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Drugsvangst op zee
IJmuiden – Vorige week donder-
dagavond is op een zeiljacht 1600 
kilo drugs gevonden. Het jacht 
was door het patrouillevaartuig 
Visarend van de Kustwacht aan-
gehouden op de Noordzee en 
opgebracht naar de politiesteiger 
in IJmuiden. Onderzoek van de 
Douane en de Koninklijke Mare-
chaussee bracht de drugsvangst 
aan het licht.
Het jacht met de naam Jamie 
had twee Deense bemannings-
leden aan boord en was afkom-
stig uit Spanje met IJmuiden als 
bestemming. Of de drugs ook in 
IJmuiden moesten worden over-
geladen is niet bekend. Het soort 
drugs en of men van te voren op 

de hoogte was van de komst is 
ook nog niet bekend. Gezien de 
grote hoeveelheid is de omge-
ving van de steiger bewaakt door 
gepantserde jeeps van de Ma-
rechaussee die met spoed van 
Schiphol zijn gekomen.
Later zijn de drugs in een au-
to geladen en onder begelei-
ding van meerdere voertuigen, 
waaronder de twee gepantser-
de jeeps, in een zee van zwaai-
lichten vertrokken naar een vei-
lige lokatie waar de drugs tijde-
lijk worden opgeslagen. Het jacht 
was ondertussen met een Mare-
chaussee-bemanning naar Am-
sterdam vertrokken. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Prima weer voor Pierloop
velsen - 1425 lopers hebben za-
terdag meegedaan aan de Pier-
loop. Het waren prima weersom-
standigheden: niet te warm en 
haast geen wind. Toch werden er 
geen records gebroken bij deze 
23ste Rabobank Pierloop. 
Wel was het publiek massaal 
naar start en finish gekomen. En 
ook langs de route was genoeg 

publiek om de sportievelingen 
aan te moedigen. Winnaars bij 
de Pierloop (15 km) waren  Jelte 
Brontsema en Fatiha Adda. Bes-
te Velsenaren waren Bob Keuze-
kamp (voor de zevende keer) en 
Miranda Rijsdijk. Al stond Maai-
ke Calis aanvankelijk als bes-
te Velsense op het podium. Zij 
mocht de prachtige beker door-

geven aan Miranda. 
Bij de jeugdloop was Jelani 
James uit Amsterdam de bes-
te jongen. Beste meisje, al voor 
de tweede keer, was Lieke Gijsen 
uit Santpoort-Noord. Lieke traint 
twee keer per week met haar va-
der en zit op de Bosbeekschool. 
Elders in deze editie: fotoverslag 
Rabobank Pierloop Velsen 2013.

Lange files

velsen - Maandagmiddag zijn er in Velsen lange files ontstaan door een afsluiting van de Velsertun-
nel. Een te hoge vrachtwagen had schade veroorzaakt die directe reparatie noodzakelijk maakte. De fi-
les stonden op de A208 vanuit Velserbroek en op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Ook stond er 
een lange file op de Parkweg en Stationsweg richting IJmuiden. Veel verkeer wilde met de pont of over 
de sluizen. Uiteindelijk stonden ook het sluizencomplex en de Kanaaldijk vol. (foto: Ko van Leeuwen)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank 
Sponsorfietstocht: 
alle deelnemers 
veel succes en 
plezier!

Zie artikel elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.zie onze advertentie
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Vijf goede doelen blij
Opbrengst Highland 
Games uitgereikt
Velsen-Zuid - Donderdag 5 
september heeft de voorzitter 
van Rotary Club Velsen (RCV), 
de heer Egbert Wilmink, voor 
een totaalbedrag van 36.000 
euro cheques uitgereikt aan vijf 
goede doelen. Dit bedrag werd 
opgehaald tijdens de Highland 
Games 2013. 
Met de hulp van veel sponso-
ren uit het bedrijfsleven, het 
inleggeld van de teams en de 
omzet uit de catering ter plaat-
se is er in het kader van de 
Highland Games 2013 36.000 
euro bijeen  gebracht. Het be-
trof alweer de negende editie 
van deze bijzondere tweejaar-
lijkse activiteit. Het bestuur van 
de RCV en de organisatoren 
kijken terug op een geslaag-
de dag.
De heer Wilmink reikte de vol-
gende cheques uit: 
Zee- en Havenmuseum De Vis-
serijschool ontving een bedrag 
van 9.000 euro voor een leer-
pakket voor basisscholen over 
de visserij en de ontwikkeling 
van het Noordzeekanaal. Daar-
naast wil het museum lokale 
en regionale bejaardenhuizen 
en verpleeginstellingen de mo-
gelijkheid bieden om met hun 
gasten (bewoners) een bezoek 
te brengen aan het museum. 
Stichting Tegenkracht/Care-
worX kreeg hetzelfde bedrag: 
9.000 euro voor de begeleiding 

van kankerpatiënten. Uit on-
derzoek is gebleken dat spor-
ten of trainen deze patiënten 
zowel mentaal als fysiek helpt. 
Zeeverkennersgroep Nannie 
van der Wiele ontving even-
eens 9.000 euro. Deze water-
scoutvereniging leert kinde-
ren en jongeren (7-18 jaar) zei-
len, roeien en wrikken vanuit 
hun accommodatie bij de Klei-
ne Sluis IJmuiden. Het club-
gebouw, het ‘Dolfijnenhok’, is 
hard aan een opknapbeurt toe, 
er moet er een nieuwe dam-
wand komen achter de boten-
loods en ze zouden graag de 
kleine steiger naar het materi-
alenhok verbeteren.
Stichting ACODO werd blij ge-
maakt met een bedrag van 
4500 euro. De stichting geeft 
in de praktische vorm van 
een kindertehuis in Siem Re-
ap, Cambodja, sinds 2008 hulp 
aan 76 wezen en jonge gehan-
dicapten.  ACODO vecht tege-
lijkertijd tegen analfabetisme 
en bestrijdt de armoede on-
der de kwetsbare straatkinde-
ren, wezen, kinderen die lijden 
aan HIV of Aids of die gehan-
dicapt zijn. En Rotary Doctors 
Nederland ontving 4.500 eu-
ro. Jaarlijks zendt de RDN on-
geveer vijftig artsen, tandart-
sen en specialisten naar gebie-
den waar medische hulp onvol-
doende aanwezig is.

Velsen – Gemeenteraadslid Marc 
Hillebrink van D66 Velsen en de 
fractie van GroenLinks Velsen 
hebben het college vragen ge-
steld over meer oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. 
Vanwege de vergrijzing, de toe-
name van elektrische fietsen en 
de wens van de gemeente om het 
fietsen te stimuleren, denkt hij dat 
er meer en beter geplaatste op-
laadpunten zouden moeten ko-
men. 
Het college laat echter weten dat 
forensen doorgaans geen gebruik 
maken van oplaadpunten. Omdat 
de actieradius van e-bikes toege-

nomen is, zou het dan alleen nog 
gaan om toeristische fietsers. De 
gemeente ziet het belang van op-
laadpunten op toeristische routes 
wel, maar dan op plaatsen waar 
men langer verblijft. Horeca-on-
dernemers zijn hier bijvoorbeeld 
al op ingesprongen. 
Daarom wil het college het opzet-
ten van meer oplaadpunten over-
laten aan de markt. Wel willen zij 
ondernemers  op cruciale pun-
ten stimuleren dit te realiseren als 
bepaalde gebieden achterblijven. 
De aanleg van een oplaadpunt is 
immers geen kostbare zaak en 
gemakkelijk te realiseren.

Oplaadpunten e-bikes

Vital Danza voor 
iedereen, ook 55-plussers

Regio - Wil je vol vitaliteit het 
najaar ingaan? In Haarlem en 
Zandvoort zijn mogelijkheden 
om kennis te maken met dan-
sen volgens de methode Vital 
Development van Patricia Mar-
tello. 
Vrijdagochtend 20 septem-
ber van 11.00 tot 12.30 uur in 
strandpaviljoen 11 genaamd 
‘Ons’ in Zandvoort. Elke vrijdag-
ochtend vanaf 27 september 
van 10.30 tot 12.00 uur in dans-
studio Back2Base, Suriname-
weg 2. Haarlem.
Elke vrijdagmiddag vanaf 27 
september van 14:00 – 15:30 
uur in Steunpunt voor Ouderen, 
Oosten de Bruinstraat, Haarlem-
Noord.

Vital Danza is een dansvorm die 
iedereen, jong en oud, man en 
vrouw, soepel en stram, dik en 
dun, op zijn eigen manier kan 
uitvoeren. Het brengt je plezier, 
energie en vitaliteit in je leven, 
zodat je de stappen kunt zet-
ten die belangrijk en goed voor 
je zijn. 
Als je verlangt naar vrijheid en 
vitaliteit, als je vrij wilt bewegen 
op heerlijke muziek, wilt genie-
ten en ontspannen, in contact 
wilt komen met andere mensen 
en wilt voelen dat je leeft, dan is 
deze cursus iets voor jou. Meer 
informatie en/of aanmelden: In-
eke Meek, 06-52587561, info@
meekitmove.nl en www.meekit-
move.nl. 

Witte Theater wordt 
(weer) PEN Gebouw
IJmuiden - Stichting Het Witte 
Theater is niet meer. Wel wordt 
momenteel met ondernemers 
gesproken over voortgang van 
het theater in een andere vorm. 
De nieuwe ondernemers willen 
de naam van het gebouw wijzi-
gen naar PEN Gebouw of PEN 
Centrale. 
In de nieuwe opzet wordt dit 
een multifunctioneel gebouw 
met een culturele doelstelling, 
maar ook met een commerci-
ele inslag. Er komt ruimte voor 
voorstellingen van amateurge-
zelschappen, cultuureducatie/ 
workshops van scholen, presen-
taties van het Kunstencentrum, 
de Rondjes Cultuur en repeti-
ties en uitvoeringen van scho-
len. Voor gebruik van het theater 
wordt een bedrag van 1.250 eu-
ro per dag gevraagd. Volgens de 
ondernemers zou dit een realis-
tisch bedrag zijn voor een niet-
gesubsidieerde podium. Ten op-
zichte van voorheen gehanteer-
de tarieven is dit echter een stij-
ging van 1.000 euro per dag. In-
dien er ongeveer 25 van dit soort 
dagen per jaar zijn zou het mo-
gelijk moeten zijn om deze voor-
stellingen te kunnen handhaven. 
Daarnaast wordt in samenwer-
king met Stadsschouwburg Vel-
sen ruimte geboden voor pro-

fessionele podiumkunst, verhuur 
voor recepties en bedrijfspre-
sentaties en huisvesting van be-
paalde creatieve activiteiten. 
De bedoeling is nieuw, en voor-
al jonger, publiek aan te trek-
ken, zonder het huidige publiek 
te verliezen. Het opbouwen van 
een gezonde bedrijfsvoering zal 
echter tijd vergen. De onderne-
mers hopen de exploitatie in een 
termijn van drie jaar rendabel te 
maken. De nieuwe ondernemers 
moeten rekening houden met 
een fors hogere huur per jaar. 
Daarom wordt hen de mogelijk-
heid geboden voorlopig alleen 
de benedenruimte te huren en 
dit later uit te breiden met zaal 2 
en de oefenruimte. 
De Stichting Witte Theater heeft 
de inventaris overgedragen aan 
de gemeente en contracten die 
niet overdraagbaar waren be-
eindigd. In september en okto-
ber worden deze punten afge-
wikkeld.
Voorlopig is het PEN Gebouw 
nog niet klaar, er wordt gewerkt 
aan aanpassingen aan horeca, 
foyer en entreeruimte. Voor en-
kele amateurgezelschappen en 
een school die in oktober/ no-
vember gebruik wilden maken 
van het gebouw wordt nu naar 
andere mogelijkheden gezocht.
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Donderdag 
12 september

Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Gedoe! met Amp-
zing. 20.30 uur. Toegang 7,50. Ca-
fé: Geertruida presenteert: Co-
penhaarlem Mini-Tour. 21.30 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-, gra-
tis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
13 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Summerlove Festival van 18.00 
tot 24.00 uur bij Villa Westend 
in Velserbroek. Zie voor volledi-
ge line-up www.summerlovefes-
tival.nl.
De Thuiskomst in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Jacks Friday. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: Rimboe 
Riddim: Gnucci en Wiwek. 23.00-
04.00 uur. Toegang 12,- vanaf 18 
jaar.

Zaterdag 
14 september

Open Monumentendag. Zie 
ook www.openmonumentendag.
nl
Tiende editie Korenlint in de 
Haarlemse Binnenstad. Van 12.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.koren-
lint.nl.
Kangoeroe-ochtend bij DKV 
van 09.45 tot 11.00 uur op sport-
park Schoonenberg voor kinde-
ren van 3 tot 6 jaar.
‘Dag van de Vrijmetselarij’ in 
De Hoeksteen, Torenstraat 2a in 
Velsen-Zuid. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Open dag bij Fort Benoorden 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis. Zie ook www.stichting-
krayenhoff.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-

ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Wedstrijd Telstar-Achilles’29 
om 16.30 uur. Vanaf 14.45 uur zijn 
er kinderactiviteiten.
Hollands Zomerfestival van 
18.00 tot 24.00 uur bij Villa Wes-
tend in Velserbroek. Zie voor vol-
ledige line-up www.hollandszo-
merfestival.nl.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal en Café: 023 uur 
Haarlem Cultuur. 20.00 - 24.00 
uur. Toegang gratis. Grote zaal: 
023 uur Haarlem Cultuur. 24.00-
06.00 uur. toegang 10,- vanaf 18 
jaar.

Zondag
15 september

Open Monumentendag. Zie 
ook www.openmonumentendag.
nl
Rabobank Sponsorfietstocht. 
Start en finish vanaf LTC De Hee-
renduinen in IJmuiden of bij TV 
Spaarndam in Spaarndam. Tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Finishen 
kan tot uiterlijk 15.00 uur.
Publieksdag Forteiland. Af-
vaarten vanaf de Kop van de Ha-
ven: 10.45, 12.45 en 15.00 uur. Te-
rugvaart: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. 
U mag altijd langer blijven op het 
eiland. Zie ook www.fortijmui-
den.nl. Reserveringen via www.
ijmuidenserondvaart.nl.
José van Waveren en Pieter 
Grimbergen zingen Franse chan-
sons in de Ruïne van Brederode, 
Velserenderlaan 2 in Santpoort-
Noord. Aanvang 11.30 uur.
Tiende editie Korenlint in de 
Haarlemse Binnenstad. Van 12.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.koren-
lint.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Zomerconcert Conservatorium 
Amsterdam in kerkje Stompe To-
ren, Kerkweg 26 Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur.
Merel Naomi (harp) en Anas-
tasia Kozlova (viool) in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: 023 uur Haarlem Cul-
tuur. 12.00 tot 17.00 uu. Toegang 
gratis. Café: Harde Pappies work-
shop. 13.00 tot 17.00 uur. Toegang 

10,-. Café: Grote prijs van Neder-
land, kwartfinale hiphop. 20.00 
uur. Toegang 6,50 vvk/7,50 add.

Maandag 
16 september

Numismatische Kring Ken-
nemerland houdt haar maan-
delijkse bijeenkomst in het Ter-
ras, Stationsgebouw Santpoort, 
Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46. Aanvang circa 
19.45 uur.

Dinsdag
17 september

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hondje Dribbel in Familiemusi-
cal. Aanvang 14.30 uur.

Woensdag
18 september

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 novem-
ber een speciale tentoonstelling: 
‘Van Pantserfort tot Forteiland, 
125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Muse-
um, nieuwe tentoonstelling ’Het 
Duistere Dierenrijk’ voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Circus Sijm op de Grote Hout 
of Koningsweg in Velsen-Noord. 
Aanvang 14.30 uur.

Donderdag 
19 september

Inloopavond bij Gospelkoor Get 
Together Again in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Aanvang 20.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Public service broadcas-
ting. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Prinsjesdag Borrel
voor ondernemers
Velsen - Dinsdag 17 septem-
ber organiseert VVD Velsen een 
Prinsjesdag Borrel voor onder-
nemend Velsen. In maart 2014 
staan de gemeente raadsverkie-
zingen weer voor de deur en de 
VVD Velsen hoort graag van on-
dernemers wat hun ervaringen 
zijn met de gemeente Velsen.
Uiteraard is er voor deze Prins-
jesdag Borrel ook een interes-
sante spreker uitgenodigd. Als 
ondernemer denkt u natuurlijk in 
kansen, bent u voortdurend op 
zoek mogelijkheden in plaats van 
beperkingen en vindt u samen-
werken de gewoonste zaak van 
de wereld. Een publiekrechtelij-
ke organisatie die ook zo denkt 
en doet is het Bedrijfschap Hore-
ca en Catering. De bedrijfschap-
pen worden binnenkort opgehe-
ven. Het bedrijfschap Horeca en 
Catering wilde voorkomen, dat 
er een grote hoeveelheid ken-
nis van de branche verloren zou 
gaan en is op een innovatieve en 
ondernemende manier gaan na-
denken hoe zij met het verdwij-
nen van het bedrijfschap om zou 

gaan. Niet bij de pakken neer 
gaan zitten, maar met professio-
nals uit de branche gaan samen-
werken aan een geheel nieuw en 
uniek product voor circa 43.000 
horeca-ondernemers en wellicht 
voor geheel ondernemend Ne-
derland. Het resultaat is verras-
send, verbluffend en innovatief! 
Het hele succes verhaal en de 
achterliggende gedachte hoort u 
op de Prinsjesdag Borrel.
Tot slot biedt de VVD Velsen on-
dernemers de mogelijkheid om 
mee te praten en input te leve-
ren op het verkiezingsprogram-
ma van de VVD Velsen voor de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen. Bent u ondernemer in de 
gemeente Velsen en wilt u mee-
praten? Iedereen is van harte 
welkom op dinsdag 17 septem-
ber vanaf 19.00 uur op Land-
goed Duin en Kruidberg, Duin 
en Kruidbergerweg 60, Sant-
poort. Wilt u zich wel even aan-
melden voor deze gratis bijeen-
komst via velsenvvd@gmail.com. 
Er zijn namelijk een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar.

Landschap
en kunst

Velsen-Zuid - Op zondag 22 sep-
tember is Beeckestijn om 14.00 
uur ‘the place te be’. Voor alle men-
sen, die van landschappen en kun-
sten houden is er een lezing met 
muziek, voordracht en beeld over 
landschappen vroeger en nu. Hans 
Schut, historisch geograaf en vrij-
williger van Beeckestijn, neemt u 
mee in muziek proza en poëzie, 
schilder- en tuinkunst door land-
schappen, die u vertrouwd maar 
toch onbekend zijn. Aanleiding is 
de nieuwe kunsttentoonstelling 
‘Landschappen op buitenplaats 
Beeckestijn’. De kosten bedragen 
7 euro inclusief entree tentoon-
stelling en een kopje koffie of thee. 
Reserveren kan bij Hans Schut, 
telefoon 0255-518020 of e-mail 
hans_schut@hotmail.com.

