden uit.
Dit bijzondere werk kent vele
uitdagingen, mede omdat allerlei
vormen van techniek zijn samengebracht in een niet alledaagse
omgeving. Op de soms onstuimige zee, hoog boven in de gondel ter grootte van een zeecontainer bevinden zich onder andere hoogspanning, hydrauliek
en vele mechanische bewegende delen.
Om hier aan onderhoud te kunnen geven moet werknemers
dus wel over bijzondere kwaliteiten beschikken, maar ook zeker op zoek zijn naar niet alle-

daagse uitdagingen in het werk.
Wie zich hierdoor aangesproken
voelt en niet elke dag met zijn
broodtrommel achterop naar het
werk wil fietsen, kijkt naar de advertentie verder in deze krant en
solliciteert. Vestas is namelijk op
zoek naar versterking van de onderhoud teams en misschien is
dit wel de opstap naar Leven van
de Wind.

Winnaar Engelse weken bekend

Vier dagen met DFDS
naar Lumley Castle
IJmuiden – Maandag heeft een
purser van DFDS Seaways de
winnaar van de Engelse weken
getrokken uit een stapel formulieren. Mannenmodezaak Patrick
van Keulen aan Lange Nieuwstraat 787-789 heeft de hele maand september de Engelse weken gevierd. Daarbij stond
de Engelse mode in de kijker.
Een van de acties van de Engelse weken was de mogelijkheid een luxe vierdaagse cruise
naar Durham en Lumley Castle
te winnen. Bij het arrangement is

ondermeer inbegrepen een buitenhut met douche en toilet, een
overnachting in het Lumley Castle bij Durham en vervoer met een
personenauto. Bij besteding van
150 euro bij Van Keulen kon men
al meedoen. Maandagmiddag
is in de stuurhut van een van
de cruiseschepen van DFDS de
hoofdprijs getrokken. De gelukkige winnaar is de heer Steggink
uit Santpoort. Hij kan meteen kijken hoe actueel de mannenmode van Patrick van Keulen in Engeland is.

Open dag ’t Muzenhuis
Velerbroek - Ook dit jaar staat
de jaarlijkse open dag van Muziekschool ’t Muzenhuis aan de
Zeilmakerstraat 50, nabij De Koe,
weer voor de deur. Dit jaar wordt
een buitengewoon bijzondere
open dag. Deze dag wordt speciale aandacht gegeven aan viool,
piano, gitaar, drums, saxofoon
en zang. Op zaterdag 13 oktober,
tussen 11.00 en 16.00 uur, zijn alle docenten van met name deze
instrumenten aanwezig om kennis te maken en alles over deze
instrumenten te vertellen en om
deze ook te laten horen.
Zowel voor de viool, de gitaar alsook de saxofoon en klarinet zijn
instrumenten in de diverse groottes en maten aanwezig om zelf
te proberen. Ga eens de Muzenhuis drumstudio proberen en laat
je voorlichten wat er voor mogelijkheden zijn om tijdens het oefenen geen ruzie met de buren
te krijgen. Voor vrijwel elk instrument kun je op deze dag een afspraak maken voor een gratis
proefles, gegeven door één van
de volledig bevoegde Muzenhuis
docenten.
Op dit moment loopt bij ’t Muzenhuis de actie: ‘Bij twee jaar inschrijven, een gitaar of viool cadeau!’ Is dat niet het instrument
van eigen keuze, dan een ander
instrument met een significante
korting.
Niet alleen vanwege de tv-hype
‘The Voice of Holland’, maar ook

vanwege de grote musicalsuccessen is zingen een heel belangrijk onderdeel bij ’t Muzenhuis. Inmiddels heeft ’t Muzenhuis docenten van grote naam
kunnen aantrekken voor de vele
verschillende zangdisciplines, zoals daar zijn: pop, Nederlandstalig, jazz, funk, operette, musical,
klassiek, waaronder liedkunst,
oratoria, opera en stemvorming.
Op dit moment zijn de repetities
van de Kinder Musical Groep met
de kerstmusical ‘De Sneeuwkoningin’ naar het sprookje van
Hans Christiaan Anderson van
Santpoorter Cees West begonnen. De repetities zijn na schooltijd op de dinsdagmiddag. Met
kerst wordt deze musical opgevoerd. In het nieuwe jaar wordt
begonnen met een eigen Muzenhuis musical over het carnaval
van Rio. Zingen, dansen en spelen met de samba door niet alleen de musicalgroep maar ook
samen met het uit 14 muzikanten
bestaande bekende Latin Orkest
Colegio Latino. Alle Muzenhuis
instrumentale- en zangleerlingen
doen aan deze musical mee. Dit
mag niemand missen. Inmiddels
maakt ook ’t Muzenhuis Popkoor
Swing Station furore in de regio.
Vindt u het leuk om te zingen, reden te meer om u op deze open
dag te laten informeren of kom
de sfeer proeven op de wekelijkse repetitieavond op woensdag
vanaf 20.00 uur.

IJmuiden - De echte liefhebbers
hebben het al maanden in hun
agenda staan: de zevende editie
van Whisky & Rum aan Zee. Tijdens het succesvolle festival op
zaterdag 13 oktober kunnen de
bezoekers kennismaken met de
mooiste whisky’s, rum en bourbons. De organisatie verwacht
ruim 1000 bezoekers.
Het festival in Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach wordt voor
het eerst gecombineerd met de
uitreiking van The Dutch Rum
Awards. Met deze jaarlijks terugkerende verkiezing wil de organisatie het product rum beter onder aandacht brengen van consument én detailhandel. De jury
bestaat uit vijf vakspecialisten en
twee rumliefhebbers die na aanmelding via Facebook zijn geselecteerd. De prijzen worden in
drie categorieën uitgereikt: Beste
White Rum, Best Golden Rum en
Best Premium Rum. De uitreiking
wordt verzorgd door een prominente gast waarvan de naam nog
even geheim wordt gehouden.
De jury velt haar oordeel tijdens
een blindproeverij in september.
De bovenste etage van Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
wordt tijdens Whisky & Rum aan
Zee omgetoverd tot een schatkamer waar 600 Schotse, Ierse en Japanse whisky’s en whiskylikeuren, Caribische rum en
Amerikaanse bourbons geproefd
kunnen worden. Maar er is meer.
Zo meert het zeilende vrachtschip Tres Hombres, volgeladen
met rum en Fairtrade-producten
teruggekeerd uit de Cariben, af
in de jachthaven Seaport Marina. De 32 meter lange schoenerbrik is tijdens het festival te bezichtigen.
De entreeprijs van Whisky & Rum
aan Zee bedraagt 28,50 euro per
persoon. Kaarten zijn te koop via
de website. Het festival is verdeeld in sessies van vier uur.
Sessie 1 duurt van 13.30 tot 17.30
uur en sessie 2 van 19.00 tot
23.00 uur. Omdat de prijzen nogal uiteenlopen wordt voor een
aantal duurdere of zeldzame single malt whisky’s en rumsoorten
een kleine vergoeding gevraagd.
Hiervoor kunnen betaalmunten
worden aangeschaft.
Naast de importeurs zijn er ook
leveranciers van kaas, sushi en
andere lekkernijen aanwezig in
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Diverse horecazaken in
de omgeving hebben speciale
whisky- en rumdiners samengesteld. Meer weten? Zie ook www.
whiskyenrumaanzee.nl of bezoek
de fanpage op Facebook.
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Start bouw fase 4
Stadspark IJmuiden
IJmuiden - Afgelopen week
heeft Dura Vermeer haar kopers
geïnformeerd dat zij kan starten met de bouw van de 4e fase
van het project Stadspark IJmuiden. Het grootste deel van de
woningen is verkocht door Bon
& Breed Makelaardij uit Velserbroek.
Na een succesvolle voorinschrijving en een goede definitieve inschrijving is inmiddels circa 70
procent van de woningen verkocht. In slechts drie maanden
is dit verkoop percentage bereikt. Dit is bereikt door een persoonlijke benadering van de makelaar gecombineerd met een
scherpe prijsstelling.
De verwachting is dat de bouw
eind dit jaar begin volgend jaar
start. De verwachting is dat de
bouw iets meer dan één jaar
gaat duren. In verband met de
btw-verhoging is voor 1 oktober
een groot deel van de aktes gepasseerd bij de notaris.
Fase 4 bestaat uit 28 eengezinswoningen. De woningen liggen in een U-vorm met de tuinen naar elkaar toe. Hierdoor
ontstaat een binnenplaats waar
de privé parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De woningen

hebben een woonoppervlakte van circa 111 tot 117 m2 en
zijn ruim en praktisch ingedeeld.
Geen schuine kap, maar een volledig bruikbare tweede verdieping. Woningen zijn beschikbaar vanaf 202.000 euro VON tot
233.000 euro VON (inclusief 21%
btw). De woningen worden compleet opgeleverd met een badkamer. Kopers ontvangen een keukencheque als bijdrage om hun
eigen wenskeuken uit te zoeken.
Achterin de tuin bevindt zich een
gemetselde berging. De woning
wordt aangeboden met diverse
optie mogelijkheden zoals een
uitbouw en opbouw. Uiteraard
kunnen belangstellenden zich
nog aanmelden, maar wees er
snel bij want er zijn nog slechts
enkele woningen beschikbaar.
De ontwikkeling van Stadspark
IJmuiden is in handen van de
Ontwikkel Combinatie Stadspark. Dura Vermeer Bouw Amsterdam is als hoofdaannemer
betrokken bij Stadspark IJmuiden en Dura Vermeer Infrastructuur Midden West is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van Stadspark IJmuiden. Zie ook www.stadsparkijmuiden.nl.

Bokbier, culinair en
cultuur op de fiets
Regio - 300 fietsers namen zondag deel aan de IJmondse bourgondische & culturele fietstocht
door Velsen en Spaarndam. Er
was een prachtige route uitgezet, langs enkele smakelijke horeca-gelegenheden, waar men
werd verwend met een bokbiertje, wat lekkers en cultuur.
Wat is de IJmond toch mooi en
divers. En wat hebben we een
leuke cafeetjes en restaurants
om te bezoeken. Zeker als je

een paar kilometer hebt gefietst,
smaakt een hapje en een drankje extra lekkers. De 300 fietsers
werden blij verrast bij La Belle,
Villa Zomerdijk in Spaarnwoude, Restaurant Brincker, Café
Spaarndam, Grand Café Milarca (in station Santpoort-Zuid) en
Grand Café Valerius.
De fietsers gingen met een voldaan gevoel en een goedgevulde goodybag naar huis. fotografie: Ed Geels)

Leerplichtwet

Ontdek mogelijkheden
van Strawberries en
De Blauwe Springhaas
Driehuis - Hockeyclub Strawberries en sport-buitenschoolse
opvang De Blauwe Springhaas
van SKON nodigen inwoners
van Velsen uit om hun nieuwe
onderkomen te komen bekijken.
Op woensdag 17 oktober staan
de deuren tussen 15.30 en 18.30
uur wagenwijd open voor iedereen die wil zien hoe het gebouw
er van binnen uit ziet.
Tijdens het open huis zijn alle
ruimten van het nieuwe clubhuis toegankelijk. Vrijwilligers
van de hockeyclub en medewerkers van De Blauwe Springhaas zijn aanwezig om uitleg te
geven over de activiteiten in het
gebouw aan de Waterloolaan in
Driehuis. Het is mogelijk om direct in te schrijven voor Strawberries of informatie te krijgen
over een plek op de sport-buitenschoolse opvang. Voor alle
bezoekers staat koffie en thee
klaar.
Strawberries is een gezellige
hockeyclub waar de breedtesport centraal staat. Trainen kan
vanaf 6 jaar, wedstrijden spelen vanaf 7 jaar. Nieuw zijn de
Funkey-lessen voor 4- en 5-jarige. Hierbij maken kinderen op
jonge leeftijd kennis met sport
en beweging. De vereniging telt
circa 800 leden en is daarmee
de grootste teamsportvereniging van Velsen.
De Blauwe Springhaas is een
sport-buitenschoolse opvang
voor kinderen van 8 tot en met

12 jaar. De kinderen worden
hier op maandag, dinsdag en
donderdag na schooltijd opgevangen tot 18.30 uur. De medewerkers eten en drinken
wat met de kinderen en bieden daarna sportieve activiteiten aan waar de kinderen aan
deel kunnen nemen.
Dit varieert van judoles tot een
voetbalwedstrijd en van levend
ganzenbord tot een partijtje
hockey. In de schoolvakanties is
er de gehele dag opvang mogelijk. Dan trekt de groep er geregeld op uit, voor een fietstocht
of een sportwedstrijd tegen een
van de andere SKON-locaties in
de regio.
De bouw van de nieuwe accommodatie van Strawberries en De
Blauwe Springhaas heeft vijf
maanden geduurd. Vrijwel direct na het internationale paastoernooi (in april) werd begonnen met de sloop van het 55 jaar
oude clubhuis. Begin september werd het nieuwe gebouw
door de hockeyclub in gebruik
genomen. Op 1 oktober volgde de sport-buitenschoolse opvang.
Op zaterdag 20 oktober wordt
het nieuwe clubhuis officieel
geopend met hockeyclinics voor
de jeugd, het inmetselen van de
(symbolische) eerste steen, een
wedstrijd tussen oud-Heren 1
en nieuw Heren 1 en een feest
voor de leden. Zie ook www.
khc-strawberries.nl.

Historische verzameling
gemeente in de verkoop
Velsen – De gemeente Velsen
gaat een deel van de historische
verzameling verkopen. Objecten van cultuurhistorische waarde zullen worden herplaatst bij
musea en het Noord-Hollands
Archief. Niet cultuur-historische
objecten zullen worden verkocht.
Momenteel wordt bekeken welke objecten hiervoor in aanmerking komen. Een aantal voorwer-

pen is ooit geschonken, er zal
daarom worden bekeken of de
voorwerpen terug kunnen gaan
naar hun eigenaar.
Deze mensen zullen via media
worden geïnformeerd en kunnen
aangeven of zij dit terug willen.
Objecten die niet (meer) waardevol zijn en niet kunnen worden terug gegeven worden vernietigd.

Velsen – In het schooljaar
2011/2012 waren in Velsen
10.765 kinderen en jongeren
leerplichtig. Wie te vaak school
verzuimt krijgt te maken met de
leerplicht-ambtenaar. In Velsen
zijn 326 meldingen gedaan van
schoolverzuim. Leerplichtambtenaren moeten ervoor zorgen
dat zo weinig mogelijk leerlingen
school verzuimen. Daarom geven zij op de Dag van de Leerplicht voorlichting aan leerlingen
van groep 8 van de basisscholen.
Ook zijn zij aanwezig bij de overleggen van Zorg Advies Teams
van het voortgezet onderwijs.

