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Actie voor zebrapad
op Moerbergplantsoen
IJmuiden - Op 19 septem-
ber heeft de gemeente een 
inspraakavond gehouden 
over de herinrichting van het 
Moerbergplantsoen. In een 
eerder stadium is al besloten 
dat er, net als op het Gijzen-
veltplantsoen, een geasfal-
teerde voorrangsweg wordt 
aangelegd met een maxi-
mumsnelheid van 50 km/uur.

Buurtbewoners maken zich zor-
gen over de veiligheid van over-
stekende schoolkinderen van 
basisschool het Kompas. De 
twee locaties van deze school 
liggen aan weerszijden van het 
Moerbergplantsoen. ,,Het ge-
meentelijke plan voorziet in de 
realisatie van een oversteek-
voorziening ter hoogte van de 
Stephensonstraat’’, legt een be-

woner uit. ,,Door middel van een 
middengeleider zullen de kinde-
ren straks in etappes het Moer-
bergplantsoen over kunnen ste-
ken. Om het autoverkeer af te 
remmen worden aan beide zij-
den drempels aangelegd. Ech-
ter, door het ontbreken van een 
zebrapad en signalering, bij-
voorbeeld in de vorm van bor-
den of palen, zal het verkeer hier 
niet attent genoeg op zijn. Het al 
dan niet stoppen van een auto 
zal voor de schoolkinderen nog 
steeds onduidelijk blijken.’’
De schoolleiding en de ou-
ders van basisschool het Kom-
pas, gesteund door bewoners 
en winkeliers uit de omgeving 
pleiten dan ook voor een veili-
ge, duidelijke oplossing. ,,Het 
gemeentelijk argument dat een 
zebrapad of signalering slechts 

schijnveiligheid wekt is niet 
steekhoudend. Het Moerberg-
plantsoen wordt een weg waar 
door de inrichting ervan nog 
harder gereden gaat worden en 
hierin ligt dan ook een taak voor 
de gemeente om een aan alle 
kanten veilige oversteekvoorzie-
ning te realiseren. Garanties zijn 
er niet, maar een samenwerking 
tussen basisschool het Kompas 
en de ouders enerzijds, en de 
gemeente anderzijds zou wel-
licht tot een bevredigende situa-
tie voor alle partijen kunnen zor-
gen.’’
Inmiddels is er een handteke-
ningenactie opgezet om de ge-
meente ervan te overtuigen het 
plan aan te passen en in de 
oversteekvoorziening een ze-
brapad met signalering te plan-
nen.

IJmuiden - Vorige week woens-
dagnacht zagen politiemen-
sen een auto rijden op de Plane-
tenweg die zij wilden controle-
ren. Toen de agenten de auto een 
stopteken gaven, ging deze er met 
hoge snelheid vandoor. De ach-
tervolging werd ingezet en meer-
dere politie-eenheden zochten 
mee naar de auto. Deze werd aan 
de achterzijde van een wooncom-

plex aan de Bellatrixstraat leeg 
aangetroffen. Met onder meer 
een politiehond is vervolgens ge-
zocht naar de inzittenden. Aan de 
Cepheusstraat zijn vervolgens vier 
verdachten met behulp van een 
politiehond aangehouden. Het 
gaat om een 37-jarige Rotterdam-
mer en drie mannen in de leeftijd 
van 20 tot en met 27 jaar zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. De 

auto bleek van diefstal afkomstig. 
Kort na de aanhouding kwam er 
een tip binnen bij de agenten dat 
een persoon zich zou verstoppen 
in een auto die geparkeerd stond 
aan de Zwaanstraat. Politiemen-
sen zochten de auto op en om-
dat de inzittende van de auto, een 
37-jarige Haarlemmer, niet kon 
verklaren wat hij daar deed op dat 
tijdstip is ook hij aangehouden.

Vijf mannen aangehouden

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266   www.omaco.nl
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Zelfstandige Klinieken
Nederland (ZKN) organiseert

de Open Klinieken Dag:

Open dag Cardiologie 
Centrum IJmond

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur bent u van harte welkom 

in ons cardiologiecentrum in de 
Scheldestraat 101 te IJmuiden (in 
zorgcentrum Velserduin), zie ook 

www.cardiologiecentra.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Kom in beweging
door te sparen.
Dat is het idee.

Kijk voor meer informatie 
over de Spaarweek
(17 t/m 21 oktober) op
www.rabobank/velsen.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze nieuwe 
folder is uit!

www.groenrijk.nl

DEZE WEEK

Begroting ‘vol kansen’
Velsen - Het college van B&W 
heeft vorige week woensdag de 
begroting 2012 tot 2015 bekend 
gemaakt. Om in een tijd als de 
huidige economische crisis tot 
een sluitende begroting te ko-
men is een talent. Om in een tijd 
vol ‘ombuigingen’ de begroting 
een positieve lading mee te ge-
ven is zeer ambitieus. Toch staat 
de begroting 2012 tot 2015 van 
de gemeente Velsen vol met 
woorden als ‘stimuleren’, ‘op het 
huidige niveau handhaven’ en 
‘investeren in’. 
Wethouder Ronald Vennik kon 
met een tevreden gevoel een 

sluitende begroting presente-
ren. De huishoudportemon-
nee van inwoners van Velsena-
ren wordt ontzien, maar in het 
voorzieningenniveau van Velsen 
wordt wel gesneden. Zo wor-
den Witte Theater, buurthuis De 
Veste in Velserbroek en De Del-
ta in IJmuiden afgestoten. Ook 
de bibliotheek wachten meer 
veranderingen. Maar daarnaast 
wordt door middel van samen-
werkingen en fusies geïnves-
teerd in bedrijvigheid, toerisme 
en recreatie. Lees elders in deze 
krant het totaaloverzicht van de 
begroting 2012 tot 2015.
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, 
za. van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Vel-
serbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-
5201212. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden 
en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverle-
ners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, 
Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 
088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Diner, film en dansen 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Het nieuwe thea-
terseizoen is afgelopen week-
end met de Soultrain to Thalia 
spetterend van start gegaan in 
het Thalia Theater. Vier muzikale 
acts zorgden voor een vette sou-
lavond. De toon is gezet! 
Thalia heeft nog een groot aantal 
verrassende avonden gepland 
staan de aankomende tijd. Het 
filmdiner bijvoorbeeld op zater-
dag 1 oktober. Tijdens een sma-
kelijk driegangen diner wordt 
het prachtige drama Mao’s Last 
Dancer vertoond aan uw eigen 
tafeltje voor het grote doek.
Vrijdag 7 oktober kan er weer 
gedanst worden in het Tha-
lia Theater tijdens de Lindyhop 
Rockabilly Jive Party. De Lindy 
Hop is een uitbundige dans die 
rond 1930 uitgroeide tot een wa-
re rage. Het Thalia Theater gaat 
dit nog eens even dunnetjes over 
doen met muziek, dansdemon-
straties en make-overs. De band 

JzzzzzP uit Haarlem is een mees-
ter in de Jump ’n Jive en uptem-
po swing muziek. Zij zullen er ze-
ker voor zorgen dat alle bezoe-
kers van Thalia een mighty good 
time beleven. De band Twenty 
Sicks wordt met hun akoestische 
Rockabilly act wel The Baseballs 
van Nederland genoemd. Pro-
beer daar maar eens stil bij te 
blijven staan. Voor diegenen die 
het Lindyhoppen en Jiven nog 
niet helemaal onder de knie heb-
ben, is er een dansschool aan-
wezig die de danspassen precies 
uit de doeken doet. Kappers en 
visagisten maken de look hele-
maal af!
Op zaterdag 8 oktober staat de 
vierde editie van In2disco ge-
pland. Dj’s zijn deze keer Silveri-
us (Radio Veronica) en Rob Bos-
kamp. Voor deze 70’s, 80’s en 
90’s party nog nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar. Zie ook www.
thaliatheater.nl.

Auke Pals helpt digibeten
Velserbroek - Wat gaat de tijd 
toch snel, dat is wat wij als oude-
ren vaak zeggen, als we de jon-
geren bezig zien op hun compu-
ter, laptop of smartphone.
Maar er is niet aan te ontkomen, 
ook wij moeten met deze ontwik-
kelingen mee om te blijven func-
tioneren. Er zijn namelijk tal van 
mogelijkheden met computer of 
laptop om je hobby verder uit 
te diepen. Denk maar aan foto-
boeken maken, tekenen, spelle-
tjes doen, enz. Ook zijn er pen-
ningmeesters van verenigingen 
die misschien met een rekenpro-
gramma willen werken, maar dat 
nog nooit gedaan hebben.
De veertienjarige Auke Pals 
uit Velserbroek is in zijn omge-
ving al veel mensen tegengeko-
men die hij op weg kon helpen 
met zijn kennis van computers 
en smartphones. Op een onge-
dwongen manier helpt hij men-
sen op weg om de computer of 
I-phone beter te leren kennen. 
Hij installeert een app, helpt ou-
deren op weg met mail van hun 
(klein)kinderen, helpt bij het in-
stalleren van de nieuwe com-

puter en nog veel meer. Auke 
bleek al gauw een digitaal talent 
te zijn. Eerst hielp hij vrienden, 
ooms en tantes, maar in Velser-
broek en omgeving is hij nu ook 
al heel populair. 
Auke gaat naar het Mendel Col-
lege, maar heeft nog wel vrije tijd 
genoeg om mensen die het echt 
niet meer weten te helpen. Tus-
sendoor gaat Auke graag zeilen 
en ook is hij blij dat het schaats-
seizoen weer begint, want spor-
tief is Auke ook. 
,,Het is heus niet zo dat hij de he-
le dag achter de computer zit,’’ 
zegt zijn trotse moeder. ,,Maar 
als hij er achter zit is het niet 
om spelletjes te doen, maar om 
dingen uit te zoeken via Goog-
le. Leuk dat hij zichzelf dat eigen 
heeft gemaakt. Zelfs voor het 
maken van een website draait hij 
zijn hand niet om. Laatst stond ik 
bij de slager en daar werd ook 
al zijn hulp gevraagd door een 
klant. Auke vindt het leuk om te 
helpen en wij steunen hem daar-
in. Grappig dat je zo als 14-jarige 
volwassenen en natuurlijk ook 
ouderen kunt helpen.’’
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Donderdag 29 september
Studiedag op Beeckestijn, 
podium voor Tuin- en Land-
schapsCultuur in Velsen-Zuid. 
Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl/actueel.
Verwenavond bij Gallo Ori-
ginal’s, Hoofdstraat 189b in 
Santpoort-Noord. Van 19.00 
tot 22.00 uur.
Mike Starink en Jeroen Bos 
met ‘In bed is het fi jn toe-
ven’ (Paul Haenen) in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Balkan Brass 
Night. 21.00 uur. Toegang 
17,50. 24.00-04.00 uur LOS! 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis. Café: Roots of 
Heaven. 21.00 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 30 september
Pianorecital met Maurice van 
Schoonhoven in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Rabbit Hole’. 
Aanvang 20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: The Deaf. 
20.30 uur. Toegang 12,-. Café: 
Tape Cuts Tape ft. Rudy Trou-
vé e.a. 21.30 uur. Toegang gra-
tis. Dommelsch zaal: Spektrum 
XL. 23.00-04.00 uur. Toegang 
13,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 1 oktober
Inloopproeverij bij Wijnhuis 
Ten Bilt, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord.
Open Klinieken Dag bij Car-
diologie Centrum, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Van 
10.00 tot 14.00uur.
NVM Open Huizen Route 
tussen 11.00 en 15.00 uur.
Open huis bij Fablo tennishal, 
Marcelisvaartpad 11 Haarlem. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.
Grote rommelmarkt bij ba-
sisschool De Molenweid, Sluis-
weid 9 Velserbroek. Van 12.00 
tot 16.00 uur.
Meekers ‘De Zwaailichtri-
gade’. Aanvang 14.30 uur. Om 
17.30 uur Soul Survivors tijdens 
foyerconcert. Om 20.30 uur: 
Powered by toneelgroep Am-
sterdam ‘Mightysociety9’. Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Band Escape op het podium 
van Bibliotheek Velsen. Aan-

vang 15.00 uur.
Filmdiner ‘Mao’s Last 
Dancer’ in Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 18.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ashton Brothers. Voorstelling is 
inmiddels uitverkocht.
Patronaat, www.patro-
naat.nl: Café: Savage Garage 
Trash: Wheels on Fire, Stilet-
tos. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Club Colom-
bo: Alvaro, Punish. 23.00-04.00 
uur. 10,- vvk/12,50 add. Toe-
gang vanaf 16 jaar.

Zondag 2 oktober
Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein in Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Oogstdienst in de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat 46 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Paddenstoelendag. Van 10.30 
tot 16.00 uur. Start Landgoed 
Elswout in Overveen.
Forteiland open voor publiek. 
Afvaarten zijn om 11.00, 12.45 
en 15.15 uur. Zie ook www.for-
tijmuiden.nl.
Open dag Dierenambulance 
Kennemerland, Kleine Hout-
weg 35 Heemskerk. Van 12.00 
tot 16.00 uur.
Koffi econcert bij Soli in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.00 
uur. Toegang gratis.
Bockbiertocht. U kundt de 
bockjes proeven bij het Wit-
te Theater Stage Café, Restau-
rant Bos Kookt!, Grand Café 
Valerius, Café De Halve Maan 
en Café Kruiten. Aanvang 
14.00 uur.
ZoMiPo in De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Optre-
den van La Musiquette. Aan-
vang 14.00 uur.
Mony Wouters Trio in Stompe 
Toren. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
Lezing ‘Peptalk voor een blije 
dag’ in St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Familie Erdös in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Informatieavond World Ser-
vants Velsen in Het Kruispunt, 
Zon Bastion 3 Velserbroek. 
Aanvang 19.45 uur.

Maandag 3 oktober
Actiebijeenkomst in za-
lencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein IJmuiden. Actie 
maakt deel uit van de campag-

ne ‘Armoede werkt niet!’ Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis.
Clubavond bij Postzegelver-
eniging IJmuiden in de Adel-
bertuskerk, Sparrenstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Ondernemers Vereniging 
Velsen-Noord houdt een in-
formatieve avond over onder-
nemen in Velsen-Noord. Van-
af 19.00 uur inloop. ViVa Zorg-
groep, Parlevinkerstraat 23 
Velsen-Noord.

Dinsdag 4 oktober
Dolle Dwaze Dierendag bij 
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland aan de Zadelmaker-
straat 98 in Velserbroek. Info: 
www.dierenartsvelserbroek.nl.
Proefl es Jeugd bij TC de Gie-
teling, Rooswijkerlaan 2a Ve-
slen-Noord. Van 16.00 tot 17.00 
uur.
Cursus ‘Wijnproeven voor 
beginners’ o.l.v. Maaike 
Tromp in Duin en Kruidberg-
mavo, Nic. Beetslaan 3 Drie-
huis. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Ledenraadsvergadering Af-
deling Velsen van het Neder-
landse Rode Kruis, ‘s Graven-
lust 35b Velsen-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.

Woensdag 5 oktober
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijksteun-
punt Watervliet, Doemanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Cursus ‘Zorg voor uw auto’ 
o.l.v. Egbert Wilmink bij Garage 
Stormvogels, IJmuiderstraat-
weg 112 IJmuiden. Van 19.30 
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Brigitte Kaandorp, spoedcur-
sus ‘Cabaret voor beginners’. 
Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 6 oktober
Stadsschouwburg Velsen: 
Brigitte Kaandorp, spoedcur-
sus ‘Cabaret voor beginners’. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Talking to Turtles. 
22.30 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. 
Toegang gratis + uitsluitend 
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Velsen-Zuid - Zondag 2 okto-
ber is er een swingend optre-
den van de coverband Cheaz-
heads op Informatieboerde-
rij Zorgvrij. De band bestaat 
uit zeven leden en speelt dis-
co, oude rock & roll, Neder-
landstalige muziek van onder 
andere De Dijk maar ook nieu-
we nummers van Amy McDo-
nald en The Police. Het optre-
den begint om 13.00 uur. Infor-
matieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, telefoon 023–5202828.

Coverband 
Cheazheads
op Zorgvrij

Een parel in de oceaan
Velserbroekse schrijft 
over haar eigen leven
Velserbroek – Geen verhaal 
is zo indringend als een waar-
gebeurd verhaal. De waarheid 
komt toch harder aan dan een 
stuk fi ctie, waar je je schouders 
over kunt ophalen. 
Met het boek ‘Een parel in de 
oceaan’, schrijft de Velserbroek-
se Caroll van Beek over een be-
langrijk deel van haar leven. Van-
af het moment dat ze in het zie-
kenhuis ligt voor een kleine in-
greep en haar man een motor-
ongeluk krijgt.
Ze waren nog maar een half jaar 
getrouwd en erg jong toen het 
gebeurde. Caroll, in het boek 
heet ze Claire, was pas 21 jaar. 
Het was eind zestiger jaren en ze 
woonde in Hillegom. Haar man, 
Armand, was zeer zwaar ge-
wond, maar overleefde het on-
geluk. Dankzij de kracht van 
Claire kwam hij uit coma en 
werd hij weer een beetje mens. 
Caroll schreef het boek niet om 
het verhaal ‘van zich af te schrij-
ven’. ,,Nee, ik deed het om het te 
delen’’, zegt ze. ,,Naar buiten was 
ik altijd vrolijk. Maar wat echt in 
mij omging kon ik pas jaren later 
opschrijven.’’ 
Caroll is een bijzonder positief 
mens, een creatieve duizend-
poot. Ze is van beroep kapster, 
schopte het tot kapperdocente, 
heeft nog steeds een eigen sa-
lon en vertelt met volstrekte eer-
lijkheid haar eigen verhaal op 
een vlotte wijze die moed geeft. 

Ze schrijft over het verdriet, de 
drang om ervan door te gaan, 
haar opstandigheid, woede ook 
naar haar man. Waarom had hij 
niet uitgekeken? Als hij drie cen-
timeter naar links was gegaan 
had hun leven niet in puin gele-
gen. Twijfel was er en de behoef-
te aan liefde, die ze niet kreeg, 
omdat ze altijd de steun moest 
zijn voor haar man. Als mens uit 
de sixties was het vrij normaal 
dat ze een vriend had voor de 
liefde die ze van haar man niet 
kreeg. Caroll beschrijft dat dat 
gebeurde met medeweten van 
haar man. Later kregen ze twee 
kinderen. Maar Armand was niet 
de ideale man en vader. Clai-
re krijgt nog meer leed op haar 
bordje maar slaat er zich met 
veel moed doorheen. Ook heeft 
ze bijzondere spirituele ervarin-
gen die haar tot steun zijn. 
Heel lief zijn de gedichten in het 
boek, die ze vaak in de groot-
ste wanhoop schreef. Voor men-
sen die hier meer gedichten van 
haar willen lezen, komt er ook 
nog een gedichtenbundel uit van 
Caroll van Beek met de titel ‘Ge-
dachten op mijn weg’. Het boek 
‘Een parel in de oceaan’, is nu bij 
alle boekhandels en bij de be-
kende internetsites te bestellen.
De stapel boeken die bij Bruna in 
Velserbroek lag was heel snel op. 
Caroll heeft al veel positieve be-
richten en bedankjes gekregen 
over het boek. (Karin Dekkers)

Fracties willen meer vat 
op WMO-beleid
Velsen - De fracties van Velsen 
Lokaal, CDA, LGV, D66Velsen, 
CU, VVD en fractie Marc Hille-
brink hebben een motie inge-
diend over het WMO-beleid.
De fracties maken zich zorgen 
over de bezuingingen op WMO-
beleid en de nabije toekomst, 
waarbij Jeugdzorg, Passend On-
derwijs, Wajong, IQ-maatregel 

en AWBZ-functie begeleiding 
worden overgeheveld naar de 
gemeente. In de motie verzoeken 
zij het college om tijdige en meer 
informatie, alsook alternatieven 
voor besluiten. Alleen op die ma-
nier kunnen zij concrete doel-
stellingen voor het WMO-beleid 
voor de jaren 2012 tot 2015 vast-
leggen.
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Terrasvogels 2 kampioen
Santpoort-Noord - Het voormalige dames team van de Pino’s, dat 
vier jaar geleden, in verband met plan Groot Helmduin, moest ver-
trekken en een onderkomen heeft gevonden bij Terrasvogels, is voor 
de tweede keer kampioen geworden. Samen met Kinheim  stonden 
zij boven aan in de stand van de ranglijst van de competitie en de 
laatste wedstrijden moesten de beslissingen geven. Kinheim moest 
het opnemen tegen Rooswijk en de dames uit Velsen-Noord wisten 
te winnen. Terrasvogels moest thuis tegen DIO en zij overrompelden 
de bezoekers met 20- 1. De begin fase van de wedstrijd begon aar-
zelend maar dat veranderde in de 3e en 4e inning toen het slagge-
weld uitbrak. Alle geslagen ballen verdwenen in het out-field. Pitcher 
Nathalie Kalkman stond nauwelijks toe dat de slagdames van DIO 
op de honken kwamen.

