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IJmuiden - Havenfestival IJmuiden, dit jaar beperkt tot een dag, bruiste zaterdag van het maritieme en 
culturele leven. Tienduizenden mensen uit de hele regio kwamen op de activiteiten af. Schepen wer-
den beklommen, bekeken en bevaren. Vele koren voegden hun stemmen samen tot de mooiste liede-
ren. En optredens van zangers en zangeressen trokken ook het nodige publiek. Tegelijkertijd presen-
teerden vele stichtingen en organisaties zich op deze veelzijdige buitendag. Van Telstar tot KNRM en 
Rabobank tot het jubilerende Velser Gemeenschap. Stadsschouwburg Velsen presenteerde de nieu-
we gids. Er was volop kunst voor jong en oud, en voor kinderen was een eigen speelstraat waar van 
alles te doen was. Er kan dan ook worden teruggekeken op een prachtig en bruisend Havenfestival. 
(foto: Friso Huizinga)

Babyboom bij KVSA
IJmuiden - In de kranten stond  
half augustus een verhaal over 
de ‘babydip’ in Nederland. Bij 
KVSA is er sprake van het om-
gekeerde: een babyboom!

Vanaf november vorig jaar zijn er 
immers al acht baby’s geboren: 
zes kinderen en twee kleinkin-
deren. En de geboortegolf is nog 

niet afgelopen: er worden nog 
twee baby’s verwacht. Bij de af-
deling Logistiek zijn al vijf colle-
ga’s vader of moeder geworden 
en bij ICT een. 
De gelukkige vaders (en moe-
ders) zijn: Bart Duineveld, Elroy 
Hoogkamer, Egon van de Pieter-
man, Kristen Schuit, Dave Dem-
mers en Ferry Wenning. Om de 

komst van de nieuwe wereld-
burgers te vieren werd afgelo-
pen vrijdag in de Cruiselounge 
van Felison Terminal een kraam-
feest gehouden. Alle kindertjes, 
vier jongens en twee meisjes wa-
ren met hun ouders aanwezig. 
Deze kindertjes zijn in ieder geval 
feestelijk ‘gedipt’ binnen de war-
me werksfeer van KVSA!

Vrouw valt van paard
Velsen-Zuid - Een vrouw is 
maandagmiddag gewond ge-
raakt nadat ze op de Oostbroe-
kerweg van haar paard was ge-
vallen. Hulpdiensten spoed-
de zich naar de Oostbroeker-
weg om zich over het slachtof-

fer te ontfermen. Na de eerste 
zorg door ambulancepersoneel 
is ze naar het ziekenhuis over-
gebracht voor verdere behande-
ling. Een agente heeft het paard 
even rustig gehouden totdat de-
ze werd opgehaald.
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Opbrengst naar kankeronderzoek
‘A Tribute to Aart’ 

zondag in Beach-Inn
Velsen - Drie weken geleden 
werd muzikant en oud-raads-
lid Aart van Heusden in besloten 
kring begraven in Bloemendaal. 
De ouders van Aart hadden hier-
voor gekozen omdat hun verdriet 
te groot was om veel mensen te 
ontvangen. Voor iedereen die niet 
bij de uitvaart aanwezig kon zijn, 
organiseren zijn broer Herman 
van Heusden en zijn buurmeis-
je Kim Braam zondag 8 septem-
ber, een dag voor zijn 44ste ver-
jaardag, ‘Vloedgolf: A tribute to 
Aart’ in Strandpaviljoen Beach-
Inn in IJmuiden. Zij worden daar-
bij geholpen door Jeff Folkerts, 
Cees Ebbinge en Paddel Kop-
peschaar. De organisatoren be-
nadrukken dat iedereen welkom 
is, ook mensen die Aart minder 
goed hebben gekend. Aart over-
leed op zondag 11 augustus aan 
de gevolgen van kanker.
‘Vloedgolf, A Tribute to Aart’ be-
gint om 18.00 uur met een kor-
te terugblik op de uitvaart. Vanaf 
18.30 uur zijn er optredens van de 
legendarische band S5, waarvan 
Aart in de jaren negentig zanger/
gitarist was, en de gelegenheids-
formatie ‘A Stones Affair’, aange-
vuld met verscheidene gastmuzi-
kanten. Om 22.00 uur wordt een 
toast uitgebracht op Aart en ein-
digt het tributeconcert.
De entree bedraagt 7 euro per 
persoon. De opbrengst van de 
kaartverkoop gaat naar het on-
derzoekscentrum van het Ne-
derlands Kankerinstituut Anto-
ni van Leeuwenhoek in Amster-
dam. Er wordt ook een collecte-
bus geplaatst voor KFW Kanker-
fonds. Kaarten zijn uitsluitend 
verkrijgbaar aan de deur. Beach-
Inn staat een deel van de omzet 
af aan de goede doelen. Er wordt 
ook Aart-merchandise verkocht 

waarvan de opbrengst ten goe-
de komt aan kankeronderzoek. 
Bezoekers die daar behoefte 
aan hebben kunnen een A4’tje 
met herinneringen aan Aart in-
leveren. Dit wordt gebundeld in 
een boek. Zie ook facebook.com/
aart.vanheusden.
De uitvaart van Aart was er één 
om niet snel te vergeten. De kist 
met het lichaam van de markan-
te Velsenaar werd door vader 
Ton op een kar achter de fiets 
naar de Algemene Begraafplaats 
Bloemendaal aan de Bergweg 
gereden. Tijdens de ceremonie 
werden toespraken gehouden 
en klonk uitsluitend muziek ge-
zongen door Aart zelf. De aan-
wezigen luisterden onder ande-
re naar Davie Bowie’s ‘Where Are 
We Now’ en ‘Wild Horses’ van 
The Rolling Stones. Dat was zo 
intens dat het net leek alsof de 
Santpoorste troubadour met zijn 
gitaar in een hoekje van de au-
la zat. Daarna werd de door Kim 
Braam beschilderde kist door zijn 
broer en vrienden naar het graf 
gedragen, waar het met de hand 
werd afgehezen. Wat als herin-
nering overbleef, was de gitaar 
van Aart met in de tuin van zijn 
ouderlijk huis geplukte zonne-
bloemen. (foto’s: Ton Heijnen en 
Rob de Gruyl)

IJmuiden - Zaterdag 7 septem-
ber wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellig rommelmarkt  
(de laatste van dit jaar) georga-
niseerd op het Kennemerplein 
tegenover de Vomar. Er zijn weer 
vele kramen, die vol liggen met 

van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen aan de 
man wilt brengen kan een kraam 
huren. Bel voor informatie of re-
serveringen voor een kraam naar 
telefoonnummer 0255-533233 of 
06-10475023.

Rommelmarkt

Alzheimer Café in IJmuiden
Omgaan met dementie 
of vergeetachtigheid
IJmuiden - Dinsdag 10 septem-
ber is er weer een Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden en het onderwerp 
is: ‘Is het vergeetachtigheid of 
dementie?’
Anke Beerlage, de gesprekslei-
der deze avond, ontvangt As-
trid de Wit, specialist ouderen 
geneeskunde. Een veel gestel-
de vraag is: ‘Ik ben zo vergeet-
achtig, word ik nu dement?’ Ver-
geetachtigheid kan vele oorza-
ken hebben. Denk dus niet te 
snel dat u dement wordt! 
Bovendien verschilt demen-
tie duidelijk van gewone ver-
geetachtigheid. Wat is het ver-
schil tussen vergeetachtigheid 
en dementie? Wanneer moet ik 
me zorgen maken? Kortom: vele 
aspecten komen aan de orde en 
u bent welkom om uw vragen te 
stellen of uw ervaringen te delen.
Wilt u meer weten over dit on-

derwerp? Ga dan naar het het 
Alzheimer Café in de Centrale 
Bibliotheek in IJmuiden,  Dudok-
plein 16, 1971 EP IJmuiden. De  
ontvangst is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur 
en is tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen.

Velsen - Sinds de start van het nieuwe schooljaar kunnen 
de kinderen van basisschool De Duinroos uit Velserbroek 
en De Pleiaden uit IJmuiden zich onder schooltijd naar har-
telust uitleven in de bouw. En het is nog leerzaam ook. De 
basisschoolleerlingen kregen van Cees van der Horst, di-
recteur van Aannemingsbedrijf Holleman Santpoort name-
lijk niet alleen het lespakket Techniek Torens overhandigd 
maar ook een speciale bouwaanvulling daarbij: het nieuwe 
Klokhuis Bouwt-lespakket. 
,,We lezen allemaal in de krant: de belangstelling voor tech-
niek loop terug. Dat is jammer en niet nodig, het is zo’n mooi 
en veelzijdig vak. Daarom wilden we op deze manier iets 
daaraan doen. Het is belangrijk dat de interesse van kinde-
ren voor bouwtechniek al op jonge leeftijd wordt gewekt”, 
aldus Van der Horst. Sven Demper, leerling uit groep 6 van 
OBS De Duinroos, ziet het al helemaal zitten. ,,Ik ga mijn ei-
gen huis alvast ontwerpen en bouwen.’’
Leerlingen beleven met het lespakket het hele bouwproces 
van Het Klokhuis-Huis in Almere, van ontwerp tot afbouw. 
Zo maken de leerlingen van groep 3 en 4 een maquette, ter-
wijl de groepen 5 en 6 een huisje metselen. De groepen 7 en 
8 maken ontwerpen en maken een maquette van een huis. 
Veel meer kinderen kunnen de komende tijd kennismaken 
met de Techniek Torens en Klokhuis bouwt, want bouwbe-
drijven die lid zijn van Bouwend Nederland gaan basisscho-
len helpen de Techniek Torens aan te schaffen. Bouwend 
Nederland geeft dan het Klokhuis Bouwt pakket erbij. Dat 
pakket heeft natuurlijk van alles te maken met het Klokhuis 
in Almere, dat is ontworpen voor en door kinderen en be-
kend is van het tv-programma Klokhuis Bouwt. Dat gebouw 
wordt nu gebruikt als educatief centrum, waarbij bouwen 
centraal staat. 

Nieuw: 
Techniek Torens
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Donderdag 
5 september

Stag Hockeydriedaagse bij 
Bosch Sport Velsen, Hoofd-
straat, Santpoort-Noord. Van 
15.00 tot 20.00 uur. Ook vrijdag 
en zaterdag.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Harde Pappies. 21.39 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
6 september

Lotgenotencontact mensen 
met kanker in Inloophuis Ken-
nemerland, Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden via info@
inloophuiskennemerland.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Stag Hockeydriedaagse bij 
Bosch Sport Velsen, Hoofd-
straat, Santpoort-Noord. Van 
15.00 tot 20.00 uur.
Santpoort Jazz tot en met 8 
september op het Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord. Toe-
gang gratis. 
Openingsconcert met pia-
norecital in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Irrational Library. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 
7 september

Rabobank Pierloop vanaf 
14.00 uur.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
IKKSport bij de kerk en vlakbij 
Grand Café Vreeburg op jaar-
markt in Bloemendaal.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’. 
Stag Hockeydriedaagse bij 
Bosch Sport Velsen, Hoofd-
straat, Santpoort-Noord. Van 
15.00 tot 20.00 uur.
Santpoort Jazz op het Broek-
bergenplein in Santpoort-
Noord. Toegang gratis. 

Café t’ Centrum, W. Ba-
rendszstraat, IJmuiden: Western 
Themafeest met zanger John, 
vanaf 20.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy uit Haarlem 
Black vs Death. 19.30 uur. Toe-
gang 10,-. Grote zaal: 90’s Now. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,50 
vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Vun-
zige deuntjes - back to school! 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. Café: Reggae 
Movement: Boom table spalsh 
(dinner & reggae). 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag
8 september

Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide Wijk aan Zee. Zie ook 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl.
Roofvogelexcursie op de fiets 
door het recreatieschap Spaarn-
woude. Van 11.00 tot 14.00 uur. 
Start Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Museummiddag bij Pieter Ver-
meulen Museum, Zee- en Ha-
venmuseum en het Bunkermu-
seum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Toegang deze middag is gratis. 
Zie voor programma www.mu-
seummiddag.nl.
Santpoort Jazz op het Broek-
bergenplein in Santpoort-
Noord. Toegang gratis. 
Duo Beumer & Van Ham in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
A Tribute to Aart in Beach Inn. 
Tribute voor Aart van Heusden. 
Vanaf 18.00 uur. Entree 7 euro. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Dog eat Dog, Fot 
blood and Vengeance. 20.30 
uur. Toegang 17,-.

Maandag 
9 september

Postzegelavond in Het Terras, 
Stationsgebouw Santpoortse 
Dreef, Santpoort-Noord. VAnaf 
19.00 uur. Met veiling en kienen.

Dinsdag
10 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Fietsexcursie rondom Spaarn-

dam en Stompe Toren in 
Spaarnwoude. 18.00 uur. Aan-
melden via wimjamswinkels@
cs.com of 023-5293302.
Alzheimer Café in IJmuiden, 
Bibliotheek IJmuiden, Dudok-
plein. Programma van 19.30 tot 
21.00 uur. Toegang gratis, opge-
ven niet nodig.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok met nieuw show ‘The 
New Houdini’. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
11 september

Koffie Totaal in Velsen-Noord. 
Koffie met een broodje voor be-
woners Breesaperhof. Vanaf 
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentoon-
stelling: ‘Van Pantserfort tot 
Forteiland, 125 jaar Forteiland 
IJmuiden’.
Kook- en eetgroep voor nabe-
staanden bij Inloophuis Kenne-
merland. Van 17.00 tot 20.00 uur. 
Jamsessie in Café De Halve 
Maan, Hagelingerweg 36, Sant-
poort-Noord. Van 20.00 tot 23.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok met nieuw show ‘The 
New Houdini’. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 
12 september

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Gedoe! met Amp-
zing. 20.30 uur. Toegang 7,50. 
Café: Geertruida presenteert: 
Copenhaarlem Mini-Tour. 21.30 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-, 
gratis voor studenten. Vanaf 18 
jaar.

Grote museummiddag
bij Velsense musea
Velsen - Op zondag 8 sep-
tember organiseren de Velsen-
se musea, het Pieter Vermeulen 
Museum,  het Zee- en Haven-
museum en het Bunkermuse-
um, met steun van de gemeen-
te Velsen, voor de tweede maal 
een spectaculaire museummid-
dag. Met zeer gevarieerde pro-
gramma’s waarbij alle musea 
zich op de drie locaties presen-
teren, is er tijdens deze middag 
voor iedereen wel een reden om 
langs te komen. 
Een greep uit de activiteiten:
In het Pieter Vermeulen Muse-
um kunnen kinderen zich laten 
schminken, is de nieuwe ten-
toonstelling ‘Het Duistere Die-
renrijk’ voor het eerst te zien, zal 
een knopenlegger zijn die alle 
knopen kan maken die er in de 
scheepvaart worden gebruikt 
en wordt er informatie gegeven 
over de bunkers in park Schoo-
nenberg.
In het Zee- en Havenmuseum 
worden interessante lezingen 
over WOII gegeven, laten twee 
preparateurs zien hoe je die-
ren opzet en kunnen kinderen 

knutselen. In het Bunkermuse-
um is een nettenboeter aanwe-
zig die visnetten maakt en repa-
reert , geeft Luc Smit van kerk-
uilenwerkgroep een leuke le-
zing over uilen en kunnen kin-
deren een natuurquiz maken.
Op iedere locatie is er dus voor 
groot en klein meer dan genoeg 
te beleven.
De musea en de gemeente wil-
len alle inwoners van Velsen, 
en uiteraard ook van omliggen-
de gemeenten, van harte uitno-
digen om kennis te maken met 
de drie musea, zodat zij weten 
waar zij terecht kunnen om op 
recreatieve wijze hun bewust-
wording van cultuur, geschie-
denis, natuur en milieu te ver-
groten. 
De drie musea zijn van 13.00 tot 
17.00 uur geopend en om ieder-
een de mogelijkheid te geven 
de museummiddag te bezoeken 
is de entree deze middag gratis! 
De volledige programma’s zijn 
te lezen op www.museummid-
dag.nl en via Google Maps vind 
je een fietsroute om de drie mu-
sea te bezoeken.

Expositie Inloophuis 
Kennemerland

Santpoort-Noord - Het afgelopen jaar is er door vele van on-
ze gasten hard gewerkt in het open atelier van Inloophuis Ken-
nemerland. Onder de bezielende begeleiding van Helma van Je-
veren, creatief therapeute, worden er elke donderdagochtend in 
het Inloophuis bijzondere werkstukken gemaakt. 
Creatieve expressie is een ideaal middel om in contact te ko-
men met jezelf en emoties. Deze vorm van expressie kan hel-
pen om de ziekte te verwerken en een nieuwe balans in je le-
ven te vinden.
Het doen en ervaren staat hierbij centraal. Het gaat om ieders 
unieke expressie en niet om het maken van kunstzinnige werk-
stukken. Toch is er de afgelopen periode een hele bijzonde-
re collectie ontstaan, die nu voor het eerst wordt geëxposeerd. 
Publiek is van harte welkom aan de Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. Deze expositie is te bezichtigen tot en met 3 no-
vember 2013. Zie voor de openingsuren www.inloophuiskenne-
merland.nl. 
Heeft u in uw leven ook te maken met kanker? Denkt u dat 
het atelier wat voor u is? Neemt u dan contact op via info@
inloophuiskennemerland of telefonisch via 023-8885367 of 06-
34944729.

Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland gaat elke eerste 
vrijdag van de maand themabij-
keenkomsten houden voor men-
sen die te maken hebben met 
kanker. Aan de hand van een 
thema worden kennis en erva-
ringen uitgewisseld. Het thema-
gesprek staat onder wisselende 
begeleiding van een ervaren be-
geleider/trainer. Mensen kunnen 
zelf ook nieuwe thema’s aandra-
gen. Twee weken voor de bijeen-
komst zal het thema-onderwerp 
op de website vermeld worden. 
Op 6 september is het thema 
‘Innerlijke kracht, wat heb je in 
huis?’ Belangstellenden zijn wel-
kom in Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan 51, Sant-
poort-Noord, elke eerste vrijdag 
van de maand vanaf 6 september 
van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den mail: info@inloophuisken-
nemerland of via 023-8885367 / 
06-34944729. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname.

Lotgenoten-
contact 
Inloophuis
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Bijzonder warm
voor september
Hoewel de weerkundige zo-
mer reeds voorbij is, komt er 
nog een mooie apotheose met 
temperaturen die richting de 
30 graden zullen uitlopen aan 
het einde van de week. In de 
IJmond en Kennemerland kan 
het tot ruim 28 graden komen 
op donderdagnamiddag en vrij-
dag en wellicht daarna ook nog 
wel een keer mits die wind lang 
genoeg aflandig blijft.

Een hogedrukgebied dat via 
ons land doorschuift naar de 
Baltische Staten geeft inmiddels 
een zwoele zuidelijke stroming 
met de aanvoer van zeer war-
me continentale lucht. De zon 
schijnt ook volop. Het strand-
weer is nog even uitstekend 
met een doorgaans aflandig 
waaiende wind.

Op donderdag en ook vrijdag 
nog komt de temperatuur uit 
in het traject tot pakweg 28-29 
graden. Wel neemt de buien-
kans daarna (weekend) wat toe 
vanwege de aanwezigheid van 
lagedrukgebieden boven, of in 
de buurt van Nederland. Lokaal 
kan het dan tot een bui gaan 
komen en koelt het ook wat af 
in West-Nederland met meer 
kans op 20-22 graden overdag 
dan dik boven de 25.

Sommige weerpatronen heb-
ben een voorkeur voor bepaal-
de fasen in het jaar. Zo kennen 

we het bekende Weihnachts-
tauwetter op z’n Duits. Dat is de 
kerstdepressie die vaak vlak na 
een koude decembermaand de 
kop op steekt en de kerstdooi 
binnenbrengt.

In de septembermaand is het 
kenmerkend dat zich bij voor-
keur tussen 5 en 12 september 
dikwijls een warmtegolf voor-
doet onder invloed van een 
fraai en solide hogedrukgebied 
boven Oost-Europa.

Ook dit jaar is het dus weer een 
keer raak met die temperatuur-
plafonds tot inderdaad die 30 
graden donderdag en/of vrij-
dag. Daarna blijven de tempe-
raturen ook nog op niveau en 
een doorbraak naar zeer wissel-
vallig en koel weer is voorlopig 
niet in zicht. Er bestaat zelfs een 
gerede kans dat het hogedruk-
gebied richting Noord-Europa 
weer aansterkt vanaf begin vol-
gende week en ons na een klei-
ne dip weer volop in het mooie 
nazomerweer brengt. Sep-
tember lijkt best een aardige 
maand te gaan worden en met 
de warme voorgeschiedenis ligt 
het niet voor de hand dat er een 
koude maand uitrolt.

Meer weerinfo via 
www.weerprimeur.nl
 
Weerman Marc Putto

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Man gewond bij 
verkeersongeval op A9
Velsen-Zuid - Een man is vori-
ge week donderdag gewond ge-
raakt bij een verkeersongeval 
op de A9. Rond 15.30 uur bots-
te een personenwagen en twee 
busjes vlak voor de Wijkertunnel 
richting Beverwijk op elkaar.
Een man die in een van de voer-
tuigen zat raakte bij het onge-
val gewond. Ambulanceperso-
neel heeft hem gestabiliseerd 
waarna hij naar het ziekenhuis 
is overgebracht voor verdere be-
handeling. Een bestuurder van 
een busje kon, nadat een stuk-

je bumper was losgehaald, zijn 
weg weer vervolgen. Het ande-
re busje en de personenwagen 
moesten door een bergingsbe-
drijf worden opgehaald. Het on-
geval is vermoedelijk ontstaan 
door een schrikreactie in ver-
band met een auto die zo’n 150 
meter voor het ongeval met pech 
aan de kant stond.
Een rijstrook voor de Wijkertun-
nel was door het ongeval ge-
stremd voor het verkeer met de 
nodige files tot gevolg. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Regio - Zaterdag 21 september 
tussen 13.00 en 17.00 uur vindt in 
wijkcentrum Overdie, Ruusbroe-
chof 97 te Alkmaar een boeien-
de informatiemarkt plaats, geor-
ganiseerd door de nieuwe oog-
vereniging regio Noordwest. De-
ze informatiemarkt is voor be-
langstellenden met of zonder vi-
suele beperking. Iedereen die 
beroepsmatig of persoonlijk be-
trokken is bij de doelgroep. De 
Oogvereniging is het resultaat 
van een fusie van zes organi-
saties die zich richten op men-
sen met een oogaandoening, 
een visuele beperking of doof-
blindheid. De regiogroep Noord-
west biedt behalve belangenbe-
hartiging en voorlichting in bre-
de zin, ook een gevarieerd aan-
bod aan activiteiten en onder-
linge verbondenheid. Een inte-
ressante mix van informatie en 
demonstraties. Natuurlijk alles 
over de Oogvereniging in het al-
gemeen en de regio Noordwest 
en Amsterdam in het bijzonder. 
Voorts onder andere: aangepas-
te gebruiksvoorwerpen, allerlei 
hulpmiddelen, alles over lees-
mogelijkheden en reizen. In-
formatie met betrekking tot re-
validatie en patiënteninforma-
tie. Demonstraties van de ori-
on-webbox en de i-Phone en i-
Pad. En wat dacht u van kleding-
advies? Met een stoelmassage 
kunt u de veelvoud aan informa-
tie en indrukken even laten be-
zinken. De informatiemarkt zal 
worden geopend door het op 
zijn plaats leggen van het laat-
ste puzzelstuk, symbool voor het 
samenvoegen van de verschil-
lende organisaties tot één oog-
vereniging.

Nieuwe oog-
vereniging

Verhalen over groente en fruit
Kleuters Kompas 
bezoeken volkstuinen
Santpoort-Noord - Volmondig 
zongen de kleuters van basis-
school Het Kompas het liedje ‘Er 
zijn geen bananan vandaag’. Ze 
hebben er zin in want ze gingen-
op bezoek bij boer Piet en mede-
boeren binnen volkstuinencom-
plex de Hofgeest in Santpoort. 
De kleuters kijken hun ogen uit: 
tuinbonen, snijbonen en sperzie-
bonen die groeien aan een plant, 
aardappelen, bieten en worte-
len die groeien in de grond en 

nog gekker hele grote courget-
tes, komkommers en pompoe-
nen. Op een leuke speelse ma-
nier vertelden de boeren over al 
hun groente en fruit. Ook moch-
ten de kinderen smullen van de 
tomaatjes, bramen, aardbeien 
en de overheerlijke druiven. Wat 
een feest. Voldaan en een heel 
stuk wijzer over waar hun eten 
nu echt vandaan komt gaan de 
kleuters weer naar school. Maar 
helaas: bananen zagen ze niet.

PuurFit nieuwe 
sponsor Velsen 3

Driehuis - Het succesvolle 
vriendenteam van Velsen 3 dat 
twee jaar geleden de KNVB dis-
trictsbeker won, begint het nieu-
we voetbalseizoen in een com-
pleet nieuw tenue. 
Na een aantal jaar als tweede te 
zijn geëindigd in de reserve 4e 
klasse, zijn de heren vastbeslo-

ten om dit jaar het kampioen-
schap binnen te halen.  PuurFit 
voor ingeschakeld. 
PuurFit is een sportgroep die el-
ke maandag- en woensdag-
avond en elke woensdag- en za-
terdagochtend traint in de bui-
tenlucht. Meer weten? Zie: www.
puurfit.com.

IJmuiden - Vrijdagavond 6 sep-
tember begint het nieuwe kla-
verjasseizoen in de kantine van 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Enthousiaste klaverjas-
sers zijn van harte welkom om 
mee te doen. De aanvang is om 
20.00 uur. Voor informatie kan 
men bellen met 0255-751256,

Klaverjassen 
bij Stormvogels

IJmuiden  - Rijschool ABC 
heeft momenteel een leuke ac-
tie. Opa’s en oma’s kunnen hun 
kleinkind een bijzonder cadeau 
geven in de vorm van twee uur 
rijles voor slechts 15 euro. Op de-
ze manier kunnen zij een mooie 
bijdrage geven aan de verkeers-
educatie van hun kleinkind. Bij 
Rijschool ABC wordt veel aan-
dacht aan veilig rijden besteed.  
Zie www.rijschool-abc.nl of bel 
0255-513593. 

ABC-rijles 
cadeau van 
opa of oma
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Van de voorzitter

Routebeschrijving parcours

Zaterdag 7 september klinkt het startschot voor de 23e Rabobank Pierloop Velsen. Om 14:00 uur 
begint de jeugdloop van 2,7 kilometer. Tijdens de jeugdloop strijden basisscholen uit de gemeente 
Velsen voor de scholenprijs. De 8,2 en 15 kilometer starten een uur later, om 15:00 uur. Deze afstan-
den kunnen individueel worden gelopen, maar ook in teams van bedrijven. Op de 15 kilometer is er 

ook een KNAU-wedstrijdloop met verschillende categorieën. Voor 
alle onderdelen wordt het startschot gegeven door de wethouder 
Sport van de gemeente Velsen, Annette Baerveldt. Zij reikt ook de 
prijzen uit aan de winnaars van de verschillende onderdelen.

Graag bedank ik alle sponsors voor hun bijdrage aan deze loop. En 
natuurlijk veel dank alvast aan alle vrijwilligers voor hun medewer-
king. Zonder vrijwilligers en sponsors is een evenement van deze 
omvang namelijk niet te organiseren.

Cor van der Giesen
Voorzitter organisatiecomité

15 KM
Briniostraat - ra Stationsweg/Parkweg - bij ingang Velserbeek/Parkweg rd -  fi etspad Parkweg - 
ra Driehuizerkweg - ra fi etspad Waterloolaan - rd fi etspad Zeeweg - rd fi etspad Heerenduinweg - 
rd IJmuiderslag voetpad bij fi etsstalling - rd betonplatenbaan ri strand - la fi etspad ri strand - 
ra strand - ra NOORDELIJKE strandafslag bij paviljoen Zuidpier - ra over Kennemerboulevard 
(bovenlangs) - rd fi etspad Badweg - rd fi etspad Kromhoutstraat - rd Dokweg - oversteek Dokweg 
bij Loggerstr. - ra Havenkade - la Havenkade - ra Marconistraat -  rd voetpad dwars door plantsoen 
bij Het Baken -  ra Moerbergplantsoen voetpad woningzijde naar fi etspad Lange Nieuwstraat -  
la fi etspad Lange Nieuwstraat - Plein 1945 

8,2 KM
Briniostraat - ra Stationsweg/Parkweg - bij ingang Velserbeek/Parkweg rd -  fi etspad Parkweg - 
ra Driehuizerkweg - ra fi etspad Waterloolaan - rd fi etspad Zeeweg - rd fi etspad Heerenduinweg 
- 10m na kruising Gijzenveltplantsoen ra voetpad naar stadspark Gijzenveltplantsoen - rd voetpad 
door stadspark - la Mercuriusstr - bij Saturnusstr/Mercuriusstr schuin over grasveld en middenberm 
naar Linnaeusstraat - ra Havenkade  - ra Marconistraat -  rd voetpad dwars door plantsoen bij Het 
Baken -  ra Moerbergplantsoen voetpad woningzijde naar fi etspad Lange Nieuwstraat -  la fi etspad 
Lange Nieuwstraat - Plein 1945 

2,7 KM
Briniostraat ri Platanenstraat - la Groeneweg -  rd Meeuwenlaan - rd Kievitlaan - ra Nachtegaallaan - 
rd fi etspad Zeeweg richting Heerenduinweg - rd fi etspad Heerenduinw - ra Spaarnestr - ra fi etspad 
Lange Nieuwstr - Plein 1945.

Drink voldoende
Het lichaamsgewicht bestaat voor ongeveer zestig procent uit vocht. Vocht vloeit door de ontelbare 
aderen, transporteert essentiële bouw- en voedingsstoffen naar de cellen en voert afvalproducten af. 
Vocht draagt bij aan de opname van vitaminen en mineralen uit voedsel en versnelt de opname van 
glucose, die we als energie nodig hebben. Dus wie te weinig drinkt tijdens een loop, loopt vanzelf 
tegen problemen aan. Juist daarom is het belangrijk om het vochtverlies ten gevolge van het zweten 
weer aan te vullen, anders raakt het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder effi ciënt gaat werken. 
Als je dorst krijgt heb je al 1 tot 2 liter vocht verloren, wat gepaard gaat zal gaan met een duidelijk 
verminderd prestatievermogen. Zorg dus dat je voldoende drinkt. Drink een half uur voor de aanvang 
van de loop nog zo’n 250 tot 500ml en maak gebruik van iedere drankpost om 150 tot 200 ml. (1 á 2 
bekertjes) te drinken.

Waterposten
Ook dit jaar zijn er op het parcours een aantal waterposten aanwezig. De locaties van de posten zijn: 
- Heerenduinweg tegenover het zwembad
- IJmuiderslag einde Heerenduinweg bij opslag strandhuis
- Badweg ter hoogte van de camping de Duindoorn
- Marconistraat

Rabobank Velsen en Omstreken
Gemeente Velsen
Roeda Mascini Smit Notarissen
RSM Niehe Lancée Kooij
Zeehaven IJmuiden NV
Cornelis Vrolijk’s Visserijmaatschappij BV
Winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden
Select Windows van der Vlugt 
De Klerk en Rozemeier advocaten
Kloosbeheer BV
Windcat Workboats BV
Runnersworld Haarlem
Iskes Tugs
Ovenbouw Holland
Drukkerij Cornegge
Multirent Haarlem
Weekblad de Jutter/de Hofgeest
Swier IJmuiden

ONZE SPONSORS

VERKEERSMAATREGELEN
Voor een overzicht van de verkeersmaatregelen op de dag van 
de loop kunt u terecht op onze website www.pierloop.nl of 
op de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl/Artikel/
Verkeersmaatregelen > Pierloop

KLAAS EBBELING TROFEE
Tijdens de 23e editie van de Rabobank Pierloop Velsen wordt 
voor de zesde maal gelopen voor de Klaas Ebbeling trofee. 
Deze trofee is bestemd voor de snelste heer en de snelste 
dame uit de gemeente Velsen op de 15 km. Uit respect en 
waardering voor alles wat hij in het verleden voor de Rabo-
bank Pierloop Velsen heeft gedaan, heeft het Stichtingbestuur 
in 2004 besloten de Klaas Ebbeling trofee te introduceren.
Indien een loper of loopster de trofee vijf maal achtereen wint, 
mag de trofee worden behouden. Naast de fraaie beker krij-
gen de snelste dame en heer ook een plaquette uitgereikt als 
blijvende herinnering aan het winnen van de Klaas Ebbeling 
Trofee.