Riolering
op de schop
IJmuiden – De gemeente Velsen
maakt een bedrag van 3.675.000
euro vrij voor rioleringen die nog
dit jaar moeten worden vervangen in IJmuiden. Er is al een budget voor dit bedrag. Het gaat om
rioolvervanging van oudere riolen in onder meer industriegebied IJmuiden-west en de reconstructie van de Planetenweg en
Grevelingenstraat. Vervanging is
nodig om te voorkomen dat de
riolen gaan lekken en het gronden oppervlaktewater vervuilen.

Aanhouding
vernieling
Regio - Omstreeks 00.40 uur
hielden politieagenten op het
Meerplein een 18-jarige Beverwijker aan. Hij wordt verdacht
van het vernielen van een ruit.
De verdachte verzette zich hevig tegen de agenten. Enkele
omstanders probeerden hem te
ontzetten. Dat mocht niet baten
en de verdachte is geboeid in de
politieauto gezet.

Sinterklaas
zoekt statiegeldbonnen
IJmuiden - De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden verzorgt
al sinds jaar en dag de intocht
van IJmuiden. Zo ook dit jaar
weer, en wel op zaterdag 17 november. De sponsorcommissie is
altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Dit jaar is het erg moeilijk om de begroting rond te krijgen. Daarom doen zij een beroep
op u en vragen u uw statiegeldbon bij de Vomar aan het Kennemerplein in IJmuiden in te leveren. U geeft de organisatie hiermee een steuntje in de rug. U
kunt uw statiegeldbon bij de Vomar inleveren naast de lege flessenautomaat in de daarvoor bestemde brievenbus. Als u uw bon
inlevert vóór 4 november inlevert
gaat de opbrengst naar de intocht van Sint Nicolaas in IJmuiden.
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Nieuw kopen
of verbouwen?
Velsen - Voor veel mensen ziet
het leven er nu totaal anders uit
dan op het moment dat ze hun
huis kochten.
Misschien voldoet uw huis niet
meer aan de wensen van deze
tijd en heeft u verbouwplannen?
Of heeft u plannen om een
nieuwbouwwoning te kopen? De
Rabobank is betrokken bij diverse nieuwbouwprojecten in de regio Velsen. ,,Onze adviseurs informeren u graag over welke hypotheekvorm het beste bij u past
en over de andere financiële aspecten. Wij staan voor u klaar om
u te helpen bij het realiseren van
uw woonwensen. Nu en in de
toekomst.” Neem contact op met
uw adviseur of vraag direct zelf
online een hypotheekafspraak
aan via www.rabobank.nl/velsen.

IJmond doet
samen op
sociaal gebied
Regio – In de IJmond gaat men
ook samenwerken op het gebied
van sociale wetgeving. Het nieuwe beleid gaat per direct in en
met terugwerkende kracht tot 1
april 2012. Het gaat om beleidsregels voor re-integratie Wet
werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dit gebeurt naar
aanleiding van de kadernota
‘Naar één organisatie voor werk’
in de IJmond. Tegelijkertijd wordt
de voorgaande Uitvoeringsregeling re-integratieverordening
WWB 2004 ingetrokken. In het
geval dat deze regeling in individuele gevallen nadelige consequenties heeft voor betrokkenen,
kan tijdens deze overgangsperiode worden afgeweken van het
vastgestelde beleid, zodat mensen die een van deze uitkeringen
krijgen, niet tussen wal en schip
vallen.

Nieuwe sommelier bij
De Vrienden van Jacob

VRC Rijbewijs: veel
geslaagden en niet duur
Regio - VRC Rijbewijs is een
samenwerkingsverband
tussen Michael van den Hoff en
Mirjam Stephanus. Beiden waren tot begin 2011 aangesloten bij Rijbewijs Concurrent,
een franchiseonderneming uit
het midden van Nederland. ,,Als
je dicht bij elkaar woont, kun
je elkaar beconcurreren of samen gaan werken en daar hebben wij voor gekozen”, vertelt Michael. ,,Begin 2011 hebben wij onze krachten gebundeld en zijn samen VRC Rijbewijs begonnen.” Beiden zijn eigen baas en dat bevalt ze prima, want zo kunnen ze volledig hun eigen plan trekken. Michael en Mirjam zijn twee zeer
enthousiaste rijinstructeurs die
het allerbeste voor hun leerlingen willen. Zij vinden het geven
van rijles heerlijk en hun leerlingen zijn stuk voor stuk zeer
positief. Ze zijn goed in kennis
overdragen en het persoonlijke
contact met de leerling bevalt
ze prima. Mirjam: ,,De les ver-

loopt in een ontspannen sfeer
en de stof wordt rustig en duidelijk uitgelegd, eventueel met
hulp van een instructiefilmpje
op de IPad. Om te zorgen dat de
leerling alert blijft, wisselen wij
soms van leerling of auto.”
De slagingspercentages van
Michael en Mirjam liggen boven
het gemiddelde van de regio.
Omdat er binnenkort diverse
leerlingen hun examen doen, is
er weer plaats voor nieuwe leerlingen. Buiten een leuke sfeer in
de auto is de prijs ook erg belangrijk. De tarieven van VRC
Rijbewijs zijn zeer interessant
en de ondernemers vertellen
trots dat zij één van de goedkoopste rijscholen uit de regio
zijn. Op dit moment hebben zij
een leuke nazomeractie. Zie ook
www.vrcrijbewijs.nl. Iedere leerling die zorgt voor een nieuwe
aanmelding ontvangt een gratis les als bonus. Belangstellenden kunnen bellen naar Michael, 06-24110816 en Mirjam,
06-52310969.

Nieuwe docente voor
IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - De IJmuider Harmonie is met ingang van dit
schooljaar gestart met het opleiden van muzikanten via een eigen opleidingsplan.
Het Dagelijks Bestuur van de
vereniging heeft professionele en ervaren docenten aangetrokken die de leerlingen klaarstomen voor de landelijk erkende muzikantendiploma’s en uiteraard voor de diverse orkesten
van de vereniging.
Per direct is het docententeam
uitgebreid met Anneke Heijne.
Zij gaat klarinet en saxofoonlessen geven. Anneke studeerde
hoofdvak klarinet en deed als 2e
hoofdvak op het conservatorium
orkestdirectie.
Zij geeft onder ander les bij H’art
(voormalig Muziek Centrum
Zuidkennermerland in Haarlem)
waar ze ook sinds 2007 het wereldmuziekensemble leidt en is
docente bij de Muziekfabriek,

waar de allerkleinsten op speelse wijze kennismaken met alles
wat met muziek te maken heeft.
Met de indiensttreding van Anneke heeft de IJmuider harmonie het docententeam compleet.
Er worden nu in het eigen verenigingsgebouw muzieklessen
gegeven op diverse middagen
en avonden in de week, op klarinet, saxofoon, dwarsfluit, trompet, trombone, bariton, hoorn,
trommel en uiteraard blokfluit.
Bij voldoende inschrijvingen
gaat er na de herfstvakantie ook
weer een nieuwe blokfluitklas
van start.
Voor ouders of kinderen die nog
twijfelen of muziek maken nou
echt een geschikte hobby voor
ze is, is er altijd de gelegenheid
om eens te komen kijken of een
proefles te komen doen.
Bel voor meer info of afspraak:
06-12583927 of mail naar hansenagnesquaytaal@ziggo.nl.

Santpoort-Noord - Sinds 1 oktober assisteert Milton Verseput Maître-Sommelier Sietse van
Zanten in het met een Michelinster bekroonde restaurant De
Vrienden van Jacob.
Milton heeft eerdere ervaring
opgedaan bij het met twee Michelinsterren bekroonde restaurant de Bokkedoorns als assistent Maître-Sommelier. ,,Ik zie
er naar uit om de uitdaging die
Landgoed Duin & Kruidberg mij
biedt met beide handen aan te
pakken”, Aldus Milton.
De nieuwe collega’s Van Zanten en Verseput zijn geen onbekenden van elkaar. Niet alleen hebben zij tegelijkertijd de
gastheeropleiding in Heerhugowaard gevolgd, ook hebben zij in
het verleden al eerder samengewerkt bij Merlet in Schoorl. Het
doel van Milton is om samen
met Sietze het hoge wijnniveau
te behouden en zich te richten
op het pure gastheerschap.
Met 650 wijnen in de kelder

van De Vrienden van Jacob, een
twintigtal open wijnen en zes
huiswijnen is het palet aan geuren, kleuren en smaken aangenaam groot.
De wijnen van De Vrienden van
Jacob worden gepresenteerd
aan de hand van twee wijnkaarten: ‘De wijnen van Jacob’ en ‘De
Keldergeheimen van Jacob’. Beide met hun eigen karakteristiek
en smaak.

Uitzendbureau 65plus:
flexibel en betrouwbaar
Regio - Uitzendbureau 65plus
is al 37 jaar markleider op het
gebied van arbeidsbemiddeling van senioren. Het uitzendbureau biedt actieve en vitale
senioren de mogelijkheid door
te werken na het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. ,,Ook bieden wij organisaties de mogelijkheid om senioren op eenvoudige en kosteneffectieve wijze in te zetten voor
diverse uiteenlopende werkzaamheden en kortlopende
projecten’’, aldus vestigingsmanager Sander Velthuijsen. ,,Diversiteit en kwaliteit is wat ons
onderscheidt. Wij hebben negen vestigingen door heel Nederland en maken gebruik van
een unieke landelijke database
met ruim 17.000 kandidaten. Wij
luisteren goed naar onze klanten en zetten de juiste mensen
op de juiste plek, adviseren en
begeleiden. Onze dienstverle-

ning is van hoog niveau; wij kijken verder dan de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Met ons werken betekent
dat u een betrouwbare partij in
de hand neemt die duidelijk en
transparant is. Dit blijkt ook uit
de titel Flexspcialist 2011 die wij
gewonnen hebben.’’
Uitzendbureau 65plus biedt diverse diensten, waaronder arbeidsparticipatie,
onderwijs,
professionals,
poolmanagement en payrolling. Vanuit de
vestiging in Haarlem bedient
Uitzendbureau 65plus de regio Kennemerland. Het team
bestaat uit intercedente Natasja Koning en Melvin Bronny, accountmanager Astrid van
Werkhoven en Sander Velthuijsen. ,,Bij personele uitdagingen
denken wij graag met u mee
om tot een oplossing te komen’’, aldus de vestigingsmanager.
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‘Opvoeden doe je zo’

Opbrengst
collecte KWF

Veel animo voor
informatiemarkt
Velserbroek - Zaterdag was
het drukker dan anders in Bibliotheek Velserbroek. Na de ludieke opening van het kantoor voor
Welzijn Velserbroek ging direct
de informatiemarkt ‘Opvoeden
doe je zo’ van start.
Hier presenteerden diverse organisaties op het gebied van
opvoeden en gezondheid zich.
Terwijl de kinderen zich konden vermaken met knutselen,
schminken of een act met kabouter Plop, konden ouders terecht bij diverse kramen. Op zo’n
informatiemarkt in de Week van
de Opvoeding mocht Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Kennemerland natuurlijk niet ontbreken. Het JGZ is onderdeel van
het Centrum Jeugd en Gezin en
is op twee plaatsen in Velsen
te vinden: op het Marktplein in
IJmuiden en in het gezondheidscentrum in Velserbroek. Het JGZ
is aangesloten bij het consultatiebureau en werkt nauw samen met Socius, GGD, OCK,
MEE en meer instanties. Deze
hebben tegenwoordig allemaal
overleg met elkaar. ,,Die samenwerking loont’’, zegt Yvonne van
Balen, coördinator van het JGZ.
,,We kennen elkaar nu en weten
dan naar wie we iemand doorsturen. Daarbij wil ik benadruk-

ken dat wij dit altijd in overleg
met de ouders doen. We pakken
zaken groter aan, betrekken bijvoorbeeld ook de peuterspeelzalen of de school erbij als dat nodig is. En anderzijds kijken we
nu ook naar het hele gezin, want
hoe gaat het bijvoorbeeld met
het broertje van een kind met
gedragsproblemen?’’
Verder waren er op de informatiemarkt Sunfood Coaching, over
gezonde voeding, met leuke tips
voor moeilijke eters. Happy Homework huiswerkbegeleiding.
Coach Aut in de persoon van Petra Dekker, die vooral ouders begeleidt waar het gaat om kinderen met autisme. Naar de juiste
hulpverlening, school of woonvormen en hoe vertel ik de omgeving. Meer info via www.coachaut.nl. Ook DDE Praktijk biedt
coaching maar dan voor kinderen en jongeren of training voor
hun ouders: www.ddepraktijk.nl.
Ouders van kinderen of volwassenen met een beperking kunnen via Thuiszorg Gehandicapten steun krijgen, zowel thuis als
in de vorm van cursussen en informatie. Er worden regelmatig vrijwilligers gevraagd om wat
leuks te doen met deze doelgroep: www.thuiszorg-gehandicapten.nl. (Karin Dekkers)

Wip Wollewap-kijkdoos
maken in het PVM
Driehuis - Op vrijdag 12 oktober van 13.30 tot 14.30 uur
kunnen kinderen een spannende Wip Wollewap-kijkdoos
maken in het Pieter Vermeulen
Museum te Driehuis.
Wip Wollewap, de vos en andere dieren uit het duin worden
ingekleurd en in een mooie
doos geplakt waarna de doos
met natuurlijke materialen verder wordt versierd. Een vrijwilliger van het museum is aanwe-

zig om het geheel te begeleiden. De activiteit kost 1,50 euro naast de entree van het museum. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen dus aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan op info@pieter-vermeulen-museum.nl of op 0255536726. Na het knutselen kunnen de kinderen zich nog uitstekend vermaken in de doetetoonstelling ‘Wip Wollewap’
over konijnen en vossen.

Nieuwe banen
voor LTC Hofgeest
Velserbroek - De 10 gravelbanen van tennisvereniging LTC
Hofgeest uit Velserbroek worden
omgebouwd naar Probounce
kunstgrasbanen. Onder voorzitterschap van Ger Wessel heeft
een commissie twee jaar lang
onderzoek gedaan naar de wensen ten aanzien van een nieuwe
baansoort en naar de mogelijkheden.
De ombouw naar deze vier seizoenenbaan wordt gerealiseerd
door de firma Huisman uit Lisse en maakt het mogelijk dat er
ook in de winterperiode getennist kan worden.
Maandag 8 oktober werd het
contract tussen Huisman en

LTC Hofgeest getekend door de
voorzitter Loek Ruyter en Jan
Huisman. Begin november zullen de werkzaamheden starten
en worden zowel de tien banen,
de twee minibanen en de oefenkooi omgebouwd.
Als het weer het toelaat zijn de
werkzaamheden voor het einde
van het jaar afgerond en kunnen
de eerste ballen begin januari
2013 geslagen worden door de
leden van de LTC Hofgeest.
De tennisvereniging verandert
hiermee van een seizoensvereniging naar een jaarvereniging
waar alle leden tegen een zeer
aantrekkelijk tarief het hele jaar
rond door kunnen spelen.