Jaarverslag WMO-raad

Velsen – Wie zich afvraagt wat 
de WMO-raad in Velsen eigen-
lijk doet, kan het jaarverslag 2012 
opvragen. De WMO-raad in Vel-
sen was al actief vóór de invoe-
ring van de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) in 
2007. Volgens de WMO moet el-
ke burger, met of zonder beper-
king, volwaardig aan de samen-
leving kunnen deelnemen. Bur-
gers moeten bij dit beleid wor-
den betrokken. De WMO-raad 
heeft burgerparticipatie hoog in 
het vaandel. Alle positieve be-
leidsvoornemens worden onder-
steund. Maar zij waken ervoor 
dat de WMO niet gebruikt wordt 
als een bezuinigingsinstrument. 
De WMO-raad maakt zich ech-
ter zorgen om de stapeling van 
maatregelen voor de kwetsbare 
burgers in Velsen. 
In 2012 heeft WMO-raad Vel-
sen zich gebogen over tientallen 
onderwerpen en vergaderd met 
projectgroepen in en buiten de 

gemeente. Een greep uit de on-
derwerpen: WMO-uitvoerings-
programma, De Kanteling, Wel-
zijn Nieuwe Stijl, Jeugdbeleid, 
Mantelzorg, Nota Lokaal Anti 
Discriminatiebeleid en Aanbeste-
dingen bij Hulp bij het Huishou-
den. Adviezen die de WMO-raad 
heeft uitgebracht gingen onder 
meer over beleidsnota’s: de Kan-
teling ‘Op eigen kracht’, Jeugd- 
en Onderwijsbeleid; Perspectief-
nota; Kadernota Integrale Infor-
matie, Advies en Cliëntonder-
steuning en Beleidsregels Maat-
schappelijke Ondersteuning.
Tegenwoordig wordt de WMO-
raad in Velsen al bij het voortra-
ject van het beleid betrokken. 
Voorheen kon de WMO-raad 
vaak pas haar advies geven na-
dat een nota of beleid ambtelijk 
was voorbereid en het college 
was besloten. Het volledige jaar-
verslag kan digitaal worden op-
gevraagd bij wmo-raad@welzijn-
velsen.nl.
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Nieuw cultuurbeleid
Velsen – In de conceptno-
ta Kunst- en Cultuurbeleid 2014 
tot 2017 van de gemeente Vel-
sen staan een aantal nieuwe uit-
gangspunten. De conceptnota 
wordt nu voor inspraak vrijgege-
ven. Ook worden in een rondeta-
felgesprek relevante partijen ge-
vraagd naar hun mening. Na de 
inspraakreacties wordt de nota 
aangepast voorgelegd aan de ge-
meenteraad.
Een van de veranderingen in het 
beleid is het meetbaar maken van 
het cultuurbeleid, zodat doelstel-
lingen beter kunnen worden ge-
evalueerd. Het college wil een be-
tere verbinding tussen cultuur en 
welzijn, daarom worden in de ko-
mende beleidsperiode gezamen-
lijke activiteiten opgenomen in 
het aanbod. Wat betreft cultuur-
educatie wordt op tien basis-
scholen begonnen met het op-
zetten van doorgaande leerlij-
nen en menu’s voor cultuuredu-
catie. Daaraan vast zit een scala 
van maatregelen om leerkrach-
ten en cultuuraanbieders te coa-
chen om dit doel te bereiken. Een 
andere doelstelling is het vergro-
ten van ontwikkelingskansen voor 
jongeren. Om het cultuuraanbod 

te kunnen realiseren is bunde-
ling van (regionale) krachten van 
groot belang. Hoe dat bestuur-
lijk kan wordt de komende pe-
riode onderzocht. Zorgen heeft 
de gemeente Velsen over de ruï-
ne van Brederode, zij wil het kas-
teel graag openbaar toegankelijk 
houden. Samen met de provin-
cie wordt nu nagedacht over ini-
tiatieven hiertoe. Festivals zijn ook 
voor de gemeente van belang. In 
dit najaar kan Velsen kennis ma-
ken met iets nieuws: een opera-
festival, in de Stadsschouwburg.
In de Cultuurnota van de provin-
cie Noord-Holland zijn drie the-
ma’s uitgewerkt waarmee het 
aanwezige cultureel erfgoed be-
houden moet worden. Het gaat 
dan ook om landschappen, mo-
numenten en organisaties, zo-
als ProBiblio. Ook de provincie 
wil het cultureel aanbod in kaart 
brengen, wat moet helpen bij het 
bereikbaar maken van cultuur 
voor alle bewoners. De provin-
cie heeft een aantal cultuursub-
sidies beëeindigd: zoals die voor 
Beeckestijn Pop en Flitsprojecten 
op scholen. Er zijn nog wel sub-
sidiemogelijkheden voor regiona-
le projecten.

Wisselvalligheid blijft
Aan een opvallend lange perio-
de van droogte is een einde ge-
komen. Ook de komende tien 
dagen lijkt het overwegend wis-
selvallig te blijven. Toch is op 
sommige locaties in Noord-Hol-
land bijvoorbeeld nog 250-300 
millimeter water nodig om de 
droogte op te lossen. 
Tot donderdag speelde een 
koude bovenlucht met tempera-
turen tot 25 graden in combina-
tie met relatief warm Noordzee-
water een belangrijke rol in ons 
weerbeeld. Zo nu en dan trok-
ken stevige buien over. Het was 
ook aan de koele kant met bui-
ten de buien om als de zon er 
goed bijkwam nog bijna 18 gra-
den. In een actieve buienhaard 
viel het kwik snel terug naar 
een graad of 12-13. Bij deze 
buien kwam ook onweer voor, 
evenals flinke windstoten (85 
km/uur.)
Op donderdag en vrijdagoch-
tend bevinden we ons op ‘n 
vluchtheuveltje van hoge druk 
en is het beter weer in onze re-
gionen. Toch blijft de atmosfeer 
zo onstabiel dat er nog wel een 
bui kan komen. 
Later op vrijdag komt de vol-
gende storing weer langszij en 
ook op zaterdag is dat waar-
schijnlijk het geval met enige 

tijd regen van betekenis en vrij 
veel wind later. De zondag zou 
dan weer wat beter weer moe-
ten opleveren met wat zon en 
droge(re) condities.
Op de wat langere termijn oogt 
het verre van stabiel en de kans 
is tamelijk groot dat het on-
bestendige weer wel eens zou 
kunnen doorgaan tot rond 22 
september. Daarna zou een cor-
ridor van hoge druk op de voor 
ons juiste plaats een einde kun-
nen maken aan de wisselvallige 
en te koele fase. Mocht dat soli-
de hoog inderdaad komen, dan 
kunnen we ons gaan opmaken 
voor wellicht een ‘indian sum-
mer’. Dat is overigens een Ame-
rikaans begrip waarvoor niet 
echt een synoniem bestaat in 
Nederland, maar de term wordt 
dikwijls te pas en te onpas ge-
bruikt. Een passend Nederlands 
woord hiervoor bestaat na-
melijk niet. ‘Oudewijvenzomer’ 
komt misschien nog het dichtst 
in de buurt, maar kalendertech-
nisch bekeken is dat dan weer 
onjuist.

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl       

de IJmondiale weerman

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

Velsen got talent!
Velserbroek - De scholen zijn 
voor iedereen weer begonnen 
in Velsen. Zo ook voor de Vel-
serbroekse artist Lynn Spoor. Zij 
heeft een drukke, artistieke, va-
kantie achter de rug en heeft en-
kele successen bijgeschreven op 
haar, toch al imponerende, cv.
Lynn is deze week ‘world wi-
de Pencil Artist of the week’ ge-
worden. Zij heeft dit bereikt met 
haar artistieke potloodtekenin-
gen van bekende personen. Zo 
tekende zij in de vakantie Afro-
jack, Headhunterz, Niall Horan 
(One Direction), Armin van Bu-
ren, Tiësto, David Guetta en de 
rustgevende Buddha.
Met veel van deze bekende per-
sonen heeft Lynn direct contact 
via sociaal media. Haar impone-
rende lijst van bekende perso-
nen die haar volgen via Twitter 
breit zich snel uit.
Lynn is 3 jaar geleden begonnen 
met potloodtekenen en heeft 

zich snel ontwikkeld tot de top 
van de wereld zoals uit al de re-
acties op haar website www.
lynnspoor.com blijkt. Zij had de 
discipline om honderden neuzen 
en oren te tekenen totdat zij per-
fect waren. Er is reeds een expo-
sitie geweest in de stadschouw-
burg Velsen van haar werk welke 
in combi was met optreden van 
diverse artiesten onder supervi-
sie van Koen van der Wel. SBS 
shownieuws heeft ook een item 
gemaakt van de uitreiking van 
een portret tekening aan Lieke 
van Lexmond welke uitgezonden 
is in prime time van de late edi-
tie. Zo is er ook een tekening ge-
veild voor War Child door Ruud 
de Wild en wilt u Lynn volgen? 
er komen regelmatig artikeltjes 
voorbij op de Facebook pagina 
van Lynn Spoor Art en tevens op 
‘je bent IJmuidenaar als’.
Kortom Velsen mag trots zijn op 
een talent zoals Lynn.

Dit weekeinde in Oud-Velsen
Monumentendagen
Velsen-Zuid - In oud-Velsen 
zijn dit weekeinde de Monumen-
tendagen met veel activiteiten 
van Stichting het Dorp Velsen. 
Rondleidingen door het dorp 
met Siem Schaafsma en Andries 
Vonk. In een klein uur de belang-
rijkste gebouwen. Zaterdag om 
14.30 uur en zondag 12.30 tot 
13.30 en 14.30 tot 15.30 uur. Ver-
zamelen bij de kerk.
In de Engelmunduskerk kun 
je onder meer de fraaie 17de 
eeuwse kanselbijbel bewonde-
ren en een 16de eeuwse geld-
kist. Ook interessant is het reis-
verslag van kunstenares Cari-
na Mathot van de pelgrimsrou-
te naar Santiago de Composte-
la. Beide dagen open van 13.00 
tot 16.00 uur. Er zijn rondleidin-
gen en films te zien: zaterdag om 
13.30 en zondag om 13.30  en 
15.30 uur.

De Loge, Torenstraat 2. Enkele 
leden van de loges, de weefsters 
en vrijmetselaren, zullen beide 
dagen aanwezig zijn om je over 
hun eeuwenoude mystieke tradi-
ties te vertellen. Beide dagen van 
11.00 tot 16.00 uur.
pARTerre, Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7: Het Kun-
stenaars Collectief Velsen houdt 
zijn jaarlijkse expositie, een mooi 
overzicht: schilder-, beeldhouw-
werk, keramiek en fotografie.  
Zaterdag: 13.00 tot 17.00 en zon-
dag van  12.00 tot 17.00 uur. Wie 
dat leuk vindt kan  zondag een 
draai aan de spirograaf geven, 
waardoor een onverwachte te-
kening ontstaat, die meegeno-
men mag worden. 
Tijdens dit weekend wordt ook 
de nieuwe brochure over het 
dorp Velsen gepresenteerd. Zie 
ook www.dorpvelsen.nl.

‘Dag van de 
Vrijmetselarij’ 
Velsen-Zuid - Al sinds een aan-
tal jaren wil de landelijke vrijmet-
selarij meer openheid geven over 
haar activiteiten. Daarom openen 
op zaterdag 14 september tijdens 
de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ al-
le loges in Nederland hun deuren 
voor het grote publiek. Voor geïn-
teresseerden een unieke kans om 
ook de Velsense Loge De Hoek-
steen te leren kennen. De Ne-
derlandse Orde van Vrijmetsela-
ren gooit de deuren open. Ook in 
Velsen. Veel mensen kennen het 
woord vrijmetselarij, maar weinig 
mensen weten wat het inhoudt. 
Of zij hebben er een volstrekt ver-
keerde voorstelling van. Daarin 
wil de broederschap verandering 
brengen en stelde daarom de ‘dag 
van de Vrijmetselarij’ in, elk jaar op 
de tweede zaterdag van septem-
ber. OP zaterdag 14 september is 
er daarom open huis bij loge De 
Hoeksteen, gevestigd in Toren-
straat 2a in Velsen-Zuid. Vrijmet-
selarij gaat om geestelijke verdie-
ping. Hierdoor leert iemand zich-
zelf beter kennen, waardoor hij 
zich constructief kan inzetten voor 
een betere samenleving. Hier-
bij geldt het adagium ‘verbeter de 
wereld; begin bij jezelf’. De vrijmet-
selaar erkent de hoge waarde van 
de menselijke persoonlijkheid, de 
gelijkwaardigheid van alle men-
sen, ieders recht om zelfstandig 
te zoeken naar waarheid en ieders 
verantwoordelijkheid voor zijn ei-
gen doen en laten. Transitie -over-
gang- is een kernbegrip in de vrij-
metselarij. De weg naar het bete-
re in henzelf is voor vrijmetselaren 
de symbolische weg naar het licht. 
Vrijmetselaren geloven, ieder op 
eigen wijze, dat er meer is tussen 
hemel en aarde dat de mensheid 
beweegt, een zogenoemd ‘ho-
ger beginsel”. Iedere vrijmetselaar 
staat het daarbij vrij dit naar ei-
gen inzicht verder in te vullen. De 
één gelooft in een god, een ander 
in samenhangende natuurkrach-
ten en de volgende in het hoge-
re in zichzelf of in zijn geweten. 
Vrijmetselarij is geen geloof, maar 
de broederschap is wel levensbe-
schouwelijk. Geïnteresseerd in de 
vrijmetselarij? De deuren van loge 
De Hoeksteen staan van 10.00 tot 
16.00 uur open. Zie ook www.vrij-
metselarij.nl/dehoeksteen of www.
dagvandevrijmetselarij.nl.

Santpoort-Noord - Tijdens een 
snelheidscontrole afgelopen za-
terdagmiddag op de N208 on-
der Santpoort-Noord moesten 
vier bestuurders hun rijbewijs in-
leveren omdat zij meer dan vijf-
tig kilometer sneller reden dan 
de toegestane 70 km per uur. De 
snelheden varieerden tussen de 
127 en 190 km per uur, met an-
dere woorden tussen de 57 en 
120 km te snel. De absolute re-
cordhouder reed 190 op zijn mo-
torfiets. 

Snelheid-
controle
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Velsen – Per 1 januari 2013 zijn 
alle ‘subsidiebanen’ in Velsen 
stopgezet. De PvdA wilde weten 
hoe het staat met de afwikkeling 
en gevolgen hiervan. Wethouder 
Vennik laat weten dat het ging om 
vierentwintig personen in twaalf 
organisaties, die dankzij subsi-
dies een baan hadden. Acht per-
sonen konden gewoon in dienst 
van dezelfde organisatie blij-
ven, bij twee van de acht is ech-
ter wel het aantal uren terugge-
draaid. Verder is een medewerker 
nog tijdelijk in dienst van de orga-
nisatie. Een persoon is met pensi-
oen gegaan en zes medewerkers 
hebben gebruik gemaakt van de 
60+ regelint waardoor hun werk 
gegarandeerd is tot hun pensio-
nering. Twee medewerkers wilden 
geen bemiddeling en hun werk-
zaamheden zijn gestopt. Twee an-
dere medewerkers zijn momen-
teel langdurig ziek en derhalve in  
het arbeidsongeschiktheidscir-
cuit opgenomen. Uiteindelijk zijn 
vier personen vanwege het stop-
zetten van de subsidie ontslagen. 
Zij maken nu gebruik van de wet 
werkloosheid.

Subsidiebanen 
stopgezet

Velsen – Wethouder Verkaik be-
zocht begin september de Europe 
Off-shore beurs in Aberdeen. Dit 
is de grootste offshore-beurs van 
Europa en de ontmoetingsplaats 
voor bedrijven, organisaties en 
overheden die met offshore te 
maken hebben. Een delegatie van 
Amports/Ayop bezoekt namens 
het Noordzeekanaalgebied jaar-
lijks deze beurs. In IJmuiden wor-
den en zijn steeds meer bedrijven 
gevestigd die werkzaam zijn in de 
offshore. Groei, innovatie en off-
shore-industrieën zijn voor Vel-
sen interessant. Ook liggen er 
nog veel kansen in de bouw en 
het onderhoud van windmolen-
parken op zee. Wethouder Verka-
ik was van 4 tot en met 6 septem-
ber op de beurs. Hij was onder 
meer uitgenodigd voor de recep-
tie die de AYOP samen met onder 
meer de Nederlandse ambassade 
en de IRO (samenwerkingsver-
band van Nederlandse olie- en 
gasbedrijven) organiseerde. Als 
wethouder is hij de aangewezen 
persoon om de sterke punten van 
Velsen onder de aandacht van or-
ganisaties en bedrijven te bren-
gen.

Verkaik naar 
Offshore-beurs

IJmuiden – In de tweede helft 
van 2012 is minder horeca-over-
last geweest. In die periode zijn 
gelegenheden aan de Kennemer-
laan en de Zeeweg vaker gecon-
troleerd door de politie. De getal-
len over 2012 zijn vergeleken met 
de tweede helft van 2011.

Minder 
horeca-overlast

Noodfonds Velsen helpt
bij acute problemen

Velsen - Op dinsdag 3 septem-
ber vond in verenigingsgebouw 
De Bolder bij de Engelmundus-
kerk aan de Wilhelminakade de 
officiële ‘kick-off’ bijeenkomst 
plaats van Noodfonds Velsen. 
Het initiatief om een Noodfonds 
voor Velsenaren op te richten 
werd in 2012 door een groep 
deskundige vrijwilligers geno-
men naar aanleiding van toene-
mende berichten van hulpver-
leners, dat zij in acute noodsi-
tuaties niet voldoende snel on-
dersteuning kunnen bieden. In 
deze onvoorziene situaties kun-
nen mensen in financiële nood 
niet, niet meer of onvoldoen-
de beroep doen op bestaan-
de voorzieningen of vraagt het 
doen van een aanvraag een 
lange doorlooptijd als gevolg 
van wet- en regelgeving.
De nieuwe organisatie Nood-
fonds Velsen, die geheel draait 
op vrijwilligers, opereert onder 
de verantwoordelijkheid van 
Stichting Welzijn Velsen en kan 
op verschillende manieren on-
dersteunen. Te denken valt aan 
het geven van informatie over 
bestaande regelingen, het be-
middelen tussen vraag en aan-
bod, het bieden van overbrug-
gingskredieten en het beta-
len van rekeningen anders dan 
lang lopende schulden. Voor de 
uitvoering van het Noodfonds is 
een vijfhoofdige stuurgroep ge-
formeerd die bestaat uit San-
ne Mokveld, Jan Pieter Schoon, 
Mike Finch, Ans Otten en Frou-

kje Stam. Jan Pieter Schoon 
wees er in zijn openingswoord 
nog eens nadrukkelijk op dat 
hulp vanuit het Noodfonds in 
principe éénmalig is. ,,En u 
moet hierbij niet denken aan 
een forse, financiële injectie, 
maar bijvoorbeeld aan een eer-
ste tas boodschappen of een 
matrasje voor de kinderen om 
op te slapen’’, hield hij zijn ge-
hoor voor. De geldelijke midde-
len om dit te kunnen realise-
ren komen momenteel van do-
nateurs en relaties waaronder 
de Velsense Woningbouwver-
enigingen en kerkelijke instan-
ties. ,,Waar we bijzonder blij 
mee waren was de opbrengst 
van het tweede haringvaatje  
(69.000 euro) waarvan de helft 
als donatie voor ons Noodfonds 
is gedaan. Dit is een onge-
looflijk mooi bedrag waarmee 
we veel goede dingen kunnen 
doen’’, aldus Schoon. 
Het is ook mogelijk om vriend 
of partner te worden van Nood-
fonds Velsen door een be-
drag over te maken op reke-
ningnummer 11.66.60.554 van 
Stichting Welzijn Velsen o.v.v. 
Noodfonds Velsen. 
Ingeval van een structurele bij-
drage kan als particulier een 
machtigingsformulier worden 
gedownload op: www.nood-
fondsvelsen.nl. Vriend worden 
kan al vanaf 2,50 per maand 
en bedrijven kunnen zich aan-
melden via de website voor het 
Partnerplan.

Winkeliers bedenken 
innovatief plan
IJmuiden - Een aantal leden van 
Stadscentrum IJmuiden hebben 
de koppen bij elkaar gestoken 
met als belangrijkste doel: inno-
vatie. Gezamenlijk zijn zij tot een 
plan gekomen dat op dinsdag 24 
september aan de leden wordt 
gepresenteerd. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
het Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid en begint om 19.30 uur. De 
leden hebben inmiddels een uit-

nodiging ontvangen. Niet-leden 
zijn ook van harte welkom. Wel-
licht trekt het idee van een totaal 
nieuwe aanpak deze onderne-
mers over de streep om alsnog 
lid te worden. Nieuwsgierig ge-
worden?
De ondernemers u graag op de-
ze avond in het Tata Steel Sta-
dion! Voor meer informatie kunt 
u bellen met Luuk Ris, telefoon 
0255-515668.

Rabobank verwacht 
1500 fietsers aan start

Velsen - Verenigingen die klant 
zijn van Rabobank Velsen en Om-
streken kunnen zondag 15 sep-
tember maximaal 300 euro bij el-
kaar fietsen voor de clubkas. De 
Rabobank Sponsorfietstocht is on-
geveer 30 kilometer lang en loopt 
langs allerlei mooie plekken in het 
werkgebied van de bank. Er ver-
schijnen 75 verenigingen aan de 
start en daarmee verwacht de 
bank circa 1500 fietsers!
Rabobank is een coöperatieve 
bank en heeft maatschappelijke 
betrokkenheid hoog in het vaan-
del staan. Dit komt onder ande-
re tot uiting door te investeren in 
de lokale samenleving, het Coö-
peratiefonds en de sponsoractivi-
teiten zijn hier mooie voorbeelden 
van. Met deze bijzondere fiets-
tocht biedt de bank verenigingen 
en stichtingen de mogelijkheid om 
op een eenvoudige en sportieve 
manier zelf een financiële bijdra-
ge te verdienen.
De Rabobank Sponsorfietstocht is 

bedoeld voor verenigingen, stich-
tingen of maatschappelijke instel-
lingen zonder winstoogmerk, met 
een overwegend recreatief karak-
ter. Deelnemers kunnen starten 
bij tennisvereniging LTC De Hee-
renduinen in IJmuiden of bij TV 
Spaarndam in Spaarndam. Langs 
de route bevinden zich stempel-
posten waar iets gedronken kan 
worden, een sanitaire stop kan 
worden gemaakt of waar de fiets-
banden kunnen worden opge-
pompt of geplakt.
Dit jaar reikt de Rabobank ook 
een prijs uit aan de meest origi-
nele fietsploeg van Velsen en om-
streken. Men verwacht veel mooi 
uitgedoste teams! Het weer be-
looft goed te worden en het wordt 
ongetwijfeld een gezellige dag. U 
bent van harte welkom om langs 
te komen en de fietsers aan te 
moedigen.
Zie ook www.rabobank.nl/velsen 
of volg de bank op Twitter: @Ra-
boVelsen.