Winnaars Klaas Ebbeling trofee

Jaar Heer Dame
2004 Bob Keuzekamp Esther Kalkman
2005 Eddy Wagner Noella Kieftenbelt
2006 Bob Keuzekamp Petra Bakker
2008 Bob Keuzekamp Petra Bakker
2009 Bob Keuzekamp Petra Bakker
2010 Bob Keuzekamp Petra Bakker
2011 Bob Keuzekamp Petra Bakker
2012 Eddy Wagner Karin van Tol





FOTO’S
HAVENFESTIVAL IJMUIDEN

Kustvaartuig Ievoli Amarant (65 meter) trok veel publiek

Muziek, strand, sfeer

Jong en oud nam de gelegenheid 
waar om de schepen te bekijken

Rinus Redder sprak namens 
KNRM de kinderen aan

Slotakkoord van Het Nijlpaard 
met laser- en geluidshow

Princess Seaways bracht passagiers 
naar het windmolenpark

De Sloepensprint zette lokaal 
roeitalent aan het werk

HAVENFESTIVAL IJMUIDEN

Jong en oud nam de gelegenheid 

Gelegenheden genoeg om te zitten 
en bij te komen met iets lekkers

Een lasdemonstratie van Haprotech

Foto’s: 
Ko van Leeuwen, 
Reinder Weidijk, 
Karin Dekkers
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In2disco in het teken 
van 80’s en 90’s

IJmuiden - De achtste editie 
van In2disco staat volledig in 
het teken van de 80’s en 90’s. In 
het Thalia Theater klinkt op za-
terdag 12 oktober muziek van 
Madonna, The Spice Girls en 
Vengaboys uit de speakers. De 
visuals op het grote fi lmdoek 
worden als vanouds verzorgd 
door Dirty Brown. De dansers 
van Mike Flanders zijn ook weer 
van de partij.
,,Het moet van het begin tot het 
eind feest zijn’’, zegt Dave van 
Laar, die In2disco sinds 2010 
samen met Friso Huizinga or-
ganiseert. ,,Geen onderbre-
kingen, maar zes uur aan één 
stuk de beste dance uit de ja-
ren ’80 en ’90. Muziek uit die 
tijd is nog steeds erg populair. 
Kijk alleen maar naar het suc-
ces van de optredens van Ven-
gaboys en 2 Brothers on the 4th 
Floor op Dutch Valley. Het dak 

ging eraf. Zo’n sfeer willen wij 
ook creëren in het Thalia The-
ater.’’ De dj’s die daarvoor gaan 
zorgen zijn Good Old Dave, Roel 
Regelink en Wiebe de Vries. Zij 
draaien regelmatig op grote 
80’s en 90’s feesten. Regelink 
is ook bekend van zijn unieke 
mash-ups, die regelmatig te ho-
ren zijn op 3FM en 538.
Tickets kosten 15 euro en zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Hotel Augusta en DNM (De-
nim and More) in IJmuiden en 
City Sport in Santpoort-Noord. 
Online tickets bestellen kan 
via www.in2disco.nl, www.tha-
liatheater.nl en Facebook (re-
serveringskosten 1,50 euro per 
kaart). Het feest duurt van 21.00 
tot 03.00 uur. Op de hoogte blij-
ven van het laatste nieuws? 
Like dan de fanpage van In2dis-
co op Facebook. (foto: Ed Geels 
Fotografi e)

Eerste Stelling van 
Amsterdam Rally

Velserbroek - Zaterdag 7 sep-
tember 2013 wordt de eerste 
Stelling van Amsterdam Rally 
gereden. Deze uitdagende ral-
ly voor klassiekers, oldtimers en 
sportieve auto’s wordt, zoals de 
naam al zegt, in het prachtige 
gebied van de Stelling van Am-
sterdam gereden. Voor het uit-
zetten van de route is Joep Wan-
ders, onder andere Tulpenrally 
en ABC Rally, bereid gevonden.
Er wordt gestart en gefi nisht bij 
Villa Westend in het recreatiege-
bied Spaarnwoude. Deelnemers 
kunnen zich, afhankelijk van 
hun ervaringsniveau, inschrijven 
in verschillende klassen. Voor 
de doorgewinterde rallyrijder is 
er plaats in de Routiniers klas-
se. Bijzonder is dat voor de star-
tende rallyrijder, de zogenaamde 
Rookie, in de ochtend een uitleg 
over de verschillende kaartlees 
systemen en rallytips gepland 
staat. Vervolgens gaan ook zij op 
pad om dit meteen in de praktijk 
te brengen. Er zijn nog maar 4 

startplaatsen over, dus als u mee 
wilt doen kijk dan op www.stel-
lingvanamsterdamrally.nl of bel 
met 06-53952797
Volgens organisatoren Frank 
Schaap, Ben Vermeer, Peter 
Spruit en Annabel Fernandez 
belooft het een bijzonder evene-
ment te worden waar ondertus-
sen al 65 auto aan meedoen met 
veel ervaring op rallygebied. Zo 
wordt jaarlijks door hen de Tul-
penrally gereden, Spruit en Ver-
meer werden dit jaar zelfs twee-
de tijdens dit evenement.
Tevens is het zo dat als u mee-
doet u tevens het goede doel 
helpt. De Stelling van Amster-
dam Rally ondersteunt namelijk 
de Stichting Kind en Brandwond  
door een deel van de opbrengst 
van de rally aan deze organisa-
tie te schenken. Stichting Kind 
en Brandwond zet zich in om het 
lot van kinderen met brandwon-
den te verbeteren en is actief in 
verschillende brandwondencen-
tra in Nederland

Velsen - De leden van D66Vel-
sen hebben Annette Baerveldt 
verkozen als lijsttrekker. Zij zal 
D66Velsen leiden naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 19 
maart 2014. ,,Ik ben blij dat de 
leden opnieuw hun vertrouwen 
in mij hebben uitgesproken’’, al-
dus Baerveldt. ,,Dit is voor mij 
een teken dat ik en de fractie de 
afgelopen raadsperiode de juis-
te koers hebben gevaren met 
een positief, sociaal en groen 
verhaal. Er is de afgelopen jaren 
veel werk verzet en er valt nog 
veel werk te verzetten. De crisis 
maakt het besturen niet mak-
kelijk en er komen veel nieuwe 
overheidstaken zoals de decen-
tralisatie jeugdzorg op ons af. We 
zijn volop bezig met de voorbe-
reidingen daarvan. Minder bud-
get en meer taken vraagt erom 
met creativiteit en bovenal sa-
men met alle betrokkenen nieuw 
beleid vorm te geven. Daar staat 
D66Velsen voor. De campag-
ne gaat nu echt beginnen en 
wij zullen er alles aan doen om 
de kiezers te overtuigen van on-
ze ingezette koers. Vorige ver-
kiezingen is het ons gelukt om 
ons zetelaantal te verdubbelen 
en ook nu hebben we weer een 
grote enthousiaste ploeg actieve 
leden klaarstaan, waarmee we 
het D66Velsen geluid nog ster-
ker willen laten klinken.’’ Afge-
lopen vier jaar heeft Baerveldt 
zich als wethouder met veel suc-
ces ingezet op het terrein van 
jeugd, onderwijs, volksgezond-
heid, sport, recreatie, toerisme 
en openbaar vervoer.

Baerveldt 
lijstrekker D66

Kangoeroes bij DKV
Velsen-Zuid - DKV heeft net 
als veel andere korfbalvereni-
gingen Kangoeroes, kinderen 
van 3 tot 6 jaar die lid zijn. Om-
dat er nog plek is bij de Kangoe-
roes houdt DKV op zaterdag-
ochtend 14 september van 9.45 
tot en met 11.00 uur een Kan-
goeroe ochtend op haar veld, op 
sportpark Schoonenberg. Spor-
ten bij de Kangoeroes is erg ge-
schikt voor 3 tot 6 jaar, want jon-
ge kinderen houden van bewe-
gen, klimmen, klauteren, rennen, 
springen en met een bal bezig 
zijn. En dat is wat de Kangoeroes 
gaan doen. Op deze ochtend zal 
een veelvoud van spelletjes en 
vormen van bewegen aangebo-
den worden om kennis te ma-
ken met wat de Kangoeroes zo-
al te bieden hebben. De kinde-
ren worden spelenderwijs uitge-
daagd om te rennen, springen, 
samen te spelen en te spelen 
met een bal. Gooien, vangen, rol-
len, mikken, stuiteren, alles komt 
aan bod. Er zal een springkus-
sen zijn en er is een mogelijk-
heid om geschminkt te worden. 

Dit alles op een speelse manier 
en zonder competitie-element. 
DKV vindt het belangrijk dat kin-
deren op een veilige, laagdrem-
pelige wijze kennis maken met 
bewegen onder deskundige lei-
ding en daarbij in contact komen 
met elkaar. En dat dit mogelijk is 
bewijst DKV met de Kangoeroes. 
Ga met uw peuter of kleuter naar 
sportpark Schoonenberg op 14 
september van 9.45 tot 11.00 uur 
om kennis te maken met de Kan-
goeroeklup van DKV.  Meer we-
ten? Zie www.DKV-ijmuiden.nl.

Santpoort-Noord - Een meisje 
is vorige week vrijdagavond ge-
wond geraakt nadat ze met haar 
scooter tegen een auto reed. Het 
ongeval gebeurde rond half tien 
op de Hagelingerweg. Het meis-
je is naar het ziekenhuis overge-

bracht voor behandeling. De be-
stuurder van de auto is door de 
politie meegenomen voor verder 
onderzoek. 
Door het ongeval was de Hage-
lingerweg richting Driehuis tijde-
lijk afgesloten.

Bromfi etsster gewond

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

vervangend vervoer 
In de maand augustus bieden wij 
u gratIs vervangend 
vervoer bij aPK.
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Zee van zonnepanelen
IJmuiden - Het was woensdag-
middag tijd voor een feestje bij 
Interfish aan de Texelstraat. En 
dat vanwege het feit dat dit be-
drijf de officiële in gebruik name 
vierde van 700 zonnepanelen op 
het bedrijfsdak. Hiermee is Inter-
fish het eerste bedrijf in de re-
gio dat op deze schaal heeft ge-
investeerd in zonne-energie.
,,Wij hebben duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan en dat is 
één van de redenen dat wij er-
voor gekozen hebben om te in-
vesteren in zonne-energie. Maar 
uiteraard speelt ook mee dat wij 
deze investering op termijn  voor 
een groot deel terug zullen ver-
dienen’’, aldus directeur Henk 
van der Deijl bij zijn welkomst-
woord. En hij vervolgt: ,,Wij zijn 
een visverwerkend bedrijf waar-
bij voldoende koeling van groot 
belang is. Op jaarbasis verbrui-
ken wij zo’n 700.000 kWh en  
deze zonnepanelen gaan daar 
straks voor ongeveer 30% een 
bijdrage aan leveren.’’
Een trotse wethouder van milieu, 
Wim Westerman, sprak vervol-
gens van een uniek moment. 
,,Uw initiatief sluit prachtig aan 
bij de plannen van de gemeen-
te Velsen om in de nabije toe-
komst zo energieneutraal mo-
gelijk te produceren. In dit ver-
band heeft Interfish een duide-
lijke voorbeeldfunctie voor ande-
re bedrijven en het laat hiermee 

zien dat ook in economisch min-
der goede tijden  een dergelijke 
investering  zeker een overwe-
ging waard is. Ook de gemeen-
te Velsen wil haar inspannin-
gen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling intensiveren. In ons 
collegeprogramma is opgeno-
men dat Velsen in 2015 een kli-
maatneutrale gemeente wil zijn 
voor wat betreft het energiever-
bruik van de huishoudens’’, aldus 
Westerman.
Na deze officiële toespraken was 
er gelegenheid om een kijkje te 
nemen op het dak om met ei-
gen ogen een indruk te krijgen 
wat een aantal van 700 zonne-
panelen betekent en inderdaad, 
hier kijk je aan tegen een zee van 
zonnepanelen.

Rabobank wenst 
Pierlopers veel succes
Velsen - Zaterdag 7 september 
2013 vindt voor de 23e keer de 
Rabobank Pierloop Velsen plaats, 
een Atletiekunie-wedstrijdloop 
over 15 kilometer. Naast dit wed-
strijdonderdeel kan ook recreatief 
over 8,2 en 15 kilometer worden 
gelopen. Het loopfestijn wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Rabobank Pierloop Velsen en de 
gemeente Velsen in samenwer-
king met Atletiek Vereniging Suo-
mi. De Rabobank Pierloop Velsen 
is al jaren lang het grootste sport-
evenement in de gemeente Vel-
sen en daarom is Rabobank Vel-
sen en Omstreken trots hoofd-
sponsor te zijn.

De Rabobank Pierloop Velsen 
geeft bedrijven de mogelijkheid 
om mee te doen aan een Busi-
nessloop. Na afloop is er een ont-
vangst van de Businessteams in 
het Tata Steel Stadion waar di-
recteur Bedrijven van Rabobank 
Velsen en Omstreken Daniëlle 
Braamhaar de prijsuitreiking zal 
verzorgen. Loopt u mee? Rabo-
bank Velsen en Omstreken kijkt 
er naar uit om samen aan de start 
te staan! Alvast veel succes en 
plezier toegewenst. Loopt u niet 
mee? Dan nodigt de bank u van 
harte uit om de deelnemers aan-
staande zaterdag toe te juichen. 
Zie ook www.pierloop.nl.

Slijterij van het Jaar 2013
Slijterij en Wijnhuis 

Zeewijck genomineerd
IJmuiden - Het zijn spannende weken voor Esther & Richard Bles-
graaf van Slijterij en Wijnhuis Zeewijck. De drankenspeciaalzaak in 
IJmuiden heeft wederom een nominatie veroverd voor de titel Slij-
terij van het Jaar. De afgelopen weken zijn experts in ondernemer-
schap het land in getrokken om zelfstandige slijters te beoordelen 
op vakkennis, assortiment, gastvrijheid en service, kortom: klantge-
richt ondernemerschap. Uit rond de honderd potentiële kandidaten 
heeft het panel van deskundigen tien specialisten geselecteerd die 
genomineerd zijn voor de eervolle titel. 
Onderzoek toont aan dat een goed glas wijn, bier of gedistilleerd 
bijdraagt aan geestelijk en lichamelijk welzijn, mits natuurlijk ver-
standig en met mate genoten. De goede slijter weet daar alles van, 
en heeft een grote variatie aan mooie dranken in de winkel waar-
van het goed genieten is. 
De inwoners van IJmuiden en ruime omgeving weten de weg naar 
de speciaalzaak familie Blesgraaf goed te vinden als ze iets lekkers 
te drinken in huis willen halen, voor een gezellig samenzijn in de 
tuin, voor een familiebijeenkomst, voor een etentje met vrienden, 
voor een verjaardag of een examenfeestje, of gewoon voor hun ei-
gen plezier. Ze treffen in de zaak niet alleen een onafzienbaar as-
sortiment aan, maar ook een ondernemer die met raad en daad 
helpt bij een verantwoorde keuze die geheel voldoet aan de wen-
sen van de klant. 
De titel Slijterij van het Jaar heeft groot prestige in de Nederland-
se drankendetailhandel. Hoofddoel van deze verkiezing is vooral de 
veelzijdige kwaliteit van de slijtersbranche in de schijnwerpers te 
zetten. Om tot een ‘long list’ van onderscheidende slijters te ko-
men, voert de organisatie een peiling uit onder de mensen uit het 
vak die met grote regelmaat in contact staan met de ondernemers 
in de drankendetailhandel. De tien genomineerden op de ‘short list’ 
worden bezocht en kritisch beoordeeld op punten als verzorgings-
gebied, uiterlijk van de zaak, entree, winkelinrichting, klantbenade-
ring, personeel en assortiment. 
De zorgvuldige en strenge selectieprocedure maakt het voor de on-
dernemer een grote eer de titel te behalen. Nog belangrijker is dat 
de klanten weten dat ze niet voor niets hun mooie dranken juist in 
déze zaak kopen: hier staan vakmanschap en klantvriendelijkheid 
hoog in het vaandel. 
Begin september wordt op de vakbeurs Dranken Pakket Expo in 
Houten bekendgemaakt wie zich Slijterij van het Jaar 2013 mag 
noemen. Alleen al de nominatie is een erkenning voor het succes 
van de ondernemer. 

Velsen-Zuid - Zondagavond 
kreeg de politie een melding van 
een alerte getuige dat er zojuist 
iemand over een hek was ge-
klommen aan de Amsterdamse-
weg in Velsen-Zuid. Politiemen-
sen gingen direct naar de lo-
catie en troffen daar twee Roe-
meense mannen van 37 en 39 
jaar aan. De ene man bevond 
zich op het terrein en de andere 
zat in een auto te wachten. Met 
toestemming van de man in de 
auto is het voertuig onderzocht. 
Daar werden onder andere een 
schroevendraaier, beitel en een 
zaklamp aangetroffen. De twee 
mannen zijn aangehouden op 
verdenking van het voorbereiden 
van een inbraak. De mannen zijn 
overgebracht naar een politiebu-
reau waar ze zijn ingesloten voor 
verhoor. De auto is in beslag ge-
nomen en omdat het kenteken 
niet overeenkomt met het type 
auto wordt er nader onderzoekt 
verricht naar de herkomst van 
het voertuig.