Groot enthousiasme
voor volleybalclinic
Velserbroek - De volleybalclinic die donderdagavond 4 oktober in het Velserbroekse Polderhuis heeft plaatsgevonden
was weer een doorslaand succes. Er deden zo’n 80 dames
mee dit jaar.
Alexander van der Kooi verzorgde de clinic met drie topspelers. Er werd hard gewerkt
aan het balgevoel. ,,Volleybal is
een sport die je niet in een paar
weken leert,’’ aldus Alexander
van der Kooi. ,
,,Daarom is training voor de dames en deze clinic zo belangrijk. Het is heel leuk dat volleybal door deze clinic en het komende toernooi zo wordt gepromoot. Het is te hopen dat

het heel veel nieuwe leden oplevert voor Volleybalvereniging
Smashing Velsen.”
Alle dames kregen na afloop
van de clinic een lootje. Met
dit lootje mochten de dames
meedoen aan een loterij in de
kantine van het Polderhuis. De
sponsoren van het toernooi
hadden prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
De organisatie (Frans Looij,
Jankees Holst en Frank Post)
mochten na afloop van de clinic weer veel complimenten in
ontvangst nemen. Foto’s van
de clinic en alle informatie over
het toernooi zijn te vinden op
de site www.straatvolley.nl. (foto: Johan van de Wijngaart)

Velserbroek - Met als thema ‘Iedereen verdient een morgen’ is van
3 tot en met 8 september weer de
jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding gehouden. Dankzij de inzet van 80 vrijwilligers is er
door de inwoners van Velserbroek
het mooie bedrag van 10.086,34
euro bijeen gebracht. Met het opgehaalde geld kan het KWF meer
onderzoek mogelijk maken, medicijnen ontwikkelen, voorlichting en
begeleiding van Kankerpatiënten
verzorgen. KWF Kankerbestrijding
ontvangt geen subsidie, daarom
is de jaarlijkse collecte belangrijk.
Nog steeds overlijden teveel mensen aan kanker. Wie zich ook in
wilt zetten als collectant, kan zich
aanmelden via telefoonnummer
023-5387715 of chef-l@quicknet.
nl. Tevens heeft de afdeling Velserbroek dringend behoefte aan
iemand die de functie van secretaris/collecte coördinator over wil
nemen van de huidige secretaris/
collecte coördinator, die na 19 jaar
heeft aangegeven daarmee te willen stoppen. Zie ook www.kankerbestrijding.nl.

Allerzielen
Velsen Verlicht
zoekt nog
vrijwilligers
Santpoort-Noord - Op woensdag 7 november vindt voor de
vierde keer de Allerzielen Velsen
Verlicht viering plaats op begraafplaats de Biezen in SantpoortNoord. De begraafplaats wordt
sfeervol ingericht met veel licht,
klank, vuur en kunst, met als doel
gezamenlijk de doden te herdenken en herinneringen te delen. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die op de avond zelf ondersteuning willen geven. Zij ontvangen de bezoekers bij de kunstonderdelen of voorzien ze van een
kopje koffie, thee of chocolademelk. Belangrijk hierbij is dat bezoekers die komen om hun overleden dierbaren te herdenken,
gastvrij worden ontvangen en op
hun gemak worden gesteld. Tevens zoeken zij mensen voor op
de dag zelf die kunnen helpen
met het opbouwen van de viering,
zoals het neerzetten van de vuurkorven, de fakkels, opbouwen van
de kunstonderdelen, vervoer van
materialen, kortom alles wat nodig is om te zorgen dat de bezoekers van de avond kunnen genieten. Op maandag 29 oktober vindt
in de gemeentelijke wijkpost, W.
Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid,
een informatieavond plaats voor
de vrijwilligers. Toegelicht wordt
wat Allerzielen Velsen Verlicht inhoudt, wat de werkzaamheden
voor de vrijwilligers zijn en u kunt
aangeven waar uw interesse ligt.
Zie ook www.allerzielenvelsen.
nl. Meer informatie: telefoon 0657548724.
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Bazaar
Baptisten
Gemeente
IJmuiden - Op zaterdag 13 oktober wordt weer de jaarlijkse bazaar van de Baptisten Gemeente IJmuiden gehouden. Van
10.00 tot 15.30 bent u van harte
welkom om voor een zacht prijsje leuke tweedehands spullen op
de kop te tikken. Ook worden er
boeken verkocht en zijn er leuke
spelletjes, rad van avontuur en
een Amerikaanse veiling. Aan de
inwendige mens is ook gedacht.
We hebben heerlijke taart, diverse broodjes, salades, soep en natuurlijk weer heerlijke, vers gebakken vis. De hele dag worden
er loten verkocht voor de verloting die om 15.00 uur gehouden
wordt. Hier kunt u prachtige prijzen mee winnen. Reden genoeg
dus om even langs te komen en
te genieten deze dag. Mocht u
nog spullen hebben waar u vanaf wilt, dan kunt u deze brengen
op vrijdagmorgen tot 13.00 uur,
bij Eemstraat 28-30 in IJmuiden.

Rommelmarkt
De Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 13 oktober, aanvang 09.00 uur, organiseert buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg 338 een
rommelmarkt. Een tafel huren
kost 3,50 euro. Vanaf 8 oktober
kan men een tafel reserveren via
Jaap Bos, telefoon 0255-514557.

GreenLife zaterdag 13 oktober

Evenement in teken
van duurzame lifestyle

De Zandloper

Afsluiting Week van de
Opvoeding met koffie
IJmuiden - Op basisschool de
Zandloper is de Week van de
Opvoeding vorige week vrijdag afgesloten met een koffieochtend voor de ouders. Tijdens deze koffieochtend waren ook Marjan Boneschansker,
schoolmaatschappelijk
werkster en Inez Hoogeland,
schoolverpleegkundige aanwezig. Zij konden de vele aanwezige ouders tips en informatie geven over diverse opvoedingsvraagstukken die ouders
hebben. Daarnaast was deze
koffieochtend voor veel ouders
ook een mooi moment om elkaar informeel te ontmoeten en
om te leren van elkaar door samen in gesprek te gaan over de

opvoeding van de eigen kinderen.
Directeur van de Zandloper
Martin van der Bijl: ,,Deze ochtend laat zien dat er een behoefte is bij ouders om te leren van elkaar. In veel gezinnen doen zich immers dezelfde opvoedingsproblemen voor.
Vaak weten de ouders dit niet
van elkaar. Naast het inschakelen van professionals, is het
goed dat ouders, als ervaringsdeskundigen, hierover samen
in gesprek gaan. De Zandloper krijgt straks een nieuw gebouw. Misschien is dit wel een
kans om een ruimte te creëren
waar ook ouders elkaar kunnen ontmoeten!”

Klaverjassen bij Rabobank IJmond-Noord
Klaversientje
IJmuiden - Zondag 14 oktober wordt bij kjv Klaversientje
een klaverjastoernooi ‘Schoppen
Dubbel’ georganiseerd in Velserduin, Scheldestraat 101. Er worden zes partijen gespeeld. Er
kunnen mooie prijzen gewonnen
worden. Wie ook mee wilt spelen
kan zicht opgeven via telefoonnummer 0255-520332. Het klaverjassen begint om 10.30 uur.
Het entreegeld bedraagt 8 euro.

Klaverjassen
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
waren er acht tafels bezet tijdens
het klaverjassen bij Stormvogels
aan de Zuiderkruisstraat 72. De
uitslag is: 1 de heer J. Mantje met
5541 punten, 2 mevrouw W. Retz
met 5199 punten, 3 mevrouw A.
Wijker met 5058 punten, 4 mevrouw J. Koelemeyer met 5002
punten, 5 de heer Kl. Van Urk met
4993 punten. De marsenprijs ging
met 4 marsen naar de heer Jan
Mantje. De poedelprijs ging naar
mevrouw Lenie Post. Vrijdag 12
oktober is de volgende klaverjasavond bij IJVV Stormvogels. Zie
ook www.Stormvogels.nl. Meer
informatie: H.J. Retz, telefoon 0634040940 of hj.retz@quicknet.nl.

Sluiting onveilige
geldautomaten
Velsen-Noord - Vanaf vrijdag 5 oktober zijn de geldautomaten van Rabobank aan
de Voorstraat in Wijk aan Zee
en de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord definitief buiten
werking. Door toenemend geweld rondom geldautomaten,
kan de veiligheid van bewoners en gebruikers op deze locaties niet langer worden gegarandeerd. Bewoners kunnen
voor het opnemen van contant
geld terecht bij de dichtstbijzijnde geldautomaten van Rabobank aan het Stationsplein
in Beverwijk.
Rabobank, maar ook andere
banken, wordt geconfronteerd
met een toename in geweld
rondom geldautomaten. De recente kraakpoging in VelsenNoord, waarbij boven de automaat sprake is van privébewoning, is aanleiding voor Rabobank om versneld actie te ondernemen en de geldautomaten aan de Voorstraat (Wijk
aan Zee) en de Wijkerstraatweg (Velsen-Noord) per 5 ok-

tober buiten werking te stellen. Daarnaast heeft Rabobank
door een extern bureau onderzoek laten doen naar alle andere locaties. Op basis van de
uitkomsten van dat onderzoek
worden waar nodig maatregelen getroffen. Rabobank stelt
de veiligheid van bewoners
en gebruikers voorop en doet
er alles aan om incidenten te
voorkomen.
Vanaf 5 oktober kunnen klanten en bewoners terecht bij de
dichtstbijzijnde geldautomaten
aan het Stationsplein in Beverwijk. In de tussentijd is Rabobank in samenwerking met
plaatselijke ondernemers en de
gemeente actief op zoek naar
alternatieve locaties in de directe omgeving. Rabobank
hoopt op een spoedige oplossing om klanten en gebruikers
van de geldautomaten weer
van dienst te kunnen zijn. Voor
een overzicht van de geldautomaten van Rabobank IJmond
Noord kunt u kijken op www.
rabobank.nl/ijmondnoord.

Regio - Welke mogelijkheden voor een groenere en gezondere lifestyle er allemaal
zijn in de IJmond, valt te ontdekken op het evenement
GreenLife in de IJmond, dat
op zaterdagmiddag 13 oktober plaatsvindt in het stadhuis van Beverwijk. Van 13.00
tot 17.00 is het daar voor alle mensen uit de IJmond één
bron van groene inspiratie,
ontmoeting en informatie
over duurzaamheid.
Een manier van leven, waarbij
men bewust rekening houdt met
de zorg voor milieu en gezondheid blijkt in de praktijk makkelijker te realiseren en beter betaalbaar door gezamenlijke initiatieven. Als je het samen aanpakt, liggen zaken als groene
energie, duurzame vormen van
vervoer en gezonder leven ook
in de IJmond binnen handbereik.
Via twee korte lezingen en zes
workshops wordt tijdens het
evenement GreenLife praktische
informatie gegeven over deze
thema’s. Sprekers zijn onder andere Bert Pannekeet, directeur
Milieudienst IJmond en Richard

de Leth, auteur van de bestseller OERsterk: Leven als God in
de IJmond. Deelname is gratis,
maar aanmelding voor de workshops wordt op prijs gesteld.
Iedereen is zaterdag 13 oktober
van 13.00 tot 17.00 welkom op de
GreenLifemarkt in en rond het
stadhuis. Er is informatie over
zonnepanelen en fietsen, er is
een gratis proefrit in elektrische
auto, duurzame en fairtrade gebruiksartikelen van bamboe tot
recyclebare grondstof, gadgets
op zonne-energie, duurzame
bouwmaterialen en kantoorartikelen, workshop sportief wandelen, biologische voeding en
wijnen, kinderactiviteiten.
Kijk voor het uitgebreide programma op www.groenlinksijmond.nl. Het aanmeldingsformulier voor de workshops staat
op
www.groenlinksijmond.nl/
aanmelding-markt.html.
Dit is het eerste publieksevenement in de IJmond ter gelegenheid van de landelijke Dag van
de Duurzaamheid.
De organisatie is in handen van
de GroenLinksafdelingen uit de
IJmond, gesteund door de gemeente, Milieudienst IJmond en
vele anderen.

Herfstvakantieactiviteiten in De Mel
Velsen-Noord - Buurtcentrum De Mel heeft in de herfstvakantie leuke kinderactiviteiten. Maandag 22 oktober is er
van 10.00 tot 15.00 uur een theaterdag met kostuums en theatermake-up. De kinderen gaan
zingen, dansen en toneelspelen
onder begeleiding van een docente en maken een voorstelling die om 15.00 uur opgevoerd
wordt voor de ouders. Voor kinderen vanaf 6 jaar en de kosten
zijn 5 euro. De kinderen moeten
zelf een lunchpakket meenemen.
Dinsdag 23 oktober is er ’s morgens knutselen, er kunnen Tshirts en/of tasjes opgepimpt
worden met onder andere veertjes, glitters, en textielverf. Voor

kinderen van 4 tot en met 12 jaar
van 9.30 tot 11.30 uur en de kosten zijn 3 euro. ’s Middags is er
een kinderbingo van 13.30 tot
15.30 uur voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar en de kosten zijn
2 euro.
Woensdag 24 oktober gaat men
naar attractie park De Goudvis
met de bus van Stichting Vrienden van Velsen-Noord. Vertrek
om 10.00 uur en de kosten zijn
10 euro, inclusief eten en drinken.
Voor alle activiteiten kunnen de
kinderen ingeschreven worden
tot 20 oktober. Informatie of inschrijven bij buurtcentrum De
Mel, telefoon 0251-210050 of lydia@demel.nl.

Jeugddienst in
de Nieuwe Kerk

IJmuiden - Op zondagmorgen
14 oktober zal er een jeugddienst
gehouden worden in de Hervormde Kerk aan de Kanaalstraat.
Aanvang 10.00 uur. Het thema
van deze dienst zal zijn ‘Scrabble
jij met God’.
De voorganger van deze dienst is
ds. L.P.J. van Bruggen. Het orgel
zal worden bespeeld door Arij Rijke. Muzikale medewerking wordt

verleend door Gospelkoor Revival uit Zaandijk, onder leiding
van Chris de Kroon. Het beloofd
weer een speciale dienst te worden voor de jeugd, maar als oudere bent u natuurlijk ook van harte
welkom. Na afloop van de dienst
kan men elkaar nog ontmoeten
en verder praten over de dienst
onder het genot van koffie, thee
of frisdrank.
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Bouwbedrijf Ulehake
breidt activiteiten uit
Stratenvoetbal trekt
WaDo over de streep
Velserbroek - Afgelopen week
heeft makelaarskantoor van
Waalwijk van Doorn hun sponsorschap bij het Velserbroekse
Zaalvoetbal Stratenteams wederom verlengd. Tijdens een bijeenkomst in Villa Westend is
het sponsorcontact getekend
en trokken Peter Geldof en Rob
Tousain de drie makelaars aan
hun stropdas over de streep.
,,Wij zijn als makelaar zeer actief
in Velserbroek, al vanaf het begin in 1987”, aldus Reinout van
Waalwijk van Doorn. ,,Bij de eerste particuliere verkoop toen,
waren wij de verkopende makelaar. In de kast hebben wij de
bouwtekeningen van alle plandelen liggen. Door de jaren heen
hebben wij bijna elk woningtype
verkocht. We zijn dus zeer goed
ingevoerd in de wijk. Maar ook
op maatschappelijk gebied wil-

len we graag bijdragen. Vandaar
dat wij al jaren met veel plezier het Velserbroekse Zaalvoetbal Stratenteams sponsoren. Uiteraard is ons team ook van de
partij, weliswaar niet in het veld,
maar zeker bij de overige activiteiten en op de feestavond’’
Deze week vinden gesprekken
met Centragas van Galen, Braak
Velsen en Winkelcentrum Velserbroek plaats. Rabobank Velsen en Omstreken is wederom
de hoofdsponsor. Inschrijving
voor de 23ste editie van dit toernooi kan bij Rob Tousain (0628660287) of Peter Geldof (06
11155083). De sluitingsdatum
voor inschrijving is 21 oktober.
Op de foto vanaf links zittend
Jan-Karel en Reinout van Waalwijk van Doorn, Martin Erkelens. Staand: Rob Tousain en Peter Geldof.