Statenfractie PvdA 
akkoord met Landal
Regio - De fractie van de PvdA 
in Provinciale Staten gaat on-
der voorwaarden akkoord met 
de plannen om Fort Benoorden 
Spaarndam op te knappen en bij 
dit fort een bungalowpark van 
Landal aan te leggen. De PvdA 
wil dat zwart op wit wordt vast-
gelegd dat een aantal toezeg-
gingen van gedeputeerde Bond 
in de statencommissie overeind 
blijven. De PvdA zal daarover de 
komende tijd de vinger aan de 
pols blijven houden.
Tijdens de behandeling van 
het onderwerp Fort Benoorden 
Spaarndam in de statencommis-
sie Ruimte en Milieu van 5 sep-
tember heeft de PvdA nog geen 
definitief standpunt ingenomen. 
De fractie wilde eerst verder 
overleggen met voor- en tegen-
standers, waaronder ook ver-
schillende lokale PvdA-bestuur-
ders.
PvdA-statenlid Ed Wagemaker: 
,,De PvdA Noord-Holland is tot 
de slotsom gekomen dat voor 
restauratie van het fort de aan-
leg van het bungalowpark nood-
zakelijk is. In de huidige tijd is 
het vrijwel onmogelijk om zon-
der private inbreng zulke kostba-
re restauraties en herinrichtin-
gen te laten plaatsvinden. Om te 
voorkomen dat de natuur en de 
bewoners van Spaarndam over-

last ondervinden van dit bunga-
lowpark ondervinden verbinden 
wij wel eenaantal voorwaarden 
aan onze instemming.’’
De voorwaarden van de PvdA 
Noord-Holland zijn: geen pitch 
en puttbaan, een second opi-
nion mbt de verwachte verkeers-
tromen door Spaarndam, zodat 
er zekerheid geboden kan wor-
den over het vermijden van ex-
tra druk op het verkeer door 
Spaarndam, een uitgebreide na-
tuurtoets, meer duidelijkheid 
over de continuïteit van de af-
spraken, zorgen voor goede sa-
menwerking met omwonen-
den en betrokkenen en daar een 
communicatieplan voor opstel-
len, er komt een bussinessplan 
en alle risico’s worden onderge-
bracht bij de projectontwikkelaar
Wagemaker: ,,We zijn vanaf 2007 
met deze kwestie bezig. Hoe-
wel er sprake is van een globaal 
plan, moeten nog veel onduide-
lijkheden worden ingevuld. De 
communicatie met bewoners en 
betrokkenen moet bovendien-
veel beter worden vormgegeven. 
Een goed communicatieplan is 
hierbij onontbeerlijk. We hopen 
dat met deze voorwaarden en 
een betere communicatie de ko-
mende maanden een breed ge-
dragen plan kan worden gepre-
senteerd.’’

Middagje Forteiland
IJmuiden - Na een zeer ge-
slaagde Stellingmaand met bijna 
1000 bezoekers opent het Fort-
eiland op 2 oktober a.s. opnieuw 
zijn poorten voor het publiek.
De als ‘Vrienden van Forteiland 
IJmuiden’ opererende Stichting 
Forteiland, Stichting Werkgroep 
Onderzoek Verdedigingswer-
ken IJmuiden (WOVIJ) en Stich-
ting Atlantikwall Wapens & Mu-
nitie Museum (AWMM) zorgen 
samen voor een onvergetelijke 
middag. Het eiland met zijn pant-
serfort, bunkers en loopgraven 
brengt u in een sfeer van avon-
tuur, ontdekking en verwonde-
ring. Onder leiding van een er-
varen gids dwaalt u door het ne-
gentiende-eeuwse fort met zijn 
uitgestrekte gangenstelsel en 
meer dan honderd ruimtes.
Het fort werd in 1888 in gebruik 
genomen als deel van de Stelling 
van Amsterdam.
De bezetting van de vesting be-
stond uit driehonderd man van 
het Korps Pantserfortartillerie.
In 1938 werd de zogenaamde 
voormobilisatie afgekondigd en 
wisselde de bezetting sterk.
Na de inval van de Duitse troe-
pen en de capitulatie in mei 1940 
kwam IJmuiden onder comman-
do van de bezetters. Het fort 
werd in gebruik genomen en in-
gericht als onderkomen voor de 
op het eiland gelegerde troepen. 
Op het eiland werden bunkers 
gebouwd voor lucht- en land-
geschut, pantserafweergeschut, 
automatische granaatwerper en 
mitrailleurkoepels.
Een van deze bunkers, type 644, 
is door de WOVIJ in de oor-
spronkelijke staat teruggebracht 
en is ook te bezichtigen voor het 
publiek. Van dit type bunker zijn 
er in Nederland slechts vier ge-
bouwd en wel allemaal op het 
forteiland. Drie van deze bouw-

werken zijn onder de slopersha-
mer gevallen, zodat de museum-
bunker tot een uniek exemplaar 
is uitgegroeid.
In het fort is ook de collectie van 
de AWMM te zien. Deze geeft 
een breed beeld van de ontwik-
keling van wapens, munitie en 
verdedigingswerken in het al-
gemeen en van het Kernwerk 
IJmuiden in het bijzonder. In dio-
rama’s wordt de dagelijkse gang 
van een aantal zaken geschetst.
Ook aan de inwendige mens 
wordt gedacht. In de koepelzaal 
wordt koffie en thee geschonken 
en natuurlijk kunt u daar ook wat 
bij eten. Er worden diverse pos-
ters, boekjes en het onlangs ge-
introduceerde Fortbier te koop 
aangeboden. De afvaarten van-
af de Kop van de Haven met de 
rondvaartboot Koningin Emma 
zijn om 11.00, 12.45 en 15.15 uur. 
Het vertrek met de rondvaart-
boot terug vanaf het eiland is om 
13.00, 15.10 of de laatste afvaart 
om 17.15 uur. Telefonische boe-
kingen via 0255–511676. Zie ook 
www.fortijmuiden.nl.

Willem en Hildegonde 
terug op de Ruïne
Santpoort-Zuid - Van het mid-
deleeuwse ridderechtpaar Wil-
lem van Brederode en Hildegon-
de van Voorne zijn levensechte 
driedimensionale gezichtsrecon-
structies gemaakt en tentoonge-
steld op de ruïne.
Het echtpaar leefde in de 13de 
eeuw. Zij waren de opdrachtge-
vers van het bouwen van kasteel
Brederode in 1280. De provin-
cie Noord-Holland heeft op-
dracht gegeven om de recon-
structies te maken. Dit is uniek 
omdat er nauwelijks afbeeldin-
gen zijn van mensen uit die peri-
ode. Veel adelijke begraafplaat-
sen uit die tijd werden verwoest. 
Het echtpaar werd in 1967 opge-

graven bij de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid, een van de oud-
ste kerken van Noord-Holland. 
Bij de reconstructies is gebruik 
gemaakt van forensische weten-
schap, archeologie, anatomie en
kunstenaarschap. 
In de Ruïne van Brederode is de 
tentoonstelling nog tot en met 
30 oktober 2011 te zien. Locatie: 
Velserenderlaan 2, Santpoort-
Zuid. De openingstijden zijn van 
woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
kastelenhollandzeeland.nl /bre-
derode.htm en kijk op youtube: 
Brederodejournaal Willem van 
Brederode en Hildegonde van 
Voorne.

IJmuiden - Op 4 oktober is het 
Dierendag. Daarom houdt het 
Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg 8 in IJmuiden 
op zondag 2 oktober van 12.00 
tot 16.00 uur open huis. Op de-
ze dag is iedereen van harte wel-
kom om een kijkje te komen ne-
men bij alle dieren die een nieuw 
huis en een nieuw baasje zoeken 
en het asiel eens  van binnen wil-
len bekijken. Voor de kinderen is 
er een springkussen en speeltuin 
de Veilige Haven van de buren is 
ook geopend. Ook zijn er ver-
schillende informatiekraampjes, 
een demonstratie met speurhon-
den van Cor Oldenburg en er is 
een chipactie om de honden en 
katten die al een fijn huis hebben 
voor 25 euro (gereduceerd tarief 
en alleen op 2 oktober geldig) te 
laten chippen. Misschien vindt u 
wel de hond of kat die bij u past. 
Alleen mogen de dieren met de 
open dag niet meteen mee, om 
te voorkomen dat de dieren te 
impulsief mee naar een nieuw 
huisje gaan. Reserveren kan wel 
en dan maakt u een afspraak om 
het dier een andere dag op te 
komen halen. De entree is gratis, 
maar iets lekkers voor de hon-
den en katten of een donatie is 
altijd welkom. Meer weten? Bel 
0255-515744.

Dierendag 
bij Kerbert 
Dierentehuis

Regio – De gemeenten Bever-
wijk, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo, Velsen en Uitgeest heb-
ben gezamenlijk besloten het 
lidmaatschap van Cros, Com-
missie Regionaal Overleg lucht-
haven Schiphol, op te zeggen. 
Regionaal overleg over Schiphol 
gaat verder in de Bestuurlijke 
Regio Schiphol, BRS. Cros werd 
destijds opgericht als wettelijk 
vereist overlegorgaan behorend 
bij de Schipholwet. Ontwikkelin-
gen in de luchthaven die te ma-
ken hebben met de omgeving 
worden nu besproken in BRS 
en de Alderstafel. Op korte ter-
mijn wordt overlegd over de op-
zegtermijn voor Cros. Ook Clus-
ter Noord, heeft ingestemd met 
het voornemen. Daarmee komt 
een einde aan Cros.

Einde voor Cros

IJmuiden - Vorige week vrij-
dag omstreeks 20.45 uur was 
een 14-jarige jongen overstuur 
thuis gekomen. Hij was op de 
Trompstraat door een jongen be-
dreigd met een mes. Politieagen-
ten stelden een onderzoek in en 
konden in de omgeving aan de 
hand van het opgegeven signa-
lement een 12-jarige verdachte 
aanhouden. Die bleek een mes 
bij zich te hebben. Hij bekende 
de jongen bang te hebben willen 
maken. Er wordt proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt.

Aanhouding
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Strawberries 
H1 blijft 
ongeslagen
Driehuis - Strawberries heren 1 
heeft afgelopen zondag thuis met 
2-2 gelijk gespeeld tegen Wester-
park. Het tweede thuisduel op rij 
in de derde klasse A was er een 
tussen twee bekenden van el-
kaar. Beide teams promoveerden 
vorig seizoen uit de vierde klas-
se A. Westerpark kwam sterk voor 
de dag in Driehuis. Het was veel 
feller en de spelers wonnen vrij-
wel elk duel in het veld. De Am-
sterdammers hadden het over-
wicht en domineerden de gehe-
le eerste helft. Strawberries kon 
er weinig tegenover brengen 
en mocht blij zijn dat de aanval-
lers van de tegenstander het vi-
zier niet op scherp hadden staan. 
Bij een strafcorner was dit echter 
wel het geval. Een sleeppush ging 
snoeihard in het doel en beteken-
de de openingstreffer van het du-
el. Vlak voor rust kreeg Strawber-
ries ook een strafcorner. Na on-
duidelijkheid of de bal wel of niet 
goed was genomen, of dat er ver-
keerd was uitgelopen, liep een 
speler van Westerpark met de bal 
naar voren. Beide scheidsrech-
ters vonden het blijkbaar goed en 
een paar seconden later was het 
tweede doelpunt voor de uitploeg 
gescoord. Een donderspeech in 
de rust van trainer/coach Jan Wil-
lem Gutteling zorgde ervoor dat 
de ‘aardbeien’ veel scherper en 
gemotiveerder speelden in de 
tweede helft. Er werd gevochten 
voor iedere meter en er werden 
meerdere strafcorners ‘gehaald’. 
Specialist Erik van den Berg be-
nutte daar één van en liet de kee-
per geheel kansloos. Met nog een 
kwartier op de klok scoorde routi-
nier Benno Steensma de verdien-
de gelijkmaker. In het vervolg van 
de wedstrijd werd er niet meer 
gescoord, maar dat mag wel op-
vallend genoemd worden. Beide 
ploegen kregen nog veel kansen 
in de slotfase. Zeker Westerpark, 
dat met een man meer kwam te 
staan omdat Van den Berg een 
gele kaart kreeg. Vlak voor tijd 
ontsnapte verdediger Finn van 
Leeuwen nog aan een zuivere ge-
le kaart na een smerige tackle op 
een aanvaller van Westerpark. 
Met het gelijkspel staat Strawber-
ries nu op de vierde plaats, vier 
punten achter koploper Fletio-
mare, dat alles gewonnen heeft. 
Aanstaande zondag spelen de 
Driehuizenaren een uitwedstrijd 
in en tegen Baarn. (Door Finn van 
Leeuwen)

Geslaagd jaarfeest op 
Brederode Daltonschool
Santpoort-Zuid - ‘Welkom in 
Holland, welkom op de Brede-
rode Daltonschool!’, met deze 
woorden opende schooldirec-
teur Michiel Bootz het jaarfeest 
op de Brederode Daltonschool. 
Zo’n 300 leerlingen en hun ou-
ders hebben de hele middag zich 
reuze vermaakt met Oud-Hol-
landsche spelletjes, zoals zuur-
stok vangen, pompetop, lang-
pootlopen, knutselen, schmin-

ken, schijvenschuiven en balletje 
trappen. De gehele middag was 
er open podium waar vele kinde-
ren hun talenten hebben kunnen 
laten zien. Ook was er een optre-
den van een mysterie guest (die 
verdacht veel op Marco Borsato 
leek) en een heuse catwalk. Op 
de foto staan Abel en David Ves-
tering die een speciaal voor dit 
jaarfeest geschreven schoollied 
lieten horen.  

Familie Erdös in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Dit seizoen 
prijkt zijn naam weer op het pro-
gramma van ’t Mosterdzaadje, 
pianist Maurice van Schoonho-
ven, de jonge romantische tove-
naarsleerling van Bernd Brack-
man. Op vrijdag 30 september 
om 20.00 uur voert hij het pro-
gramma ‘Maskerade’ uit met 
werken van Bach, Schumann, 
Ravel, Chopin en Liszt. 
Zondag 2 oktober om 15.00 uur 
treedt er in ’t Mosterdzaadje een 
bijzonder muzikale familie op. 
Vader Csaba Erdös is cellist en 
moeder Andrea Hornyák is pia-

niste. Samen vormen zij al sinds 
hun jeugd in Hongarije het So-
nate Duo  Prometheus. Tegen-
woordig voegt zich daar hun ui-
termate talentvolle dochter Bo-
glárka bij.
Op het programma staan Schu-
mann, Tchaikovsky,   Shostako-
vich, Myaskovsky en Popper. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625.Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Velsen-Noord - Zaterdag om-
streeks 01.35 uur hielden poli-
tieagenten een 20-jarige man uit 
Velsen-Noord aan. Hij wordt er-
van verdacht kort daarvoor op 
het Stratingplantsoen een 27-jari-
ge Heemskerker, met een op een 
vuurwapen gelijkend voorwerp, te 
hebben bedreigd. De verdachte is 
voor nader onderzoek ingesloten.

Bedreiging

Betteke Akkerman 
exposeert in Parterre
Velsen-Zuid - Schilder Bette-
ke Akkerman exposeert van 2 
tot en met 30 oktober met haar 
schilderijen in Parterre, Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid. 
‘Ik hou van verf’, zegt Betteke 
Akkerman(1960) en je kunt dat 
beschouwen als haar lijfspreuk. 
Haar schilderijen laten die lief-
de goed zien. De materie van de 
verf, de lagen, de kwaststreek, 
onderhuidse klodders van vori-
ge bewerkingen, dat is wat op-
valt.  Bij Betteke Akkerman gaat 
het om de werking van de verf 
zelf, het met het penseel op-
brengen van de verf, soms er-
in te krassen, om de expressie 
daarvan. 
Met deze omschrijving denk je 
er misschien eerder over om he-
lemaal abstract te gaan schilde-
ren, maar dat gebeurt niet. ´Ik 
wil toch graag van een onder-
werp uitgaan´, zegt ze. Dat wer-
den herkenbare thema’s: brug-
gen en kanalen. Het is nooit de 
letterlijke weergave. Het bena-
deren van de juiste verhoudin-
gen, de stofuitdrukking, het ‘net 
echt’ schilderen is niet het doel. 
Hoewel de techniek van de dik-
ke lagen en de verfhuid, het 
platte vlak benadrukt, is er door 
de perspectivisch lopende lij-
nen van bruggen en wegen een 
ruimtelijke werking te zien. 
Na de middelbare schooltijd 
vertrok Betteke naar de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten 

van Kampen, studeerde daar in 
1983 af en was al meteen met 
dikke lagen verf bezig. Dat le-
verde haar de Persprijs in dat 
jaar op, haar door Rudi Fuchs 
uitgereikt. Maar van de kunst 
leven is niet makkelijk en dus 
haalde ze in aansluiting op de 
academie van Arnhem haar be-
voegdheid tot lesgeven. Vanaf 
1996 kwam de gelegenheid om 
zich volledig aan het schilde-
ren te wijden in het Noord-Hol-
landse Wormer. Ook daar zijn 
haar favoriete onderwerpen wa-
ter, wegen en bruggen nooit ver 
weg. In mei en juni van dit jaar 
nam Betteke Akkerman op uit-
nodiging deel aan ‘Paint a Futu-
re’, een project waarbij een in-
ternationale groep kunstenaars 
in Zuid Afrika samenwerkte met 
kinderen uit de township bij 
Plettenbergbay, dichtbij Kaap-
stad. Zuid Afrika zorgde meteen 
voor nieuwe onderwerpen. We-
gen in de verte, begrensd door 
bergen.  Nieuwe belevenissen,  
nieuwe onderwerpen. 
Rembrandt schijnt gezegd te 
hebben: ‘Ga niet te dicht bij 
de schilderijen  staan want die 
lucht is niet goed voor u’. Bij 
Betteke Akkermans schilderij-
en kun je dat gerust doen. Dan 
zie je het oppervlak, met de ge-
schiedenis van de verflagen, 
een landschap op zichzelf.  Op 
een reproductie zou dat nooit 
tot zijn recht komen.

Competitienieuws 
Badmintonclub Velsen
IJmuiden - Voor Badminton-
club Velsen is inmiddels de twee-
de speelronde afgerond en de re-
sultaten zijn optimistisch. Het eer-
ste team komt langzaam opgang 
na een 2–6 nederlaag wisten Cor-
ne en Marleen in de tweede speel-
ronde het gelijkspel, 4–4 veilig te 
stellen. De jeugdige Jesper moet 
nog even aan het hoge tempo 
wennen maar hij staat geweldig te 
spelen. Team 2 heeft na een prima 
overwinning in de eerste speelron-
de het afgelopen weekend ave-
rij opgelopen tegen Zeemacht. Dit 
team was net even te sterk met 
een 3–5 verlies werd de partij net 
aan verloren. Team 3 was vrij en 
heeft in de eerste speelronde een 
mooie overwinning behaald van 
6–2. Team 4 heeft na tweewedstrij-
den evenveel gewonnen als verlo-

ren. Dit jonge team heeft ambities 
en als het lukt om de driesetter 
in hun voordeel te beslissen ziet 
de kompetitie er mooi uit. Team 5 
heeft kampioensaspiraties, na een 
6–2 en een 5–3 overwinning  staan 
ze bovenaan in hun poule. Team 6 
heeft een moeilijke opstart. Aan 
vechtlust ontbreekt het niet in dit 
team, echter het is nog geen loon 
na werken na twee verloren wed-
strijden. Heren 1 heeft dit jaar een 
sterke start gemaakt en staat met 
twee overwinningen op een ge-
deelde eerste plaats. 
De jeugd, welke dit jaar overge-
komen is uit het eerste jeugd-
team, lijkt zijn plek al snel gevon-
den te hebben. Lisa, Laura, Wou-
ter en Jesper veel succes dit sei-
zoen bij de senioren. Zie ook www.
bcvelsen.nl.

Greep uit het cursus-
programma VU Velsen
Velsen - ‘Wijnproeven voor be-
ginners’. De kennis over wijnen 
van Maaike Tromp is alom bekend. 
Met verve weet zij te vertellen wat 
wijn is, wat terroir is en hoe je wijn 
proeft. Een leerzame avond dus 
over de achtergronden van wijn. 
Naast de theorie wordt er ook ge-
proefd van zes verschillende wij-
nen (dinsdag 4 oktober).
‘Zorg voor uw auto’. Deze work-
shop wordt wegens succes her-
haald. U wordt niet opgeleid tot 
adspirant-automonteur, maar in-
gewijd in de belang-rijkste func-

ties onder de motorkap. Egbert 
Wilmink is uw enthousiaste gast-
heer en deskundige workshopbe-
geleider (woensdag 5 oktober).
‘Omgaan met schulden’. Het finan-
ciële reilen en zeilen in de prives-
feer is een meer dan actueel aan-
dachtspunt. Hoe houden we onze 
financiële huishouding op orde of 
nog erger, hoe lopen we ontsta-
ne schulden in. Irma Sinnige laat u 
kennis maken met de noodzakelij-
ke stappen die gezet moeten wor-
den (maandag 10 oktober). Zie ook 
www.volksuniversiteit.nl/velsen. 
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Geen subsidie meer voor Witte Theater, De Veste en Delta 

Begroting 2012-2015 ‘vol kansen’
Velsen – Om in een tijd als 
de huidige economische cri-
sis tot een sluitende begro-
ting te komen is een talent. 
Om in een tijd vol ‘ombuigin-
gen’ de begroting een posi-
tieve lading mee te geven is 
zeer ambitieus. Toch staat de 
begroting 2012 tot 2015 van 
de gemeente Velsen vol met 
woorden als ‘stimuleren’, ‘op 
het huidige niveau handha-
ven’ en ‘investeren in’. 