Inbrekers 
aangehouden

IJmuiden - Vorige week dinsdag 
rond 22.30 uur is een onbeken-
de automobilist tegen een ge-
parkeerde auto aan de Perseus-
straat in IJmuiden gereden. Een 
50-jarige fietser uit IJmuiden zag 
dit gebeuren, sprak de mannelij-
ke bestuurder hierop aan waar-
na deze snel wegreed. Hierbij 
schampte hij de fietser die hier-
bij op de grond viel, maar verder 
niet gewond raakte. Bij de ge-
parkeerde auto is een achter-
licht gesneuveld. De bestuur-
der van de grijskleurige auto 
was een blanke man met grijs 
haar, een fors postuur en brildra-
gend. De man droeg een hout-
hakkersoverhemd/boeren over-
hemd, grijs/bruinig van kleur. De 
politie is op zoek naar deze auto-
mobilist en getuigen van dit in-
cident. U kunt bellen met 0900-
8844 (lokaal tarief).

Doorrijden
na aanrijding

Regio - De tweede week van 
september is door het Prinses 
Beatrix Spierfonds uitgeroepen 
tot spierweek. Heel Nederland 
komt in actie tegen spierziek-
ten. Zo gaan ruim 31.000 vrijwil-
ligers van 8 tot en met 14 sep-
tember langs de deuren en star-
ten mensen een actie om geld in 
te zamelen voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar spierziekten. 
De spierweek is één van de be-
langrijkste weken in het jaar voor 
mensen met een spierziekte. 
Steun het Prinses Beatrix Spier-
fonds en geef aan de collectant, 
actievoerder of maak een bij-
drage over via giro 969! Zie ook 
prinsesbeatrixspierfonds.nl. Ook 
in de gemeente Velsen zal gecol-
lecteerd worden. Wilt u meehel-
pen? Bel 023-5386636.

Spierweek  

Leden PvdA ruimen 
strandafval op
Velsen - Tientallen vrijwilligers 
van de PvdA hebben zondag elf 
stranden in Noord-Holland op-
geruimd. Ze haalden daarbij 
meer dan 577 kilo aan plastic af-
val op. ‘Met deze actie vragen zij 
aandacht voor de Noordzee’, al-
dus initiatiefnemer en Statenlid 
Gohdar Massom.
Ook in Velsen gingen PvdA 
Tweede Kamerleden, Statenle-
den en gemeenteraadsleden sa-

men met vrijwilligers het plastic 
afval opruimen. Statenlid Gohdar 
Massom: ,,Mensen beseffen 
vaak niet hoe schadelijk plas-
tic is voor de natuur. De PvdA 
wil de bewustwording op dit ge-
bied vergroten door de mogelijk-
heden om afval te scheiden uit 
te breiden.” 
Zo moet het ook op het strand 
mogelijk worden plastic apart 
weg te gooien.
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Mooi gelijkspel 
Stormvogels-Odin’59

IJmuiden - Samen in een pou-
le met de hoofdklassers Odin’59, 
De Zouaven uit Grootebroek en 
eersteklasser Aalsmeer deed 
Stormvogels mee aan de dis-
trictsbekercompetitie. Op sport-
park Zeewijk verloor het team 
van Dick-Jan Ente met 0-2 van 
De Zouaven om vervolgens te-
gen Aalsmeer met 1-1 gelijk te 
spelen.  Stormvogels had in de-
ze wedstrijd vele kansen nodig; 
alleen Glenn van Geldrop wist 
na een leuke aanval met Henk 
Swier en Patrick Krop het net te 
vinden.
Zaterdag traden de IJmuidena-
ren in Heemskerk aan tegen za-
terdaghoofdklasser Odin’59 en 
in een leuke wedstrijd, met vele 
kansen over en weer, werden de 
punten broederlijk verdeeld. Het 
team van trainer Mark Evers was 
in de beginfase de betere ploeg 
en vooral de snelle Bas Ent was 
een plaaggeest voor de verdedi-
ging van Stormvogels. Vele voor-
zetten kwam er van zijn voet en 
na tien minuten kopte Faruk 
Yurdakan de bal mooi achter de 

uitstekend keepende Remy He-
ruer,   komende uit de A1-juni-
oren.
Na een kwartier kreeg Stormvo-
gels steeds meer vat op de wed-
strijd en dat resulteerde meteen 
in de gelijkmaker. Odin’59-doel-
man Barry van Dijk kwam te laat 
zijn doel uit en met een mooie 
lob wist Erik Homan hem te ver-
schalken, 1-1. Onder leiding van 
Bas Ent werden vele Heems-
kerkse aanvallen opgezet, maar 
steeds was het de 19-jarige Re-
my Huerer die zijn mannetje 
stond.
Nadat Patrick Krop van elf me-
ter had gefaald, werd een paar 
minuten daarna Glenn van Gel-
drop met opzet door Milo Cre-
mers tegen de grasmat gedrukt. 
Scheidsrechter Van der Eijk gaf 
Cremers rood en opnieuw een 
strafschop aan Stormvogels; nu 
faalde Patrick Krop van elf me-
ter niet, 1-2. Zes minuten voor 
rust leek Stormvogels haar voor-
sprong te vergroten, maar Glenn 
van Geldrop plaatste van af-
stand de bal precies op de lat.

Op slag van rust kwam Odin’59, 
ondanks een man minder, langs-
zij. Frits Kramer zag in eerste in-
stantie zijn doelpoging door Re-
my Heruer gestuit, maar in de 
rebound schoot Faruk Yurdakan 
voor de tweede keer raak, 2-2.
Ondanks de vele kansen over 
en weer  werd er in de tweede 
helft niet meer gescoord. Trai-
ner Dick-Jan Ente: ,,Ondanks 
het feit, dat we vandaag nog 
niet compleet waren, hebben we 
toch een goede wedswtrijd ge-
speeld. Aanstaande zondag gaat 
het om het ‘echie’. Dan hoop ik 
met een zo goed als compleet 
team aan te kunnen treden.”
Twee punten uit drie wedstrijd 
zijn voor Stormvogels te weinig 
om door te mogen gaan in de 
knock-outfase van de districts-
beker.  De Zouaven is reeds ge-
plaatst; Odin’59 maakt een heel 
grote kans de tweede plaats te 
behalen.

Zondag komt Zeeburgia uit Am-
sterdam naar sportpark Zeewijk. 
Aanvang 14.00 uur.

Schaakseizoen bij 
Kijk Uit is begonnen
IJmuiden - Zowel bij de senio-
ren als bij de jeugd is Kijk Uit ge-
start met competitie schaken.
Nadat bij de senioren vorige 
week zo’n beetje de gehele (sub)
top remise tegen elkaar speelde, 
werden de degens in de tweede 
ronde wel degelijk gekruist, Col-
leen Otten, Ingmar Visser en Jan 
Geus boekten prima overwin-
ningen. Slachtoffers waren An-
dré Kunst, Dick Wijker en An-
dries Visser die zich, denk ik zo, 
wel een betere start hadden ge-
wenst.
Barry Broek die deze zomer 
een trainingsstage heeft gelo-
pen in Frankrijk, is uitstekend 
van start gegaan: na twee wed-
strijden boekte hij al anderhalve 
wedstrijdpunt. Onderin probeer-
de Johan van Velthuijsen van al-
les om niet de rode lantaarn te 
dragen, maar helaas voor Johan, 
tegen Kees Giesberts moest hij 

zijn meerdere deze avond erken-
nen.
Bij de jeugd werden afgelo-
pen donderdag de prijzen uitge-
deeld aan de winnaars van vorig 
seizoen (zie foto). Daarna werd 
er met de competitie begon-
nen. Jeugdkampioen Armando 
Noordzij zette meteen de punt-
jes op de i, door zijn eerste over-
winning te pakken. Bryce Groot 
verraste door met zwart een 
keurige zege op Jeroen van der 
Valk te boeken. Michiel van der 
Valk hield de familie-eer staande 
door te winnen van Lars Pijpers.
Zowel bij de jeugd als bij de se-
nioren is er nog plaats om te 
schaken. De jeugd begint don-
derdagavond om 19.00 uur en 
de senioren spelen vrijdagavond 
om 20.00 uur. Er wordt gespeeld 
in het Jan Ligthart gebouw aan 
de Eksterlaan. Meer weten? Zie: 
www.schaakclubkijkuit.nl.

Wie helpt met Dorcas?
Velsen-Noord – Helpen een 
paar dozen te vullen, voor een 
paar uurtjes of wat langer. Vrij-
willigster Nathanya Zuidema uit 
Velsen-Noord is hard op zoek 
naar een paar helpende han-
den tijdens de voedselactie in 
november. 
De voedselactie van Stichting 
Dorcas Hulp Nederland wordt 
jaarlijks door haar georgani-
seerd en gehouden bij een zes-
tal supermarkten in Velsen en 
Beverwijk. Vrijwilligers staan 
in de supermarkten en vragen 
aan het winkelend publiek of zij 
wat levensmiddelen extra wil-
len kopen en die in de dozen 
willen doneren. 
De voedselpakketten gaan be-
gin december op transport naar 
Oost- Europa. De actie wordt 
dit jaar gehouden in de week 
van 3 tot 10 november. 
,,Het lukt me bijna altijd wel 

om een paar mensen te vin-
den, maar wat extra mensen 
erbij zou goed uitkomen. Ve-
le handen maken licht werk 
en dan hoeft iedereen maar 
een paar uurtjes te helpen om 
toch de actie dit jaar ook weer 
goed te kunnen uitvoeren”, zegt 
Nathanya lachend. Behalve wat 
extra hulp zoekt Nathanya ook 
nog twee chauffeurs, liefst met 
een busje die aan het einde van 
de middag de dozen naar Wor-
merveer willen brengen. ,,Ik ga 
verhuizen, dus ik hoop echt 
dat ik wat hulp erbij krijg. We 
doen dit nu in zes supermark-
ten, het zou zo zonde zijn als 
het de laatste keer is dat ik dit 
kan doen.”
Wie graag een paar uurtjes 
wil meehelpen aan dit goede 
doel, kan zich aanmelden bij 
Nathanya Zuidema, telefoon 
06-37215779.

DCIJ-nieuws
Opmerkelijke winst 
voor Martijn Vis

IJmuiden - De net 12-jari-
ge Martijn Vis maakte het vori-
ge seizoen zijn debuut bij de se-
nioren in de onderlinge com-
petitie van ‘Damclub IJmuiden’. 
Het was toen meer een voor-
zichtig verkennen. Zijn partij-
en werden door enkele begelei-
ders geanalyseerd en van de no-
dige aanmerkingen voorzien. Het 
lijkt welbesteed. Tegen Stella van 
Buuren speelde hij onlangs een 
perfecte omsingeling. Van Buu-
ren werd in een hopeloze stand 
gemanoeuvreerd en verloor ver-
volgens kansloos. Wel slaagde 
Stella van Buuren erin om Rick 
de Wolf te kloppen.
Jan Maarten Koorn speelde een 
prachtige partij tegen Cees Pip-
pel. De remise was meer dan 

verdiend. Martin van Dijk ver-
raste Jacqueline Schouten al 
snel na de opening en speel-
de daarna een gewonnen par-
tij. Willem Winter zag zich ge-
noodzaakt een remisecombina-
tie tegen Conall Sleutel te ne-
men om verder onheil te voorko-
men. Nicole Schouten won eerst 
een schijf tegen Klaas de Krij-
ger en vervolgens de wedstrijd. 
Jan Apeldoorn kon net niet win-
nen van Rick Hartman. Een fout-
je van Hartman was net niet fa-
taal en de remise bleek haalbaar. 
De partij tussen Cees van der 
Steen en Cees van der Vlis gaf 
een waar damgevecht te zien. 
Na een boeiende strijd bleek Van 
der Vlis net iets sterker en won 
verdiend.

IJmuiden - Velser Seniorenkoor 
‘Vitaal’ geeft op 22 december 
haar jaarlijks kerstconcert. Het 
thema voor dit jaar is: ‘Een reis 
door de tijd’. Op het program-
ma staan (kerst)liederen uit de 
middeleeuwen, renaissance, ba-
rok enz. tot liederen uit de 20ste 
eeuw. Er worden nog zangers 
van 55 jaar of ouder gezocht om 
tijdens dit project het koor te 
versterken. De repetities zijn op 
woensdagochtend van 9.30 tot 
11.45 uur in Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 te IJmui-
den. Voor meer informatie kan 
men op de woensdagochtend 
binnenlopen.  

Kerstzang

IJmuiden - Vrijdag 13 septem-
ber start Klaverjasvereniging On-
derling Genoegen met de com-
petitie voor koppels. De compe-
titie loopt  eens in de twee we-
ken. Op de slotavond, worden de 
uiteindelijke winnaars bekend-
gemaakt en krijgt iedereen een 
prijs. De entree bedraagt 2.50 
euro per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich indivi-
dueel opgeven, zodat koppels 
kunnen worden gevormd. Elke 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. Locatie: onder de 
Pieterkerk aan de Zuiderkruis-
straat te IJmuiden. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur. De zaal 
is open om 19.30 uur. Opgeven 
bij 0255-533030 of 06-20735171.

Onderling 
Genoegen





Sporten in Velsen
Stag Hockeydriedaagse 
bij Bosch Sport Velsen
 Santpoort-Noord - Hockey staat drie 
dagen centraal bij Bosch Sport Velsen in 
de Hoofdstraat. Hockey is hot en één van 
de meest gespeelde sporten in ons land 
en zeker in deze regio. Waren er vroe-
ger wachtlijsten bij tennis en golf, nu is 
dat het geval bij hockey. Clubs als HBS, 
Strawberries, Bloemen-
daal en Haarlem komen 
velden en vrijwilligers te 
kort.
Eén van de meest com-
plete hockeymerken in 
ons land is Stag. Hoc-
keysticks, scheenbe-
schermers, tassen, 
bitjes, je kunt het zo gek 
niet bedenken. Onmo-
gelijk om het allemaal 
te laten zien, maar deze 
week presenteren ze de 
hele collectie bij Bosch 
Sport in de Hoofdstraat 
in Santpoort, met mooie 
aanbiedingen en ac-
ties. Met advies en me-
dewerking van een paar 
regionale toppers kun-
nen alle sticks van Stag 
worden getest. Inter-
nationaal hockeytrainer 
Jaap Suyk zal een paar 
keer aanwezig zijn om 
de jeugd, vanaf 5 jaar, de 
eerste beginselen van 

het hockey bij te brengen. Talenten wor-
den ergens geboren en je kunt ze maar 
beter vroeg ontdekken tenslotte.
Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 sep-
tember van 15.00 tot 20.00 uur is het hoc-
keytime in Santpoort bij Bosch Sport, 
Hoofdstraat 180, 023-5385459.

Badminton Club Velsen: 
sportief en gezellig
Velsen - Bij Badminton Club Velsen hoef je 
niet te kiezen tussen sportief bezig zijn of 
gezellige dingen doen. Het kan gewoon al-
lebei tegelijk. Badminton is een sport waar-
bij de gezelligheid en het sociale element 
vanzelfsprekend zijn. Op de baan, maar ook 
er omheen heb je al gauw een leuk praatje. 
En omdat jong en oud, beginners en gevor-
derden spelen, ontmoet je er veel mensen.
Badminton is ook een sport die op veel ni-
veaus kan worden gespeeld. Je kunt zelf 
kiezen of je recreatief speelt, af en toe mee-
doet aan een toernooi of in de competitie 
meespeelt. Ook kun je kiezen of je individu-
eel of in een groep speelt. 
Bij Badminton Club Velsen kun je in IJmui-
den en/of Velserbroek spelen. In IJmui-

den op woensdag en donderdagavond en 
in Velserbroek op maandagavond. Minder-
valide spelers kunnen op eigen niveau op 
woensdagavond spelen, van 19.00 tot 20.00 
uur. Desgewenst kun je zelfs drie keer per 
week oefenen. Trainen kan voor beginners 
en gevorderden met een professionele trai-
ner. 
Wie eens wil kennis maken met Badminton 
Club Velsen, of nu en dan wil badminton-
nen, is van harte welkom op de donderdag-
avond inloop in de Zeewijkhal. De speel-
tijd is van 20.00 tot 23.00 uur. De kosten zijn 
7,50 euro per avond. Aanmelden kan in de 
kantine, de eerste kop koffi e is gratis. Wie 
lid wil worden of meer informatie wil, kan 
kijken op www.bcvelsen.nl.

Hoofdstraat 182, 2071 EM Santpoort
Tel. 023 - 538 54 59, www.boschsport.nl

STAG Hockeydagen bij 

DonDerDAG 5 T/m zATerDAG 
7 SepTember vAn 15.00 ToT 20.00 uur

TeST De nieuwSTe 
collecTie HockeySTickS 

en bekijk De Hele 
collecTie vAn STAG.

Leuke 
aanbiedingen!!

Deze actie geldt alleen in de maand september.

Badmintonclub B.C.Velsen speelt op maandagavond 
in het Polderhuis en woensdag- en donderdagavond 

in de Zeewijkhal. De Jeugd speelt zowel op 
zaterdagmorgen in het Polderhuis als in de Zeewijkhal. 