Bruisende Bokkentocht
in en rond Wijk aan Zee
Regio - Wijk aan Zee opent in
het tweede weekend van oktober het nieuwe bokbierseizoen
met de Bokkentocht. Het is alweer de vierde editie voor deze ‘schuimende’ en succesvolle traditie. Heel Wijk aan Zee
drinkt en swingt, eet en geniet.
De Bokkentocht op zondag 14
oktober begint om 12.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. Er doen 17
tapperijen aan mee. In het Bokkenmagazine staat een overzichtelijke plattegrond. Aan de
Bokkenpas zit dit jaar niet alleen een loterij vast, maar ook
andere voordelen als Bokontbijt, BokBed, BokTea, en Bokmenu. Het hele weekend is het
Koken met de Bok waarbij men
als pashouder van leuke menu’s kan genieten. Dan zijn er
ook nog de Bok-ontbijtjes. Of
wat te denken van een hartige BokTea? Reserveren wordt
op prijs gesteld, dat kan tijdens
de tocht of ervoor via de website www.debokkentocht.nl.
Op zaterdagavond is het ‘bokkenpootjes van de vloer’ tijdens
de Geitenavond.

De Bokkenpas is vernieuwd
en heeft drie categorieën: Bok,
NoBok, 0%Bok: Voor elk eerste
drankje of bok krijg je een stempel op de pas èn een snack erbij. Dat is nieuw dit jaar. Niet iedereen lust namelijk bok, maar
het is wel zo gezellig om mee te
gaan, als Bob, als wijndrinker of
zelfs als je helemaal geen alcohol wilt/mag drinken!
Een Bokkenpas kost 5 euro. Na
de tocht, met zes verschillende
stempels erop, stop je de Bokkenpas, voorzien van naam en
adres, in de bus bij De Tip aan
het Julianaplein (zijkant pand).
Daarmee maakt men kans op
een aantal leuke prijzen. De
pasverkoop is gestart, zowel
online, als bij de exclusieve verkooppunten in de regio, als bij
alle 17 deelnemende Tapperijen. Bij De Tip aan het Julianaplein, Wijk aan Zee, kan men
terecht voor het afhalen van
online gekochte passen en bij
Aan Tafel! Begijnenstraat 12,
Beverwijk en bij Vonny’s Outletstore aan de Belgiëlaan 33 in
Beverwijk.

IJmuiden - Aan de Ampèrestraat 19B in IJmuiden is inmiddels alweer tien jaar het bouwbedrijf van Dave Ulehake gevestigd. In 2002 is Dave als
ZZP-er begonnen en gedurende de afgelopen jaren heeft hij
het bedrijf met succes weten
uit te breiden. Inmiddels werken er zeven vakmensen in vaste dienst en ook fungeert de firma als leerbedrijf wat betekent
dat regelmatig een aantal stagiaires de fijne kneepjes van het
vak bij Dave kunnen leren.
Bij Bouwbedrijf Ulehake kan
men terecht voor onderhoud,
renovatie en nieuwbouw, zowel
in de particuliere als in de zakelijke sector en daarnaast is één
van de expertises van Dave zijn
kennis omtrent hang- en sluitwerk en inbraakpreventie. En
wat dit laatste betreft heeft hij
sinds kort zijn activiteiten uitgebreid met een 24-uurs (sleutel)
service. Via een speciaal telefoonnummer: 06-22197947 is hij
dag- en nacht bereikbaar voor
mensen die bijvoorbeeld hun
huis niet meer in- of uit kunnen.
Een andere uitbreiding van zijn
activiteiten betreft de start van

een nieuw bedrijfsonderdeel,
namelijk Houthandel Ulehake.
,,Vanaf 8 oktober kunnen zowel zakelijke klanten als particulieren bij ons terecht voor allerlei soorten houtmateriaal dat
we voor heel aantrekkelijke prijzen kunnen leveren’’, vertelt Dave enthousiast. ,,Hoewel we ons
in eerste instantie gaan specialiseren op tuinhout, hebben we
vanaf de opening ook voor de
kleine klusser een grote hoeveelheid houtmateriaal op voorraad dat we desgewenst op iedere gewenste maat kunnen za-

gen. Afrekenen kan straks via
een pin-automaat’’, aldus Dave.
Ter gelegenheid van de opening van de houthandel ontvangt iedere klant een extra
korting van 15 % op al het tuinhout, terwijl dezelfde korting
ook van toepassing is op al het
aan te schaffen hang- en sluitwerk. Voor meer informatie over
deze nieuwe activiteiten kan
men bellen met nummer: 0255525288 en ook op de vernieuwde website: www.bouwbedrijfulehake.nl is veel informatie te
vinden.

Laatste fase kaartverkoop is ingegaan

Zesde editie In2disco
met dj’s, dansers en vj
IJmuiden - Een goede sfeer,
mooie visuals en natuurlijk
de beste dansmuziek uit de
jaren ‘70, ‘80 en ’90. Dat zijn
de belangrijkste ingrediënten
van In2disco, het halfjaarlijkse discofeest in Thalia Theater
dat op zaterdag 13 oktober alweer zijn zesde editie beleeft.
Tot nu toe waren alle feesten
uitverkocht, dus wacht niet te
lang met kaarten kopen!
De najaarseditie van het populaire discofeest kent een vol programma. Maar liefst drie dj’s komen op 13 oktober naar IJmuiden om de bezoekers van In2disco te laten genieten van de beste disco classics en 90’s grooves.
In alle gevallen gaat het om oude bekenden: dj Miss Brown was
te gast op de vorige editie van In2disco, dj ChocoMel draaide in
2011 met zijn dvdj-team Off the
Wall in Thalia en dj Good Old Dave is mede-organisator van het
discofeest. De visuals worden
net als de voorgaande edities
verzorgd door Dirty Brown Visuals, bekend van We Alle Love 80’s
& 90’s en de concerten van Ferry Corsten. Ook de dansers van

Mike Flanders Dance Experience
uit IJmuiden, vorige keer vooral
bij de vrouwelijke bezoekers een
grote hit, verzorgen opnieuw een
energieke show.
Kaarten voor In2disco kosten 15
euro en zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Restaurant & Hotel Augusta, Oranjestraat 98 in
IJmuiden, de Jutter/de Hofgeest,
Zeeweg 189-191 in IJmuiden en

Brederode Sport, Hagelingerweg
49-51 in Santpoort-Noord. Online bestellen kan via www.thaliatheater.nl of www.in2disco.
nl (reserveringskosten 1,50 euro per kaart). Het feest duurt van
21.00 tot 03.00 uur. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
over In2disco? Word dan lid van
de groep op Facebook. (foto: Ed
Geels Fotografie)
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Een kijkje binnen bij
Rent a Box in Beverwijk
Regio - Rent a Box biedt de oplossing voor particulieren en bedrijven die (al dan niet tijdelijk) kampen met ruimtegebrek.
Men kan hierbij denken aan stalling van de kampeerspullen en
tuinsets gedurende de winterperiode, maar ook even een maandje
extra ruimte huren tijdens een verbouwing komt veel voor. Een andere service die Rent a Box nu veel
biedt is tijdelijke opslag voor een
deel van de inboedel voor mensen
die een woning te koop hebben
staan. Net even wat meer ruimte
door een kastje van oma tijdelijk
te stallen en aangezien de diensten per maand opzegbaar zijn, is
het een flexibele oplossing. En bij
de daadwerkelijke verhuizing kan
men makkelijk gebruik maken van
de gratis Rent a Box verhuisbus.
Voor de ondernemer is het een
flexibele mogelijkheid om een deel
van de voorraad te stallen, welke
per dag mee kan groeien of krimpen en maandelijks opzegbaar is.
Het in ontvangst nemen van goederen maakt ook deel uit van de
service.
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 biet Rent a Box ook diverse andere services. Zo kunnen
klanten een aantal keer gratis gebruik maken van een aanhangwa-

gen 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.
Voor mensen die gaan verhuizen
zijn er tijdelijk dubbellaags autolock verhuisdozen op de vestiging voor 1 euro per stuk. Deze
zijn ook via de website te bestellen. Wie binnenkort een keer op
de Meubelboulevard is, kan meteen een kijkje komen nemen bij
Rent a Box. De receptie is 7 dagen
per week geopend en Richard, Esther en Merel vertellen graag wat
meer over wat Rent a Box eventueel voor u kan betekenen. Meubelboulevard (Parallelweg 122c)
bij McDonalds en Kwantum.

Kids van De IJmondtrekkers vliegen over
IJmuiden - Bij Scoutinggroep De
IJmondtrekkers was het zaterdag erg spannend voor een aantal kinderen: zij gingen van de ene
naar de andere leeftijdsgroep. Om
bij de volgende groep aan te komen, moesten ze eerst over een
moeilijke hindernisbaan. Gelukkig
werden ze aangemoedigd door alle andere kinderen en natuurlijk is
het allemaal gelukt om de moeilij-

ke capriolen te doen.
Op zaterdag vlogen er twee welpen en drie kabouters over naar
de scouts, er gingen twee scouts
naar de explorers en één explorer
ging naar de leiding. De hindernisbaan was nog moeilijker dan anders, de kinderen moesten door
een donkere tunnel, over een wiebelige evenwichtsbalk, over een
smal bruggetje over een waterbak en tenslotte vlogen ze met een
kabelbaan naar de volgende leeftijdsgroep.
Het was niet altijd makkelijk, maar
met de aanmoedigingen van de
rest van de kids en de leiding hebben ze het gered. De wiebelige
brug was het moeilijkste, niemand
wil immers in het water vallen en
de kabelbaan was het engste: Het
valt niet mee om naar de overkant
te zoeven vanaf een flinke hoogte.
Wie ook zin heeft in een uitdagend
programma op zaterdag? De opkomsten zijn in de clubhuizen van
De IJmondtrekkers, achter de tennisbaan De Heerenduinen.
Wie wil komen moet van tevoren
even contact opnemen met de leiding via info@ijmondtrekkers.nl.

Duiken ook
voor vrouwen

Samenwerking project
‘Het Nieuwe Vroeger’
IJmuiden - Woensdagochtend
vond in het fraai gerestaureerde kerkje aan de Helmstraat in
Oud-IJmuiden de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen inzake het bouwproject ‘Het Nieuwe Vroeger’. Deze ondertekening door wethouder Robert te Beest en directeur
Ted Kuné van het Woningbedrijf
brengt de sloop en nieuwbouw
van de 135 woningen rond de
President Steijnstraat in OudIJmuiden weer wat dichterbij.
Beide heren spraken een speciaal woord van dank uit aan iedereen die gedurende een lange periode heel intensief bij de
voorbereidingen voor de plannen van ‘Het Nieuwe Vroeger’
waren betrokken.
,,Ook wil ik speciaal de bewoners van de wijk bedanken voor
hun gewaardeerde inbreng in de
al lang lopende discussie wat er
met de wijk moet gebeuren’’, aldus Kuné. ,,Want sinds 2002 wist
men al dat er wat stond te ge-

beuren met de wijk en nu, na
10 jaar, zijn we dan zover dat de
plannen concreet gaan worden’’,
zo vervolgde hij. Ook Peter van
Oorschot, voorzitter van de bewonerscommissie, toonde zich
enthousiast over de goede samenwerking en over de voor iedereen duidelijke afspraken die
met alle betrokken partijen zijn
gemaakt.
In de plannen zijn de volgende woonvormen opgenomen: er
komt een blok met 34 huurappartementen aan de kanaalzijde
en 20 eengezinswoningen. Daarnaast komen er nog 28 terraswoningen als huurwoningen en tevens nog 57 koopwoningen. Volgens de huidige planning worden, in de eerste fase, in de loop
van volgend jaar eerst de sociale
huurwoningen gesloopt waarna
medio 2014 met nieuwbouw van
de huurwoningen wordt gestart.
De tweede fase betreft de bouw
van de koopwoningen waar echter op een later tijdstip mee zal
worden begonnen. (Joop Waijenberg)

Hondenwasstraat bij
Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Of de honden er nou zo blij mee waren valt te bezien,
maar voor de baasjes en het publiek was de hondenwasstraat bij
Groenrijk Velserbroek vorige week wel een succes. Eigenaren konden hun hond zelf wassen en gelijk kennis maken met wat nieuwe
verzorgingsproducten. De hondenwasstraat is ingericht op verzorgingsgemak. Zonder te bukken kon men de hond wassen, terwijl de
badkamer thuis lekker schoon bleef. (foto: E.S. Berk)

IJmuiden - Sportduiken of
kortweg duiken is een hobby waarvan veel mensen nog
denken dat het zwaar, extreem,
eng en moeilijk is. In werkelijkheid is dit zeker niet het geval. Bij DuikTeam IJmond hebben zij de overtuiging dat ieder gezond mens op een leuke en veilige manier kan duiken. Dat betekend ook dat duiken voor vrouwen niets speciaals is en er dus ook vrouwen
gezellig meeduiken bij DuikTeam IJmond. Duiken is geen
prestatiesport maar een fantastische manier van ontspannen. Onderwater gewichtloos in alle rust genieten van
de mooie flora en fauna welke Nederland rijk is. Want ook
de Nederlandse wateren worden sterk onderschat. Bij duikvereniging DuikTeam IJmond is
de duikopleiding laagdrempelig en modulair van opzet. De
cursist krijgt stukje bij beetje
de techniek van het duiken onder de knie. De opleiding voor
het eerste brevet is wat rustiger en langer zodat de cursist
vol ervaring en vertrouwen de
eerste echte duik in het buitenwater maakt. Dit rustige tempo
zorgt er ook voor dat het slagingspercentage 100 procent
is bij DuikTeam IJmond. Hiermee is de opleiding ook erg
toegankelijk voor vrouwen. Zie
ook www.dty.nl.

