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Rozenbeek op tv
Velserbroek - Dinsdag werden 
bij basisschool De Rozenbeek 
tv-opnames gemaakt voor Kids 
Top 20. Presentatrice Monique 
Smit nodigde de kinderen van 
groep 8 uit in de opgebouwde 
studio. De leerlingen waren bij 
voorbaat al aan het zingen en 
springen. Op bezoek kwamen 
zangeres Femke, de winnares 
van het Junior Songfestival, en 
Sharon Doorson van The Voice 
of Holland. De leerlingen waren 
niet meer te houden bij deze 
optredens en zongen en dans-
ten enthousiast mee. De uitzen-
ding is te zien op Zapp, zater-
dag om 08.15 uur of zondag om 
15.00 uur. 

Grote Boterbloem wint 
stratenvolleybaltoernooi
Velserbroek - De sportieve da-
mes van de Grote Boterbloem 
zijn kampioen geworden van het 
HHI-Metaalwerken Dames Stra-
ten Zaalvolleybaltoernooi Velser-
broek. Zij wonnen zaterdag de 
titel en krijgen een eervolle ver-
melding van dit feit onder hun 
eigen straatnaambord, eeuwige 
roem dus.
Alle volleybal spelende dames 
werden zaterdag feestelijk ont-
vangen door de sponsors. Met 
een sleutelhanger en APK bon 
van Auto RC uit Velserbroek en 
een 2 is 1 ticket van SnowPlanet 
waren zij bij aanvang allemaal al 
winnaars.
Twintig straten gingen zaterdag 
de strijd aan met elkaar. Veel pu-
bliek kwam opdagen om de da-
mes aan te moedigen. Het span-
nendst was het toch wel in de fi -
nalestrijd tussen de A. Mollet-
straat en de Grote Boterbloem. 
Maar er waren nog meer prijzen: 
Beste Speelster is Els Steenstra-
Toussaint, zij won niet alleen de 
trofee, maar ook een weekend 
rijden in een cabrio van Auto RC 
Velserbroek. Het Talent van Vel-
serbroek is Annelot van Meurs 
uit de L. Springerstraat. De Spor-
tiefste Straat werd Krommeweid 
en de trofee voor Meest En-
thousiaste Straat ging naar He-
lene Mercierstraat. Shirtsponsor 
Juwelier Ris reikte de prijs voor 
Meest Enthousiaste Toeschou-

wer of Speelster uit aan Anja 
Heijne. Een poedelprijs was er 
ook, helaas voor L. Zocherplant-
soen. Maar zij kregen er een leu-
ke prijs bij van SnowPlanet.
,,Er werd dit toernooi fanatiek 
gespeeld, maar toch was het erg 
gezellig’’, aldus mede-organi-
sator Frans Looij na afl oop. ,,De 
meeste straten waren goed ge-
traind, mede dankzij de volley-
balclinic op 4 oktober.’’ Het toer-
nooi was in samenwerking met 
volleybalclub Smashing Velsen 

strak georganiseerd. Maar ook 
de gezelligheid is er belang-
rijk. Dat bleek wel bij de after-
party in de kantine van het Pol-
derhuis. Met DJ Bas, Funcky Di-
va EZZ en Ramon werd door de 
dames, hun aanhang en veel an-
dere Velserbroekers nog groot 
feest gevierd. 
Volgend jaar, bij de tiende edi-
tie maken alle straten weer kans 
op mooie prijzen. Zie ook www.
straatvolley.nl. (foto: Johan van 
de Wijngaart)
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Deze advertentie is aangeboden door:
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Stormvogels tegen AFC ‘34

 
zondag 21 oktober
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Sportpark zeewijk:
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Vrijdag koopavond!
Kijk op:

Groenrijk Velserbroek  •  Rijksweg 287  •  023 5376190

www.groenrijKVelserbroeK.nl
voor de koopavondknaller van deze week.

Deze week:
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Afscheid Nemen
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, 
za. van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Wereldgroeten: eerste 
boek van Kim Aukema
IJmuiden – Kim Aukema heeft 
afgelopen weken een droomde-
buut gehad met haar eerste boek 
‘Wereldgroeten’. Kim heeft veel 
gereisd en daar zeer van geno-
ten. ,,Het eerste wat je leert als 
je in een land komt is de groet’’, 
weet zij. ,,En in elk land is dat an-
ders. Een hand, een omhelzing, 
zoenen, neuzen of een buiging, 
je krijgt er allemaal mee te ma-
ken als je reist. In mijn prenten-
boek Wereldgroeten heb ik die 
gewoonten beschreven en ge-
schilderd.’’
Het prentenboek paste, toevallig, 
prima in het thema van de Kin-
derboekenweek: ‘Hallo, wereld!’ 
Kim Aukema werkt als grafisch 
medewerkster bij Bibliotheek Vel-
sen. Ze maakt onder meer de 
posters en de folders, maar heeft 
ook nog een eigen grafisch be-
drijf ‘Oog voor Stijl’. Haar eerste 
boek Wereldgroeten werd in een 
maand geschreven (en geschil-
derd) en werd alom met enthou-
siasme begroet. In Velsen is het 
boek al in veel klassen voorge-
lezen. Toneelgroep Sjeu heeft er 
zelfs een leuk toneelstuk van ge-
maakt, dat op verschillende scho-
len is opgevoerd. En alle schilde-
rijen uit het boek worden in de 
bibliotheek in IJmuiden geëxpo-
seerd. 
Zaterdagmiddag was de officië-
le presentatie van het boek in de 
bibliotheek in IJmuiden. Aanwe-
zig waren veel kinderen met hun 
ouders. En ook vrienden en fami-

lie van Kim, die net zo trots zijn 
als de schrijfster zelf. Bovendien 
kwam Dieuwertje Blok, Neder-
lands leukste presentatrice, het 
boek van Kim voorlezen. Kinde-
ren kennen Dieuwertje Blok van 
het Schooljournaal en het Sinter-
klaasjournaal. Dieuwertje is erg 
te spreken over ‘Wereldgroeten’. 
,,Voorlezen en lezen is heerlijk. Op 
je stoel ga je de hele wereld rond 
en dat geldt zeker voor dit boek. 
Ik zie al een hele serie voor me.’’ 
Kim presenteerde zelf haar boek. 
Na het voorlezen van Dieuwertje 
werd het Wereldgroetenlied ge-
zongen en voorgedaan met pro-
fessor Warre en Fiona Excentrica 
van toneelgroep Sjeu. Tijdens het 
lied werden allerlei verschillende 
groeten voorgedaan en werd het 
een dolle boel. Daarna was het 
tijd voor een prijsuitreiking. De 
hoofdprijs ging naar de Bos en 
Duinschool in Bloemendaal die 
heel veel met het boek gewerkt 
hebben en de leukste groet op 
een foto zetten.
En nog was het feest niet voor-
bij, want de boeken konden nu 
worden gekocht en Kim zette er 
niet alleen haar handtekening 
in, maar ook nog een heel ver-
haal voor alle jonge lezertjes, zo-
als een echte schrijfster betaamt. 
‘Wereldgroeten’ is onder andere 
bij Boekhandel Erasmus te koop 
voor 15,90 euro. Het boek is voor 
verschillende leeftijden leuk, door 
de kleurrijke platen, de tekst en 
de vele weetjes. (Karin Dekkers)

Velsen – In de begroting over 
2012 zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht. Het gaat om een 
totaalbedrag van 377.000 euro 
aan diverse kostenposten. Aan-
gezien het totale begrotingssal-
do nog wat hoger was, komt het 
nieuwe totaal nu uit op 70.000 
euro plus. Het gaat om een twee-
de voorbereidingskrediet voor 
het nieuwe project, voorheen ge-
naamd Groot Helmduin, nu een 
brede school: kosten 40.000 eu-
ro komen uit de reserve Zeewijk. 
Een bedrag van 128.785 euro ter 

dekking van de bestrijding jeugd-
werkloosheid komt uit de re-
serve Beleidsspeerpunten. Voor 
schoolgebouwen en gymlokalen 
zijn er extra kosten van 61.912 
euro, ook dit komt uit de reser-
ve Beleidsspeerpunten. Voor het 
verzelfstandigingstraject van Bi-
bliotheek Velsen komt 25.000 eu-
ro eveneens uit reserve Beleids-
speerpunten. Dan is er ook nog 
een bedrag van 12.867 euro voor 
Burgerparticipatie dat van reser-
ve Beleidsspeerpunten naar re-
sere Burgerparticipatie verhuist.

Begrotingswijziging
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In een keer slagen 
bij Rijschool ABC
IJmuiden - Een slagingsper-
centage van 100 procent is iets 
waar veel autorijschoolhouders 
alleen maar van kunnen dro-
men. Edwin Bakker van Rij-
school ABC behaalde het over 
de afgelopen drie weken. Al-
le zeven examenkandidaten 
slaagden de eerste keer. Toe-
val?
,,We doen het gewoon erg 
goed en dit waren talentvol-
le leerlingen’’, zegt Edwin Bak-
ker eerlijk. ,,Maar de afgelopen 
drie jaar hebben we ook een 
100 procent score gehaald bij 
de tussentijdse toets. Dat be-
tekent dat de cursisten zich bij 
het rij-examen niet druk hoef-
den te maken om de speciale 
verrichtingen.’’
Even doorgevraagd vertelt 
Edwin dat een aantal van de 
zeven cursisten het eindexa-
men haalde na een minimum 
van 23 en 25 lessen. ,,Talen-
tjes’’, glimlacht hij. 
Intussen zit Daniëlle van 18 
jaar na haar eerste rijles ont-
spannen op de bank. ,,Ik dacht 
dat ik wel meteen zou kunnen 
schakelen’’, vertelt zij. ,,Maar 
door de zenuwen lukte dat niet 
meteen, later wel. Ik vind auto-
rijden fantastisch.’’
Toch vindt niet iedereen het 
leuk of gemakkelijk om (weer) 
in een auto te stappen. ,,Soms 
moeten we er extra energie in 

stoppen om iemand over zijn 
angst heen te helpen. Maar 
ook daar slagen we in’’, aldus 
Edwin Bakker.
,,Ook als het gaat om theorieles 
voor mensen die wat moeilijker 
leren. Ook steken we energie in 
lessen die op het examen mis-
schien niet zo belangrijk zijn, 
maar wel voor het veilig auto-
rijden. Zoals snelweg rijden en 
invoegen, omdat je die ervarin-
gen hard nodig hebt.’’
Om de eerste kosten voor het 
autorijden betaalbaar te hou-
den komt Rijschool ABC nu 
met een leuke actie: de eer-
ste tien lessen, de theorieles-
sen, de tussentijdse toets en 
zowel het theorie- als het prak-
tijkexamen betaal je nu in een 
keer, voor 761 euro. Dat is een 
aanzienlijke korting op het to-
taalpakket. De vervolglessen 
kunnen los of met een vijf- of 
tienstrippenkaart worden be-
taald.
Ook mensen die hun rijbe-
wijs al hebben maar moei-
te hebben met bepaalde fa-
cetten van autorijden, kun-
nen een of meer lessen boe-
ken bij Rijschool ABC.  Bijvoor-
beeld voor het rijden met een 
caravan, angst voor de tunnel 
of angst voor rijden op de snel-
weg. Kijk voor meer informatie 
op www.rijschool-abc.nl of bel 
06-46230776 of 0255-513593.

Hoofdprijs 
uitgereikt 
bij IJVV 
Stormvogels

IJmuiden - Zondag werd, 
voorafgaand aan de der-
by tussen de eerste elftallen 
van Stormvogels en DEM, de 
hoofdprijs van de jubileumlo-
terij uitgereikt. En loterij in het 
teken van de viering van het 
100-jarige bestaan van IJVV 
Stormvogels. Speciaal voor de-
ze gelegenheid was de defini-
tieve prijs op het laatste mo-
ment het sportpark binnenge-
reden door Autobedrijf Storm-
vogels. 
Samen met de voetbalvereni-
ging heeft het gelijknamige au-
tobedrijf deze hoofdprijs mo-
gelijk gemaakt. De prachtige, 
spierwitte Nissan 1.2 Micra Vi-
sia Pack stond te stralen in de 
herfstzon, in afwachting van de 
winnaar. 
Egbert Wilmink van Autobedrijf 
Stormvogels overhandigde sa-
men met voorzitter Nico Stoker 
deze geweldige hoofdprijs aan 
de familie Koek. Herman Koek, 
bijzonder erelid bij IJVV Storm-
vogels, was de trotse winnaar. 
Als zeer trouw lid en bovenal 
als nog immer hard werkend 
vrijwilliger, had ook Herman 
een aantal loten gekocht voor 
zijn ‘cluppie’.
Voorzitter Nico Stoker memo-
reerde bij de uitreiking nog 
even dat deze hoofdprijs niet 
beter terecht had kunnen ko-
men dan bij zo’n rasvrijwilliger 
als Herman Koek. Vervolgens 
overhandigde Egbert Wilmink 
de sleutels en daarmee de auto 
aan de familie Koek.
Hiermee werd weer een mooie 
mijlpaal toegevoegd aan de 
prachtige en onderhouden ju-
bileumactiviteiten bij IJVV 
Stormvogels. Voorzitter Ni-
co Stoker liet nog weten dat 
nog niet alle prijswinnaars zich 
hebben gemeld, daarom hier-
bij nogmaals de winnende lot-
nummers. 
Heeft u één van de andere 
mooie prijzen neem dan con-
tact op met Nico Stoker van 
IJVV Stormvogels op nummer 
06-28551987 of via voorzitter@
stormvogels.nl.
U kunt de uitslag bekijken op 
de website www.stormvogels.
nl of op de facebook pagina 
Stormvogels 100 jaar.

Inleven
Ik zag het al toen ze binnen-
kwam. Ze keek strak voor zich 
uit alsof ze naar het oneindige 
keek. Ze kwam afscheid ne-
men. Zij had thuis al een brief-
je achtergelaten op de keu-
kentafel. Zij wilde een ein-
de aan haar leven maken. Hef-
tig. Ik noem haar Ellen. Ik ken-
de haar vanuit een aantal ge-
sprekken en wist dat zij veel 
teleurstellingen had meege-
maakt. 
‘Wat zou jij zeggen als je zo’n 
iemand zou ontmoeten?’ Dat 
vraag ik altijd aan mensen,  
wanneer we het over luiste-
ren hebben. Negen van de 10 
mensen, die ik dat vraag, den-
ken diep na en komen vaak 
niet verder dan: ‘Ik zou zeg-
gen dat ze dat niet moet doen’. 
Maar dat was een gepasseerd 
station. Zij had het besluit al 
genomen.
Hoe zou je contact met haar 
kunnen krijgen? Het antwoord 
is: oprecht inleven, je verplaat-
sen in haar situatie – maar 
dan ook echt - en dat van bin-
nenuit verwoorden. Ik zei: ‘El-
len, ik zie aan je dat je het echt 
meent. Het is teveel voor je ge-
worden. Dit kan je niet meer 
aan. Het zou een bevrijding 
voor je zijn als aan deze situa-
tie een einde komt.’ Ze knikte. 
Ik verwoordde wat zij beleef-
de. Gaf ik haar gelijk dat zij 
een einde aan haar leven wil-
de  maken? Nee, ik gaf woor-
den aan haar uitzichtloosheid 
en aan haar gedachte van op-
luchting als ze niet meer in de-
ze situatie zou verkeren. In fei-
te herkende en erkende ik 
haar gevoel en haar situatie. Ik 

veroordeelde niet. Ik gaf niet 
mijn mening. Ik leefde me in 
haar in.
Natuurlijk was ik er op uit dat 
zij niet ging doen wat haar 
voor ogen stond, maar het 
gaat er om: hoe bereik je dat? 
Heel veel mensen luisteren 
niet met de bedoeling om ie-
mand te begrijpen; ze luis-
teren om antwoord te kun-
nen geven: hun eigen mening, 
hun advies, hun eigen verhaal. 
Vaak luisteren ze alleen naar 
woorden, maar horen of zien 
de dieper liggende gevoelens 
niet. En daar gaat het om. Pas 
als een ander voelt, dat je je 
zonder oordeel echt in hem of 
haar verplaatst, voelt iemand 
zich begrepen. 
En zo kon Ellen er voor open 
staan om in een andere om-
geving weer tot zichzelf te ko-
men. Gelukkig maar. Inleven 
kan wonderen doen. Probeer 
het ook. Vanuit je hart.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Te zien bij Patrick van Keulen
Kunstige uitlaatstoelen 
van Willem Freeke
IJmuiden - Nog een week zijn 
de uitlaatstoelen van kunste-
naar Willem Freeke te zien bij 
Patrick van Keulen aan de Lan-
ge Nieuwstraat.
Willem Freeke is 1 juni gestopt 
met werken bij Tata Steel. Hij is 
al dertig jaar beeldend kunste-
naar en heeft nu dus meer tijd 
voor zijn hobby. In zijn garage 
werkt hij met metaal. Lassen en 
slijpen zijn een grote hobby van 

hem. De stoelen, gemaakt van 
nieuwe uitlaten, is naar een idee 
dat hij al langer had, maar nu is 
uitgevoerd. Bij Patrick van Keu-
len zijn ook sculpturen van zijn 
hand te zien. Freeke werkt ook 
met keramiek, soms in combina-
tie met metaal. 
Wie meer wil zien kan kijken 
op zijn Facebookpagina of op 
zijn website www.willemfreeke-
kunst.nl.

Velsen - Op zaterdag 20 okto-
ber (20.15 uur) presenteert de 
Stadsschouwburg Velsen een 
echte meidenavond die goed 
is voor dikke tranen van het 
lachen. Na het enorme succes 
van ‘Vuile Huichelaar 1 en 2’ – 
liet Mrs. Einstein in de IJmond 
een spoor van zingende vrou-
wen na.  Het  door het leven 
getekende, maar tóch altijd 
vrolijke, damesduo heeft een 
nieuwe selectie gemaakt van 
lekkere meezingnummers en 
smeuïge ergernissen. ‘Vuile 
Huichelaar 3 – Vluchten kan 
niet meer!’ wordt weer een 
heerlijke meidenavond. En de 
kennis weten het: heren zijn 
welkom, maar op eigen risico. 
Het Parool schreef over ‘Vui-
le Huichelaar’: ‘De man wordt 
onder de loep gelegd en op 
de hak genomen. Voor elke 
vrouw een feest der herken-

ning en goed voor dikke tra-
nen van het lachen.’ 
Prijs: vanaf 22 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Vuile Huichelaar 3
Hilarische meezingfeest 
in Stadsschouwburg
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Donderdag 18 oktober
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Comme un 
Chef’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: 3FM presents Ken-
sington. Uitverkocht. Café: The 
Socks. 21.30 uur. Toegang gra-
tis. Om 24.00 uur LOS! Toegang 
5,-, gratis voor studenten. Van-
af 18 jaar.

Vrijdag 19 oktober
Stadswandeling, n.a.v. de 
tentoonstelling ‘Geen cent te 
makken’. Aanvang 14.00 uur bij 
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 Haarlem. 
Aanmelden noodzakelijk tus-
sen 09.00-10.00 en 18.00-19.30 
uur via 06-16410803 of gilde-
wandelingen@gmail.com.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Finale Telstar Streetleague, 
voorafgaande aan de wedstrijd 
van SC Telstar-FC Eindhoven 
in het Tata Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Duo Amarantis in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jeans met ‘Dynamite’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kamagurka 
speelt ‘Sprook’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Bettie Serveert, 
Capeman. 20.30 uur. Toegang 
12,-. Grote zaal: 40Up. 21.00-
03.00 uur. Toegang 12,50 van-
af 21 jaar.

Zaterdag 20 oktober
Kids Top 20 bij basisschool 
De Rozenbeek. Zapp om 08.15 
uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Wandeling rond de Grote 
Markt met aansluitend de be-
klimming van de toren van de 
Grote of St. Bavo Kerk. Aan-
vang 13.30 uur. Info of reser-
veren via 06-16410803 tus-
sen 09.00 en 10.00 en 18.00 tot 
19.30 uur of via gildewandelin-
gen@gmail.com
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Vuile Huichelaar 3 - Vluchten 
kan niet meer!’ Aanvang 20.15 
uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tamar speelt 
‘Bach en Handel, Het Duel’. 
Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Tribute to 
Bruce Springsteen. Aanvang 
21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Nada Surf. 20.00 
uur. Toegang 16,-. Kleine zaal: 
Serena Pryne & The Mandevil-
les is verplaatst naar donder-
dag 20 december. Grote zaal: 
90’s Now. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 12,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Reggae Movement presen-
teert Dutch Yard vibes welco-
mes Surinam Selassie I bro-
thers. 21.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zondag 21 oktober
IVN Midden Kennemerland 
organiseert om 08.00 uur een 
natuurontbijt bij Kinderboer-
derij De Baak in Beverwijk.
Lezing met als thema: ‘Verha-
len uit de hindoe- en christe-
lijke traditie met een gelijkenis 
in thematiek’ door drs. Ir. Ria 
Stoop-Quist, De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
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 hoe-
ren op reis’. 
De Gethouse Bluesband in 
Café Terras Fort Zuis, Boezem-
kade in Oud Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur.
Kids Top 20 bij basisschool 
De Rozenbeek. Zapp om 15.00 
uur.
Trio Ligno in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, vrijwillige bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
One Time in Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Thema: Dis-
co inferno. Aanvang 17.30 uur. 
Toegang is gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Comme 
un Chef’. Aanvang 20.30 uur. 
T.B.A. tijdens foyerconcert. 
Aanvang 17.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: School is Cool en 
Puggy. 20.00 uur. Toegang 10,-. 

Maandag 22 oktober
Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Ter-
ras, Stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef. Vanaf ca. 
19.00 uur is de zaal open. Toe-
gang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: Smack! 20.30 tot 
01.00 uur. Toegang 12,- van 13 
tot en met 16 jaar. Kleine zaal: 
From the Lowlands. 20.30 uur. 
Toegang 18,-. Café: Moon Duo. 
20.30 uur. toegang 5,-.