25 Jaar logopedie
in Velserbroek

Velserbroek - Logopedieprak-
tijk Velserbroek viert feest. Deze 
maand is het al weer 25 jaar ge-
leden dat de praktijk zich aan-
sloot bij het toen net opgerichte 
Gezondheidscentrum Velserbroek. 
Samen met de pionierende huis-
arts, apotheker en verloskundige 
zette de toenmalige logopedist de 
schouders onder het vormgeven 
van een verantwoorde gezond-
heidszorg in de nog jonge wijk.
25 Jaar later is het gezondheids-
centrum uitgegroeid tot een van 
de grootste van het land, waar-
in talloze disciplines intensief sa-
menwerken ten behoeve van een 
kwalitatief hoge zorg die aansluit 
bij de laatste ontwikkeling binnen 
de gezondheidszorg.
Dit geldt zeker voor de maatschap 
logopedie, welke inmiddels uit drie 
logopedisten bestaat. De logope-
die heeft zich met name de laat-
ste jaren enorm ontwikkeld en lo-
gopedisten Laura de Haas, Jose 
Jutjens en Annette Kolvenbag vol-
gen de laatste ontwikkelingen bin-
nen hun vak nauwgezet. Zij rich-

ten zich hierbij op een zeer breed 
gebied en bieden zorg bij pro-
blemen betreffende taal, spraak, 
stem, gehoor, stotteren, mondge-
drag, lezen en schrijven , eten en 
drinken. De hulp richt zich op al-
le leeftijden, van ouderen tot zeer 
jonge kinderen en hun ouders. An-
ders dan vroeger wordt nu voor-
al uitgegaan van de hulpvraag van 
de cliënt en wordt samen met hen/ 
de ouders in kaart gebracht wat de 
beperkingen zijn en hoe deze het 
dagelijks leven belemmeren. Ver-
volgens wordt middels een geza-
menlijk plan van aanpak getracht 
bv. de woordenschat te vergroten, 
de uitspraak van moeilijke klanken 
te vergemakkelijken of het stem-
geluid te verbeteren. De logope-
disten zien met plezier uit naar de 
komende 25 jaar. Ieder met vra-
gen wordt van harte uitgenodigd 
eens langs te komen, te bellen of 
te mailen. Logopediepraktijk Vel-
serbroek, Aletta Jacobsstraat 208, 
telefoon 023-5201262/64 en logo-
pedie@velserbroek.info. Zie ook 
www.velserbroek.info.
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Kids boutique Minimiks 
opent haar deuren

Santpoort-Noord - Webshop eigenaresse Karin Lürsen opende op za-
terdag 7 september om 10.00 uur haar eigen kids boutique Minimiks. In 
haar winkel aan de Hoofdstraat 208 vindt men alles op het gebied van 
hippe kinderkleding, interieur en verzorgingsproducten. Oktober vorig 
jaar opende Karin al haar virtuele deuren van haar online conceptstore 
Minimiks, maar dat smaakte naar meer. Naast haar webwinkel open-
de ze verschillende pop-up shops en nam ze deel aan diverse markten.
Door het contact met klanten en de energie van de ouders met kids die 
de pop-up shops bezochten, werd het Karin duidelijk dat ze het per-
soonlijke contact miste.
Al jaren had ze een pandje op het oog in het centrum van Santpoort-
Noord, door winkeliers ookwel de ‘PC Hoofdstraat van Santpoort’ ge-
noemd, om daar ooit haar eigen winkel te openen. Toen dat pand een 
aantal weken geleden plotseling vrij kwam, twijfelde ze geen moment. 
,,Een droom die uitkomt. Ik
heb altijd mijn eigen winkel willen starten en waar kan dat nu beter dan 
in het favoriete straatje van Santpoort”, aldus Karin.
Naast de kinderkleding merken NUNUNU, Mói en Kids on the Moon, 
gaat Karin deze winter ook de populaire labels Mini Rodini, Mini & Maxi-
mus, I Dig Denim en Munster verkopen.
Ook zijn bij Minimiks items van Ferm Living, houten fietsjes van Early Ri-
der en de kinderbedjes van Sebra te koop.
De kids boutique is heel overzichtelijk ingedeeld. Op de begane grond is 
er voornamelijk kinderkleding tot en maat 128 te vinden en leuke kraam-
cadeautjes. Binnenkort wordt de eerste verdieping ingericht met com-
plete kamertjes voor inspiratie en zodat de klant direct ziet wat hij koopt. 
De openingstijden van kids boutique Minimiks zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag 14 september geeft kids boutique Minimiks 10% korting haar 
gehele nieuwe collectie!

Dreijer bekritiseert HOV
Velsen - Raadslid Beryl Dreijer, 
van de gelijknamige fractie, heeft 
een aantal kritische vragen ge-
steld over het HOV. Zij baseert 
zich op cijfers uit de IJmuider 
Courant. Daaruit concludeert zij 
onder meer dat de kosten voor 
het HOV steeds hoger worden 
terwijl de tijdwinst van de ho-
gesnelheidslijn steeds kleiner 
wordt. Ook zou de reizigersgroei 
inmiddels veel minder zijn. Zij is 
bovendien verbijsterd over het 
gegeven dat de businesscase uit 
2006 nog steeds ten grondslag 
ligt aan de motivatie om het pro-
ject uit te voeren. 
Het college heeft daarom op-
nieuw uitleg gegeven over de 
verantwoordelijkheid van de ge-
meente Velsen over het HOV. De 
gemeente Velsen heeft zich in-
dertijd aangesloten bij dit Regio-
netproject van provincie Noord-
Holland om een verbinding van 
IJmuiden naar Haarlem en ver-
der te bestendigen via lijn 75. 
Het gaat niet alleen om een ef-
ficiënte vervoerverbinding, maar 
ook om de mogelijkheid om in-
frastructuurprojecten eerder en 
groter te kunnen uitvoeren met 
hulp van de provincie. Door het 
HOV wordt de kwaliteit van de 
wegen verbeterd en de veilig-
heid voor weggebruikers (vooral 
fietsers) vergroot. Door het HOV 
wordt het doorgaande verkeer 
in Santpoort en Driehuis ont-

moedigd en dat was een wens 
van de bewoners. Er zijn diver-
se reconstructies in HOV-projec-
ten gerealiseerd om aan de wen-
sen van omwonenden tegemoet 
te komen. 
Verder zegt het college dat er 
helemaal geen ‘businesscase’ is. 
Wel heeft de provincie Noord-
Holland via Regio-net (tegen-
woordig R-Net) onderzoek ge-
daan naar buslijnen 73 en 75 
in de IJmond. Alleen buslijn 75 
kwam hieruit naar voren om te 
worden opgewaardeerd naar 
een hogesnelheidslijn. Het colle-
ge vindt dat er voldoende wordt 
toegezien op risicomanage-
ment en financiering van het 
HOV. Het college vindt niet dat 
hier geld wordt verspild. Desge-
vraagd antwoordde het college 
dat niet zal worden afgezien van 
het HOV, aangezien de gemeen-
teraad al in 2008 heeft besloten 
over de keuze van het tracé en in 
2010 over de gronden en de fi-
nanciering. De samenwerkings-
overeenkomst is in 2010 onder-
tekend en inmiddels is het pro-
ject in fasen al deels gereali-
seerd. Er is dus geen sprake van 
dat het HOV-project wordt stop-
gezet. Het stopzetten van het 
HOV-Velsen in deze fase zou de 
gemeente Velsen minstens 12 
miljoen euro kosten, daarin zijn 
kosten voor te realiseren projec-
teren meeberekend.

Fietsen van Marseille 
naar Maastricht
Santpoort-Noord - zaterdag 
28 september starten vrienden 
van ‘Malawi.kom’ een 9-daag-
se fietstocht van Marseille naar 
Maastricht. Een zware tocht van 
maar liefst 1300 kilometer met 
deels onervaren fietsers. Het 
idee is geboren in Café Bartje in 
Sanpoort-Noord waar enthousi-
aste stamgasten het een prach-
tig idee vonden om iets te doen 
voor een arm ziekenhuis in Ma-
lawi. 
De groep fietst zich in het zweet 
om het ziekenhuis in Malawi te 
helpen aan een hek en een ope-
ratiekamer.  Het is moeilijk voor 
te stellen hoeveel dit betekent in 

een land als Malawi. Zie www.
malawikom.org
Iets doen voor anderen die het 
minder hebben werkt blijkbaar 
aanstekelijk want inmiddels is 
het initiatief uitgebreid naar Café 
Brinkmann in Haarlem. 
Elke financiële bijdrage is meer 
dan welkom en vormt een direc-
te injectie voor het hoognodige 
hek en operatiekamer. Help de 
Malawianen en maak iets over 
op bankrekening 12.01.89.399 
(o.v.v. Ride for Malawi).
Natuurlijk bent u ook van harte 
welkom bij Café Bartje en Café 
Brinkmann, achter de bar is een 
collecte bus.

Regio – De IJmond gaat sa-
men met gemeenten en priva-
te ‘stakeholders’ de economie 
versterken door middel van het 
Regionaal Economisch Overleg 
(REO) IJmond en het Regionaal 
Economisch Bureau (REB). 
Met het ‘gebiedsprogramma 
2012-2016’  focust de IJmond 
zich op de ‘maakindustrie’, wat 
immers de grootste kracht van 
het gebied is en de meeste 
kansen tot ontwikkeling geeft. 
Vanwege de inzet van de part-
ners kan op verschillende ter-
reinen worden gewerkt aan 
verbetering. De vier grote pro-
grammalijnen zijn: stimuleren 
van innovatie en ondernemer-
schap; faciliteren van bedrijvig-
heid; verbetering van de aan-
sluiting onderwijs op de be-
hoeften van de arbeidsmarkt 
en tenslotte een goede bereik-
baarheid van de regio. Buiten 
de focus op de maakindustrie 
worden nog drie ‘plus-projec-
ten’ opgezet. Het gaat dan in 
ieder geval om de ontwikkeling 
van de cluster offshore wind-
energie en daarnaast het com-
bineren van goederenstromen 
als basis voor nieuwe bedrij-
vigheid, waarbij duurzaamheid 
en bereikbaarheid zeer belang-
rijk zijn. Een derde plusproject 
zou bijvoorbeeld het ferry- en 
cruisvervoer kunnen worden, 
maar dat wordt voorlopig nog 
opengelaten. Het REO zal op-
treden als het bestuurlijk or-
gaan dat de regie voert en zal 
gebruik maken van de bestuur-
lijke infrastructuur van IJmond 
Bereikbaar. Per jaar gaat het 
programma circa 245.000 eu-
ro per jaar kosten. De provin-
cie zal alleen projectmatig sub-
sidie verlenen, wanneer deze 
passen bij de provinciale doe-
len of speerpunten. De Kamer 
van Koophandel heeft gekozen 
voor een clusteraanpak en dus 
zullen de projecten ‘maakindu-
strie’ en de andere projecten 
prima passen in hun pakket. 

IJmond 
focust op 

‘maakindustrie’

Santpoort-Noord - Vanaf vol-
gende week start Carolien Goe-
mans weer met het geven van 
zangles in de Bovenkamer in 
Santpoort–Noord. Dat is in de 
Hoofdstraat boven de win-
kel Uit den Vreemde. Carolien 
Goemans werkt met de me-
thode Complete Vocal Techni-
que (CVT), dit is een systeem 
om in alle stijlen op een gezon-
de manier geluiden te maken. 
CVT maakt zingen begrijpelijk 
en daardoor nog leuker.  Pro-
beer eens  geheel vrijblijvend 
een proefles. Een proefles van 
een uur kost 35,00 euro. Zie ook 
www.zangschoolcaroliengoe-
man.com.

Zangles in 
Santpoort

Activiteiten Gospelkoor 
Get Together Again
Velserbroek - Gospelkoor GTA 
is het nieuwe seizoen met groot 
enthousiasme begonnen. De re-
petities zijn weer begonnen en 
de leden hebben er weer veel 
zin in!
Toch kan het koor nog wel en-
kele nieuwe leden gebruiken, 
met name bassen en sopranen 
zijn welkom. Om u te laten ken-
nismaken met het koor en het 
veelzijdige repertoire (van mo-
dern, classic gospel tot zuidafri-
kaans), organiseert het koor op 
donderdag 19 september weer 
een inloopavond waar u kennis 
kan maken met dit enthousias-

te koor. Het koor repeteert in Het 
Kruispunt, aanvang 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. GTA is ook aanwe-
zig op het Haarlemse Korenlint. 
Het koor treedt op in het Rosen-
stock-Huessy Huis aan de Ha-
gestraat om 12.30 uur en in de 
sfeervolle Waalse kerk om 15.30 
uur op het Begijnhof, beide in 
het centrum van Haarlem. Kort-
om, het culturele jaar wordt op 
een enthousiaste manier begon-
nen en belooft veel goeds voor 
het nieuwe seizoen. 
Voor informatie: mevrouw H. 
Koster, telefoon 023-5388892.
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Groene vragen 
van LGV

Velsen - Raadslid Piet van Deu-
dekom heeft namens de fractie 
van LGV vragen gesteld over het 
groenonderhoud in de gemeen-
te Velsen. Regelmatig wordt aan 
hem gevraagd waarom het groen-
beheer niet op orde is. Bovendien 
is het slecht gesteld met een aan-
tal pas aangeplante bomen. Het 
college heeft geantwoord dat in 
verband met bezuinigingen het 
groenonderhoud tijdelijk op een 
lager pitje is gezet. Maar in 2014 
is er weer meer geld beschik-
baar voor groenbeheer op kwali-
teitsniveau. Wat betreft de nieuw 
aangeplante bomen laat het col-
lege weten dat het onderhoud en 
de nazorg van een groot gedeel-
te van de jong aangeplante bo-
men de verantwoordelijkheid is 
van de aannemer. De gemeen-
te heeft de betreffende aanne-
mers hierop aangesproken. Maar 
ook de zeer koude winter, de kou 
en droogte in het voorjaar en de 
hitte en droogte van deze zomer 
hebben gezorgd voor een grote-
re uitval dan normaal bij de jon-
ge aanplant. Water verdampt snel-
ler dan de nog kleine wortelkluit 
van de bomen kunnen opnemen. 
Van Deudekom stelde ook vragen 
over ondernemers of particulieren 
die initiatieven nemen om groen 
te onderhouden of aan te plan-
ten. De gemeente zegt hiertoe al-
le gelegenheid te bieden, via een 
convenant tussen gemeente en 
de betreffende partij. In bepaalde 
straten gebeurt dit al. De gemeen-
teraad heeft bovendien een motie 
aangenomen over groenadoptie. 

Speciaal menu bij 
De Heeren van Velsen
Velsen-Zuid - Petra en Lucien 
van der Wal zijn de uitbaters  van 
het bekende en op een fraaie lo-
catie gelegen restaurant De Hee-
ren van Velsen aan de Meervliet-
straat 62 in Velsen-Zuid. ,,We zit-
ten hier al heel lang’’, vertelt Lu-
cien. ,,Volgend jaar is het 20 jaar 
geleden dat we dit restaurant 
overnamen dat toen nog bekend 
was als pannenkoekenrestau-
rant.” En Petra vult aan: ,,Maar na 
een aantal jaren wilden we toch 
wat anders. In 2006 hebben we 
de zaak grondig verbouwd en 
voorzien van een compleet nieuw 
interieur waarna ook de pannen-
koeken van de menukaart zijn 
verdwenen.”
De huidige menukaart biedt 
een riante keuze aan smakelij-
ke voor-, hoofd- en nagerech-
ten waarbij de hoofdgerechten 
worden geserveerd inclusief uit-
gebreide garnituur. En tot me-
dio december staat er tevens 
een speciaal menu op de kaart 
onder naam ‘Rondje de Heeren’. 
,,Dit menu omvat een compleet 
3-gangen diner waarbij de gas-
ten een keuze kunnen maken uit 

een voor-, hoofd- en nagerecht 
van de menukaart voor de speci-
ale prijs van 35 euro’’, licht Petra 
toe. ,,En mochten gasten speciale 
wensen hebben, bijvoorbeeld ve-
getarisch of glutenvrij, dan kan ik 
daar rekening mee houden. Wel 
hoor ik het graag even van te vo-
ren’’, voegt Lucien toe.
De gezellig ingerichte serre biedt 
tevens de mogelijkheid om met 
een grotere groep of met een fa-
milie etentje, apart van de overi-
ge gasten te dineren. Restaurant 
De Heeren van Velsen is geopend 
van woensdag tot en met zondag 
vanaf 16.00 uur. Voor groepen 
vanaf 20 personen is het ook mo-
gelijk om op maandag of dinsdag 
gebruik te maken van de facilitei-
ten van het restaurant. En tijdens 
de Open Monumentendagen op 
14 en 15 september en tijdens de 
Jaarmarkt op 28 september ope-
nen Petra en Lucien ’s morgens 
om tien uur al de deuren.
Op de website: www.deheeren-
vanvelsen.nl staat nog meer in-
formatie en reserveren kan te-
lefonisch onder nummer: 0255-
531717.

Informatieavond 
over vrijwilligerswerk
IJmuiden - Op woensdag 16 ok-
tober 2013 organiseren Velisena 
Advocatuur en Zicht Risico- en 
Verzekeringsadviseurs uit IJmui-
den een informatieavond met 
betrekking tot de juridische- en 
verzekeringstechnische aspec-
ten van vrijwilligerswerk.
Doel van deze bijeenkomst is om 
bestuurders van sportverenigin-
gen en vrijwilligersorganisaties 
inzicht te geven in de juridische 
wereld van vrijwilligerswerk, wel-
ke risico’s loop je als bestuurder 
en hoe moet je omgaan met aan-
sprakelijkstellingen?
Erik de Groot, advocaat: ,,Be-
stuurders lopen soms juridische 
risico’s waarvan ze geen idee 
hebben.”
Dick Slieker, verzekeringsadvi-
seur: ,,Het is van belang inzicht 

in de risico’s te hebben zodat je 
een goede afweging kunt maken 
wat je wel en wat je niet verze-
kert.”
Bestuurders van sportverenigin-
gen en vrijwilligersorganisaties 
uit Velsen (stichtingen en (sport)
verenigingen) zijn van harte uit-
genodigd om deze avond bij te 
wonen in de Bibliotheek Velsen 
aan het Dudokplein no. 16 in 
IJmuiden.
Inloop vanaf 19.00 uur. De bij-
eenkomst start om 19.30 uur en 
zal tot 21.30 uur duren. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 9 oktober via 
de mail: info@velisena.nl.
Per vereniging/stichting kun-
nen maximaal 2 personen deel-
nemen en er is plaats voor maxi-
maal 150 personen. De toegang 
is gratis.

Meer hulp en overleg 
bij schoolverzuim
Velsen – De controle op de leer-
plicht en aanvullende kwalifi catie-
plicht voor jongeren tot 18 jaar is 
een taak van de gemeente. Kinde-
ren van 5 tot 16 jaar zijn leerplich-
tig om ze goed te kunnen voor-
bereiden op hun toekomst. Jeugd 
tot 18 jaar heeft een kwalifi catie-
plicht, tot zij minimaal MBO 2 of 
een Havo-diploma heeft gehaald.
De laatste jaren zijn er verande-
ringen geweest om schoolver-
zuim te voorkomen of op te los-
sen. Zo is er op een aantal scho-
len voor voortgezet onderwijs een 
leerplichtspreekuur. En op de Dag 
van de Leerplicht wordt op basis-
scholen in groep 8 uitleg gegeven 
over wat de Leerplicht inhoudt. 
Schoolverzuim kan een signaal 
zijn voor (gezins)problematiek. 
Een Zorg Adviesteam kan door de 
leerplichtambtenaar worden in-
gezet om hulp te verlenen. Maar 
ook wordt steeds vaker een Mul-
ti disciplinair Overleg gehouden 
met betrokken partijen om tot een 
oplossing te komen. Omdat deze 
werkwijze vruchtbaar is gebleken 
wordt dit vaker ingezet. De Onder-
wijsinspectie heeft toezicht op na-
leving van de Leerplichtwet over-
gedragen aan de schoolhoofden. 
Leerplichtambtenaren hebben een 

meer signalerende rol gekregen. 
De Raad voor de Kinderbescher-
ming heeft in maart van dit jaar 
een nieuwe richtlijn opgesteld 
waarbij de nadruk van handelen 
bij schoolverzuim sterker wordt 
gelegd op hulpverlening dan op 
handhaven en straffen. Dat geldt 
dan vooral bij achterliggende 
problematiek. Als het over ‘luxe 
schoolverzuim’ gaat, dus buiten de 
schoolvakantie ongeoorloofd op 
vakantie gaan, kan de leerplicht-
ambtenaar proces verbaal opma-
ken tegen de ouders.
Twee leerplichtambtenaren in de 
gemeente Velsen zijn dit jaar op-
geleid als aandachtsfunctionaris-
sen bij huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. 
Met het NOVA College zijn afspra-
ken gemaakt over uitvallende leer-
lingen. En er is een actie waarbij 
eerstejaarsleerlingen MBO wor-
den gebeld als zij niet verschijnen 
op hun eerste lesdag. En ook komt 
er aandacht voor zogenaamde 
thuiszitters, al gaat het hier alleen 
om leerlingen met een schoolbin-
ding. Uit het jaarverslag Leerplicht 
2012-2013 bleek overigens dat het 
grootste aantal schoolverzuimers 
voorkomen op het MBO en VM-
BO.