Derde
nederlaag op
rij voor Telstar
Velsen-Zuid - Na vier achtereenvolgende wedstrijden zonder overwinning wordt het voor
Telstar hoog tijd om weer eens
drie punten te pakken. Dit moet
dan gebeuren bij Go Ahead Eagles op de Adelaarshorst.
De Witte Leeuwen willen zich
duidelijk revancheren voor de
nederlaag tegen Volendam
en beginnen erg sterk aan de
wedstrijd. Al combinerend ontstaan direct mogelijkheden
voor Shabir Isoufi, Rhys Murphy en Jergé Hoefdraad, echter ligt doelman Nick Marsman steeds in de weg. Na 25
minuten spelen opent Joey Suk
de score voor de thuisploeg na
een defensieve fout van Calvin
MacIntosh.
Tien minuten na de rust scoort
Suk ook zijn tweede van de
avond na een mooie aanval van
Go Ahead Eagles. Een lange
bal wordt uitstekend gecontroleerd door buitenspeler Xander
Houtkoop en met een piekfijne
voorzet is Suk in staat doelman
Cor Varkevisser te passeren.
Het slotakkoord van de avond
komt op naam van Cerilio Cijntje die met een knappe individuele actie doelman Marsman
weet te verschalken.
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Strawberries
verliest van
Westerpark

Kermis Velserbroek
Velserbroek - Tot en met zondag 14 oktober kunnen de inwoners van Velserbroek (en omgeving) zich weer volop vermaken op de kermis op het Vestingplein bij het winkelcentrum. Vele attracties, waaronder de botsauto’s, de Magic Star (wipp), de
Disco Train, het Funhouse en diverse kinderattracties zullen in

Velserbroek aanwezig zijn. Uiteraard zijn er ook de behendigheidsspellen waar altijd mooie
prijzen zijn te winnen en natuurlijk ontbreken de kramen met
lekkernijen niet.
Vrijdagavond zal om circa 21.30
uur een mooi vuurwerk worden
afgestoken. Zie ook www.kermisvelserbroek.

Grandprix op
het schaakbord
Santpoort-Noord - Zondag 7
oktober schaakten 96 kinderen
tussen 6 en 16 jaar in het Soli centrum tijden de Grandprix
georganiseerd door schaakvereniging Santpoort.
In elk van de 12 groepen van
8 kinderen van ongeveer gelijk
niveau werd gestreden voor ieder punt, waarbij de drie door
de firma Swier ter beschikking
gestelde bekers een grote stimulans waren om nog beter je
best te doen.
De kinderen waren niet alleen
afkomstig van de organiserende vereniging en nabije buren uit IJmuiden en Haarlem,
er waren ook grote groepen uit
Beverwijk, Alkmaar en Leiderdorp. Zelfs schakers uit Sneek
en Apeldoorn kwamen op het
toernooi af.
Aan de laagste tafels speelden veelal de jongste kinderen,
die soms pas een paar maanden schaakten. De tafelleiders
moesten daar soms nog wel
eens wat spelregels uitleggen

als bijvoorbeeld een wedstrijd
in pat eindigde, of een rokade van de tegenstander in de
eigen lessen nog niet behandeld was. Hier zagen we ook
regelmatig pogingen om het
herdersmatje te spelen, zodat sommigen al na een minuut van de beschikbare 40
minuten klaar waren. Gelukkig was het mooi weer, en met
een balletje buiten was het
wachten op de volgende partij geen straf. Maar soms werd
er ook flink langer nagedacht,
en vooral aan de hogere tafels
moest worden opgepast dat de
klok niet een extra tegenstander werd.
Op het eind van de dag bleek
dat de hoogste groep gewonnen was door Mick van Randtwijk uit Apeldoorn. Aan de andere kant van de zaal was Lucas Meinsma uit Alkmaar de
sterkste in de laagste groep.
Alle uitslagen en foto’s zijn te
vinden op www.schaakclubsantpoort.nl

Driehuis - Strawberries heren
1 heeft afgelopen zondag met
1-3 van Westerpark verloren.
Het was de eerste thuisnederlaag in drie jaar tijd en de overwinning van de Amsterdammers was terecht. De Driehuizenaren speelden vanaf het begin af aan slordig en kwamen
met moeite in de cirkel van de
tegenstander. Achterin werd in
de eerste helft weinig weggegeven. Voorin kregen de aanvallers van de thuisploeg een
paar kansen, maar deze werden niet benut. Aanvaller Sander Joustra was zondag het
meest ongelukkig in de afronding. De twee strafcorners voor
Strawberries troffen ook geen
doel, waarmee beide teams
zonder doelpunten de rust in
gingen. In de tweede helft verloor Strawberries de grip op
het duel. Steeds meer balverlies en verkeerde keuzes voorin zorgden voor onrust in de
ploeg van Jan Willem Gutteling.
Tot overmaat van ramp scoorde Westerpark de 0-1 na balverlies achterin de verdediging
van de aardbeien. Halverwege
de tweede helft werd de eerste
strafcorner van Westerpark gescoord en leek er een einde te
komen aan de recordreeks van
de ongeslagen status van de
thuisploeg. Erik van den Berg
wist nog wel enige spanning
terug te brengen in de wedstrijd door een strafcorner te
benutten. Echter wist Strawberries verder in het duel geen
echte vuist te maken en maakte
het geen moment aanspraak op
drie punten. Vlak voor tijd was
de eerste nederlaag helemaal
een feit nadat Westerpark eenvoudig een counter tot 1-3 kon
promoveren. Omdat de concurrentie ook punten heeft verspeeld, staat Strawberries nog
altijd op de tweede plaats. Aanstaande zondag staat vooralsnog de belangrijkste wedstrijd
van het jaar op het programma. De aardbeien gaan dan op
bezoek bij koploper FIT in Amsterdam-Noord. (Door Finn van
Leeuwen)

Meditatieve
viering
Santpoort-Noord - Zondag 14
oktober is in de Naaldkerk aan
de Frans Netscherlaan om 10.30
uur weer een meditatieve viering. Door middel van woorden,
muziek, gebed en symbolen proberen men op een eigentijdse
wijze te bezinnen en aandacht te
geven aan de dingen die er toe
doen. Het thema is deze keer:
‘Denken met hart en ziel’. Muzikale medewerking wordt verleend door José van Waveren, zang en piano en Christine
Rockmann, viool.

In ‘t Mosterdzaadje

Pianoduo en trio met
ijzeren repertoire
Santpoort-Noord - vrijdag 12
oktober om 20.00 uur zijn de pianistes Aafje van Gemert en Isabelle van Dooren te gast in ’t
Mosterdzaadje. Zij spelen quatre-mains en soleren in muziek
van Schubert, Bach, Brahms en
Debussy.
De componisten in het programma zijn met een rode draad
van inspiratie en bewondering
aan elkaar verbonden. Zo was
Brahms een groot bewonderaar
van Schubert en Bach. Debussy groot liefhebber van Brahms

en Bach.
Op zondag 14 oktober om 15.00
uur treden in ’t Mosterdzaadje
op de celliste Yulia Kharitanova,
de klarinettiste Ryanne Hofman
en de pianist Sergey Smirnov.
Trio van grote klasse. Op het
programma staan Schumann,
Beethoven, Poulenc en Brahms.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

OBS De Duinroos

Kinderboekenweek met
groot feest geopend
Velserbroek - Vorige week donderdag donderdag was de opening van de Kinderboekenweek
‘De Wereld’ op OBS De Duinroos. Dat gebeurt ieder jaar met
een groot feest! Nadat alle kinderen een plekje hadden gevonden in de aula ging het toneelstuk beginnen.
Op het podium stond een groot
wit ei. Wat zou daar nou inzitten?
Het was een klein geel kuikentje. Samen met zijn moeder ging
het ‘De Wereld’ verkennen. Onderweg kwamen ze allerlei verschillende nationaliteiten tegen

zoals een paar Chinezen, Fransen, Amerikanen en Italianen!
Iedere nationaliteit vertelde iets
over hun eigen land en hun gebruiken. Als afsluiting zongen
alle kinderen mee met het lied
Hallo Wereld van Kinderen voor
Kinderen.
Maar dat was nog niet alles; uit
iedere groep mocht een leerling
naar voren op het podium komen om een mooi leesboek voor
hun groep in ontvangst te nemen! De komende week zullen
de kinderen nog meer leuke lessen over ‘De wereld’ krijgen.
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Is er al een oplossing
voor het Witte Theater?
Velsen - Velsen Lokaal heeft de
wethouder Westerman van Cultuur gevraagd in hoeverre hij
zich heeft ingespannen voor de
opdracht van de raad om te zoeken naar een oplossing ter behoud van de functie van het Witte Theater.
Net voor de zomer werd onder
toeziend oog van de wethouder een intentieverklaring getekend door het Witte Theater
met Stadsschouwburg, Kunstencentrum en Bibliotheek. Daarna werd een businessplan tussen de Bibliotheek en het Witte Theater aangeboden aan het
college. Tijdens beide gelegenheden toonde de wethouder zich
uiterst positief over deze ontwikkelingen.
Op 10 juli berichtte het college
echter aan de raad dat het busi-

nessplan is afgewezen en dat
de subsidie voor het Witte Theater zal eindigen, zoals eerder gemeld.
Met deze gegevens in de hand is
de fractie van Velsen Lokaal een
gesprek aangegaan met onder
meer het bestuur van het Witte Theater. Dat gesprek leverde een aantal vragen op richting het college en in het bijzonder de wethouder van Cultuur.
De wethouder is –naar zeggenmeermaals betrokken geweest
bij het formuleren en zelfs tekstadviezen gegeven voor het businessplan en heeft zich zeer positief uitgesproken over de intentieverklaring van 29 juni jl. Toch
heeft het college zich nu negatief uitgesproken over de toekomst voor het Witte Theater. Zie
ook www.velsenlokaal.nl.

Voetbalmeiden
gezocht

Zaterdag HHI Dames
Stratenvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het negende
HHI- Metaalwerken dames straten zaalvolleybaltoernooi in Velserbroek wordt zaterdag 13 oktober gehouden. Het gonst weer
behoorlijk in Velserbroek. Buren van aangrenzende straten
beginnen langzaam maar zeker
met het psychologische spelletje van elkaar met een glimlach
lopen uitdagen. Precies een van
de doelstellingen waarvoor de
organisatie dit damestoernooi
bedacht heeft. Laat de negende
editie van het HHI-Metaalwerken Dames Straten Zaalvolleybaltoernooi Velserbroek zich ook
dit jaar in deze geest van uitdagen met een knipoog een strijd
met een glimlach afspelen zodat
er nog veel edities zullen volgen.
Aan het negende volleybaltoernooi doen zaterdag 20 damesteams mee. Verdeeld over vijf
poules strijden zij tussen 14.00
en 20.30 uur om de felbegeerde
wisseltrofee en ook sinds vijf jaar
om het blauwe naambord. Daar-

naast zijn er prijzen voor de beste
speelster, het grootste talent, het
meest sportieve team de meest
enthousiaste straat en de poedelprijs. Alle moeders kunnen
ongestoord volleyballen, want
hun kinderen worden beziggehouden met een ballonnenclown,
een tekenwedstrijd, schminken
en video’s op een groot scherm.
De organisatie is dit jaar weer
in handen van Frans Looij, JanKees Holst, en Frank Post. Zij krijgen ook dit jaar weer de volledige medewerking van volleybalvereniging Smashing Velsen. De
organisatie is er bijzonder trots
op dat het de zanger uit de Velserbroek Ramon, Funky Diva Ezz
en DJ Bas heeft kunnen contracteren voor de feestavond die op
zaterdag 13 oktober na het toernooi om 21.00 uur in het Polderhuis zal los barsten. Natuurlijk iedereen van harte welkom op deze feestavond in de kantine van
het Polderhuis. Entree is gratis.
(foto: Johan van de Wijngaard)

Santpoort-Noord - Zondag 14
oktober spelen jonge muzikanten
van drie orkesten met elkaar in
het Soli Muziekcentrum aan het
Kerkpad 33. Het concert van de
Velser Gemeenschap begint om
12.00 uur en is vrij toegankelijk.
De Opleidingsorkesten van Soli, de IJmuider Harmonie en de
Klavierschippers laten zien hoeveel plezier je kunt beleven aan
het samen musiceren. Er speciaal
voor dit concert hebben ze ‘The
Star Wars Saga’ van John Williams ingestudeerd. Dat is heel
speciaal!
Het Opleidingsorkest van Soli bestaat uit 26 leden en staat onder
leiding van Henk Veldt. Alle leden
zijn in het opleidingstraject HaFaBra bezig om hun B-diploma
te halen, waarna ze door kunnen
stromen naar het Klein orkest of
de Harmonie. Vanaf dit seizoen is
er ook een Startklas voor volwassenen die net beginnen met het
bespelen van een instrument. Zie
ook www.soli.nl.
Vanmiddag treedt met trots het

Opleidingsorkest en het Ensemble van accordeonvereniging De
Klavierschippers samen voor u
op. Dit orkest staat onder leiding
van Aaf Dekker. Heeft u belangstelling om met de Opleiding of
het Ensemble mee te spelen, dan
bent u van harte welkom op de
repetitieavond op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in de Driehoek, Driehuizerkerkweg 34 A te
Driehuis (achter de Jan Campertschool). Zie www.klavierschippers.nl.
Het Opleidingsorkest van de
IJmuider Harmonie telt circa 30
leden. Het orkest heeft de samenstelling van een harmonieorkest
en leidt de muzikanten op voor
het grote Concertorkest. In het
Opleidingsorkest spelen leerlingen van alle leeftijden en zij worden ondersteund door een aantal
ervaren leden van het Concertorkest. De vaste repetitieavond van
het Opleidingsorkest is woensdag
van 19.00 tot 19.45 uur. Voor meer
informatie: 0255-532038. Zie ook
www.ijmuider-harmonie.com.

Jaap Bond geeft startsein
voor dynamische duinen Jonge muzikanten in
Soli Muziekcentrum
IJmuiden aan Zee - Vrijdag
5 oktober was voor veel natuurliefhebbers een historische dag. Op deze dag werd
de eerste sleuf van in totaal
vijf windsleuven in de zeereep tussen IJmuiden en
Bloemendaal aan Zee gegraven. Gedeputeerde Jaap
Bond gaf het startsein door
zelf in een graafmachine
plaats te nemen en een hap
zand uit de duinen te scheppen.