Dinsdag 23 oktober
Paddenstoelenexcursie in 
Duin en Kruidberg. Aanmelden 
en info op www.nop-zuidken-
nemerland.nl of 023-5411123.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
André Kaart houdt een le-
zing over de bijzondere Fran-
se Componist Erik Satie. ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag 24 oktober
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Straatvoetbaltoernooi voor 
kinderen van 4 tot en met 15 
jaar op het Stratingplantsoen 
in Velsen-Noord.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Knutselen in het Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Aanvang 
13.30 uur. Aanmelden kan via 
info@pieter-vermeulen-muse-
um.nl of 0255-536726.
Stadsschouwburg Velsen: 
Televisiehit ‘Wordt u al gehol-
pen?’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Comme un 
Chef’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 25 oktober
55 Plus-Expos in het Kenne-
mer Sportcenter, IJsbaanlaan 
4a in Haarlem. Expo duurt tot 
en met zondag 28 oktober. Ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
tentoonstelling Wip Wollewap 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stand-up comedian Murth 
Mossel. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keesen & Co. 
‘De Val’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Mary Gouthier, Mi-
chael de Jong en Ben Glover. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 
15,-. LOS! 24.00 uur. Toegang 
5,-, gratis voor studenten, van-
af 18 jaar. Café: Haarlemse 
popscene. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Witte Theater
Tamar speelt ‘Bach en 
Handel, Het Duel’
IJmuiden - Zaterdag 20 oktober, 
20.30 uur, speelt Tamar ‘Bach en 
Handel, Het Duel’ in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257.
In Bach en Handel, het duel ont-
moeten twee grote componis-
ten elkaar. De twee kruisen hun 
muzikale degens tijdens een ge-
sprek dat gesitueerd is in 1747. 
Met de muziek als dramatur-
gisch uitgangspunt biedt Tamar 
inzicht in de verschillende kwali-
teiten van de componisten en de 
omstandigheden waarin beiden 
hun werk deden. Handel is voor-
al de kosmopolitische zaken-
man die handig componeert en 
weet wat het hof wil horen. Bach 
is het nijvere genie dat in grote 
devotie zijn werk doet en moeite 
heeft zijn gezin met twintig kin-
deren te onderhouden. Muziek 
en tekst versterken elkaar voort-

durend,  waardoor de kijker zo-
wel door muziek als tekst inzicht 
krijgt in het werk van de compo-
nisten.

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘TAMAR’ op 20 oktober 

2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Benefi etdiners van 
Pequenita geslaagd
IJmuiden - De afgelopen week 
zijn twee benefi etdiners gehouden 
waarvan de opbrengst voor vrou-
wenprojecten is bestemd. Ruim 
negentig gasten kwamen hier-
voor op bezoek in het Restaurant 
‘Le Debut’ van de Hogere Hotel-
school in Amsterdam. De maaltij-
den werden door de leeringen van 
de school verzorgd.
De opbrengst van de benefi etdi-
ners komt ten goede komen aan 
de groep ASUMA (Associati-
on Super Marché du Secteur 15). 
Dit is een associatie van veertig 
marktvrouwen uit Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso. De vrouwen werken 
op een kleine informele markt in 
een volkswijk van Dobo Dioulasso. 
Het project heeft tot doel om deze 
vrouwen te sterken in de verkoop 

van graanproducten. De vrouwen 
krijgen daarom een eenmalige in-
vestering voor de inkoop van zak-
ken graan (maïs, gierst, sorghum 
en sesam). Winsten die hieruit 
voortkomen behouden ze als vrou-
wengroep voor de helft zelf voor 
investeringen in hun markt; de an-
dere helft doneren ze aan zuster 
marktvrouwenassociaties in Bobo 
met dezelfde doelstelling. 
Dit project in Burkino Faso is het 
27e project van Stichting Peque-
nita, met de doelstelling: klein-
schalige projecten ondersteunen 
die de economische zelfstandig-
heid en onafhankelijkheid  van 
vrouwen in ontwikkelingslan-
den ondersteunen. Het zijn klei-
ne, maar effectieve concrete pro-
jecten.
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55 Plus-Expo Noord-
Holland in Haarlem
Regio - Van donderdag 25 tot 
en met zondag 28 oktober wordt 
in het Kennemer Sportcenter te 
Haarlem de tweede editie van de 
55 Plus-Expo gehouden. Dit als 
vervolg op de succesvolle eer-
ste editie in 2011. Deze specia-
le consumentenbeurs voor seni-
oren richt zich op de 700.000 in-
woners in Noord-Holland die de 
55 jaar zijn gepasseerd.
Al jarenlang wordt er, met veel 
succes, in de Jaarbeurshallen 
in Utrecht een beurs gehouden 
voor 50-plussers. Dit succes was 
vorig jaar voor de gezamenlijke 
ouderenbonden, in de provin-
cie Noord-Holland, de reden om 
de handen ineen te slaan en ge-
zamenlijk een eigen evenement 
van de grond te tillen. ‘Wat in 
Utrecht mogelijk is moet zeker 
ook hier lukken’, was het idee. 
De ANBO, KBO en PCOB uit 
Noord-Holland trekken met hun 
ruim 70.000 leden de kar van de 
55 Plus-Expo.
Haarlem heeft een rijke beurstra-
ditie. In het verleden werd jaren-
lang de Haarlemse Voorjaars-
beurs georganiseerd. Eerst in het 

Krelagehuis en later in het  Ken-
nemer Sportcentrum. Jaarlijks 
bezochten tienduizenden men-
sen deze huishoudbeurs. Met de 
55 Plus Expo in 2011 is deze ja-
renlange traditie weer nieuw le-
ven in geblazen. De 55 Plus-Expo  
bestaat uit een complete huis-
houdbeurs met ruim 100 stand-
houders, een informatiemarkt 
en als rode draad een amuse-
mentsprogramma. Elke beurs-
dag, zal Fashion Plus een mode-
show presenteren op het podi-
um. Aanvang: 11.00 en 14.00 uur. 
U hoeft hiervoor niet te reserve-
ren, u kunt gewoon gezellig aan-
schuiven. De doelstelling van de 
beurs is het gezelligste dagje uit 
voor de doelgroep te organise-
ren. De 55 Plus-Expo is geopend 
van donderdag 25 tot en met 
zondag 28 oktober van 10.00 tot 
17.00 uur. De entree bedraagt 10 
euro. Leden van de ouderenbon-
den ontvangen 4 euro korting. 
Het Kennemer Sportcenter ligt 
naast de ijsbaan aan de IJsbaan-
laan 4a, 2024 AV Haarlem. Meer 
informatie: www.55plusexpo.nl 
of 0165-393001.

Nieuwe Marketing 
Manager voor Bob’s
Regio - Evenementenloca-
tie Bob’s Party Palace Uitgeest  
heeft Stefan van der Meer aan-
getrokken voor de functie van 
Sales & Marketing Manager. 
Door het groeiende aanbod van 
activiteiten en de toekomstvisie 
van de directie is er een uitbrei-
ding van de werkzaamheden op 
deze afdeling ontstaan. Van der 
Meer zal zich vooral gaan be-
zighouden met de acquisitie en 
het marketingbeleid om zodoen-
de bij te dragen aan de verdere 
uitbouw van het succes van de 
8000 m2 tellende evenementen-
locatie aan de A9. 
De afgelopen 10 jaar was Stefan 
van der Meer verantwoordelijk 
voor de sales en marketing bij 
Amstelborgh Borchland, werk-
te hij als adjunct directeur bij 

Schouwburg het Park te Hoorn, 
als horeca manager bij voetbal-
club AZ, als adviseur voor de ca-
tering organisatie van het Minis-
terie van Defensie en bekleedde 
hij diverse management- en di-
rectiefuncties.

2Generations weer 
naar Graan voor Visch
Velsen - De jaarlijkse edi-
tie van 2Generations op Golf-
baan Spaarnwoude staat voor 
de deur. De editie van zaterdag 
3 november belooft weer gezel-
lig druk te worden, omdat er nu 
al enkele honderden tickets zijn 
verkocht. Vanwege de groot-
te van de locatie is slechts een 
beperkt aantal tickets beschik-
baar.
2Generations in Graan voor 
Visch, het restaurant van Golf-
baan Spaarnwoude, is al ja-
ren een groot succes en ook dit 
jaar lijkt het feest weer druk be-
zocht te gaan worden. Een pro-
gramma met lokale toppers, zo-
als Full Count, DJ Quin, DJ Bert 
Costers & Friends, Dennis Sinte-
nie en Peter de Haas gaat weer 
voor volle dansvloeren zorgen.   
Het feest begint om 21.00 uur 
en eindigt om 02.30 uur. 
Voor 2Generations Velsen 
wordt, net als afgelopen jaren, 

weer een speciale buspendel-
dienst in het leven geroepen. 
Voor slechts 5 euro worden de 
feestgangers heen en weer naar 
de golfbaan gebracht. Haltes en 
tijden staan vermeld op de web-
site 2Generations.nl.
Wacht niet te lang met het be-
stellen van tickets, de organisa-
tie verwacht ruim voor het feest 
op 3 november uit te verkopen. 
Tickets kosten 20 euro en zijn 
te bestellen via de website van 
2Generations en diverse lokale 
voorverkoopadressen. De voor-
verkoopadressen zijn: Prime-
ra Prince in IJmuiden, Tabaks-
speciaalzaak Tromp in Driehuis, 
Brederode Sport in Santpoort, 
Kapsalon Hair-In in Velserbroek, 
cd-speciaalzaak North-End in 
Haarlem-Noord en bij het res-
taurant van Golfbaan Spaarn-
woude. 2Generations is ook te 
volgen op Twitter, Facebook en 
de 2Generations Iphone App.

Start realisatie advies-
kantoor Rabobank 
Velsen en Omstreken
Velsen - Afgelopen maandag 
startte de verbouwing van het 
voormalig BK pand aan de Za-
delmakerstraat in Velserbroek. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
realiseert hier haar nieuwe ad-
vieskantoor. Naar verwachting 
is de verbouwing in het eerste 
kwartaal van 2013 afgerond.
Mathijs Smit, directievoorzitter, 
,,De realisatie van dit advieskan-
toor is één van de eerste stappen 
in een meerjarig traject om on-
ze dienstverlening te modernise-
ren. Wij gaan klanten op termijn 
meer mogelijkheden bieden om 
online en virtueel bankzaken te 
regelen en onze adviseurs gaan 
voor complexe financiële vraag-
stukken in gesprek daar waar de 
klant dit wenst. Wensen en be-
hoeften van onze klanten veran-
deren en wij veranderen mee.”
,,Wij willen als coöperatieve bank 
een stuwende kracht zijn in on-

ze leefomgeving. Naast een cen-
trum voor financiële dienstverle-
ning en een werkplek voor onze 
medewerkers willen wij ons ad-
vieskantoor aan de Zadelmaker-
straat ook gebruiken als een ont-
moetingsplek voor de lokale ge-
meenschap”, vervolgt Smit. ,,Wij 
willen dichtbij en bereikbaar zijn 
voor iedereen in ons marktge-
bied. Fysiek met onze medewer-
kers en onze kantoren, maar ook 
telefonisch en online.”
Na afronding van het traject om 
de klantbediening te moderni-
seren (2012-2015) beschikt Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
over één centraal advieskantoor 
in Velserbroek en drie verkoop- 
en servicekantoren in IJmui-
den, Santpoort-Noord en Velser-
broek. Daarnaast biedt de bank 
op diverse locaties geldautoma-
ten en afstort punten voor zake-
lijke klanten.

Planschade-
Hoogeberg
IJmuiden – Twee omwonenden 
die om een tegemoetkoming in 
verband met planschade hebben 
ingediend voor bestemmings-
plan Trompstraat-Hoogeberg, 
hebben nul op het rekest gekre-
gen. Op dit terrein van het voor-
malige zwembad de Hoogeberg 
moeten zorgwoningen en een 
bedrijfsverzamelgebouw komen. 
De twee huiseigenaren zeiden 
schade te lijden van de nieu-
we plannen. De gemeente Vel-
sen heeft extern deskundig ad-
vies gevraagd bij InterConcept. 
De gemeente gaat mee met het 
advies geen tegemoetkoming te 
geven, aangezien volgens dit ad-
vies geen planschade wordt ge-
leden voor de aanvragers.

IJmuiden – Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
een bezwaarschrift tegen de 
komst van een hangplek op de 
hoek Zeeweg, Lange Nieuw-
straat en Willemsbeekweg ont-
vankelijk verklaard. Er werden bij 
heroverweging van het besluit 
geen onrechtmatigheden aan 
het licht gebracht. Dat betekent 
dat de abri voor hangjongeren er 
toch komt. 

Toch een 
abri voor 
hangjongeren

Bijzondere 
vergadering
Velsen – Vrijdag 12 oktober 
heeft een bijzondere vergade-
ring van de VNG (Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten) plaats-
gevonden. Op de agenda stond 
onder meer de inzet van de ge-
meenten voor de kabinetsforma-
tie. Daarnaast moest een aantal 
beslissingen worden genomen 
over het bestuur van de VNG. 
Ook is de agenda voor 2013 met 
zes meest genoemde thema’s 
vastgesteld. Ook zijn besluiten 
genomen over structurele finan-
ciering van een gemeentelijke 
informatiebeveiligingsdienst.

Regio - Op de Velserweg in Be-
verwijk heeft maandag rond 18.55 
uur een aanrijding plaatsgevon-
den tussen een 22-jarige IJmui-
dense op de fiets en een 18-ja-
rige scooterbestuurder uit Velser-
broek. De IJmuidense reed aan 
de verkeerde kant van de weg 
in de richting van Velsen-Noord. 
Beide bestuurders konden elkaar 
niet meer ontwijken, met een bot-
sing tot gevolg. Zowel de fiestster 
als de scooterbestuurder werden 
beiden naar het ziekenhuis ver-
voerd voor onderzoek.

Aanrijding
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Oxiderijen bij nieuwe 
galerie in Velserbroek
Velserbroek - Zondag heeft wet-
houder Westerman Gallery Petra 
Knol Daudeij geopend, aan Zadel-
makerstraat 64 in Velserbroek. 
Petra Knol Daudeij presenteerde 
daarbij haar ‘oxiderijen’, portret-
ten gevat in staal en roest. Deze 
beeldend kunstenaar is gefasci-
neerd door metaal en de effecten 
die roest kan hebben op kunst-
werken. Petra Knol werkt ook in 
opdracht en geeft advies en kin-
dercursussen. Dat laatste doet zij 
samen met Marianne Bergsma op 
de zaterdagochtend. Gallery Petra 

Knol Daudeij is geopend op dins-
dag van 9 tot 5 uur en op zaterdag 
en zondag van 12 tot 5 uur.
Op zaterdag en zondag 3 en 4 no-
vember worden hier Open Kunst-
dagen gehouden, waarbij bezoe-
kers kennis kunnen maken met de 
materialen waar drie kunstenaars 
mee werken. 
Bezoekers kunnen zelf een klein 
kunstwerkje maken. Het gaat dan 
om pentekeningen en monoprint, 
glas en metaal. De openingstijden 
zijn deze twee dagen van 1 tot 5 
uur.

Voorwoord Marcel Keizer
SC Telstar-FC Eindhoven
Na een week waarin we geen 
competitievoetbal hebben ge-
speeld in verband met de inter-
lands. Dit soort weken geeft ons 
de mogelijkheid om een aan-
tal oefenwedstrijden te spe-
len en zodoende ook de jongens 
die normaliter minder speel-
tijd krijgen aan het werk te zien. 
Het geeft ons ook de tijd om het 
team ij te schaven en de rust te 
pakken die nodig is om het ge-
hele seizoen door te komen.
De laatste paar wedstrijden in de 
Jupiler League hebben ons niet 
gebracht waar op gehoopt had-
den. Allereerst was er de thuis-
wedstrijd tegen FC Volendam. 
In deze wedstrijd werd het pijn-
lijk duidelijk dat het benutten 
van de kansen van efficiënt be-
lang is. Wij kregen in de beginfa-
se al een aantal goede kansen , 
maar wisten deze niet te verzilve-
ren. Volendam was voorin scher-
per dan ons waardoor ze al in de 
eerste helft op een grote voor-
sprong wisten te komen. On-
danks een aantal goede kansen 
en een redelijke tweede helft van 
onze kant, hielden we niets aan 
de wedstrijd over. Direct hervat 
je de training met het team en 
werken we met zijn allen naar de 
volgende wedstrijd toe. De wed-
strijd tegen Volendam gaf ons, 
ondanks de uitslag, voldoende 
aanknopingspunten om op ver-
der te kunnen bouwen. 
Een uitwedstrijd tegen Go Ahead 
Eagles is voor elke ploeg moei-
lijk. Toch begonnen wij de wed-
strijd  goed en kregen we een 
aantal  kansen om op voor-
sprong te komen. De thuis-
club kreeg een veldoverwicht en 
kwam op 1-0 in de eerst helft . 
In de tweede helft hoopte wij op 

jacht te gaan naar de gelijkma-
ker. Door de 2-0, die al vrij snel 
na rust viel, werd onze opdracht 
een stuk moeilijker. Via Cerilio 
Cijntje kwamen we nog wel te-
rug tot 2-1, maar helaas vertrok-
ken we zonder punten uit De-
venter.
Tegen FC Eindhoven moeten we 
ons eigen spel oppakken en het 
ze op die manier lastig maken. 
In ons eigen stadion, voor on-
ze eigen fans zullen wij het spel 
willen maken. Eindhoven is een 
voetballende ploeg. De laatste 
wedstrijd wisten ze overtuigend 
te winnen waardoor ze vol ver-
trouwen naar Velsen-Zuid zullen 
komen. Het is aan ons om ons 
hier tegen te wapenen. Ik heb 
het volste vertrouwen in onze 
kwaliteiten om zodoende tot een 
goed resultaat te komen. Met die 
punten kunnen we een goede 
stap doen op de ranglijst, en te-
vens is het een goed begin van 
de nieuwe periode.
Ik hoop ook deze vrijdag op uw 
steun te mogen rekenen. 

Marcel Keizer

‘Cruise is ultiem 
genieten voor iedereen’
Regio - Touroperator Arke gaf afgelopen woensdagavond 10 okto-
ber voortvarend weer waarom een cruisevakantie zo’n ideale vakan-
tie is en waarom cruisen zo ‘verslavend’ is. Vele belangstellenden 
hadden ingescheept in theater de Luifel in Heemstede en vernamen 
aandachtig hoe een droomvakantie op zee voor iedereen mogelijk 
kan zijn. De conclusie was: cruises zijn voor iedereen en voor elke 
beurs. Zie ook www.arke.nl.

Verdachten 
gepakt voor 
overval op 
casino
Regio - De politie heeft zondag 
geschoten tijdens de aanhou-
ding van drie verdachten in Be-
verwijk. Eén van hen, een 18-ja-
rige Amsterdammer, raakte ge-
wond en is per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht waar 
hij is opgenomen. Hij verkeert 
niet in levensgevaar. Rond 23.30 
uur kreeg de politie de melding 
dat er een gewapende over-
val werd gepleegd op een casi-
no aan Zeestraat. De politie was 
snel ter plaatse en heeft drie ver-
dachten aangehouden. Tijdens 
de overval waren personeel en 
bezoekers in het casino aanwe-
zig; geen van hen raakte bij de 
overval gewond, maar het is dui-
delijk dat een gewapende over-
val grote impact heeft op getui-
gen en gedupeerden. De poli-
tie heeft geschoten tijdens de 
aanhouding van de verdachten. 
Naast de 18-jarige Amsterdam-
mer zijn nog twee verdachten uit 
de hoofdstad aangehouden en 
ingesloten. Eerder dit jaar was 
er ook al een overval op ditzelf-
de casino. Het Overvallenteam 
is een uitgebreid (buurt)onder-
zoek begonnen en is op zoek 
naar mensen die getuige zijn ge-
weest óf meer informatie heb-
ben. Mensen die informatie heb-
ben, kunnen dit melden bij het 
overvallenteam via 0900-8844 of 
mailen naar de rechercheurs van 
het overvallenteam via overval-
lenteam-kennemerland@kenne-
merland.politie.nl. Mensen die 
iets verdachts hebben gezien 
vóór de overval in de omgeving 
van Beverwijk of elders, wordt 
eveneens gevraagd om te rea-
geren. (foto: Michel van Bergen) 

In de vergadering van Wijkplat-
form IJmuiden-Noord hebben 
we afgelopen woensdag 10 ok-
tober besloten om de wijk IJmui-
den-Zuid op sleeptouw te nemen, 
of misschien beter gezegd, onder 
onze vleugels te nemen. Ultieme 
doel is om een groep bewoners 
uit deze wijk aan te trekken die 
uiteindelijk zelfstandig als wijk-
platform verder kunnen. We willen 
dus geen fusie met Zuid. 
Al langere tijd kregen we signalen 
uit IJmuiden-Zuid dat bewoners 
een wijkplatform misten: ze kon-
den tot nu nergens terecht. Het 
is al vaker gebeurd dat individue-
le bewoners aanschoven bij onze 
vergadering, maar dan moesten 
we steeds zeggen dat ze, hoewel 
ze welkom waren, eigenlijk ver-
keerd zaten. Dat is vanaf nu dus 
niet meer het geval. 
Als Noord gaan we ons volledig 
voor Zuid inzetten. Daarmee heeft 
IJmuiden-Zuid dus feitelijk weer 
een wijkplatform.
Hoewel het voor ons meer werk 
zal gaan betekenen is er ook eni-
ge synergie. Zo zijn de twee be-
langrijke dossiers Winkelcen-
trum en Studie verkeersafwikke-
ling centrum IJmuiden gemeen-
schappelijk. 
Straks komt daar de HOV-lijn 
door het Centrum bij. Onze in-
spanning voor het wijkteam (over-
leg met gemeente, woningcor-
poraties en politie) zal ook nau-
welijks toenemen. Wel willen we 
daar graag een bewoner van 

IJmuiden-Zuid bij hebben. We re-
aliseren ons echter ook dat er 
dossiers bijkomen waar we ons 
in zullen moeten verdiepen. Denk 
aan de parkeerproblematiek rond 
de schouwburg, de Binnenha-
ven en de KPN-locatie. Voor an-
dere dossiers hebben we al veel 
ervaring opgebouwd: denk daar-
bij aan kennis over jeugdbeleid 
en overlast hangjongeren, verkeer  
en overlast honden.
We hebben reeds bij onze 
wijkwethouder Arjen Verkaik aan-
gekondigd dat we IJmuiden-Zuid 
als wijkplatform op weg gaan hel-
pen. Verkaik heeft dat weer door-
gegeven aan de wethouder wijk-
gericht werken Robert Te Beest. 
Verder zijn we gebeld door de re-
gisseur wijkgericht werken Hiltje 
van Raalte. Ze zijn allen enthousi-
ast over dit initiatief en blij dat er 
nu een wijkplatform voor IJmui-
den-Zuid is. We hopen dat het 
een succes wordt en dat we mis-
schien al over een jaar IJmuiden-
Zuid los kunnen laten.
Uiteraard zijn we nu op zoek 
naar bewoners uit IJmuiden-Zuid 
die belangstelling hebben voor 
het wijkplatform en als deelne-
mer mee willen gaan doen. Als 
dat zo is, kunnen ze zich wenden 
tot Johan Zwakman, telefoon 06-
46332239 of johan.zwakman@
kpnplanet.nl. Belangstellenden 
zijn verder welkom op onze eerst-
volgende vergadering van woens-
dag 14 november in De Spil. De 
vergadering begint om 19.30 uur.