Wethouder Ronald Vennik ver-
telde dat het is gelukt te komen 
tot bezuinigingsvoorstellen tot 
een bedrag van 2,5 miljoen bo-
venop de al eerder aangekon-
digde voorstellen. Toch zullen 
burgers niet direct meer gaan 
betalen, want de heffingen en 
WOZ zullen slechts stijgen met 
de inflatiecorrectie. De manier 
waarop de gemeente de storm-
achtige toekomst tegemoet ziet 
is gestoeld op de eigen verant-
woordelijkheid van burgers en 
het ondernemerschap van be-
drijven. Op die wijze zijn er ze-
ker kansen om met een klei-
ner budget nieuwe mogelijk-
heden te ontwikkelen. De Visie 
van Velsen 2025 dendert in even 
hoog tempo verder en onthult 
nog meer ontwikkelingen zoals 
fusies, verregaande samenwer-
king en creatieve oplossingen 
tot en met maatwerk voor de 
zwakkeren in de samenleving. 
De rol van de gemeente is voor-
al het aanjagen en stimuleren 
van initiatieven. Het program-
ma van de begroting is onder-
verdeeld in elf velden, waarvan 
hieronder de speerpunten wor-
den genoemd. 

Economische ontwikkeling, 
recreatie en toerisme
Het college wil de eigenheid van 
IJmuiden versterken. Vis, off-
shore, kusthaven moet niet al-
leen als bedrijvigheid worden 
gezien, maar biedt ook kansen 
voor toerisme. Versterkte in-
stroom van leerlingen van ba-
sisonderwijs maritiem en tech-
nisch onderwijs en naar bedrij-
ven in de regio door samenwer-
king. Concrete projecten zijn 
onder meer facelift toegangs-
weg IJmuiden aan Zee, winkel-
centrum IJmuiden en schaalver-
groting bouwmarkten in Velser-
broek. Wat toerisme betreft wil 
men Velsen beter op de kaart 
zetten en ziet men kansen door 
het potentieel van de regio Am-
sterdam.

Werk en inkomen
Een zorg is een toename van 
werkloosheid, met een extra 
overheidssubsidie (IAU) hoopt 
de gemeente het tekort aan geld 
voor te zijn. Werkplein IJmond is 

de nieuwe regionale samenwer-
kingsovereenkomst op het ge-
bied van werk. Terwijl aan een 
kant op re-integratie wordt be-
zuinigd, wil men door ander be-
leid meer mensen met een uit-
kering aan werk helpen. Goe-
de voorzieningen voor mensen 
met geen uitzicht op werk. Ei-
gen verantwoordelijkheid staat 
centraal in nieuw beleid, door 
aanpassing van de Wet Werk en 
Bijstand, die op 1 januari 2013 
in werking treedt. Gesubsieerde 
arbeid verdwijnt, in Velsen zijn 
dat 23 banen in onder meer de 
bibliotheek, cultuur en zorg. 

Maatschappelijke zorg
Gemeente gaat inwoners aan-
spreken op eigen verantwoor-
delijkheid, participatie en zelf-
redzaamheid. De overheid gaat 
veel diensten overdragen naar 
gemeenten, zoals de begelei-
ding van mensen met een be-
perking en jeugdzorg. Heel be-
langrijk is daarom de stimulans 
van vrijwilligers en mantelzor-
gers. Met ‘actief burgerschap’ 
wil men organisaties en bedrij-
ven aanzetten initiatieven van 
burgers te ondersteunen. En dat 
is nodig, want er wordt bezui-
nigd op accomodaties. De acti-
viteiten in De Delta (IJmuiden) 
en buurthuis De Veste (Velser-
broek) worden niet langer on-
dersteund. In de nieuwe wet 
Schuldhulpverlening die in 2012 
ingaat, wordt slechts gesproken 
over schuldhulpverlening aan 
gezinnen met minderjarige kin-
deren. De gemeente blijft inves-
teren in gezondheid door pre-
ventief beleid op het gebied van 
onder meer jeugdzorg, overge-
wicht en depressie.

Jeugd en educatie
Talentontwikkeling is het tover-
woord bij jeugd en educatie. 
Niet door investeren in projec-
ten maar door te faciliteren en 
partijen bij elkaar te brengen, 
zoals bij de brede school al ge-
beurt. De Wet OKE stimuleert 
peuters in hun ontwikkeling. 
Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin moet in 2012 volledig opera-
tioneel zijn. Huisvesting van on-
derwijs blijft een grote kosten-
post. Er wordt al bezuinigd op 
vervoer speciaal onderwijs. Met 
een integraal beleid wil men 
voorkomen dat kinderen buiten 
de boot vallen.

Cultuur en culturele voorzie-
ningen
In dit veld moesten moeilijke 
keuzes worden gemaakt. Geko-
zen is om Stadsschouwburg en 
Kunstencentrum Velsen te steu-
nen, maar het Witte Theater af 
te stoten (foto). Er wordt beke-
ken of de bibliotheek kan ver-

zelfstandigen. Toch gaat er nog 
een groot deel van subsidies 
naar cultuur, het gaat dan om 
een bedrag van ruim 2 miljoen. 

Sport
Velsen hecht zeer aan sport, 
maar toch gaat er maar een 
betrekkelijk klein bedrag naar 
sport. Voorzieningen worden op 
peil gehouden en er wordt zelfs 
geïnvesteerd in sportaccomo-
daties zoals sportpark Rooswijk 
in Velsen-Noord, sporthal Zee-
wijk in IJmuiden en gymzalen 
in Santpoort-Zuid en Driehuis. 
De tarieven gaan wel verande-
ren en worden kostendekkend. 
Sportsubsidies worden wel ver-
strekt, maar worden op presta-
tie en maatschappelijk belang 
beoordeeld. 

Openbare ruimte
Bezuinigingen dwingen de ge-
meente tot matiging op het ge-
bied van onderhoud van groen 
en wegen, waarbij moet wor-
den voorkomen dat dit leidt tot 
achterstallig onderhoud. Ten 
tweede wil men partners zo-
als wooncorporaties stimule-
ren mee te denken en doen, wat 
trouwens al heel veel gebeurt 
in de wijken. Het onderhouds-
budget voor wegen gaat met 
125.000 euro omlaag. In 2012 
en 2013 zal jaarlijks 600.000 eu-
ro worden bezuinigd op onder-
houd aan groen. Parkeren is iets 
dat breed zal worden aange-
pakt. Zo komt er een pilot voor 
het parkeren van bedrijfsbusjes 
en wordt bij herinrichting zoveel 
mogelijk getracht extra parkeer-
ruimte te creëren. Met LED ver-
lichting hoopt men duurzaam 
te bezuinigen. Speerpunten zijn 
verder het HOV in Velsen en het 
aanpakken van verkeersproble-
matiek, op de Lange Nieuw-
straat, bij scholen en een aantal 
wegen in de gemeente. 

Milieu
De hoofddoelstelling 
is het waarborgen de 
leefbaarheid door het 
toepassen van de re-
gels. Dat gaat aller-
lei bedrijven aan, maar 
ook de huishoudens, 
waar het afvalschei-
ding betreft. Een vraag 
is nog hoe het verder 
moet als sociale werk-
voorziening ophoudt 
en de bekende hove-
niers niet meer oprui-
men en onderhoud ple-
gen aan groen. Erg te-
vreden is men over de 
behaalde resultaten 
op het gebied van ri-
olering, waardoor het 
oppervlakte water nu 
schoner is en men dro-

ge voeten heeft. Maar de inves-
tering in riolering zijn nog niet 
voorbij, in 2012 gaat men verder 
op de ingeslagen weg. Voorts 
zal voor 172.000 euro wor-
den geïnvesteerd in projecten 
ter verbetering van ondermeer 
luchtkwaliteit, grondsanering en 
een klimaatprogramma.

Ruimtelijke ordening en wo-
nen
Als gemeente is Velsen bezit-
ter van een groot deel van de 
grond. Dat maakt het mogelijk 
projecten te realiseren. Er wordt 
jaarlijks geïnvesteerd in de aan-
koop van panden.De gemeen-
te is bezig met de ontwikkeling 
van Centrumgebied IJmuiden, 
Velsen-Noord (Brede School en 
Rooswijk), Noordzeekanaalge-
bied en participeert in ontwik-
kelingen als Stadspark IJmui-
den, Grote Buitendijk Velser-
broek en Nieuw Helmduin in 
IJmuiden.  Maar ook vergunnin-
gen vallen onder het beleid. De 
nieuwe wet WABO maakt het 
mogelijk dat veel vergunningen 
in een keer kunnen worden af-
gehandeld. 

Openbare orde en veiligheid
De burgemeester is direct ver-
antwoordelijk voor de open-
bare orde en veiligheid in Vel-
sen. Het gevoel van onveilig-
heid door burgers is gedaald, 
dat wil men uiteraard handha-
ven. Speerpunten in  beleid zijn 
Veilige leefomgeving , Bedrijvig-
heid en veiligheid (minder hore-
ca-overlast), Jeugd en veiligheid 
(vernielingen en alcoholgebruik 
door jeugd terugdringen), Fysie-
ke veiligheid (bij verkeer, evene-
menten en bedrijven) en Inte-
griteit en veiligheid (op het ge-
bied van georganiseerde crimi-
naliteit, maar ook bij radicalise-
ring van groeperingen).

Bestuur, bevolkingszaken en 
burgerparticipatie
Dit veld heeft te maken met be-
stuur van de gemeente, wetten, 
burgerparticipatie, opslag per-
soonsgegevens en gemeentelijke 
belastingen. Burgerparticipatie is 
een speerpunt voor het realise-
ren van oplossingen in de wijken, 
waarbij de inbreng van bedrijven 
en organisaties ook meetelt. Een 
helder bestuur is belangrijk en 
een slagvaardig bestuur. Ter on-
dersteuning van de Visie op Vel-
sen 2025 wordt samenwerking 
met partijen belangrijker. Er is 
een samenwerkingsagenda met 
Amsterdam. Het Klanten Contact 
Centrum, KCC, in het stadhuis 
wordt uitgebreid voor een bete-
re klantenservice. Het informa-
tiebeveiligingsplan Burgerzaken 
wordt jaarlijks geactualiseerd. Er 
komt een landelijke voorziening 
WOZ, waar Velsen op gaat anti-
ciperen. Leges voor evenemen-
ten gaan omhoog, vanwege de 
benodigde intensieve inzet van-
uit het stadhuis. 

Conclusie 
Al met al lijkt het erop dat inwo-
ners van Velsen redelijk gespaard 
blijven wat betreft hun huishoud-
portemonnee. Maar daarente-
gen wordt wel flink gesneden in 
het voorzieningenniveau in Vel-
sen. Er zijn wel particuliere ont-
wikkelingen gaande wat bijvoor-
beeld betreft het Witte Theater en 
Buurthuis De Veste. Het college 
van B&W stuurt ook aan op dit 
soort ontwikkelingen en steunt 
initiatieven waar mogelijk. Voor 
een aantal evenementen wordt 
het slikken. Maar het Pieter Ver-
meulen Museum krijgt toch zijn 
plekje in een informatiecentrum 
(aan de kust?) Het is waar, er zijn 
ombuigingen en veranderingen, 
maar ook tal van kansen in Vel-
sen. (Karin Dekkers)
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Poort van Velsen op 
herhaling in Noordzee
IJmuiden aan Zee - Voor al-
le mensen die met (jeugd)sen-
timent terugdenken aan café 
De Poort van Velsen is er goed 
nieuws: er komt weer een Poort 
van Velsen feest in Paviljoen 
Noordzee op het IJmuiderstrand.
Café De Poort van Velsen was in 
de jaren ‘60 en ‘70 een bijzonder 
gezellig café op Plein 1945 waar 
ook veel voetballiefhebbers kwa-
men. Het was er zelfs zo gezellig 
dat ook de vrouwen graag mee-
kwamen. Voor alle fans van toen, 
en voor mensen uit die tijd van 
toen, wordt op 5 november een 
feest georganiseerd in Paviljoen 
Noordzee. En net als bij de fees-
ten van toen zal Frans Koks als dj 

optreden en er met sambaballen 
en sombrero’s weer een Spaans 
kwartiertje van maken, dat doet 
terugverlangen naar de groeps-
vakanties in Spanje uit die tijd.
Er komt ook een live band, Res-
pect, uit Beverwijk, die veel mu-
ziek uit de jaren ‘60 en ‘70 zal 
spelen. De gezelligheid is dus 
gegarandeerd. 
Kaarten zijn alleen in de voorver-
koop verkrijgbaar voor 5 euro via 
organisator Roel ten Hoorn, 06-
81006390. Het feest is bestemd 
voor mensen die jong waren in 
de zestiger en zeventiger jaren. 
Het zal dan ook een feest vol ver-
rassende ontmoetingen worden. 
Zie ook www.poortvanvelsen.nl

Bij Dier Medisch Centrum
Dolle Dwaze Dierendag
Velserbroek - Dier Medisch 
Centrum Kennemerland breidt 
de openingstijden uit. Per 1 ok-
tober is het centrum in Velser-
broek iedere zaterdag geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt dan 
op afspraak met uw dier terecht 
- tegen normaal tarief. De balie 
is geopend voor het afhalen van 
voeding, medicatie en het vragen 
om advies. 
Op dinsdag 4 oktober viert Dier 
Medisch Centrum Kennemerland 
de Dolle Dwaze Dierendag. Ie-

dere viervoeter krijgt een gezon-
de en lekkere snack aangebo-
den. Voor de kinderen zijn er tus-
sen 14.00 en 17.00 uur  twee ka-
melen waarop een gratis ritje ge-
maakt kan worden. Tevens is er 
een kleurplatenwedstrijd. Bij in-
leveren van de kleurplaat krijgen 
alle kinderen een leuke attentie. 
U vindt Dier Medisch Centrum 
Kennemerland aan de Zadelma-
kerstraat 98 in Velserbroek, tele-
foon 023-5384444. Zie ook www.
dierenartsvelserbroek.nl.

Nieuwe Fish Spa van 
Siam is nu nog groter
IJmuiden - De nieuwe grote 
Fish Spa van Siam aan de Ken-
nemerlaan 17 is geopend. In een 
heerlijke atmosfeer uw handen 
en voeten of zelfs uw hele li-
chaam laten verzorgen door de 
Garra Rufa-vissen is nu mogelijk.
Voor velen is het een vreemd 
idee om de Garra Rufa’s aan zich 
te laten ‘knabbelen’, maar een-
maal in het handen-, voeten- of 
grote bad ervaart u de weldaad 
van deze vissen. De vissen ver-
wijderen overtollige huidcellen 
en eelt zodat uw voeten weer ge-
zien mogen worden. Daarnaast 
zorgen de Garra Rufa’s ook voor 
ontspanning. Voor mensen met 
diverse soorten van eczeem en 
psoriasis is het een weldaad om 
zich tussen de vissen te bege-
ven. De vissen kunnen de kwaal 
niet genezen maar wel de verve-
lende verschijnselen zoals over-
tollige huidcellen en jeuk weg-
nemen. 
Uiteraard hebben de Garra Ru-

fa’s ook een grote fun factor. Met 
vrienden of vriendinnen op de 
rand van het grote bad de voeten 
laten verzorgen brengt voor ve-
len de nodige hilariteit met zich 
mee. Of lekker met zijn tweeën 
geheel in het bad voor een alge-
hele verzorging van uw huid.
Bij Siam Fish Spa is dus veel mo-
gelijk. Zo is er op dit moment een 
arrangement voor een half uur 
hand en voet Fish Spa en ver-
volgens een ontspannende cos-
metische voetbehandeling voor 
slechts 49 euro. Geen gek idee, 
want in deze hectische tijd is 
even tijd voor jezelf nemen pu-
re verwennerij.
Voor uitgebreide informatie kunt 
u binnenlopen bij Siam Fish 
Spa aan de Kennemerlaan 17 
te IJmuiden of bellen met 0255-
537538 (keuze Fish Spa). Siam is 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur 
of volgens afspraak (ook op za-
terdag en zondag) Tot snel in Si-
am Fish Spa!

Occassion-zondag bij 
Mazda RC Velserbroek
Regio - Op zondag 2 oktober 
heeft Mazda RC in Velserbroek 
speciaal voor u de beste occa-
sions geselecteerd. Company 
Cars (demonstratie auto’s) en 
jong gebruikte Mazda’s staan 
voor u klaar. Onder het genot 
van een kopje koffie is het mo-
gelijk de auto’s rustig te bekij-
ken, in een gezellige ambiance. 
Wanneer u een proefrit wilt ma-
ken, kan dat ook direct. De ad-
vertentie elders in deze krant 
toont vast een kleine selectie 
van de occasions.
De showroom van Mazda RC 
aan de Kleermakerstraat 63 in 
Velserbroek  is geopend vanaf 
10.00 uur  tot 17.00 uur. Enthou-
siast vertelt brandmanager Hans 
Touw dat er ook aan zijn toe-
komstige klanten (de kinderen) 
is gedacht. Rondom het pand 
zijn er weer diverse activiteiten 
te doen. Natuurlijk kunt u ook 
voor de aankoop van een nieu-
we Mazda terecht. Hans Touw 

geeft u graag informatie over de 
bijzonder zuinige Mazda 2 BiFu-
el. Een volle tank voor nog geen 
20 euro is een zeer prettig as-
pect aan het hedendaagse au-
torijden. Ook de overige Mazda-
modellen zijn te bewonderen! 
Mazda heeft onlangs op de 
Frankfürter Motor Show de 
nieuwe crossover SUV gelan-
ceerd. De Mazda CX-5 is de eer-
ste van Mazda’s nieuwe en zes-
de generatie modellen! Volledi-
ge SKYACTIV technologie: ge-
heel nieuw chassis, carrosse-
rie, motoren en versnellingsbak-
ken. Dit met een doelstelling van 
minder dan 120g/km CO2-uit-
stoot. Hans Touw kan u hier al 
de nodige informatie over ge-
ven en intekenen voor de speci-
ale introductiedag is tevens mo-
gelijk. Kortom, voldoende reden 
om aanstaande zondag in Vel-
serbroek langs te komen. Voor 
iedere bezoeker ligt een leuke 
attentie klaar.

Bokkentocht 
Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Voor de derde 
keer opent Wijk aan Zee het Bok-
bierseizoen met de ‘schuimende’ 
en succesvolle traditie: De Bok-
kentocht. Dit jaar is dat op zon-
dag 9 oktober. Of het goed weer 
is of niet, de Bokkentocht gaat 
door. Door het dorp en langs het 
strand, over de duinen, achterom 
en weer terug naar het begin.
De Bokkentocht begint om 12.00 
uur en duurt tot 18.00 uur. Van 
kuierend tot sportief. Vijftien tap-
perijen doen eraan mee en er valt 
een mooi en ambachtelijk bok-
biertje te proeven. De vijf ver-
schillende routes zijn uitsluitend 
voor voetgangers en rolstoelen. 
Er is uiteraard ook weer een spe-
ciale rolstoelvriendelijke route 
bij. In de Bokkenflyer die bij de 
Bokkenpas hoort, staat een over-
zichtelijke plattegrond met wel-
ke tapperij waar zit. Alle routes 
staan erin, om getrouw te volgen 
of om lekker te mengen.
Voor deelname koop je à 5 eu-
ro een Bokkenpas. De verkoop 
is al gestart, zowel online als bij 
alle 15 deelnemende tapperijen 
en bij de VVV aan het Juliana-
plein (speciaal die zondag open 
van 12.00 tot 16.00 uur, tevens 
voor afhalen van online gekoch-
te passen). Elk eerste bokje heeft 
een vriendelijke prijs en daar-
voor krijg je een stempel op de 
pas. Na de tocht, met 6 verschil-
lende stempels erop, stop je de 
Bokkenpas, voorzien van naam 
en adres, in de brievenbus bij de 
VVV (zijkant pand). Dan wordt 
een aantal leuke prijzen onder 
de winnaars verloot.  De website 
www.debokkentocht.nl is geheel 
vernieuwd, inclusief leuke foto’s 
van de afgelopen tochten.
De deelnemende tapperijen zijn 
1618, Strandpaviljoen De KuSt, 
Het Wapen van Wijk aan Zee, 
Hotel Restaurant Zeeduin, De 
Liefhebbers, Restaurant Het Zo-
merhuis, Hotel Restaurant Son-
nevanck, Strandrestaurant Het 
Strandhuis, De Sunseabar, Ca-
fé De Zon, Brasserie Klein Zwit-
serland, Duinpaviljoen Schoos, 
De Horse Club, Café Jetz, Pavil-
joen Sout.
Om 18.00 uur verandert een aan-
tal tapperijen weer terug in ‘res-
taurant’. Reserveren wordt op 
prijs gesteld en dat kan natuur-
lijk al tijdens de tocht of ervoor. 
Het is een mooie gelegenheid om 
de ervaringen met uw favoriete 
keuken te hernieuwen of probeer 
eens een nieuwe! Er is keuze ge-
noeg. Van pannenkoek tot 6 gan-
gen chic!
‘Als de drank is in de man, is de 
wijsheid in de kan’ luidt het oer-
Hollandse gezegde. Dat weer-
houdt de organisatie er niet van 
rotsvast te geloven in de wijsheid 
van de deelnemers om de nor-
male omgangsregels te hante-
ren. Geen glaswerk op straat, bij-
voorbeeld. Alleen binnen en op 
het terras. Het moet vooral gezel-
lig blijven, zowel in de tapperijen 
als op de terrassen, het duin, het 
strand en in het dorp.
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Velsen - Als u rond moet komen 
van een laag inkomen, heeft u 
misschien wel recht op bepaalde 
voorzieningen of regelingen die 
uw financiële situatie verbete-
ren. De Formulierenbrigade Vel-
sen biedt uitkomst bij het invul-
len van formulieren en kijkt sa-
men met u naar de regelingen en 
voorzieningen waar u recht op 
heeft. Wat doet de Formulieren-
brigade Velsen? De Formulieren-
brigade ondersteunt mensen die 
op of rond het minimum leven bij 
het invullen van formulieren. De 
medewerkers nemen graag de 
tijd voor u. De Formulierenbriga-
de Velsen is er voor alle inwoners 
van Velsen die van een minimum 
inkomen leven en moeite heb-
ben met het invullen van formu-
lieren. Voor het aanvragen en het 
invullen van de volgende regelin-
gen en voorzieningen kunt u bij 
de Formulierenbrigade terecht. 
Om een afspraak te maken met 
de Formulierenbrigade Velsen te 
maken, belt u met telefoonnum-
mer 088-8876900. Dit telefoon-
nummer is bereikbaar op maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00. U kunt ook een af-
spraak via dformulierenbrigade-
velsen@socius-md.nl. De mede-
werkers van de Formulierenbri-
gade Velsen komen, indien no-
dig, ook op afspraak bij u thuis!