Schaatsvereniging 
Velsen weer van start

Velsen - Ondanks de hoge tem-
peraturen zijn de mensen van 
schaatsvereniging Velsen alweer 
volop bezig met de voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen. Ook 
op het ijs moet het de komende 
winter weer genieten worden.
Op zaterdag 5 oktober gaat 
Schaatsvereniging Velsen weer 
van start met schaatslessen 
voor de jeugd van 6 tot en met 
14 jaar. De schaatslessen wor-
den op zaterdagochtend van 8.20 
tot 9.20 uur gegeven op de over-
dekte kunstijsbaan in Haarlem. 
De deelnemers aan de schaats-
cursus worden naar gelang hun 
vaardigheid op het ijs inge-
deeld in groepen die onder lei-
ding staan van ervaren instruc-
teurs. De volledige cursus duurt 
tot en met zaterdag 8 maart 2014 
en leidt op voor een schaatsvaar-
digheidsbewijs of een schaatsdi-
ploma. Op de laatste dag wordt 
de cursus traditioneel afgesloten 
met een elfdorpenstempeltocht. 
Belangstellenden voor het jeugd-
schaatsen kunnen zich opge-
ven via www.schaatsvereniging-
velsen.nl of bij Saskia Demoed, 
Floraronde 80, 1991 HL Velser-
broek, telefoon 023-5259801 of 
bij Tini Looijaard, van Dalenlaan 
67, 2082 VC Santpoort-Zuid, te-
lefoon 023-5377856. Scholieren 
die twijfelen of schaatsen wel de 
sport voor hen is, kunnen zich via 
de Jeugdsportpas opgeven voor 
4 proefl essen in oktober en no-
vember en ervaren hoe leuk het 

kan zijn.
Voor jeugdleden die in voorgaan-
de seizoenen de cursus met goed 
gevolg hebben doorlopen en voor 
gevorderden biedt schaatsver-
eniging Velsen de mogelijkheid 
om aan wedstrijden deel te ne-
men. Dit gaat in combinatie met 
trainingen die vanaf maandag 7 
oktober 2013 gegeven worden 
op maandagavond van 18.50 tot 
19.55 uur en op woensdagavond 
van 17.30 tot 19.00 uur onder lei-
ding van gediplomeerde trainers. 
Aanmelding voor en informa-
tie Zie  www.schaatsvereniging-
velsen.nl of via Rob ten Hoorn, 
Maasstraat 89, 1972 ZC IJmui-
den, telefoon 0255-532507.
Voor recreanten heeft schaats-
vereniging Velsen de mogelijk-
heid om vanaf dinsdag 8 oktober 
op dinsdag- of vrijdagavond van 
22.00 tot 23.00 uur onder deskun-
dige begeleiding en in samen-
werking met IJsclub Nova Zem-
bla aan conditie en schaatstech-
niek te werken zodat U als het 
gaat vriezen klaar bent voor de 
natuurijstochten. Speciaal voor 
de senioren is er vanaf donder-
dag 3 oktober op donderdag-
middag van 14.00 tot 15.00 uur 
de gelegenheid om de condi-
tie en schaatstechniek op peil 
te houden. Meer informatie over 
het recreatieschaatsen via www.
schaatsverenigingvelsen.nl of bij 
de secretaris Bert Al, Waterlelie 
28, 1991 GD Velserbroek, tele-
foon 023-5386180.

IJmuiden - Problemen met coca-
ine of andere drugs? Er is een op-
lossing: Cocaïne Anonymous start 
een groep in IJmuiden. Maak je 
je weleens zorgen over de hoe-
veelheden drugs die je gebruikt? 
Vraag je jezelf af of je misschien 
verslaafd bent? Worden vakanties 
en vrije dagen bedorven door te-
veel gebruiken of  drinken? Ver-
oorzaakt je drugsgebruik fi nan-
ciële problemen, of nare situaties 
op het werk of met familie? Wil je 
minderen of stoppen, maar lukt 
het je niet het onder controle te 
krijgen? Weet je dat je verslaafd 
bent, heb je al talloze stoppogin-
gen achter de rug, maar krijg je 
het toch niet voor elkaar om ge-
stopt te blijven? Je bent niet de 
enige. Cocaïne Anonymous biedt 
een bewezen succesvolle metho-
de om van drugs- en alcoholver-
slaving af te komen. Het is opge-
zet als een zelfhulpgroep voor en 
door ex-verslaafden. Iedere zon-
dagavond is er een bijeenkomst 
van 19.00 uur tot 20.00 uur, adres: 
Vareniusstraat 3, IJmuiden. Be-
langstellenden kunnen gewoon 
langskomen; eerst bellen mag 
ook. Voor meer info: www.ca-hol-
land.org, hulp- en infolijn: 06 1019 
2770,  info@ca-holland.org.

Cocaïne 
Anonymous





Driehuis - Voor bewoners en 
medewerkers van Serviceflat De 
Luchte in Driehuis stonden de af-
gelopen jaren in het teken van 
een grondige renovatie. Gevolg 
is dat de serviceflat haar 40-jarig 
bestaan viert in een geheel ver-
nieuwde ambiance. Op maandag-
morgen 16 september geeft be-
stuursvoorzitter Jan Koelers met 
het hijsen van de vlag het start-
sein van de feestelijke activiteiten 
die tot en met 20 september zullen 
plaatsvinden.
Margreet Vink, directeur van De 
Luchte, is content met de ver-
nieuwde situatie. ,,Het heeft wel 
even geduurd en heeft met na-
me van onze bewoners veel ge-
duld gevraagd, maar het resultaat 
mag er zijn. De entree en de recre-
atiezaal hebben een complete me-
tamorfose ondergaan. Regelma-
tig krijgen we te horen dat mensen 
al blij worden als ze bij ons bin-
nenkomen en dat zie ik echt als 
een enorm compliment. Komen-
de week vieren we onze 40ste ver-
jaardag dan ook in een omgeving 
die klaar is voor de toekomst.”
Het voordeel van ‘verzorgd wo-
nen’ in Serviceflat De Luchte is dat 
ouderen elkaar ontmoeten en zelf 
kunnen beslissen of ze wel of niet 
aan activiteiten meedoen. Daarbij 
komt dat de  huurappartementen, 
zowel twee –als driekamers, zijn 

voorzien van alle gemakken, waar-
onder een intern alarmeringssy-
steem. De flexibilisering van de 
servicepakketten maakt het wo-
nen extra plezierig; er kan geko-
zen worden voor een basispakket, 
maar ook bijvoorbeeld voor een 
dagelijkse warme maaltijd (ver-
zorgd door Primeurshop Bol in de 
keuken van De Luchte) en/of een 
wekelijkse huishoudelijke hulp. 
Door de aanwezigheid van een 
thuiszorgorganisatie is de thuis-
zorg binnen handbereik. Thuiszorg 
is hierdoor snel geregeld, waar-
door bewoners zo lang als moge-
lijk in De Luchte kunnen blijven 
wonen. Zie ook www.deluchte.nl.
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Velsen lid van platform 
BVO-gemeenten

Velsen – Vanwege de aanwe-
zigheid van een betaald voetbal 
organisatie (BVO), Telstar, heeft 
de gemeente Velsen zich aan-
gesloten bij het platform BVO-
gemeenten Vereniging Sport en 
Gemeente. Het doel is kennis te 
doelen met andere gemeenten 
en gezamenlijk optreden richting 

‘stakeholders’ zoals de KNVB. 
Het platform bestaat sinds 2011. 
23 van de 30 gemeenten met een 
BVO zijn lid van het platform. Het 
platform staat een gezonde be-
drijfstak betaald voetbal voor 
ogen. Binnen het platform wordt 
kennis van onderzoeken en ben-
chmarks gedeeld.

Gratis workshop bij 
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland aan de Wülver-
derlaan 51 organiseert op vrij-
dag 20 september, in samenwer-
king met het Kennemer Gasthuis 
en Look Good Feel Better, een 
gratis workshop uiterlijke ver-
zorging voor mensen met kanker 
van 10.00 tot 12.00 uur.
In een ontspannen sfeer krijgt 
u professionele adviezen over 
huid- en haarverzorging. Speci-
aal getrainde schoonheidsspe-
cialisten en visagisten laten zien 
op welke manier u uw huid het 
beste kunt verzorgen en wel-

ke make-up het beste bij u past. 
Een haarwerker/kapper laat zien 
welke mogelijkheden pruiken 
bieden en er is gelegenheid te 
experimenteren met sjaals en 
andere alternatieven. De work-
shop duurt twee uur en is voor 
u als deelnemer gratis. Na de 
workshop krijgt u een tasje met 
cosmeticaproducten mee naar 
huis.
Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen!
Aanmelden: info@inloophuis-
kennemerland, telefoon 023-
8885367 of 06-34944729.

Publieksdag 
Forteiland

IJmuiden - Omdat het Fortei-
land IJmuiden dit jaar 125 jaar 
oud is geworden, krijgt het op 
zondag 15 september bezoek van 
een andere jarige, de Koninklij-
ke Marine. Deze dag zal De Vloot 
en Roadshow van de Koninklijke 
Marine aanwezig zijn op het For-
teiland met een expositietent, een 
klimwand en twee LCRM’s (su-
per snelle rubberboten). Op de 
klimwand kunt u uw klimvaar-
digheden testen en de LCRM’s 
bieden u de gelegenheid om uw 
zeebenen te testen. Maar u kunt 
ook een bezoek brengen aan een 
kompleet ingerichte bunker, het 
wapenmuseum en niet te verge-
ten de tentoonstelling over ‘Han-
nie Schaft’ en de BS (Binnen-
landse Strijdkrachten). Met al de-
ze ingrediënten biedt het Fortei-
land IJmuiden een compleet dag-
je uit, voor zowel volwassenen als 
kinderen. De rondvaartboot Ko-
ningin Emma, van de IJmuidense 
rondvaart maatschappij vaart drie 
keer vanaf de Kop van de Haven 
naar het Forteiland heen en weer. 
Vertrek vanaf de Kop van Haven 
is om 10.45, 12.45 en 15.00 uur. 
De terugvaart is naar keuze om 
13.00, 15.15 of 17.15 uur. U mag 
en kunt altijd langer op het Fort-
eiland blijven. Kaarten kunt u be-
stellen via internet, MAAR u kunt 
ook bij de boot een entreekaart-
je kopen. Voor de verzorging van 
de innerlijke mens zijn er in de 
koepelzaal koffie, frisdranken en 
broodjes te koop. Zie ook www.
fortijmuiden.nl, voor reserverin-
gen www.ijmuidenserondvaart.nl.

Museummiddag trekt 
veel belangstelling
IJmuiden - Voor de tweede 
keer hebben de drie musea 
in Velsen, het Pieter Ver-
meulen Museum, het Bun-
kermuseum en het Zee- en 
Havenmuseum,  met succes 
een gezamenlijke museum-
middag georganiseerd. Ook 
nu weer konden belangstel-
lenden de drie musea gra-
tis bezoeken en daar werd 
druk gebruik van gemaakt. 
Ruim 800 bezoekers werden 
uiteindelijk geregistreerd 
waarbij het Bunkermuseum 
met maar liefst 400 bezoe-
kers de kroon spande.

De hoge bezoekersaantallen 
konden mede worden bereikt 
dankzijhet feit dat er, voor-
af, veel publiciteit was gege-
ven aan deze speciale mid-
dag middels advertenties in 
de plaatselijke dag- en week-
bladen, via Seaport Radio en 
op RTV Noord-Holland. Bij-
voorbeeld de familie Kuyper 
uit Haarlem-Noord die nog niet 
bekend waren met onze plaat-
selijke, culturele hoogtepun-
ten. ,,We hoorden het op de ra-
dio en we maken nu een rondje 
op de fiets langs de drie musea 
die we geen van alle kenden. 
Een ontzettend leuk initiatief 
om dit op deze manier te orga-
niseren en voor ons een mooie 
gelegenheid om deze drie, toch 
heel verschillende musea, na-
der te leren kennen”, aldus de 
heer Kuyper.
Met een heel gevarieerd pro-
gramma presenteerden al-

le musea zich op de drie loca-
ties waardoor er voor iedereen 
wel een interessant item te vin-
den was. 
Het Pieter Vermeulen Museum 
opende op deze middag zijn 
spannende, nieuwe tentoon-
stelling ‘Het Duistere Dieren-
rijk’, konden kinderen zich la-
ten schminken en werd door 
medewerkers van het Bunker-
museum tekst en uitleg gege-
ven. In het Zee- en Havenmu-
seum werd een interessante le-
zingen gegeven over WOII, lie-
ten twee preparateurs zien hoe 
je dieren opzet en konden kin-
deren naar hartenlust knutse-
len. Bij het Bunkermuseum was 
voor de kinderen een natuur-
quiz georganiseerd en werden 
door Luc Smit van de kerkui-
lenwerkgroep lezingen over 
uilen gegeven. Voor groot en 
klein was er dus genoeg te be-
leven.
Mede dankzij steun van de 
gemeente en support van de 
plaatselijke media is het we-
derom gelukt om de inwoners 
van Velsen en omliggende ge-
meenten kennis te laten maken 
met de doelstellingen van de 
plaatselijke musea: de bewust-
wording vergroten van cultuur, 
geschiedenis, natuur en milieu.
,,Dit zou eigenlijk in één groot, 
plaatselijk museum moeten 
worden ondergebracht”, ver-
woordde een bezoekersecht-
paar een onderwerp waarover 
de besturen van de drie musea 
en de gemeente al eerder van 
gedachten hebben gewisseld.

40 jaar Serviceflat 
De Luchte in Driehuis

IJmuiden - De Financiële Re-
cherche in Noord-Holland door-
zocht donderdagochtend 5 sep-
tember een woning aan de Slin-
gerduinlaan en een loods met 
bijbehorende garages aan de 
Reaumurstraat in IJmuiden. In 
de woning trof ze ruim 520.000 
euro aan contant geld aan. Een 
flink deel van het aangetrof-
fen bedrag bestond uit biljetten 
van 500. Naast het grote geld-
bedrag werden twee auto’s, di-
verse luxe sieraden, een com-
puter en stukken uit de admini-
stratie in beslag genomen. Een 
58-jarige vrouw uit IJmuiden en 
een 48-jarige man uit Velser-
broek zijn aangehouden. De zoe-
king maakte deel uit van een on-
derzoek dat is opgestart na een 
Melding Ongebruikelijke Trans-
actie. Financiële instellingen zijn 
verplicht om verdachte transac-
ties of ongebruikelijke transac-
ties te melden. Deze meldplicht 
is een middel om witwassen op 
te sporen. De verdachten zijn 
overgebracht naar een politiebu-
reau waar ze zijn ingesloten voor 
verhoor. De politie zet het onder-
zoek voort.

Half miljoen 
euro in beslag 

genomen
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Gemeenten waarderen 
kennisdeling Pleegzorg
Velsen - ‘Na ochtend kennis-
deling pleegzorg @ockhetspa-
lier nog meer respect gekregen 
voor pleegouders en hun bege-
leiding! Pleegzorg is onmisbaar’. 
Zo twitterde Annette Baerveldt, 
wethouder Jeugd van de ge-
meenten Velsen, vrijwel direct na 
de informatieve bijeenkomst van 
6 september bij OCK het Spalier. 
Vanuit een provinciale opzet had 
OCK het Spalier, net als de an-
dere instellingen voor Jeugd en 
Opvoedhulp, deze bijeenkom-
sten speciaal voor bestuurders 
en raadsleden uit de regio geor-
ganiseerd. 
Begeleiders Pleegzorg, pleegou-
ders, de voorlichter en collega’s 
van Bureau Jeugdzorg lieten op 
interactieve wijze vele aspecten 
van pleegzorg de revue passe-
ren.
Er ontstond een levendige dis-
cussie tussen de sprekers en 
het publiek over hoe de pleeg-
zorg na de transitie te organise-
ren. Per 1 januari 2015 valt im-
mers de gehele jeugdzorg onder 
de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Vanuit welke orga-
nisatie komt straks de coördina-
tie van de pleegzorg? Is er straks 

een plaats voor pleegzorg in de 
wijk- of buurtteams? Is het een 
idee om dagpleegzorg als nieu-
we hulpvorm in te voeren? De 
gemeentelijke vertegenwoordi-
gers vroegen zich af met wie zij 
straks in gesprek gaan als een 
gezin dreigt te ontsporen. Ieder-
een was het er over eens dat het 
een belangrijke opdracht is ge-
integreerde zorg te realiseren. 
Dit kan middels multidisciplinair 
overleg en door zo veel mogelijk 
expertise te bundelen. 
De overheveling vanuit de pro-
vincie gaat gepaard met een 
enorme bezuiniging. De heer Ko-
lenbrander, raadslid van Heems-
kerk, gaf aan dat er in 2015 ‘meer 
hulp voor minder geld geboden 
moet worden, maar dat de jeugd 
hier niet de dupe van mag wor-
den’. De wethouders, raadsleden, 
beleids- en CJG-medewerkers 
waardeerden dit initiatief zeer, zo 
gaven zij aan. 
Om de bestuurders van gemeen-
ten ook in de toekomst van in-
formatie te voorzien gaat OCK 
het Spalier meer kennisdelings-
bijeenkomsten organiseren bij-
voorbeeld over ambulante hulp, 
autisme en Ervarend Leren.

Week van de Zonnebloem

Velsen - Ieder jaar in septem-
ber vindt de Week van de Zon-
nebloem plaats, met als af-
sluiter Nationale Ziekendag. 
Dit jaar viel de Nationale Zie-
kendag op zondag 8 septem-
ber. Deze hele week ging ex-
tra aandacht uit naar het Zon-
nebloemwerk voor zieken en 
gehandicapten. 

Afgelopen zondag 8 september 
vond de Nationale Ziekendag 
plaats. De bestuursleden Lucia 
Vork, Marc Hillebrink en Maarten 
Hoek van regio IJmond van de 
Zonnebloem hebben bij deze ge-
legenheid boeketten zonnebloe-

men aangeboden aan de bewo-
ners van het verpleeghuis Velser-
duin in Driehuis en bij het Bijna 
Thuishuis de Heideberg in Sant-
poort-Noord. De bestuursleden 
van de Zonnebloem hadden bij 
hun bezoek leuke gespreken met 
de bewoners, die op hun beurt 
genoten van de extra aandacht 
die de ‘bezoekers’ hun boden. 
Het bezoek aan het verpleeghuis 
Velserduin en het Bijna Thuishuis 
was een mooie afsluiting van de 
week van de Zonnebloem, welke 
in het teken stond van de beteke-
nis van haar werk onder de aan-
dacht te brengen aan de bewo-
ners van Velsen. 

Bijzondere actie voor 
KWF Kankerbestrijding

Velsen-Zuid - Street-freakz is 
een groep jongeren die van tu-
ning en gepimpde auto’s houdt. 
Zij houden iedere zaterdagavond 
een meeting op strand van Lu-
na Heerhugowaard. Naar aanlei-
ding van het TV- programma ‘Sta 
op tegen kanker’ zeiden alle le-
den: ‘dit kunnen wij ook’. Zater-
dag stond het parkeerterrein van 
Snowplanet dan ook in het teken 
van tuning en styling van au-
to’s. De autoliefhebbers konden 
zich vergapen aan uitgebouwde 
auto’s, een hummerlimo en een 
aantal sportauto’s. Voor een eu-
ro mocht het publiek op de fo-
to voor een van de automobie-
len. Men kon de decibellen van 
de ingebouwde muziekappara-
tuur laten meten voor een eu-

ro. Er werden spullen verkocht 
en er was een loterij. Snowpla-
net werkte ook mee en heeft een 
street-freakz menu samenge-
steld, waarvan per verkocht me-
nu 1 euro naar de actie ging. He-
laas werkte het recreatieschap 
Spaarnwoude niet geheel mee; 
de groep heeft uit eigen midde-
len per parkeerplaats 70 euro-
cent aan het recreatieschap af 
moeten dragen. 
Ook de borgsom is uit eigen por-
temonnee betaalt.
’s Avonds kon men een cheque 
overhandigen aan KWF Kan-
kerbestrijding van 1040,75 euro! 
De aanwezige vrijwilligers wa-
ren ontroerd door zoveel inzet en 
saamhorigheid van de heden-
daagse jeugd.