Regio - De politie heeft afgelo-
pen zaterdagochtend een 45-ja-
rige Haarlemmer aangehouden 
op verdenking van ernstige mis-
handeling van zijn vrouw. Hij is 
ingesloten.

Aanhouding 
huiselijk 
geweld
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Fraaie kerstpakketten 
bij De Kaasmarkt
IJmuiden - Een bekende naam 
in IJmuiden en omstreken is de-
licatessenwinkel De Kaasmarkt 
aan Kennemerlaan 42 waar Els 
en Gert van Zelderen de scepter 
zwaaien. Het spreekwoord ‘De 
appel valt niet ver de boom’ is in 
dit verband duidelijk op Gert van 
toepassing, want zijn vader had 
vroeger een zuivelgroothandel. 
In zijn voetsporen heeft hij van 
zuivelproducten zijn hobby ge-
maakt waarbij zijn voorliefde uit-
gaat naar Hollandse en boeren-
kaas, met als motto: kaas van de 
bovenste plank.
Het specialisme van Els gaat 
meer richting Franse kaas, maar 
buiten de vele kaassoorten biedt 
de winkel tevens een fantastisch 
assortiment aan noten, wijn, 
vleeswaren, bonbons en nog 
veel meer.
,,En daar komt nog een ander 
specialisme bij, want we hebben 
al zo’n 30 jaar ervaring in het sa-
menstellen van relatiegeschen-
ken en kerstpakketten’’, bena-
drukken Els en Gert. Boven de 
winkel heeft het echtpaar dan 
ook een showroom ingericht 
waar alle cadeauverpakkingen 
staan uitgestald.
Els licht toe: ,,Klanten kunnen 

hier een standaardpakket uit-
kiezen, maar ze kunnen ook rus-
tig rondkijken om ideeën op te 
doen als ze iets bijzonders wil-
len. Zo kunnen we het pakket 
vullen met diverse delicatessen 
uit de winkel, maar we hebben 
ook een kleine afdeling met al-
lerlei spulletjes die aan het pak-
ket toegevoegd kunnen worden 
of waarin het verpakt kan wor-
den.’’
Wat de verpakking aangaat kan 
er onder meer een keuze ge-
maakt worden uit dozen, tas-
sen of rieten manden. En om 
het pakket verder nog op te vul-
len staan er stellingen vol met 
gadgets waaruit een keuze ge-
maakt kan worden. Een nieuw 
item is bijvoorbeeld de demon-
tabele sneeuwschuiver met ge-
deelde steel die in een betrek-
kelijk klein zakje zit. ,,Wij advise-
ren mensen om niet te lang te 
wachten met het bestellen van 
hun kerstpakketten want het 
wordt straks weer erg druk en 
we willen toch graag alle aan-
dacht kunnen geven aan de be-
treffende opdracht. Belangstel-
lenden kunnen ons bereiken op 
telefoonnummer 0255-530890’’, 
aldus Els en Gert.

Spirituele beurs in 
Sportcentrum Heemskerk
Heemskerk - Zondag 21 ok-
tober wordt er een spiritue-
le beurs gehouden in Sportcen-
trum Heemskerk aan Kerkweg 
221. De beurs is van 11.00 tot 
17.00 uur, de entree bedraagt 5 
euro. Kinderen tot 12 jaar mogen 
onder begeleiding van volwasse-
nen gratis mee. Elke 25ste be-
zoeker krijgt een gratis consult 
aangeboden.
Op de beurs is alles voor lichaam 
en geest te vinden: paragnosten, 
helderzienden, mediums, kaart-
legsters, aura fotografie, edelste-
nen, sieraden, boeddha’s, wel-
nessproducent, kleding enzo-
voorts. Er is dus veel te vinden 

op deze beurs. Enkele consulten 
zijn is gratis. Ook kan men gra-
tis een vetmeting laten verrich-
ten bij Herbalife.
Samenwerking is heel belang-
rijk in de spirituele wereld. Daar-
om ook bieden de deelnemers 
een gratis plaats aan EHBZ, Eer-
ste Hulp bij Zeehonden. Deze 
vrijwilligers zijn 24 uur per dag 
bezig met de zorg voor aange-
spoelde zeehondjes op de stran-
den tussen Zandvoort en Castri-
cum. Zij kunnen nog veel steun 
gebruiken voor dit goede doel. 
Bij hun kraam is informatie te 
verkrijgen. Voor informatie over 
de beurs bel met 06-14164152.

Sultan bestaat 30 jaar
IJmuiden – Aan de Cepheusstraat 
is al 30 jaar Eetcafé Sultan te vin-
den. Sinds twee jaar is Samy de 
eigenaar. Jaren geleden had hij 
een zaak aan de Kennemerlaan in 
IJmuiden, daarna verkocht hij 25 
jaar onder meer de beste shoar-
ma in Haarlem, maar tegenwoor-
dig huist al die kwaliteit in Eetca-
fé Sultan aan Cepheusstraat 27 in 
IJmuiden.
,,Dit is een prettige wijk voor mijn 
zaak’’, vindt Samy. ,,En mijn trou-
we klanten weten mij altijd te vin-
den. Ze komen uit heel IJmuiden, 
Driehuis, Santpoort en zelfs Haar-
lem omdat ze alles hier het lekkerst 
vinden.’’ Hoe dat komt? ,,Wij maken 
alles zelf’’, zegt Samy. ,,Niet alleen 
shoarma en kebab, maar ook alle 
sauzen, zoals de knoflooksaus en 
hete uiensaus. Onze groene he-
te saus is befaamd, die is zo lek-
ker heet dat de tranen ervan in je 
ogen springen. Je kunt naar een 
ander gaan, maar wat we hier ma-
ken is uniek. En wie eenmaal hier 
geweest is komt altijd terug. We 
zijn niet de enige maar wel de bes-
te.’’ Naast shoarma en kebab koop 
je bij Eetcafé Sultan nog veel meer 
smakelijks, van Hollandse snacks 
zoals patat en kroket, via buiten-
landse uitstapjes als loempia’s en 
Mexicano’s tot Turkse lekkernijen, 
zoals Döner en Turks broodje ge-
zond. En alles is zo vers als maar 
kan. 
Verder biedt Eetcafé Sultan veel 
mogelijkheden: van zelf afhalen 
tot thuis laten brengen. Maar de 
naam eetcafé is er niet voor niets, 
want je kunt er ook gezellig zitten 
en ter plaatse genieten van de lek-
kernijen. Eetcafé Sultan heeft een 
snack voor elke lekkere trek, maar 

ook luxere schotels die worden 
geserveerd met frites, salade en 
saus. Wie niet kan kiezen kan altijd 
nog voor de Sultan Speciaal gaan, 
met shoarma, kebab en shaslick. 
Maar het kan nog lekkerder met 
de Mixed Grill, een gerecht voor 
de echte vleesliefhebbers, met niet 
alleen het net genoemde drietal, 
maar ook nog met saté en bief-
stuk. Ook voor de vegetariërs is er 
de lekkere Falafelschotel.
Eetcafé Sultan heeft uitgebreide 
openingstijden, doordeweeks van 
16.00 uur ‘s middags tot 0.00 uur 
‘s nachts en op vrijdag en zater-
dag zelfs tot 2.00 uur ‘s nachts. Be-
zorgd wordt er van zondag tot en 
met donderdag van 17.00 tot 0.00 
uur en op vrijdag en zaterdag van 
17.00 tot 2.00 uur ‘s nachts. Dat 
geldt voor IJmuiden en de rest van 
Velsen. Dus wie ‘s nachts tijdens of 
na een feestje lekkere trek krijgt, 
of wie na een drukke dag op zijn 
werk eens makkelijk maar wel heel 
lekker wil eten, belt 0255-535180. 
Kijk ook op www.eetcafesultan.nl. 
Bestellen kan ook via www.just-
eat.nl of www.thuisbezorgd.nl.

Woningbedrijf haalt 
doelen woningverkoop
IJmuiden - Woningbedrijf Velsen 
heeft de doelstelling voor dit jaar 
bereikt. Er zijn 35 woningen ver-
kocht of er is een prijsovereen-
stemming. Dit mede dankzij een 
zeer succesvolle Open Huizen 
Route eind vorige maand. Het toe-
val wil dat de directeur heeft ge-
woond in de 35ste woning die zij 
verkopen. 
Op het vlak van het woningaan-
bod werkt Woningbedrijf Velsen 
aan verbetering. Sinds 2009 ver-
koopt de woningcorporatie delen 
van haar bestaande woningvoor-
raad. De inkomsten uit de verkoop 
worden vervolgens weer geïnves-
teerd in renovatie en nieuwbouw. 
Zo is onlangs De Doorbraeck aan 
de Oranjestraat opgeleverd aan 
de nieuwe bewoners. En zijn zij 
nu gestart met de verhuur van De 
Zuydvaerder, ook in Oud-IJmui-
den. In beide appartementenge-
bouwen wordt een mix aangebo-
den van sociale huurappartemen-
ten en vrije sector huurwoningen. 
Op die manier geeft Woningbedrijf 
Velsen betekenis aan de wensen 
van de gemeente; een gedifferen-

tieerd woningbestand voor ver-
schillende doelgroepen.
Ted Kuné vertelt: ,,Paramaribo-
straat 20 in Santpoort-Noord is 
mijn ouderlijk huis geweest van 
1951 tot 1993. Op mijn 18e verliet 
ik de Paramaribostraat om te stu-
deren. In 1993, toen mijn moeder 
verhuisde, heb ik daar gestaan en 
gedacht: dit is de laatste keer dat 
ik hier binnen ben. Toch bijzon-
der dat ik nu als directeur in de 
woning ben geweest en de hui-
dige kopers heb gesproken. De 
woning is niet meer hetzelfde als 
toen, maar de flagstones die mijn 
vader heeft gelegd, liggen er nog 
precies zo.”
Vernieuwen, variëren en verko-
pen zorgt ervoor dat er meer keu-
ze komt in het woningaanbod. In 
kwaliteit, grootte en prijs. Er staan 
nog verschillende nieuwbouw-
projecten en renovaties op de rol. 
Ook voor volgend jaar hebben zij 
de doelstelling minimaal 35 wo-
ningen te verkopen en zijn zij van 
mening dat keuze leidt tot meer 
woonplezier, want iedereen heeft 
zo zijn eigen wensen. 

Allerzielen 
Velsen Verlicht 
zoekt vrienden
Santpoort-Noord - Voor de 
vierde keer vindt dit jaar een  Al-
lerzielen Velsen Verlicht viering 
plaats op begraafplaats de Bie-
zen in Santpoort-Noord. De be-
graafplaats wordt aangekleed 
met veel licht, vuur, klank en 
kunst. Het doel van de avond 
is de overleden dierbaren ge-
zamenlijk te herdenken om wie 
ze waren en om herinneringen 
te delen. Het maakt daarbij niet 
uit waar iemand is begraven of 
gecremeerd. De begraafplaats 
krijgt als openbare ruimte bete-
kenis als een plek van ontmoe-
ting. De avonden maken grote 
indruk. De vraag om herhaling 
is dan ook groot en dat schept 
een verantwoordelijkheid. Om de 
continuïteit te waarborgen is de 
Stichting Allerzielen Velsen Ver-
licht opgericht. De Stichting or-
ganiseert samen met de onder-
steunende projectgroep en de 
vele vrijwilligers een nieuwe vie-
ring op woensdag 7 november. 
Iedereen is welkom tussen 19.00 
en 22.00 uur. Voor het organi-
seren van een waardige viering 
is steeds weer veel geld nodig. 
Naast instellingen en bedrijven 
die gevraagd worden te spon-
soren, is het bestuur vooral ook 
op zoek naar betrokken particu-
lieren die de Allerzielenviering 
nieuwe stijl een warm hart toe-
dragen. Men kan daarom voor 
het bedrag van minimaal 15 eu-
ro vriend worden van Allerzie-
len Velsen Verlicht. Wat men er-
voor terug krijgt? Een jaarlijk-
se indrukwekkende herden-
kingsavond en ook een jaarlijkse 
waardevolle attentie in de vorm 
van een vriendenmoment, een 
muziekavond of een lezing, of 
kaarten met foto’s van de avond 
en een troostrijke tekst. Iedereen 
die meer wil weten, wil donoren 
of zich als vrijwilliger wil opge-
ven, kan kijken op de site www.
allerzielenvelsen.nl Het reke-
ningnummer is 126617716, Ra-
bobank Velsen en omgeving ten 
name van de Stichting Allerzie-
len Velsen Verlicht.

Santpoort-Noord - Op maan-
dag 22 oktober organiseert Post-
zegelvereniging Santpoort een 
gezellige clubavond in Het Ter-
ras, in het Stationsgebouw aan 
de Santpoortse Dreef. Vanaf cir-
ca 19.00 uur is de zaal open, de 
toegang is gratis en er is vol-
doende parkeergelegenheid. 
Deze avond is er, zoals gebrui-
kelijk, een veiling met een geva-
rieerd aanbod en er is voldoen-
de gelegenheid om de kavels te 
bekijken. Meer informatie: tele-
foonnummer is 023-5382274 (na 
18.00 uur).

Postzegel-
vereniging 
Santpoort
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Kwik richting 20 graden
Het wordt wat milder de ko-
mende dagen, maar de neer-
slaghaarden blijven voorals-
nog in de buurt van West-Ne-
derland bivakkeren. Het weer 
draait de eerstvolgende dagen 
letterlijk om een lagedrukge-
bied in de omgeving van Enge-
land en Schotland. Regen - en 
buienstoringen worden voortdu-
rend afgevuurd op West-Europa, 
maar het worden meer en meer 
schampschoten. Dit komt om-
dat een hogedrukgebied boven 
Oost-Europa geleidelijk meer te-
genwicht gaat bieden aan die 
opdringerige depressieperike-
len vanaf de oceaankant. Uitein-
delijk zal genoemd hogedrukge-
bied de winst in handen.
De donderdag en waarschijn-
lijk vrijdag verlopen niet ge-
heel droog in de IJmondiale re-
gionen. Het kwik komt al wat op 
dreef en kan de 17 tot 18 gra-
den bereiken bij een meest ma-
tige zuidelijke wind. Met wat zon 
erbij aan het einde van de week, 
is niet uit te sluiten dat de tem-
peratuur nog wat doorloopt rich-
ting de 20 graden (vrijdag). In 
het zuiden van het land gebeurt 
dit vrijwel zeker, maar of onze 
regio ook zulke thermische ver-
wennerij krijgt?  
De vrij koude nachten van de af-
gelopen tijd zijn voorlopig voor-
bij. Tijdens de komende nachten 

komt het kwik niet veel lager uit 
dan 13 tot 14 graden. 
Genoemd hoog lijkt dus aan het 
langste einde te trekken rond 
het weekend. Toch is een droog 
weergarantie afgeven voor het 
gehele weekend link. Verrader-
lijke regenstorinkjes zouden mo-
gelijk toch nog wat roet in het 
eten kunnen gooien en dan met 
name op de zaterdag. 
Het hogedrukgebied ver-
sterkt zich in de nieuwe week 
en koerst richting Scandina-
vië. Goede perspectieven voor 
droog weer met wat meer zon 
op het pleit.
Nog een opmerking over de 
aanstaande winter. De kans 
op een betrekkelijk ‘vuile’ win-
ter lijkt komend seizoen het 
grootst te worden. Noorde-
lijk georiënteerde luchtstromin-
gen gaan regelmatig een stem-
pel drukken op ons weerbeeld, 
dus voor met name de sneeuw-
liefhebbers is dit tamelijk goed 
nieuws. De schaatsliefhebbers 
zullen er minder blij mee zijn en 
het is niet te hopen voor hen dat 
een eventuele sneeuwlaag het 
ijs (net als vorig jaar) ‘schaats-
onvriendelijk’ maakt. De eer-
ste natte sneeuw eind oktober? 
Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Jeugd beleeft Dag
van de Duurzaamheid
Velsen - Woensdag, 10 sep-
tember, was weer de Dag van 
de Duurzaamheid waarbij par-
ticulieren, bedrijven, overheden, 
scholen en organisaties zich van 
hun groenste kant konden la-
ten zien. In de gemeente Velsen 
waren hiertoe onder meer duur-
zaamheidsacties voor kinderen 
georganiseerd bij het Pieter Ver-
meulen Museum en Kinderboer-
derij Velserbeek. Want zeker ook 
wat dit onderwerp betreft geldt 
het motto: ’jong geleerd is oud 
gedaan’.
Vorig jaar was op deze dag bur-
gemeester Weerwind op be-
zoek in het museum waar hij de 
kinderen van de Jan Campert 
School heeft voorgelezen uit het 
boek van Mr. Finney. Ook kon-
den de kinderen én de burge-
meester toen via de duurzaam-
heidsmeter testen hoe duurzaam 
zijzelf waren. Dit jaar was ervoor 
gekozen om te laten zien dat je 
op een heleboel manieren duur-
zaam bezig kunt zijn, bijvoor-
beeld met knutselen.
Sonja van Schoor, medewerkster 
bij het Pieter Vermeulen Muse-
um, vertelt: ,,Vanochtend wa-
ren groep 1 en 2 van de Paulus-

school uit Castricum bij ons op 
bezoek om de nieuwe tentoon-
stelling Wip Wollewap te bekij-
ken. Dat hebben we gecombi-
neerd met een lesje over afval-
scheiding. Hierbij was het de be-
doeling dat de kinderen allerlei 
soorten afval dat we op de grond 
hadden gelegd, in de juiste af-
valbak moesten deponeren. Voor 
een aantal kinderen was het af 
en toe toch nog wel lastig om te 
weten of het nu in de papierbak, 
de groenafvalbak, de glasbak, de 
plastic bak of de gewone prul-
lenbak moest.’’
Woensdagmiddag konden de 
kinderen in het museum nog 
een kijkdoos knutselen en bij de 
kinderboerderij was gelegenheid 
om een armbandje te vilten van 
schapenwol van de eigen scha-
pen van de boerderij of om een 
ketting te maken van kastanjes. 
Op die manier leren kinderen 
dat je op een eenvoudige ma-
nier, met natuurlijke materialen 
en oude schoenendozen, wa-
re kunstwerken kunt maken van 
simpele voorwerpen die we al 
gauw als waardeloos betitelen. 
Zie ook www.pieter-vermeulen-
museum.nl. 

Gethouse Bluesband
in Fort Zuid Spaarndam
Regio - Zondag 21 oktober om 
15.00 uur is er een optreden van 
de Gethouse Bluesband in Fort 
Zuid. De band speelt met hun 
spontane en energieke geluid 
op geheel eigen wijze de blues. 
Sinds 2006 hebben zij al diverse 
grote Amsterdamse podia ver-
rast; het publiek van Maloe Me-
lo, Het Bimhuis, De Badcuyp, De 
Havelaar en ook Desmet gingen 
al snel helemaal uit hun dak. 
The Gethouse Bluesband staat 
garant voor dampende live op-
tredens met aansprekende 
bluestraditionals. Met blues-

rock, shuffle blues, jump blues 
en bluesballads uit de Mississip-
pi delta weten zij het publiek te 
bespelen. De bezetting bestaat 
uit; Alex (alt sax), Carlijn (zang), 
Henk (drums), Jan (bas), Arand 
(gitaar) Hans (tenor sax) en Vin-
cent (gitaar, bluesharp). Ieder-
een die zin heeft in een zondag-
middag swingen of gewoon luis-
teren is van harte welkom.
Café Terras Fort Zuid ligt aan de 
Boezemkade in Oud Spaarndam, 
met vrije parkeergelegenheid 
en de toegang is gratis. Zie ook 
www.fort-zuid.nl.