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium begint zondag 2 oktober 
aan het vijftiende seizoen en dat 
gaat tijdens de laatste voorstel-
ling zeker gevierd worden. Op 
zondag 2 oktober treedt La Mu-
siquette op in buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29. La Mu-
siquette bestaat uit twee sopra-
nen, een tenor, een bariton en 
een pianist. Het repertoire is een 
mengeling van operette, opera, 
musical, maar ook Nederlands-
talig en populair. Aan de kleding 
is veel aandacht besteed en al-
tijd afgestemd op het repertoi-
re. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij al-
le ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal. In de toegangsprijs 
is ook een consumptie berekend. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open.

ZoMiPo

IJmuiden - Maandag 3 oktober 
is er een contactavond bij Fau-
na Felisena, de volierevereni-
ging in Velsen. De aanvang is om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30. 
De avond wordt geleid door Fred 
van Amerongen. De toegang is 
gratis, de koffie staat klaar. Het 
gebouw is ook toegankelijk voor 
rolstoelers. Adres: Jan Ligthart-
gebouw, Eksterlaan 8, IJmui-
den, 0255-518181. Info: Fred van 
Amerongen, 023-5390989.

Contactavond 
Fauna Felisena

Band Escape in 
Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Escape is een be-
ginnende band onder leiding van 
Anderson Bax. Anderson is de-
ze band gestart met andere jon-
geren en wil zijn band bekend-
heid geven. Zaterdag 1 okto-
ber stelt Bibliotheek Velsen dan 
ook haar podium ter beschik-
king vanaf 15.00 uur. Zo krijgen 
jongeren, zoals Anderson Bax en 
zijn bandleden, een kans om zich 
te presenteren aan het Velsense 
publiek.
Anderson is de band begonnen 

om ook andere jongeren de mo-
gelijkheid te geven om muziek te 
maken. Samenwerken, goed oe-
fenen, tijd vrij maken en gemo-
tiveerd blijven, vindt hij het be-
langrijkste in het vak. 
De band bestaat uit Melisa (ach-
tergrond zang) Boedine (ach-
tergrond zang), Manon (ach-
tergrond zang), Joty (zange-
res), Bart (bassist), Bas (drum-
mer), Mats (gitaar), Julia (pianis-
te) en leadzanger en initiatiefne-
mer Anderson Bax.

Boeken- en rommel-
markt op kerkplein
Driehuis - Zaterdag 1 oktober 
vindt de jaarlijkse geschenken-
veiling, voorheen Pinkenveiling, 
plaats.
Het is een evenement dat uit 
meerdere deelactiviteiten be-
staat. Om 09.00 uur is de ope-
ning van de boeken- en rommel-
markt, om hier je slag te slaan is 
het verstandig om vroeg op het 
kerkplein aanwezig te zijn. Op dit 
tijdstip is al een verse bak koffie 
met een plak cake te verkrijgen. 
Maar u kunt ook kiezen voor een 
versgebakken oliebol, en dat is 
echt een delicatesse in deze tijd 
van het jaar.
In de tuin zijn de kraampjes voor 
verkoop van bloembollen, bloe-
men en bloemstukjes. Voor de 
bloembollen geldt voor decem-
ber in de grond of pot gepland, 
rond april een fleurige tuin te 
verwachten is.
De middenstand uit Driehuis, 
Santpoort, Velserbroek en IJmui-
den schenk goederen (nieu-
we spullen) die door de veiling-
meester per opbod worden ver-
kocht. Deze geschenken vei-
ling start om 11.30 uur en vindt 

plaats in de parochiezaal. Bij de 
voorbereiding en op de dag zelf 
zijn meer dan 30 vrijwilligers be-
zig om alles in goede banen te 
leiden. Iedereen is van harte wel-
kom. De opbrengst van alle ac-
tiviteiten komt volledig ten goe-
de aan het onderhoud van de st 
Engelmunduskerk. De kerk, die 
mede het gezicht van het dorp 
Driehuis bepaald. 

Koffieconcert bij Soli
Santpoort-Noord - Zondag 2 
oktober kunt u in het Soli-ge-
bouw genieten van twee leden 
van de Werkgroep Muziek van 
de Velser Gemeenschap: Het 
Felison Brass Ensemble en het 
Klein Orkest van Soli.
Het Ensemble van Brassband Fe-
lison Brass uit Velsen-Noord be-
staat sinds 2009. Er wordt ge-
tracht dit ensemble te laten uit-
groeien tot een enthousiaste en 
interessante kopermuziek-groep 
voor alle geledingen, van jong tot 
oud. Het Ensemble repeteert we-
kelijks op de donderdagavond, 
de instructie en muzikale lei-
ding op deze donderdagavond 
is in handen van dirigent Patri-
cia Geertse. In het voorjaar van 
2010 werd het publiek getrak-
teerd op muziek uit de renais-
sance- en barokperiode. Tijdens 
dit concert hoort men muziek uit 
de 20ste eeuw. Met deze mu-

ziekkeuze hopen zij een leuk en 
afwisselend concert te bezorgen. 
Zie ook www.felisonbrass.nl.
Het Klein Orkest is een onder-
deel van Muziekvereniging Soli, 
dat zich met name richt op po-
pulaire muziek zoals film/TVmu-
ziek, lichte Jazz en popmuziek. 
Maar ook andere muziekstuk-
ken die lekker in het gehoor lig-
gen zoals Zuid Amerikaanse mu-
ziek en dansmuziek worden ge-
speeld. Net als de muziek is de 
leeftijd van de leden zeer gevari-
eerd van 14 tot en met 67 jaar. In 
het orkest is een ruime variëteit 
aan instrumenten aanwezig: Dit 
alles doen zij onder de enthousi-
aste leiding van dirigent Andre-
as Mehringer
Bespeel je een instrument en 
wil je samen muziek maken, dan 
willen men je graag begroeten 
bij een van de (open) repetitie-
avonden. Zie ook www.soli.nl.

Workshop ‘Stoppen 
met piekeren’
IJmuiden - Bibliotheek Velsen or-
ganiseert op woensdagavond 28 
september om 19.30 uur de work-
shop ‘Stoppen met piekeren’. Gaan 
uw gedachten alle kanten op? In 
deze workshop leert u negatieve 
gedachten te vervangen door re-
alistische gedachten. Het doel van 
de workshop is het verkrijgen van 
inzicht in de verhoudingen tussen 
uw gedachten, emoties en gedrag.
De workshop is verbonden aan het 
Gezondheidsinformatiepunt in de 

bibliotheek en wordt verzorgd door 
Context. U wordt ondersteuning 
geboden door het geven van infor-
matie, het doen van oefeningen en 
het onderling uitwisselen van er-
varingen. Zo leert u uw gedachten 
zodanig te balanceren dat u minder 
snel van uw stuk te brengen bent.
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. U kunt zich opgeven 
via de website www.bibliotheekvel-
sen.nl of via telefoonnummer 0255-
525353.

Balkenendenorm
Velsen – In de raadsvergadering 
van 24 maart van dit jaar is het 
college verzocht de Balkenende-
norm toe te passen bij gemeente-
lijke onderhandelingen en aanbe-
stedingen die uit publieke midde-
len worden betaald. De raad vindt 
het niet passend om met organi-
saties of bedrijven in zee te gaan 
waar topsalarissen (van bestuur-
ders) uiteindelijk mede worden 
betaald uit geld dat wordt opge-
hoest door de inwoners van Vel-
sen. De Balkenendenorm be-
droeg in 2009 nog 188.000 euro, 
dit is de hoogte van het salaris dat 
door de premier werd verdiend. 
Het college liet meteen al weten 
positief te staan tegenover de in-
tentie, maar het antwoord ar-
beidsintensief te vinden. Vooral 
op juridisch gebied zitten er nogal 
wat haken en ogen aan de uitvoe-
ring van het voorstel. Wel is het 
bij subsidieverordeningen moge-
lijk een voorwaarde op te nemen 
die subsidie weigert indien spra-
ke is van uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens. Bij 
organisaties die al langer subsi-

die vangen moet men bij stopzet-
ten van de subsidie een redelijke 
termijn in acht nemen. De subsi-
dieverordeningen zullen worden 
aangepast.
Wat betreft het ingrijpen in orga-
nisaties waarin Velsen deelneemt 
liggen de mogelijkheden anders. 
Omdat het gaat om een norm is 
er geen wettelijke grond. Wel zal 
het college deze bedrijven hier-
over schriftelijk te benaderen. 
Overigens is na onderzoek geble-
ken dat bij betrokken organisaties 
geen overschrijding van de Balke-
nendenorm plaatsvindt.
Bij Europese aanbestedingen is 
de gemeente gebonden door een 
aantal criteria, wel wordt bij de 
aanbesteding inzage in de finan-
ciële situaties van het bedrijf ge-
geven. Tijdens de aanbestedings-
procedure kan men wel socia-
le criteria opstellen, maar tijdens 
de selectiefase die daaraan vooraf 
gaat, is het niet mogelijk een be-
drijf uit te sluiten vanwege de Bal-
kenendenorm. De Europese wet-
geving biedt die optie niet. (Karin 
Dekkers)

Nieuw: Wet OKE
Velsen – De Wet OKE (Ontwik-
kelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie) maakt het mogelijk 
een kwaliteitsverbinding te leg-
gen tussen peuterspeelzalen, 
kinderopvang en de basisschool. 
Er is een overdrachtsformulier 
ontwikkeld voor peuters met een 
achterstand. 
Zowel op peuterspeelzalen als 
bij Skon Kinderopvang wordt 
voor peuters met een VVE-indi-
catie bijgehouden wat de vorde-

ringen van het kind zijn. Op die 
manier kan de basisschool waar 
het kind terechtkomt direct in-
springen op de extra hulpvraag 
en kan begeleiding direct wor-
den ingezet. 
Zodoende is een sterke door-
gaande leerlijn voor het kind 
verzekerd door communicatie 
tussen de organisaties. De ge-
meente Velsen loopt met de toe-
passing van de Wet OKE sterk 
voor op andere gemeenten.
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Zaterdag 8 oktober open dag in de Groene IJmond

Metamorfose voor Wijkeroogplantsoen 
Regio – Binnen tien minu-
ten in het groen. Dat is het 
uitgangspunt van de Groe-
ne IJmond. De afgelopen ja-
ren is hard gewerkt aan het 
Groene Lint, dat loopt door 
de gemeenten Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk. Het werk 
is nu bijna gedaan en zater-
dag 8 oktober is van 12.00 
tot 16.00 uur een open dag 
voor alle belangstellenden, 
op verschillende locaties in 
het Groene Lint. Van Lunet-
ten in Heemskerk, via park de 
Duinen, park Nieuw Wester-
hout, Vondelkwartier en kin-
derboerderij de Baak in Be-
verwijk naar het onlangs vol-
tooide Wijkeroogplantsoen in 
Velsen-Noord.

Op de website van de Groene 
IJmond staat het verkorte pro-
gramma, maar men kan er ook 
gratis een evenementenkaart 
aanvragen met alle informatie. 
De evenementenkaart is ook 
verkrijgbaar bij bibliotheken en 
stadhuis in de gemeentes.
Er is deze dag veel te doen, van 
wandelingen met de boswach-
ter tot roofvogelshow, theater 
maken en knutselen. Wie al-
les wil meebeleven kan bij een 
van de vier startpunten begin-
nen en dan, het liefst per fiets, 
de route volgen. De startpunten 
zijn Volkstuinvereniging Ban-
kenlaan, park de Duinen en park 
Vondelkwartier in Beverwijk of 
park Wijkeroog in Velsen-Noord. 
De bus van Vrienden van Vel-
sen-Noord zal de hele dag langs 
de startpunten pendelen. Bij di-
verse verenigingen is ook van al-
les te doen en te bekijken, zoals 
bij de volkstuinverenigingen, be-
graafplaats Duinrust, scouting 
enzovoorts. In park Wijkeroog 
zal een torenhoge kraan staan 
waar men in kan om op grote 
hoogte naar het Groene Lint te 
kijken. Er zijn natuurworkshops 
of men kan meedoen met hand-
boogschieten. 
De drie gemeenten Velsen, Be-
verwijk en Heemskerk beschik-
ken over veel groen, maar ook 
hier is de druk van verstedelij-
king en industrie groot. Daar-

om is op initiatief van provin-
cie Noord-Holland het streek-
plan Groene IJmond ontwikkeld. 
Daarbij zijn verschillende groen-
gebieden verbonden om zo een 
groene buffer te vormen, waar 
men kan recreëren en groen kan 
ervaren. Er is ook veel aandacht 
voor water, zo zijn er drie be-
ken die het gebied doorkruisen. 
Door bebouwing werden som-
mige beken gestremd. In het 
Groene Lint kregen ze soms een 
andere richting, maar het is een 
feit dat het water van de Sche-
ijbeek nu (weer) uitkomt in het 
Noordzeekanaal. 
Fiets- en wandelpaden door-
kruisen het gebied. Ook de Wes-
telijke Randweg maakt er sinds 
kort deel van uit, hoewel dit niet 
in de oorspronkelijke opzet lag. 
Maar door de weg zoveel moge-
lijk langs de rand van het gebied 
te laten lopen en op een aantal 
plaatsen extra groen aan te leg-
gen, is het toch gelukt om ook 
deze belangrijke toevoerweg te 
realiseren. En het is fijn ‘thuis 
komen’ als je met je fiets of auto 
langs deze groene zones je ei-
gen dorp inkomt na een drukke 
dag in stedelijk gebied. 
Het Groene Lint schept ook eco-
logische kansen. Dieren zoeken 
altijd hun eigen terrein op en 
volgen hun instincten op zoek 
naar voedsel. Dat hoeven ze nu 
minder te doen in versnipperde 
groenstroken. Ook bij de aanleg 
van de diverse parken en zones 
is aandacht besteed aan dieren 
en planten. Dus niet alleen voor 
mensen, maar ook voor dieren is 
de natuur een stuk dichterbij ge-
komen.
In Velsen is met name in het Wij-
keroogplantsoen veel veran-
derd. Het Wijkeroogplantsoen is 
westelijk van de tunnelbak van 
de A208 gelegen en vormt een 
broodnodige groene buffer tus-
sen snelwegverkeer en de wo-
ningen in Velsen-Noord. Ooste-
lijk van de tunnelbak ligt de rest 
van het Wijkeroogpark, met een 
grote vijver en de volkstuinver-
eniging. Ook in dit deel van het 
park zijn plaatsen aangepakt, 
maar niet zo rigoureus als in het 
Wijkeroogplantsoen.

Met het Groen & Waterplan is 
van het Wijkeroogplantsoen 
een prachtige plek gemaakt om 
te relaxen, te wandelen en te 
spelen. Het dichtgeslibde bos 
is op een aantal plaatsen ge-
opend door grote bomen weg 
te halen. Daardoor zijn bijzon-
dere doorkijkjes ontstaan. Het 
Wijkeroogplantsoen loopt van 
de Velsertraverse tot aan het 
Noordzeekanaal. Om het park 
te verlevendigen zijn diverse vij-
vers aangelegd en bovendien is 
de loop van de Scheijbeek hier 
naar toe verlegd. Dat is op inge-
nieuze en ingrijpende wijze ge-
beurd. Weliswaar met betonnen 
elementen, maar die zijn in een 
vorm geplaatst die op een na-
tuurlijke loop van een beek lijkt. 
Bovendien zijn er naast de be-
tonnen elementen plasbermen 
aangelegd en vijvers die soms 
niet meer zijn dan een modder-
plas. Dankzij een pompsysteem 
aan de noordkant is het wa-
terpeil beheersbaar. De nieu-
we Scheijbeek loopt door de 
voormalige spartelvijver, vlakbij 
de nieuwe skatebaan. Als het 
water overloopt ontstaan natte 
gebieden, die salamanders en 
padden aantrekken. Maar ook 
zijn bij de grotere vijvers al ple-
vieren en ijsvogels waargeno-
men, naast gewonere eenden, 
ganzen en reigers. 
De betonnen elementen kon-
den niet zomaar worden neer-
gelegd in het vaak drassige ge-
bied, waar ooit het Wijkermeer 
lag. De elementen zijn met hei-
palen van zes tot achttien meter 
onderbouwd. Niet overal waren 
zandplaten te vinden. Sommi-
ge heipalen zijn verkleefd door 
modder en klei en vormen zo 
een stevige basis voor de ele-
menten van de beek. De in de 
grond van het Wijkeroogplant-
soen aanwezige kabels en pijp-

leidingen zorgden voor veel op-
onthoud bij de aanleg van de 
nieuwe Scheijbeek. ,,Zo’n lei-
ding leg je niet zomaar ergens 
anders neer’’, vertelt wethouder 
Westerman. ,,Er moesten steeds 
oplossingen worden bedacht 
om over die obstakels heen te 
komen. En dan zo dat de leidin-
gen in geval van nood toch nog 
bereikbaar zijn.’’
Projectleider Jac Warmerdam 
weet daar alles van. Tien jaar is 
hij bezig geweest met plannen, 
die vaak moesten worden her-
zien door technische obstakels. 
,,Daarom duurde het allemaal 
veel langer dan we wilden. Ook 
twee strenge winters en daar-
na een bijzonder droog voor-
jaar in 2011 zorgden voor op-
onthoud. Maar nu is het toch zo 
ver dat we 8 oktober de open 
dag hebben. Alleen een brug in 
park Scheijbeek is er nog niet, 
dat heeft met een vergunning 
te maken.’’
Maar ook in het Wijkeroog-
plantsoen werd deze week nog 
hard gewerkt aan het repareren 
van een aquaduct. Hier loopt 
de Scheijbeek over een eerder 
aangelegde sloot. De betonnen 
constructie van de Scheijbeek 
lekte echter water en daar-
om werd deze week met plas-
ticon een speciale waterdich-
te laag aangelegd. Plasticon is 
een elastisch natuurproduct, 
dat lijkt op leem of klei. Ook 
de meest zuidelijke vijver in het 
Wijkeroogplantsoen is hiermee 
afgedicht. 
Hier is namelijk ook iets bijzon-
ders aan de hand. Door mid-
del van een vishevel wordt een 
verbinding gemaakt tussen het 
brakke water van het Noord-
zeekanaal en de vijvers en de 
Scheijbeek in het Wijkeroog-
plantsoen. Via het natuurkundi-
ge principe van communiceren-

de vaten, en met hulp van een 
vacuumpompje wordt water van 
de hoogste kant naar het lagere 
peil geheveld. Maar niet alleen 
water, ook vissen zoeken hun 
weg door de 80 centimeter bre-
de buizen. ,,Zoals de driedoor-
nige stekelbaars’’, weet meneer 
Kalter. Hij komt dan wel uit Be-
verwijk, maar wandelt elke dag 
met zijn hond in het Wijkeroog-
plantsoen en heeft het nieuwe 
park zien groeien. Hij weet bij-
na net zoveel van het gebied en 
de aanleg van de verschillende 
vijvers als Jac Warmerdam. Hij 
heeft al verschillende visjes in 
de vijvers gezien. 
Beeldend kunstenaar Saskia 
Sluiter uit Velsen-Noord heeft 
de ontwikkeling van het Wij-
keroogplantsoen van dichtbij 
meegemaakt. ,,Voor veel be-
woners was het een drama dat 
er bomen waren gekapt. Na de 
komst van de tunnel was het 
hier een zandbak. Schoolkin-
deren uit Velsen-Noord hebben 
toen veel bomen geplant. Be-
woners hadden een band met 
die bomen. Ook ik, als import, 
vond het vreselijk dat ze wer-
den gekapt. Ik wilde ook niet 
meer in het park komen. Maar 
toen de hijskraan 2,5 jaar ge-
leden wegzakte in de modder 
ben ik toch eens gaan kijken. 
En vanaf die tijd is het park me 
gaan fascineren. Al die plan-
nen, alles wat mis ging, het leek 
wel de wet van Murphy wat ge-
beurde. Over alle oplossingen 
en de vorm die het park heeft 
gekregen ben ik heel tevre-
den. Ik heb er zelfs een boek-
je van gemaakt. ‘Park in Bewe-
ging’, met foto’s en teksten. Op 
8 oktober zal ik hier zeker rond-
lopen in het park met de boek-
jes.’’ 
Zie ook www.saskiasluiterjank-
roeze.nl (Karin Dekkers)
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SVIJ F3 in nieuw outfit
IJmuiden - Het nieuwe seizoen 
is een pas een paar wedstrijden 
onderweg, maar SVIJ F3 heeft al 
een totale metamorfose onder-
gaan. Niet alleen qua resultaten, 
maar ook qua outfit ziet het er 
allemaal gelikt uit. Richard Koe-
kenbier trainer svij F3 zegt: Vorig 
seizoen verloren de jongens al-
le wedstrijden met grote cijfers, 
en nu hebben ze er al twee ge-
wonnen, en zie je gewoon dat ze 
vooruit gaan. 
Richard vervolgt: Ook qua out-
fit zijn we er op vooruit gegaan. 
We hebben met Autobedrijf 
Schweitzer een sponsor gevon-
den die ons volledig in het nieuw 
heeft gestoken. Trainingspakken, 
tenue, tassen, en coachjassen 
zijn aangeschaft. Sponsor Alwin 

Schweitzer is dan ook zeer tevre-
den: Als ik zie hoe die jongens er 
mee om gaan en hoe enthousi-
ast ze zijn dan kan ik echt genie-
ten. Ook als ze allemaal voor de 
wedstrijd in het zelfde trainings-
pak aankomen ziet het er fantas-
tisch uit en staan ze al met 1-0 
voor.
Samen met mede trainer Ri-
chard de Vos heeft Richard Koe-
kenbier er dan ook alle vertrou-
wen in dat het een mooi seizoen 
gaat worden. Richard: Het gaat 
er niet om dat die jongens kam-
pioen moeten worden, maar dat 
ze wat leren en vooruit gaan. Ei-
genlijk hebben we dus hetzelfde 
doel voor ogen als onze sponsor 
Autobedrijf Schweitzer. We gaan 
voor kwaliteit.