Expo, kids 
activiteiten 
en Telstar-
Achilles’29

Velsen-Zuid - Telstar bestaat 
dit jaar 50 jaar. Speciaal voor de-
ze gelegenheid is 50 jaar Telstar 
weer gegeven in de vorm van 
een expositie. Vanaf oktober zal 
de expositie, ondersteunt met 
beeldmateriaal en documen-
ten uit het archief, acht maan-
den te zien zijn in de bibliotheek 
in IJmuiden. Zaterdag 5 okto-
ber zal er een officiële opening 
plaatsvinden in de bibliotheek. 
Rondom deze opening worden 
er activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud en wordt de-
ze feestelijke middag afgeslo-
ten met een borrel. Zaterdag-
middag om 16.30 uur is de wed-
strijd Telstar-Achilles’29. Vooraf-
gaand aan de wedstrijd worden 
er verschillende activiteiten voor 
kinderen georganiseerd. Vanaf 
14.45 uur zijn kinderen welkom 
om zelf een spandoek te maken 
of mee te doen met de ballon-
nen wedstrijd. Daarnaast krijgen 
kinderen en gezinnen korting op 
toegangskaarten voor deze wed-
strijd. De kaarten zijn te verkrij-
gen maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-17.00 uur aan het loket 
van het Tata Steel stadion of za-
terdag op de wedstrijddag vanaf 
15.30 uur aan de kassa. 

Groot Verzet tegen Kanker
Architecten befietsen 
Mont Ventoux
Velsen - Vier architecten van 
Meijran Partners Architecten Be-
verwijk hebben vrijdag de Mont 
Ventoux per fiets beklommen tij-
dens de actie Groot Verzet tegen 
Kanker. Zij fietsen samen met 
nog vier personen 5300 euro bij 
elkaar.
Opdrachtgever Woon op Maat uit 
Heemskerk kwam bij het archi-
tectenbureau om te vragen voor 
sponsoring. Architect Jan Willem 
Brunnink uit Velsen-Zuid leek 
het een goed idee zelf ook mee 
te gaan fietsen, omdat Meijran 
Partners dit jaar 100 jaar bestaat.
Het team werd samengesteld uit 
de vier medewerkers van het ar-
chitectenbureau: Sebastiaan Ad-
dis, Erik Menzel en Paul Witte, 
naast Jan Willem Bruntink. Ver-
der fietsten mee Francis Vol-
lebergh (gepensioneerd huis-
arts uit IJmuiden), Roel Bruntink 
(broer van Jan Willem), Bart Korf 
en Jelle Blaauwbroek. De laat-
ste fietste als invaller in plaats 
van Frans Le Fèvre die tijdens 
een training behoorlijk ongeluk-
kig ten val kwam en helaas niet 
mee kon doen.
De laatste maanden werd flink 
getraind om kilometers te ma-
ken. Tochten van 30 tot 60 kilo-
meter werden afgelegd en het 
Kopje van Bloemendaal werd ui-
teraard regelmatig beklommen, 
net als veel andere hoge duinen 

in de regio.
Vorige week was het architec-
tenbureau dicht. In de loop van 
de week verzamelden de fietsers 
zich in Frankrijk. Vrijdag 6 sep-
tember was om 9 uur de start on-
der aan de berg in Bédoin. Sa-
men met 350 Nederlanders ging 
de ploeg de berg op, een klim van 
21,5 kilometer met 1600 hoogte-
meters. Onderweg waren verzor-
gingsposten en kon even wor-
den gerust, wat worden gedron-
ken en zelfs werd er zo nodig ge-
masseerd. Rond 12 uur waren de 
meeste renners boven en kon 
met trots worden terug gekeken 
op een grootse prestatie.
Het bedrag dat met de actie 
Groot Verzet tegen Kanker is op-
gehaald komt ten goede van on-
derzoek naar kanker en gaat voor 
een gedeelte naar de inloophui-
zen voor kankerpatiënten. 

Regio - Vorige week vrijdag te-
gen middernacht is een 36-jari-
ge man uit IJmuiden aangehou-
den na het bedreigen van een 
portier in Haarlem. De man wil-
de roken in een horecagelegen-
heid aan de Smedestraat en was 
tevens verbaal agressief aanwe-
zig. Hierop raakte hij in discussie 
met medewerkers van het be-
drijf. Vervolgens werd besloten 
om hem uit de horecagelegen-
heid weg te sturen waarna hij de 
portier meerdere keren met de 
dood bedreigde. Vervolgens is 
hij aangehouden en meegeno-
men naar het politiebureau.

Aanhouding 
na bedreiging 

portier

Velsen-Noord - Circus Sijm 
komt dit jaar met haar show 
Alexander, een circusshow met 
Koninklijke allure naar Velsen-
Noord. Op woensdag 18 sep-
tember is om 14.30 uur een voor-
stelling aan de Grote Hout of Ko-
ningsweg. Ter ere van het 12,5 
jarig jubileum geldt voor de voor-
verkoop een speciaal tarief van 
9 euro in plaats van 12,50 euro.  
Reserveren kan via www.circus-
sijm.nl. De circuskassa is woens-
dag open van 11.00 tot 12.00 uur 
en vanaf 14.00 uur.

Circus Sijm
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IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
6  september was de uitslag van 
het klaverjassen bij Stormvogels 
als volgt: 1. Dirk van de Vis met 
5207 punter; 2. C. van Marsber-
gen 5091; 3. Jan de Beurs 5078. 
Aanstaande vrijdag is er weer 
klaverjassen in de kantine aan 
de Zuiderkruisstraat. Alle ge-
zellige mensen zijn weer wel-
kom. En er zijn weer vele prijzen 
te winnen. Voor informatie kan 
men bellen met G. Rommers via 
0255-751256. 

Klaverjassen 
bij Stormvogels

IJmuiden - Vrijdag 13 septem-
ber start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met 
de onderlinge competitie voor 
koppels. De entree bedraagt 2,50 
euro per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. De ruim-
te waarin wordt gekaart bevindt 
zich onder de Pieterskerk aan de 
Zuiderkruisstraat. Het klaverjas-
sen begint om 20.00 uur. De zaal 
is open om 19.30 uur. Opgeven 
kan via Dirk de Greef, telefoon-
nummer 0255-533030 of 06-
20735171.

Klaverjassen 
Onderling 
Genoegen

Minister Kamp op 
bezoek bij Tata Steel
IJmuiden - Minister Kamp 
van Economische Zaken heeft 
maandag een bezoek gebracht 
aan Tata Steel. Karl Köhler 
(CEO en Managing Director 
van Tata Steel Europa) en Theo 
Henrar (directievoorzitter Tata 
Steel Nederland) spraken met 
de minister over innovatie en 
het concurrentievermogen van 
de staalindustrie in Europa. 
Vervolgens bracht de minis-
ter een bezoek aan een van 
de dompelverzinklijnen waar 
rollen staal van een laag zink 
worden voorzien en het R&D 
center voor de automobielsec-
tor. De CEO en directievoorzit-
ter hebben aangegeven dat het 
concurrentievermogen van de 
Europese staalindustrie ern-
stig onder druk staat. Door 
het emissierechtensysteem is 
er geen gelijk speelveld met 
concurrenten van buiten Eu-
ropa. Ook op het gebied van 
energiekosten ontbreekt een 
gelijk speelveld ten opzichte 
van concurrenten. Niet alleen 
staalbedrijven in de Verenigde 
Staten, maar zelfs staalbedrij-

ven in Duitsland betalen fors 
minder voor hun energiever-
bruik. Voor Tata Steel in IJmui-
den is het belangrijk dat dit ge-
lijke speelveld er komt, zeker 
nu de groei in de vraag naar 
staal grotendeels buiten Euro-
pa plaatsvindt. 
Minister Kamp toonde zich on-
der de indruk van de innova-
tiekracht van Tata Steel. Hij 
noemde Tata Steel een van de 
paradepaardjes van het Neder-
landse bedrijfsleven. De minis-
ter zegde toe dat hij zich hard 
zal maken voor het creëren van 
een gelijk speelveld ten op-
zichte van staalbedrijven bui-
ten Europa. Hij vindt dat er re-
kening moet worden gehou-
den met exporterende bedrij-
ven als Tata Steel die op de we-
reldmarkt moeten kunnen con-
curreren. 
Minister Kamp gaf ook aan dat 
hij het belang van de maak-
industrie voor de Nederland-
se economie onderkent en de 
belangrijke rol die Tata Steel 
daarin speelt. (foto: Vincent 
Bloothoofd)

Ik vraag mij wel eens hoe het 
toch mogelijk is dat mensen zo 
veel rotzooi achter hun …….. 
laten vallen. Vandaag ligt een 
straat in Oud IJmuiden weer 
eens over circa honderd meter 
bezaaid met honderden kranten.
U moet eens weten wat ik in 
een paar jaar aan verschillende 
dingen heb zien liggen, een klei-
ne bloemlezing: matrassen, baal 
hooi, badkuip, televisie, monitor, 
computer, kasten, ledikant, sta-
len bed, koffers, afval van hen-
nep, heggen, bouwhout, tegels, 
beton, straatstenen, parasol met 
standaard, tafelkoelkast, vries-
kist, wasmachine, etcetera.
Het grootste object dat ik op ze-
ker moment aangetroffen heb 
was een boomstronk waarvan 

de middellijn van de stam onge-
veer een meter was
Als u het niet gelooft kom dan 
even bij mij thuis kijken want 
van veel dingen heb ik nog wel 
een fotootje.
Ik krijg er wel eens de pest over 
in en dan vraag ik mij wel eens 
of mensen in huis ook zomaar 
alles neergooien. In Velsen kan 
je 500 kg afval gratis naar de 
belt brengen of een afspraak 
met grofvuil maken. De belt in 
Velsen-Zuid is zelfs op zater-
dag open.
NB. Ik behoor bij de zeldzame 
diersoort die ook afval van een 
ander opruimt. Helaas is een 
badkuip of boomstronk te groot.

Chr. Hoppenbrouwer, IJmuiden

Week van het 
Badminton

IJmuiden – Van 16 tot en met 
22 september worden in het hele 
land activiteiten in het kader van 
de Week van het Badminton ge-
organiseerd. Ook BC IJmond zet 
de deuren van de sporthal open 
om mensen te laten kennisma-
ken met badminton. Op dins-
dag 17 en donderdag 19 sep-
tember organiseert BC IJmond 
twee open avonden. Tijdens de-
ze avonden kun je kennismaken 
met het badmintonnen bij de-
ze vereniging, waar zowel recre-
anten als competitiespelers ac-
tief zijn. De BC IJmond speelt op 
dinsdag- en donderdagavond 
van 20.00 tot 23.00 uur in sport-
hal IJmuiden-Oost. 

Caviashow
IJmuiden - De Nederland-
se Caviafokkersclub houdt op 
zondag 22 september een ta-
felkeuring in clubgebouw Cor 
Bos van Kleindiersportvereni-
ging IJmond en omstreken. 
Dit is aan Heerenduinweg 6B 
in IJmuiden aan de weg bij 
het zwembad, naast de stop-
lichten. De keuring begint om 
09.30 uur en de dag wordt om 
ongeveer 16.30 uur afgesloten.
Op deze show zijn er weer veel  
uiteenlopende rassen en kleu-
ren cavia’s te bewonderen. 
Heeft u wel eens een Tessel 
(langhaar met krullen) of een 
CH-teddy cavia gezien? De ge-
showde cavia’s worden hob-
by-matig gefokt en de mooi-
ste worden door de fokkers ge-
showd. Een bonte verzameling 
dieren die de Nederlandse ras-
senstandaard zo veel mogelijk 
benadert. Onderlinge competi-
tie in een gezellige sfeer, maar 
ook zeer de moeite van het be-

kijken waard. Ook zijn er op de 
show cavia’s en cavia-artike-
len te koop en kunt u informa-
tie over de verzorging van uw 
cavia’s krijgen. Kinderen (en 
andere cavialiefhebbers) kun-
nen met hun eigen cavia deel-
nemen aan de keuring in de 
huisdierklasse. De keurmees-
ter keurt de dieren op verzor-
ging en gezondheid. Hij/zij ver-
telt hoe je het beste voor je ca-
via kan zorgen en helpt bij het 
nagels knippen (1,50 euro per 
cavia). Deze keuring begint om 
10.00 uur. Inschrijven voor de 
huisdierkeuring kan op de dag 
zelf tussen 9.30 en 10.00 uur bij 
het secretariaat in het clubge-
bouw. Kosten 1,50 euro per ca-
via. Voor iedere inschrijving is 
er een leuke herinnering en at-
tentie beschikbaar.
Ga gerust eens langs om te 
zien hoe anderen met hun 
hobby bezig zijn. De toegang 
is gratis. 

Proefles duiken bij DTIJ
IJmuiden - Duiken is een fan-
tastische sport die ook goed in 
Nederland beoefend kan wor-
den maar heeft helaas een ho-
ge drempel. Mensen komen te-
rug van vakantie en hebben ge-
snorkeld en gezwommen in 
vaak kristal helder water en vra-
gen zich stiekem af hoe het zou 
zijn om daar in te kunnen dui-
ken. Hoe pak je zoiets aan? Is 
dat wel iets voor mij? Is het niet 
eng? Speciaal voor deze men-
sen heeft DuikTeam IJmond een 
proefles duiken ingericht. Tij-
dens deze les ga je onder per-
soonlijke begeleiding het wa-
ter van zwembad de Heeren-
duinen in om zelf te voelen hoe 

het is om onderwater gewicht-
loos rond te zwemmen. Op de-
ze manier kom je erachter of het 
duiken wel iets voor je is. Mocht 
het bevallen dan is het moge-
lijk om met de duikopleiding te 
beginnen. DuikTeam IJmond is 
een vereniging van sportduikers. 
DuikTeam IJmond geeft al 40 
jaar lang duikopleidingen en vele 
duikers in de omtrek hebben bij 
DuikTeam IJmond leren duiken. 
Duiken is geen prestatie sport 
en geschikt voor dames en he-
ren met een leeftijd vanaf 16 jaar. 
Heb je interesse in een proefles 
duiken of in de duiksport neem 
dan een kijkje op de website van 
DuikTeam IJmond op www.dty.nl.









Fotoverslag

Bij de start van de 8,3 en 15 km tekenden de uiteindelijke 
winnaars zich al af. Jelte Brontsema (1090) won met gro-
te voorsprong. Fatiha Adda (11) won bij de dames

De familie Bosma: Veerle (7 jaar), moeder Karen en Sven (10 
jaar) liepen samen de Jeugdloop uit. Voor Veerle was het de 
eerste Pierloop

De route gaat door mooi Velsen, 
hier de Waterloolaan ter hoogte van 
Strawberries

Lieke Gijsen (11 jaar) uit Santpoort was voor 
de tweede keer het snelste meisje

Evan (9 jaar) gebruikte zijn waterflesje als 
douche. Naast hem broer Jullian de Vries

Na de Jeugdloop moedigden deze meisjes van 
de Bosbeekschool hun ouders aan

Maaike Calis en Bob Keuzekamp leken aan-
vankelijk de snelste Velsenaren. Maar Maai-
ke werd uiteindelijk ingehaald door Miranda 
Rijswijk
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IJmuiden - Kinderen kunnen 
intens genieten van muziek en 
muzikale spelletjes. Ze zijn vol 
aandacht bij het horen van ge-
luiden, liedjes, muziek en instru-
menten. Steeds gerichter rea-
geren ze ook met hun bewe-
gen hierop. Daar komt bij dat 
veel van hun dagelijkse karwei-
tjes zoals opruimen, eten en sla-
pen gaan, fi jner en makkelijker 
voelen wanneer er bij gezongen 
wordt. ‘Muziek Op Schoot’ is een 
leuke speelse muzikale cursus 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
en een ouder, grootouder, tante, 
oom of oppas. In de cursus Mu-
ziek op Schoot wordt geluisterd 
naar muziek, bewogen op mu-
ziek en er worden muzikale spel-
letjes gespeeld met eenvoudige 
muziekinstrumenten. Op woens-
dag 11 september en donderdag 
19 september gaan de nieuwe 
cursussen ‘Muziek Op Schoot’ 
weer van start. Op woensdag 
in IJmuiden en op donderdag in 
Velserbroek. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij! Meer informatie: 
www.kunstencentrumvelsen.nl 
of telefoon 0255–510684.

Peutercursussen 
bij Kunsten-

centrum

IJmuiden - Piano, dwarsfl uit, 
viool, drumstel, trompet of gi-
taar - welk instrument past bij 
uw kind? Om dat te weten te 
komen gaan in de week van 9 
tot 13 september de oriënta-
tielessen muziek in het Kun-
stencentrum Velsen aan de P.J. 
Troelstraweg 20 van start. Dat 
is niet alleen goed nieuws voor 
jonge muziekliefhebbers, maar 
ook voor degene die nog twijfe-
len over welk instrument ze wil-
len spelen. Voor hen is dit een 
uitgelezen mogelijkheid om in-
strumenten te proberen. Sa-
men met professionele docen-
ten van het Kunstencentrum 
ontdekken kinderen de wonde-
re wereld van muziek. Want hoe 
krijg je geluid uit een blaasin-
strument. Is dat wel prettig, 
het geluid van een instrument 
dichtbij je oor? En is drummen, 
spelen met handen en voeten 
tegelijk, moeilijk? In deze cur-
sus kunnen kinderen spelen-
derwijs ontdekken of een in-
strument écht iets voor hen is. 
Zonder dat ze er meteen een 
heel seizoen aan vastzitten. 
Voor meer informatie: www.
kunstencentrumvelsen.nl of te-
lefoon 0255-510684.

Oriëntatie-
lessen muziek in 
Kunstencentrum

Swingende soulshow 
in Stadsschouwburg 
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen brengt op woensdag 25 
september (20.15 uur) de wer-
velende soulshow ‘Dock of the 
Bay’. Wie naar dit legendarische 
soulnummer van Otis Redding 
luistert, voelt dat ‘The Big O’ de 
‘Sound Of United Love’ door zijn 
aderen had stromen. Otis Red-
ding (1941-1967) is één van de 
meest invloedrijke Amerikaanse 
soulzangers en is bekend om zijn 
gepassioneerde manier van zin-
gen. Zijn grootste hit is ‘(Sittin’ 
on) The Dock Of The Bay’. De-
ze single werd postuum uitge-
bracht. Ter gelegenheid van zijn 
zeventigste geboortedag komt 
er een overweldigende productie 

rond Otis Redding, The King Of 
Soul naar Velsen. In deze werve-
lende show wordt niet alleen een 
muzikaal eerbetoon gebracht 
aan The King of Soul, maar gaat 
ook de deksel open van een 
schatkist vol gouden soulmuziek 
uit de jaren ’60 en ’70. Van arties-
ten als Sam Cooke, Aretha Fran-
klin, Sam & Dave, Booker T & the 
MG’s. ‘Dock of the Bay’ pakt uit 
als een muzikaal feest van her-
kenning voor iedere soullief-
hebber. Met de bejubelde Louis 
Windzak als de ‘Surinaamse Otis’.
Toegang vanaf 20,50 euro. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefon 0255-
515789.