Mistery 
Flashback
in Stage Café
IJmuiden - Bij het terper-
se gaan van het Witte Theater-
boekje en site was nog niet be-
kend welke band zou komen 
spelen in het Stage Café. Zoals 
op de site al te lezen is is dit de 
band Mistery Flashback gewor-
den. Deze nog vrij nieuwe band 
zorgt direct voor een primeur, 
want het is het eerste optreden. 
De band wordt geformeerd door 
Mike Janmaat die op zijn beurt 
weer een aantal van geweldige 
muzikanten om zich heen ver-
zameld heeft. Het repertoire be-
staat uit sterke evergreens met 
een eigentijds tintje, ofwel niets 
is wat het lijkt, als men denkt 
wat het is heeft men het mis. 
Men is live verbonden met een 
omgevallen platenkast, het is 
het best nog te omschrijven als 
dat men zich bevindt op de set-
ting van het Venetiaanse carna-
val. Het Witte Theater, Kanaal-
straat 257. De aanvang is om 
17.30 uur, de toegang is gratis. 

Velsen-Zuid - - Telstar-sup-
porters kunnen dinsdag 30 ok-
tober mee naar de bekerwed-
strijd ‘Cambuur Leeuwarden – 
SC Telstar’, de wedstrijd begint 
om 20.00 uur. Leden kunnen 
mee voor 20 euro en niet-leden 
voor 25 euro. Dit is voor ver-
voer per luxe touringcar én toe-
gang tot het stadion. Stuntac-
tie: Als je meegaat naar Cam-
buur en Telstar gaat een ronde 
door dan is de eerstvolgende 
bekerwedstrijd slechts 5 euro. 
De supportersvereniging orga-
niseert een busreis die om 17.10 
uur vanaf Beverwijk en 17.30 
uur vanaf het stadion naar ‘het 
Cambuurstadion’ vertrekt. Deze 
wedstrijd is voor Telstarsuppor-
ters in verband met veiligheids-
redenen alleen via deze busreis 
te bezoeken. Inschrijven kan 
via mail: info@svtelstar.nl met 
je naam en je opstapplaats. Je 
kunt je ook inschrijven op het 
Telstar-secretariaat, op werk-
dagen van 9 tot 17 uur. Tot slot 
kan je jezelf inschrijven in het 
paviljoen voor en na de wed-
strijd.

Busreis Telstar-
Cambuur

IJmuiden - De verkeerspoli-
tie heeft zaterdagavond een 
alcoholcontrole gehouden in 
IJmuiden op de Dokweg, tus-
sen 19.00 en 22.30 uur. Tijdens 
deze controle werd bij 333 au-
tomobilisten, brom- en snor-
fietsers een blaastest afge-
legd. De politie haalde hierdoor 
drie drankrijders uit het ver-
keer: twee automobilisten en 
een snorfietser. Tegen de drie 
drankrijders is proces-verbaal 
opgemaakt.

Alcoholcontrole 

10 Jaar Seaport FM
IJmuiden - De week staat men 
stil bij het 10-jarig bestaan van 
de lokale zender Seaport FM. 
Op werkdagen tussen 9.00 en 
10.00 uur blikt Seaport terug 
op de diverse programma’s en 
personen die in de loop der tijd 
een belangrijke rol hebben ge-
speeld bij het radiostation.
In deze week komen onder an-
dere oud-voorzitter Piet Dek-
ker, presentatrice/zangeres 
Astrid Nijgh en het talent Koen 
Hansen op bezoek, die het uit-
eindelijk tot Q-Music wist te 
schoppen. Zij blikken terug op 
hun periode bij Seaport FM en 
praten over hetgeen wat ze te-
genwoordig doen.
Uiteraard komen er diverse 
jingles, programmafragmen-
ten, en muziek van de afgelo-
pen 10 jaar langs. Seaport FM 
is te ontvangen via de kabel 

89.0 (ziggo), FM 107.8 en www.
seaportplaza.nl.
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Albert Heijn Bouwens
Sportplaatjesactie met SV 
Spaarnwoude komt eraan!
Regio - In het weekend van 22 
en 23 september was er iets heel 
bijzonders aan de hand op de 
accommodatie van SV Spaarn-
woude. Bijna alle sportende le-
den van de voetbal- en softbal-
tak van de vereniging versche-
nen voor de camera van een pro-
fessionele fotograaf. Deze foto’s 
werden natuurlijk niet zomaar 
gemaakt, ze zijn bestemd voor 
een superleuke actie waar nog 
jaren over nagepraat zal worden. 
Van alle gemaakte foto’s worden 
namelijk stickers gemaakt. De 
sportplaatjes worden vanaf za-
terdag 20 oktober in setjes gratis 
weggegeven bij het boodschap-
pen doen bij Albert Heijn Bou-
wens in Spaarndam. In totaal zijn 
er 499 verschillende plaatjes van 
S.V. Spaarnwoude te sparen.
Han Bouwens jr., de onderne-
mer van Albert Heijn Bouwens 
in Spaarndam en de succesvol-
le Albert Heijn Marsmanplein in 
Haarlem-Noord, is super trots 
op de actie: ,,Wij waren op zoek 
naar een leuke lokale activiteit 
voor onze Spaarndamse super-
markt. Mijn opa Han is daar ten-
slotte 80 jaar geleden als onder-
nemer begonnen en een plaat-
jesactie met SV Spaarnwoude 
leek ons daarvoor zeer geschikt. 
Gelukkig was de vereniging snel 
voor dit idee te porren.Het is na-
tuurlijk voor alle leden die op de 
foto zijn gegaan erg leuk om zelf 
de held en heldin van een plaat-
jesactie te zijn. Ik merk wel dat 

het erg leeft bij jongens, meis-
jes en ouders, want al weken-
lang vragen er mensen wanneer 
de actie van start gaat.”
Op vrijdagmiddag 19 oktober, 
kunnen alle personen die op de 
foto gegaan zijn tussen 15.30 
en 18.30 uur het eigen unieke 
spaaralbum ter waarde van 3,95 
euro met hun eigen foto voor-
op gratis afhalen bij hun eigen 
Spaarndamse Appie!
Vanaf zaterdag 20 oktober wordt 
er bij Albert Heijn in Spaarndam 
bij iedere 15 euro aan bood-
schappen een plaatjesset weg-
geven, maar er zijn ook iede-
re week producten in de actie 
waarbij gratis extra plaatjes ver-
krijgbaar zijn. Daarnaast is er 
voor de club een eigen album 
ontworpen waar alle plaatjes in 
geplakt kunnen worden. De ac-
tie gaat in totaal acht weken du-
ren. In deze periode zal er twee 
keer een ruilmiddag georgani-
seerd worden in de winkel, te 
weten woensdagmiddag 21 no-
vember en woensdagmiddag 12 
december. Beide middagen zijn 
van 13.30 tot 16.00 uur. 
Een van de coördinatoren bij SV 
Spaarnwoude beaamt dat de ac-
tie enorm leeft bij de club: ,,Op 
de fotodagen hebben wij onze 
hele vereniging gefotografeerd 
en dat liep perfect. Iedereen was 
enthousiast, van jong tot oud. Dit 
wordt een knaller van een actie, 
ik kan niet wachten tot we thuis 
ons album compleet hebben!”

Zevenklapper Santpoort 1
Velserbroek - Santpoort 1 uit-
komend in de 3e Klasse Lande-
lijk moest in en tegen Moerka-
pelle, teamleider Wim Gravema-
ker had de bord volgorde om-
gedraaid waardoor Ilias van der 
Lende aan bord 8 zat in plaats 
van bord 1. Het werd een ruime 
overwinning. Aan bord 1 zat de 
kersverse vader Xander Schou-
werwou die indrukwekkend 
won. Bas Haver, Peter de Roo-
de, Wim Eveleens, Piet Peelen en 
Ilias volgden zijn voorbeeld. Pa-
tric van Lommel en Daan Ha-
ver deelden het punt 1-7! Het 

2e van Santpoort moest uit te-
gen Caissa-de Eenhoorn 3 en 
won ook met ruime cijfers 2,5-
6,5. Het derde moest uit tegen 
HWP 5, ook hier werd gewonnen 
met 3-5! 
Het vierde moest uit tegen KC 
Bloemendaal 1, helaas kon dit 
team het niet bolwerken en ver-
loor met 5,5-2,5. In de interne 
zijn nog drie spelers ongeslagen, 
te weten: Stefan Fokkink, Mar-
tijn de Roode die ook twee maal 
won voor de externe en Ronald 
Hoekstra. Zie ook www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Zaalvoetbaltoernooi in 
OG-hal voor de jeugd
Velserbroek - Op maandag 22 
oktober (Herfstvakantie) is er 
voor jongeren in Velserbroek 
(14-18 jaar) een zaalvoetbaltoer-
nooi, van 14.00 tot 16.00 uur, in 
de OG-hal. In dit toernooi nemen 
straat- en vriendenteams het te-
gen elkaar op. 
Maar ook voor de leeftijden on-
der de 14 zijn er twee toernooi-
en in de OG-hal. Om 11.00 uur is 
er een zaalvoetbaltoernooi voor 
de leeftijden van 8 tot en met 10 
jaar en daarna, om 12.15 uur, is 

er een toernooi voor de leeftijd 
11 tot en met 13 jaar.  Dit toer-
nooi duurt tot 14.00 uur.
De organisatie van de zaalvoet-
baltoernooien is in handen van 
Buurtsport Velsen in samenwer-
king met het Ambulant Jonge-
renwerk Velserbroek. 
Voor alle toernooien geldt: De 
toegang is gratis. Zaalschoe-
nen (geen zwarte zolen) zijn ver-
plicht. 
Meer informatie: Ad Otten, 06-
11883720.

Muziek als een ode op het 
leven in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Nieuw in ’t 
Mosterdzaadje, het zeer gedre-
ven en professionele Duo Ama-
rantis dat bestaat uit de violiste 
Mariana Hutchinson en de pia-
niste Maureen Wong. Zij verzor-
gen op vrijdag 19 oktober om 
20.00 uur een concert met op het 
programma Beethoven, Brahms 
en Stravinsky. 
Het concert opent met de vier-
delige sonate uit 1802 (Op.30 no 
2) die Beethoven opdroeg aan 
Tsaar Alexander I. Nieuw in die 
tijd waren de twee gelijkwaar-
dige partijen voor viool en pia-
no. Een briljant en virtuoos stuk, 
eindigend in een wondermooie, 
energieke climax. Beroemd is de 
Regen-sonate van Brahms, zo 
genoemd naar het Regenlied dat 
in de muziek is terug te horen. 
Op zondag 21 oktober om 15.00 
uur is Trio Ligno te gast. 
Trio Ligno is het verhaal van drie 
bevlogen musici die elkaar tij-
dens hun studie aan het conser-
vatorium in Tilburg hebben ont-
moet. Liane Kuipers (fluit), Ties 
Kemper (saxofoon) en Gert Ver-
rijdt (saxofoon) besloten met el-
kaar een niet alledaags ensem-

ble te vormen. Mede door het 
feit dat elk van deze instrumen-
ten deel uitmaakt van een grote-
re familie, is Trio Ligno een en-
semble met ongekende flexibili-
teit. Ze spelen recht uit het hart 
de muziek die hen raakt. Een wa-
re belevenis voor elke muziek-
liefhebber.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Herfstvakantie-
activiteiten in PVM
Driehuis - Tijdens de herfstvakan-
tie kan er weer volop geknutseld 
worden in het Pieter Vermeulen 
Museum. Op woensdag 24 okto-
ber, vrijdag 26 oktober en zondag 
28 oktober kan er onder begelei-
ding van vrijwilligers van het mu-
seum iets moois gemaakt worden. 
Met crêpepapier, karton en scha-
penwol ga je een closetrol omto-
veren tot een vos of een konijn. De 
activiteit begint om 13.30 en duurt 
ongeveer een uurtje. In de vakan-
tie is het vaak druk dus meld je op 
tijd aan als je mee wilt doen. Aan-
melden kan via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of via 0255-
536726. De kosten bedragen 1,50 
euro, boven op de entreeprijs. Na 
het knutselen is er natuurlijk nog 
genoeg tijd om de leuke tentoon-
stelling Wip Wollewap te bekij-

ken. In deze tentoonstelling leer je 
door te spelen, ontdekken, voelen 
en kijken van alles over vossen en 
konijnen. Zie ook www.pieter-ver-
meulen-museum.nl.

Velserbroek - In de herfstvakan-
tie is er weer een vakantiebijKom 
dan naar het Vakantiebijbelfeest 
in de Hoeksteen in Velserbroek. 
Drie middagen zingen, knutselen, 
verhalen en coole games, voor de 
kinderen van groep 6 tot 8 een ga-
ve quiz, met prijs voor de winnaar. 
Grafeer je eigen glas en nog veel 
meer. Basisschoolleerlingen zijn 
allemaal welkom in basisschool 
de  Hoeksteen, de Weid 24, Vel-
serbroek. Het Vakantiebijbelfeest 
is op dinsdag 23, woensdag 24 en 
donderdag 25 oktober van 13.30 
tot 16.00 uur. De deur gaat om 
13.15 uur open. Toegangsprijs: 1 
euro per persoon per middag. Voor 
meer informatie: Odette Oostwou-
der, familie@oostwouder.eu. Doe 
ook mee aan de kleurwedstrijd. 
Zaterdag 20 oktober worden uit-
nodigingen en kleurplaten uitge-
deeld in het winkelcentrum.

Vakantie-
bijbelfeest

Velserbroek - De leden van 
schildersclub De Hofschilders ex-
poseren hun werk in de Hofste-
de. Dit jaar is het thema ‘In en 
om de boerderij’. Het resultaat is 
verrassend en beslist de moei-
te waard om te komen bewonde-
ren. Schilderclub De Hofschilders 
is een gezellige en sociale groep 
schilders die elke maandagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur samen 
schildert, onder leiding van Cor 
van Egmond. De openingstijden 
van de expositie zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 
16.30 uur en op zondag van 11.30 
tot 13.30 uur. De entree is gratis. 

Expositie in 
De Hofstede

Velserbroek - Vrijdag 9 novem-
ber houdt basisschool De Ark, 
Platbodem 201, weer een ge-
zellige, altijd drukbezochte kle-
ding- en speelgoedbeurs. Ie-
dereen is van harte welkom van 
19.00 tot 20.30 uur. Het gaat om 
herfst- en winterkleding vanaf 
maat 80, speelgoed, boeken, cd’s 
en dvd’s. Van de opbrengst is 70 
procent voor de inbrenger en 30 
procent voor de school. Wie een 
nummer wilt om kleding en/of 
speelgoed in te brengen of een 
vraag heeft, kan een mail sturen 
naar kledingbeurs@pcbdeark.nl.

Kleding- en 
speelgoedbeurs

Santpoort-Noord - Iedere don-
derdagmorgen tekenen, schilde-
ren en aquarelleren de cursisten 
in het voormalige stationsgebouw 
van Santpoort-Noord. De schil-
derclub heeft behoefte aan nieu-
we leden, Wie belangstelling heeft 
kan vrijblijvend een kijkje komen 
nemen op de donderdagmorgen. 
Meer informatie: Terras Gilde, 023-
5396962.

Schilderclub
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BK Groep sponsor
van VSV Meiden C1
Velserbroek - De BK groep is 
sinds afgelopen zaterdag de spon-
sor van VSV Meiden C1.
Naast een fraai VSV wedstrijdte-
nue hebben de meiden ook een 
sporttas ontvangen met genoeg 
vakjes en risten om alle benodig-
de spullen mee te nemen.
Na de wedstrijd moeten de haren 
natuurlijk weer in model en gaan 
de dames weer tip top het week-
end in. ,,Meiden C1 is een hele en-
thousiaste groep en daarom is het 
leuk om namens de BK Groep de-
ze sponsoring aan te gaan”, al-
dus Ronald Kaasenbrood van de 

BK Groep. ,,Mijn dochter Esmeral-
da is de keepster van dit elftal en 
zelf ben ik samen met Joffrey Kor-
tekaas leider van de MC1.
Door de week traint de MC1 twee 
maal en dit wordt gedaan door, 
Rashida de Vries, Annemiek Dirk-
sen en Esther Kramer.Deze da-
mes spelen zelf bij het vlaggen-
schip van VSV, de Dames 1. Na-
tuurlijk super dat zij de voetbal-
kunsten aan de jongere jeugd wil-
len doorgeven.
Namens de BK groep wensen wij 
de meiden een gezellig en sportief 
seizoen toe!” 

Modeshow 
bij Santpoorts 
Belang
Santpoort-Zuid - Op vrijdag-
middag 26 oktober om 14.00 uur 
wordt er bij de Vereniging Sant-
poorts Belang aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201,telefoon 023-
538.30.16, een modeshow gehou-
den door de firma Fashion Plus. 
Deze firma toont kleding voor de 
herfst/winter 2012. Vlotte, stijlvol-
le mode voor 55 plussers, die met 
hun tijd meegaan. Na afloop van 
de modeshow is er gelegenheid 
om in een gezellige, ongedwon-
gen sfeer en geheel vrijblijvend de 
kleding te passen en eventueel te 
kopen. Toegang is geheel gratis 
alsook het kopje koffie/thee. 

Santpoort-Noord - Vorige week 
zaterdag heeft het Pinken Comi-
té van de Naaldkerk aan de Fr. 
Netscherlaan weer haar jaarlijk-
se Goederenveiling gehouden, 
dit was voor de 79ste keer. Door 
de hulp van de lokale midden-
stand, die alle goederen lever-
de, en alle vrijwillegers, was het 
weer een groot succes. De totale 
opbrengst van 8500 euro zal ten 
goede komen aan het onderhoud 
van de prachtige Naald.  Degene 
met lot nummer 907 wit mag zich 
nog bij de organisatie melden, 
want die heeft de hoofdprijs, een 
fiets, van de loterij gewonnen, de 
andere prijzen vielen in de zaal. 

Pinkenveiling

André Kaart houdt lezing 
over componist Satie
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 23 
oktober komt de bekende Haar-
lemse dirigent André Kaart in ’t 
Brederode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 vertellen over 
een bijzondere Franse componist, 
Erik Satie, de Kluizenaar 1866-
1925, die een hang had naar ex-
treme eenvoud. De naam Satie zal 
voor een aantal muziekliefhebbers 
nog altijd staan voor de medita-
tieve opnamen van Reinbert de 
Leeuw, die hij in de jaren zeventig 
maakte van zijn pianowerken.
Erik Satie, het enfant terrible van 
de Franse muziek, heeft een be-
langrijke invloed op de moderne 
muziek gehad. Zowel in zijn mu-
ziek als in zijn persoonlijke leven 
was hij excentriek. Hij was een 
dwarsligger, die zich verzette te-

gen de burgerlijke gezapigheid en 
mooidoenerij. Satie beschikte over 
een fantasierijke geest getuige zijn 
diverse titels van composities zo-
als b.v. musique d’ameublement,  
muziek waarin je kunt  zitten als in 
een fauteuil. Hij rangschikte zich-
zelf onder de fantasten, die vol-
gens hem ‘goede, heel geschikte 
mensen’ zijn.
In deze lezing niet alleen de 
schoonheid, maar ook de gekte 
van Satie met onder andere aan-
dacht voor pianowerken, het ballet 
Parade, Messe des Pauvres - mis 
voor de armen - en natuurlijk zijn 
wonderlijk leven. 
Aanvang is 20.00 uur, de avond 
duurt tot 22.00 uur. De entree be-
draagt 6 euro. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Odd Fellows
90-jarig bestaan op 
gepaste wijze gevierd
Velsen-Zuid - In het fraaie loge-
gebouw van de Odd Fellows aan 
de Stationsweg 95 werd afgelopen 
donderdag een feestelijke bijeen-
komst gehouden vanwege de vie-
ring van het 90-jarig bestaan van 
de IJmondloge. Ruim vijftig leden 
en genodigden gaven acte de pré-
sence tijdens deze viering, allen 
officieel gekleed in smoking  wat 
al direct een apart cachet aan de-
ze bijeenkomst gaf.  Na de ont-
vangst met koffie werden de aan-
wezigen door bestuurslid, de heer 
B.W. Wellink, uitgenodigd om naar 
de bezinningsruimte op de eerste 
etage te gaan waar op passende 
wijze met onder meer muziek en 
zang  aandacht werd besteed aan 
deze herdenking. Ook hield een 
van de leden, de heer G. Stet, een 
toespraak waarbij hij verder in-
ging op de ontstaansgeschiede-
nis van de Odd Fellows in IJmui-
den. ,,In 1922 werd officieel de 
IJmondloge gesticht, die onderdak 
vond in ‘Hotel Nommer Eén’ aan 
de Kanaalstraat. Tijdens de oorlog 
werd het hotel afgebroken waar-
door de bijeenkomsten een aan-
tal jaren op particuliere adressen 
plaatsvonden. Na een eerste, vas-

te adres aan de Abelenstraat werd 
in 1963 een eigen gebouw aan-
gekocht aan de Stationsweg 95 
in Velsen-Zuid, maar dat moest in 
1968 worden afgebroken vanwege 
de verbreding van het Noordzee-
kanaal. Maar met medewerking 
van diverse partijen werd in 1969 
op hetzelfde adres het huidige lo-
gegebouw herbouwd’’, vertelde de 
heer Stet.
Aansluitend aan dit officiële ge-
deelte konden de aanwezigen 
weer naar beneden gaan waar in 
de grote ontvangstzaal onder het 
genot van een hapje en drankje 
een gezellig samenzijn volgde.
Desgevraagd benadrukte de heer 
Wellink dat de IJmondloge extra 
aandacht gaat richten op externe 
communicatie, onder andere via 
de website maar ook middels 
‘YouTube’, I-Phone, de media en  
nieuwsbrieven. ,,Onze commissie 
PR is hier druk mee en zal zich de 
komende tijd steeds meer in ge-
heel Zuid-Kennemerland gaan 
richten op ledenaanwas’’, aldus 
Wellink. Veel meer informatie over 
de ‘Independent Order of Off Fel-
lows’ is te vinden op www.oddfel-
lows-velsen.nl.