DCIJ–nieuws
Speelsterkte bepaald 
door juiste afwerking
IJmuiden - Het aantrekkelijke 
van dammen is de voortduren-
de strijd om gedurende de partij 
de concentratie vast te houden. 
Veertig tot vijftig goede zetten 
vormen geen garantie voor een 
goed resultaat. Eén foutzet kan 
daarentegen wel beslissend zijn 
en verlies betekenen. Met het 
klimmen der jaren hebben de se-
nioren op de damclub het steeds 
moeilijker om de concentratie 
vast te houden. Leo Binkhorst 
(foto), een door de wol geverf-
de speler, slaagt er in het prille 
seizoen nauwelijks in goede re-
sultaten te boeken. Tegen Martin 
van Dijk speelde hij aanvanke-
lijk een puike wedstrijd maar in 
het gevorderde middenspel tast-
te hij lelijk mis en moest ander-
maal een nederlaag incasseren. 
Ook Jan Apeldoorn lijdt aan het-
zelfde euvel. Hoewel de neder-
laag tegen Cees van der Steen 
niet allen kwam door het falen 
van Apeldoorn. Daarvoor speel-
de Van der Steen een te sterke 
partij. Koop de Vries hield wel de 

concentratie vast maar kwam in 
technisch opzicht te kort om Ca-
sper Remeijer van de winst af te 
houden. Voorzitter Willem Winter 
slaagde erin om de partij tegen 
Joop Wind te compliceren. Daar-
na maakte Winter optimaal ge-
bruik van de kansen en won ge-
decideerd. Voor Winter moet het 
verheugend zijn om te zien hoe 
Rick Hartman, één van zijn pu-
pillen, stand hield tegen de ge-
louterde en ervaren Cees van der 
Vlis. Met goed tegenspel week 
hij geen moment voor de aanval-
lende Van der Vlis en een pun-
tendeling werd zijn deel. Har-
rie van der Vossen moest ook al 
met een remise genoegen ne-
men. Tegenstander Jan Maar-
ten Koorn kwam geen moment 
in moeilijkheden en behaalde de 
veilige remisehaven.
Vince van der Wiele ontbeerde, 
ondanks zijn leeftijd (16 jaar), 
eveneens het concentratiever-
mogen. Stella van Buuren weet 
daar wel raad mee en won afge-
tekend.

Schaakclub Kijk Uit
Koplopers wisselen 
elkaar in hoog tempo af
IJmuiden - Het was weer een 
drukke avond bij schaakclub Kijk 
Uit. Er werden zowel fraaie als ver-
rassende overwinningen geboekt. 
Alle aandacht ging gelijk uit naar 
Jan Jansen, de onverwachte kop-
loper van de ranglijst. Na een paar 
zware tegenstanders, Gregory van 
den Ende, Patrick de Koning, Sin-
clair Koelemij en Andries Visser, 
stond er alweer een zware tegen-
stander Colleen Otten te wachten. 
Jan hield zich lang staande maar 
moest toch toegeven dat Colleen 
de betere was. Hiermee werd voor 
de vijfde achtereenvolgende keer 
de koppositie door een ande-
re schaker ingenomen. Ook leuk 
was de partij tussen Barry Broek 
en Louw Post. Het werd een lan-
ge partij en Louw wist knap een 
remise eruit te slepen. Verras-
send was de uitslag van de par-
tij tussen Gregory van den Ende 
en Wim Geels (foto). Wim stond 
lange tijd beter maar koos eieren 
voor zijn geld toen Gregory remise 
aanbood. Egbert Mulder speelde 
va-banque tegen Guido van Leen 
toen hij materiaalverlies had ge-
leden, maar het mocht niet ba-
ten. Guido was duidelijk een ma-
tje te groot. René Koens overzag 
dat hij tegen Peter Duijn materiaal 
kon winnen. Nu bleef het gelijk en 

kwamen beiden remise overeen. 
Dick Wijker pleegde een wan-
hoopsoffer tegen André Kunst dat 
niet goed uitpakte en moest al na 
twintig zetten opgeven. 
Jan Geus en Paul Koper hielden 
elkaar lange tijd in evenwicht, 
maar een vergissing van Paul – 
hij vergat op tijd zijn laatste zet te 
doen – kostte hem de partij.
Thomas Otte behaalde zijn eerste 
overwinning dit seizoen ten koste 
van Kees Giesberts. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Kinderkleding- 
en speelgoedbeurs
IJmuiden - Zaterdag 8 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur is het zo-
ver. Na een eerdere succesvol-
le kinderkleding- en speelgoed-
beurs op kinderverblijf de Blau-
we Veldmuis van SKON kinder-
opvang in Velserbroek, organi-
seert nu de oudercommissie van 
de Blauwe Zeester aan de Ve-
nusstraat 2 ook een beurs. U kunt 
zelf kinderkleding van maat 68 
tot en met 134 of baby-, peuter- 
en kleuterspeelgoed inbrengen. 
Denk aan spellen, boeken, films, 
Maxi Cosi’s, autostoelen et cetra. 
Voor meer informatie en aan-
melden voor het inbrengen kan 
men contact opnemen met de 

oudercommissie: kledingbeurs.
zeester@gmail.com. Dit kan tot 
1 oktober. U slaat hiermee twee 
vliegen in een klap, want naast 
het feit dat u weer meer ruimte 
in de kinderkasten heeft, steunt 
u hiermee ook Stichting De Op-
kikker. Deze stichting geeft men-
sen een verwendag. Kinderen 
die langere tijd in het ziekenhuis 
liggen of ernstig ziek zijn, krijgen 
met hun familie een individue-
le of supperopkikkerdag. Van de 
opbrengst gaat 30 procent hier 
naar toe en de rest is voor uzelf. 
Dus meld u aan als inbrenger of 
kom voor leuke tweedehands 
spullen een kijkje nemen.

Oogstdienst in 
Adelbertuskerk
IJmuiden - Zondag 2 oktober 
vindt om 10.00 uur in de Adel-
bertuskerk in de Sparrenstraat 
46 de jaarlijkse Oogstdienst 
plaats. Hoewel het in een plaats 
als IJmuiden merkwaardig lijkt in 
deze tijd een oogstdienst te hou-
den willen de parochianen stil 
staan bij het dagelijks voedsel, 
bij het eten dat er toch telkens 
weer blijkt te zijn. Traditioneel 
worden er na deze dienst ook 
fruitbakjes bij oudere en hulpbe-
hoevende mensen en de IJmui-
dense verzorgingshuizen be-
zorgd. Mocht u fruit beschikbaar 
willen stellen om uit te delen dan 
kan dat op zaterdag 1 oktober  
tussen 10.00 en 12.00 uur bij het 
parochiecentrum in de Sparren-
straat worden ingeleverd. 

IJmuiden - Zaterdag 8 okto-
ber wordt weer de jaarlijkse ba-
zaar van de Baptisten Gemeen-
te IJmuiden gehouden. Van 10.00 
tot 15.30 is iedereen van harte 
welkom om voor een zacht prijs-
je leuke tweedehands spullen op 
de kop te tikken. Ook worden er 
boeken verkocht en zal het Rad 
van Avontuur draaien. Aan de 
inwendige mens is ook gedacht. 
De hele dag worden er loten ver-
kocht voor de verloting die om 
15.00 uur gehouden wordt. Hier 
kan men prachtige prijzen mee 
winnen. Reden genoeg dus om 
even langs te komen en te ge-
nieten deze dag. Wie nog spul-
len heeft voor de bazaar, kan de-
ze komen brengen op vrijdag-
morgen van 09.00 tot 13.00 uur, 
aan de Eemstraat 28-30.

Bazaar bij 
Baptisten 
Gemeente

IJmuiden - Postzegel Vereniging 
IJmuiden houdt op de eerste en 
derde maandag van elke maand 
haar clubavond, de eerstvolgende 
is op 3 oktober. De avonden wor-
den gehouden worden gehouden 
in één van de zalen van de Adel-
bertuskerk aan de Sparrenstraat. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van 
harte welkom, ook voor de jeugd 
is er gelegenheid om alles te we-

ten te komen over postzegels, 
verzamelen en nog veel meer. 
Neem uw overtollige zegels mee, 
misschien kan u iemand anders 
hier blij mee maken. De postze-
gelvereniging heeft op zondag 9 
oktober haar halfjaarlijkse ruil-
beurs in De Spil, en er zijn nog 
tafels vrij. Meer informatie: tele-
foonnummer 0255-756195 (na 
18.00 uur) of 06-41804330.

Clubavond PVIJ

IJmuiden - Op 8 oktober is er 
weer de rommelmarkt in Buurt-
centrum de Dwarsligger aan de 
Planetenweg 338. Wie een tafel 
wilt reserveren kan zich aanmel-
den vanaf 3 oktober via telefoon-
nummer 0255-522782. De rom-
melmarkt wordt gehouden van 
09.00 tot 12.30 uur. Meer info-
ramtie: telefoon 0255-512725.

Rommelmarkt 
Dwarsligger

IJmuiden - Vanaf 4 oktober gaat 
de cursus Zelfmaakmode van 
start in buurtcentrum De Dwars-
ligger, Planetenweg 338. Vrijwil-
ligster mevrouw van de Bos geeft 
weer informatie hoe u het beste 
patronen kunt raderen, modellen 
kunt knippen en hoe u een naai-
machine kunt gebruiken. Kosten 
zijn 15 euro voor tien lessen. Te-
vens is het ook mogelijk om brei-
les te  krijgen. Meer informatie: 
telefoon 0255-512725. 

Zelfmaakmode

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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J. Vreman, Meidoornstraat 2, IJmuiden: 1 uur gratis piste SnowPlanet. K. van Slooten, Tussenweid 3, Velserbroek: 
zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. M. Huijboom-Gerrits, Spinnekoplaan 3, IJmuiden: cadeaubon Mara Home 
Decorations t.w.v. E7,50. M. Grootveld, De Zandkuil 35d, IJmuiden: 4 gratis entreebewijzen van Zwembad de Heeren-
duinen te IJmuiden. R. v.d. Noort, Planetenweg 227, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smulll Snacks. H. van der 
Neut, Westbroekerweg 95, IJmuiden, Velserbroek: Waardebon t.w.v. 10 euro te besteden bij Pan & Cook te IJmuiden.

Winnaars van de vorige puzzel:

de oplossing van de vorige puzzel is: krantenartikeltje. de bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 17 oktober 2011 naar Weekblad  
de jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

Waardebon 
t.w.v. 10 euro

Kennemerboulevard 322, 
1976 EH IJmuiden
Tel 0255-510859.

Pannenkoekenrestaurant Aan Zee

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

KRUISWOORDPUZZEL
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Open Klinieken Dag bij 
Cardiologie Centrum
IJmuiden - Op zaterdag 1 ok-
tober houdt brancheorganisatie 
Zelfstandige Klinieken Neder-
land (ZKN) de landelijke Open 
Klinieken Dag 2011. Cardiologie 
Centrum IJmond is een van de 
zelfstandige klinieken met het 
ZKN-keurmerk die hun deuren 
openen voor belangstellenden. 
Een uitgelezen kans voor ieder-
een die meer wil weten over wat 
een zelfstandige kliniek te bie-
den heeft en waarom het van 
belang is om het onafhankelijke 
keurmerk in de gaten te houden.
Cardiologie Centrum IJmond  
in IJmuiden is gespecialiseerd 
in poliklinische cardiologische 
zorg, waar patiënten met alle 
cardiologische zorgvragen te-
recht kunnen. Hier krijgen de 
geïnteresseerden zaterdag 1 ok-
tober een rondleiding, kunnen 
ze informatie inwinnen over de 
werkwijze van het Cardiologisch 
Centrum en krijgen ze de moge-
lijkheid om verschillende korte 
presentaties over het hart bij te 
wonen en bovendien kan bloed-
druk en glucose (suiker) geme-
ten worden.
Nederland telt ruim 200 zelfstan-
dige klinieken, waarvan meer 
dan de helft een ZKN-keur-
merk heeft, waaronder dus Car-
diologie Centrum IJmond. ,,Dit 
ZKN-keurmerk is een lande-
lijk erkend, gecertificeerd kwa-
liteitskeurmerk, waarbij de kli-
niek wordt gekeurd door KIWA, 

een onafhankelijke, professio-
nele certificeringsinstelling”, legt 
Krista Miedema, cardioloog van 
Cardiologie Centrum IJmond uit. 
Voor cliënten betekent het ZKN-
keurmerk dat de zelfstandige 
kliniek garant staat voor snelle 
behandeling, een hoge kwaliteit 
op het gebied van medische be-
handeling, persoonlijke benade-
ring, nazorg en informatievoor-
ziening. ,,Met name vanwege de 
snelheid van behandeling en de 
deskundigheid van de arts gaan 
mensen steeds vaker naar een 
zelfstandige kliniek”, zegt Mie-
dema. Dit blijkt uit onlangs uit-
gevoerd onderzoek onder 5.000 
patiënten van klinieken met een 
ZKN-keurmerk. ,,Alle behande-
lingen worden bovendien ge-
woon vergoed door de zorgver-
zekeraar. Wie graag eens een 
kijkje bij ons komt nemen, no-
dig ik van harte uit om zaterdag 
1 oktober langs te komen.”
De openingstijden van de open 
dag zijn van 10.00 uur tot 14.00 
uur. Ga een kijkje nemen op za-
terdag 1 oktober in de het Car-
diologisch Centrum in de Schel-
destraat 101 in IJmuiden, de kli-
niek bevindt zich op de bega-
ne grond van zorgcentrum Vel-
serduin. Zie voor meer informa-
tie voor de cardioklinieken www.
cardiologiecentra.nl. Op de fo-
to vanaf links: verpleegkundigen 
Astrid, Margreet, Lily en cardio-
loog Krista.

Velsen verwelkomt
drie nieuwe raadsleden
IJmuiden – Afgelopen donder-
dag kwam de gemeenteraad 
na het zomerreces weer bijeen. 
Naast een volle agenda kwa-
men ook andere zaken aan bod. 
Er werd afscheid genomen van 
twee gemeenteraadsleden, drie 
werden er nieuw benoemd, na-
melijk: Rob van den Brink (VVD) 
en Paulien van Bodegraven en 
Kees Stapper (beiden PvdA). Alle 
drie hebben zij al veel ervaring in 
de lokale politiek, als gemeente-
raadslid gaan zij nu die ervaring 
verder in de praktijk brengen.
Afscheid werd er genomen van 
Sedat Oraz, die zes jaar namens 
de PvdA in de gemeenteraad 
plaats nam en van Marianne van 
den Brink. Zij vertegenwoordig-
de dezelfde partij maar liefst elf 
jaar binnen de gemeentepolitiek. 
Vanwege haar gezondheid moet 
zij het een tijdje rustig aan gaan 
doen.
Aanleiding was destijds de 
komst van een poppodium (la-
ter De Koe) in de straat in Vel-
serbroek waar zij woonde. Dit 
veroorzaakte veel onrust on-
der de bewoners. Marianne be-
sloot zich te gaan verdiepen in 
hoe zo’n besluit werd genomen 
en bezocht een bijeenkomst van 
de PvdA-fractie. Dat voelde zo 
goed, dat zij haar steentje wil-
de bijdragen om de kloof tussen 
burgers en politiek te verkleinen. 
De PvdA sloot het best aan bij 
haar eigen waarden en normen.
Terugkijkend viel het niet al-
tijd mee om de communicatie 
duidelijk te krijgen (hebben we 
het allemaal over hetzelfde, wil-
len we echt luisteren naar elkaar 
of hebben we onze mening al 
klaar). Marianne vond het mooi 
als je mensen bij elkaar bracht, 

eerlijk en oprecht hun mening 
vroeg en als je dan zelf ook dui-
delijk was, kwam er vaak een 
oplossing waar iedereen zich in 
kon vinden.
Het integraal huisvestingsplan 
voor onderwijs vond zij een mooi 
besluit. Zij had daar haar steentje 
aan bijgedragen, om voor scho-
len huisvesting op de agenda te 
krijgen. Tot haar spijt is dat nu 
een collegebevoegdheid gewor-
den. Teleurgesteld was ze over 
de besluitvorming bestreffende 
de multifunctionele accommo-
datie in Zee- en Duinwijk. (be-
helsde onder andere combina-
tie van sporthal, buurtcentra en 
scholen). Dit was naar haar idee 
een mooi project voor de hele 
wijk en ging naar haar idee voor 
een groot deel door miscommu-
nicatie niet door. Wel erkent ze 
het feit dat het een enorm finan-
cieel risico was.
Marianne wenst haar collega’s 
voor in de toekomst een goed 
gesmeerd vergadersysteem toe. 
Het raadsplein heeft die poten-
tie volgens haar, maar moet nog 
groeien. Een andere wens: scho-
len zonder noodlokalen en een 
lokaal onderwijssysteem dat er 
voor zorgt dat kinderen, die een 
achterstand dreigen op te lopen, 
voortijdig steun krijgen. Ver-
der betaalbare woningen op de 
Velsense woningmarkt en vol-
doende speelruimte voor kinde-
ren. (Marianne: ,,Ik heb nog veel 
meer wensen..’’)
Ze gaat de lokale politiek mis-
sen, dat merkt ze nu al:  ,,Als ik 
in de krant lees dat het Velle-
san geen ruimte krijgt voor het 
groeiende aantal leerlingen, dan 
popel ik om in actie te komen.’’ 
(Carla Zwart)

Gratis kabalen zelf 
invullen op internet
De meeste gratis kabalen ko-
men bij ons binnen per e-
mail. Reden om een specia-
le internetpagina in het leven 
te roepen waar lezers hun ka-
baal zelf kunnen invullen. De-
ze digitale mogelijkheid is per 
1 november 2011 operatio-
neel via www.jutter.nl of www. 
hofgeest.nl.

Met ingang van 1 november is 
het niet meer mogelijk om gra-

tis kabalen in te leveren bij Xa-
nadu, TCE Products en Prime-
ra in IJmuiden, Maaike Tromp 
in Driehuis, Van Roijen in Sant-
poort-Noord, Hair-In in Velser-
broek en de Vleespot en Tim-
my’s in Haarlem.

Natuurlijk kunt u uw kabalen 
blijven inleveren bij (of opstu-
ren naar) ons kantoor aan de 
Zeeweg 191, 1971 HB IJmui-
den.