De vijf sleuven geven de wind
kans zijn werk te doen en zullen
er voor zorgen dat de wandelende paraboolduinen weer terugkeren in ons landschap. Vanaf
zo’n 150 jaar geleden werden
de duinen juist zoveel mogelijk vastgelegd o.a. door het gebruik van helmgras. Men dacht
toen dat dit de manier was om
ons land tegen zeewater te beschermen. Met het dichtgroeien van het duinlandschap is in
de loop der jaren veel flora en
fauna verdwenen. Nu blijkt dat
de kustveiligheid niet in het geding komt door de duinen weer

aan ‘de wandel’ te brengen zal
middels het project Noordwest
Natuurkern de dynamiek in het
natuurgebied worden teruggebracht. Het stuivende zand zal
voor een duinflora zorgen die
de dieren die verdwenen zijn
weer aantrekt.
Het project is onderdeel van
Dutch Dune Revival, dat met
een subsidie van de Europese Unie en een subsidie van de
Provincie Noord-Holland wordt
uitgevoerd.
De betrokken partijen PWN,
Natuurmonumenten,
Hoogheemraadschap Rijnland, de
provincie Noord-Holland, de
gemeenten Velsen en Bloemendaal en NPZK zijn al jaren met
het project bezig en waren ruim
vertegenwoordigd. Het project is zo uniek dat bij het startsein veel landelijke pers aanwezig was.
Volgens de planning worden de
graafwerkzaamheden in maart
2013 afgerond en vanaf dan zal
de wind het alleen verder moeten doen.
Zie ook www.pwn.nl/noordwestnatuurkern.

Driehuis - VV Waterloo is op
zoek naar meiden, om het meidenelftal D1 en C1 aan te sterken.
Ben jij lekker sportief en ben je
tussen de 9 en 15 jaar? Ga dan
gezellig naar VV Waterloo. Je kan
je aanmelden via e-mail, facebook en hyves. Meld je snel aan
want er is een oktobe actie: meiden van 12 tot en met 15 jaar krijgen 50 procent korting op de
contributie. Voor meiden tot en
met 11 jaar is het eerste jaar zelfs
gratis. Tevens is Waterloo op zoek
naar jongens van 4 tot en met 15
jaar. Meld je snel aan via e-mail:
vvwaterloojeugd@gmail.com of
via hyves en facebook: vvwaterloojeugd of ga op dinsdag om
17.30 uur langs bij de kantine aan
de Waterloolaan 3 in Driehuis.

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 13 oktober
houdt speeltuin De Veilige Haven
weer een bingo- en loterijavond.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie woonachtig
is in IJmuiden en geen vervoer
heeft, kan contact opnemen met
telefoonnummer 0255-527010 of
0255-518077. Dan wordt men
gehaald en na afloop weer thuisgebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin om
weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers
van de speeltuin.

Bomen
Velsen - De gemeente Velsen
laat jaarlijks haar bomen inspecteren. Uit deze inspectie blijkt dat
vier bomen direct gevaar opleveren voor de omgeving. Het gaat
hierbij om een beuk aan de Van
Tuylweg op de rotonde bij de kettingbrug Velserbeek, een kastanje aan de Wilgenstraat nabij
de Stadschouwburg, een Acer in
park Velserbeek en de beuk aan
de Leeuweriklaan bij de paddenpoel. De kwaliteit van deze bomen
is zodanig dat het niet verantwoord is om deze te laten staan.
Daarom worden deze bomen in
opdracht van de gemeente per
direct verwijderd. Dit gaat zonder
kapvergunning (noodkap).

Iepziekte
IJmuiden - Op het perceel van
Zeehaven IJmuiden (ter hoogte
van Koningin Wilhemlminakade
157 in IJmuiden, op het talud van
de Margadantstraat) staan tien
iepen die besmet zijn met de iepziekte. Om te voorkomen dat andere iepen worden besmet zullen deze besmette bomen volgende week door een aannemer
worden gekapt. De aannemer
zal de aanwonenden over deze
werkzaamheden informeren.
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Onderzoek in cold case
verdwijning Lisette Vroege

Grote Show De
Klavierschippers
IJmuiden - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober aanstaande
presenteert de gerenommeerde
Showaccordeonvereniging
De Klavierschippers met haar orkesten de jaarlijkse show. Deze
show heet ‘De Klavierschippers
op Avontuur’. Locatie is in het
LTS-gebouw aan de Briniostraat
12. Aanvang 20.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. Na de
show is er bal na met de IJmondplayers. Het is een heerlijk avondje uit. Kaartjes kunnen bestelt
worden bij Aaf Dekker, telefoon
0255-513873 of 06-22352435.
Nieuwe leden zijn altijd van harte
welkom bij De Klavierschippers.
Zangers, accordeonisten, gitaristen, drummers en geluidstechnici. De repetitieavond is op maandagavond van 19.00 tot 20.00
uur voor opleiding/ensemble en
voor het showorkest van 20.15 tot
22.30 uur. Locatie is de Driehoek
in Driehuis. Zie ook www.deklavierschippers.nl.

Velsen voor
de Derde
Wereld zoekt
donateurs
Velsen - Via de verkoopruimte
in het Solidariteitsgebouw werd
via Velsen voor de Derde Wereld jarenlang geld ingezameld
voor verschillende goede doelen
in ontwikkelingslanden. Nu er
sinds oktober 2011 geen verkoopruimte meer is, wil Velsen voor
de Derde Wereld donateurs zoeken voor projecten. In de nieuwsbrief en op de websie www.velsen3dewereld.tk zijn de verschillende projecten te volgen. Ook
staan er brieven op van mensen
die hulp (hebben) ontvangen.
Wie nog op zoek is naar goede
doelen waar kleding of huisraad
wordt herbruikt kan hiervoor in
de regio bijvoorbeeld heel goed
terecht bij Stichting OIG/IHD
via de welbekende containers in
Velsen. Voor Sams Kledingactie
kan men naar Haarlem of Aerdenhout. Voor huisraad naar de
kringloopwinkels in de regio.

Hennepkwekerij
ontruimd
IJmuiden - De politie heeft
dinsdagmiddag in een pand aan
de Kennemerlaan een in werking
zijnde hennepkwekerij ontruimd.
De agenten stelden een onderzoek nadat een getuige gemeld
had dat de ramen waren afgedicht en er een monotone zoomtoon hoorbaar was vanuit de woning. In het pand werden 238
kleine hennepplanten, assimilatielampen en andere benodigde
apparatuur aangetroffen.

Pieter Vermeulen blij
met oude schoolplaten
Driehuis - Tijdens opruimwerkzaamheden in Het Cachot, het
voormalige arrestantenlokaal, in
Oud-Velsen werden een aantal oude dierenplaten ontdekt die verscholen stonden achter een kast.
,,Het zijn oude platen die vroeger
de wanden van de scholen opsierden’’, vertelt VVD-raadslid Rob
van den Brink. ,,Hoewel de wandplaten door de jaren heen wel wat
zijn aangetast door vocht, vond ik
het zonde om ze zomaar weg te
gooien. Bij navraag bleek het Pieter Vermeulen Museum er belangstelling voor te hebben en zodoende kom ik ze vandaag even brengen’’, aldus Van den Brink.
Voorzitter van het bestuur, Joop
Waijenberg, die de platen in ontvangst nam, toonde zich verheugd
over het feit dat men in dit verband
aan het Pieter Vermeulen Museum
had gedacht. ,,In het kader van ons
60-jarig bestaan hebben we, naast
onze wisselende tentoonstellingen,

gedurende dit jaar ook een permanent overzicht over het ontstaan
en de historie van het museum en
daar passen deze wandplaten ook
prima bij’’, aldus de voorzitter.
Gevraagd naar de situatie wat betreft de plannen rond een mogelijke verhuizing van het museum van
de huidige, tijdelijke, locatie aan de
Driehuizerkerkweg naar een nieuw
onderkomen vervolgt hij: ,,Er wordt
momenteel onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om het museum een nieuwe plek te geven op
het strand, nabij het Binnenmeer.
In 2010 is hiertoe een, door nagenoeg alle fracties ondertekende, motie door de gemeenteraad
aangenomen met een oproep aan
het college om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot
herhuisvesting. En daar we nu al in
oktober 2012 zitten, kijken we met
steeds meer spanning uit naar de
resultaten van dit onderzoek.”

Regio - In het onderzoek naar
de sinds 1992 uit Haarlem vermiste Lisette Vroege, vindt er
vanaf maandagochtend 8 oktober in de twee sloten langs de
Heussensstraat en enkele aangrenzende groenstroken onderzoek plaats. Een rechercheteam van de politie Kennemerland werkt hierin samen met experts van het Nederlands Forensische Instituut en het Openbaar
Ministerie. In het water langs de
Heussensstraat werd op 30 oktober 1992 een schoen van Lisette
teruggevonden. Een paar dagen
eerder, op 26 oktober 1992, werd
haar tennisracket in een groenstrook vlakbij deze sloot aangetroffen. Op deze locaties is destijds al uitgebreid onderzoek verricht. Aangezien de politie nu
technisch betere onderzoeksmiddelen voorhanden heeft dan
twintig jaar geleden, is besloten het onderzoek opnieuw uit
te voeren. Het onderzoek zal vermoedelijk meerdere dagen in
beslag nemen.
De toen 27-jarige Lisette Vroege is vermist sinds woensdagavond 3 juni 1992. Vanaf tennisclub WOC in Overveen besloot
ze die betreffende avond rond
21.30 uur naar huis te gaan. Ze
woonde aan de Kleverparkweg
in Haarlem. Lisette vertrok met
de auto en even na 21.30 uur is
gezien dat ze arriveerde bij haar
woning. Als haar vriend een half
uurtje later thuiskomt, is Lisette
in geen velden of wegen te bekennen. Tot op de dag van vandaag is Lisette spoorloos. Omdat
de zaak nooit opgelost is en de

nabestaanden nog steeds niets
weten over het lot van hun dierbare, is de zaak in 2011 opgepakt als cold case. Dit houdt in
dat een nieuw geformeerd onderzoeksteam met de kennis van
nu, de bevindingen vanaf 1992
naloopt, opnieuw met getuigen
praat en het publiek vraagt om
informatie. Een onderzoek op
deze locaties maakt logischerwijs deel uit van het onderzoek
omdat hier destijds eigendommen van Lisette zijn aangetroffen. In januari van dit jaar is er
in het tv-programma Opsporing
Verzocht uitgebreid stilgestaan
bij de verdwijning van de Haarlemse. Aan het publiek werden
meerdere vragen gesteld. Dit leverde tips op die in onderzoek
zijn. De informatie die in januari is uitgezonden in Opsporing
Verzocht is via onderstaande
link terug te vinden: http://www.
avro.nl/tv/programmas_a-z/opsporing_verzocht/zaken_deze_
week/20111220/haarlem_vermissing.aspx

Stormvogels pakt punten
Velsen - De verre reis naar IJsselstein met de luxe bus van Jan de
Wit bracht de spelers met begeleiding en enkele gasten ruim op
tijd op sportpark Groenvliet om de
strijd tegen V.V.IJ aan te vangen en
te kunnen aanschouwen. De wedstrijd eindigde ditmaal in een 2-3
overwinning voor de mannen van
trainer Dick Jan Ente . Hiermee
werd een vijfde plaats op de ranglijst behaald met zelfs één wedstrijd minder gespeeld dan de eerste VIER geplaatste. Een bemoedigend begin voor een verjongde ploeg gemengd met wat oudere die voorlopig onontbeerlijk zijn.
Aan beide kanten vielen er veel
kansen. Marc Tol liep al in de 10
minuut tegen geel aan , hetgeen
logies zijn spel zou gaan beïnvloeden. In de 40 minuut scoorde VVIJ
(1-0). Aan beide kante schepte men terdege doelrijpe kansen
en het spel was het aanzien zeker waard , echter bleef de afwerking uit en ging men met deze stand de rust in nadat doelman
Jan Ziere wel enkele malen handelend moest optreden. De met
jonge spelers (Brian van Laar, Fernando Alphenaar, Yves Wirjosemi-

to, Yilmaz, Zuidema) aangevulde
selectie ploeg van trainer Dirk Jan
Ente gaf na de thee druk met Kevin Sterling voor Fernando Alphenaar in het veld. Een gouden wissel want Kevin zou zelfs twee doelpunten voor zijn rekening nemen
waardoor Stormvogels op een 1-3
voorsprong kwam te staan. Daarvoor had namelijk Ronnie Nolles
uit een voorzet van Henk Swier
reeds de tweede treffer in het netje gebracht. Stormvogels beweeglijk en met lef spelend, verzuimde
de voorsprong verder te vergroten.
VVIJ slaagde erin onder de druk
vandaan te komen en wisten de
stand uit een rebound op 2-3 te
brengen.
Bij Stormvogels had men eerst
Marc Tol voor Verwer en later Nolles voor Zuidema gewisseld.
Men kan terugzien op een leuke
attractieve wedstrijd met als resultaat een zeer verdiende overwinning. Zondag a s is de tegenstander DEM, ditmaal op sportpark
Zeewijk aanvang 14.00 uur Een
altijd onvoorspelbare uitslag legt
hier ten grondslag maar gezien de
behaalde resultaten zijn de vogels
niet kansloos.

Grappig straattheater
in Velserbroek
Velserbroek – Winkelcentrum
Velserbroek houdt regelmatig
leuke activiteiten om het winkelen nog leuker te maken. Zaterdag kwam er straattheater op
bezoek.
Vooral de kinderen genoten van
de malle clown die rode neuzen uitdeelde en de steltlopers
in hun mooie kleren die wel leken op die van het Venetiaanse

carnaval. Er waren ook leuke en
gekke voertuigen om op te fietsen.
De jongleur was niet alleen om
naar te kijken. Hij leerde de kinderen leuke trucs, zoals jongleren met ringen of schoteltjes
ronddraaien op een stokje. En
dat laatste kun je beter in het
winkelcentrum doen dan thuis
bij je moeder. (Karin Dekkers)
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TVIJ opent
het seizoen
met eerste
teamwedstrijd

Allerzielen Velsen Verlicht
Santpoort-Zuid - Op 7 november wordt voor de vierde keer Allerzielen Velsen Verlicht op begraafplaats De Biezen georganiseerd.
Net als voorgaande jaren is er
voorafgaand aan de viering de
mogelijkheid om in een workshop uw eigen kaars te maken,
ter herinnering aan uw overleden dierbare(n). Op de buitenzijde van de kaars kunt u uw herinnering in tekst of tekening weergeven.
Deze kaarsen, in de vorm van
accubakken, worden voorzien
van waxinelichtjes zodat uw tek-

sten en tekeningen verlicht worden en daardoor leesbaar zijn.
De kaarsen zullen een speciaal
plekje krijgen tijdens de viering
op de Biezen waarna u ze kunt
meenemen naar huis.
De kosten voor deze workshop
zijn 3,50 euro, inclusief materiaal,
en wordt gehouden op woensdag avond 17 oktober in de Gemeentelijke wijkpost, W. Daniëlslaan 53. Start 19.30 uur en om
ongeveer 21.30 uur is de workshop afgelopen. U kunt zich opgeven via info@allerzielenvelsen.
nl of telefonisch, Els Zorgdrager,
telefoon 06–36426123.