Velsen-Zuid - Op de A22, aan 
het einde van de Velsertunnel in 
de richting van Haarlem, raakte 
vorige week woensdag omstreeks 
19.30 uur een 33-jarige motorrij-
der uit Haarlem gewond bij een 
aanrijding. Aan het einde van de 
tunnel werd hij aangereden door 
een auto. De inzittenden van de-
ze auto gingen er na de aanrijding 
vandoor. Vervolgens reed er nog 
een auto tegen de gevallen mo-
tor op. De motorrijder werd naar 
het ziekenhuis vervoerd. Politie-
mensen van de Verkeersongeval-
len analyse (VOA) hebben de aan-
rijding onderzocht. Getuigen kun-
nen zich melden via 0900-8844 of 
0800-7000 (anoniem).

Velsertunnel 
afgesloten

Velserbroek - De politie kreeg 
vorige week donderdagavond 
een melding dat op Maan Bas-
tion een vrouw in een auto con-
stant aan het claxoneren was. De 
agenten zagen de bestuurster rij-
den op het Vestingplein en heb-
ben haar daar aan de kant gezet. 
De bestuurster rook flink naar al-
cohol en sprak met dubbele tong. 
De automobiliste, een 55-jarige 
Velsen-Noordse, bleek ruim drie 
keer de toegestane hoeveelheid 
te hebben gedronken. 

Dronken vrouw

Tweede verlies op rij 
voor heren Strawberries
Driehuis - Strawberries Heren 1 
heeft zondag voor de tweede keer 
op rij met 3-1 verloren. Ditmaal 
trok koploper FIT aan het langste 
eind. Door de tweede nederlaag 
op rij is Srawberries gezakt naar 
de middenmoot en moet het de 
kampioensaspiraties tijdelijk opzij 
zetten. De ploeg uit Driehuis be-
gon niet scherp aan het uitduel en 
stond redelijk snel op achterstand. 
Met kunst en vliegwerk bleef het 
bij slechts een doelpunt tegen. Fit 
was duidelijk beter en streed voor 
iedere meter, iets wat de Straw-
berrianen in de eerste helft na-
lieten. Toch scoorde de uitploeg 
door een rebound van een straf-
corner te benutten. Benno Steen-
sma scoorde de gelijkmaker, wat 
tevens de ruststand was.
In de tweede helft kregen de aard-

beien het gevoel dat er meer dan 
een gelijkspel viel te behalen. Een 
klein offensief resulteerde in een 
paar kansjes en strafcorners. Het 
lukte voornamelijk Erik van den 
Berg en Jelle Groeneveld niet om 
te scoren. FIT kreeg halverwege 
de tweede helft meer grip op het 
duel en scoorde door een straf-
corner te benutten. Tien minu-
ten voor tijd was het duel beslist 
doordat dezelfde doelpuntenma-
ker van FIT zijn derde goal van 
de dag scoorde. Op identieke wij-
ze als het tweede doelpunt sleep-
te hij de 3-1 binnen. Hiermee heeft 
FIT alle zes de duels gewonnen en 
staat het ruim bovenaan. Straw-
berries moet zich nu richten op de 
tweede plaats, na de derde neder-
laag in zes wedstrijden. (Finn van 
Leeuwen)
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Tata Steel investeert in 
uitbreiding verzinklijnen

IJmuiden - Tata Steel gaat ruim 
12 miljoen euro investeren in een 
uitbreiding bij de dompelver-
zinklijnen van het staalbedrijf in 
IJmuiden. Vanaf 2013 wordt ge-
start met de bouw van een af-
werkingsinstallatie voor koud- en 
warmgewalst verzinkt staal, die in 
2014 volledig operationeel zal zijn. 
De nieuwe installatie zal aan zes 
mensen werk bieden. ,,Met de-
ze uitbreiding versterken we onze 
marktpositie als leverancier van 
kwalitatief hoogwaardige produc-
ten voor onder meer de automo-
bielsector”, aldus Dook van den 
Boer, directeur van Tata Steel in 
IJmuiden. ,,De investering maakt 
deel uit van ons programma ‘Het 
Beste Staal voor Morgen’, waar-

mee we ons staalbedrijf naar de 
absolute wereldtop gaan bren-
gen door te investeren, groeien 
en kosten te besparen”, zo stelt 
Van den Boer. Het verzinkte staal 
is met name bestemd voor ge-
bruik in de buitendelen van au-
to’s, waaraan autofabrikanten de 
hoogste kwaliteitseisen stellen. 
De nieuwe installatie bij de dom-
pelverzinklijnen snijdt het verzink-
te staal op de gewenste breedte 
en biedt door state-of-the-art in-
spectietechniek de mogelijkheid 
om de kwaliteit van het verzink-
te staal van Tata Steel in IJmuiden 
nog verder te verhogen. De ex-
tra afwerkingscapaciteit voor de-
ze eindproducten stelt het bedrijf 
ook in staat om het productievo-
lume van koudgewalst staal te 
vergroten. Doordat er nu een in-
stallatie komt waarop alleen ver-
zinkt staal wordt bewerkt, hoeft er 
geen gebruik meer te worden ge-
maakt van de afwerkingsinstalla-
tie bij de koudwalsfabriek. Ook in 
logistiek opzicht zorgt de inves-
tering voor een verbetering: door 
de bouw van een uitsluitend voor 
verzinkt staal bestemde installa-
tie, die aansluit op de verzinklij-
nen, hoeft het verzinkte staal niet 
meer te worden getransporteerd.

Brocante en steigerhout 
in De Spullen Fabriek
IJmuiden - Brocante meube-
len, steigerhouten meubelen, 
woonaccessoires, allemaal on-
der één dak in De Spullen Fa-
briek aan Zeeweg 236 in IJmui-
den. En dit is slechts een greep 
uit het assortiment dat in de 
onlangs geopende winkel 
wordt aangeboden. 
Elke vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.30 uur staan Paul 
en Joke voor hun klanten klaar. 
,,Voor een bescheiden prijs, 
want dat is waar men in krappe 
tijden naar zoekt’’, aldus Paul 
van Thiel. ,,Brocante meubelen 
in een landelijke stijl zijn hot, 
hebben een verleden en een 
nieuw heden. En dat nieuwe 
heden bieden wij door oude, 
houten kleinmeubelen te resty-
len en opnieuw aan de man te 
brengen.’’
In het assortiment van De 
Spullen Fabriek vindt u ook 
de handgemaakte steigerhou-
ten meubelen van ‘De Stofjas 
Meubelbouw’. Ook voor woon-

accessoires van ‘Green & Re-
cycle’ kunt u bij De Spullen Fa-
briek terecht. Voor ieder wat 
wils, voor een betaalbare prijs.
Naast meubels en woonacces-
soires hebben Paul en Joke 
ook oog voor ander talent. De 
winkel fungeert ook als gale-
rie voor hun kunstwerken. En 
alsof dat nog niet genoeg is, is 
in de winkel ook de parfume-
rie van Joke gevestigd. Even-
als de aangeboden kleding 
die een tweede kans krijgen, 
zo ook de boeken en platen 
die als tweedehands produc-
ten voor een zachte prijs wor-
den aangeboden. ..Nee, we zijn 
niet zomaar een kringloopwin-
kel. Maar sommige spullen ver-
dienen een tweede kans.’’
De Spullen Fabriek levert uw 
gekochte meubels binnen een 
straal van vijf kilometer gratis 
aan huis in een klassieke tuk-
tuk. En op dezelfde wijze wor-
den uw oude meubelen desge-
wenst ook bij u opgehaald.

Smakelijk Whisky & 
Rum aan Zee festival
IJmuiden aan Zee - Een record-
aantal van 900 liefhebbers kwam 
zaterdag naar het Whisky en Rum 
aan Zee festival in Holiday Inn 
dat werd georganiseerd door Ri-
chard Blesgraaf van Slijterij Wijn-
huis Zeewijck. In twee sessies kon 
worden geproefd van een keur aan 
rum en whisky van goede kwaliteit.
Tijdens het festival werden de Dut-
ch Rum Awards uitgereikt voor de 
beste rumsoorten, Flor de Caña 
uit Nicaragua (twee keer) en Rum 
Abuelo  uit Panama. ,,Een mooie 
kwalitatieve line-up, misschien 
nog wel mooier dan op de Inter-
national Wine and Spirits Compe-
tition in London’’, zo typeerde jury-
voorzitter en master distiller Patrick 
van Zuidam de 58 rums, ingezon-

den door 17 importeurs die stre-
den in de drie categorieën. De uit-
reiking gebeurde door de ambas-
sadeur van Curacao en wethouder 
Annet Baerveldt. 
Op het festival waren 41 kramen 
waar uiteraard vooral de rum en 
whisky waren te proeven. Daar-
naast waren er culinaire hapjes 
van Toko Jenau, sushi van Mina-
to Mirai en chocola van de Sant-
poortse Verleiding. Spuij presen-
teerde de whiskystoel. Aan het 
zeilschip Tres Hombres kon een 
bezoekje worden gebracht en er 
werd zelfs een captainsdinner ge-
serveerd voor een aantal gelukki-
gen. Whisky & Rum was weer een 
zeer geslaagd en smakelijk festival. 
(foto: Ed Geels)

Diëtiste in veel
gevallen wel vergoed
IJmuiden – Diëtiste Mathilde 
Serne van Diëtistenpraktijk van 
Natura uit IJmuiden heeft laten 
weten dat voor een grote groep 
mensen, die voldoen aan be-
paalde criteria, de kosten voor 
de diëtiste wel worden ver-
goed. De diëetadvisering ging 
in 2012 uit de basisverzekering 
en zelfs uit de meeste aanvul-
lende verzekeringen.
,,Dit heeft grote gevolgen ge-
had’’, zegt Serné. ,,De mees-
te mensen denken vaak alleen 
aan mensen met overgewicht 
maar wij helpen ook mensen 
die ziek zijn en zelfs ernstig 
ziek zijn. Wij komen onder an-
dere ook bij zieke mensen thuis 
om bijvoorbeeld drinkvoeding 
of sondevoeding te regelen. 
Ook kinderen kregen de zorg 
niet vergoed, zelfs niet met de 
meest ingewikkelde voedselal-
lergieën.
Een hele grote groep men-
sen kon deze zorg niet betalen. 
De overheid heeft waarschijn-

lijk ingezien dat deze bezuini-
ging op de langere termijn al-
leen zorgt voor meer medische 
kosten. In augustus is beslo-
ten de zorg voor dit jaar al voor 
een grote groep mensen weer 
te gaan vergoeden (mits deze 
mensen voldoen aan bepaal-
de criteria). Waarschijnlijk zelfs 
met terugwerkende kracht 
tot januari 2012. Volgend jaar 
komt diëetadvisering ook weer 
terug in de basisverzekering!’’
De diëtisten zijn blij met de-
ze aanpassing maar zij vin-
den het ook treurig dat dit  pas 
aan het eind van het jaar ge-
beurt. Daardoor hebben zij dit 
jaar veel minder mensen kun-
nen helpen en bijna geen werk 
gehad. 
Het feit dat mensen deze zorg 
weer vergoed kunnen krijgen 
(met terugwerkende kracht) 
en de positieve berichtgeving 
voor 2013 willen zij via dit be-
richt graag onder de aandacht 
brengen.

Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de is deze week de 1000ste liter 
verse melk verkocht. Sinds afge-
lopen juli kunnen bezoekers ver-
se melk op de boerderij halen via 
de zogeheten melkdrive. Zorg-
vrij wil haar bezoekers graag een 
stukje boerderij beleving mee-
geven. Dit houdt  in dat vooral 
de kinderen de dieren kunnen 
aanraken, de specifieke boerde-
rij geuren zoals hooi, kuilgras en 
stro kunnen ruiken en natuurlijk 
iets leren over het boeren leven. 
Door de melkdrive kunnen men-
sen nu ook een stukje boerderij-
beleving mee naar huis nemen. 
,,Het is leuk om te zien hoe en-
thousiast mensen zijn, daar doe 
je het toch voor”, vertelt boer 
Cor Hoek Spaans. ,,In de zomer 
kwam iemand ons ijs laten proe-
ven die was gemaakt van onze 
verse melk.” Zorgvrij wil met de 
melkverkoop ook laten zien dat 
melk niet in de fabriek wordt ge-
maakt. ,,We hebben een educa-
tieve functie, jong en oud kun-
nen hier zien dat melk van de 
koeien komt. Wij zien het als 
een meerwaarde dat ze de ver-
se melk nu nog kunnen proe-
ven ook”, aldus de boer. Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg 50 in Velsen-Zuid (Spaarn-
woude). 023–5202828. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl of face-
book Zorgvrij.

Melk van 
Zorgvrij

IJmuiden - De politie heeft af-
gelopen weekeinde meerdere 
drankrijders uit het verkeer ge-
haald. In IJmuiden werd tijdens 
de surveillance een beginnend 
bestuurder op de Kennemerlaan 
aan de kant gezet die zwaar on-
der invloed van alcohol verkeer-
de. Op de Orionweg in IJmuiden 
werd in de nacht van zaterdag 
op zondag een 19-jarige IJmui-
denaar op de snorfiets uit het 
verkeer gehaald omdat hij had 
gedronken. Ook zijn snorfiets 
bleek technisch niet in orde.

Drankrijders 
uit het verkeer 
gehaald

Regio - De politie kreeg afgelo-
pen zaterdag rond 16.35 uur een 
melding van een aanrijding zon-
der letsel op het Meerplein in Be-
verwijk. Toen de politie daar aan-
kwam, bleek echter een van de 
bestuurders ervandoor te zijn 
gegaan. Na enig zoekwerk wist 
de politie de identiteit van deze 
bestuurder te achterhalen: een 
20-jarige Beverwijker die zon-
der rijbewijs had gereden. Te-
gen hem is proces-verbaal opge-
maakt. Hij zal de schade van de 
andere partij moeten vergoeden.

Verlaten plaats 
ongeval
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Vrijdag finales teams 
Telstar Street League
Velsen-Zuid - Ramen lappen bij 
een zorgcentrum of basisschool. 
Pannenkoeken of cake bakken 
en uitdelen tijdens een buurt-
feest of ouderenmiddag. Met 
bewoners van een verpleeghuis 
een ijsje halen, plantjes uitde-
len aan omwonenden of de rom-
mel opruimen rond speelveld-
jes en in plantsoenen. De mees-
te jongens- en meisjesteams van 
de Telstar Street League hebben 
uitgeblonken met hun wijkbij-
drage!
Zowel met de uitvoering van de-
ze wijkbijdragen als met het spe-
len van een voorronde hebben 
Velsense jongeren van 12 tot en 
met 16 jaar punten gehaald. Bij 
elkaar opgeteld heeft dat be-
paald welke teams aanstaande 
vrijdag 19 oktober vanaf 17.30 
uur de finaleronde spelen in het 
Tata Steel Stadion van Telstar. Na 
de finales zal oud-Telstarspeler 
Ruud Geels vlak voor de aanslui-
tende wedstrijd Telstar–FC Eind-
hoven de naar hem genoemde 
bokaal uitreiken aan de uitein-
delijke winnaars.
De Street League is een initi-
atief van de maatschappelij-
ke stichting Telstar Thuis in de 
Wijk. Naast het bevorderen van 

een gezonde, sportieve en ver-
antwoorde levensstijl, wil de-
ze stichting het onderling be-
grip en respect en daarmee de 
leefbaarheid in de wijken bevor-
deren. Met het leveren van hun 
wijkbijdragen hebben de jonge-
ren daartoe bijgedragen.
De finalisten bij de meisjes zijn 
de Barbies uit Velserbroek en de 
Zeewijkmeiden. Bij de jongens 
spelen zes teams de finaleron-
de. Uit Velsen-Noord is dit FC In-
ternational, uit Velserboek zijn dit 
de Vliegende Sokken en FC De 
Kip en uit IJmuiden-Zeewijk ko-
men 0255, FC Zeewijk en De Ta-
lenten.
Op www.telstarthuisindewijk.nl 
en faceobook.com/telstarstreet-
league staan alle foto’s en ver-
slagen van de voorrondes en de 
wijkbijdragen. Via Facebook en 
Twitter.com/TelstarSL loopt ook 
een actie waarmee toegangs-
kaarten voor vrijdag zijn te win-
nen. 
De toegangskaarten voor de 
Streetleaguefinales én Telstar–
FC Eindhoven zijn daarnaast ver-
krijgbaar via het secretariaat van 
Telstar en vanaf 17.00 zal er aan 
de oostkant een kassa geopend 
zijn.

Op wereldreis op 
De Vuurtoren Oost
IJmuiden - Op donderdag 11 
oktober werd de kinderboe-
kenweek spectaculair afgeslo-
ten op De Vuurtoren Oost.
Het thema ‘Hallo wereld’ leen-
de zich bij uitstek voor een 
schoolbreed project en dat 
werd op de Vuurtoren enthou-
siast aangepakt door leer-
krachten en leerlingen.
In iedere klas stond tijdens de 
boekenweek een land centraal. 
Zo werkten de kleuters over 
Engeland en gingen de ande-
re groepen op reis naar Span-
je, Italië, Frankrijk, Australië en 
India. 
Er werd gewerkt, geknutseld, 
gezongen en geteld in vreem-
de talen en nog veel meer... Op 
de laatste dag van de kinder-
boekenweek werden alle ou-
ders uitgenodigd om op we-
reldreis te gaan op De Vuurto-
ren en in alle klassen te genie-
ten van een presentatie van het 
gemaakte werk en van heer-
lijke hapjes en drankjes uit de 
betreffende landen.
Diezelfde middag werd de tra-
ditionele boekenmarkt gehou-
den in de prachtig verbouw-

de hal van de school. Kinderen 
konden hun uitgelezen boeken 
voor kleine prijsjes verkopen 
aan hun medeleerlingen en er 
werden weer goede zaken ge-
daan.
Het was een succesvolle, druk-
bezochte en vooral ontzettend 
gezellige middag op De Vuur-
toren Oost aan de Heerenduin-
weg!

Laatste wedstrijd 
voor roeiers Tata Steel
Regio - Afgelopen zaterdag 
verzamelden ruim 140 sloepen 
bij het Java-eiland op het IJ in 
Amsterdam om deel te nemen 
aan de grachtenrace Amster-
dam. 
De Grachtenrace Amsterdam 
is een sloepenrace van ruim 
24 kilometer. De wedstrijdrou-
te loopt dwars door de binnen-
stad van Amsterdam en op de 
Amstel. 
Ook roeiers van Tata Steel ver-
schenen aan de start. Na 2 uur,  
56 minuten en heel veel re-
gen werd er gefinisht. Jammer 
van het weer, er waren min-
der mensen aan de kant om de 
roeiers aan te moedigen. Dat 
was 4 weken geleden wel an-
ders in Engeland toen de roei-
ploeg uit IJmuiden deelnam 
aan de Great River Race op de 
Theems in Londen. Daar ston-

den duizenden toeschouwers 
met mooi weer te genieten van 
ruim 300 sloepen die deelname 
aan de 34 kilometer lange tocht 
over de Theems. 
Zowel in Londen als in Am-
sterdam werd er geroeid in de 
Adamanteus, van origine een 
marinesloep van 116 jaar oud, 
maar door zorgvuldig en goed 
onderhoud nog in prima staat. 
Nog een paar weken wordt er 
getraind op het water. Daarna  
gaan beide sloepen van Tata 
Steel in onderhoud. Het onder-
houd wordt verricht door vrij-
willigers van de roeivereniging. 
De roeiers beschikken over 
een eigen werkplaats en op-
slag voor de sloepen op het Ta-
ta Steel terrein. 
Lid worden van de roeiverening 
is mogelijk voor alle collega’s 
die werkzaam zijn bij Tata Steel.

Win een etentje voor twee
Bos Vraagt! en Bos Kookt
IJmuiden - Iedere drie weken 
stelt Hans Bos van Bos Kookt! 
een vraag waarmee de lezers van 
de Jutter/de Hofgeest een eten-
tje voor twee personen kunnen 
winnen in het sfeervolle restau-
rant aan de Groeneweg in IJmui-
den. Dit is de vraag van week 42:
Bos Kookt voor ieder wat wils. 
Of je nu van spareribs houdt, 
van lamsvlees, kaasfondue 
of van een visgerecht. Naast 
de vaste menukaart zijn er 
ook nog de wisselende spe-
cials die je op de wandborden 
vindt. Voor de spareribs han-
teert Bos Kookt! twee prijzen. 
Welke zijn dit?
Weet jij het juiste antwoord op 
de vraag? Stuur dan voor 23 ok-
tober een mailtje naar hans@
boskookt.nl. De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht en kan tot en 

met zaterdag 27 oktober komen 
eten. Je vindt Bos Kookt! aan de 
Groeneweg 80 in IJmuiden (te-
genover de Stadsschouwburg 
Velsen). Zie www.boskookt.nl, 
ook voor de menukaart.

IJmuiden - Op zaterdag 13 ok-
tober organiseerde de Europese 
Unimogclub in de persoon van 
David Koks (paviljoen Noord-
zee) een toertocht met onder 
andere een rit over het strand. 
De stoet van bijna 50 Unimogs 
kwamen uit Zwitserland, Duits-
land en Nederland.  De Avond-
school - SNV was uitgenodigd 
om met deelnemers (mensen 
met een verstandelijke beper-
king) de toertocht mee te ma-
ken en daarna aan te schuiven 
met de leden van de Unimog-
club aan een heerlijk buffet. De 
toertocht, die langs de mooiste 
plekken van de gemeente Vel-
sen voerde, trok onderweg veel 
bekijks. De oudste Unimog in 
de stoet kwam uit 1952 , waar-
door  de ontwikkeling van dit bij-
zondere werkpaard ook duide-
lijk zichtbaar was. Daarna ging 
het richting Bloemendaal, waar 
de Unimog van de reddingsbri-
gade van Bloemendaal zich aan-
sloot en  de hele stoet over het 
strand terugreed naar het strand 
van IJmuiden. Voor paviljoen 
Noordzee werden diverse foto’s 
gemaakt en daarna  gingen de 
bestuurders en de ‘bijrijders’ van 
de Avondschool - SNV aan tafel. 
Het was een onvergetelijke dag, 
zowel voor het internationale 
Unimog-gezelschap, als voor de 
deelnemers van de Avondschool. 