Velserbroek - Afgelopen 
zondag moest VSV tegen De 
Foresters uit Heiloo. Met de-
ze tegenstander hebben de 
Velserbroekers meestal gro-
te problemen en deze zondag 
was het niet anders. Vooral de 
eerste helft was van een be-
denkelijk niveau. VSV is een 
team dat het van inzet , hard 
werken en teamgeest moet 
hebben en als dat wegvalt dan 
blijft er plots een zeer middel-
matige ploegje over. Dat werd 
nu in de beginfase overduide-
lijk. Foresters was baas op ei-
gen veld en VSV kon slechts 
volgen. Het team toonde geen 
enkel initiatief en geen en-
kel duel werd er gewonnen. 
Daar waar Foresters hun he-
le ziel en zaligheid in de wed-
strijd gooide, speelde VSV met 
een misplaatste arrogantie die 
op niets gebaseerd is. Het was 
maar goed dat grensrechter 
Wil Verduin wel scherp was 
anders was de ruststand gro-
ter geweest dan de 1-0 die nu 
op het scorebord stond. 
Na de pauze was de partij 
meer in evenwicht maar echt 
gevaarlijk werd VSV niet. Tot 
twintig minuten voor tijd de 
laatste man van de gastheren 
een dusdanig smerige over-
treding maakte dat de goed-
fluitende arbiter niets anders 
kon doen dan de rode kaart te 
tonen. VSV kreeg meer spel-
aandeel maar erg overtuigend 
was het allemaal niet. Toch 
werd het vijf minuten voor 
tijd 1-1 doordat Urwin IJssel 
een strafschop wist te benut-
ten. Even leek het zelfs 1-2 te 
worden toen de vijandelijke 
doelman een schot van Pas-
cal Maat niet onder contro-
le kreeg maar Kandousi wilde 
de terugspringende plaatsen 
in plaats van een verwoestend 
schot vanaf twee meter af-
stand. Uiteindelijk kreeg VSV 
het deksel op de neus door in 
de 92e minuut uit een identie-
ke corner als bij de eerste te-
gengoal weer verrast te wor-
den. 
De blijdschap bij de Heiloërs 
was groot. Voor de derde keer 
op rij eindigden zij een wed-
strijd met tien man en weer 
werd er niet verloren. Voor 
VSV is zaak om eens goed in 
de spiegel te kijken want als er 
volgende week zo tegen SEW 
gespeeld gaat worden kon de 
man bij de scorepaal het wel 
eens heel druk kunnen krij-
gen. Gelukkig wist VSV 2 dik 
verdiend bij DCG 2 te win-
nen. Met maar liefst 1-4 kon 
te thuisreis aanvaard worden. 
Volgende week spelen zowel 
VSV 2 als VSV 1 een thuis-
wedstrijd.
Voor het tweede zaak om 
weer bij de top aan te sluiten 
en voor VSV 1 een mooie ge-
legenheid om te laten zien dat 
er vanaf het begin scherp ge-
speeld kan worden.

Nederlaag 
voor VSV

Springseizoen begonnen
bij Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Zondag 25 
september was het weer zover. De 
springschoenen weer aangetrok-
ken, de paarden lekker gepoetst 
en de ruiters weer op en top net-
jes gekleed! Manege Kennemer-
gaarde begon het springseizoen 
met een aangenaam zonnetje. 
Om de ruiters wat meer competi-
tie te bieden, werd dit keer geko-
zen voor een categorie van 20-40 
jeugd, 40-60 jeugd, 40-60 volwas-
senen,  60-80 volwassenen en 80-
100 volwassenen. 
Manegepaarden en Pensionpaar-
den werden niet apart gejureerd. 
Het parcours was pittig, dat bleek 
wel uit het aantal ruiters dat geen 
barrage reed. Een barrage wordt 
gereden na een foutloos parcours 
en wordt gejureerd op snelheid. 
Voor de categorie 40-60 jeugd 
ging de eerste prijs naar Maartje 
Metten op Until Then met een ge-
reden tijd van 35,65.  
In de categorie 40-60 volwasse-

nen was dit Maria Moore. In de 
categorie 60-80 was dit Jack Eu-
wema met de mooie tijd van 32,63. 
De categorie 80-100 gaf geen 
barrage moment, maar wel een 
eerste prijs voor Robert Gravema-
ker, dankzij de mooie knieval van 
Sanne Raadsveld.
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Shoeby Haarlem viert 
haar 5-jarig jubileum
Regio - Op woensdag 28 sep-
tember is het 5 jaar geleden dat 
Shoeby haar deuren opende aan 
de Generaal Cronjestraat 134-
138 in Haarlem-Noord. 
Roy en Diana Rusman en hun 
team grijpen deze gelegenheid 
aan om hun klanten eens ex-
tra in het zonnetje te zetten. En 
daarom laten zij hen van woens-
dag 28 september tot en met za-
terdag 1 oktober profiteren van 
een spetterende voordeelactie.
Shoeby biedt trendy dames-, he-
ren-, en kindermode. De winkel 
van Roy en Diana is één van de 
225 Shoeby winkels in Neder-
land. Shoeby onderscheidt zich 
door de uitstekende service, de 
gastvrijheid, de goede prijs/kwa-
liteitverhouding en de snel wis-
selende collecties.
Trendy of gekleed? Voor een da-
gelijkse of bijzondere gelegen-
heid? Shoeby heeft voor elk wat 
wils. Naast sterke eigen labels 
zoals Zoï en Eksept voor dames 
en Ryan & Lewis en Cult Edition 
voor heren vindt men bij Shoe-
by ook een sterke collectie ba-

sics, jeans en accessoires. Shoe-
by biedt vooral variatie, twee 
keer per week worden er nieu-
we items aan de collectie toege-
voegd. 
Jilly & Mitch combineert Fashion 
& Fun. Hippe boys en girls vin-
den er naast de stoerste kleding 
(in de maten 92 tot en met 176) 
ook een funcorner waar zij zich 
kunnen vermaken met spelcom-
puters, tv’s en luisterzuilen met 
populaire muziek. Daarnaast zijn 
er regelmatig leuke (instore) ac-
ties en prijsvragen waarbij ze 
kans maken op mooie prijzen. 
Vaste klanten hebben een 
streepje voor bij Shoeby. Hou-
ders van een Shoeby Savers 
Card worden regelmatig geïn-
formeerd over interessante aan-
biedingen, exclusieve koopavon-
den en uiteraard de laatste mo-
detrends.
Daarnaast kunnen zij met de 
klantenkaart sparen voor ‘fa-
shion cheques’ die twee keer 
per jaar worden uitgekeerd. Men 
kan zich ook aanmelden voor de 
Shoeby Newsletter, op shoeby.nl.

Preuvement des Bieres Bocques
Rondje bokbier 
proeven op de fiets
IJmuiden - Het is weer bijna 
oktober. Niks nieuws onder de 
zon, maar de oktober maand is 
traditioneel de bokbiermaand 
en  daar hoort dus ook de tra-
ditionele bockbiertocht bij. De 
eerste is het Prevement des 
Bieres Bocques op zondag 2 
oktober. Deze bokbiertocht is 
niet zo massaal als het broer-
tje uit Haarlem, want de initi-
atiefnemers van de proeverij 
tocht Albert en Hiljo van het 
WT Café hebben bewust ge-
kozen voor een kleinschalige 
opzet. Bij de vijf gelegenheden 
kan men een keur van bijzon-
dere bockjes proeven, waar-
onder Texelsbock, Klein Duim-
pje, Jopen en Amstel. De bok-
jes worden begeleid door klei-
ne culinaire hoogstandjes. Er 
is voor de tocht geen stempel-
kaart nodig en tevens hoeft er 
geen inschrijfgeld betaald te 
worden.
U kunt de bockjes proeven het 
WT Stage Café, Restaurant 
Bos Kookt!, Grand Café Vale-
rius, Café De Halve Maan en 

Café Kruiten. Aanvang 14.00 
uur. Bij Restaurant Bos Kookt! 
wordt de muziek verzorgd 
door VaBanque (foto). Dit is 
een swingend, bluesy en jaz-
zy trio. Met enige regelmaat 
wordt van instrument gewis-
seld. Dit betekent naast afwis-
seling van stijl ook afwisse-
ling van klankkleur. De mees-
te nummers zijn van een eigen 
arrangement voorzien.
In het WT Stage Café zijn de 
Cheerful Fruitflies aanwezig 
om hun nieuwe cd te presen-
teren. Deze band is niet meer 
weg te denken van de podia in 
binnen- en buitenland. 
Op het laatste North Sea Jazz 
Festival speelde men de me-
nigte helemaal plat met het 
aanstekelige repertoire van 
oude jazzsongs. Het maakt 
niet uit of het rokerige ca-
fes zijn of een tuinfeest, over-
al laat dit combo een onuitwis-
bare indruk achter, mede door 
het sublieme gitaargeluid dat 
vergeleken wordt met dat van 
Django Reinhardt.

Geslaagde ABN/AMRO 
voetbalclinic bij Telstar
Velsen - ABN AMRO Bank orga-
niseerde woensdag 21 september 
voor de kinderen en kleinkinde-
ren van haar Preferred Banking-
cliënten in samenwerking met 
Telstar een voetbalclinic.
De bank gevestigd aan de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden wil na-
melijk voor haar Preferred Bank-
ing-cliënten het verschil maken. 
Niet alleen door te voldoen aan 
alle wensen op bancair gebied 
maar ook om lokaal leuke evene-
menten voor hen te organiseren. 

Ditmaal werd er gekozen voor 
een evenement voor de kinderen 
van de cliënten. Onder de bezie-
lende leiding van Toon Beijer, Piet 
van der Kuil en enkele spelers 
gingen ruim 60 kinderen aan de 
slag. Het was een geslaagde mid-
dag waar de kinderen enorm van 
hebben genoten. Na afloop kre-
gen de kinderen een leuke goodie 
bag mee met daarin onder andere 
een ABN AMRO/Telstar-sjaal en 
een toegangskaart voor de wed-
strijd Telstar-SC Veendam.

Dierenambu-
lance houdt 
leuke open dag
Regio - Maandag 4 oktober is 
het Dierendag en de Dieren-
ambulance Kennemerland grijpt 
deze gelegenheid aan om op 
zondag 2 oktober een open dag 
te houden. In en rond het ge-
bouw van de Dierenambulance 
is er zaterdag van alles te bele-
ven. Een greep uit de activiteiten: 
paard of pony rijden, ballonnen-
wedstrijd, springkussen, schmin-
ken, poffertjes eten, glas grave-
ren, rad van prijzen, kraampjes 
van Stichting Ratjetoe, Stichting 
De Moderne Papegaai, Stich-
ting Frettig gestoord, dierenwin-
kel De Kakatoe, een dierenarts 
van DMC, er zijn schapen, slan-
gen, reptielen en spinnen, be-
langstellenden mogen een kijkje 
nemen in de ambulance, kortom 
te veel om op te noemen. Ieder-
een is zondag tussen 12.00 en 
16.00 uur van harte welkom om 
de open dag mee te maken. Die-
renambulance Kennemerland is 
gevestigd aan de Kleine Hout-
weg 35 in Heemskerk. 

Velsen-Noord - Zondag 9 ok-
tober van 11.00 tot 15.00 uur 
houdt Buurtcentrum de Mel in 
Velsen-Noord de eerste rommel-
markt van dit seizoen. Particulie-
ren kunnen een tafel reserveren 
voor 2,50 euro om tweedehands 
spullen te verkopen. Toegang tot 
de rommelmarkt is gratis. Voor 
meer info of het reserveren van 
een tafel, telefoon 02510210050.

Rommelmarkt 
in De Mel

IJmuiden - Zondag 2 oktober 
sluit speeltuin Zeewijk aan de 
Orionweg het seizoen af met een 
playbackwedstrijd. Er is tevens 
een loterij en de muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door Wendy.
Tante Suus en oom Bert willen 
iedereen bedanken voor een ge-
slaagd seizoen en hopen ieder-
een volgend seizoen weer terug 
te zien. De tuin gaat om 13.00 
uur open, de entree bedraagt 
0,50 euro per persoon. Hopelijk 
is het fijn weer en wordt het een 
spetterende dag met veel gezel-
lige mensen. 

Einde seizoen 
speeltuin 
Zeewijk

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 5 oktober om 
19.30 uur in Wijksteunpunt Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

Voetbalinstuif 
Velsen-Noord - Op woensdag 
5 oktoberorganiseert FC Velsen-
oord aan de Rooswijkerlaan 2 
een voetbalinstuif. Tussen 14.00 
en 16.00 uur kunnen jongens en 

meisjes tussen de 5 en 12 jaar 
langskomen en een echte voet-
baltraining volgen. Als je al lid 
bent van FC Velsenoord, kun je 
niet meedoen. 

VV IJmuiden-nieuws
IJmuiden - Inmiddels is VV IJmui-
den volop in beweging in het nieu-
we seizoen. Er is alweer een aantal 
competitiewedstrijden gespeeld 
en we mogen voor de selectie-
teams concluderen dat er abso-
luut perspectief is.
Onder leiding van de nieuwe oe-
fenmeester David Zonneveld 
heerst er een plezierige sfeer in 
het elftal en spreekt men van een 
deskundige leiding. Tegen Ka-
doelen is na een 2–0 achterstand 
toch een punt gehaald. Dit getuigt 
van doorzettingsvermogen en ver-
trouwen. Ook het tweede elftal is 
zeer tevreden met de nieuwe trai-
ner Anton van Duin. Vorig jaar was 
Anton assistent bij de hoofdtrainer 
maar dit seizoen neemt hij alle ver-
antwoordelijkheid.
De jeugd heeft het voorrecht dat 
menig team een oud-selectiespe-
ler als trainer heeft. En door het 
enthousiasme van de jeugdcom-

missie telt VV IJmuiden nu onge-
veer 30 mini’s. Zij prijzen zich ge-
lukkig dat tijdens de zomerstop 
bijna niemand de vereniging heeft 
verlaten en dat er zelfs leden zijn 
bijgekomen. Dit geldt ook voor de 
vrijwilligers. Ook zij zijn de vereni-
ging trouw gebleven en zelfs voor 
functies waarvan ze dachten dat 
ze niet ingevuld zouden worden, 
hebben zich weer mensen aange-
meld. Dit is de kracht van IJmui-
den. Dat de combinatie van pres-
tatie en gezelligheid een succes-
formule is, blijft ook niet onopge-
merkt voor de sponsors. Alle spon-
sors hebben te kennen geven zich 
weer een jaar voor IJmuiden in te 
zetten en nog steeds dienen be-
drijven en particulieren zich aan.
VV IJmuiden wil graag de Rabo-
bank, Sport 2000, Patrick van Keu-
len en hoofdsponsor Maarten Bui-
tendijk (Fiorital) heel hartelijk be-
danken. 
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Speelse burendag 
in de Trompstraat
IJmuiden - Zaterdag 24 sep-
tember werd op de hoek Tromp-
straat / de Lumeystraat voor de 
eerste keer Nationale Buren-
dag gevierd. Dit is een door het 
Oranjefonds landelijk opgezette 
campagne om buren dichter tot 
elkaar te brengen en daardoor 
de buurt socialer en leefbaarder 
te maken. 
Om iets te organiseren in de 
Trompstraat en de Lumeys-
traat, was een spontaan idee van 
twee kinderen uit de buurt,  Lot-
te de Haan en Mindel Smid, bei-
de 10 jaar. Met wat hulp van pa-
pa’s en mama’s en andere buurt-
bewoners, werd er een vergun-
ning aangevraagd bij de ge-
meente om de straat af te slui-
ten, een donatie aangevraagd bij 
het Oranjefonds en materialen 
besteld om er een echte straat-

speeldag van te maken. Zo-
wel kinderen als ook volwasse-
nen hebben zich kunnen verma-
ken met een 20-tal oud-Holland-
se spelletjes en een luchtkussen.
Ook werd er gezorgd voor en-
tertainment door middel van 
een dance workshop door Mike 
Flanders Dance Experience. De 
inwendige mens kwam aan zijn 
trekken door een heerlijke bar-
becue, verzorgd door Bart Vlaan-
deren.
Het feest begon om 15.00 uur ‘s 
middags en duurde tot 23.00 uur 
‘s avonds, waarna iedereen met 
een tevreden gevoel weer huis-
waarts keerde. Dit was natuurlijk 
mede te danken aan het prachti-
ge weer. Iedereen was enthousi-
ast en er werden al diverse idee-
en geopperd om het volgend jaar 
te herhalen. 

Eerste thuiswedstrijd 
van Witte Leeuwinnen
IJmuiden - Vrijdag spelen de 
vrouwen van Telstar voor het eerst 
in de historie een thuiswedstrijd. 
Voor Telstar een groots moment, 
nadat slechts enkele maanden 
geleden werd besloten met een 
team in te schrijven voor de Eredi-
visie vrouwen. Daarom wordt flink 
uitgepakt door de club.
De vrouwen hebben een ei-
gen businessclub, die is opgezet 
door de stichting VrouwenVoetbal 
Noord-Holland. Vanaf 18.00  uur 
is deze geopend en kunnen de 
leden zich verzamelen voor een 
hapje en een drankje. De contrac-
ten met de eerste leden van de-
ze businessclub zullen dan wor-
den getekend.
Om 18.30 uur beginnen de deel-
nemers aan de Noord-Holland-
se Meisjes Cup (de RODI Me-
dia Cup) aan de voorwedstrijden. 
Tussen 18.50 en 19.20 uur zullen 
de speelsters van Telstar en Hee-
renveen hun warming-up op het 
veld kunnen doen.
Om 19.20 uur zullen cheerleaders 
van dans- en balletschool Jolein 
uit Santpoort-Noord het publiek 

vermaken. Om 19.30 uur betre-
den de vrouwen het veld onder 
begeleiding van veel vuurwerk en 
muziek, en onder begeleiding van 
de cheerleaders en natuurlijk de 
spelersescorte van meisjes D1-
teams uit de regio. Daarna volgt 
de officiële aftrap.
Bij deze officiële aftrap zijn drie 
bijzondere gasten aanwezig. De 
dames Zuurbier, Bakker en Van 
der Kolk stonden in 1955 aan de 
aftrap van de allereerste vrou-
wenvoetbalwedstrijd in Neder-
land. 
Na de wedstrijd is er voor het 
publiek de gelegenheid met de 
speelsters op de foto te gaan en 
handtekeningen te verzamelen. 
Hiervoor heeft Telstar een speci-
aal handtekeningenboekje laten 
drukken.
Speciaal voor het eerste seizoen 
van de Telstarvrouwen is er een 
serie artistieke wedstrijdaankon-
digingen in de maak. Iedere wed-
strijd zal een andere wedstrij-
daankondiging worden ontwor-
pen. In de bijlage de aankondi-
ging voor de eerste wedstrijd.

‘Pensioenakkoord vooral 
goed voor werkgevers’
Velsen - ‘Het pensioenakkoord 
is vooral goed voor de werkge-
vers’ en ‘gepensioneerden moe-
ten zich zorgen maken over hun 
pensioen’. Dat was de bood-
schap die drs Frans Candel in 
een matig bezochte ledenbij-
eenkomst van de LSBO-V naar 
voren bracht. De werkgevers 
zijn uiterst tevreden over het ak-
koord. De vakbonden hebben 
feitelijk niet erg veel meer be-
reikt dan dat de verhoging van 
de pensioengerechtigde leeftijd 
pas in 2020 zal ingaan. Werkne-
mers weten niet meer wat hun 
pensioen straks waard zal zijn.
Ook gepensioneerden moeten 
zich ernstig zorgen maken. Niet 
alleen omdat indexering van in-
gegane pensioenen naar ver-
wachting nog wel enig jaren zal 
uitblijven. Ook bestaat de mo-
gelijkheid dat hun bestaande 
rechten (circa 300 miljard euro) 
overgaan naar het nieuwe stel-
sel. Dat zou betekenen dat ook 
voor gepensioneerden spra-
ke zal zijn van een wisselend en 
vaak lager pensioen. Belangen-
organisaties voor gepensioneer-
den zullen er in het belang van 
hun leden goed aan doen zich 

hiertegen in alle hevigheid te 
verzetten
Er schort veel aan het pensi-
oenakkoord. De premie krijgt 
een maximum en wordt voort-
aan vastgesteld in CAO-onder-
handelingen. Niet langer zullen 
de pensioenverplichtingen daar-
voor maatgevend zijn. De dek-
kingsgraad gaat berekend wor-
den op grond van te verwachten 
rendementen. De te verwach-
ten rendementen zullen echter 
worden vastgesteld door sociale 
partners (werkgevers en werk-
nemers) met alle risico’s van 
dien. 
De pensioenuitkering varieert 
als gevolg van de gemaakte af-
spraken met de dekkingsgraad, 
dat wil zeggen geen vaste nomi-
nale rechten meer en geen recht 
op indexatie. Ook hield Candel 
zijn gehoor voor dat het pensi-
oenakkoord geen enkele aanlei-
ding geeft om te veronderstel-
len dat jongeren zullen moeten 
opdraaien voor de financiering 
van de pensioenrechten van ou-
deren. Uitspraken in die richting 
zijn niet op feiten gebaseerd en 
moeten naar het rijk der fabelen 
verwezen worden.

Spannende FNRS 
dressuurwedstrijd HCV
Velsen-Zuid - Zondag 25 sep-
tember werd bij Hippisch Cen-
trum Velsen een dressuurwed-
strijd verreden voor leerlingen 
van de manege, de FNRS Proe-
vendag laag. Een dertigtal kinde-
ren had zich voor deze wedstrijd 
ingeschreven. De proeven die op 
deze dag worden gereden zijn 
door de FNRS (Federatie van Ne-
derlandse Ruitersportcentra) ont-
wikkeld om ruiters zonder eigen 
paard of pony proeven te laten 
rijden. De proeven worden door 
een speciaal opgeleide FNRS jury 
beoordeeld. In de proeven wordt 
de nadruk gelegd op de ruiter en 
dus niet op het paard. Het maakt 
dus niet uit als je een keer op een 
paard rijdt dat wat moeilijker is. 
Jouw houding, zit en hulpen zijn 
doorslaggevend. Ook ruiters met 
een eigen paard of pony mogen 
meedoen aan de proeven. Na-
tuurlijk moet iedereen in bezit 

zijn van een geldig FNRS Ruiter-
paspoort. In de rubriek F3 tot en 
met F4 werd eerste Isabelle Wak-
kers met Penotti met 224 punten. 
Het rode rozet ging naar Siska 
Hulsman met Red Rabbit met 219 
punten op stijl en Fleur de Koning 
met Midnight werd knap derde 
met eveneens 219 punten. Daar-
na volgde de F1 tot en met F2 ru-
briek. Een fraaie eerste prijs ging 
naar Paula Corzilius met Diva met 
237 punten. Zij mocht het oranje 
rozet en een beker mee naar huis 
nemen. Priscilla Mossel behaal-
de de tweede prijs met 231 pun-
ten en Peter Sintenie met Lucky 
werd derde met 229 punten. Zon-
dag 2 oktober organiseert Hip-
pisch Centrum Velsen een cursus 
ponyverzorging deel 2 voor haar 
leden en is er kleuter rijden voor 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 
jaar. Voor meer informatie www.
hippischcentrumvelsen.nl

IJmuiden - Zondagmiddag 
kwam rond 17.00 uur een mel-
ding binnen dat een onbeken-
de man een 45-jarige vrouw uit 
Amsterdam had lastig geval-
len in de Kennemerduinen. De 
vrouw was aan het hardlopen 
toen de man op de fiets achter 
haar kwam rijden en haar ver-
volgens betastte. De vrouw was 
hier niet van gediend en zette 
het op een schreeuwen. Hier-
op ging de man er rustig van-
door. Een uitgebreide zoektocht 
in de duinen heeft zondagmid-
dag niets opgeleverd. De politie 
is benieuwd wie deze man is en 
komt graag in contact met men-
sen die hem mogelijk gezien 
hebben. Van de man is bekend 
dat hij rond de 20 jaar is, dat 
hij kort rommelig zwart haar en 
een tenger postuur heeft en dat 
hij een rugtas droeg. Informatie 
over de man kan worden door-
gegeven aan de politie in IJmui-
den, telefoon 0900-8844.