Donderdagavond vrijspelen voor NIET - LEDEN 
in de Zeewijkhal vanaf 20.00 uur voor € 7,50

Zie onze website www.bcvelsen.nl
Of bel de ledenadministratie 0255 - 537191

September actie contributie
 Junioren : € 120,= ACTIEPRIJS : € 95,=
 Aspiranten : € 135,= ACTIEPRIJS : € 115,=
 Senioren : € 170,= ACTIEPRIJS : € 150,=

badminton club velsen
september-actie

Nu vaNaf

95 euro*
(voor 8 maanden)

plus

gratis racket



Karate

Ju-jutsu Judo

Aikido

Al meer dan 25 jaar vertrouwd in IJmuiden
Jos Kops 6e Dan Judo

Info 06 43 25 07 37 • www.abckops.nl 
Betelgeuzestraat 4 • IJmuiden

Sporten in Velsen
                                           Danscentrum ter Horst 

                                                             
                                                       Open avond: zaterdag 7 september  
                                                                               vanaf  20.30 uur. 
                                                                        
.                                                                         Zondag 8 september 14.00 uur   
                                                                               Voor Swing kids en 
                                                                               voor Streetdance. 
                                                                                
                                                                                      Schrijf nu in    
                                                                                      06-46276410 
                                                                                
                                                                               Voor GRATIS proeflessen 
                                                                               kijk op onze site   
                                                                               www.danscentrumterhorst.nl 

OYAMA VAN START 
MET NIEUW SEIZOEN

Velserbroek - Tegelijk met de start van de 
basisscholen is ook het nieuwe seizoen van 
het Velserbroekse sport- en danscentrum 
OYAMA begonnen. Het lesrooster biedt 
een uitgebreid aanbod van groepslessen 
waarvan de leden onbeperkt gebruik kun-
nen maken. Bij OYAMA kan men terecht 
voor aerobics, dans en budosporten (judo, 
karate en jeugd jiu jitsu). OYAMA is geves-
tigd in het Polderhuis in Velserbroek.
 
Plezier in sporten voor alle leeftijden
Sporten in een plezierige en ongedwon-
gen sfeer is kenmerkend voor de groeps-
lessen van OYAMA. Fitter en gezonder le-
ven kan ook heel goed op een leuke ma-
nier. De lessen zijn afgestemd op verschil-
lende doelgroepen, waarbij rekening wordt 
gehouden met tempo en intensiteit. De les-
sen worden gegeven door enthousiaste en 
vriendelijke medewerkers. Voor elke leef-
tijd zijn er mogelijkheden. Zo worden er tij-
dens de lessen 50 Go fi t spierversterken-

de oefeningen gedaan, zonder dat daarbij 
gesprongen wordt. Daardoor zijn de lessen 
geschikt voor 50-plussers, maar ook voor 
mensen die herstellen van een blessure of 
kampen met overgewicht.  

Geen langlopende abonnementen
Ongedwongen is ook het lidmaatschap. De 
eerste drie proefl essen zijn gratis en vrijblij-
vend, zodat sporters de gelegenheid krij-
gen om verschillende lessen uit te probe-
ren. Er wordt bovendien geen inschrijfgeld 
gerekend en sporters hoeven geen langlo-
pende abonnementen af te sluiten.
 
Dansstudio
Nieuw dit seizoen bij OYAMA is de dans-
studio die wordt gerealiseerd voor de dans-
leerlingen. Als de dansstudio klaar is, kun-
nen de leerlingen hun technieken nog be-
ter uitvoeren, omdat de zaal dan is voorzien 
van een dansvloer, spiegels en een ballet-
barre.  

oyama.nl | oyama@worldonline.nl

Onbeperkt sporten bij OYAMA

Vromaadweg 20, 1991 AJ  Velserbroek, www.oyama.nl
Volg ons op facebook.com/oyamasportcentrum

Jeugd € 48,- per kwartaal
Senioren € 56,- per kwartaal

Altijd 3 gratis probeerlessen.

- judolessen
- karatelessen
- jiu jitsu 
 lessen

- pilates/yoga
- zumba
- aerobics
- bodyshape
- step n  
 shape
- 50 go fit

- volwassenen  
 dans
- jazz dance
- streetdance
- klassiek/
 moderne  
 dans
- aangepast  
 dansen

Streetdance/hip hop 

voor jongens!

Judo
Veel aandacht is er ook voor judo. Judo is 
al vanaf jonge leeftijd mogelijk bij OYAMA. 
Voor de allerjongsten is er tuimelen, waar-
bij kinderen op een leuke en speelse ma-
nier de beginselen van judo leren. Judo 
verbetert op een speelse manier de weer-
baarheid van kinderen. Tijdens het seizoen 

worden er leuke activiteiten  georgani-
seerd waaraan alle judoka’s kunnen deel-
nemen. OYAMA is nu ook gestart met 
judolessen in Spaarndam.
 
Voor meer informatie: www.oyama.nl of bel 
023 – 5 39 05 03



Open dag bij Hippisch 
Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Hippisch Centrum Velsen 
is een actieve viersterren FNRS  manege. 
Door de ligging op het kruispunt van de 
prachtige en deels paardvriendelijke land-
goederen Velserbeek, Schoonenberg en 
Beeckestijn biedt de manege volop mo-
gelijkeden voor recreatieve ruiters. 
Hippisch Centrum Velsen is aangesloten 
bij de Stichting Veilige Paardensport en 
heeft een Veiligheidscertifi caat. Tevens is 
het een Aequor opleidingsbedrijf.
Hippisch Centrum Velsen beschikt over 
stalling voor 55 paarden en pony’s. Het 
bedrijf beschikt over een binnen- en bui-
tenmanege. De buitenmanege en pad-
dock/longeerring zijn voorzien van een eb   
en vloedbodem. Deze bodem zorgt ervoor 
dat de ruiters het gehele jaar door kun-
nen rijden,zelfs tijdens hevige regenval of 
vorst. Daardoor zijn zij verzekerd van op-
timaal rijplezier onder alle weersomstan-
digheden.
Gediplomeerde en ervaren instructrices 
geven naast de pony en paarden dressuur  
en springlessen ook diverse cursussen 
en behoort het vieren van kinderpartijen 
en feesten tot de mogelijkheden. Bijge-
staan door een groep vrijwilligers worden 
er onderlinge dressuur  en springcompe-
tities verreden. Individuele ruiters kunnen 
A(angepaste) en F proeven rijden: speciale 
proefjes voor de jongste ruiters.
Iedere zondagmiddag is er op de ma-
nege een evenement, waaronder Kür op 
Muziek, Pas de Deux, vrijspringen voor 
pensionruiters,cavaletti, behendigheids-

wedstrijden, cursussen pony  en paarden-
verzorging en springcursussen.
In de zomermaanden zijn er drie leerzame 
en gezellige ponyweken (dagkampen van 
maandag tot en met vrijdag). Traditioneel 
is er in september een open dag waarbij 
de bezoekers kennis kunnen maken met 
de diverse facetten van de ruitersport. Dit 
jaar vindt de open dag plaats op zondag 
22 september van 12.00 tot 18.00 uur.  Ook 
wordt er jaarlijks een manege- uitvoering 
georganiseerd.
Dochter Romy Pielanen is naast haar stu-
die sportmarketing aan de Hogeschool 
van Amsterdam en werken binnen het 
manegebedrijf tevens actief in de dres-
suur wedstrijdsport. Met haar 8- jarige 
ruin Adagio (afstamming Ronaldo x Hu-
go) start Romy in de Z1 klasse. Met de 
12- jarige schimmel Charmeur van Lit-
tle Rock x Calypso zal Romy binnenkort 
gaan starten in de klasse ZZ zwaar. Dit 
jaar bestaat Hippisch Centrum Velsen 25 
jaar. Daartoe wordt er 12 en 13 oktober 
een feestelijk jubileumweekend georga-
niseerd. Met een Dolle Dwaze Kinderdag, 
een Reünie voor oud-klanten en een groot 
feest!
Hippisch Centrum heeft veiligheid, gast-
vrijheid en een prettige sfeer hoog in het 
vaandel. Zie ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.

Sporten in Velsen
Vakantie voorbij? 

Een goed moment om te gaan paardrijden bij Hippisch Centrum Velsen

Erkende vier-sterren FNRS manege
Prachtig gelegen tussen de parken Velserbeek en Beeckestijn
Driehuizerkerkweg 13, 1981 EH Velsen-Zuid, 0255-534309

www.hippischcentrumvelsen.nl

* Pensionstalling
* Paarden- en ponylessen
* Kleuterrijden v.a. 5 jaar
* Dressuur- en springlessen
* Cursussen ponyverzorging
* Cursus ruiterbewijs
* Buitenritten
* Ponyzomerkampen
* Kinderfeestjes

Gratis proefles

Medisch gezien goed voor:
reuma, arthritis, arthrose, spier-
aandoeningen, stijve nek en
schouders, koude handen en voeten

onbelaste 
oefeningen

Massagestoel

Burg. Weertsplantsoen 112 • 2071 PK  Santpoort-Noord • Tel. 023 - 537 77 74

www.vitaslen.nl

wij bestaan 10 jaar!
Daarom voor elke nieuwe klant een actie t.w.v. e 20,-

bestaande uit:

15 minuten stoelmassage
+

20 minuten zonnebank
+

Infraroodsessie van 30 minuten
gratIs!
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Bij inschrijving  tot 9 september 2013  

betaal je geen inschrijfgeld (a €49,00) en 

je ontvangt een sporttas of een handdoek 

of een sportbidon GRATIS! 

(zolang de voorraad strekt!) 

	  

Vraag naar de voorwaarden 

2

HEEFT	  U	  DE	  NIEUWE	  BEN	  RIETDIJK	  SPORT	  
APP	  AL	  GEDOWNLOAD?	  

	  
 

Met de app van Ben Rietdijk Sport kun je 
direct informatie ophalen over onder 
andere onze club, de instructeurs, het 
lesrooster en nog veel meer. 

Met de app van Ben Rietdijk Sport kun je 
direct informatie ophalen over onder 
andere onze club, de instructeurs, het 

www.benrietdijksport.nl 

tot 9 september 2013 tot 9 september 2013 

1
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Nieuwe jeugdleden betalen bij inschrijving  

tot 9 september 2013  

geen inschrijfgeld & krijgen 

een sportbidon of een handdoek CADEAU. 

Nieuwe judokaatjes ontvangen ook nog eens 

een GRATIS JUDOPAK! 

 

Daarom gaat u naar Ben Rietdijk Sport 
 

• Deskundige en individuele begeleiding 
• Meer dan 40 groepslessen 
• Jeugdsportlessen 
• Personal training 
• Familie- en studentenabonnementen 
• Fitnessruimte met kracht- en cardioapparatuur 
• Luxe kleedkamers met sauna en gratis 

lockersysteem 
• Airconditioning 
• Fysiotherapie 
• Sportmassage 
• Kinderopvang 
• Bedrijfsfitness 
• De Trend: FunXtion,  de fitnessspeeltuin voor 

volwassenen 
• Sporten kan op 3 locaties 
• Ruime openingstijden 

	  
 

BEN RIETDIJK SPORT 
NU OOK IN  

CASTRICUM 

HAARLEM   �  Floresstraat 47  �  023- 527 40 80 
VELSERBROEK   �  Zadelmakerstraat 44      �  023- 538 40 02 
CASTRICUM   �  De Bloemen 71      �  0251-  658 325 
 

www.benrietdijksport.nl       info@benrietdijksport.nl 

Haarlem | Velserbroek | Castricum 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 

van 10:00 tot 16:00 uur 

	  

Kom voetballen bij 
ijvv StormvogelS!
Profiteer nu van onze
doorlopende jubileumactie!

(50% korting op contributie, een gratis 
jubileumsjaal voor elk nieuw jeugdlid en 
ook nog eens een prachtig jubileumboek 
voor de eerste 20 aanmeldingen)

Het is, mede door de indrukwekkende viering van het 
afgelopen 100 jarig bestaan, wel duidelijk wat voor 
vereniging Stormvogels is. Word lid van deze prachtige 
vereniging. Kom eens kijken en kennismaken. 
Nieuwe jeugdleden tot 15 jaar betalen dit seizoen 
slecht 50% van hun contributie! Mini’s (onze aller-
jongsten) betalen al jaren het eerste seizoen slechts 
€ 15,- voor een heel seizoen. 

Meld je aan via het inschrijfformulier op 
http://www.stormvogels.nl, kijk hier ook voor meer 
informatie en/of download de Stormvogels App. 
Je kunt ook een email sturen naar jeugdsecretaris@
stormvogels.nl of bellen met 0255-
511672, of loop binnen op sportpark 
Zeewijk.

Kom voetballen bij 
IJVV Stormvogels
IJmuiden - Wil je ook komen voetballen bij 
Stormvogels, dan ben je van harte welkom. 
Ben je meisje of jongen, vind je jezelf erg 
goed of juist helemaal niet maar vind je het 
vooral leuk om te gaan voetballen. Dan ben 
je van harte welkom bij deze mooie vereni-
ging in IJmuiden. Voor iedereen die liefheb-
ber is van deze leuke sport is er een plek bij 
onze vereniging. Naast het spelen van wed-
strijden en uiteraard de trainingen is er nog 
veel meer te beleven bij Stormvogels. Jaar-
lijks organiseren wij zelf, en/of nemen wij 
deel bij andere verenigingen, aan toernooi-
en. Elke leeftijdsgroepering komt daarbij 
aan de beurt. Ook zijn er leuke activiteiten 
op het sportpark Zeewijk, zoals het vriend-
jes en vriendinnetjestoernooi, een heu-
se zeskamp, voetbalclinic voor onze jong-
ste jeugdgroeperingen door de hoofdtrainer 
en zijn staf, Sinterklaasfeest, Paas- en Kerst-
ontbijt, Kerstbingo, Zaalvoetbal, voetbalquiz, 
buitenlandse trips. Kortom meer dan ge-
noeg. Stormvogels is meer dan voetbal. Wil 

je komen kennismaken en eerst eens erva-
ren of de voetbalsport iets voor je is. Dan 
kan dit natuurlijk ook. Vrijblijvend kun je dan 
een paar keer meetrainen met de groepe-
ring van je leeftijd. Daarna ben je zo enthou-
siast gemaakt door onze inspirerende vrij-
willigers en medewerkers dat je je gaat aan-
melden als lid van onze vereniging. Plezier 
staat bij ons voorop! Zoals je elders kunt le-
zen in onze advertentie kun je nog steeds 
maximaal profi teren van onze verlengde 
jubileumaanbieding. Nieuwe leden beta-
len half geld dit seizoen. Aarzel niet en kom 
eens lans bij IJVV Stormvogels, sportpark 
Zeewijk, Zuiderkruisstraat 72te IJmuiden. 
Kijk voor meer info op onze website www.
stormvogels.nl of download onze Stormvo-
gels App en/of neem een kijkje op onze fa-
cebookpagina. Hier vind je alles over deze 
mooie vereniging en kun je ook de foto’s en 
verhalen vinden van alle leuke activiteiten 
dit Stormvogels voor haar leden organiseert. 
Stormvogels meer dan voetbal!
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OPEN	  HUIS	  OPEN	  HUISOPEN	  HUISOPEN	  HUIS

Bij	  	  aanmelding	  	  op	  	  7	  	  of	  	  8	  	  september	  

25	   euro	   korting	   bij	   inschrijving	   voor	  
een	  abonnement	  van	  12	  of	  24	  maanden!	  

Gezond	  &	  fit	  voor	  een	  basic	  prijs!	  

Train	  &	  Go	  
Zeilmakerstraat	  30	  	  |	  	  1991	  JC	  	  Velserbroek	  	  |	  	  023-‐5	  37	  40	  52	  
www.trainengo.nl	  
info@trainengo.nl	  

	  
Alleen	  di

t	  

weekend
	  

25	  euro	  
korting!	  

Onbeperkt	  sporten	  vanaf	  18,50	  per	  maand!	  

Doe mee met een gratis proefles Hatha Yoga of Pilates! 
Leslocatie: Boerderij Landzicht, Hofgeesterweg 6, Velserbroek

Kijk voor meer info over onze lessen op:

studio-yogitree.nl       06-12414216

RKVV Velsen zoeKt 
clubscheidsRechteRs
Mannen en vrouwen zijn welkom.

In principe elk weekend op de velden 
van de RKVV Velsen in Driehuis.

Zowel wedstrijden van senioren teams 
dan wel de jeugdwedstrijden. 
Van A-junioren tot F-pupillen.

Geen actief voetballer meer of altijd al 
een 2e Bjorn Kuipers willen worden?

Kandidaten krijgen naast een fluit ook 
een mooi tenue.

Een opleiding kan worden gevolgd.