Avondschool-
SNV op stap 
met Unimogs

Velsen-Noord - Twee man-
nen werden dinsdag omstreeks 
middernacht op heterdaad be-
trapt nadat zij hadden ingebro-
ken in een geparkeerde auto aan 
de Andreaweg. De politie ont-
ving een melding van een getui-
ge die in de omgeving aanwezig 
was en een aantal mannen ver-
dachte had zien rondlopen. Toen 
de politie de genoemde locatie 
benaderde, zagen zij in een auto, 
waarvan een ruit was ingeslagen, 
twee mannen zitten. Geen van de 
mannen had de sleutel van de 
auto. De auto werd weggesleept 
en de 21-jarige man uit Bever-
wijk en de 30-jarige man uit Cas-
tricum werden aangehouden. De 
politie onderzoekt de zaak.

Op heterdaad 
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Colofon

Kinderinstuif zoekt vrijwilligers
IJmuiden - Bij Buurtcentrum de 
Dwarsligger staan ze te popelen 
om de instuif op woensdagmid-
dag tussen 13.30 en 15.30 uur 
weer handen en voeten te ge-
ven en binnenkort weer te star-
ten. 
Annie van Dijk, een trouwe vrij-
willigster van het eerste uur, 
heeft zich al spontaan aange-
meld om kinderen tussen 4 en 7 
jaar een fijne, nuttige en creatie-
ve tijdsbesteding aan te bieden. 
Deze jongere kinderen hebben 
natuurlijk persoonlijke begelei-
ding nodig vandaar onze op-
roep om versterking. Annie redt 

het natuurlijk niet in haar een-
tje, want de middag is een klein 
feestje waar, naast het plak-
ken en knippen, ook gezongen 
en geklapt mag worden. Naast 
Annie, zoekt het buurtcentrum 
dus nu naar een drietal vrijwil-
ligers. Dit kunnen vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s of enthousi-
aste wijkbewoners zijn. Annie 
van Dijk staat te trappelen van 
ongeduld om te beginnen en 
hoopt op snelle respons. An-
nie: ,,Het geeft mij een kick met 
die jonge kinderen aan de slag 
te gaan. Samen met de nieu-
we vrijwilligers gaan we ideeën 

uitwisselen en vervolgens plan-
nen maken. Ik hoop natuurlijk 
op versterking. Ik verwacht wel 
een zekere mate van zelfstan-
digheid, enthousiasme en het 
vermogen om te gaan met de-
ze jonge doelgroep. Omdat de 
activiteit wekelijks is, zou het 
heel fijn zijn als geïnteresseer-
den hier rekening mee houden.” 
Is uw interesse gewekt? Kom 
even naar de Dwarsligger en 
vraag naar Minke of Annie. U 
kunt ons ook opbellen en op-
geven bij Hans of Pim, telefoon 
512725 of mail naar info@bc-
dedwarsligger.nl. 

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei komt al een aantal jaren 
op dinsdagochtend een groepje 
vrouwen bij elkaar om én gezel-
lig én creatief bezig te zijn. Bij-
voorbeeld met kaarten maken. 
Zij nemen hun eigen spullen mee 
en inspireren zo elkaar. Nu is het 
groepje dringend aan nieuwe 
mensen toe. Dus als u tijd en zin 
heeft, u bent heel welkom. Heeft 
u een andere hobby waarmee u 
in het groepje aan de slag wilt? 
Des te leuker! U betaalt slechts 
1 euro per keer. Dinsdagochtend 
van 9.00 tot 11.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Creatief 50+

Branding - Vanaf donderdag 10 
januari 2013 van 17.00 tot 19.00 
uur start het eetcafé voor tieners 
weer in Jongerencentrum Bran-
ding in Buurtcentrum de Dwars-
ligger. Hier leren tieners in de 
leeftijd van 10 t/m 14 jaar hoe ze 
hygiënisch in een keuken moeten 
werken, gerechten klaarmaken en 
krijgen ze warenkennis. bijv. wat 
zijn seizoensgroenten. Na het ko-
ken wordt er gezamenlijk gege-
ten, afgewassen en opgeruimd. 
Dit alles wordt begeleid door drie 
vrijwilligsters. Er zijn nu nog twee 
plekjes vrij dus als u uw kind hier-
voor op wilt geven, kunt u hem/
haar aanmelden bij Simone. In-
schrijfformulier is ook bij haar op 
te halen en in te leveren. De kos-
ten zijn 36 euro voor 8 lessen. Dit 
bedrag kan gepind worden. Ook 
is het mogelijk om 4,50 euro per 
keer contant te betalen. Meer we-
ten? Bel 0255-512725 of mail naar 
simone@bcdedwarsligger.nl.

Eetcafé 
voor tieners

De Mel - Voorlezen is niet al-
leen leuk, maar het is ook be-
langrijk voor de ontwikke-
ling van je kind. Het prikkelt 
en stimuleert onder andere de 
taal- en spraakontwikkeling. 
Het vergroot de woordenschat 
en prikkelt de fantasie. Iede-
re vrijdagmiddag wordt er op 
een speelse manier voorgele-
zen door twee ervaren vrijwil-
ligers aan kinderen uit groep 1 
t/m 4. Er is een leesgroep voor 
kinderen uit groep 1 en 2 en er 
is een leesgroep voor kinderen 
uit groep 3 en 4. 
De leesgroep is van 13.30 uur 
tot 14.30 uur en de toegang is 
gratis. Komt  u gerust met uw 
kind kijken bij Buurtcentrum 
de Mel (ingang van Diepen-
straat) in Velsen-Noord. Voor 
verdere informatie: lydia@de-
mel.nl Meer weten? Bel 0251-
210050.

Voorlezen

De Koe – Jongerencentrum de 
Koe zoekt nog deelnemers. Zijn 
er tieners die willen leren ko-
ken op de maandagavond van 
17.00 tot 19.00 uur? De kook-
cursus bestaat uit 6 lessen en 
kost 26 euro. Geef je snel op 
want er zijn nog slechts enke-
le plaatsen. Ook zijn wij nog 
op zoek naar jongens en mei-
den die jazzdance of hiphop 
willen leren dansen onder be-
geleiding van een professione-
le danseres. Ook hier zijn niet 
zo veel plaatsen meer beschik-
baar. Deze workshop wordt ge-
geven op dinsdagavond van 
19.00 tot 20.30 uur. De cursus 
bestaat uit 7 lessen en kost 25 
euro. Heb jij verder nog leuke 
ideeën of skills (talenten) die jij 
met anderen wilt delen neem 
dan contact op met de jonge-
renwerkers van De Koe of loop 
even binnen! Wij vinden het be-
langrijk dat jongeren zelf met 
inbreng komen. Meer weten? 
Bel 023-5491817.

Jongeren-
activiteiten

Een onvergetelijke dag
Taalontmoetingen - Allemaal 
een bewijs van deelname! Dins-
dag 11 september zaten in ba-
sisschool De Triangel in Velsen-
Noord zeven van de zeventien 
moeders klaar voor de uitreiking 
van hun bewijs van deelname 
aan de lessen Nederlandse taal. 
De organisatie van de lessen 
was het resultaat van de sa-
menwerking tussen de school 
en het project Taalontmoetingen 
van Stichting Welzijn Velsen. De 

school en de stichting hopen zo 
twee doelen te bereiken: het ver-
groten van de ouderbetrokken-
heid en het bevorderen van zelf-
redzaamheid en (actieve) deel-
name aan de samenleving door 
de moeders. 
Naast de taalles krijgen de ou-
ders voorlichting over belangrij-
ke zaken op school en over on-
derwijs in het algemeen. De les-
sen worden mede mogelijk ge-
maakt door bijdragen van het 

Oranjefonds, de Rabobank en 
Crown van Gelder papierfabriek. 
Vanaf 24 september zijn er weer 
twee groepslessen gestart, met 
zowel oude bekenden als nieu-
we gezichten. Heeft u vragen 
over groepslessen of taalmaatjes 
of wilt u vrijwilliger worden? Dan 
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Elisabeth Hoekstra 
via Buurtcentrum de Spil, tele-
foon 0255-510186 of via elisa-
bethhoekstra@welzijnvelsen.nl.Kinderkleding- en 

speelgoedbeurs
De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei biedt u woensdag 24 
oktober van 13.00 tot 16.00 uur 
de gelegenheid om overtollige 
kinderkleding en speelgoed te 
verkopen op onze kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs. Een 
tafel huren kost slechts 3,50 
euro. De inschrijving is al ge-
start. Meer weten? Bel 0255-
510652.

De Spil – Iedere donderdag van 
16.00 tot 17.00 uur is er Capoei-
ra voor jongens en meisjes van 
5 tot 12 jaar in Buurtcentrum de 
Spil. De cursus is al begonnen 
maar instappen is altijd moge-
lijk. De kosten zijn 106 euro voor 
30 lessen (betalen in termijnen is 
mogelijk). De cursus wordt ge-
geven door Graduado Caramelo. 
Meer weten? Bel het cursusbu-
reau van SWV 0255-548548.

Capoeira

Zaalvoetbaltoernooi
Buurtsport - Op maandag 22 
oktober (in de herfstvakantie) 
is er voor de jongeren in Velser-
broek (14 t/m 18 jaar) een zaal-
voetbaltoernooi in de OG-hal. In 
dit toernooi nemen straat- en 
vriendenteams het tegen elkaar 
op. Het begint om 14.00 uur en 
eindigt om 16.00 uur. Maar ook 

voor de leeftijden onder de 14 
zijn er twee toernooien in de OG-
hal: Om 11.00 uur is er een zaal-
voetbaltoernooi voor de leeftij-
den van 8 t/m 10 jaar en daarna, 
om 12.15 uur, is er een toernooi 
voor de leeftijd 11 tot en met 13 
jaar. Dit toernooi duurt tot 14.00 
uur. De organisatie van de zaal-

voetbaltoernooien is in handen 
van Buurtsport Velsen, in samen-
werking met het Ambulant Jon-
gerenwerk Velserbroek. Voor al-
le toernooien geldt: De toegang 
is gratis. Zaalschoenen (geen 
zwarte zolen) zijn verplicht. Meer 
weten? Bel: Ad Otten, Buurtsport 
Velsen, 06-11883720.



Wat moet je doen?
Laat zien hoe creatief jij bent en kleur de kleurplaat van de 
Sprookjesboom de Musical zo mooi mogelijk in. De mooiste 
kleurplaten worden beloond met 12 kaartjes voor Sprookjes-
boom de Musical. Download de kleurplaat op www.jutter.nl.
Stuur jouw kleurplaat, voorzien van naam, e-mailadres en 
leeftijd naar De Jutter en De Hofgeest, Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden. Je inzending moet vóór 12 november 
binnen zijn. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Succes!

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

(Download de kleurplaat op www.jutter.nl)
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‘Wordt u al geholpen’ 
in Stadsschouwburg 
Velsen - Wie de Britse televi-
sieserie ‘Are you being served?’ 
volgde zal Captain Peacock, 
Mrs. Slocombe en natuurlijk Mr. 
Humphries nooit vergeten. In de 
toneelversie van deze televisie-
klassieker, op woensdag 24 ok-
tober (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen, zorgt een 
Nederlandse sterrencast met o.a. 
Mylène d’Anjou en Filip Bolluyt 
voor een heerlijk avondje uit. 
‘Wordt u al geholpen?’ is een to-
neelkomedie naar de gelijknami-
ge hitserie uit Engeland: ‘Are You 
Being Served?’ De serie speelt 
zich af op de afdeling dames- en 
herenkleding van het fictieve Lon-
dense warenhuis Grace Brothers. 
In de toneelversie van de hitse-
rie mogen de medewerkers van 
de kledingafdeling enkele dagen 

de geheel nieuwe kampeerafde-
ling van het warenhuis testen. In 
hun fantasie slaan zij behoorlijk 
door! Alle vertrouwde karakters 
uit de televisiehit zijn van de par-
tij. De wat stramme Captain Pe-
acock, Mrs. Slocombe (and her 
pussy) en natuurlijk de nichterige 
Mr. Humphries (Are You Free?). 
Het warenhuis Grace Brothers 
heet u  theaterbezoekers van har-
te welkom. Misschien zit er voor 
een aantal van hen nog wel een 
koopje in! De voorstelling is het 
vervolg op de bijzonder succes-
volle voorstellingen ‘Allo, ‘Allo’ en 
’Schone Schijn’, die de afgelopen 
jaren ook in Velsen volle  zalen 
trokken. Toegang vanaf 23,-. 
Meer Informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Stand-up comedian 
Murth Mossel in Velsen

Velsen - De Amsterdammer 
Murth Mossel is een veelzijdig ta-
lent. Hij is lid van de Comedytrain, 
rapper, vj én presentator. Met zijn 
derde zeer goed ontvangen pro-
gramma ‘Gunstige ligging ten op-
zichte van de wereld’  komt hij 
op donderdag 25 oktober (20.15 
uur) voor het eerst naar de Stads-
schouwburg Velsen. Een uniek 

stukje pracht en praal in het he-
dendaagse theaterlandschap, wat 
u gewoon met eigen ogen gezien 
moet hebben!
Grappige verhalen en vlijmscher-
pe observaties. Wij hebben het 
hier hartstikke goed. Maar Murth 
Mossel merkt dat we klagen over 
van alles en nog wat. ,,Nergens 
voor nodig! Maar wel heel men-
selijk”, zegt de populaire stand-up 
comedian en maakte er de show 
‘Gunstige ligging ten opzichte van 
de wereld’ over. In ‘GLTOVDW’ 
gaat Murth op onderzoek uit naar 
de vraag: ‘Waarom maakt onze 
welvaart ons niet gelukkig?’ Ook 
richt Murth met grappige ver-
halen en vlijmscherpe observa-
ties zijn pijlen op mensen die de 
zaken mooier voorstellen dan ze 
zijn. In de aanbieding: vrijstaan-
de comedian. In goede staat. Met 
veel karakter en opvallend veel 
inhoud. Toegang vanaf 16,50 eu-
ro. Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: PUURee)

Stadsschouwburg Velsen
Jeans brengt explosieve 
‘Dynamite’ in Velsen
Velsen - Na de ongelofelijk suc-
cesvolle en door publiek en pers 
zeer gewaardeerde voorstel-
ling ‘Jeans 21 - Grown Up’ brengt 
Jeans op vrijdag 19 oktober (20.15 
uur) de volgende editie op de 
planken van de Stadsschouwburg 
Velsen. ‘Dynamite’ heet de 22e af-
levering van deze onverwoestba-
re theaterformule, die als spring-
plank diende voor talenten als 
Antje Monteiro, Bastiaan Ragas, 
Tony Neef en Brigitte Nijman. Met 
passie, plezier en emotie presen-
teert Jeans een wervelende revue 
de mooie en vrolijke Nederlands- 
en Engelstalige songs, de tophits 
van toen en nu, terzijde gestaan 
door de veelgeprezen Jeansband.
Vorig jaar vierde ‘Jeans’ een feest-
je in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Precies 25 jaar geleden was 
de eerste productie in het Velsen-
se theater te zien. Al die tijd is het 
muziekfeest een broedplaats ge-
weest voor talent dat later in de 
‘grote’ musicals zou stralen. Mooie 
voorbeelden zijn onder andere 
Tony Neef, Brigitte Nijman, Bas-
tiaan Ragas en Antje Monteiro.  
Ook de 21ste editie van de voor-

stelling is volgens het gebruikelij-
ke én succesvolle concept samen-
gesteld. Populaire en mooie num-
mers van diverse Nederlandstali-
ge en Engelstalige artiesten pas-
seren de revue. Dat ‘Jeans’ niet 
leeftijd gebonden is, is terug te 
zien in het diverse repertoire. Van 
Anouk tot Pavarotti en van The Po-
lice tot Wim Sonneveld, opnieuw 
biedt ‘Jeans’ met ‘Dynamite’ weer 
een avond  topentertainment. 
Prijs: vanaf 29,50 euro. Info:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789 (foto: Monique 
Backelandt)

IJmuiden - Het is op zaterdag 
20 oktober (21.00 uur) bijna als-
of The Boss vanavond zelf op 
het podium van het Thalia Thea-
ter staat. Geïnspireerd door Bru-
ce Springsteen en diens Seeger 
Sessions halen de gelouterde 
muzikanten alles uit de kast in 
een opzwepende en aansteke-
lijke mix van folk, country, gos-
pel en akoestische rock. Met 
klassiekers als ‘Pay me my mo-
ney down’, ‘My Oklahoma home’ 
en gevoelige nummers als ‘We 
shall overcome’ wordt elk optre-
den van JP & The Seeger Sessi-
on Band een onweerstaanbare 
spectaculaire avond. Hoe meer 
het publiek loskomt, hoe meer 
de band losgaat! Toegang 18,25 
euro. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Tribute to Bruce 
Sporingsteen in 
Thalia Theater

IJmuiden - Donderdag 25 okto-
ber om 20.30 uur zijn Keesen & 
Co te gast in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 en spelen het 
stuk ‘De Val’. Het leven lacht je 
toe, maar opeens zit alles tegen. 
Dat overkomt Sander Steenhuis, 
een vlotte, charmante vijftiger. Hij 
presenteert al vele jaren een zeer 
succesvolle talkshow op de Ne-
derlandse televisie. In een moor-
dend tempo worden daar carriè-
res gemaakt en reputaties gebro-
ken. Hij is het stralende middel-
punt, de onaantastbare anchor-
man. Dan sterft zijn beste vriend. 
De zekerheid verdwijnt. Er ont-
staan barsten in zijn imperium. 
Ambitieuze jonge mensen met 
snelle ideeën halen hem links en 
rechts in. Een ontmoeting met 
een jong meisje confronteert hem 
op schokkende wijze met de prijs 
die hij voor zijn roem betaalt. Toe-
gang 13 euro/11 euro.

Keesen & Co in 
Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 18 en 
woensdag 24 oktober, 20.30 uur 
en zondag 21 oktober, 14.30 uur, 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 de film ‘Com-
me un Chef’. In deze komedie 
draait alles om de talentrijke ama-
teur kok Jacky die er al lang van 
droomt om zijn kookkunsten eens 
in een toprestaurant te kunnen 
etaleren. Die kans krijgt hij wan-
neer hij na heel wat omwegen bij 
een top chef mag beginnen. Die 
laatste staat onder druk omdat de 
aandeelhouders hem uit zijn drie-
sterrenrestaurant willen werken. 
Op een onconventionele manier 
probeert Jacky de getormenteer-
de chef-kok te helpen. Een fijne 
combinatie van ingrediënten voor 
een sprankelende komedie.

Film ‘Comme 
un Chef’ in WT

Sponsordiner Rotary Club Velsen

10.000 euro voor 
de Rex Foundation
Velsen - Zaterdag werd tijdens 
een sponsordiner in Stads-
schouwburg Velsen een be-
drag van 10.000 euro bijeen-
gebracht ten bate van de Rex 
Foundation. Aan het eind van 
het diner kon aan de directeur 
van de Stadsschouwburg, Ja-
cob Bron, een cheque met dit 
bedrag worden overhandigd.
In het bijzijn van vertegen-
woordigers uit politiek en on-
dernemend Velsen heeft Stads-
schouwburg Velsen op 24 ja-
nuari 2012 de Rex Foundation 
opgericht. Dit is een fonds dat 
het theater gaat inzetten om 
bijzondere projecten te realise-
ren in en om het schouwburg-
huis met als eerste feestelijke 
hoogtepunt de viering van het 
75-jarig jubileum van het thea-
ter in 2014. De naam Rex is een 
verwijzing naar de ‘oernaam’ 
van het gebouw. Het theater is 

in 1939 geopend als bioscoop 
met de naam Rex. 
Om het jubileumfeest te kun-
nen optuigen is geld nodig. Dit 
is mede aanleiding geweest 
voor de Rotary Club Velsen 
om het sponsordiner te orga-
niseren. Tijdens dit diner wer-
den markante attributen ge-
veild waaronder een jurk van 
Karin Bloemen en een contra-
bas met wasmachine van An-
dré van Duin. Er zijn verschil-
lend theaterobjecten door ar-
tiesten en producenten voor de 
veiling ter beschikking gesteld. 
Het sponsordiner in de stads-
schouwburg (op het podium) 
werd georganiseerd door Ro-
tary Club Velsen. 
Hieraan namen tal van verte-
genwoordigers uit het bedrijfs-
leven deel, evenals vertegen-
woordigers van maatschappe-
lijke organisaties.



Stijlvol Afscheid Nemen

Driehuis - Op vrijdag 2 november staat Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis) op een bijzondere 
manier stil bij de gedenkdag ‘Allerzielen’. 

Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld iedereen de mogelijkheid een 
overleden dierbare te gedenken en een kaarsje te branden. Het monumentale
gedenkpark wordt speciaal hiervoor sfeervol verlicht. De KRO zal in het 
kader van het programma ‘Ode aan de Doden’ vanaf Westerveld een live uit-
zending op televisie verzorgen.

“Herdenken kan op verschillende manieren en doet iedereen natuurlijk op 
zijn eigen persoonlijke manier”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. “Op 2 november willen wij iedereen de mo-
gelijkheid bieden om het gedenkpark in de avonduren te bezoeken om in een 
bijzondere sfeer en omgeving gezamenlijk stil te staan bij hun overleden dier-
baren en hen te herdenken. Aan de invulling wordt nog gewerkt, maar in elk 
geval zal er een mogelijkheid zijn om foto’s te plaatsen en kunnen er kaarsjes 
gebrand worden. Bovendien zal op verschillende plekken in het park muziek 
ten gehore worden gebracht.”
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is een bijzondere locatie. Niet al-
leen is de begraafplaats een van de oudste particuliere begraafplaatsen van 
ons land (1888), Crematorium Westerveld is het éérste crematorium dat in 
ons land gebouwd werd (1913). Voor Westerveld is 2013 een bijzonder jaar. De 
begraafplaats bestaat dan 125 jaar en het is volgend jaar ook precies 100 jaar 
geleden dat het crematorium geopend werd. 