Boudewijn de Groot 
terug in Schouwburg
Velsen - ‘Vaarwel, Misschien Tot 
Ziens’. Het is de veelzeggende ti-
tel van de theatertournee van 
Boudewijn de Groot die overal 
moeiteloos volle zalen trekt. De 
populaire troubadour heeft goed 
nieuws voor alle Velsenaren. Op 
zaterdag 28 september (20.15 
uur) komt Boudewijn de Groot 
nog één keer terug naar de 
Stadsschouwburg Velsen. Laat-
ste kans dus voor de fans om de 

grootmeester nog één keer in vol 
ornaat aan het werk te zien. Om-
geven door zijn favoriete muzi-
kanten speelt Boudewijn nieuwe 
stukken, maar vooral veel klas-
siekers. Er zijn nog een beperkt 
aantal kaarten voor het concert 
beschikbaar.
Toegang vanaf 33 euro. Meer in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Jaap Reedijk)

Try outs nieuwe show 
Karin Bloemen in Thalia
IJmuiden - Een optreden van zan-
geres en cabaretière Karin Bloem 
in de grote zaal en is een unieke 
ervaring.  Maar haar te zien op-
treden in het intieme Thalia The-
ater is een belevenis. Op donder-
dag 30 en vrijdag 31 januari (20.30 
uur) gasteert de diva in het thea-
ter aan de IJmuidense haven met 
de eerste try outs van haar nieuwe 
show ‘Witte Nar’.
Begeleidt door een pianist  pro-
beert Karin materiaal uit voor de 
grote show die op 3 juni in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien 
is. Een bijzondere kans om al in 
een pril stadium van een gro-
te show de vedette ‘klein’ aan het 
werk te zien. Om de Karin Bloe-
men Experience compleet te ma-
ken biedt het naast het theater ge-
legen Hotel Augusta de gelegen-
heid om voorafgaand aan de show 
te genieten van een fabuleus the-
atermenu. 
Met haar fabuleuze stem en ex-
pressieve mimiek bespeelt zij elke 
zaal. Soms uitbundig en extrovert, 
dan weer ingetogen en gevoelig. 
In haar show Kameleon zei Karin 

Bloemen dat ze vijftien jaar later in 
de goot zou eindigen, of in de ka-
raokebar van Gerard Joling, tussen 
alle andere verzopen artiesten. 
Die vijftien jaren zijn voorbij. Is ze 
inderdaad aan de drank? Treedt ze 
in de voetsporen van vedettes als 
Janis Joplin en Amy Winehouse? 
Hoe lang heeft ze nog, en is ze ei-
genlijk nog wel in staat om op te 
treden? Of is La Bloemen in haar 
hart nog steeds die keurige, ver-
antwoordelijke huismoeder met 
een drukke baan in het theater? 
In ‘Witte Nar’, een bijnaam die ze 
kreeg, omdat ze ook als kind al zo 
fi jn kon sarren en narren, krijgt u 
antwoord op al deze nijpende vra-
gen. 
Restaurant Augusta biedt vooraf-
gaand aan de show een theater-
menu aan. Het theatermenu be-
staat uit een driegangen diner 
en kost 29,50 euro per persoon. 
Het theatermenu kan ook via de 
Stadsschouwburg Velsen worden 
geboekt. Toegang 15 euro. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Nick van Ormondt)

Week van Dementie
Open dagen en extra 

spreekuren
Velsen - Van 20 tot 29 septem-
ber is overal in het land aandacht 
voor de ziekte dementie. Tijdens 
de campagneweek ‘Dementie 
En Dan’ organiseren de ontmoe-
tingscentra van Zorgbalans sa-
men met ondersteuningsorga-
nisatie Draagnet twee inloopda-
gen in IJmuiden en Velserbroek.  
Woensdag 25 september van 
10.00 tot 13.00 uur opent Pol-
derstroom in Velserbroek haar 
deuren. Adres: Aletta Jacobs-
straat 227. Donderdag 26 sep-
tember van 11.00 tot 14.00 uur 
is het de beurt aan Zeestroom 
in IJmuiden. Adres: Zeewijk-
plein 262. Op deze twee dagen 
kunt u een kijkje nemen in deze 

ontmoetingscentra voor mensen 
met dementie en hun mantelzor-
gers. Ook als u niet direct met 
dementie te maken heeft, bent 
u van harte welkom. U kunt er 
zien welke mogelijkheden er zijn 
als bij iemand uit uw omgeving 
de diagnose dementie is ge-
steld. Dat is veel meer dan men 
soms denkt. Er is ruimte voor een 
praatje of serieus gesprek, er is 
muziek, hapjes uit vroegere tij-
den en lekkere drankjes. Don-
derdag 26 september van 13.30 
tot 15.00 uur deelt een casema-
nager van Draagnet op de markt 
in IJmuiden fl yers uit (achter de 
Hema). U kunt haar uw vragen 
stellen over dementie. 





12 september 201328

IJmuiden - Maandag 16 sep-
tember organiseert Postzegel 
Vereniging IJmuiden een gezel-
lige clubavond in één van de za-
len van de Adelbertuskerk aan 
de Sparrenstraat 46. Vanaf circa 
19.45 uur kan men terecht voor 
alles wat met postzegels te ma-
ken heeft, dus neem gerust uw 
postzegel(ruil)boeken mee. Ie-
dereen is van harte welkom. 
Voor informatie: 06-41804330 
(na 18.00 uur).

Postzegelavond

DCIJ-nieuws
Fraai spel van Harrie 
van der Vossen loont
IJmuiden - Jarenlang maak-
te Harrie van der Vossen (fo-
to) deel uit van het eerste tiental 
van de Damclub IJmuiden. Door 
gezondheid perikelen moest hij 
de laatste jaren een stap terug 
doen. Maar gezien zijn gelever-
de spel lijkt hij op de weg terug. 
Tegen Cees Pippel speelde hij 
een puike partij en weigerde in 
het defensief te gaan. In tegen-
deel. Pippel moes alle zijlen bij-
zetten om verlies te voorkomen. 

Een remise kwam uiteindelijk op 
het scorebord.
Jesse Bos won, zij het na veel 
inspanningen en dito inventivi-
teit van de zich fel verwerende 
Piet Kok. Nicole Schouten gaat 
in de onderlinge fier aan de lei-
ding. Ze rekende gedecideerd af 
met Rick de Wolf en Martijn Vis. 
Stella van Buuren had geen kind 
aan Jan Apeldoorn. Apeldoorn 
bediende zich van het ‘Binkhorst 
systeem’ maar deed dat zo zwak 
zodat Van Buuren geen enkele 
moeite had met winnen. Martin 
van Dijk is, zo moest Berrie Bot-
telier ervaren in bloedvorm. Met 
subtiel spel plaatste van Dijk zijn 
opponent voor grote problemen. 
In minder dan dertig viel de be-
slissing. De ontmoeting tussen 
de vrienden Klaas de Krijger en 
Cees van der Vlis eindigde in een 
regelmatige winst voor Van der 
Vlis. Een surplus aan ervaring gaf 
hierbij de doorslag. Rick Hart-
man ondervond de speelkracht 
van Willem Winter aan den lij-
ve. Zoals gebruikelijk wachtte 
Winter geduldig op zijn kans om 
daarna direct toe te slaan.

Roemeens 
koor in de 

Adelbertuskerk
IJmuiden - Op vrijdag 20 sep-
tember treedt het Roemeen-
se koor Grupul Coral Sfantul 
Apostol Andrei (Saint Apostle 
Andrew Choir) op in de Oud-
Katholieke Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46. Het koor is 
afkomstig uit Cluj Napoca en 
bestaat uit theologen van de 
Babes-Boljai Universiteit die 
als priester of diaken werk-
zaam zijn in de Roemeens-
Orthodoxe kerk. Het concert-
programma begint om 20.00 
uur met een half uur Ortho-
doxe kerkmuziek. Na een pau-
ze van ongeveer 10 tot 15 mi-
nuten wordt er eveneens on-
geveer een half uur Roemeen-
se volksmuziek ten gehore ge-
bracht. De toegang tot het con-
cert is gratis. Na afloop wordt 
een collecte gehouden om de 
kosten van de avond te be-
strijden. Het Roemeense koor 
is uitgenodigd vanwege het 
125-jarig jubileum dat de bei-
de oudkatholieke parochies in 
de IJmond vieren. Op dinsdag 
24 september wordt er een Tai-
zéviering gehouden. De viering 
begint om 19.30 uur en duurt 
ongeveer een half uur. Wie zin 
heeft, is om 18.30 uur al wel-
kom om mee te oefenen met 
het gelegenheidskoor. Zie ook 
www.ijmuiden.okkn.nl. 

Prijsuitreiking Loterij 
Kennemerlaan Leeft
IJmuiden - Afgelopen donderdag 
heeft de prijsuitreiking van de Lo-
terij Zomerfestival ‘Kennemerlaan 
Leeft’ plaatsgevonden bij Bloemist 
Abelia in de Kennemerlaan.
De gelukkige winnares Saskia van 
Wijk kreeg uithanden van Mar-
tin Kooiman van WinSys, die de 
hoofdprijs beschikbaar heeft ge-
steld  een prachtige laptop.
De uitslag van de trekking is te 
zien op www.kortebaanijmuiden.
nl. 
Het Zomerfestival Kennemer-
laan Leeft  2013 was een enorm  
groot succes, waar vele van heb-
ben genoten, de Kortebaanweds-
tijd op de Kennemerlaan was ge-
weldig  maar ook de Ultimate Bat-
tle die  vrijdag plaatsvond op het 
Homburgplantsoen trok veel be-
langstelling en werd door de kan-
didaten als ‘helemaal tof’ ervaren 
met alle waterpret er omheen. De 
Jaarmarkt  op zaterdag trok veel 
belangstelling en de service om 
met een treintje gratis te worden 
teruggebracht naar de parkeer-
plaats werd door vele gewaar-

deerd. Op zondag zag de Kenne-
merlaan er geweldig uit voor de 
Culinaire markt ,met de mooi ge-
dekte tafels met schitterende zon-
nebloemen  van Abelia. Door ve-
le restaurants  werden unieke ge-
rechte klaargemaakt waar ieder-
een van kon genieten. Ook werd 
op zondag de Oldtimer show goed 
bezocht. Het is geweldig dat de 
Winkeliersvereniging Kennemer-
laan en de Stichting Kortebaan 
IJmuiden dit hebben gerealiseerd 
met een klein maar krachtig team 
bestaande uit: Jan en Maudy Eel-
sing, Harald Heijmerikx, Remco 
Glas, Jeff Folkerts , Rick Koelemij, 
Nick van Kampen en Wilma Mo-
lenaar.
Natuurlijk gaan ze voor een editie 
2014 en hopen dat vele het eve-
nement willen ondersteunen om 
donateur te worden voor 15 eu-
ro per jaar om zo dit evenement 
in stand te kunnen houden. Dona-
teur kunt u worden via www.korte-
baanijmuiden.nl of u kunt zich op-
geven bij Bloemist Abelia Kenne-
merlaan 100.

Vissers ruimen afval op
IJmuiden aan Zee - Afgelopen 
vrijdagavond hebben enkele ou-
dere leden van de lokale zoutwa-
terhengelsport IJmuider Zuidpier 
Zeevisvereniging de troep opge-
ruimd van recreanten en mensen 
die zich sportvissers noemen.
Het meeste afval, circa 300 li-
ter, bestond uit plastic flessen, 
blikjes, bierflesje, plastic bakjes, 
nylondraad, krantenpapier en 

zelfs een kapotte parasol. Gooi 
maar tussen de blokken, dan ben 
je het kwijt. De leden hebben de 
aanwezige mensen aangespro-
ken over onze actie en gevraagd 
vooral hun afval mee te nemen 
en in de daarvoor bestemde con-
tainers bij het grote hek te depo-
neren. Opgeruimd staat netjes. 
Vervuilers zijn niet welkom op de 
pieren van IJmuiden.

Stormvogels speelt
enerverende partij

IJmuiden - Tijdens de ouverture 
van het seizoen 2013-2014 heb-
ben Stormvogels en Zeeburgia 
uit Amsterdam de punten in een 
zeer aantrekkelijke wedstrijd ver-
deeld: 3-3. Het publiek werd ge-
trakteerd op een spannend duel 
met goed combinatievoetbal en 
vele kansen over en weer. Door 
de slechte staat van het hoofd-
veld werd het duel afgewerkt op 
veld B.
Twintig minuten lang was de 
strijd gelijkwaardig; het spel van 
Stormvogels werd hierna iets 
minder en daar kon Zeebur-
gia van profiteren. Draaiende 
met zijn achterwerk wist de fy-
siek heel sterke, maar trage Di-
no Cornet zich te ontdoen van 
zijn opponent Mischa Plug en 
met een pegel vanaf twintig me-
ter passeerde hij een kwartier 
voor rust doelman Heruer voor 
de eerste keer: 0-1.
De tweede helft nam Stormvo-
gels het initiatief en dat resul-
teerde in de 65ste minuut in de 
gelijkmaker. Van 35 meter wist 
Erik Homan met een gericht af-
standsschot of voorzet doelman 
Jurgen Belfor het nakijken te ge-
ven. 
Halverwege de tweede helft was 
trainer Dick-Jan Ente genood-
zaakt Berck Beelenkamp (lich-
te hamstringblessure) te wis-
selen voor Henk Swier. Patrick 
Krop werd in de achterste linie 
geposteerd en Swier nam zijn 
plek in de voorhoede over. Door 

het wegvallen van Berck Beelen-
kamp was de organisatie in de 
Stormvogels-defensie ver te zoe-
ken en daar konden Dino Cornet 
en de boomlange invaller Dennis 
Okoduwa bijna van profiteren. 
Acht minuten voor het einde nam 
Stormvogels de leiding. Opnieuw  
lukte het Erik Homan, nu van een 
kortere afstand, doelman Belfor 
met een lob te verschalken. 
Binnen vier minuten nam Zee-
burgia weer de leiding en dat 
kwam duidelijk door fouten in 
de IJmuidense defensie. Eerst 
was het invaller Sergay Gemin, 
die geheel vrijstaand en op aan-
geven van Dino Cornet, vanaf 17 
meter vernietigend  kon uit ha-
len. Twee minuten later maakte 
Mischa Plug een grove fout door 
balverlies te lijden waardoor 
Rawley Roozendaal vervolgens 
Dino Cornet in staat kon stellen 
zijn tweede doelpunten te laten 
maken, 2-3. 
Stormvogels toonde veerkracht 
door dik in blessuretijd de gelijk-
maker op het onzichtbare sco-
rebord te toveren. Invaller Ke-
vin Sterling kon uit een corner 
de bal precies op het hoofd van 
verdediger Brian Sno plaatsen 
en langs de grabbelende han-
den van doelman Belfor beland-
de de bal twee centimeter achter 
de lijn in het doel. Scheidsrechter 
Van Damme stond  weer boven 
op de situatie, keek er na en gaf 
resoluut een doelpunt: 3-3. Een 
terechte uitslag.
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Santpoort-Noord - maandag 
16 september houdt de Numis-
matische Kring Kennemerland 
haar maandelijkse bijeenkomst 
op een nieuwe lokatie: Het Ter-
ras, Stationsgebouw Santpoort 
aan de Santpoortse Dreef. Op 
deze avond, vanaf 19.00 uur, na-
tuurlijk een gezellig samenzijn, 
een leuke veiling met interessan-
te kavels, die men vooraf kan be-
kijken. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom op deze avond, een 
goede gelegenheid om kennis te 
maken met een mooie en inte-
ressante hobby. Voor informatie: 
023-5383754 of 06-26404240.

Muntenveiling

Santpoort-Noord – Voor nieu-
we huisvesting van de Bosbeek-
school wordt gekozen voor nieuw-
bouw met behoud van een ka-
rakteristiek deel van de huidi-
ge school. Eerder dit jaar was al 
gekozen voor huisvesting aan 
de huidige locatie, nadat onder-
zoek was gedaan naar de moge-
lijkheiden in Santpoort-Noord. De 
laatste maanden is gekeken naar 
drie scenario’s voor deze locatie: 
nieuwbouw, volledige renovatie of 
een combinatie van die twee mo-
gelijkheden. De scenario’s zijn be-
oordeeld op financiële haalbaar-
heid, maatschappelijke wenselijk-
heid, stedenbouwkundige voor-
keur en kwaliteit van onderwijs-
huisvesting. Omdat het huidige 
schoolgebouw nog niet volledig is 
afgeboekt, resteert er een boek-
waarde op het gedeelte dat moet 
worden gesloopt. In overleg met 
de gemeenteraad wordt een be-
drag uit de algemene reserve ge-
vraagd om dit bedrag te dekken. 
Het gaat om een bedrag van cir-
ca 700.000 euro. De nieuwbouw/ 
renovatie van de school gaat, naar 
begroot, 2.372.601 euro kosten.

Nieuwbouw 
Bosbeekschool

Regio - Het vocaal ensemble La 
Grenouille start dit jaar met een 
bijzonder muzikaal project. Het 
kamerkoor gaat zich vanaf okto-
ber voorbereiden op een aantal 
sfeervolle concerten met werken 
van uitsluitend Haarlemse com-
ponisten. Zangers die toe zijn 
aan een uitdaging en niet terug-
schrikken van thuisstudie kun-
nen zich aanmelden voor de au-
dities/proefrepetities. Deze zul-
len plaatsvinden op woensdag 
18 september en 9 oktober. Meer 
informatie of aanmelden kijk op 
www.lagrenouille.nl. Natuurlijk 
bent u ook welkom om tijdens 
het korenlint op zondag 15 sep-
tember te komen luisteren naar 
het ensemble. Dit kan in de Ba-
kenesserkerk om 12.20 uur of in 
de Van Warmerdam zaal in de 
Philharmonie om 14.00 uur.

Auditie/Proef-
repetitie bij 

La Grenouille

Nieuw seizoen manege 
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Het nieuwe 
seizoen is weer van start gegaan 
op Kennemergaarde. Een zo-
mer vol activiteiten voor de kin-
deren is afgerond en afgelopen 
weekend is de carrousel groep 
weer aan het oefenen geslagen. 
Groeps- en privélessen zijn ook 
weer begonnen. Het instructie-
team gaat er volop tegenaan om 
iedereen een fijne les te bezor-
gen. Ook gaat manege Kenne-
mergaarde met zijn tijd mee en 

zorgt ervoor om via social media 
zoals Facebook, zijn klanten op 
de hoogte te houden van de ac-
tiviteiten. Startlijsten van de ver-
schillende wedstrijden worden 
op de website geplaatst, maar 
ook de uitslagenlijsten kunt u 
hierop terugvinden. Van alle ac-
tiviteiten worden vaak leuke fo-
to’s geplaatst op Facebook. Over 
twee weken zal de eerste spring-
competitie ook weer beginnen. 
Komt u ook weer kijken?

Concert bij De Zandhaas
Santpoort-Noord - Korenmo-
len De Zandhaas is op beide 
Monumentendagen, zaterdag 14 
en zondag 15 september,  ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Op zondagmorgen 15 decem-
ber is er om 11.00 uur in de Bos-
beekschuur bij de molen een 
speciaal concert onder de ti-

tel ‘Macht en Pracht’, het mo-
numentenmotto van dit jaar. Dit 
concert wordt gegeven door het 
ensemble Barocco Locco, met 
strijkers en blazers onder leiding 
van Fritz Heller. Er klinken onder 
andere werken van Monteverdi, 
Frescobaldi en Gabrieli, De toe-
gang is gratis.

Feest in Velserbroek
Velserbroek - Dansen, schaken, 
kinderspelen, diverse demonstra-
ties en vooral veel muziek. Op za-
terdag 21 september is er tussen 
13.00 en 23.00 uur veel te zien en 
te beleven in het winkelcentrum 
en op het Vestingplein in Velser-
broek. Dan presenteren de dorps-
vereniging, de winkeliers en café 
Het Polderhuis samen het Ves-
tingpleinfestival: een evenement 
voor én door Velserbroekers.
In het recente verleden waren er 
regelmatig leuke activiteiten en 
festiviteiten in het centrum van 
Velserbroek die het saamhorig-
heidsgevoel versterkten. 
Na de viering van het 25-jarig be-
staan van de jonge polderplaats 
in 2011 werd het echter stil. Rinus 
Otte van café het Polderhuis nam 
daarom het initiatief voor een 
nieuw cultureel en feestelijk eve-
nement en vond al snel de win-
keliersvereniging en de dorpsver-
eniging aan zijn zijde.
De bands, artiesten en verenigin-
gen die meedoen aan het Vesting-
pleinfestival hebben allemaal een 
Velserbroeks tintje omdat ze hier 
hun standplaats hebben of om-
dat de leden er hier voor een be-

langrijk deel wonen. Op twee po-
dia in het midden van het winkel-
centrum en op het Vestingplein is 
er de hele dag muziek. Hier zin-
gen Sven Duijff (solo én met zijn 
gloednieuwe band), Charlotte van 
der Knaap, Jim Bishop en het koor 
FF Anders, spelen diverse orkes-
ten van Soli en treden er bands 
op als Rarely Alive (inmiddels ook 
op 3FM!), Wheatfield with Crows, 
Van Nature en Full Count.
Daarnaast zijn er demonstraties 
van Oyama en dansschool Mi-
chelle, verzorgt Schaakclub Sant-
poort een simultaanschaakwed-
strijd (daag de clubiconen uit!), 
vermaakt kinderopvang de Blau-
we Marmot de kleintjes, mag 
er gespeeld worden op de in-
strumenten van Soli en zorgt de 
dorpsvereniging Velserbroek een 
aantal leuke spelactiviteiten.
Van 13.00 tot 23.00 uur is er dus 
volop spektakel en vermaak op 
het gratis toegankelijke Vesting-
pleinfestival in het centrum van 
Velserbroek. Bovendien is er ook 
van alles te eten en te drinken. 
Het volledige programma volgt, 
zie ook de evenementpagina Ves-
tingpleinfestival op Facebook.

Diabetes Fonds 
zoekt collectanten

Velsen - Wilt u een bijdrage le-
veren aan behandeling, gene-
zing en preventie van diabetes? 
Het Diabetes Fonds is hard op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
jaarlijks collecte in Santpoort en 
Driehuis.
De collecteweek is dit jaar 

van 27 oktober tot 2 novem-
ber. Wilt u collectant worden? 
Meld u aan bij Ineke van der 
Vlis,collecteorganisator in Sant-
poort en Driehuis van het Dia-
betes Fonds via telefoonnummer
023-5384386. Zie ook www.dia-
betes.nl/collectant.