Strakke Hiphop-moves
in Witte Theater
IJmuiden - Het is een roerige
wereld. De geschiedenis herhaalt zich; crisis, vervreemding,
hokjes denken. Niks is zeker,
maar één ding staat vast: HipHop is terug op de straat en het
vertelt de waarheid.
Solid Ground is de eerste hiphopschool van Amsterdam. Jonge dansers kunnen onder professionele begeleiding hiphoptechnieken leren beheersen. ‘Ci-

ty Rhythm’ is een show met jonge dansers van Solid Ground
aangevuld met professionals uit
de Nederlandse hiphopscene en
academies. Verschillende dansstijlen zoals breakdance, popping, locking en moderne dans
bundelen zaterdag 13 oktober
(20.30 uur) hun krachten om de
waarheid ten tonele te brengen.
Zie ook www.solidgroundmovement.nl.

‘Footnote’ op het witte
doek van Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 11 en
woensdag 17 oktober om 20.30
uur draait het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257 de film ‘Footnote’.
Uriel en zijn vader Eliezer zijn
beiden hoogleraar in de Talmoed
aan de Hebreeuwse Universiteit
van Jeruzalem. Terwijl Uriel al
meerdere malen erkenning voor
zijn werk heeft gekregen, heeft
Eliezer gedurende zijn loopbaan
nog niet meer weten te bereiken
dan een vermelding in een voetnoot.

Maar wanneer Eliezer tot zijn
verrassing te horen krijgt dat hij
de prestigieuze nationale prijs
van Israël zal ontvangen, zijn de
rollen opeens omgedraaid. Uriel
kan zijn jaloezie nauwelijks onderdrukken en komt in een gewetenstrijd terecht. Zal hij zijn
vader een succes gunnen of het
toch saboteren?
Bekroond met maar liefst elf Israëlische filmprijzen, Oscarnominatie Beste Buitenlandse Film en
Prijs Beste Script Cannes. Toegang 7,50/5,50 euro

Na je 88e nog kinderen
Regio - Uit een nalatenschap
heeft de 88-jarige Kitty de Vries
geld ontvangen. Zij vernam, dat
er dringend geld nodig was,
voor een tehuis voor noodlijdende kinderen in Namibië in het
dorp Omega in Afrika. Het ging
om weeskinderen, en kinderen
die door hun ouders werden verwaarloosd. Dit tehuis is dankzij de nalatenschap gebouwd.
Er wonen nu tussen de 20 en 25
kinderen. Op zaterdag en zondag komen er 40 tot 50 kinderen naar het huis, die de hele
dag blijven, ook om te eten. Vanwege deze extra mondjes is er
steeds meer geld nodig. Daarom
zoekt Kitty de Vries nu de publiciteit, om zo aandacht te vragen voor het kindertehuis. Donaties zijn noodzakelijk. Hiervoor is
ABN-AMRO Bank ten name van

Children Home Kitty rekeningnummer 46.05.30.208 geopend.
Kitty de Vries is geboren als
schippersdochter. Haar huwelijk
is kinderloos gebleven. Zij heeft
altijd anderen in nood gesteund,
zieken bezocht en mensen opgevangen. Zij is nu zelf lichamelijk beperkt. Toch zit zij veel achter haar naaimachine om kinderkleertjes te naaien van stof die
zij heeft gekregen. Als door een
wonder heeft zij op hoge leeftijd
20 kinderen gekregen. Dat is iets
om blij en dankbaar voor te zijn.
Kitty vraagt u, om haar te helpen, de kinderen in Namibië te
helpen.
Stort u alstublieft zo af en toe
wat op de rekening van de Stichting. Kitty en ‘haar kinderen’ zijn
u er zo dankbaar voor. Alle giften
zijn fiscaal aftrekbaar.

Stripexpositie over
diversiteit in de liefde
IJmuiden – In de Centrale Bibliotheek IJmuiden, aan het
Dudokplein, hangt in oktober
en november een bijzondere stripexpositie over de liefde. Met strips van tekenaars
als Jan Kruis, Gerrie Hondius
en Eric J. Coolen over homoen heteroseksuele verliefdheid
en liefde.
De expositie Lang leve de liefde is niet alleen divers in zijn
liefde maar ook divers in zijn
vorm, vormgeving en kleur.
Haarlem Roze Stad heeft de expositie samengesteld, Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland is de initiatiefnemer om
deze in de Centrale Bibliotheek
IJmuiden te exposeren. Doel is
de acceptatie van homo- en biseksualiteit te vergroten. Zondagmiddag 14 oktober is – ook
in de bibliotheek in IJmuiden de IJmondse versie van de landelijke coming out dag. Centraal staan dit jaar regenbooggezinnen: gezinnen met ouders
van hetzelfde geslacht.

De stripexpositie bevat tekeningen en (foto)strips die zijn
gepubliceerd op websites, in
stripalbums en tijdschriften.
De striptekenaars zijn: Alex van
Koten, Floor de Goede, Gerrie
Hondius, Jan Kruis, Margreet
de Heer, Sander Out, Marjolein
van Haaften en Ype Driessen.
Met uitzondering van Kruis
komen alle striptekenaars uit
Noord-Holland.
De nieuwe strip van Jan Kruis,
Kwynk, gaat over een regenbooggezin. In het geval van
hoofdpersoon Kwynk gaat het
om een gezin met twee vaders: Jan, Jan en hun kinderen.
Ook van Kwynk zijn een aantal
strips te zien op de expositie.
Tijdens de openbare bijeenkomst over regenbooggezinnen op zondagmiddag 14 oktober 2012 zijn stripboeken van
Kwynk te koop. Stripexpositie
Ik ook van jou, Centrale Bibliotheek 3 oktober tot en met 20
november. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Het Zandhuis

Benefietmiddag voor
EHBO bij Zeehonden
IJmuiden – Zoals u eerder in
deze krant heeft kunnen lezen heeft EHBZ, Eerste Hulp bij
Zeehonden, problemen met de
auto die zij als ambulance nodig hebben. De auto is aan vervanging toe, maar geld is er eigenlijk niet. Daarom wordt op
zondagmiddag 14 oktober een
grote benefietmiddag gehouden voor EHBZ in het Zandhuis aan Kennemerboulevard
330, IJmuiden aan Zee. De aanvang is om 15.00 uur. De toegang is vrij.
Verschillende artiesten zullen
belangeloos optreden voor dit
goede doel. Het is inmiddels
een hele lijst artiesten geworden, waaronder Cock Zwanenburg, Robin Razz, Mare, Erik
en Josephine de Ruijter, Kimberly en Robin Moojen. Tijdens
de middag hoopt men op een
mooie bijdrage van de aanwezigen en veel nieuwe dona-

teurs. Ook komt er een rad van
avontuur met mooie prijzen en
er wordt nog gewerkt aan een
grote trekker voor de middag,
maar dat is nog een verrassing.
EHBZ zorgt ervoor dat aangespoelde zeehonden worden opgevangen en voor verzorging
naar de Zeehondencrèche van
Lenie ‘t Hart worden gebracht.
Maar ook zorgen zij ervoor dat
dode zeedieren worden weggehaald, zodat het strand schoon
blijft. Dat doen zij, met een auto
en enkele vrijwilligers, voor het
hele strandgebied van Zandvoort tot aan Castricum. Deze
hardwerkende vrijwilligers betalen vaak uit eigen zak voor
kosten die zij maken.
Nu is hun ambulance zo slecht
geworden dat zij er niet te ver
mee kunnen rijden. Ze zijn op
zoek naar een nieuwe auto,
maar wie gaat dat betalen? Zie
ook www.ehbz-velsen.nl.

Velserbroek - Afgelopen zaterdag was de eerste teamwedstrijd van dit seizoen. In Heerhugowaard waren er vier teams van
TVIJ vertegenwoordigd. In de klasse C sprongen Britney Steenbergen, Tessa Koster, Annick Houthuizen en Tara Huveneers een prima wedstrijd. De dames hebben
een mooie tweede plaatst kunnen
bemachtigen. Ze kwamen net een
tiende punt te kort om de eerste
plaats te kunnen veroveren. Britney Steenbergen was in het individuele klassement de sterkste
van de deelnemers. Zoë Hekelaar,
Marit Rijntjes, Pien Reus en Siebe Wielenga kwamen uit in de Dklasse. Helaas ging het de springers iets minder goed af en hebben de zevende plek gehaald. In
de klasse E kwamen twee teams
voor TVIJ uit. Voor team E3 kwamen Terra Broertjes, Mara Smelt,
Myra Velthuyzen en Britt Klous uit.
Ook dit team heeft prima gepresteerd, ze gingen voldaan naar huis
met een derde plaats. Het tweede team (E4) werd vertegenwoordigd door Bodine en Leanne Timmerman, Ruben Walkeuter en Manou Schreurs. Voor dit team was
het de eerste keer dat ze voor TVIJ
uit mochten komen. Hun verlieten de wedstrijd met een achtste
plaats. Aanstaande zaterdag komen de teams opnieuw in actie in
Küdelstaart.

Ruim 32 miljoen
euro voor Alpe
d’HuZes 2012
Regio - In 2012 hebben de deelnemers aan Alpe d’Huzes ruim
32 miljoen euro bijeen gebracht.
8.000 fietsers (en lopers) gingen
de gevreesde berg op voor het
goede doel: onderzoek naar kanker en verbeterde zorg voor patiënten. Ook in Velsen hebben
sportievelingen meegedaan aan
Alpe d’HuZes. Media hebben veel
aandacht besteed aan de zesde
editie van dit sportspektakel. Ook
volgend jaar is er weer een editie.
Dan zullen ook basisscholen geld
gaan inzamelen onder het kopje
Alpe d’HuKids.

‘Om te zingen
naar de kerk’
IJmuiden - De geplande zangavond in Ichthuskerk op 13 oktober gaat niet door. Dit is besloten omdat op dezelfde avond in de
Petrakerk aan de Merwedestraat
drie gerenommeerde Mannenkoren een concert geven, waaronder
het Christelijk Mannenkoor IJmuiden. De volgende zangavond in
de Ichthuskerk is nu op zaterdagavond 24 november om 19.30 uur.
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Hondencontrole is gestart
De firma ATMP uit Almere begint
in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort met een hondencontrole. Aan de hand van de belastingadministratie van de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van
honden controleren.

Wie een hond heeft, moet dat melden bij de gemeente en moet hondenbelasting betalen. De gemeente
verstuurt de aanslagen daarvoor. Om
dat goed te kunnen doen, controleert
de gemeente regelmatig hoe het met
het hondenbezit in Velsen gesteld is.
Als u niet thuis bent, zal de controleur ter plaatse beoordelen of er wel
of niet één of meer honden aanwezig
zijn. De controleur laat dan een informatiebrief met een aangiftebiljet
hondenbelasting achter. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren
met een door de gemeente verstrekt
legitimatiebewijs.
Heeft u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen, dan kunt

u uw hond (alsnog) aanmelden bij
de afdeling Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en
Invordering van de gemeente, telefoon 0255-567322. U kunt het ook
afhalen bij het Klanten Contact Centrum op het stadhuis, Dudokplein 1,
1970 AL IJmuiden of downloaden
van de gemeentelijke website, www.
velsen.nl./ digitaal loket./producten
en diensten/ hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden.
Wanneer u geen aangifte doet, en
de hondencontroleur treft wel een
hond aan, moet u niet alleen de aanslag hondenbelasting betalen maar
ook een wettelijke geldboete.
Tarieven voor honden:
• Voor de eerste hond € 95,94
• Voor de tweede hond € 121,53
• Voor iedere hond boven het
aantal van twee € 136,51
• Voor kennels € 672,65.
Meer informatie over hondenbelasting op www.velsen.nl.

Velsen verzameld
De gemeente Velsen heeft een
verzameling van voorwerpen die
betrekking hebben op het verleden van Velsen. Een aantal van
deze voorwerpen zijn geschonken aan de gemeente. In november wordt een deel van deze verzameling door middel van een internetveiling aan de burgers van
Velsen te koop aangeboden.

De gemeente Velsen roept de personen op die in het verleden voor deze verzameling een schenking hebben gedaan en deze schenking terug
willen hebben, om contact op te nemen met de gemeente via gemeenteverzameling@velsen.nl of telefoonnummer 140255. Eind oktober
wordt op de gemeentelijke infopagina en via de website meer informatie gegeven over de veiling.

Vier oud-burgemeesters
brengen bezoek aan Velsen
Burgemeester Weerwind heeft vier
oud-burgemeesters ontvangen voor
een bezoek aan Velsen. Op woensdag 3 oktober deden ze ‘hun’ oude
gemeente aan.

De heer drs J. Reehorst (1973-1977),
de heer mr P.J. Molendijk (1978-1987),
mevrouw A. van Dok-van Weele (19901994) en de heer mr A.Ph. Hertog
(1995-2000) waren daarbij aanwezig.
De heer mr P.A.G. Cammaert (2003-

2009) was helaas verhinderd wegens
ziekte. Burgemeester Weerwind heette hen welkom op zijn kamer. Daarna
volgde er een busrit door de gemeente.
Tijdens deze rondrit brachten drie projectleiders de gasten op de hoogte van
de vele ontwikkelingen die Velsen de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Alle aanwezigen genoten van de bijeenkomst en de oud-burgemeesters gingen na afloop van de middag voldaan
naar huis. (foto: Reinder Weidijk).

Partnerlogo CJG bevestigd
Het partnerlogo van het Centrum voor Jeugd en Gezin werd op 4 oktober
2012 bevestigd door Annette Baerveldt, wethouder Jeugdbeleid van de gemeente Velsen, samen met Zwan Hutten, directeur OCK Het Spalier in Santpoort-Noord. (Foto: Ko van Leeuwen)
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IJmond Bereikbaar
Voordelig openbaar vervoer in
de IJmond (en meer) – dat is de
IJmond Bereikbaar Pas. Ook in
Velsen verkrijgbaar via de werkgevers.

Winnaar iPhone-actie
Burgernet bekend
Burgernet is onlangs een wervingscampagne gestart, om op
zoek te gaan naar zoveel mogelijk nieuwe deelnemers aan Burgernet. Hieraan was een prijs een iPhone - verbonden. Martijn
Goedknegt is de winnaar geworden.

De 22-jarige Haarlemmer heeft
tientallen nieuwe mensen geworven
voor Burgernet. Hij kreeg vrijdagochtend 5 oktober de gloednieuwe
iPhone 4 uit handen van Bert Bruijn,
Burgemeester Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en tevens portefeuillehouder Burgernet.
Winnaar Martijn Goedknegt was
erg blij met zijn prijs: ‘Mijn broer
was al lid van Burgernet en maakte
mij hierop attent. Ik ben erg geïnteresseerd in alles wat met veiligheid

De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die ’s avonds ondersteuning willen geven en/of die op de dag
zelf kunnen helpen met het opbouwen.
Voor het aankleden van de viering
zijn ze op zoek naar: oude petroleumstellen, Perzisch tafelkleed, antiek of oud uitziend dressoir, foto-

IJmond Bereikbaar is een gezamenlijk initiatief van overheden en bedrijfsleven om de bereikbaarheid en
de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren.