Voor actuele informatie over deze avond zie www.bc-westerveld.nl.

Begraafplaats & Crematorium Westerveld is prachtig gelegen in een uitgestrekt en heuvelachtig 
natuurgebied. Het gedenkpark heeft een monumentale uitstraling, mede doordat Westerveld een 
van de oudste particuliere begraafplaatsen (1888) en tevens het eerste crematorium (1913) van 
Nederland is. 

Door de hoogwaardige dienstverlening streven wij ernaar te voldoen aan alle wensen, zowel voor, 
tijdens als na de plechtigheid.  De eigentijdse dienstverlening en de vele mogelijkheden voor een 
persoonlijk afscheid maken Westerveld echt van deze tijd. Modern én monumentaal. Een mooie 
combinatie.

Bijzondere monumenten
In het gedenkpark zijn vele monumenten te vinden. Elk met een eigen verhaal. Monumentaal, klas-
siek en modern. Kunstenaars en kunstminnaars, politici, hervormers, pioniers, intellectuelen, ban-
kiers en industriëlen vonden er hun laatste rustplaats, net als mensen uit de radio- en 
televisiewereld. Er bevinden zich monumenten van veel bekende 
Nederlanders in het gedenkpark, waaronder 
de schrijver Eduard Douwes Dekker 
(Multatuli), acteur Lex Goudsmit, vlieg-
tuigbouwer Anthony Fokker, politicus  
Pim Fortuyn en schrijver Boudewijn Büch. 

Begin november verschijnt het unieke 
naslagwerk: ‘Westerveld, een monumen-
tale ontdekkingstocht’, met bijzondere 
verhalen begeleid door prachtige foto’s. 
Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
of kijk op www.bc-westerveld.nl.

Westerveld: een monumentale ontdekkingstocht

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Neem contact 
op met Westerveld voor meer informatie, 
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adv boek.indd   1 16-10-12   11:35

Gedenken op Westerveld
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Drukkerij van 
Rixel
IJmuiden - Rouwdankkaarten.nl is een initiatief van Drukkerij van 
Rixel BV te IJmuiden. Een familiebedrijf sinds 1937 waar reeds de 
derde generatie aan het roer staat.
Ook uw rouwdankkaarten worden met zorg en aandacht door Van 
Rixel vervaardigd. Daar waar de rouwkaarten vaak in een verze-
keringspakket zitten, zijn de rouwdankkaarten veelal onderbelicht. 
Daar is de keuze beperkt en de kosten onevenredig hoog. Rouw-
dankkaarten worden ongeveer tussen vier en acht weken na het 
overlijden verzonden. Dus anders dan bij de rouwkaarten die na 
het moment van overlijden bijna à la minute gereed moeten zijn, 
hebben nabestaanden voor rouwdankkaarten veel meer tijd om 
de eigen inbreng (al dan niet met een foto) te laten uitvoeren door 
Drukkerij van Rixel. 
Op de internetsite kan aan de hand van de voorbeelden een rouw-
dankkaart naar eigen wens worden besteld. Direct bij de druk-
ker, zonder tussenkomst van derden, waardoor men zeker goed-
koper uit is. Ook voor persoonlijke wensen of met speciale idee-
en is men bij Drukkerij van Rixel aan het goede adres. Drukkerij 
van Rixel, Oosterduinweg 29, 1972 ND IJmuiden, telefoonnummer 
0255-514768, info@vanrixel.nl. Zie ook www.rouwdankkaarten.nl.

Rouwdankkaarten.nl

adres oosterduinweg 29   1972 ND ijmuiden   
telefoon 0255 514 768   fax 0255 514 315   
mail info@vanrixel.nl   site www.vanrixel.nl

Rouwdankkaarten.nl
Drukkerij van Rixel BV
Oosterduinweg 29
1972 ND IJmuiden
E: info@vanrixel.nl

T : 0255-514768
E : info@rouwdankkaarten.nl

Alice Loeters Persoon-
lijke Uitvaartzorg
Driehuis - Het team van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg is 
al meer dan 12 jaar lang jaren een vertrouwd gezicht in de regio 
Velsen en omstreken als het gaat om het verlenen van persoonlij-
ke uitvaartzorg. 
Afscheid nemen van een dierbare is een intense ervaring. Daarom 
is het zo belangrijk dat, wanneer men hiermee wordt geconfron-
teerd, dit plaatsvindt in een sfeer die past bij de overledene. Uw ver-
driet kunnen wij niet wegnemen. Wel kunnen wij u met persoonlij-
ke zorg en aandacht helpen het verdriet te dragen. Goed luisteren 
naar uw wensen en gevoelens speelt daarbij een belangrijke rol. Af-
scheid nemen is pijnlijk. Wij streven ernaar om samen met u het af-
scheid zo vorm te geven, dat er ondanks de pijn een positieve her-
innering achterblijft. Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg zoekt 
samen met u naar de mogelijkheden om een eigen invulling aan de 
uitvaart te geven. Zoals helpen bij de laatste verzorging, de rouw-
brief, het dragen van de kist, het meedenken over de invulling van 
de afscheidsdienst. Dit alles op een zodanige manier dat u de over-
ledene daarin herkent. Want u bent de beste getuige van het leven 
van de overledene.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om tijdens het leven te 
praten over de dood en hoe u het allemaal geregeld wilt hebben. 
U kunt bij Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg terecht voor een 
voorbespreking. Ook kunnen wij u een wilsbeschikkingsboekje 
aanbieden waarin u de wensen zelf kunt invullen en op basis van 
een kostenberekening kunt u het bedrag storten in het uitvaartde-
posito van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg. 
Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, telefoon 0255-517452 (dag 
en nacht bereikbaar). Website aliceloeters.nl, e-mail: info9@alice-
loeters.nl.

Alice Loeters
        persoonlijke uitvaartzorg

’De levenskunst van afscheid nemen’
 
Vanuit ons hart, met warme betrokkenheid en kennis van zaken,
regelen wij in nauwe samenspraak de begrafenis of crematie.
Uitgangspunt hierbij is, dat vrijwel alles mogelijk is.
Op elk te bespreken onderdeel kunt u uw eigen ideeën waarmaken.

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

Overige mogelijkheden die wij aan kunnen bieden:

- Eigen rouwhuiskamer 

- Voorbespreking/wilsbeschikkingboekje/depositomogelijkheden

- Speciale aandacht voor kinderen bij de uitvaart

- Rouwkoffertjes als hulpmiddel voor iedereen die werkt met kinderen

- Eigen condoleance on-line mogelijkheden

-  Kostenopgave vooraf op basis van uw wensen en budget

- Ook budget- en ‘groene’ uitvaarten mogelijk

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg 
0255-517452 (dag en nacht bereikbaar)
www.aliceloeters.nl
info@aliceloeters.nl



“Hij wilde 
zekerheid. 
Ons keurmerk 
stelde hem 
gerust.”
Jolike van Dijk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Stijlvol Afscheid Nemen
Uitvaartverzorging 
IJmond biedt voorzorg
Regio - Een van de dingen die Uitvaartverzorging IJmond belangrijk 
vindt, is een goede voorlichting over alle zaken die met uitvaarten te 
maken hebben. Natuurlijk oriënteren veel mensen zich tegenwoordig 
in de eerste plaats via internet. Op de website www.ijmonduitvaart.nl 
is dan ook al veel informatie te vinden. Maar het onderwerp ‘uitvaart’ 
kan best confronterend zijn, voor iemand die alleen achter zijn com-
puter zit. Dan is er wellicht behoefte aan een persoon die meedenkt, 
die door middel van vragen en antwoorden samen met de betrokke-
ne erachter komt wat de wensen zijn.
Voor dit soort vragen en gesprekken heeft Uitvaartverzorging IJmond 
een uitvaartconsulent in dienst: mevrouw Riet Couwenberg. Zij kan 
langs komen voor een vrijblijvend gesprek, maar vragen kunnen ook 
via de telefoon of mail gesteld worden.
Riet Couwenberg: ,,Wat mij opvalt in de-
ze gesprekken is de openheid die er te-
genwoordig heerst over het onderwerp 
uitvaarten. Dat was tien jaar geleden nog 
wel anders. Deze openheid brengt ech-
ter met zich mee, dat mensen zich bewust 
zijn van het grote aantal keuzemogelijkhe-
den en daardoor overweldigd raken. Daar 
komt mijn ervaring van pas. Ik ben al jaren 
uitvaartleider, en weet dus precies wat de 
mogelijkheden zijn en wat binnen het bud-
get past. Want ook dat willen mensen in 
deze tijden van crisis graag weten.”
Vragen voor de uitvaartconsulent? Voor le-
den van Uitvaartverzorging IJmond is een 
gesprek geheel gratis. Men kan zonder 
kosten of verplichtingen lid worden via de 
website of bellen met 0800-0375 of voor 
mobiele bellers: 075-6478747.

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

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

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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Regio - Tien jaar geleden maakte Arnold Gerlofsma misschien wel de 
grootste ommezwaai in zijn leven. Nadat zijn rol in de detailhandel was 
uitgespeeld, ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij in 
de steenhouwerij en dan met name op het gebied van grafstenen.
Hij runt zijn bedrijf Grafsteen Verkoop Gerlofsma vanuit de Waarderpol-
der in Haarlem. Of het nu gaat om het plaatsen van nieuwe grafstenen, 
onderhoud en renovatie van bestaande grafstenen of het verzorgen van 
vervolginscripties; in zeer korte tijd heeft Gerlofsma zich het vak in al zijn 
facetten eigen gemaakt. ,,Het is een boeiend en vooral erg dankbaar be-
roep. Een grafsteen vormt een belangrijke herinnering aan een overle-
den dierbare. Reden genoeg om die met zorg uit te zoeken en te laten 
vervaardigen.’’ Het is juist de persoonlijke aanpak die het werk van Ger-
lofsma uniek maakt. Ieder sterfgeval staat op zichzelf en kent een ei-
gen verhaal. Soms willen nabestaanden dat verwoord of verbeeld zien in 
een monument. Daarom laat Gerlofsma alle ruimte voor eigen ontwerpen. 
,,Vaak komen we tijdens de gesprekken tot een mooi resultaat. Laatst nog 
kwam ik in contact met een moeder en dochter. Opa was overleden en 
de familie wilde naast de grafsteen ook zijn liefde voor de zes kleinkinde-

ren tot uiting brengen. Al 
pratend kwamen we op 
het idee om bij de steen 
zes keitjes neer te leg-
gen met als inscriptie al-
le namen van de klein-
kinderen’’, aldus Gerlof-
sma. Door zijn vak is hij 
dagelijks met de dood 
bezig. ,,De enige zeker-
heid die we met z’n al-
len in het leven hebben 
is doodgaan. Toch rust er 
nog steeds een groot ta-

Regio - Er zijn veel momenten in het leven dat we afscheid moeten nemen 
en loslaten. De dood brengt onvermijdelijk afscheid nemen en loslaten met 
zich mee. Op zo’n moment merken we dat dit misschien wel de moeilijkste 
opdracht in het leven is. Als de dood onaangekondigd komt moet het pro-
ces van loslaten abrupt beginnen. Rationeel besef je dat je naaste is over-
leden, maar emotioneel is het heel onwezenlijk. Je hebt het gevoel dat die 
persoon ieder moment de ogen open kan doen of de deur binnen komt.
Maar ook als de dood verwacht komt, is het moment waarop de laatste 
adem uitgeblazen wordt toch een schok.
De uitvaartbegeleidsters van Brokking en Bokslag Uitvaartbegeleiding 
gaan op dat moment als het ware naast degenen staan die achterblijven 
en denken mee in de beslissingen die genomen moeten worden. Daarvoor 
nemen zij de tijd, zodat men zorgvuldig tot keuzes kan komen. Keuzes die 
bij de overledene passen. Voorbeelden hiervan zijn een thuisopbaring, om-
dat de overledene het eigen huis als haar eigen domein ervoer of een mo-
tor met zijspan waar de kist op staat voor een fervent motorrijder. 
Het zelf sluiten van de kist: dit is een moeilijk moment en kan tegelijk er-
varen worden als ‘goed’ om-
dat het past in het proces van 
loslaten. ‘Het is ook tijd’, is 
een veelgehoorde uitspraak. 
Men is er naar toe gegroeid. 
Afscheid nemen en loslaten, 
een intensief proces.

Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding, Herenweg 92 
in  Heemstede, telefoon 023-
5310 238 (24 uur per dag). 
Zie ook www.brokkingen-
bokslag.nl.

Leven op uw 
eigen manier

Afscheid nemen
op uw eigen manier

Marry Brokking, Janneke Vreeling, José Loog
 Marije Kok, Annemargriet v.d. Kaa, Truus Vlaanderen

B R O K K I N G  &  B O K S L A G
uitvaartbegeleiding met hart en ziel

brokkingenbokslag.nl  –  023 - 531 02 38

Een tastbare herinnering

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding

Steun bij afscheid 
nemen en loslaten

Showroom:
Tappersweg  49
2031 ET  Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

“Een mooi monument 
   voor een mooie prijs”

- grafmonumenten
- urnmonumenten
- (vervolg) inscripties

- bronswerk
- restauraties
- bezichtiging op afspraak

boe op. Vrijwel niemand praat er tijdens zijn leven ongedwongen over. 
Dat is jammer.’’
Gerlofsma kan het ook niet nalaten om alle grafstenen die hij heeft ge-
plaatst regelmatig na te lopen. Ziet hij dat er iets aan schort, dan brengt 
hij het weer in de juiste staat terug. In vergelijking met andere steen-
houwerijen weet hij met zijn eenmanszaak zijn prijzen voor bijvoorbeeld 
graf- en urnenmonumenten laag te houden. ,,Een mooi monument voor 
een mooie prijs, zeg ik altijd. Ik hoef niet uit te groeien tot een immens 
groot bedrijf, dat zou ten koste gaan van de aandacht en tijd die ik nu in 
ieder gedenkteken kan stoppen. Uit ervaring weet ik inmiddels dat men 
dat prettig vindt. Het verdriet om een overledene kan ik niet wegnemen, 
maar met een mooie tastbare herinnering kan ik het wel een beetje ver-
zachten.”
Zie ook www.grafsteenverkoop.nl of bel 06-28064899.
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Regio - Ineke Smit Uitvaartverzorging verzorgt op liefdevolle wij-
ze een betaalbare uitvaart voor iedereen. Verpleegkundige Ineke 
Smit is een betrokken uitvaartverzorging die oog heeft voor de tota-
le mens en alle mensen die in verbinding staan met de overledene. 
Op de website www.inekesmit.nl staan verschillende reacties van 
mensen die heel tevreden zijn over de zorg van Ineke Smit Uitvaart-
verzorging:
‘De uitvaart van mijn vader was tien jaar geleden twee keer zo duur 
als de uitvaart nu van mijn schoonmoeder zoals verzorgd door In-
eke Smit. Van te voren heeft ze ons goed geïnformeerd wat de fi -
nanciële consequentie zou zijn van elke gemaakte keuze. Na de uit-
vaart heeft ze ons een helder overzicht gegeven van wat er voor el-
ke geleverde dienst in rekening is gebracht. Ze berekent een uur-
tarief voor zichzelf. Voor alles wat er verder bij komt kijken, bijvoor-
beeld voor de kist en de koeling, vraagt ze wat ze er zelf voor moet 
betalen - dus zonder opslag. In mijn ogen werkt Ineke op een unie-
ke manier in de uitvaartbranche, waar normaal gesproken buiten-
sporig veel geld in omgaat. Ze denkt mee, is warm en betrokken, 
draagt alternatieven aan, heeft een groot netwerk, is kordaat en laat 
nabestaanden toch de vrijheid om vorm te geven aan de uitvaart op 
een manier die bij hun budget en vooral hun eigenheid past. Ik ben 
er blij mee dat we met de familie voor Ineke hebben gekozen’,  Anja 
Verheijen, Humanistisch geestelijk raadsvrouw.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar: 06-54661799

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA  Haarlem

e-mail: info@inekesmit.nl

transparante prijzen

Liefdevol
en

betrokken

Ineke Smit Uitvaartverzorging

Een betaalbare en 
liefdevolle uitvaart

Regio - Uitvaartverzorging Eeken is een aanwinst in de regio Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Velsen. De onderneming biedt een 
goed verzorgde voordelige uitvaart (dertig procent onder het landelijk 
gemiddelde) waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Uit-
vaartverzorging Eeken faciliteert vanuit een eigen sfeervol uitvaartcen-
trum met ruime parkeergelegenheid. De onderneming staat voor Be-
kwaam, Betrokken en Betaalbaar.
Bekwaam omdat eigenaar Ivo Eeken door jarenlange ervaring aanvoelt 
waar mensen behoefte aan hebben tijdens een periode van rouw. 
Betrokken omdat nabestaanden persoonlijke zorg en aandacht krijgen 
na het overlijden van een dierbare. En betaalbaar omdat de uitvaartver-
zorging een basistarief hanteert dat voor iedereen toegankelijk is. ,,Wij 
bieden een complete uitvaart vanaf 2.975 euro.”
Eeken: ,,Wij krijgen regelmatig de vraag of wij ook de uitvaart verzorgen 
als men een natura-verzekering heeft. Het antwoord is: Ja. Men is altijd 
vrij om te kiezen welke uit-
vaartondernemer men in de 
arm neemt.’’

Hetzelfde geldt voor lidmaat-
schappen. ,,Lidmaatschap is 
een vorm van klantenbin-
ding. Het is echter geen ver-
plichting om de uitvaart te 
laten verzorgen door de uit-
vaartonderneming waarbij u 
een lidmaatschap heeft. Een 
lidmaatschap betekent te-
genwoordig een korting op 
de totale uitvaartkosten. Wat 
u aan korting krijgt, bespaart 
u bij ons’’, aldus Eeken.

Uitvaartverzorging Eeken 
aanwinst voor de regio

� Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.975,–.
� Inclusief crematie- of begraafkosten, rouwcirculaires,
 eenvoudig model kist, dragers en gebruik 24-uurs 
 kamer.
� Gebruik van ons uitvaartcentrum of uitvaartcentrum 
 naar keuze.
� Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap
 heeft.
� Ook voor het afsluiten van deposito's en uitvaart-
 verzekeringen kunt u bij ons terecht voor een 
 passend advies.

Wilt u meer informatie en/of
een duidelijk kostenoverzicht?

Bezoek dan onze website
www.uitvaartverzorgingeeken.nl

of neem contact op met 0251-231262,
dag en nacht bereikbaar.

bekwaam, betrokken & betaalbaar

L a a n  v a n  M e e r e s t e i n  1 0 ,  1 9 4 5  T A  B e v e r w i j k
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Alle zorg uit handen
bij Monuta Haarlem
Regio - In Haarlem en omgeving staat het team van Monuta klaar 
voor mensen die met een uitvaart te maken krijgen. Cees Hensen, 
Coby Feenstra en Niels Bakker zijn hier het aanspreekpunt. Vanaf het 
moment van overlijden tot ruim na de uitvaart kunt u een beroep op 
hen doen. Cees Hensen: ,,Wij nemen graag de tijd voor de familie. De 
periode na een overlijden is heel verdrietig. Het is belangrijk dat er 
voldoende tijd is om het verdriet te verwerken. Daarom nemen wij al-
le zorg uit handen. Wij luisteren wat uw wensen zijn en geven samen 
met u vorm aan een uitvaart die past bij uw overleden dierbare. Be-
spreek al uw ideeën, want er kan veel meer dan u misschien denkt. 
Wij zullen onze uiterste best doen om uw wensen te realiseren.”
Voor een uitvaart in Haarlem kunt u gebruikmaken van alle facilitei-
ten van Monuta. Het uitvaartcentrum aan Kloppersingel 7-9 heeft de 
beschikking over drie sfeervolle rouwkamers waarvan één 24-uurs-
kamer. In de unieke 24 uurskamer kunnen nabestaanden zelf bepa-
len wanneer zij bij de overleden dierbare zijn. Men kan de ruimte zelf 
aankleden om zo een huiselijke sfeer te creëren. Deze ruime kamer 
is volledig ingericht met een koelkast, muziekinstallatie en meerdere 
zitjes. Ook heeft u toegang tot de keuken waar alle benodigdheden 
aanwezig zullen zijn. U hoeft geen afspraak te maken om op rouw-
bezoek te komen. U heeft toegang tot de rouwkamer met de speci-
ale sleutel. Zo kunnen nabestaanden afscheid nemen zoals zij dat 
zelf willen. 
Wilt u meer weten over de dienstverlening of de mogelijkheden voor 
een uitvaart? Neem dan gerust contact op via 023 - 526 26 96 of mail 
naar haarlem@monuta.nl.

Monuta Haarlem. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 023-526 26 96. Ook als u niet 
bij ons verzekerd bent.  U kunt ons bezoeken aan de Kloppersingel 7-9 te Haarlem. 
Kijk ook op www.monuta.nl.

Een waardig afscheid 
voor iedereen.
Wij zijn er voor u.  
Voor, tijdens en na 
de uitvaart.

Dag en nacht bereikbaar 
023 - 5 272 272
Indien u wilt, kan ik uw wensen van te 
voren met u bespreken.

Ongeacht uw verzekering, kan en mag  
ik de uitvaart voor u regelen.

www.uitvaartzorgjijzer.nl
Braziliëlaan 13, 2051 LS  Overveen

Voor een 
afscheid  
met liefde en 
respect  
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Het college van B&W heeft de keu-
ze gemaakt om te onderzoeken of 
nieuwbouw van de Bosbeekschool 
aan de Valckenhoeflaan/Bickerlaan 
in Santpoort-Noord mogelijk is

Hiervoor is een concept-startdocu-
ment vrijgegeven voor participatie 
met betrokkenen. Hierin staan de mo-
gelijkheden en beperkingen voor de 
bouw van een nieuwe school binnen 
het gebied dat begrensd wordt door de 
Santpoortse Dreef, de Valckenhoef-
laan, de Wulverderlaan en de Bicker-
laan. Hierbinnen zijn drie reële moge-
lijkheden voor de bouw van een school 
die zowel in één als twee lagen ge-
bouwd kan worden. 