Allerzielen Velsen Verlicht 
Gratis workshop 

herinnerlint
Velsen - Zelf vormgeven aan 
herinneringen, verdriet en ge-
mis na het overlijden van een 
dierbaar iemand. Maar ook ver-
bondenheid creëren door daar 
samen aan te werken. Dat is de 
insteek van de workshops die 
elk jaar voorafgaand aan de Al-
lerzielen Velsen Verlicht-viering 
worden gehouden. 
Dit jaar wordt de mogelijkheid 
geboden om een herinnerlint te 
maken. De basis is een strook 
textiel die je bij de dierbare 
overledene vindt passen. De-
ze stof kun je zelf meenemen, 
maar ook is er de mogelijkheid 
op de avond te kiezen uit de 
voorraad stoffen. De linten wor-
den persoonlijk gemaakt aan de 
hand van teksten, foto’s of te-

keningen. Ook kan er een licht-
je in worden gedaan of kan er 
iets aan worden gehangen wat 
je zelf meebrengt. De linten zul-
len op de avond van Allerzielen 
Velsen Verlicht viering, op 6 no-
vember op begraafplaats Duin-
hof, een mooi plekje krijgen. Na 
afloop krijgt u de linten terug.
De workshop vindt plaats op 9 
oktober van 19.30 uur tot 21.30 
uur in de gemeentelijke wijk-
post aan de W. Daniëlslaan 53 
in Santpoort-Noord. De avond 
wordt begeleid door Jet Win-
kel,  rouwbegeleidster, en Hen-
ny Beilemans, creatief counse-
lor. Deelname is gratis.
U kunt zich opgeven via info@
allerzielenvelsen.nl of telefo-
nisch: 0255-523086.
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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 22 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

Informatieavond Velserbroek

Omgaan met hangjongeren
Hoe spreek je met hangjongeren 
aan? Een lach of een grap helpt 
goed, zei Hans Kallenbach op 
maandag 9 september 2013 tegen 
inwoners van Velserbroek. 

Op maandagavond 9 september heeft 
het wijkteam Velserbroek een infor-
matieavond georganiseerd voor be-
woners uit de wijk met als thema: 
‘Omgaan met hangjongeren’. De op-
komst was overweldigend. Hans Kal-
lenbach, opvoedkundige, gaf deze 
avond naast informatie over straat-
cultuur ook tips aan buurtbewoners. 
Durf je hen aan te spreken en zo ja, 
hoe doe je dat het beste? Waarom ge-
dragen jongeren zich zoals ze doen? 

Hans Kallenbach adviseert mensen 
om jongeren niet boos of negatief te 
benaderen, maar door op gelijk ni-
veau met ze te praten door middel van 
een lach of grap. Dit werd duidelijk 
gemaakt met behulp van een acteur. 
Over het algemeen waren de bewo-
ners erg positief over de informatie 
die zij kregen. Op een eenvoudige ma-
nier blijk je jongeren goed aan te kun-
nen spreken en de leefbaarheid in de 
wijk positief te kunnen beïnvloeden.

In een wijkteam zitten vertegen-
woordigers van de gemeente, wo-
ningcorporaties, politie Kennemer-
land en de Stichting Welzijn Velsen.
(foto: Reinder Weidijk)

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie 
zitten er in? Hoe kunnen inwoners 
invloed uitoefenen op de politiek? 
Geef u op als Gast van de Raad en 
krijg antwoord op deze vragen.

De huisvesting van scholen, subsi-
die aan culturele instellingen of het 
vaststellen van een bestemmings-
plan – het gaat inwoners van de ge-
meente direct aan en de gemeente-
raad neemt er besluiten over. Maar 
hoe werkt dat precies? Dat wil de ge-
meenteraad van Velsen graag vertel-
len; die nodigt daartoe inwoners uit 

als ‘Gast van de Raad’. Vooraf krij-
gen de gasten uitleg over de werkwij-
ze van de raad en de agenda van de 
raadsvergadering. Zij kunnen al hun 
vragen stellen, de vergadering bijwo-
nen en raadsleden spreken in de pau-
ze en na afloop.

Wilt u op donderdag 26 september 
ook Gast van de Raad zijn, dan kunt 
u zich tot 19 september aanmelden 
bij de griffie via 0255-567502 of grif-
fier@velsen.nl. U krijgt na aanmel-
ding een bevestiging en een informa-
tiepakket. 

Zonnepanelen op stadhuis
Op het dak van het gemeente-
huis aan het Dudokplein liggen 
90 zonnepanelen. Op 16 septem-
ber worden ze officieel in ge-
bruik genomen. Hoeveel bespa-
ring ze opleveren, is straks in de 
publiekshal te zien.

Maandag 16 september om 11.00 
uur zal Wim Westerman, wethou-
der Milieu van de gemeente Vel-
sen, 90 zonnepanelen officieel in 
gebruik stellen. De panelen zijn ge-
plaatst op het platte binnendak op 
de tweede verdieping van het ge-
meentehuis aan het Dudokplein. Ze 
liggen daar heel gunstig; het zon-
licht kan er de hele dag onbelem-
merd worden omgezet in elektrici-

teit. Goed voor een maximale op-
brengst.
 
De panelen moeten leiden tot een 
lagere jaarlijkse energierekening. 
Ze wekken in totaal 23.850 kWh 
stroom op. Ter vergelijking: 3.520 
kWh komt overeen met een gemid-
deld elektrisch verbruik van een 
vierpersoons gezin (excl. verwar-
ming). Het ministerie van Econo-
mische Zaken heeft een subsidie 
toegekend voor de aanschaf van de 
panelen.

In de nieuwe publiekshal van het 
gemeentehuis komt een scherm te 
hangen waarop te zien is hoeveel 
stroom er elke dag wordt opgewekt.
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Open Monumentendag 2013

Macht & pracht in Velsen

1

Historisch Velsen: 
machtig mooi
Zondag 15 september 2013

Wethouder sport Annette Baerveldt geeft vanaf grote hoogte het startsein 
voor de 23e editie van de Rabobank Pierloop op 7 september. Er deden ca. 
1500 mensen aan mee. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuw sportpark Rooswijk
Nieuwe sportvelden, een beter on-
derkomen voor de verenigingen 
en nieuw parkeerterrein – Sport-
park Rooswijk in Velsen-Noord is 
enorm opgeknapt. Zaterdag 14 
september gaat het open voor ge-
bruik.

Op zaterdag 14 september opent wet-
houder Sport Annette Baerveldt het 
vernieuwde Sportpark Rooswijk in 
Velsen-Noord. Het sportpark heeft 
een metamorfose ondergaan. Er zijn 
onder andere een nieuw honk- en 
softbalveld en een handbalveld aan-
gelegd, er staan nieuwe hekken om 
de sportvelden heen en de verlich-
ting en de riolering zijn deels ver-
nieuwd. De drie sportverenigingen 

hebben een nieuw onderkomen ge-
kregen in het opgeknapte pand van 
Kennemerstaten. Aan de achterkant 
van het park is een aantal barakken 
gesloopt; zo krijgt Rooswijk een meer 
openbaar karakter. Het parkeerter-
rein en de rondbaan zijn nieuw.

De opening is zaterdag 14 september 
om 15.00 uur. Daarna zijn er verschil-
lende activiteiten georganiseerd 
voor de leden van sportvereniging, 
maar ook niet-leden en iedereen die 
is geïnteresseerd, is van harte wel-
kom. Het feest wordt afgesloten met 
een barbecue (vooraf inschrijven) en 
een feestavond. Voor vragen en ver-
dere informatie: jbrussel@sportsup-
port.nl. 

Kerktorens, huizen en het stad-
huis – het zijn symbolen van 
macht, die met ‘pracht’ zichtbaar 
wordt gemaakt. Ook in Velsen zijn 
er mooie voorbeelden van te be-
kijken op Open Monumentendag, 
zondag 15 september.

Op zondag 15 september is de lan-
delijke Open Monumentendag 
2013. Dit jaar is het thema ‘Macht 
& Pracht’. Huizen en gebouwen zijn 
daar symbolen van, net als kerkto-
rens, indrukwekkende buitenplaat-
sen en gemeentehuizen. Ook in Vel-
sen is de macht & pracht van de 
bouwkunst duidelijk te zien. Het 
thema staat centraal op Open Monu-
mentendag 2013.

Op zondag 15 september worden op 
verschillende locaties speciale acti-
viteiten voor publiek georganiseerd. 
Alle informatie daarover staat in de 
brochure ‘Historisch Velsen: Mach-
tig Mooi’. Die is gratis af te halen bij 

boekhandel Bredero in Santpoort-
Noord, boekhandel Erasmus, in het 
stadhuis in IJmuiden en in de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Kijk ook op www.velsen.nl of www.
openmonumentendag.nl.  

Burendag in Velsen 2013
Het plantsoen opvrolijken, koffi  e-
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 
fi nanciële 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 koffi  e-
drinken met buurtgenoten. 

Tot maandag 16 september kunt u 
nog ideeën indienen bij de gemeente 
Velsen voor een fi nanciële 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 uiterlijk 
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.

Burgernet ook in Velsen
Meehelpen aan de veiligheid in 
uw eigen wijk – dat kan door mee 
te doen aan burgernet. Iedereen 
die 16 jaar of ouder is, kan zich 
aanmelden.

Burgernet is een alarmeringssy-
steem dat plaatselijk wordt ingezet 
bij woninginbraken, vermissingen, 
straatroof, winkeldiefstal en over-
vallen – dringende zaken met een 
duidelijk signalement. 

Het werkt als volgt: bij een melding 
van een inbraak vraagt de politie via 
Burgernet of mensen in de buurt 

mee willen kijken, bijvoorbeeld naar 
een persoon of een auto. 

Deelnemers ontvangen een duidelijk 
signalement en geven via het gratis 
nummer 0800-0011 hun meldingen 
door. Daardoor kan de politie snel-
ler en gerichter zoeken. Deelnemers 
ontvangen ook bericht over het re-
sultaat van de actie.

De gemeente Velsen doet al bijna 
twee jaar mee aan Burgernet. Het is 
een initiatief van politie, gemeen-
te en burgers. Aanmelden via www.
burgernet.nl.
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Schone stranden in Velsen
Het Noorder- en Zuiderstrand van 
Velsen zijn goed schoon. De stich-
ting Nederland Schoon gaf ze in 
augustus vier sterren. En mevrouw 
Bontenbal organiseert zaterdag 
12 oktober weer een schoonmaak-
actie voor het strand.

Op maandag 26 augustus reikte de 
directeur van de ANWB Guido van 
Woerkom vier sterren uit aan de ge-
meente Velsen, omdat het Zuider- 
en Noorderstrand zo schoon zijn. 
Dat deed hij namens de stichting Ne-

derland Schoon. Elk jaar doet deze 
stichting steekproeven in de zomer, 
als het echt druk is op de stranden. 
Vier sterren staat gelijk aan een 7,5. 
Mevrouw Bontenbal organiseert ook 
weer een schoonmaakactie voor het 
strand. De vorige acties waren een 
groot succes. Op zaterdag 12 oktober 
is er een ‘seizoenseinde’ actie. Het is 
een laatste rondje over het strand als 
de huisjes weg zijn. Verzamelen tus-
sen paviljoen Noordzee en Zilt in. 
Materiaal is aanwezig. Aanmelden 
kan via hoehetookkan@live.nl.

Van Velsen tot Heemskerk

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onder-
houd aan de A9 vanaf knooppunt 
Velsen tot en met afslag Heems-
kerk. Van half augustus tot begin 
oktober 2013 worden de voeg-
overgangen vervangen en krijgt 
de weg een nieuwe laag asfalt. 
Het verkeer moet rekening hou-
den met omleidingen en extra 
reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en 
aan vervanging toe. Daarom brengt 
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan 
op de weg in de richting Alkmaar en 
op de oostelijke op- en afrit Heems-
kerk (richting Alkmaar). Ook wor-
den de voegovergangen vervangen 
– de voegen tussen de verschillende 
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan via-
duct Communicatieweg over de A9 
ter hoogte van afslag Heemskerk. De 

werkzaamheden zijn augustus be-
gonnen en duren nog tot in oktober 
2013. 

Van 9 tot 21 september wordt er ge-
werkt tussen verzorgingsplaats 
Twaalfmaat en afslag Heemskerk. 
Van 27 tot 30 september is de week-
endafsluiting van de op- en afrit 
Heemskerk (vanuit Amsterdam en 
richting Alkmaar) en op 4 en 5 ok-
tober is de afrit Heemskerk vanuit 
Amsterdam aan de beurt. 

Het verkeer wordt omgeleid. Waar 
en wanneer er wordt gewerkt staat 
op www.velsen.nl. Ook kunt u de lan-
delijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat bellen: 0800-8002 (gratis, 
zeven dagen per week, van 06.00 tot 
22.30 uur). De werkzaamheden du-
ren uiterlijk tot 7 oktober.

Hondenpoep opgeruimd
Een nieuw voertuig kan helpen de 
poep van honden in Velsen snel 
op te ruimen. Begin september is 
hij in gebruik genomen.

In veel gemeenten is de hondenpoep 
op straat een grote ergernis; dat is 
ook zo in de gemeente Velsen. Nu 
heeft Velsen een extra middel inge-
zet om deze overlast tegen te gaan: 
een voertuig dat poep makkelijk en 
snel opruimt. Behalve de stoep kun-
nen nu ook de uitlaatplekken (gras-
veldjes) schoon worden gehouden. 
Dat leidt ertoe dat die plekken vaker 
worden gebruikt; dat scheelt poep en 

stankoverlast op andere plekken in 
de gemeente.

Het voertuig rijdt sinds begin sep-
tember langs de uitlaatplekken. De 
bestuurder, een medewerker van de 
afdeling Wijkbeheer, bepaalt mo-
menteel de meest efficiënte route. 
Als het nodig is, kan hij daar van af-
wijken. Wie suggesties heeft voor 
plekken die moeten worden schoon-
gemaakt, kan bellen met het Klanten 
Contact Centrum van de gemeen-
te: 140255 of een mailtje sturen naar  
info@velsen.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gooi niet weg, lever in!
Een gloednieuw apparaat cadeau 
krijgen als u een oud afgedankt ap-
paraat inlevert – dat kan Velsena-
ren tussen 7 september en 27 ok-
tober gebeuren. Wethouder Ronald 
Vennik reikte 7 september de eer-
ste coupon uit in de actie ‘Gooi niet 
weg, lever in!’

Iedereen die van 7 september t/m 26 
oktober een oud apparaat inlevert, 
krijgt een actiecoupon die kans biedt 
op spectaculaire prijzen. Deelnemers 
zijn het Pieter Vermeulen Museum, 
het afvalbrengstation van HVC, ver-
schillende (kringloop)winkels en een 
aantal basisscholen. De deelnemen-
de winkeliers hebben een actieposter 
in de etalage. Daar kunt u alleen een 
oud elektrisch apparaat inleveren als u 
hetzelfde apparaat nieuw koopt. Bij de 
kringloopwinkel kunt u oude appara-
ten inleveren die nog gebruikt kunnen 
worden. Op de site www.gooinietweg.
nl kunt u deelnemen door deze actie-
code in te vullen; dan maakt u kans op 
het winnen van spectaculaire prijzen. 

Met de campagne ‘Gooi niet weg, lever 
in!’ wijzen de gemeente Velsen, HVC 

en het Pieter Vermeulen Museum al-
le inwoners op het belang van het re-
cyclen van elektrische apparaten zo-
als spaarlampen, MP3-spelers, smart-
phones, laptops en stofzuigers. Bijna 
90% van het materiaal kan weer wor-
den gebruikt om nieuwe producten te 
maken, wat goed is voor het milieu. 
Wethouder Vennik: ,,Ik hoop dat het 
inzamelen van elektrische apparaten 
voor de schoolkinderen in Velsen net 
zo normaal wordt als de inzameling en 
hergebruik van oud papier, want daar 
willen we naar toe.’’

De campagne Gooi niet weg, lever in! 
wordt georganiseerd door afval- en 
energiebedrijf HVC samen met 37 
deelnemende gemeenten in Noord- en 
Zuid Holland – zo ook met de gemeen-
te Velsen. De campagne wordt moge-
lijk gemaakt door Wecycle en Bosch. 

Meer informatie op www.gooinietweg.
nl. Wie de campagne ‘liket’ op Face-
book blijft steeds op de hoogte van al 
het nieuws rondom de campagne. Op 
Facebook zijn de komende weken ook 
mooie prijzen te winnen. (foto: Groe-
nendijk Wildeman Communicatie)
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De Brede School in Velsen-Noord is een bouwproject 
voor basisschool de Triangel en de welzijns-
activiteiten van Stichting Welzijn in Velsen-Noord. 
Daarnaast wordt een gymzaal gerealiseerd en 
worden de voorzieningen uitgebreid met o.a. een 
consultatiebureau en een verloskundige praktijk.

De planning is dat in het voorjaar van 2015 het 
gebouw gereed is. In deze nieuwsbrief leest u meer 
achtergrondinformatie over hoe dit plan tot stand is 
gekomen en krijgt u een indruk van hoe het eruit gaat 
zien.

Historie
College en raad hebben in juni 2011 de visie, het 
programma/functies en de toekomstige plek 
voor de Brede School vastgesteld. Nadat men al 
een eind op weg was met de planvorming voor de 
toekomstige Brede School, gericht op onderwijs 
en welzijnsactiviteiten voor kinderen, werden de 
plannen in de nacht van 31 december 2011  
doorkruist vanwege de brand in het Wijker-
meercentrum. Dit was aanleiding om opnieuw te 
kijken naar het programma van de toekomstige 
Brede School.

Brede School Velsen-Noord

Nieuwsbrief
Wist u dat het woord ‘school’ van oudsher voor méér staat dan alleen  
onderwijs? De Romeinen gebruikten het woord scola voor studie,  
liefhebberij én vrijetijdsbesteding. 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen  
rondom de Brede School in Velsen-Noord. Het college van  
burgemeester en wethouders heeft in mei 2012 de wens uitgesproken  
om een Brede School te ontwikkelen op de plaats van het voormalig  
Wijkermeercentrum, beter bekend als De Mel.

De Brede School biedt veel kansen voor Velsen-Noord, het is een  
unieke combinatie van onderwijs, welzijn en sport in één gebouw.  
Het brengt een aantal voorzieningen samen die belangrijk zijn voor  
de wijk, het bevordert de sociale samenhang. De Brede School is het  
middelpunt, maar samen met andere functies waaronder een 
peuterspeelzaal, consultatiebureau, een verloskundige praktijk 
en wijk- en dorpsvereniging wordt het een gebouw waar heel veel 
mensen uit Velsen-Noord terecht kunnen! 

Robert te Beest
Wijkwethouder Velsen-Noord

Op 24 september a.s. is er 
een informatieavond waar u 
wordt geïnformeerd over het 
ontwerp van de Brede School, 
de inrichting van de omgeving 
inclusief Wijkermeerweg en 
de planning.
 
Vanaf 19.00 uur (inloop) in 
Watervliet, Doelmanstraat 34, 
Velsen-Noord

Brede School in Velsen-Noord

Nieuwsbrief
24 septemberinformatieavond
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De Brede School in Velsen-Noord is een 
bouwproject 
voor basisschool de Triangel en de 
welzijns-activiteiten van Stichting 
Welzijn in Velsen-Noord. Daarnaast 
wordt een gymzaal gerealiseerd en 
worden de voorzieningen uitgebreid 
met o.a. een consultatiebureau en een 
verloskundige praktijk.

De planning is dat in het voorjaar 
van 2015 het gebouw gereed is. 
In deze nieuwsbrief leest u meer 
achtergrondinformatie over hoe dit plan 
tot stand is gekomen en krijgt u een 
indruk van hoe het eruit gaat zien.

Historie
College en raad hebben in juni 2011 de 
visie, het programma/functies en de 
toekomstige plek voor de Brede School 
vastgesteld. Nadat men al een eind op 
weg was met de planvorming voor de 
toekomstige Brede School, gericht op 
onderwijs en welzijnsactiviteiten voor 
kinderen, werden de plannen in de 
nacht van 31 december 2011  
doorkruist vanwege de brand in 
het Wijker-meercentrum. Dit was 
aanleiding om opnieuw te kijken naar 
het programma van de toekomstige 
Brede School.
Op 22 mei 2012 heeft het college van 
B&W de voorkeur uitgesproken om een 
Brede School te ontwikkelen met voor- 
zieningen voor jongeren, volwassenen 
en ouderen. Nadat alles was afgerond 
met de brandverzekering is eind 
2012 het restant van het afgebrande 
Wijkermeercentrum gesloopt.

Het gebouw
De planontwikkeling van de Brede 
School is tot stand gekomen door 
intensieve samenwerking tussen 
Stichting Welzijn Velsen, Stichting 
Fedra en de gemeente Velsen.  
Het ontwerp is gemaakt door GAJ 
Architecten. Toen is niet alleen 
gekeken naar het functionele gebruik, 
maar ook naar het beheer en de 
exploitatie van het gebouw. Tevens 
is gezocht naar mogelijkheden om 
een gebouw te realiseren waarbij 
de verschillende partijen gebruik 
maken van elkaars ruimtes. Hierdoor 
is het mogelijk om bijvoorbeeld 
een tribunetrap te realiseren, die 
niet alleen twee verdiepingen 
verbindt en ruimte biedt voor 
onderwijsactiviteiten, maar waar 
ook voorstellingen gegeven kunnen 

Nieuw gebouw, nieuwe kansen
Een lang gekoesterde wens gaat 
uitkomen, De Triangel gaat van 
twee oude -voor modern onderwijs 
gedateerde- gebouwen naar één 
schitterend nieuw modern pand. 
Voor de leerkrachten de kans om 
meer vorm te geven aan de eenheid 
van de school, die komt immers nu 
voor het eerst met alle groepen op 
één locatie.