Vrouw lastig 
gevallen

IJmuiden - De politie kreeg 
vorige week woensdagmiddag 
omstreeks 13.20 uur een mel-
ding dat in het Moerbergplant-
soen vier jongens met een wa-
pen aan het spelen waren. Er 
zou ook op vogels geschoten 
worden. De agenten troffen 
de jongens nog aan. Één van 
hen, een 17-jarige IJmuidenaar, 
bleek het wapen, een balletjes-
pistool, bij zich te hebben en 
gaf dit aan de agenten. De jon-
gen is aangehouden. Het wa-
pen is in beslag genomen. De 
verdachte wordt verhoord en 
er wordt proces-verbaal opge-
maakt.

Aangehouden 
met nepwapen

Velsen-Zuid - De politie heeft 
maandagochtend rond 09.00 
uur een 43-jarige Poolse be-
stuurder aangehouden wegens 
het rijden onder invloed van al-
cohol. De man was betrokken 
bij een kop-staart botsing in de 
Velsertunnel, in de richting van 
Beverwijk. Het voertuig van de 
Poolse bestuurder reed in de 
tunnel veel langzamer vanwe-
ge een plotseling ontstaan tech-
nisch mankement. Een automo-
bilist botste vervolgens achter-
op het voertuig. Niemand raak-
te gewond. Bij de betrokken be-
stuurders werd een blaastest af-
genomen, waarna duidelijk werd 
dat de Pool teveel had gedron-
ken. De man had een promilla-
ge van 0.78. Hij is overgebracht 
naar een politiebureau waar 
proces-verbaal zal worden op-
gemaakt.

Drankrijder 
betrokken bij 
aanrijding
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Gezellige jaarmarkt 
rond Engelmunduskerk
Velsen-Zuid – Het was zater-
dag prachtig weer voor ene ge-
zellige jaarmarkt. En gelukkig 
was er ook dit jaar de jaarmarkt 
van de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. En in het zonnetje is 
het toch leuker dan in de regen. 
Daarom was het ook heel druk, 
maar gelukkig waren veel men-
sen op de fiets gekomen.
Op de markt stonden veel kerk-
kramen, waarvan de opbrengst 
direct gaat naar het onder-
houdspotje van deze oudste 
kerk van Velsen. Maar daarnaast 
waren er ook kramen van ande-
re goede doelen, zoals Unicef en 
Odd Fellows. En kramen met een 
meer commercieel doel. Maar 
alle kramen waren even leuk en 
boordevol koopjes. Of je nu inte-
resse had in sieraden, sjaals, ou-
de boeken en platen of in mooie 

spullen voor huis en tuin, je kon 
genoeg leuks vinden op de jaar-
markt in Velsen-Zuid. Ook was 
er ruimte ingeruimd voor een 
vrijmarkt voor kinderen en be-
woners van Velsen-Zuid. In de 
kerk waren optredens van het 
Christelijk Mannenkoor en bo-
vendien was er kunst te bewon-
deren, dus ook de kerk zelf trok 
veel publiek. In Velsen-Zuid is de 
historie van Velsen nog terug te 
vinden. Menig iets ouder bruids-
paar trouwde in het oude raad-
huis in dit idyllische straatje. Een 
bezoekje aan Velsen-Zuid is dan 
ook altijd bijzonder, met of zon-
der jaarmarkt. In ieder geval kon 
de kerk rekenen op een fikse bij-
drage voor het kerkfonds, dank-
zij de vele bezoekers, vrijwilligers 
en natuurlijk het rad van avon-
tuur. (Karin Dekkers)

Eco-blokken 
bij onderhoud 
pieren
IJmuiden - Rijkswaterstaat voert 
van eind september 2011 tot en 
met eind januari 2012 groot-
schalige reparatiewerkzaamhe-
den uit aan de pieren van IJmui-
den. Dit onderhoud, van zowel 
de Noord- als de Zuidpier, be-
staat uit het vervangen van blok-
ken die door golven zijn weg-
geslagen of te veel zijn aange-
tast. Op de waterlijn komen spe-
ciale eco-blokken. De wanden 
van deze blokken hebben een 
grove structuur waaraan wie-
ren en schelpen zich goed kun-
nen hechten. Op die manier dra-
gen ze bij aan een rijker ecosy-
steem. Zo blijft een belangrij-
ke groeiplaats van de kleine ali-
kruik behouden. Ook vogels pro-
fiteren van het rijke voedselaan-
bod op de eco-blokken. Het on-
derhoud start in de week van 26 
september op de Noordpier. De-
ze werkzaamheden duren on-
geveer twee weken. Halverwe-
ge oktober wordt met de Zuid-
pier begonnen. Deze werkzaam-
heden duren naar verwachting 
tot eind januari 2012. Bij slechte 
weersomstandigheden worden 
de werkzaamheden uitgesteld. 
Uit veiligheidsoverwegingen is 
de pier waar gewerkt wordt voor 
alle publiek afgesloten. Dit wordt 
met borden ter plaatse aange-
geven. Voor aanvoer en plaat-
sing van de betonblokken is 
zwaar transport en materieel no-
dig. Rijkswaterstaat streeft er-
naar de overlast zo veel moge-
lijk te beperken door het mees-
te materiaal over het water aan 
te voeren. Rijkswaterstaat heeft 
de omgeving hierover geïnfor-
meerd. De pieren bevinden zich 
aan de noord- en zuidzijde van 
de zeehavenmonding in IJmui-
den. Ze zijn aangelegd in 1876 
bij de bouw van het Noordzee-
kanaal. In de luwte van de ha-
vendammen kunnen schepen 
veilig naar de havenmonding va-
ren. Bovendien functioneren de 
havendammen bij stormachtig 
weer als golfbrekers.

Geen aparte raadssessie 
over verbieden vuurwerk
Velsen – Het college van B&W 
heeft na beraad besloten geen 
aparte raadssessie over vuurwerk 
in te stellen. Het verzoek hiertoe 
kwam van mevrouw de Haan van 
de fractie van GroenLinks met de 
intentie gemeenteregelingen om-
trent het afsteken van vuurwerk 
opnieuw te bezien. De inzet was na 
te gaan of het mogelijk was vuur-
werk op bepaalde plaatsen te ver-
bieden. Het college wilde eerste 
de landelijke ontwikkelingen af-
wachten en hoopte op behande-
ling hiervan bij de commissie Be-
stuur en Veiligheid bij Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Het laat-
ste is echter niet gebeurd. 
Op 7 maart heeft de Minister van 
Veiligheid en Justitie de Tweede 
Kamer een rapport gestuurd over 
de evaluatie van de jaarwisseling 
2010/2011. Daarin werd de jaar-
wisseling ‘beheersbaar’ genoemd, 
mede door de multidisciplinaire in-
zet van diensten. Desondanks is 
het aantal slachtoffers van vuur-
werk nog onacceptabel hoog. De 
minister wees op de cruciale rol 
van de gemeente bij de handha-
ving van de huidige regels. Er wor-
den dus geen wettelijke instrumen-
ten aangereikt om te komen tot 

nieuwe regels. Ook het vuurwerk-
besluit dat het afsteken van vuur-
werk toestaat op 31 december, van 
10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur is 
niet gewijzigd. 
Het college meldt dat de multidis-
ciplinaire aanpak in onze gemeente 
al jaren naar tevredenheid plaats-
vindt met politie, brandweer, Rein-
Unie, Milieudienst IJmond en Halt 
Kennemerland. Binnen de Alge-
mene Plaatselijke Verordering is 
het mogelijk plaatsen aan te wij-
zen waar vuurwerk niet mag wor-
den afgestoken. In Velsen is het 
sinds 2009 verboden vuurwerk af te 
steken binnen vijf meter rond een 
school of schoolplein. Bovendien 
is het sowieso verboden vuurwerk 
op openbaar terrein af te steken als 
dat gevaar of overlast veroorzaakt.
Het college ziet geen reden de APV 
verder aan te passen wat locaties 
betreft, hoewel het mogelijk is bij-
voorbeeld de plaatsen rondom be-
jaardenhuizen tot vuurwerkvrij ge-
bied te bestempelen. Wel wil het 
college het carbidschieten beper-
ken. Dit kan verder in de raad wor-
den besproken, maar het college 
vindt een aparte raadssessie over 
vuurwerk niet nuttig. (Karin Dek-
kers)

‘Armoede werkt niet!’
SP-kamerlid bezoekt 
actiebijeenkomst
Velsen - Maandag 3 oktober or-
ganiseert de SP-afdeling Vel-
sen een actiebijeenkomst in het 
zalencentrum de Velserduin in 
IJmuiden. De actie maakt deel 
uit van de campagne ‘Armoe-
de werkt niet!’ – een samenwer-
kingsverband van de SP, de PvdA, 
vakbonden en belangenorgani-
saties van gehandicapten. Sadet 
Karabulut, SP-woordvoerster so-
ciale zekerheid in de Tweede Ka-
mer, zal ingaan op de achtergron-
den van de actie, de (bezuini-
gings en afbraak)plannen van het 
Kabinet Rutte-Wilders en het na-
jaarsoffensief van een groeiende 
coalitie van mensen die zeggen: 
‘Doe effe Sociaal!’ Wanneer de 
draconische bezuinigingsplan-
nen van het Kabinet Rutte –Wil-
ders onderkort worden doorge-
zet, dan is het einde van de so-
ciale werkvoorziening in Velsen 
zeer nabij. Onder het mom dat de 
meeste werknemers op de regu-
liere arbeidsmarkt zouden moe-
ten kunnen werken, worden 70 
van de 100 beschermde werk-
plaatsen afgebroken. En omdat  
ook op de re-integratiebudgetten 

van de gemeenten wordt gesne-
den betekent dat voor de mees-
te mensen met een arbeidsbe-
perking een enkele reis bijstand 
en blijvende armoede. De cyni-
sche en wrede werkelijkheid is 
dat thuiszitten van veel mensen 
op de korte termijn goedkoper 
uitpakt voor de overheid. 
Een SP-standpunt is dat je een 
beschaafde samenleving kunt 
herkennen aan de wijze waar-
op er met de zwaksten en meest 
kwetsbare mensen wordt omge-
sprongen. Het rechts-liberale ka-
binet doet precies het omgekeer-
de. Terwijl de mensen met de 
hoogste inkomens grotendeels 
worden ontzien, wordt de reke-
ning van de financieel-economi-
sche crisis juist bij de mensen 
met de laagste inkomens gelegd. 
De actiebijeenkomst vindt plaats 
in Zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3-5 en begint om 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Toegang is gratis (inclusief kof-
fie of thee). Voor informatie: SP-
afdeling Velsen. (http://velsen.
sp.nl) of Gerko Buist:  telefoon 
06-28717998.

Akenfestival vol muziek
Velserbroek – Rond het nieuwe 
speelterrein op de Aken in Velser-
broek speelde zich zaterdagmid-
dag weer eens wat anders af. Het 
15-jarig bestaan van de buurt werd 
met de bewoners van de huizen 
rondom het veld gevierd. De he-
le middag waren er spelletjes te 
doen. Later was er een buurtbarbe-
cue, met bijna 100 gasten aan tafel.
‘Gaab en Paap’ hebben het groot-
ste deel van de feestdag georga-
niseerd. Niet voor niets wordt het 
eerste Akenfestival op Burendag 
gehouden. Nu is er steun van het 
Oranjefonds om wat extra’s te kun-
nen doen. Er staat een opblaasba-
re voetbalarena en een groot lucht-
kussen waarop de kinderen kun-
nen klimmen en glijden. Boven-
dien is de IJmuider Harmonie op 
twee momenten present en komt 
koor FF Anders langs. Om half 
twee met het straatorkest en rond 
vijf uur met het nieuwe Dweilor-
kest. Ook Ad Otten van Spel in de 
Buurt is erbij. Er wordt met de kata-

pult geschoten op blikken en fles-
sen en vooral jongens vinden dat 
erg stoer en spannend. Elke maand 
komt Spel in de Buurt hier spelle-
tjes doen met de jeugd, dus de jon-
gens kennen hem goed. Janne-
ke Cluistra is er namens Stichting 
Welzijn Velsen. ,,Dit feest heeft ook 
te maken met de komst van het 
nieuwe speelveld, waar veel be-
woners niet blij mee waren. Daar-
om hebben we vooral de bewoners 
van de drie Aken rondom het veld 
uitgenodigd. Dat zijn Wieringeraak, 
Lemsteraak en Zandaak. Wethou-
der Baerveldt komt straks de vlag 
hijsen om het Akenfestival officieel 
te openen.’’ Peter Paap ziet een ver-
volg van het Akenfestival volgend 
jaar helemaal zitten. ,,We horen nu 
al dat veel mensen het jammer vin-
den dat ze niet kunnen meedoen. 
Dus volgend jaar wordt het mis-
schien wel groter. Het is heel erg 
leuk voor de buurt, die dit jaar 15 
jaar bestaat. We wonen hier pret-
tig.’’ (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid – Zaterdag 24 sep-
tember kwamen, door het mooie 
weer, vijftien klootschieters van 
Sportvereniging Full Speed naar 
het clubgebouw voor de loting 
op het koeienparcours. Team 1 
met Elly, Bertus, Randy, Jan Sch. 
werd eerste met 68 schoten en 
21 meter. Team 3 met Nico, As-
trid, Sander en Harm werd twee-
de met 71–19. Team 4 met Son-
ja, Dirk en Dries, werd derde met 
75–23. Team 2 met Jan St., Bertie, 
Ina en Raymond werd vierde met 
79– 26. Zondag 9 oktober is er 
weer een veldtoernooi rond het 
veld van Schoonenberg, Vul uw 
naam op de lijst bij de bar in of 
laat het doen als u afwezig bent. 
Voor info bel Harm Jongman via 
0255–514780 of Ton Boot 0255– 
510085.

Klootschieten
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‘Rabbit Hole’ op 
witte doek van het WT
IJmuiden - Vrijdag 30 septem-
ber en woensdag 5 oktober, om 
20.30 uur, draait het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 de 
film ‘Rabbit Hole’.
Becca en Howie pakken de 
draad van het dagelijkse leven 
weer op na een tragisch verlies. 
Acht maanden geleden waren ze 
nog een gelukkig gezin, met al-

les wat ze maar te wensen had-
den. 
Nu zitten ze gevangen in herin-
neringen, verlangens, schuldge-
voelens en verwijten. Ieder ver-
werkt het verlies anders, maar 
toch knokken ze er samen voor 
weer inhoud aan hun leven te 
geven. Op zoek naar het geluk 
dat ze zo goed kennen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘rabbit hole’ op 30 septem-

ber en 5 oktober 2011 om 20.30 uur.
bon is geldig voor 2 personen

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werden weer volop jeugd-
wedstrijden gespeeld. De jongste 
kinderen, de E2, hebben met 1-0 
verloren van SDO. DKV E1 speel-
de zaterdag tegen BEP E2. In de 
eerste aanval wist DKV al snel te 
scoren door een mooi schot van 
Noah. 
DKV stond weer goed te verde-
digen maar toch wist BEP vijf 
keer te scoren en lukte het DKV 
niet meer om de bal door de 
korf te krijgen, waardoor er met 
1-5 werd verloren. De D1 speel-
de tegen Groen Geel. Vol goede 
moed werd er aan de wedstrijd 
begonnen. Er werd goed samen 
gespeeld en vele kansen gecre-
eerd. Groen Geel had weinig in 
te brengen en de wedstrijd werd 
dan ook met 0-10 gewonnen door 
DKV. Doelpuntenmakers van de-

ze week: Loek, Sem, Stan, Sver-
re en Thijs. De C2 speelde tegen 
Stormvogels C2. Deze wedstrijd 
werd verloren met 5-3. De C1 is 
bezg met een zeer goede reeks 
wedstrijden. Dit keer werd er met 
maar liefst 9-1 gewonnen van KI-
OS. DKV B1 moest tegen ZKC B2. 
Het scoren ging in het begin van 
de wedstrijd niet al te vlot. Na 25 
minuten stond het pas 0-3 (doel-
punten van Elise, Bjarne en De-
nise). vijf minuten later was het 
rust, en stond het toch ineens 0-6 
(Matthe, Bjarne en Esther). De 
tweede helft werd er iets mak-
kelijker gescoord. De doelpun-
ten kwamen veelal uit doorlopers, 
waarop ZKC geen antwoord had 
(Matthe 2 maal, Bjarne 2 maal, 
Joram 2 maal en Denise 2 maal). 
De wedstrijd werd overtuigend 
met 0-14 gewonnen. 

Fracties willen meer vat 
op WMO-beleid
Velsen - De fracties van Velsen 
Lokaal, CDA, LGV, D66Velsen, CU, 
VVD en fractie Marc Hillebrink 
hebben een motie ingediend over 
het WMO-beleid. De fracties ma-
ken zich zorgen over de bezuingin-
gen op WMO-beleid en de nabije 
toekomst, waarbij Jeugdzorg, Pas-
send Onderwijs, Wajong, IQ-maat-

regel en AWBZ-functie begelei-
ding worden overgeheveld naar de 
gemeente. In de motie verzoeken 
zij het college om tijdige en meer 
informatie, alsook alternatieven 
voor besluiten. Alleen op die ma-
nier kunnen zij concrete doelstel-
lingen voor het WMO-beleid voor 
de jaren 2012 tot 2015 vastleggen.

Sponsors gezocht voor 
4de smartlappenfestival
Velserbroek - De organisa-
tie van het smartlappenfestival 
Nederlandse lied Velserbroek is 
op zoek naar bedrijven die vol-
gend jaar en de komende jaren 
het festival zouden willen spon-
soren. De organisatie is voorne-
mens om het smartlappenfes-
tival -Nederlandse lied voor de 
vierde keer te houden op 16 ju-
ni 2012 op het Vestingplein in 
Velserbroek. Mede-organisator 
Frans Looij schreef na Festival 
van het Nederlandse lied wat op 
25 juni dit jaar in de Velserbroek 
werd  gehouden. ‘Met een bom-
vol Vestingplein en een bomvol-
le tent, geen enkele wanklank 
maar wel menig lach en traan 
verliep het smartlappenfesti-
val  Nederlandse lied , zaterdag 
25 juni in de Velserbroek, per-
fect.  Wat is de grote charme van 
de smartlap en het Nederland-
se lied? Wie erbij was zaterdag-
middag en zaterdagavond 25 ju-
ni op het Vestingplein in de Vel-
serbroek zag het meteen: geen 
muzieksoort is zo democratisch 
als de smartlap en het Neder-

landse lied. Rangen en standen 
verdampten;  de bankdirecteur 
en de bouwvakker stonden zij 
aan zij en brulden ieder woord 
mee van De Vlieger en ander 
Nederlands repertoire ‘het klei-
ne café aan de haven’ De kle-
ding zowel op als naast het po-
dium bood een ware kleuren-
kakofonie en ook dat maak-
te niks uit. Eens per jaar maakt 
het smartlappenfestival Neder-
landse lied dat alle Velserbroe-
kers gelijk zijn en zich allemaal 
schaamteloos mogen uitleven 
met soms onvaste ,maar altijd 
geestdriftige zang. Dat is de 
grote kracht van de smartlap en 
het Nederlandse lied.’
Het succes van dit evenement 
in 2012 is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van sponsoring. 
Sponsors zijn van groot belang 
voor het welslagen van dit eve-
nement. Wilt u ook een bijdrage 
leveren in geld en/of middelen 
en/of diensten? Kijk op www.
smartlapvelsen.nl of neem con-
tact op met Frans Looij mobiel 
06-23476546.