Het college wil nu eerst, op basis van 

dit concept-startdocument, onder-
zoeken welke van de drie mogelijk-
heden op het meeste maatschappelij-
ke draagvlak kan rekenen. Hiervoor 
worden bijeenkomsten georganiseerd 
voor direct omwonenden, belangen-
organisaties en uiteraard met de ou-
ders, bestuur, directie en leerkrach-
ten van de Bosbeekschool. De uitkom-
sten hiervan worden meegenomen in 
het concept startdocument aan de ge-
meenteraad. Nadat de gemeenteraad 
hierover een besluit heeft genomen 
is het mogelijk een Ruimtelijke Or-
deningsprocedure te beginnen en een 
start te maken met het ontwerpen van 
een nieuwe school. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.velsen.nl.

Inspraakrapportage HOV 
deelproject 4 vastgesteld
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen heeft op 
dinsdag 9 oktober 2012 het voor-
lopig ontwerp van deelproject 
4 van het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) Velsen vast-
gesteld. Dit betekent dat het col-
lege akkoord is met de inpassing 
en het tracé voor deelproject 4, 
dat loopt tussen de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord en de 
aansluiting in Driehuis.

Tijdens de inspraakperiode, die liep 
van 18 mei 2012 tot en met vrijdag 29 
juni 2012, zijn 11 reacties ontvangen 
afkomstig van 9 organisaties of per-
sonen. Ook heeft de projectorgani-

satie gesproken met Natuurmonu-
menten over het ontwerp van de fau-
napassage. Tijdens dit gesprek zijn 
er afspraken gemaakt over het toe-
komstig beheer. In de inspraakrap-
portage zijn alle ontvangen reacties 
beantwoord en de aangedragen op-
lossingen getoetst aan ruimtelijke, 
technische en financiële haalbaar-
heid. De inspraakreacties en afspra-
ken met Natuurmonumenten over 
het toekomstig beheer waren geen 
aanleiding om het ontwerp zoals dat 
ter inspraak lag nog aan te passen. 

Alle indieners van een reactie heb-
ben de inspraakrapportage ontvan-
gen.

Kansenonderzoek 
IJmondgemeenten
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen, 
hebben besloten een kansenon-
derzoek naar de samenwerking 
tussen deze gemeenten te laten 
uitvoeren.

Het kansenonderzoek moet een beeld 
geven van de kansen en belemmerin-
gen die bestaan om de bedrijfszeker-
heid, de doelmatigheid en de doeltref-
fendheid van het oppakken van loka-
le en regionale opgaven te vergroten, 
zonder de democratische legitima-

tie aan te tasten. Ook moet het on-
derzoek een beeld geven van de wij-
ze waarop de continuïteit en stabili-
teit van het lokaal openbaar bestuur 
kunnen worden bevorderd om zo 
goed als mogelijk de belangen van de 
individuele gemeenten en de IJmond 
als geheel te kunnen dienen. Het kan-
senonderzoek wordt uitgevoerd door 
Twynstra Gudde. Projectleider van 
het onderzoek is mw. Kilic-Karaaslan 
MMC. Het is de verwachting dat het 
kansenonderzoek in het eerste kwar-
taal van 2013 kan worden afgerond.

Op 17 oktober 2012 heeft wet-
houder Annette Baerveldt van 
Onderwijs en Sport samen met 
Leo Wijker, voorzitter van het 
college van bestuur van de 
Stichting Bijzonder Basisonder-
wijs Velsen (BBV), het aankondi-
gingsbord voor het nieuwe pro-
ject De Ring onthuld.

Een nieuw gebouw voor basis-
school De Zandloper en Sport-
hal Zeewijk – daartoe heeft de Ge-
meenteraad besloten na het afbla-
zen van project Groot Helmduin. 

De gemeente Velsen en de Stich-
ting BBV werken nu samen om 
dit te realiseren. Ook wordt de sa-
menwerking gezocht met bijvoor-
beeld een Buitenschoolse Opvang 
en peuterspeelzaal Humpie Dum-
pie. Daarbij is er gekozen om het 
project een nieuwe, frisse naam te 
geven: De Ring. Het project heeft 
als ondertitel ‘Samen Leren Samen 
Sporten’. 

Medio 2014 wordt gestart met de 
eerste fysieke bouwwerkzaamhe-
den. (foto: Reinder Weidijk)

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

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

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

Onderzoek nieuwbouw 
Bosbeekschool Santpoort

Project De Ring: leren en sporten

Aankondigingsbord onthuld
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Velsense Veteranendag
Zaterdag 13 oktober vond de 
tweede Velsense Veteranendag 
plaats op Landgoed Duin & Kruid-
berg.

Deze bijeenkomst wordt door de ge-
meente Velsen georganiseerd om ve-
teranen de waardering te geven die 
zij verdienen. Een kleine 120 vete-

ranen met hun partner wisselden in 
een ongedwongen sfeer ervaringen 
uit die zij hebben opgedaan.
 
Van deze middag zijn foto’s gemaakt 
door Reinder Weidijk. Deze zijn te 
bekijken op www.reinderweidijk.
nl/kopen-afdrukken. (foto: Reinder 
Weidijk)

Gevaarlijke bomen gekapt
De gemeente Velsen laat jaarlijks 
haar bomen inspecteren. Uit deze in-
spectie is gebleken dat vier bomen 
direct gevaar opleveren voor de om-
geving. Het gaat hierbij om een beuk 
aan de Van Tuylweg op de rotonde bij 
de kettingbrug Velserbeek, een kas-
tanje aan de Wilgenstraat nabij de 

Stadsschouwburg, een Acer in park 
Velserbeek en de beuk aan de Leeu-
weriklaan bij de paddenpoel. De kwa-
liteit van deze bomen is zodanig dat 
het niet verantwoord was om deze te 
laten staan. Daarom zijn de bomen in 
opdracht van de gemeente per direct 
verwijderd. (foto: Gemeente Velsen)

Grote belangstelling voor 
toekomst groengebied 
Amsterdam-Haarlem
Op 10 oktober kwamen circa 130 
belangstellenden naar de bijeen-
komst over de toekomst van het 
groengebied Amsterdam-Haar-
lem.

Centraal stond de visie die de provin-
cie en gemeenten Haarlem, Velsen, 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en Amsterdam op-
stellen over de toekomst van het re-
creatiegebied Spaarnwoude, de Bret-
tenzone en het gebied rond de vijf-
de baan bij Schiphol. De aanwezi-
gen brachten onder meer suggesties 

in over verbetering van het wandel-
padennetwerk, meer mogelijkheden 
voor de pleziervaart, plekken voor 
campers in Spaarnwoude en meer 
mogelijkheden voor ruiters in het ge-
bied. 

Wethouder Westerman over deze 
bijeenkomst. “Ik zie daar waar het 
groengebied, het Noordzeekanaal 
en de zijkanalen aan elkaar grenzen 
uitstekende sportieve mogelijkhe-
den voor allerlei watersporten, land-
schapstoerisme en openbaar vervoer 
over water.’’ Zie ook www. velsen.nl.

Wet maatschappelijke 
ondersteuning verandert
De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) gaat veranderen. 
Dat merken burgers vooral wan-
neer zij bij de gemeente aanklop-
pen voor hulp.

De Wmo is vooral bedoeld voor 
mensen met (lichamelijke of ver-
standelijke) beperkingen of psy-
chische problemen en mantelzor-
gers die niet goed kunnen meedoen 
in de samenleving. Deze doelgroep 
heeft soms ondersteuning nodig bij 
het huishouden of het vervoer. De 
gemeente gaat met hen in gesprek 
over hun problemen en de mogelij-
ke oplossingen. Maar wat verandert 
er dan precies?

Als u hulp zoekt, vult u bij de recep-

tie van het stadhuis een aanmeld-
formulier in, samen met de mede-
werker van het Klant Contact Cen-
trum, het KCC. Het KCC geeft dat 
door aan één van de Wmo-consu-
lenten van de gemeente. Die neemt 
contact met u op om de aanmelding 
met u te bespreken. Vaak zal er een 
gesprek volgen om gezamenlijk – 
klant en gemeente – het probleem 
en mogelijke oplossingen in kaart 
te brengen. Over dit ‘gesprek’ gaat 
het artikel in de Infopagina volgen-
de keer. 

In de komende weken publiceert 
de gemeente Velsen meer artikelen 
over de nieuwe manier van werken 
in de Wmo. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen via 140255.

Kinder-actie voor zebrapad
Op woensdag 17 oktober ontving wethouder Ronald Vennik ruim 150 kinde-
ren van Basisschool het Kompas in de raadszaal van het stadhuis. Zij voerden 
actie voor de terugkeer van een zebrapad bij hun school. Zij gaven de wethou-
der hier een ‘rapport’ over. Hij zal daar na de herfstvakantie op reageren. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

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

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

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

Bekendmakingen

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

w12.000461 Eenhoornstraat 
4 IJmuiden, brandveilig ge-
bruik basisschool (08/10/2012), 
w12.000460 Blauwe Zeedistel 
34 IJmuiden, vergroten 2e verdie-
ping (08/10/2012),  w12.000459 
Boelenstraat 1 IJmuiden, op-
richten woning op een bestaand 
pand (08/10/2012), w12.000458 
Zeeweg 282 IJmuiden, inkor-
ten dennenboom naar 5 meter 
(08/10/2012), w12.000465 Haven-
kade 19 IJmuiden, plaatsen tij-
delijke unit tbv tandartspraktijk 
(09/10/2012), w12.000464 Jagt-
lustlaan 5 Santpoort-Zuid, kappen 
boom (09/10/2012), w12.000463 
Wustelaan 70 Sntpoort-Zuid, 
vervangen berging (09/10/2012), 

w12.000467 Tasmanstraat 27 
IJmuiden, vergroten woning met 
een 2e verdieping (10/10/2012), 
w12.000466 Rijksweg 494 Sant-
poort-Noord, uitbreiden kap, plaat-
sen dakkapel aan de voor- en ach-
tergevel en  doorbreken con-
structieve wand op twee plaatsen 
(10/10/2012), w12.000468 Waal-
straat 134 IJmuiden, kappen boom 
(11/10/2012), w12.000471 Velser-
duinweg 248 IJmuiden, wijzi-
ging gebruik pand t.b.v. logopedie 
(12/10/2012), w12.000470 Concor-
diastraat 84 Velsen-Noord, plaat-
sen 6 vlaggemasten (12/10/2012), 
w12.000469 Velserdijk 20 Velsen-
Zuid, plaatsen dakkapel voorzijde, 
vergroten raam voorzijde en con-
structieve doorbraak in dragende 
wanden (12/10/2012)

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

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

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haakjes 
vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
w11.000601 Hoofdstraat 272 
Santpoort Noord, oprichten wo-
ning (09/10/2012), w12.000271 
Sportlaan 7 0085 Santpoort-
Zuid, plaatsen vier dagverblijven 
(09/10/2012), w12.000388 Lin-
denstraat 37 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw (15/10/2012), 
w12.000390 Lange Nieu-
westraat 630 IJmuiden, aan-
brengen tussenvloer in entree-
hal (15/10/2012), w12.000399 
Buitenhuizerweg 16 Velsen-
Zuid, plaatsen nieuwe schuur 
(12/10/2012), w12.000420 Korte-
weid 3 Velserbroek, kappen boom 

(16/10/2012), w12.000421 Kruid-
bergerweg 35 Santpoort-Noord, 
kappen conifeer (16/10/2012), 
w12.000429 Dreefplantsoen 1 
Santpoort-Noord, kappen 2 bomen 
(16/10/2012), w12.000433 Tus-
senweid 6 Velserbroek, kappen 
berk (16/10/2012)

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het orga-
niseren van een evenement: 

i12.003256 Santpoort-Noord, 
Kerstmarkt op 9 december 2012 
(09/10/2012)

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

w12.000284 Waterloolaan 1 
Driehuis, brandveilig gebruik van 
een deel van het bouwwerk. 

Deze omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 19 oktober 2012 ge-
durende zes weken voor een ieder 
ter inzage bij de werkeenheid Ver-
gunningen. Op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende de 
termijn van terinzagelegging te-
gen dit besluit een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
beroepschrift is ingediend.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 9 oktober 2012 besloten om 
de naam Leonarduskade vast te stel-
len voor de openbare ruimte type weg 
vanaf de Leonarduskade tot aan de 
3e Industriedwarsstraat te wijzigen 
van Loggerstraat in Leonarduskade, 
conform de bij het besluit behorende 
kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U 
kunt hiervoor een afspraak maken bij 
de receptiebalie, of via telefoonnum-
mer 0255 567352.
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Toepassing Belemmeringwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met 
ingang van woensdag 10 oktober 
2012 tot en met woensdag 24 ok-
tober 2012 het verzoek van Gas-
unie aan Rijkswaterstaat Corpora-
te Dienst te Utrecht ter inzage ligt 
in het gemeentehuis Velsen, Du-
dokplein 1, 1971 EN te IJmuiden.

Dit betreft een verzoek tot toepas-
sing van de Belemmeringenwet Pri-
vaatrecht om de rechthebbenden 
de gedoogplicht op te leggen voor 
de aanleg en instandhouding van 
aardgastransportleiding Beverwijk- 
Wijngaarden, tracé A-803.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van 

de Belemmeringenwet Privaatrecht 
wordt er tevens een hoorzitting ge-
houden. De hoorzitting wordt geleid 
door een door de minister van Infra-
structuur en Milieu aan te wijzen 
persoon. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker (Gasunie).

De hoorzitting zal worden gehouden 
in de gemeente Haarlemmermeer, 
Het Polderhuis, Marktplein 47, 2132 
DA te Hoofddorp op donderdag  25 
oktober 2012 vanaf 11.00 uur.

De rechthebbenden van de kadas-
trale percelen worden schriftelijk in 
kennis gesteld.
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Eerste Greenlife 
in de IJmond
Regio – 11 oktober was de dag 
van de duurzaamheid. Op 13 ok-
tober hielden de afdelingen van 
GroenLinks Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk een manifestatie on-
der de naam Greenlife.
Dankzij medewerking van de ge-
meente Beverwijk kon Green-
life in het nieuwe gemeente-
huis van Beverwijk worden ge-
houden. Naast enkele lezingen 
en workshops was er een duur-
zaamheidmarkt. Een uitgebrei-
de markt met zeer uiteenlopen-
de producten, die duurzaam tot 
stand zijn gekomen en zorgen 
voor duurzame energie. Zo was 
er duurzame wijn, een stand met 
gebruiksvoorwerpen van bam-
boe, tassen van gerecycled ma-
teriaal en waren er kramen meer 
gericht op energie en vervoer. 
Zonnepanelen en elektrische 
fietsen. Kortom een breed palet 
van producten.
Ondanks het slechte weer was er 
de hele middag een inloop van 
publiek. Vooral opvallend was 
het enthousiasme over de vele 
producten en de professionele 
benadering van het onderwerp; 
duurzaamheid. Dit was de eer-
ste Greenlife in de IJmond en het 
idee is hier een jaarlijks terug-
kerend evenement van te ma-
ken rond de Dag van de Duur-
zaamheid. 
Deze eerste editie was een groot 
succes en een aanzet om met 

een nieuwe blik en professiona-
liteit naar duurzaamheid te kij-
ken. Duidelijk werd dat duur-
zaamheid dichter bij het individu 
staat dan velen zich realiseren.
Tijdens Greenlife kwamen er veel 
verzoeken naar meer oplaad-
punten voor elektrische auto. 
GroenLinks Velsen heeft daarom 
vragen aan de gemeente gesteld 
over de mogelijkheid toch meer 
openbare palen te plaatsen. De 
gemeente heeft eerder aangege-
ven hier geen geld meer voor be-
schikbaar te stellen. 
Ook heeft GroenLinks Velsen 
een ander belangrijk ‘groen’ 
punt opnieuw aangekaart bij de 
gemeente. In 2011 heeft Groen-
Links al eens gevraagd of het 
mogelijk is openbare kraanwa-
tertappunten in de gemeente 
neer te zetten, waar mensen hun 
eigen flesjes water kunnen vul-
len. Dit zou een enorme bespa-
ring kunnen leveren op het plas-
tic afval, als mensen hun wa-
terflesjes kunnen navullen, in 
plaats van ze na elk gebruik weg 
te gooien.
De gemeente heeft destijds aan-
gegeven dat zij het idee goed 
vinden, maar er zelf geen initi-
atief voor willen nemen, vanwe-
ge de kosten. Nu heeft PWN het 
echter een dergelijk aanbod ge-
daan. Vindt de gemeente Velsen 
het nu wel een goed moment 
voor dit milieuvriendelijke plan?

Teamzwemmarathon 
Inloophuis Kennemerland
IJmuiden -Zwembad de Heeren-
duinen houdt op zaterdag 10 en 
zondag 11 november een 24-uurs 
zwemmarathon voor Inloophuis 
Kennemerland, gevestigd aan 
Wülverderlaan 71 in Santpoort-
Noord. De gehele opbrengst gaat 
naar dit goede doel.
Inloophuis Kennemerland is een 
ontmoetingsplek voor mensen 
die met kanker te maken heb-
ben of hebben gehad, dus ook 
familieleden en partners. Ge-
durende enkele dagdelen per 
week kunnen kankerpatiënten 
en hun naasten elkaar ontmoe-
ten of meedoen aan een activi-
teit. Bezoekers betalen geen en-
tree. Maar Inloophuis Kennemer-
land ontvangt ook geen subsidie 
en is dus geheel afhankelijk van 
donaties.
Zwembad de Heerenduinen stelt 
het wedstrijdbad gedurende 24 

uur beschikbaar, van zaterdag 10 
november om 12.00 uur tot 12.00 
uur op zondag, voor deze zwem-
marathon.
Deelnemers aan de zwemma-
rathon kunnen het Inloophuis 
sponsoren. Deelnemen kan met 
een team van minimaal tien per-
sonen.  Deelname kost 5 euro per 
persoon. De bedoeling is dat er 
gedurende 24 uur altijd iemand 
van het team aan het zwem-
men is. Registratie van het aan-
tal gezwommen banen en tijd ge-
schiedt door een zwemchip per 
team. Teams kunnen zich door 
hun bedrijf, familie of vrienden la-
ten sponsoren. Dat kan per afge-
legde baan of afstand of voor een 
vast vooraf afgesproken bedrag. 
Inschrijven kan bij het zwembad, 
liefst per e-mail: zwembad@vel-
sen.nl of anders via 0255-531888. 
Inschrijven kan tot 1 november.

Tractor voor reiniging 
zusterstad Galle
Velsen - Enige maanden gele-
den is de reinigingsdienst van 
Galle, de zusterstad van Velsen 
op Sri Lanka, begonnen met het 
gescheiden ophalen van afval. 
Daartoe heeft SOS Velsen een 
speciale trailer gedoneerd. Een 
tweede trailer is in de maak. 
Om de wagens te kunnen ver-

plaatsen is een tractor nodig, 
die recent via de Netherlands 
Alumini Association of Lanka 
(NAAL) aan de burgemeester 
van Galle, Methsiri de Silva, is 
overhandigd. 
De NAAL is de organisatie die 
de belangen van SOS Velsen in 
Sri Lanka behartigt.

DKV Jeugd-
wedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 13 oktober is 
de E1 van DKV kampioen gewor-
den. Dariush, Rick, Isabel, Lotte en 
Lisa wonnen met maar liefst 11-1 
van Tempo E4. Mooie doorloopbal-
len en goede schoten werden af-
gewisseld met veel onderschep-
pingen en hard werken.  Een mooi  
resultaat voor de enthousiaste kin-
deren van de E1! Doelpuntenma-
kers waren Dariush, Rick en Lisa. 
De D2 speelde een goede wed-
strijd tegen SDO E1. Ze verloren 
echter met 2-0. Als de D2 de kan-
sen gaat af maken kunnen ze win-
nen. De D1 heeft twee wedstrij-
den tegen KIOS D2 gespeeld. De 
eerste wedstrijd werd in een cha-
otische wedstrijd gewonnen door 
DKV met 11-0. Sverre, Thijs van 
M., Stan en Loek scoorden. Tij-
dens de uitwedstrijd werd er wel 
goed samen gespeeld en er wer-
den veel mooie kansen afgemaakt. 
Loek scoorde deze wedstrijd maar 
liefst zes doelpunten. DKV won 
met 3-13 en zal volgende week 
de kampioenswedstrijd spelen te-
gen Haarlem D1. DKV B2 speel-
de uit tegen KZ. De eerste helft 
was erg spannend. De spelers gin-
gen de rust in met 2-1. Uiteinde-
lijk trok KZ aan het langste eind 
en werd er met 5-2 verloren. Stijn 
scoorde twee keer. De B1 speelde 
tegen Roda B2. De B1 had in de 
eerste helft moeite met de tegen-
stander, gezien de 3-3 ruststand. 
In de tweede helft trokken de in 
de rust wakker geschudde spelers 
de stand recht. Eerst op jacht naar 
de gelijkmaker en daarna naar de 
winst. De eindstand was 6-9.

Regio - De politie is afgelopen 
zondag rond 09.35 uur na een on-
welmelding in een woning aan 
de Muiderslotweg in Haarlem ter 
plaatse gegaan en trof daar een 
jongen aan die nauwelijks bij ken-
nis was en een zeer zwakke adem-
haling had. Er waren meerdere 
jongeren in de woning aanwezig, 
die aan de politie verklaarden dat 
ze veel drugs en drank door elkaar 
hadden gebruikt. De jongen is met 
de ambulance naar het ziekenhuis 
is vervoerd.

Teveel drugs