Maar er is meer dan dat; de  
school gaat nu ‘samenwonen’ met 
meerdere partners in een Brede 
School. In dat samenwonen liggen 
nieuwe kansen, voor De Triangel 
en voor Velsen-Noord. Nagenoeg 
alle voorzieningen komen nu bij 
elkaar onder één dak samen met het 
basisonderwijs. Voor de bewoners 
van Velsen-Noord zal dit natuurlijk 

uitermate praktisch, overzichtelijk 
en toegankelijk zijn. Vanuit het 
onderwijs gezien geeft de Brede 
School nieuwe inhoudelijke 
mogelijkheden. 

Zo zal de samenwerking met 
de peuterspeelzaal - nu zijn 
programma’s deels al op elkaar 
afgestemd - in de toekomst alleen 
maar vanzelfsprekender worden. 
Stichting Welzijn en het onderwijs 
kunnen waar mogelijk gebruik 
gaan maken van elkaars ruimten, 
misschien kan ook samenwerking 
bij diverse activiteiten gaan 
ontstaan. In dat nieuwe gebouw 
gaan kansen ontstaan!!

John Keunen 
Stichting Fedra

Duurzaamheid
Milieubewust en energiezuinig bouwen is een doelstelling van de 
gemeente Velsen. In het gebouw zijn de volgende duurzaamheids-
maatregelen opgenomen:

•  Energiezuinige verlichting (hoogste lumen/watt verhouding);
•  Daglichtregeling;
•  Aanwezigheidsafhankelijk schakelen;
•  Warmteterugwinning ventilatie-installatie;
•  CO2 gestuurde ventilatie 
 (op basis van vraag waardoor het energieverbruik wordt beperkt);
•  Laag temperatuur verwarming met HR opwekking;
•  Toepassing herbruikbaar materiaal;
•  Daarnaast wordt met de Milieudienst IJmond onderzocht of het  
 mogelijk is om aanvullend zonnepanelen te plaatsen op het dak. 

Nieuwsbrief - Brede School in Velsen-Noord - september 2013
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Stichting Welzijn Velsen (SWV) heeft in 2011 uit overtuiging besloten deel te 
nemen aan de planvorming rond de Brede School. Naast de mogelijkheid om tot 
een nieuwe, meer eigentijdse en moderne huisvesting voor de welzijnsactiviteiten 
in Velsen-Noord te kunnen komen, ontstaat immers ook de aantrekkelijke positie 
om in hetzelfde gebouw al bestaande samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties en onderwijs te versterken. 

De inbreng van SWV brengt met zich mee dat in het gebouw, naast school en 
sport, ook een buurtcentrumfunctie zal zijn. Dit brengt de beschikbaarheid van 
diverse activiteitenruimten en een ontmoetingsruimte met zich mee, waarbij 
bezoekers gebruik kunnen maken van het buffet. Op deze wijze zal de Brede 
School ook een breed ontmoetingscentrum voor buurtbewoners  zijn.  
De activiteiten van SWV in Velsen-Noord, die zich zowel binnen als in de open 
lucht afspelen, betreffen o.a. naast de al genoemde peuterspeelzaal Pinokkio, 
diverse vormen van (ambulant) jongerenwerk, buurtsport en een uitgebreid 
cursusaanbod.  

Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan taalgroepen, bewonersinitiatieven,  
zelforganisaties en diverse maatschappelijk projecten. Wij zien met veel 
vertrouwen het samenleven onder het dak van de Brede School tegemoet, en 
we stellen ons veel voor van de samenwerking met de andere organisaties en de 
voortzetting van onze langjarige betrokkenheid bij Velsen-Noord.

Allart van Deventer
Stichting Welzijn Velsen
 

Samen,  
vele activiteiten

Van boven naar beneden;
Artisimpressie van de Brede School.  
vogelvluchtperspectief vanaf de  
Wijkermeerweg, vogelvluchtperspectief 
vanaf de Heirweg, hoofdentree aan de 
Wijkerstraatweg/Heirweg
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Toelichting definitief ontwerp
Het gebouw van de Brede School bestaat als het ware uit 
twee delen die tegen elkaar aangezet zijn. Het ene deel wordt 
uitgevoerd in lichtbruin metselwerk, heeft een plat dak en 
ligt aan de Heirweg. Het andere deel, aan de kant van de 
Wijkerstraatweg en Wijkermeerweg, heeft een schuin oplopende 
daklijn, omdat de gevel is bekleed met halfdoorschijnend 
plaatmateriaal in groene tinten. 

Hiermee krijgt de Brede School een meer stedelijk uitstraling 
waar hij grenst aan de woningen van de Heirweg en een meer 
natuurlijke uitstraling aan de zuidkant, waar het parkachtige 
karakter van het aangrenzende groen langs het gebouw wordt 
doorgezet. Beide gebouwen hebben twee bouwlagen. Het 
groene bouwdeel krijgt aan de Wijkerstraatweg een extra 
hoogteaccent doordat daar, op de verdieping, de gymzaal is 
gepland. Het onderscheid aan de buitenkant vind je in het 
interieur terug.

Tussen de twee bouwdelen komt – aan de binnenkant – 
een tussenruimte, waar de multifunctionele ruimten, de 
ontmoetingsruimte en de leerpleinen deel van uitmaken. 
De tussenruimte heeft ook een verkeersfunctie; het is 
de binnenstraat die beide gebouwen verbindt. Door de 
combinatie van verschillende functies krijgt de binnenstraat 
een levendig en gezellige karakter voor de diverse gebruikers. 
Via de hoofdingang op de hoek Wijkerstraatweg en Heirweg 
komen bezoekers in het binnengebied. Wie daar binnenkomt, 
ziet gelijk de centrale tribunetrap, de ontmoetingsruimte en  
de balie van de beheerder.  

De kleur en de textuur (samenstelling en aanzicht) van de 
materialen aan de buitenkant – zowel het metselwerk als 
het plaatmateriaal – zijn zo op elkaar afgestemd, dat aan 
de ene kant het beoogde contrast wordt behaald en aan de 
andere kant de Brede School architectonisch  een eenduidige 
uitstraling krijgt. 

Uitgangspunt en inspiratiebron was de natuur, en wel 
in het bijzonder de plataan. De stam van deze boom laat 
afwisselend nieuwe en oude schors zien. Daar waar de oude 
schors loslaat, is de nieuwe bast zichtbaar. Als boom is de 
plataan onmiskenbaar één geheel, maar wel met verschillende 
uitstralingen en verschijningsvormen.  
Zo is ook ons gebouw: eenheid in verscheidenheid.

Arie Blokland
GAJ Architecten 

De Planning
■  24 september 2013 
 informatieavond 
 belanghebbenden

■  oktober 2013 
 indienen bouwaanvraag

■  1 januari 2014  
 start bouw

■  voorjaar 2015
 oplevering gebouw

Wij houden u op de hoogte van  
dit plan. Voor vragen kunt u 
terecht bij mevr. Allyson Mannsur, 
gemeente Velsen, 
amannsur@velsen.nl.

Of bel 0255-567200

Begane grond

Eerste verdieping

Nieuwsbrief - Brede School in Velsen-Noord - september 2013
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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 31 
augustus 2013 tot en met 6 sep-
tember 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 
Moerbergplantsoen ong., kappen 1 
boom (05/09/2013) w13.000338;
Edisonstraat 14, wijzigen sport-
school in 2 appartementen 
(02/09/2013) w13.000334.

Velsen-Zuid 
Trace rioolpersleiding Velsertun-
nel en Noordzeekanaal, kappen 
34 houtopstanden (03/09/2013) 
w13.000335.

Santpoort-Noord
Terrasweg ong., kappen 1 boom 
(05/09/2013) w13.000341.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen 
(05/09/2013) w13.000342.

Velserbroek
Zwanebloembocht 134, veran-
deren schuur ivm plaatsen luifel 
(04/09/2013) w13.000336.

Velsen-Noord
Trace Velsen-Noord naar Beverwijk, 
aanleggen 150 kv hoogspanningsver-
binding (05/09/2013) w13.000340;
Gildenlaan 56, vervangen erfafschei-
ding (05/09/2013) w13.000339;
Beecksanglaan 38, kappen 2 bomen 
(05/09/2013) w13.000337. 

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.

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

Velsen-Zuid
Velsertunnel en Noordzeekanaal, het 
aanleggen van een nieuwe persriool-
leiding (23/07/2013) w13.000275.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te weigeren voor de on-
derstaande aanvraag.  Het  ontwerp-
besluit tot weigering  omgevingsver-
gunning ligt met ingang van 13 sep-
tember 2013 gedurende zes weken 

ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.nl 
via het menu bekendmakingen/ di-
rect naar/ meer nieuws/ inzage (ont-
werp)besluiten. Tijdens deze perio-
de van terinzagelegging, kan eenie-
der naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen te-
gen het ontwerpbesluit. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255. Het 
betreft  het volgende ontwerpbesluit:

IJmuiden
Strandweg ong., verzoek tijdelijk ge-
bruik perceel grond voor stalling 
20 strandhuisjes en onderhouds-
werkzaamheden (26/09/2012) 
w12.000438.

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.
publicatietekst.

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

IJmuiden
Vissershavenstraat 41 0001, renove-
ren voorgevel en plaatsen 2 koelcel-
len (09/09/2013) w13.000269;
Kromhoutstraat 46, vergroten gara-
gebedrijf (09/09/2013) w13.000207.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, oprichten uit-
bouw (achtergevel)(09/09/2013) 
w13.000267.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 17, op-
richten dakkapel (06/09/2013) 
w13.000240.

Velsen-Noord
Geen mededelingen
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Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV
Summer Love festival op vrijdag 13 
september 2013 en Hollands Zomer-

festival op zaterdag 14 september 
2013 op het strand van Horeca-in-
richting Villa Westend, Westlaan 41 
te Velserbroek 
(04/09/2013) u13.007345; 
Flymasters op 19 en 20 oktober 2013 

op het strand van IJmuiden aan Zee 
(zone 3) (05/09/2013) u13.007554.

Film- en foto opnamen art. 2:12   
APV
19 september 2013 filmopnamen 

omgeving Oud-Velsen (05/09/2013) 
u13.007952;
10 oktober 2013 filmopnamen om-
geving Oud-Velsen (05/09/2013) 
u13.007955. 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2013
Het college heeft op 3 september 
jl. de Beleidsregels maatschappe-
lijke ondersteuning 2013 vastge-
steld. De beleidsregels sluiten aan 
bij de nieuwe werkwijze van de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning).

De Wmo is onder andere bedoeld 

voor mensen met (lichamelijke of 
verstandelijke) beperkingen of psy-
chische problemen en mantelzor-
gers die niet goed kunnen meedoen 
in de samenleving. Deze doelgroep 
heeft soms bijvoorbeeld ondersteu-
ning nodig bij het voeren van het 
huishouden of het zich verplaatsen 
in de woning en daarbuiten. De ge-

meente gaat met deze burgers in ge-
sprek over welke problemen zij heb-
ben en over welk resultaat zij willen 
bereiken.

Om dat gesprek goed te kunnen voe-
ren en om uit te kunnen gaan van het 
resultaat, zijn de beleidsregels vast-
gesteld. De beleidsregels bieden aan 

de hand van juridische richtlijnen, 
praktische handvatten bij de nieuwe 
werkwijze en het voeren van het ge-
sprek.

De Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning 2013 zijn te vinden 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl.

12 september 20139

Felisenums Gijsbrecht 
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Drie avonden 
schitterden leerlingen van het 
Gymnasium Felisenum begin juni 
in een uitverkocht Witte Theater 
in ‘Gijsbrecht’, een nieuwe en ori-
ginele bewerking van Vondels to-
neelstuk Gijsbrecht van Aemstel. 
Nu wordt deze voorstelling, met 
bijzondere kostuums, dans en 
muziek, twee avonden gespeeld 
op een wel heel bijzondere loca-
tie: de Ruïne van Brederode.
Een van de opvallendste ken-
merken van de bewerking die 
Eva Gouda van Vondels tragedie 
maakte, is de humor die nu in het 
stuk zit en die prima werkt naast 
de tragische gebeurtenissen en 
de onvermijdelijke ondergang van 
Amsterdam. Eén van de meest 
komische scènes is ongetwij-
feld de tactiekbespreking van de 
Kennemers en de Waterlanders 
over het hoe en waarom van de 

inname van Amsterdam. Als wa-
re voetbalcoaches spreken leger-
aanvoerders Egmond en Haarlem 
de soldaten toe in fl itsende dialo-
gen in voetbaltaal met Cruyffi aan-
se uitdrukkingen.
‘Gijsbrecht’, een voorstelling ge-
speeld door getalenteerde jon-
geren en geschikt voor alle leef-
tijden, duurt anderhalf uur en zit 
vol afwisseling. Zo is er een in-
drukwekkende dans van het ge-
hele ensemble (26 spelers!) op 
het door de band Counting Down 
prachtig uitgevoerde ‘Little Li-
on Man’ van Mumford and Sons. 
Voeg daarbij nog de soms heerlijk 
overdadige kostuums, een decor 
grotendeels opgebouwd uit kerst-
verlichting en het is duidelijk dat 
regisseuse/dramadocent Lorenti-
ne van Tijn met hulp van wat an-
dere docenten (en moeders) met 
de Felisenumtoneelgroep een 

voorstelling neerzet die opzien 
baart. De voorstellingen zijn op 
donderdag 19 en vrijdag 20 sep-
tember, aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten kunnen gereserveerd worden 
via  n.kaijser@felisenum.nl en lig-
gen na reservering klaar van-
af 19.30 uur bij de ingang van de 
ruïne van Brederode. De kaarten 
à 10 euro zijn inclusief één con-
sumptie en dienen met cash geld 
betaald te worden. Het is niet mo-
gelijk om met pin te betalen.
De voorstelling is in de open 
lucht, het is aan te raden om war-
me kleding aan te doen en even-
tueel een fl eece-dekentje mee te 
nemen. Bij lichte regen gaat de 
voorstelling door, dus ook een re-
genjas met capuchon kan handig 
zijn. Als het heel slecht weer is 
gaat de voorstelling niet door. Dit 
zal dan aangekondigd worden op 
www.heerlijkheid-brederode.nl.

Mooi bedrag voor 
Stofwisselkracht

Driehuis - Het trimhockeytoer-
nooi voor Stichting Stofwissel-
kracht heeft 5.600 euro opge-
leverd. De cheque werd zater-
dagavond in onvangst genomen 
door cabaretier Erik van Muis-
winkel. Het toernooi was geor-
ganiseerd door de trimhockey-
ers van Strawberries. Er konden 
loten worden gekocht en wer-
den diverse cheques overhan-

digd. Zo bracht de kledingbeurs 
van de club ruim 500 euro op 
en viel een van de trimhockey-
ers tien kilo af, wat dankzij spon-
sors 1.200 euro opleverde. Wet-
houder Annette Baerveldt was 
naar Driehuis gekomen om het 
toernooi te openen. Zij prees het 
initiatief om op deze manier een 
goed doel te ondersteunen. Zie 
ook www.stofwisselkracht.nl

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 13 septem-
ber: Geen open tafel. Vrijdag 20 
september is er weer open tafel. 
Aanvang 12.30 uur. 

Gym voor minder mobiele ou-
deren Woensdagochtend vanaf 
11.00 uur. Meer informatie: Mar-
cel Stam, 023-5 396528.
Optreden Klavierschippers op 
vrijdag 14 september vanaf 14.00 
uur. Kaarten à 4 euro zijn vanaf 
heden verkrijgbaar aan het buffet.
Modeshow najaarscollectie 
donderdag 19 september. Firma 
H & A Mode toont om 10.00 uur 
haar najaarscollectie. Aanslui-
tend tot 15.00 uur verkoop. Toe-
gang gratis.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV
Summer Love festival op vrijdag 13 
september 2013 en Hollands Zomer-

festival op zaterdag 14 september 
2013 op het strand van Horeca-in-
richting Villa Westend, Westlaan 41 
te Velserbroek 
(04/09/2013) u13.007345; 
Flymasters op 19 en 20 oktober 2013 

op het strand van IJmuiden aan Zee 
(zone 3) (05/09/2013) u13.007554.

Film- en foto opnamen art. 2:12   
APV
19 september 2013 filmopnamen 

omgeving Oud-Velsen (05/09/2013) 
u13.007952;
10 oktober 2013 filmopnamen om-
geving Oud-Velsen (05/09/2013) 
u13.007955. 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2013
Het college heeft op 3 september 
jl. de Beleidsregels maatschappe-
lijke ondersteuning 2013 vastge-
steld. De beleidsregels sluiten aan 
bij de nieuwe werkwijze van de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning).

De Wmo is onder andere bedoeld 

voor mensen met (lichamelijke of 
verstandelijke) beperkingen of psy-
chische problemen en mantelzor-
gers die niet goed kunnen meedoen 
in de samenleving. Deze doelgroep 
heeft soms bijvoorbeeld ondersteu-
ning nodig bij het voeren van het 
huishouden of het zich verplaatsen 
in de woning en daarbuiten. De ge-

meente gaat met deze burgers in ge-
sprek over welke problemen zij heb-
ben en over welk resultaat zij willen 
bereiken.

Om dat gesprek goed te kunnen voe-
ren en om uit te kunnen gaan van het 
resultaat, zijn de beleidsregels vast-
gesteld. De beleidsregels bieden aan 

de hand van juridische richtlijnen, 
praktische handvatten bij de nieuwe 
werkwijze en het voeren van het ge-
sprek.

De Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning 2013 zijn te vinden 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl.
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Felisenums Gijsbrecht 
in Ruïne van Brederode Santpoort-Zuid - Drie avonden 
schitterden leerlingen van het 
Gymnasium Felisenum begin juni 
in een uitverkocht Witte Theater 
in ‘Gijsbrecht’, een nieuwe en ori-
ginele bewerking van Vondels to-
neelstuk Gijsbrecht van Aemstel. 
Nu wordt deze voorstelling, met 
bijzondere kostuums, dans en 
muziek, twee avonden gespeeld 
op een wel heel bijzondere loca-
tie: de Ruïne van Brederode.
Een van de opvallendste ken-
merken van de bewerking die 
Eva Gouda van Vondels tragedie 
maakte, is de humor die nu in het 
stuk zit en die prima werkt naast 
de tragische gebeurtenissen en 
de onvermijdelijke ondergang van 
Amsterdam. Eén van de meest 
komische scènes is ongetwij-
feld de tactiekbespreking van de 
Kennemers en de Waterlanders 
over het hoe en waarom van de 

inname van Amsterdam. Als wa-
re voetbalcoaches spreken leger-
aanvoerders Egmond en Haarlem 
de soldaten toe in fl itsende dialo-
gen in voetbaltaal met Cruyffi aan-
se uitdrukkingen.
‘Gijsbrecht’, een voorstelling ge-
speeld door getalenteerde jon-
geren en geschikt voor alle leef-
tijden, duurt anderhalf uur en zit 
vol afwisseling. Zo is er een in-
drukwekkende dans van het ge-
hele ensemble (26 spelers!) op 
het door de band Counting Down 
prachtig uitgevoerde ‘Little Li-
on Man’ van Mumford and Sons. 
Voeg daarbij nog de soms heerlijk 
overdadige kostuums, een decor 
grotendeels opgebouwd uit kerst-
verlichting en het is duidelijk dat 
regisseuse/dramadocent Lorenti-
ne van Tijn met hulp van wat an-
dere docenten (en moeders) met 
de Felisenumtoneelgroep een 

voorstelling neerzet die opzien 
baart. De voorstellingen zijn op 
donderdag 19 en vrijdag 20 sep-
tember, aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten kunnen gereserveerd worden 
via  n.kaijser@felisenum.nl en lig-
gen na reservering klaar van-
af 19.30 uur bij de ingang van de 
ruïne van Brederode. De kaarten 
à 10 euro zijn inclusief één con-
sumptie en dienen met cash geld 
betaald te worden. Het is niet mo-
gelijk om met pin te betalen.
De voorstelling is in de open 
lucht, het is aan te raden om war-
me kleding aan te doen en even-
tueel een fl eece-dekentje mee te 
nemen. Bij lichte regen gaat de 
voorstelling door, dus ook een re-
genjas met capuchon kan handig 
zijn. Als het heel slecht weer is 
gaat de voorstelling niet door. Dit 
zal dan aangekondigd worden op 
www.heerlijkheid-brederode.nl.
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