Gewoon homo zijn
theek Velsen aan het Dudokplein 16
in IJmuiden. Kijk voor meer informatie en het programma op www.
velsen.nl.

en opsporing te maken heeft. Ook
heb ik zelf een aantal familieleden
hierop attent gemaakt. Later zag ik
de iPhone actie en toen ben ik nog
even doorgegaan met werven’, aldus
Martijn. Burgemeester Bruijn vertelt tijdens de uitreiking: ‘De betrokkenheid binnen een kleine gemeente is groot waardoor mensen zich
sneller aanmelden. Burgernet moet
breder ingezet worden door bijvoorbeeld burgers in te schakelen voor
hulpverlening op straat. Als in het
burgernetwerk goed wordt samengewerkt kunnen we veel bereiken.’

Op zondagmiddag 14 oktober is
de IJmondse versie van de landelijke Coming Out Dag.

De iPhone-actie was zo succesvol
dat Burgernet heeft besloten met
een vervolg te komen. Deze nieuwe actie loopt tot 15 december a.s.
en ook nu kun je een iPhone winnen. Kijk voor de spelregels op www.
mijnburgernet.nl.

WMO: eigen kracht staat voorop

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 7 november vindt
voor de vierde keer de viering van
Allerzielen Velsen Verlicht plaats
op begraafplaats de Biezen in
Santpoort-Noord. Voor deze viering is de organisatie op zoek
naar vrijwilligers en materiaal.

De IJmond Bereikbaar Pas geeft onbeperkt toegang tot het openbaar
vervoer per bus in de IJmond en van
de OV-fiets op meer dan 225 locaties
door heel Nederland. Met de IJmond
Bereikbaar Pluspas kunt u zelfs onbeperkt gebruik maken van de Fast
Flying Ferry tussen Velsen en Amsterdam.
Via uw werkgever kunt u een zeer
voordelige openbaar vervoer pas
aanschaffen. Informeer bij uw werkgever of kijk op www.ijmondbereik-

baar.nl voor meer informatie. Daar
vindt u ook het laatste nieuws over
wegwerkzaamheden en live webcambeelden van de Velsertunnel.

lijstjes en schilderijen, lampenkappen en grote horecapannen voor op
gas.
Op maandag 29 oktober vindt in de
gemeentelijke wijkpost , W. Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, een informatieavond plaats voor de vrijwilligers.
Toegelicht wordt wat Allerzielen
Velsen Verlicht inhoudt, wat de
werkzaamheden voor de vrijwilligers zijn en u kunt aangeven waar uw
interesse ligt.
Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.

Een dag die bedoeld is om de sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. In dit kader wordt
er in de bibliotheek van Velsen aandacht besteed aan het thema ‘regenbooggezinnen’. Dit zijn gezinnen met homo, lesbische, bi of transgender-ouders. Burgemeester Weerwind zal deze middag openen. Iedereen is welkom op zondag 14 oktober
van 15.00 tot 18.00 uur in de Biblio-

Nieuwe manier van werken
Mensen aanspreken op wat ze
wél kunnen. Passende, persoonlijke oplossingen. Veel aandacht
voor het eerste gesprek. Dat
zijn een paar kenmerken van de
nieuwe manier van werken met
de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De invoering gaat 1 november beginnen.

Sommige groepen in de samenleving hebben moeite met ‘meedoen’,
met de dingen in het dagelijks leven. Denk aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De gemeente moet haar
inwoners daarbij ondersteunen en
dat doet zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 1 november kijkt de gemeente
meer dan voorheen samen met de
klant naar wat iemand zelf nog kan,
waar het probleem precies zit, en

wie kan meehelpen aan een oplossing. In de praktijk houdt dit in dat
een medewerker van de gemeente
in een persoonlijk gesprek bij mensen thuis nagaat wat het probleem
precies is en wat iemand al zelf
heeft gedaan om tot een oplossing
te komen. Soms blijkt dat mensen
het probleem zelf kunnen oplossen, soms is ondersteuning van de
gemeente nodig. In alle gevallen
wordt er altijd uitgegaan van de eigen kracht.
Voor huidige klanten van de Wmo
verandert er niets aan de hulp en
ondersteuning die ze nu krijgen.
In de gemeentelijke Infopagina
wordt de komende weken vaker
over de WMO geschreven. Voor
vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente: 140255.
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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 29
september tot en met 5 oktober
2012 de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

w12.000443 Hoofdstraat 154 Santpoort-Noord, veranderen en vergroten woning naar winkel met bovenwoning (01/10/2012), w12.000442
Meervlietstraat 74 Velsen-Zuid,
vergroten garage (01/10/2012),
w12.000441
Krommeland
77
Velsen-Zuid,
vergroten
garage
(01/10/2012), w12.000444 Hageveldlaan 4 Santpoort-Noord,
plaatsen
erker
(02/10/2012),
w12.000449 Duin-en Kruidbergerweg 60 Santpoort-Noord, kappen 1
beuk (03/10/2012), w12.000448
Van Leeuwenstraat ong. IJmuiden t.h.v. nr. 56, kappen boom
(03/10/2012), w12.000447 Wijkerstraatweg ong. Velsen-Noord,
plaatsen stand-alone pinautomaat
(03/10/2012), w12.000446 Kopslaan 27 Santpoort-Zuid, kappen
boom (03/10/2012), w12.000450
Doorneberglaan 196-240 en Zeewijkplein 31-33 te IJmuiden, vervangen balkonhekken, privacyschermen en galerijhekken (04/10/2012),
w12.000457 Wijnoldy Daniëlslaan 35 Santpoort-Zuid, kappen 1
eik (05/10/2012), w12.000456 Zadelmakerstraat ong. Velserbroek
t.o. nr. 150, plaatsen reclametekst
(05/10/2012), w12.000454 Middenduinerweg 44 Santpoort-Noord,
kappen omgevallen dode populier
(05/10/2012), w12.000452 Plein
1945 nr. 55 IJmuiden, plaatsen lichtreclame op de luifel (05/10/2012),
w12.000462 Corverslaan 2 Velsen-Noord,
plaatsen
laadkuil
(03/10/2012)

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
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure – ter inzage ontwerpomgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
w12.000380 President Steynstraat
15 IJmuiden – het tijdelijk in gebruik
nemen van een woning als kantoorruimte.
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 ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 12 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 de ontwerpomgevingsvergunning. 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):
w12.000263
Zadelmakerstraat
150 Velserbroek, plaatsen van reclame-elementen
(05/10/2012),
w12.000337 Liniepad 46 Velserbroek,
oprichten
berging
(05/10/2012), w12.000362 Molenveltlaan 4 Santpoort-Noord, verhogen nok, plaatsen dakkapel, wijzigen

trappenhuis, plaatsen erker en kappen boom (08/10/2012), w12.000374
Westbroekerweg 107 Velserbroek,
plaatsen erfafscheiding en pergola
(04/10/2012), w12.000383 Watervlietstraat 1 Velsen-Noord, wijzigen
kozijn in de voorgevel (01/10/2012).
Evenementen
De Burgemeester heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i12.008595 Santpoort-Noord, Intocht Sint Nicolaas, 24 november
2012 (04/10/2012)
i12.008828 Driehuis, parade van
leerlingen van het Ichtus Lyceum, 18 oktober 2012 (11/10/2012)
Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op grond van art
2.12 de volgende vergunning(en)
verleend voor het maken van film
en/of foto opnamen:
i12.009749 Omgeving Torenstraat
te Velsen-Zuid, film foto-opnamen
11 oktober 2012 (09/10/2012)
i12.009748 Omgeving Torenstraat
en park Velserbeek te Velsen-Zuid,
film foto-opnamen 11 oktober 2012
(09/10/2012)
i12.009747 Omgeving Torenstraat
te Velsen-Zuid, film foto-opnamen
25 oktober 2012 (09/10/2012).
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Raadsplein 17 en 18 oktober 2012: sessie en carrousel
Woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober 2012 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de
vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de raadsbrede sessie van 17 oktober 2012 is als volgt:
Agenda voor de Carrousel
Raadzaal
Punt 1
19.30-22.00 Begroting 2013 gemeente Velsen
Woensdag 17 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting 2013 in een
openbare sessie van het Raadsplein, aanvang 19.30 uur. De fracties geven aan
de hand van een aantal thema’s een eerste oordeel over de begroting. Aan het
begin van de sessie kan over de begroting worden ingesproken
Insprekers dienen zich wel aan te melden bij de griffie uiterlijk dinsdag 16
oktober, 16.00 uur.: tel. 0255 567502 of e-mail: griffier@velsen.nl
In de raadsvergadering op donderdag 8 november 2012 spreken de fracties
hun algemene beschouwingen uit en lichten ingediende moties en amendementen toe. Het college van burgermeester en wethouders geeft hier een reactie op.
Maandag 12 november 2012 discussiëren de raadsleden aan de hand van een
aantal thema’s over de begroting 2013. Aan het eind van deze raadsvergadering worden eventuele wijzigingen en voorstellen in stemming gebracht.
Daarna stelt de gemeenteraad de begroting 2013 vast.
In de begroting 2013 staat wat de gemeente Velsen in 2013 wil bereiken en
hoeveel dat kost. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2013 is gekeken
naar het collegeprogramma 2010-2014 ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’
en de Visie op Velsen 2025: kennisrijk werken in Velsen.
De agenda voor de Carrousel van 18 oktober 2012 is als volgt:

Agenda voor de Carrousel
Raadzaal
Punt 1
19.30-21.00 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek
Commissieruimte 1
Punt 2
19.30-21.00 Verordening maatschappelijke ondersteuning
Commissieruimte 2
Punt 3
19.30-21.00 Stadspas
Raadzaal
Punt 4
21.30-23.00 Welzijn nieuwe stijl
Commissieruimte 1
Punt 5
21.30-23.00 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
Commissieruimte 2
Punt 6
21.30-23.00 Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel
Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot
uiterlijk woensdag 17 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in de vergadering van 2
oktober 2012 hebben besloten:
- de beleidsregels re-integratie
WWB,. IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen vast te stellen.
Samenvatting
De beleidsregels re-integratie WWB,
IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen zijn een uitwerking van de Reintegratieverordening WWB, IOAW

en IOAZ 2012 gemeente Velsen. In
de beleidsregels zijn de wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand en
het vervallen van de Wet Investeren
in Jongeren per 1 januari 2012 verwerkt.
Ter bevordering van de samenwerking op het gebied van werk met de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest en sociale werkvoorziening de Meergroep zijn de beleidsregels IJmondiaal vastgesteld. De beleidsregels zijn gebaseerd op de kadernota “Naar één organisatie voor

werk” die eerder IJmondiaal is vastgesteld.
De beleidsregels hebben tot doel zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te begeleiden naar werk binnen het beschikbare budget. Om dit
mogelijk te maken zijn de uitstroompremie en de activiteitenpremie vervangen door de inkomstenvrijlating
en is de loonkostensubsidie in hoogte en duur teruggebracht.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking

op de dag na publicatie en met terugwerkende kracht tot 1 april 2012
mits dit in individuele gevallen geen
nadelige consequenties heeft.
Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling
Algemene Zaken. De beleidsregels
worden ook gepubliceerd in de Regelingenbank. Deze is te raadplegen
via de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij met gebruikmaking van artikel 2:5, lid 1 en 2 van de
gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009
in hun vergadering van 11 september
2012 hebben besloten tot de vaststelling van:
Nadere regels aankondigingborden gemeente Velsen 2012.

Deze nadere regels treden in werking
op de dag na officiële bekendmaking
ervan, dus op 12 oktober 2012.
De nadere regels liggen gedurende
twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling
Algemene Zaken. De nadere regels
worden ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.Velsen.nl

Zo dicht mogelijk gelegen bij de
gemeenschappelijke toegangsdeur t.b.v. Driehuizerkerkweg
56, te Driehuis
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend












Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:





Verkeersmaatregel

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Zeeweg 239, te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Doorbraaktechnologie
bij Tata Steel in IJmuiden
IJmuiden - Bij Tata Steel in
IJmuiden is vandaag de tweede proefcampagne van het ULCOS HIsarna-project gestart,
die kan leiden tot een nieuwe
manier van staal maken. ,,We
zijn bij Tata Steel heel trots op
het HIsarna-project, dat een
doorbraak kan betekenen in
de staalindustrie”, aldus Karl
Köhler, Managing Director en
Chief Executive Officer van Tata Steel in Europa. ,,Als dit project slaagt, kan er in de toekomst staal worden gemaakt
met aanzienlijk minder CO2uitstoot. HIsarna is het levende bewijs van het commitment
van de Europese staalindustrie
om door het bedenken en ontwikkelen van slimme technologische oplossingen bij te dragen aan het verduurzamen van
onze samenleving”, stelt Köhler.
Vandaag werden de branders
aangestoken, die de HIsarna oven op de juiste tempera-

tuur brengen. Over twee weken
kan dan worden gestart met de
proeven om volgens het nieuwe procedé ruwijzer te maken.
Tijdens de eerste proefcampagne in het voorjaar van 2011
is aangetoond dat de theorie
achter deze doorbraaktechnologie daadwerkelijk resulteert in het maken van vloeibaar ruwijzer. Daarmee was
de sprong van tekentafel naar
praktijk gemaakt. Nadat er diverse verbeteringen zijn doorgevoerd in de procedures en
de HIsarna-fabriek op verschillende punten is aangepast, is
de installatie nu gereed voor
de tweede proef. De doelstelling van de tweede campagne is om meerdere aaneengesloten dagen ruwijzer te maken
volgens het nieuwe procedé.
Deze proefperiode zal zo’n zes
weken in beslag nemen, waarna de resultaten worden geevalueerd.

Om in een hoogoven ruwijzer te
kunnen maken, moeten ijzererts en kolen worden voorbewerkt tot sinter (brokken ijzererts), pellets (bolletjes ijzererts)
en kooks. Dat gebeurt in aparte sinter-, pellets- en kooksfabrieken. Het revolutionaire karakter van de HIsarna-technologie is gelegen in het feit dat
ijzererts en kolen zonder voorbewerking rechtstreeks in het
nieuwe type oven kunnen worden ingebracht. Indien dit project succesvol is, zou over tien
tot twintig jaar een complete
stap van het staalproductieproces geleidelijk kunnen worden
uitgefaseerd. Dat betekent dat
er bij het maken van staal 20%
minder CO2-uitstoot plaatsvindt ten opzichte van het huidige productieproces.
HIsarna maakt onderdeel uit
van het ULCOS-programma
(Ultra-Low CO2 Steel making)
en wordt gezien als een van de

meest kansrijke methodes om
de CO2-uitstoot in het staalproductieproces aanzienlijk te
verminderen.
Europese staalbedrijven, mijnbouwbedrijven Rio Tinto en
LKAB en diverse onderzoeksinstanties werken gezamenlijk aan

dit project. HIsarna wordt financieel ondersteund door de Europese Unie en het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie.
De doorbraaktechnologie achter
HIsarna is deels bij Tata Steel in
IJmuiden bedacht.