Enthousiast?
Neem contact op met Rens de Haas 
r.j.dehaas@hotmail.com

Wie durft?

RKVV zoekt 
scheidsrechters
Driehuis - Elk weekend is het een druk-
te van belang op het sportcomplex van de 
RKVV Velsen in Driehuis. Dan worden er 
op de vier velden de voetbalwedstrijden 
gespeeld. Na afl oop is er een gezellige 
sfeer in de kantine en wordt in de derde 
helft de wedstrijd geanalyseerd.
Het gaat er altijd vrij sportief aan toe bij 
RKVV, mede dankzij de positieve inbreng 
van de scheidsrechter. RKVV zoekt ech-
ter meer fl uitisten. Het gaat om wedstrij-
den in de reserve klassen van de KNVB, 
waarin de mannen en vrouwen twee keer 
drie kwartier hun beste beentje voorzet-
ten. Mede door de groei van de vereni-
ging en de vergrijzing in het scheidsrech-
terskorps is er vraag naar scheidsrech-
ters die op zaterdag en zondag een wed-
strijd willen fl uiten. Wellicht zijn er onder 
de lezers oud-voetballers of liefhebbers 
van het spelletje, die het leuk vinden om 
een wedstrijd te fl uiten. Je hoeft natuur-
lijk geen tweede Bjorn Kuipers te worden, 
maar het is wel leuk om het spel in goe-
de banen te leiden en er ook een sportie-
ve middag van te maken.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor 
jeugdige scheidsrechters, die op zaterdag 
de jeugdwedstrijden van mini’s tot de B-
juinioren kunnen leiden.

De (aspirant) scheidsrechters krijgen 
naast een fl uit, ook een mooi tenue en 
kunnen eventueel een (aanvullende) op-
leiding volgen. Zowel mannen als vrou-
wen zijn welkom. Wie durft? Neem con-
tact op met Rens de Haas via: r.j.dehaas@
hotmail.com.

Duin en Kruidbergerweg 77, 2071 LG Santpoort-Noord
Tel.: 023 - 537 78 86   www.kennemergaarde.nl

Manege
Kennemergaarde

Sporten?  Paardrijden bij 
Manege Kennemergaarde!

Ideaal gelegen in het groen aan de duinrand.
Heerlijk in een landelijke omgeving 

met paarden bezig zijn.
Voor jong en oud.
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Leerlingen Tata Steel 
met passie voor techniek
IJmuiden - Met de komst van 
20 leerlingen elektrotechniek 
is de nieuwe lichting aan de 
Academy van Tata Steel com-
pleet. In de twee voorafgaan-
de weken startten al 20 leerlin-
gen werktuigbouwkunde en 17 
leerlingen procestechniek. Eén 
ding hebben alle leerlingen ge-
meen: een passie voor tech-
niek. Zij gaan een boeiende en 
uitdagende periode tegemoet 
aan de bedrijfsschool van Ta-
ta Steel. In twee jaar tijd volgen 
ze één dag in de week theorie-
lessen. De overige dagen doen 
ze praktijkervaring op in de be-
drijfsschool en bij verschillen-
de werkeenheden van het staal-
bedrijf. Na het succesvol door-
lopen van hun opleiding zullen 
de leerlingen een landelijk er-
kend diploma MBO-3 ontvan-
gen. De leerlingen elektrotech-
niek zullen vervolgens nog hun 

MBO-4 diploma gaan halen bij 
Tata Steel. De bedrijfsschool van 
Tata Steel bestaat al sinds 1939 
en vormt voor velen de basis 
voor een aantrekkelijke carriè-
re in de techniek. Ruim de helft 
van de medewerkers in de pro-
ductieafdelingen van Tata Steel 
is ooit begonnen op de bedrijfs-
school. De opleidingen aan de 
Academy van Tata Steel zijn toe-
gankelijk voor iedereen met een 
VMBO-diploma (kader of TL) of 
met een overgangsbewijs Havo 
3 - Havo 4. Met vanzelfsprekend 
natuurkunde en wiskunde in het 
vakkenpakket. Voor meer infor-
matie over de opleidingen: Re-
cruitment van Tata Steel: 0251-
494000.
Op de foto Myrthe Nanne en 
Luc Borst, die behoren tot de 
nieuwe lichting leerlingen werk-
tuigbouwkunde aan de Acade-
my van Tata Steel in IJmuiden.

Barbecuefeestje voor 
bewoners Zandershof
IJmuiden - Zaterdag is aan het 
laatste stukje Zandershof een bar-
becuefeestje voor de bewoners 
gehouden. De oudste is 83 en de 
jongste 26 jaar. Woningbedrijf Vel-
sen huurde een prachtige tent en 
betaalde de gasfles voor de bar-
becue. De tent werd door Tenten-
rijk uit Assendelft mooi neergezet. 
Het weer was de bewoners goed 
gezind en vanaf 15.00 uur tot in 

de late uurtjes hebben zij gezellig 
met elkaar zitten keuvelen, zowel 
de oude als de jonge bewoners. Zo 
zijn ze ook wat dichter bij elkaar 
gekomen en is de mogelijk gebo-
ren dat de jonge bewoners ook de 
oude wel eens van dienst kunnen 
zijn. Het eten was verrukkelijk en 
iedereen was blij met het gegeven 
dat de bewoners nu dichter naar 
elkaar toe zijn gegroeid.

Velsen-Noord – Woensdag 11 
september om 12.00 uur staat 
Koffie Totaal op het Breesaper-
hof in Velsen-Noord. Buurtbe-
woners zijn van harte welkom 
om onder het genot van een kop-
je koffie en een broodje met el-
kaar kennis te maken. Koffie To-
taal is een initiatief van Stichting 
Welzijn Velsen dat mede moge-
lijk gemaakt wordt door Woning-
bedrijf Velsen. Als buurtbewo-
ners elkaar beter leren kennen 
is het makkelijker elkaar te hel-
pen en alleen al een begroeting 
maakt dat mensen zich prettiger 
voelen in een wijk. Tevens ma-
ken buurtbewoners kennis met 
de medewerkers van De Mel-
Watervliet. Voor meer informatie 
over Koffie Totaal kan men con-
tact opnemen met Wijkcentrum 
de Mel-Watervliet aan de Doel-
manstraat in Velsen-Noord, 0251 
226445 en vraag naar Judith.

Buren drinken 
samen koffie

IJmuiden - In een workshop van 
vijf lessen leert u in buurthuis De 
Brulboei omgaan met uw pc. In 
de eerste vijf lessen leert u tek-
sten verwerken met Word, inter-
net, e-mail en telebankieren. U 
kunt een vervolgworkshop vol-
gen van weer vijf lessen waar-
in u onder andere leert digita-
le foto’s eenvoudig bewerken en 
presenteren en omgaan met het 
programma Publisher. De lessen 
duren van 13.30 tot 15.30 uur en 
starten voor de beginners bij vol-
doende deelname op woensdag-
middag 11 september. Kosten 
per workshop van vijf lessen: 20 
euro. Alle informatie vindt u ook 
op www.buurthuisdebrulboei.nl. 
Meer weten? Bel 0255 510652.

Omgaan met 
de computer

IJmuiden - Vanaf 6 september 
op vrijdagmiddag tussen 13.30 
uur en 16.00 uur zijn bridgers 
met een beetje ondergrond van 
harte welkom voor een bridge-
cursus. U kunt zich opgeven bij 
Buurtcentrum de Dwarsligger.  
De kosten verbonden aan de 
cursus bedragen 3,50 euro per 
maand. Meer weten? Bel: Hans 
Akkerman, 0255-512725.

Bridge

IJmuiden - Vrijdag 6 september 
gaat de wintercompetitie weer 
van start bij jeu de bouleclub 
PUIJ. Aanvang 20.00 uur. Het 
clubgebouw van PUIJ is te vin-
den achter de speeltuin en naast 
het Kerbert dierenasiel aan de 
Heerenduinweg. Klaverjassers 
zijn van harte welkom. 

Klaverjassen
bij PUIJ

Expo bij Bartje Bloemendaal
Schilderijen van 
Nicolette Gerritse 
Regio - De gehele maand sep-
tember is het werk van Nicolet-
te uit IJmuiden vrijblijvend te be-
zichtigen bij Bartje Bloemen-
daal aan de Brederodelaan 80 in 
Bloemendaal.
Humor en ernst zijn terug te vin-
den in de schilderijen van Nico-
lette Gerritse in Bartje Bloemen-
daal. De komende tijd is er veel 
goeds te zien bij Bartje. Nicolette 
Gerritse zet de reeks van kunste-
naars, die er eerder exposeerden 
voort met een serie levendige en 
realistische schilderijen. Gerrit-
se is een gepassioneerd kun-
stenaar. Geef haar een doek en 
verf en haar talent wordt zicht-
baar. Ze vindt haar onderwerpen 
dichtbij: kinderen, muizen, rat-
jes, kersen, een taart. Ze schil-
dert ze realistisch en met humor. 
Portretten zijn een ander onder-
deel van haar werk. Ze deed mee 
aan de wedstrijd voor het portret 
van, toen nog, Koningin Beatrix. 
Ze zette haar humoristisch neer 
met een hoedje van papier. Ern-

stiger onderwerpen vindt ze in 
de straatkinderen van bijvoor-
beeld India. 
De expositie bij Bartje Bloemen-
daal is te zien tot en met 30 sept.
ember. Bartje Bloemendaal is 
dagelijks geopend vanaf 10.00 
uur.

‘Europe’s Leading Ferry Operator’

DFDS Seaways wint 
World Travel Award

IJmuiden - DFDS Seaways kwam tijdens de twintigste editie 
van de World Travel Awards, op 31 augustus in Antalya, als win-
naar uit de bus. In de categorie ‘Europe’s Leading Ferry Ope-
rator’ wint DFDS Seaways het van andere bekende ferrymaat-
schappijen en dat voor de zevende keer op rij.
Bij het toekennen van de awards zijn honderdduizenden reis-
professionals en consumenten betrokken. Vandaar dat de World 
Travel Awards ook wel de Oscars van de reisindustrie worden 
genoemd. DFDS Seaways gaat hiermee haar concurrenten Brit-
tany Ferries, Color Line en P&O Ferries voorbij.
DFDS Seaways heeft de prestigieuze prijs te danken aan de 
on board kwaliteit van de restaurants, bars, live entertainment, 
kid’s club en de uitstekende klantenservice. Daarbij komt dat 
de Deense ferrymaatschappij een uitgebreid routenetwerk aan-
biedt: Dover-Duinkerken, Dover-Calais, Newhaven-Dieppe, 
Portsmouth-Le Havre, Newcastle-IJmuiden en Harwich-Esbjerg.
,,De passagiersferry markt is bijzonder competitief en wij stre-
ven ernaar onze gasten een buitengewone service te bieden, op 
elke afvaart. Uiteraard zijn we zeer trots dat we voor de zeven-
de keer de erkenning genieten van de World Travel Awards, voor 
de hoge eisen die we onszelf opleggen, voor de inspanningen 
en de toewijding van onze werknemers” aldus Teun Wim, Direc-
teur Passagiers DFDS Seaways Benelux. “Wij zullen blijven in-
vesteren in onze vloot en diensten zodat de passagiers vanaf het 
moment dat ze aan boord stappen direct van het vakantiegevoel 
kunnen genieten”.
De Deense maritieme en logistieke organisatie DFDS Seaways, 
opgericht in 1866, biedt in Nederland een dagelijkse overtocht 
aan van IJmuiden naar New-castle. Deze route is de snelste en 
meest noordelijke verbinding van Nederland naar Engeland en 
Schotland. Jaarlijks maken een half miljoen passagiers de over-
tocht. 
Daarnaast voert DFDS Seaways dagelijks 44 overtochten uit van 
Noord-Frankrijk (Calais en Duinkerken) naar Zuid-Engeland 
(Dover) over het Kanaal.  In Noord-Europa is DFDS Seaways de 
grootste ferrymaatschappij. In totaal zijn er 5100 medewerkers 
werkzaam in 20 landen en bestaat het netwerk uit 25 routes met 
60 schepen voor passagiers, voertuigen en vracht. 
DFDS Seaways won acht keer de prestigieuze World Travel 
Award.
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Colofon

Fancy Fair voor Opkikkertjes
De Mel - Watervliet - Zaterdag 
12 oktober van 10.00 tot 14.00 
uur wordt een gezellige Fan-
cy Fair gehouden in Wijkcen-
trum de Mel - Watervliet. De op-
brengst van de Fancy Fair is voor 
het project Opkikkertjes (een ini-

tiatief om mensen een hart on-
der de riem te steken, zie ander 
bericht op deze pagina). Een on-
derdeel van de Fancy Fair is de 
creativiteitsmarkt; hobbyisten 
met originele zelfgemaakte spul-
len kunnen een kraampje reser-

veren voor 10 euro. Tevens is er 
van alles te doen voor jong en 
oud. We zijn ook nog op zoek 
naar prijsjes voor het rad van 
fortuin en spullen voor de rom-
melhoek. Inschrijven of meer in-
formatie: Bel 0251-226445.

Succesvolle Breiclub
De Driehoek - Na onze eerste 
oproep ongeveer anderhalf jaar 
geleden werden zakken vol wol 
en andere breimaterialen in De 
Driehoek afgeleverd. De breiclub 
die eerst uit 2 dames bestond is 
gegroeid en telt nu 12 leden, in-
clusief thuisbreisters. 
Vele kleurige lappendekens en 
meer dan 200 truien zijn voor 
weeshuizen in Roemenië en 
Brazilië gebreid. Dankbare reac-
ties van de kinderen die dank-
zij de warme truien de winterse 
kou in hun onverwarmde huizen 
kunnen trotseren. Helaas zijn 
nog niet alle kinderen voorzien. 
De dames willen graag door-
gaan maar we hebben een pro-
bleem: de wol is op. Heeft u er-
gens op zolder nog een partijtje 
wol liggen, wij kunnen het goed 

gebruiken. Alle kleuren zijn wel-
kom. Meer weten? Bel: 0255-

520850, bereikbaar op dinsdag 
en donderdag.

Buurtsport voor 
volwassenen in IJmuiden
Buurtsport - Een gezonde 
leefstijl is belangrijk. Door re-
gelmatig te sporten en bewe-
gen gaan we ons zowel gees-
telijk als lichamelijk lekkerder 
voelen, krijgen we meer ener-
gie, meer zelfvertrouwen, sla-
pen we beter en zien we er be-
ter uit! Maar het is makkelijker 
gezegd dan gedaan, want wel-
ke sport past bij u? Waar kunt 
u deze sport vinden en hoe 
zorgt u dat u het volhoudt?  Om 
u te helpen antwoord te vinden 
op deze vragen en u op weg 
te helpen naar een geschik-
te sport en beweegactiviteit 

kunt u contact opnemen met 
Liza Ronde, buurtsportcoach 
voor volwassenen  in IJmui-
den (45-65 jaar). De buurt-
sportcoach is het aanspreek-
punt in de buurt als het gaat 
om sport en beweegactivitei-
ten. Liza: ,,Als buurtsportcoach 
begeleid ik IJmuidenaren naar 
leuke en passende beweegac-
tiviteiten.” Heeft u vragen? Op 
maandag en woensdag is de 
buurtsportcoach aanwezig in 
buurthuis de Spil, Frans Hals-
straat 29, IJmuiden.  Meer we-
ten? Bel:06-12798959 of liza-
ronde@welzijnvelsen.nl

De Mel – Watervliet - Vanaf 
maandag 2 september zijn er in 
Wijkcentrum De Mel-Watervliet 
weer elke maandag spreekuren 
die bijdragen om meer grip te 
krijgen op uw geld. Er is een in-
loopspreekuur van 9.30 tot 10.30 
uur, daarna volgt een spreek-
uur op afspraak van 10.30 tot 
12.00 uur. U kunt onder ande-
re hulp krijgen bij:  uw admini-
stratie, vragen over omgaan met 
geld, belastingadvies, bespaar-
tips en veel meer. Deze spreek-
uren worden vorm gegeven door 
de heer Erwin de Groot die zijn 
deskundigheid vrijwillig inzet 
voor de buurt. U kunt dus langs-
komen met al uw vragen over 
geld.  Heeft u verder nog vragen 
over deze spreekuren dan kunt u 
contact opnemen met Lars Stee-
neken, email: lars@welzijnvel-
sen.nl, tel.: 0251-226445. 

Grip op geld - 
spreekuren

De Brulboei – Buurthuis de 
Brulboei start het nieuwe sei-
zoen met de u bekende crea-
tieve cursussen. Op maandag-
avond kunt u in een gezellige 
groep leren hoe een aquarel te 
maken. Nieuw dit jaar is de mo-
gelijkheid om ook andere tech-
nieken met andere materialen uit 
te proberen, zoals werken met 
pastelkrijt, houtskool of acrylverf. 
Zo kunt u ervaren wat het best 
bij u past. Plezier in het schilde-
ren staat voorop. Alle materia-
len neemt u zelf mee. Docente 
Adrie Hoekstra begeleidt de cur-
sisten. De cursus bestaat uit 30 
lessen en start op 16 september. 
Kosten: 168 euro. De lessen du-
ren van 19.15 tot 21.15 uur. Meer 
weten? Bel: 0255-510652.

Aquarel en 
meer

De Brulboei - Yoga is ontspan-
nend voor lichaam en geest. El-
ke donderdagmiddag leert do-
cente Leonie Konijn åu op een 
evenwichtige manier omgaan met 
spanning en ontspanning door 
verschillende oefeningen. Belang-
rijk hierbij is de ademhaling. Zo 
wordt u zich meer bewust van uw 
eigen lichaam. De cursus bestaat 
uit 35 lessen en start op 19 sep-
tember.  Kosten 116 euro. De les-
sen duren van 14.00 tot 15.00 uur. 
Meer weten? Bel: 0255-510652.

Yoga

De Spil – Vrijdag 13 septem-
ber start er een leuke activi-
teit in Buurtcentrum de Spil: Te-
kenen, Aquarel & Acryl. U kunt 
zelf één of meerdere onderdelen 
kiezen van deze activiteit. Ieder-
een mag meedoen, ervaring is 
niet nodig. Deze creatieve activi-
teit wordt gegeven door een en-
thousiaste vrijwilliger met jaren-
lange ervaring. Hij zal u helpen 
uw technieken te ontwikkelen. 
Materiaal dient u zelf mee te ne-
men. Tekenen, Aquarel & Acryl is 
iedere vrijdagochtend van 10.30 
tot 12.30 uur en kost 2,50 euro 
per keer. Opgeven is niet nodig! 
U kunt altijd binnen lopen. Meer 
weten? Bel: 02550-510186.

Tekenen, Aquarel 
& Acryl

De Spil - Woensdagmiddag 18 
september start in de Spil de ge-
zellige creatieve club voor kinde-
ren tussen de 4 en 12 jaar: Doe 
Mee! Elke woensdagmiddag van 
13.15 tot 15.00 uur kunnen kin-
deren meedoen met knutselen, 
bakken en andere leuke activi-
teiten. Bij sommige activiteiten 
kunnen kinderen meedoen van-
af 4 jaar, bij andere activiteiten is 
de minimum leeftijd 7 jaar. In te-
genstelling tot het vorige seizoen 
is het tegenwoordig nodig om je 
voor bepaalde activiteiten op te 
geven. Dit staat duidelijk op de 
maandelijkse flyer aangegeven. 
De kosten om mee te doen zijn 2 
euro, betalen doe je meteen als 
je je opgeeft. De flyer staat vanaf 
volgende week op onze website: 
http://www.buurtcentrumdespil.
nl. Deze eerste keer gaan we een 
kratje maken van ijsstokjes dat je 
in een mooie kleur mag schilde-
ren en versieren met blingbling. 
Meer weten? Bel: 0255-510186.

Doe Mee

De Mel – Watervliet - Donder-
dag 19 september om 9.30 uur 
vertrekt de bus van Stichting 
Vrienden van Velsen-Noord van-
af De Schulpen naar de 50plus-
beurs in Utrecht. Vrienden van 
de stichting kunnen zich in-
schrijven voor dit gezellige dag-
je uit. Op de beurs is veel inte-
ressante informatie voor 50plus-
sers, maar ook veel vertier; een 
podium met optredens, mode-
shows, creativiteit, culinaire hap-
jes en reisinformatie. Inschrijven 
kan bij Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet in Velsen-Noord. Deelne-
men kost 15 euro (vriend van de 
stichting kost 7,50 euro per jaar). 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Samen naar de 
50plusbeurs

Wie wilt u aanmelden 
voor een Opkikkertje?
Velsen - Wat is een Opkikkertje? 
Dit is een door vrijwilligers ver-
sierd doosje gevuld met cadeau-
tjes en attenties onder meer ge-
maakt door vrijwilligers en clubs 
van het wijkcentrum dat door de 
medewerker van het wijkcen-
trum en een vrijwilliger bij men-
sen thuis gebracht wordt. Voor 
wie is een Opkikkertje? Voor ie-
dereen (jong of oud) die door 

omstandigheden wel een opkik-
kertje kunnen gebruiken. Kent u 
iemand die een Opkikkertje kan 
gebruiken bijvoorbeeld vanwe-
ge: ziekte, eenzaamheid, finan-
ciële problemen of juist omdat 
die persoon zich altijd voor ande-
ren inzet, meld die persoon dan 
aan. Stuur een email naar: opkik-
kertjes@welzijnvelsen.nl of bel: 
0251-226445 en vraag naar Lydia.

De Mel – Watervliet - Don-
derdag 12 september start het 
praathuis van Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet weer in locatie 
de Schulpen. Het praathuis is 
voor iedereen die al een beet-
je Nederlands spreekt maar dit 
wil verbeteren.  Onder begelei-
ding van  vrijwilligers wordt er in 
kleine groepjes Nederlands ge-
praat in een gezellige vrijblijven-
de sfeer. Je kunt hier oefenen om 
je Nederlands te verbeteren en is 
ook een goede aanvulling als je 
Nederlandse les volgt. Het praat-
huis is van 13.30 uur tot 15.00 
uur en kost 1 euro. Voor inlich-
tingen: Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet. Telefoon: 0251-226445.

Praathuis in 
Velsen-Noord

De Mel – Watervliet - Woens-
dag 11 september start de ouder 
en kind ochtend weer in Wijk-
centrum de Mel-Watervliet. De 
ochtend is voor (groot)ouders 
met kinderen van 0 tot 4 jaar  om 
elkaar te ontmoeten en ervarin-
gen uit te wisselen terwijl de kin-
deren samen spelen. Er is ook 
koffie, thee en limonade. Iede-
re woensdag inloop van 9.00 tot 
11.00 uur. De kosten zijn 1 euro 
per ouder  voor de koffie of thee. 
Meer weten? Bel:0251-226445.

Ouder en kind
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Nieuw sportpark Rooswijk
Nieuwe sportvelden, een be-
ter onderkomen voor de vereni-
gingen en nieuw parkeerterrein 
– Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord is enorm opgeknapt. Zater-
dag 14 september gaat het open 
voor gebruik.

Op zaterdag 14 september opent 
wethouder Sport Annette Baerveldt 
het vernieuwde Sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord. Het sport-
park heeft een metamorfose on-
dergaan. Er zijn onder andere een 
nieuw honk- en softbalveld (foto) 
en een handbalveld aangelegd, er 
staan nieuwe hekken om de sport-
velden heen en de verlichting en de 
riolering zijn deels vernieuwd.  De 
drie sportverenigingen hebben een 

nieuw onderkomen gekregen in het 
opgeknapte pand van Kennemersta-
ten. Aan de achterkant van het park 
is een aantal barakken gesloopt; zo 
krijgt Rooswijk een meer openbaar 
karakter. Het parkeerterrein en de 
rondbaan zijn nieuw.

De opening is zaterdag 14 septem-
ber om 15.00 uur. Daarna zijn er ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd voor de leden van sportver-
eniging, maar ook niet-leden en ie-
dereen die is geïnteresseerd, zijn 
van harte welkom. Het feest wordt 
afgesloten met een BBQ (vooraf in-
schrijven) en een feestavond. Voor 
vragen en verdere informatie: jbrus-
sel@sportsupport.nl. (foto: gemeen-
te Velsen)

Zaterdag 7 september: Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 7 september 2013 is 
de 23e editie van de Rabobank 
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft 
deze feestelijke loop flinke con-
sequenties voor het verkeer dat 
van noord naar zuid in IJmuiden 
wil en andersom. Hieronder de 
belangrijkste gegevens. Meer in-
formatie in de speciale Pierloop-
bijlage in deze Jutter/Hofgeest.

Dit jaar is de 23ste editie van de Ra-
bobank Pierloop Velsen. Honder-
den enthousiastelingen – jong en 
oud, mannen en vrouwen, particu-
lieren en bedrijventeams – lopen 
van de start in de Briniostraat in een 
grote lus naar de finish in de Lange 
Nieuwstraat. Wethouder Annette 
Baerveldt van sport geeft het start-
schot en reikt de prijzen uit.

Er zijn die dag veel mensen op de 
been – niet alleen lopers, maar ook 
publiek en mensen van de orga-
nisatie. De verkeerssituatie is als 
volgt: verkeer dat van de noord- 
naar de zuidkant van IJmuiden 
gaat (en andersom) moet rekening 
houden met flinke stremmingen. 
Dat geldt vooral voor hen die tus-
sen 14.00 en 16.30 uur de lijn krui-
sen Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moer-
bergplantsoen-Lange Nieuwstraat. 
Stremming geldt ook voor hen die 
rond 15.10 uur in de buurt zijn van 
de Waterloolaan-Zeeweg-Heeren-
duinweg; zij moeten rekening hou-
den met ongeveer 15 tot 20 minu-
ten stilstaand verkeer. Het bes-
te is het om tussen 14.00 en 16.30 
uur weg te blijven met de auto uit 

de zuidelijke helft van IJmuiden, 
inclusief de Lange Nieuwstraat. 
Verkeersregelaars doen hun best 
om de veiligheid te bewaken van 
lopers, toeschouwers en verkeer-

deelnemers.

Alle verkeersmaatregelen staan op 
www.pierloop.nl en www.velsen.
nl.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van 
harte uit om bij de 3e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.

Deze wordt gehouden op 2 oktober 2013 om 20.00 uur in 
de Felison Cruise Terminal in IJmuiden.

In de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden staan 
de vijf verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en 
van ons onafhankelijk en democratisch bestel centraal. 
Deze zijn: ‘Persoonlijke rechten en vrijheden’; ‘Bestuurlijke 
stabiliteit in een moderne rechtsstaat’; ‘Internationale 
oriëntatie’; ‘Ruimte voor actief burgerschap’ en tot slot 
‘Eenheid in verscheidenheid’

U bent vanaf 19.30 uur welkom in de Felison Cruise Terminal 
aan de Cruiseboulevard 10 in IJmuiden. Na afl oop praten wij, 
onder het genot van een drankje, graag met u en professor 
Pleij na over deze stadslezing.

Aanmelden 
U kunt zich voor 15 september 2013 aanmelden via mail: 
communicatie@velsen.nl

Navigatie
Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Volendamkade 1 in IJmuiden.

200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden
Stadslezing door Prof. dr. Herman Pleij
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Veiligheid bij Telstar staat voorop

Ondertekening convenant
Veilig genieten van voetbalwed-
strijden – daarover sluiten vier 
partijen elke twee jaar een conve-
nant af. Op 2 september was het 
daar weer tijd voor.

Op maandag 2 september 2013 om 
15:15 uur is in het Tata Steel stadi-
on van Telstar het convenant betaald 
voetbal ondertekend door de vier 
partners. Zij dragen de verantwoor-
delijkheid voor de veiligheid van de 
voetbalsupporters. Daarmee zorgen 
de convenantpartners ervoor dat de 
supporters in een veilige sfeer ple-

zier beleven aan voetbalwedstrijden. 
Het convenant is ondertekend door 
de burgemeester van Velsen, F.M. 
Weerwind, de algemeen directeur 
van Telstar, P. de Waard, de Offi  cier 
van Justitie, R. Mud en de teamchef 
van de Politie, basisteam IJmond, 
M.P.J. Putman.

De afspraken gelden voor een perio-
de van twee voetbalseizoenen. Daar-
na wordt bekeken of de samenwer-
king voor de openbare orde en veilig-
heid eff ectief is geweest. (foto: Rein-
der Weidijk)

10e Havenfestival succes
‘IJmond maakt’ – dat was het the-
ma voor de 10e editie van het Ha-
venfestival IJmuiden. Ongeveer 
20.000 bezoekers hebben er za-
terdag 31 augustus van genoten.

Verschillende amateurverenigingen 
lieten zien dat Velsen een bruisend 
cultureel leven heeft. De tentoon-
stelling van en uitleg over de vissoor-
ten trok als altijd veel publiek. Het 
thema ‘IJmond maakt’ werd zicht-
baar gemaakt door leerlingen van 
basisscholen en het voortgezet on-
derwijs, die aan de slag gingen op het 
Techniekplein.

In een mini-bioscoop (foto) werd 
de fi lm ‘Vloeibaar Staal’ vertoond, 
een eindexamenproject van studen-
ten van de Nederlandse Filmacade-
mie. De fi lm is grotendeels in Velsen 
opgenomen; de gemeente was een 
van de sponsors. De bioscoop is ge-
maakt door een team van lokale kun-

stenaars (Young Art). Van de veer-
pontverbinding tussen Beverwijk 
en IJmuiden werd veel gebruik ge-
maakt.

Alles bij elkaar een zeer gevarieerd 
programma dat de havenplaats van 
zijn beste kant liet zien. (foto: ge-
meente Velsen)

Kunst- en cultuurbeleid
Cultuur en andere sectoren 
verbinden, en cultuureduca-
tie – dat zijn de speerpunten 
uit de conceptnota Kunst- en 
Cultuurbeleid van de gemeen-
te Velsen 2014-2017. De con-
ceptnota gaat nu de inspraak 
in.

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Velsen heeft besloten om de con-
ceptnota Kunst- en Cultuurbe-
leid gemeente Velsen 2014-2017 
vast te stellen en vrij te geven 
voor inspraak.

De conceptnota geeft richting 
aan het beleid voor de perio-
de 2014-2017 en geeft antwoord 
op de vraag wat Velsen wil met 
kunst en cultuur op de korte en 
middellange termijn. De geko-
zen speerpunten van beleid zijn 

‘verbindingen leggen tussen cul-
tuur en andere sectoren van de 
samenleving’ en ‘cultuureduca-
tie’. 

Deze speerpunten passen in de 
Visie op Velsen 2025 en de Stra-
tegische agenda en sluiten aan 
op het cultuurbeleid van het rijk 
en de provincie Noord-Holland. 
De nota is te vinden op www.
velsen.nl > Sport-Recreatie-en-
Cultuur > Kunst-in-Velsen

De conceptnota ligt tot 3 oktober 
(4 weken) ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het stadhuis van 
de gemeente Velsen. 

De inspraakreacties zullen ver-
volgens worden verwerkt in de 
nota, waarna het college de no-
ta voorlegt aan de gemeenteraad.

Open Monumentendag

Macht & pracht in Velsen
Kerktorens, huizen en het stad-
huis – het zijn symbolen van 
macht. Die macht wordt met 
‘pracht’ zichtbaar gemaakt. Het 
is het thema van de Open Mo-
numentendag op zondag 15 sep-
tember. Kijk in de folder of op de 
site voor meer informatie.

Op zondag 15 september is de lan-
delijke Open Monumentendag 
2013. Dit jaar is het thema ‘Macht & 
Pracht’. Er wordt aandacht besteed 
aan verschillende soorten macht en 
de pracht die daar uit voortkwam. 
Huizen en gebouwen zijn niet al-
leen bedoeld om in te wonen of te 
werken: het zijn ook symbolen van 
status, van macht en pracht. 

Kerktorens streefden naar de he-
mel, regenten woonden achter in-
drukwekkende gevels van de bui-
tenplaatsen en het bestuur van Vel-
sen drukte zijn autoriteit uit door 
een nieuw gemeentehuis te laten 
bouwen. Architectuur was de ma-
nier bij uitstek om macht ten toon 
te spreiden, zoals ook in Velsen 
nog duidelijk te zien is. Die Macht 
& Pracht van de bouwkunst staat 
centraal op Open Monumentendag 
2013.

Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 15 september worden op 

verschillende locaties speciale ac-
tiviteiten voor publiek georgani-
seerd. 

Alle informatie staat in een bro-
chure getiteld: ‘Historisch Vel-
sen: machtig mooi’. Deze is gra-
tis af te halen bij boekhandel Bre-
dero in Santpoort-Noord, boek-
handel Erasmus, in het stadhuis in 
IJmuiden en in de bibliotheken in 
IJmuiden en Velserbroek. Of kijk 
op www.openmonumentendag.nl. 
Op www.velsen.nl staat welke pan-
den die dag te bezoeken zijn.

1

Historisch Velsen: 
machtig mooi
Zondag 15 september 2013
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Burendag 2013 in Velsen
Het plantsoen opvrolijken, koffie-
drinken of kennismaken – Buren-
dag op 21 september inspireert 
mensen overal om samen iets te 
ondernemen in de straat, de buurt 
of de wijk. Dien uw aanvraag voor 
financiële steun in voor 16 sep-
tember bij de gemeente Velsen.

Op zaterdag 21 september 2013 orga-
niseert het Oranjefonds weer Buren-
dag. Op die dag organiseren buurt-
bewoners in heel Nederland samen 
activiteiten om zo de straat, buurt 
of wijk nog leuker te maken dan hij 
al is. Uit Velsen hebben zich negen 
projecten aangemeld bij het Oranje-
fonds, variërend van het opvrolijken 
van het grasveld tot gezellig koffie-
drinken met buurtgenoten. 

Tot maandag 16 september kunt u 
nog ideeën indienen bij de gemeente 
Velsen voor een financiële bijdrage. 
Velsen heeft een budget voor wijk-
initiatieven om wijkgerichte projec-
ten te ondersteunen. Het is niet be-
doeld voor de kosten voor eten en 
drinken, honoraria van artiesten, 
workshopleiders en andere betaal-
de krachten. 

Heeft u nog een goed idee voor bu-
rendag? Dien uw aanvraag voor 
maandag 16 september in via www. 
velsen.nl > de gemeente > wijken. Na 
die datum is dit budget ook beschik-
baar voor andere buurtevenemen-
ten. Bij het Oranjefonds kan geen fi-
nanciële bijdrage meer worden aan-
gevraagd; die termijn is verstreken. 

Methode Positief 
Opvoeden CJG IJmond
Ideeën over opvoeding en de 
dagelijkse praktijk lopen wel 
eens uiteen. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin IJmond (CJG) 
heeft nu gratis workshops en 
lezingen voor alle ouders van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Alle ouders komen wel eens in 
een situatie waarbij ze niet goed 
weten hoe ze de opvoeding aan 
moeten pakken. De methode ‘Po-
sitief Opvoeden’ geeft daar goede 
tips voor. Het CJG IJmond heeft 
informatie en geeft persoonlij-

ke adviezen – en nu ook gratis le-
zingen en workshops.  In Velser-
broek is dat de lezing ‘Veerkracht 
bij kinderen bevorderen’, op don-
derdag 10 oktober van 19.30 – 
21.30 uur in de bibliotheek Vel-
serbroek, Maan Bastion 476. In 
het CJG van Beverwijk aan de Ro-
merkerkweg 10 is donderdag 26 
september de workshop ‘Leren 
luisteren’ en in Heemskerk is op 
donderdag 14 november de work-
shop ‘Omgaan met ruzie en agres-
sie’. Meer informatie op www.
cjgijmond.nl.

Van knooppunt Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud A9 augustus tot november
Rijkswaterstaat doet groot 
onderhoud aan de A9 vanaf 
knooppunt Velsen tot en met 
afslag Heemskerk. Van half au-
gustus tot begin oktober 2013 
worden de voegovergangen 
vervangen en krijgt de weg een 
nieuwe laag asfalt. Het verkeer 
moet rekening houden met om-
leidingen en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd 
en aan vervanging toe. Daarom 
brengt Rijkswaterstaat een nieu-
we laag aan op de weg in de rich-
ting Alkmaar en op de oostelijke 
op- en afrit Heemskerk (richting 
Alkmaar). Ook worden de voeg-
overgangen vervangen – de voe-
gen tussen de verschillende weg-
dekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan vi-
aduct Communicatieweg over de 
A9 ter hoogte van afslag Heems-
kerk. Alle werkzaamheden vinden 
plaats in augustus, september en 
oktober 2013. 

De werkzaamheden zijn als volgt 
gepland:

• 14 augustus-8 september: tus-
sen knooppunt Velsen en verzor-
gingsplaats Twaalfmaat

• 9-21 september: tussen verzor-
gingsplaats Twaalfmaat en af-
slag Heemskerk

• 27-30 september: weekendaf-
sluiting op- en afrit Heemskerk 
(vanuit Amsterdam en richting 
Alkmaar

• 4-5 oktober: afrit Heemskerk

Tijdens de werkzaamheden tussen 
knooppunt Velsen en verzorgings-
plaats Twaalfmaat zijn er minder 
rijstroken beschikbaar. De Wij-
kertunnel en de op- en afrit Bever-
wijk op de A9 (richting Alkmaar) 
zijn af en toe afgesloten. 

Op de A9 richting Amsterdam vin-
den de werkzaamheden plaats in 
drie nachten:

• donderdag 29 augustus 20.00 uur 
tot en met vrijdag 30 augustus 
05.00 uur

• vrijdag 30 augustus 20.00 uur 
tot en met zaterdag 31 augustus 
05.00 uur

• zaterdag 31 augustus 19.00 uur 
tot en met zondag 1 september 
09.00 uur

Tijdens de werkzaamheden van 
9 tot 21 september tussen verzor-
gingsplaats Twaalfmaat en afslag 
Heemskerk zijn er minder rijstro-
ken beschikbaar. 

Afrit Heemskerk (vanuit Amster-
dam) is afgesloten op de volgende 
data:

• dinsdag 10 september 23.00 uur 
tot en met woensdag 11 septem-
ber 05.00 uur

• donderdag 12 september 23.00 
uur tot en met vrijdag 13 septem-
ber 05.00 uur

Gedurende de werkzaamheden 
staat in deze Infopagina en op de 
website van Velsen waar er aan de 
A9 wordt gewerkt. De werkzaam-
heden duren uiterlijk tot 7 oktober. 

27-30 september: weekend-
afsluiting op- en afrit Heems-
kerk (vanuit Amsterdam en rich-
ting Alkmaar), van vrijdag 27 sep-
tember 20.00 uur tot en met maan-
dag 30 september 06.00 uur

4-5 oktober: afrit Heemskerk
Afrit Heemskerk (vanuit Amster-
dam) is afgesloten vanwege het 
aanbrengen van de nieuwe deklaag 
op vrijdag 4 oktober 2013 23.00 
uur tot en met zaterdag 5 oktober 
05.00 uur.

In geval van slechte weersomstan-
digheden schuiven de werkzaam-
heden op tot uiterlijk 7 oktober.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid:

• Bij de afsluiting van de A9 tussen 
knooppunt Velsen en knooppunt 
Beverwijk wordt het verkeer om-
geleid over de A22.

• Bij de afsluiting van oprit Bever-
wijk naar de A9 wordt het ver-
keer vanuit Beverwijk richting 
Alkmaar en Amsterdam omge-
leid over de Noorderweg, de Wij-
kermeerweg, de Parallelweg en 
het Verkeersplein Noord.

• Bij de afsluiting van afrit Heems-

kerk (vanuit Amsterdam) wordt 
het verkeer omgeleid via de A9 
richting Alkmaar en de aanslui-
ting bij Castricum.

• Bij de afsluiting van oprit 
Heemskerk richting Alkmaar 
wordt het verkeer omgeleid via 
de A9 richting Amsterdam en de 
aansluiting Beverwijk.

Verkeer moet rekening houden 
met een extra reistijd van onge-
veer 5 minuten. De omleidings-
routes worden aangegeven op gele 
borden langs de weg.

De werkzaamheden leveren mo-
gelijk geluidsoverlast op en ver-
keer moet rekening houden met 
extra reistijd. Voor meer informa-
tie kunt u de landelijke informa-
tielijn van Rijkswaterstaat bellen: 
0800-8002 (gratis, zeven dagen 
per week, van 06.00 tot 22.30 uur).
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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, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
augustus 2013 tot en met 30 au-
gustus 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Vlissingenstraat ong., oprichten 
kantoor en bedrijfshal (30/08/2013) 
w13.000333;

Grevelingenstraat 15, wijzigen zijge-
vel woon/bedrijfpand (26/08/2013) 
w13.000323.

Velsen-Zuid 
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(30/08/2013) w13.000332;
Minister van Houtenlaan 8, kap-
pen dennenboom (26/08/2013) 
w13.000324.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 29, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(29/08/2013) 
w13.000330;

Biallosterskilaan 22, vergroten wo-
ning (28/08/2013) w13.000331;
Wüstelaan ong., kappen 2 kastanje-
bomen (26/08/2013) w13.000325.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 2, plaat-
sen Romney loods (27/08/2013) 
w13.000326;
Da Costalaan 16, kappen 2 bomen 
(27/08/2013) w13.000327.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
1e Industriedwarsstraat 1, plaat-
sen dakopbouw (29/08/2013) 
w13.000248.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 41, vergroten eer-
ste verdieping (29/08/2013) 
w13.000238;
Voorplaats 31, optrekken voorgevel 
en maken balkon aan de achterzijde 
(29/08/2013) w13.000241;
Curaçaostraat 1, kappen boom 
(02/09/2013) w13.000312.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
omgeving Mina Krusemanstraat, 
kappen 42  bomen (02/09/2013) 
w13.000308;
Zwanebloembocht 160, kappen 
boom (02/09/2013) w13.000320. 

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 4, wijzigen ra-
men en kleuren, aanbrengen luiken 
(02/09/2013) w13.000257;
Minister van Houtenlaan 33, kappen 
boom (02/09/2013) w13.000298.

Velsen-Noord
Van Saelenplantsoen 34, uitoefe-
nen beroep aan huis (tattoostudio)
(02/09/2013) w13.000234.

Driehuis
Da Costalaan 16, kappen 2 bomen 
(03/09/2013) w13.000327.

Evenementen art. 2:17 APV

Velsen-Noord  
Buitenevenement, op 21 sep-
tember 2013, Wenckebackstraat 

(28/08/2013) u13.006875.

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning 
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 3.9 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is de volgende om-
gevingsvergunning van rechtswege 
verleend omdat binnen de beslister-
mijn geen besluit is genomen. Gedu-
rende zes weken na bekendmaking 
van dit besluit kunt u een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Velserbroek
Klipper 5, het legaliseren van een 
berging (05/09/2013) w13.000134.
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Raadsplein 12 september 2013 
Op 12 september 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.00  Regionale mobiliteitsvisie IJmond

Ruimte 2
19.30-21.00  Startnotitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 

Ruimte 1
21.30-23.00  Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen 
  wooncorporaties (onder voorbehoud)

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 11 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl  Over de onderwerpen die op de agen-
da staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan Bastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl.

Handhavingsplan Werk en Inkomen 2013 - 2016
Het college heeft op 13 augustus 
jl. het Handhavingsplan Werk en 
Inkomen 2013 - 2016 vastgesteld. 
Het handhavingsplan geeft rich-
ting aan de handhaving van de re-
gels van onder andere de WWB 
(Wet Werk en Bijstand).

De WWB is bedoeld voor mensen die 
niet genoeg geld hebben om bijvoor-
beeld de huur, de zorgverzekering, 
voedsel of kleding te betalen. De-
ze mensen krijgen een bijstandsuit-
kering. Om te voorkomen dat men-
sen ten onrechte gebruik maken van 
een uitkering, wordt streng gehand-

haafd. Uitgangspunt van het Hand-
havingsplan is dat bijstandsklan-
ten vanuit zichzelf de regels naleven. 
Dit wordt gestimuleerd door klanten 
regelmatig te informeren over hun 
rechten en plichten. Als een klant 
zich desondanks niet aan de regels 
houdt, riskeert hij verlaging of stop-

zetting van de uitkering of zelfs een 
boete.

Het Handhavingsplan is te vinden op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl en de komende twaalf 
weken bij de balie van het klantcon-
tactcentrum in het gemeentehuis.
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Complex De Melkfabriek opgeleverd
IJmuiden - Dinsdagmiddag had 
zich een flink aantal genodig-
den en belangstellenden verza-
meld aan de Wijk aan Zeeërweg 
om de officiële oplevering van het 
nieuwe appartementencomplex 
bij te wonen. Het nieuwe complex 
is gerealiseerd op het terrein van 
het voormalige motorhuis en de 
daar tegenoverliggende Melkfa-
briek. Op deze plek heeft AWV Ei-
gen Haard twee nieuwe apparte-
mentengebouwen gebouwd, De 
Melkfabriek die nu opgeleverd is 
en De Verzetsheld die naar ver-
wachting rond oktober 2013 ge-
reed zal zijn.
De Melkfabriek omvat 14 zorg-
appartementen die verhuurd 
zijn aan zorginstelling De Waer-
den. Deze zorginstelling bege-
leidt mensen met een verstande-
lijke beperking bij het zelfstan-
dig wonen. Ook het naastgelegen 

woonhuis is enige jaren geleden 
door AWV Eigen Haard aange-
kocht en hierin zijn nu ook twee 
zorgappartementen gerealiseerd 
alsmede een kantoorruimte voor 
het personeel van de zorginstel-
ling. In het complex De Verzets-
held zullen straks 24 huurappar-
tementen voor senioren beschik-
baar komen met, onder het ge-
bouw, een parkeergarage.
Met deze twee nieuwe, kwalita-
tief hoogstaande gebouwen le-
vert AWV Eigen Haard weer een 
belangrijke bijdrage aan de wo-
ningvoorraad in de gemeen-
te Velsen. Wethouder van, on-

der meer, Volkshuisvesting, Ro-
bert te Beest, benadrukte dit nog 
eens in zijn openingswoord: ,,De 
gemeente vindt het bijzonder be-
langrijk dat, binnen ons woning-
bestand, alle mogelijke woonvor-
men aan de orde komen. En hier 
vinden we daarvan weer een tref-
fend voorbeeld. Mensen met een 
beperking krijgen hier de kans 
om zelfstandig te wonen en te-
vens komt er straks specifieke 
woonruimte beschikbaar voor se-
nioren. Geweldig dat AWV Eigen 
Haard destijds zijn nek heeft uit-
gestoken om deze twee projecten 
te realiseren’’, aldus Te Beest.

OPVUL GEMEENTE

Dribbel in familiemusical
Velsen - Theater Terra zorgt twee 
keer per  jaar voor een theater-
feest in Stadsschouwburg Velsen. 
Het gezelschap dat telkens weer 
blijft verrassen met fraaie musi-
cals voor de allerkleinsten brengt 
in september een hartverwar-
mend avontuur van boekenheld 
Dribbel op de planken. 
Op woensdag 18 september (om 
14.30 uur) gaat Dribbel met Leen-
tje Nijlpaard logeren op de boer-
derij. Op de boerderij is een boe-
rin en er zijn knechten. Maar er 
zijn ook veel andere dieren en 
Dribbel wil met iedereen vriend-
jes worden, want dan kunnen 
ze samen spelen. Maar Leentje 
vindt de andere dieren stom. Ze 
zien er raar uit en ze ruiken gek. 

De koe zegt ‘boe!’ en het lam-
metje zegt ‘beeeh!’ en Leentje 
zegt dat ze raar praten. De die-
ren van de boerderij kunnen din-
gen die Dribbel en Leentje niet 
kunnen en Dribbel wil alles leren 
en alles weten. Als er een pro-
bleem is probeert hij dat op te 
lossen. Soms is dat niet makke-
lijk. Dan hoopt Dribbel dat er heel 
veel kinderen in de buurt zijn die 
een handje willen helpen. Kin-
deren tot en met 12 jaar ontvan-
gen naast een geweldige  thea-
terervaring na afloop ook nog een 
heerlijk ijsje.
Entree voor kinderen tot en met 
12 jaar bedraagt 14 euro. Wie ou-
der is betaalt 12 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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om zelfstandig te wonen en te-
vens komt er straks specifieke 
woonruimte beschikbaar voor se-
nioren. Geweldig dat AWV Eigen 
Haard destijds zijn nek heeft uit-
gestoken om deze twee projecten 
te realiseren’’, aldus Te Beest.

OPVUL GEMEENTE

Dribbel in familiemusical
Velsen - Theater Terra zorgt twee 
keer per  jaar voor een theater-
feest in Stadsschouwburg Velsen. 
Het gezelschap dat telkens weer 
blijft verrassen met fraaie musi-
cals voor de allerkleinsten brengt 
in september een hartverwar-
mend avontuur van boekenheld 
Dribbel op de planken. 
Op woensdag 18 september (om 
14.30 uur) gaat Dribbel met Leen-
tje Nijlpaard logeren op de boer-
derij. Op de boerderij is een boe-
rin en er zijn knechten. Maar er 
zijn ook veel andere dieren en 
Dribbel wil met iedereen vriend-
jes worden, want dan kunnen 
ze samen spelen. Maar Leentje 
vindt de andere dieren stom. Ze 
zien er raar uit en ze ruiken gek. 

De koe zegt ‘boe!’ en het lam-
metje zegt ‘beeeh!’ en Leentje 
zegt dat ze raar praten. De die-
ren van de boerderij kunnen din-
gen die Dribbel en Leentje niet 
kunnen en Dribbel wil alles leren 
en alles weten. Als er een pro-
bleem is probeert hij dat op te 
lossen. Soms is dat niet makke-
lijk. Dan hoopt Dribbel dat er heel 
veel kinderen in de buurt zijn die 
een handje willen helpen. Kin-
deren tot en met 12 jaar ontvan-
gen naast een geweldige  thea-
terervaring na afloop ook nog een 
heerlijk ijsje.
Entree voor kinderen tot en met 
12 jaar bedraagt 14 euro. Wie ou-
der is betaalt 12 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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