Informatieavond 
World Servants Velsen
Velsen - Alle deelnemers van 
World Servants Velsen zijn weer 
terug. Maarliefst vijf deelnemers 
hebben deze zomer gebouwd 
in Ecuador, Tanzania en Zambia 
aan ontwikkelingsprojecten van 
de stichting World Servants. Alle 
gebouwen zijn van fundament tot 
de geplande hoogte gebouwd. 
Ook komend jaar zullen er jon-
geren uit de gemeente Velsen op 
ontwikkelingsproject gaan met 
deze stichting. World Servants 
zendt jaarlijks groepen, met na-
me jongeren, uit naar bouwpro-
jecten in Afrika, Azië, Midden- 
en Zuid-Amerika. Gedurende 
deze zomerprojecten van onge-
veer drie weken, bouwt de groep 
een kliniek, school of andere no-
dige voorzieningen. Een geweldi-
ge ervaring!
De nieuwe projecten zijn be-
kend en er is genoeg plaats voor 
meerdere deelnemers, tussen de 
16 en 75 jaar! Weet jijzelf, of ie-

mand die je kent, zeker dat je 
mee wilt, twijfel  je of wil je eerst 
meer informatie, dan organiseren 
wij speciaal voor jou een infor-
matieavond.  Op deze avond zal 
worden verteld wat de stichting 
World Servants is, wat een pro-
ject inhoudt en wat World Ser-
vants Velsen doet. Ook zullen de 
deelnemers, die dit jaar op pro-
ject zijn geweest, aanwezig zijn 
om alle vragen te beantwoorden 
en hun ervaring te delen.
De eerste informatieavond zal 
worden gehouden op zondag-
avond 2 oktober in Het Kruispunt, 
Zon Bastion 3 in Velserbroek. 
Een tweede informatieavond zal 
plaatsvinden op vrijdag 7 okto-
ber in de Rank, Koningin Wilhel-
minakade 265 in IJmuiden. Beide 
avonden beginnen om 19.45 uur. 
Uiteraard is iedereen van harte 
welkom! Meer (belangrijke) in-
formatie kunt u vinden op www.
worldservantsvelsen.nl.

Velsen – Tijdens de gemeen-
teraadsvergadering zal donder-
dagavond worden gesdiscussi-
eerd over het gezondheidsbe-
leid van 2012 tot 2015. Welke rol 
de gemeente hierin speelt, wordt 
tenslotte door de raad bepaald. 
Het gaat dan over preventieve 
maatregelen, maar ook over een 
veilige en schone leefomgeving, 
milieu en meedoen in de samen-
leving voor mensen met een be-
perking. Het gezondheidsbeleid 
wordt tussen 19.30 en 21.00 uur 
besproken in Commissieruimte 
1. Andere onderwerp is Kader-
nota Integrale Veiligheid, hierin 
wordt het beleid rond veiligheid 
besproken. Dit gebeurt ook van 
19.30 tot 21.00 uur, maar dan in 
Commissieruimte 2.

Lokaal 
gezondheids-
beleid

Driehuis – Donderdagavond 
zal tijdens het Raadsplein wor-
den gesproken over de huis-
vesting van het Pieter Vermeu-
len Museum. Het museum ver-
huisde van het Moerbergplant-
soen naar Driehuis, waar het tij-
delijk werd gehuisvest. De ge-
meenteraad heeft tijdens de be-
grotingsbehandeling het col-
lege opgeroepen duidelijkheid 
te verschaffen over de herhuis-
vesting. In de begroting is geld 
apart gehouden voor een Kus-
tinnovatie- en informatiecen-
trum op het Kennemerstrand, 
waar ook het Pieter Vermeu-
len Museum een plek zou kun-
nen krijgen. Het onderwerp 
wordt donderdag tussen 19.30 
en 21.00 uur besproken in de 
raadszaal.

Huisvesting PVM

Velserbroek - Het nieuwe 
schaakseizoen 2011-2012 is 
weer van start gegaan, mocht 
men zich nog geroepen voe-
len om mee te spelen meld u 
zich dan snel aan. Thuis te-
gen een computer schaken is 
leuk, maar op de club kan je 
ook het gezicht van je tegen-
stander zien en na afloop kan 
er nog wat lekker gedronken 
worden in de bar van het Pol-
derhuis, met een heel vrien-
delijke gastvrouw Karin! Waar 
men heerlijke patat, bitterbal-
len en tostie kan bestellen tot 
laat in de avond. Voor zowel de 
jeugd vanaf 6 jaar als senior 
is iedereen welkom, op dins-
dagavond vanaf 20.00 uur spe-
len de senioren, op de vrijdag-
avond speelt de jeugd en seni-
oren samen. Voor de jeugd is 
er les vanaf stap 1 tot stap 6, 
van gediplomeerde schakers!! 
Ook is er een mogelijkheid om 
in competitie verband te spe-
len, voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl 

Schaken in
het Polderhuis
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ID-kaart kost weer geld
Vanaf donderdag 22 september 
2011, is de Nederlandse identi-
teitskaart NIET MEER GRA-
TIS. Op woensdag 21 september 
2011 heeft de regering hiervoor 
een wetsvoorstel ingediend bij 
de  Tweede Kamer. Door een uit-
spraak van de hoge raad was de 
Nederlandse identiteitskaart 
sinds 9 september 2011 gratis. 
Dit verandert nu.

Bij het aanvragen van een Neder-
lands identiteitskaart zal door de 
medewerkers van burgerzaken Vel-
sen om uw bankrekeningnummer 
worden gevraagd.  Het wetsvoorstel 
moet formeel nog worden aangeno-
men door de Tweede Kamer. Mocht 
de wet onverhoopt niet worden aan-
genomen, dan vindt terugbetaling 
via uw bankrekening plaats. Alle 
aanvragen zullen daarvoor - tot het 
parlement de wet aanneemt - apart 
worden geregistreerd.

De levertijd van de Nederlandse 
identiteitskaarten is nog deels ver-
traagd. De medewerkers van bur-
gerzaken Velsen zullen bij het aan-
vragen om uw telefoonnummer vra-
gen. U wordt gebeld als u uw Neder-
lands identiteitsbewijs kunt komen 
afhalen

Reeds verstrekte Nederlandse 
identiteitskaarten
Voor een reeds aangevraagde Ne-
derlandse identiteitskaart kunt u 

bezwaar maken tegen de legesbe-
taling indien uw aanvraag 6 weken 
voor de uitspraak van de Hoge Raad 
heeft plaatsgevonden. Met andere 
woorden; heeft u een Nederlandse 
identiteitskaart aangevraagd op of 
na 29 juli 2011 en voor 10 septem-
ber, dan kunt u via een bezwaarpro-
cedure uw geld terug krijgen. Ieder-
een die van 10 september 2011 tot 
en met 21 september 2011 een iden-
titeitskaart heeft aangevraagd bij 
de gemeente, hoeft daar niet voor te 
betalen. Ook als de identiteitskaart 
nog niet is geleverd.

Hoe krijg ik mijn geld terug?
Als u een Nederlandse identiteits-
kaart heeft aangevraagd in de peri-
ode van 29 juli tot en met 9 septem-
ber, dan ontvangt u automatisch een 
brief thuis waarmee u bezwaar kunt 
maken tegen de geheven leges voor 
uw Nederlandse identiteitskaart. 
De leges zullen na behandeling van 
uw bezwaar worden gestort op het 
door u opgegeven bankrekening-
nummer.

Nederlandse identiteitskaart 
voor jongeren tot 14 jaar
Voor jongere personen tot 14 jaar 
geldt geen legitimatieplicht en is 
de legesheffing van kracht gebleven 
voor dit reisdocument. 

Wilt u een afspraak maken om een 
identiteitsbewijs aan te vragen, bel 
dan met 140255.

Jury enthousiast over app

‘Een dagje Velsen voor
de iPad’ wint App Contest
‘Een dagje Velsen voor de iPad’ 
is één van de twee winnende ap-
plicaties van de App Contest 
die georganiseerd werd door de 
Provincie Noord-Holland in sa-
menwerking met de gemeente 
Velsen.

Op woensdag 21 september 2011 
zijn de makers van de winnende 
apps in het zonnetje gezet. De jury 
– bestaande uit onder andere gede-
puteerde Jan van Run en wethou-
der Annette Baerveldt – was erg en-
thousiast over het werk dat werd 
verzet, de creatieve ideeën van de 
makers en de toekomstpotentie van 
de verschillende ingediende apps. 

Een dagje Velsen voor de iPad heeft 
de prijs gewonnen voor de toeristi-
sche Velsen App. Het motto van de 
App is dat er zo veel te zien en te be-
leven is in Velsen dat het lastig is 
een keuze te maken. Door aan de 
hendel te trekken maakt de fruit-
automaat de keuze voor de bezoe-
ker. Annette Baerveldt, wethouder 
Toerisme van de gemeente Velsen 
heeft de prijs uitgereikt aan Wim de 
Nood. Hij ontving een bokaal, bloe-
men en een geldprijs van 1.500 eu-
ro.  

De App Velsen View heeft zilver ge-
wonnen in de Toerisme & Cultuur 
prijs van de Provincie. Deze App is 
gebaseerd op het layar platform. Met 
deze App kunnen bezoekers digitale 
informatie bekijken bovenop de wer-
kelijkheid met behulp van camera’s 
GPS, kompas en versnellingsmeters. 
Alle Apps zijn te bekijken op www.
appsfornoordholland.nl. (foto: Pro-
vincie Noord-Holland)

Kom op 8 oktober naar open dag in de Groene IJmond!
Op zaterdag 8 oktober houdt de 
‘Groene IJmond’ open dag. Al-
le zeven groengebieden tussen 
Heemskerk en Velsen-Noord zijn 
opgeknapt en verbonden door 
nieuwe fiets- en wandelpaden. 

De inwoners beschikken nu over een 
groengebied van formaat met allerlei 
recreatiemogelijkheden om de hoek. 
Het gebied is klaar en dat is reden 
voor feest. Onder het motto: ‘Beleef 
de natuur dichtbij’ nodigen wij u van 
harte uit de open dag te bezoeken.

Jong en oud zijn welkom op zaterdag 
8 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Maak kennis met het gebied, ontdek 
nieuwe plekken of neem deel aan een 
van de vele activiteiten voor jong en 
oud. Alle verenigingen in het gebied 

houden open dag en er zijn talloze 
sportieve- en educatieve activiteiten. 
Zie ook www.groeneijmond.nl. 

De evenementenkaart is op te ha-
len bij het Stadhuis Velsen, Dudok-
plein 1 IJmuiden, de Centrale Bibli-
otheek, Dudokplein 16 IJmuiden, 
Buurtcentrum De Mel, Wijkermeer-
weg 1 Velsen-Noord, Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 Vel-
sen-Noord en Bloemisterij Leo Aar-
denburg, Wijkerstraatweg Velsen-
Noord.

Groene IJmond is het gebied van-
af de Lunettenzone in Heemskerk, 
Park De Duinen, Park Nieuw Wes-
terhout, Park Vondelkwartier en 
Park Scheybeeck in Beverwijk tot en 
met het Wijkeroogplantsoen in Vel-

sen Noord. De dag wordt mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. 

Voor de opening van het Wijkeroog-
plantsoen in Velsen-Noord verwij-
zen we naar het artikel elders in de-
ze krant.
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Bestrijding Zandambrosia
De gemeente Velsen wil een ac-
tieve bijdrage leveren aan het 
voorkomen van  hooikoortspro-
blemen door Ambrosiaplanten. 
Daarom start de gemeente Vel-
sen in samenwerking met de 
nieuwe Voedsel en Waren Auto-
riteit (nVWA) een proefproject 
in het havengebied om goede be-
strijdingsmethoden te bepalen 
voor Zandambrosia. 

Ambrosia staat wereldwijd voor-
al bekend als een van de belangrijk-
ste veroorzakers van hooikoorts. De 
pollen die vrijkomen tijdens de bloei 
van Ambrosia zijn zeer sterk aller-
geen wat betekent dat ze snel hooi-
koortsklachten veroorzaken. De 
plant bloeit daarbij laat, vanaf au-
gustus tot en met oktober. Door de-
ze late bloei kan Ambrosia het huidi-
ge hooikoortsseizoen met ongeveer 
twee maanden verlengen, als Am-
brosia zich verder weet te vestigen 
in Nederland. 

In de publiekscampagne focust de 
nVWA op Alsemambrosia (Ambro-
sia artemisiifolia). Deze soort lift als 
verontreiniging mee in vogelvoer en 
duikt zo op veel plaatsen op, met na-
me in tuinen en openbaar groen. Be-
halve de eenjarige Alsemambrosia 
is er echter ook de overjarige soort 
Zandambrosia (Ambrosia psilosta-
chya) die al tientallen jaren in Ne-
derland gevestigd is met name in na-
tuurterreinen. Zandambrosia ver-
spreidt zich door het verplaatsen van 
grond, bijvoorbeeld bij infrastructu-
rele projecten. De hooikoortsover-
last door deze soort is vergelijkbaar 
met die van Alsemambrosia.

In de Gemeente Velsen komt Zand-
ambrosia zowel voor in het duinge-
bied als in de bebouwde kom en het 
havengebied. Met alle infrastruc-
tuurprojecten in het gebied is de 
kans op verdere verspreiding van de 
soort sterk toegenomen.

Om verspreiding van Zandambrosia 
binnen de gemeentegrens te voor-
komen gaat de gemeente Velsen een 
proefproject opstarten. Doel van de-
ze proef is om de meest geschikte 
methode te bepalen voor bestrijding 
van Zandambrosia. In deze proef 
worden twee bestrijdingsmethoden 
getest: de eerste methode is het af-
maaien van Zandambrosia, de twee-
de methode is het behandelen met 
een herbicide (bestrijdingsmiddel). 
De experimenten zullen in de eerste 
week van oktober uitgevoerd wor-
den in het havengebied. Meer infor-
matie is te vinden op www.ambrosi-
avrij.nu

Sluitingstermijn is 15 oktober

Evenementen 2012 nu 
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen eve-
nementen in de gemeente Vel-
sen en in de regio Kennemer-
land. Voor goede coördina-
tie en voldoende inzet van de 
hulpdiensten (ambulances, 
brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een over-
zicht van hebben. Evenemen-
ten die in 2012 gaan plaatsvin-
den moeten daarom vóór 15 ok-
tober worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen 
Actueel staat hoe u dat kunt doen; 
daar is ook het aanmeldingsfor-
mulier te downloaden. Dit kunt u 
mailen naar evenementen@vel-
sen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeen-
te Velsen via telefoonnummer 
140255.

Werk aan Kromhoutstraat
Dit voorjaar is gestart met het 
aanpassen van de Kromhout-
straat. Deze werkzaamheden 
worden enerzijds uitgevoerd om 
een snelle busverbinding tus-
sen het strand en Haarlem mo-
gelijk te maken (HOV Velsen) en 
anderzijds om de weg naar het 
strand aantrekkelijker te ma-
ken. 

De komende weken gaat de aanne-
mer aan de slag met het aanpassen 
van de kruising Kromhoutstraat, 
Dokweg en Raafstraat. De werk-
zaamheden duren tot en met janua-
ri 2012. Er wordt  naast de kruising 
een extra weg aangelegd, zodat het 
verkeer ongehinderd van de Dokweg 
naar de Kromhoutstraat kan blijven 
rijden. De kruising wordt afgesloten. 
De zuidzijde van de Dokweg blijft 
bereikbaar via de Raafstraat.

In de tweede fase wordt de zuid-
kant van het kruispunt aangepast. 
De Raafstraat en de zuidzijde van de 
Dokweg worden dan afgesloten. De 
Raafstraat wordt hiermee tijdelijk 
doodlopend. 

Verplaatsing bushaltes
De bushaltes op de kruising van lijn 
74 komen gedurende de werkzaam-

heden te vervallen. De halte van de 
lijnen 4,74 en 82 op de Raafstraat 
wordt tijdelijk verplaatst naar de 
Orionweg. De bussen rijden via de 
Dokweg, Havenkade en Orionweg.

Fietsroute
Fietsers naar het strand kunnen via 
de Orionweg, Havenkade, Dokweg 
en Kotterkade rijden. Fietsers naar 
het gebied ten zuiden van de Krom-
houtstraat kunnen wel gebruik ma-
ken van de Raafstraat. In de tweede 
fase worden fietsers naar dit gebied 
aan het eind van de Raafstraat langs 
het werk geleid. Het is niet toege-
staan om op de rijbaan van de Krom-
houtstraat te fietsen. De omleidin-
gen worden met borden aangegeven.

Bushalte IJmuiden aan Zee
De bestaande bushalteplaatsen bij 
Seaport Marina worden opgewaar-
deerd tot HOV-haltes. Zo komt er  
een nieuwe abri en een elektronisch 
informatiepaneel dat de aankomst- 
en vertrektijd van de eerstvolgende 
bus aangeeft. Ook wordt de opper-
vlakte van het busstation vergroot, 
zal er een kiss and ride strook wor-
den gemaakt voor strandgangers. De 
huidige brede strandopgang van be-
tonplaten zal  worden verlegd. Zie 
ook www.hovvelsen.nl

Gemeenteraad Beverwijk 
brengt bezoek aan Velsen
De gemeenteraad van Beverwijk 
heeft zaterdag 24 september een be-
zoek gebracht aan de gemeente Vel-
sen, waarbij ook een aantal Velsense 
raadsleden aanwezig was. De gasten 
werden ontvangen door burgemees-
ter Weerwind in de Cruiseterminal 

aan het Sluiplein in Oud-IJmuiden. 
Het ochtendprogramma werd afge-
sloten met een gezamenlijke wan-
deling langs de opgeleverde nieuw-
bouw onder andere aan de Oranje-
straat en Adrianastraat. (foto: Rein-
der Weidijk)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Ontwerpbestemmingsplan
‘Lange nieuwstraat-nw’

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Lange 
Nieuwstraat noordwest te IJmuiden.
Het plangebied omvat onder andere de woningblok-
ken Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399. Met het 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 
in het gebied 106 woningen en 500m2 commerciële 
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige 74 
woningen en 1120m2 commerciële ruimte. Krachtens 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht, ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een 
ieder met ingang van 30 september 2011 gedurende 
zes weken ter inzage. 
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienum-
mer van het plan is NL.IMRO.0453.BP0703LANGE-
NIEUWS1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u 
dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 
de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970AL, 
IJmuiden, onder vermelding van ‘zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Lange Nieuwstraat-NW’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken 
met de heer P. Blom (telefoon 0255-567 200).
IJmuiden, 29 september 2011

Hogere waarden Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat NW, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van een hogere waarde is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond, gemanda-
teerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, 
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waar-
den is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarde ligt met ingang van 30 september 2011 
gedurende zes weken, samen met het ontwerp-
bestemmingsplan Lange Nieuwstraat - NW, ter 
inzage bij de balie van het raadhuis van Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is het ontwerpbesluit in te zien bij de cen-

trale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden en bij 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt te worden bij de Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling ho-
gere waarden bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieu-
dienst IJmond, telefoonnummer 0251-263 863. 

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde 
van de Meervlietstraat tussen ’s Gravenlust en 
’t Roode Hart.

Mogelijkheid van bezwaar:
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden 
gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking

Vaststelling Verordening ruimte- en inrichtings-

eisen peuterspeelzalen gemeente Velsen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 22 sep-
tember 2011 heeft besloten:
-  de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuter-

speelzalen gemeente Velsen vast te Stellen.

Deze verordening is vastgesteld omdat de eisen voor 
ruimte en inrichting van peuterspeelzalen niet wet-
telijk zijn vastgelegd. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 30 september 
2011.

Ter inzage

De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.velsen.nl 

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 20 september 
2011 tot en met 23 september 2011 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning op grond van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvragen voor een omge-
vingsvergunning betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 0255-567 424.

w11.000602 Bagijnenkamp 15 Velserbroek 
  het kappen van 2 bomen (20/09/2011)

w11.000606 Heerenduinweg 6 IJmuiden 
  aanpassen en uitbreiding zwembad  
  de Heerenduinen (21/09/2011)

w11.000605 Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord 
  het kappen van 10 bomen (21/09/2011)

w11.000604 Geelvinckstraat 75 Velsen-Noord 
  het verwijderen van asbesthoudende  
  materialen (21/09/2011)

w11.000603 Lockerskamp ong. Velserbroek &  
  Zeeweg ong. IJmuiden
  het kappen van 43 bomen (21/09/2011)

w11.000610 Oude Pontweg 189 Velsen-Zuid 
  het gewijzigd uitvoeren van een 
  bestaande bouwvergunning   
  (22/09/2011)

w11.000609 Waalstraat 101 IJmuiden 
  het verwijderen van asbesthoudende  
  materialen (22/09/2011)

w11.000607 Valeriuslaan 66 Driehuis 
  het kappen van een boom  (22/09/2011)

Ontwerpbesluiten

Rectifi catie ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

– uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 

W11.000533  Rijksweg 116 Velsen -Zuid (is op 
15 september gepubliceerd onder 
huisnummer 166). 
het in gebruiknemen of gebruiken 
van een bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid

Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke orde-
ning voornemens zijn medewerking te verlenen aan 
wijziging van het bestemmingsplan Velserbroek voor 
het perceel: 

i11.007110 Slaperdijk 16 Santpoort-Noord 
   wijziging van de ter plaatse geldende

bestemming Agrarisch nevenbedrijf  
in Ambachtelijke en verzorgende 
bedrijven

De bovenstaande ontwerpbesluiten betreff ende de 
Rijksweg 116 Velsen-Zuid en Slaperdijk 16 Santpoort-
Noord liggen gedurende zes weken ter inzage bij de 
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afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 30 septem-
ber tot 11 november 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoeka-
dres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
ontwerpbesluit waarop de zienswijzen betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000305 Broeklanden 3 Velserbroek 
   het inrichting van een jongeren-

ontmoetingsplaats (22/09/2011)

w11.000446 Wilhelmina Druckerstraat 33 
  Velserbroek
   het plaatsen van een dakopbouw 

(20/09/2011)

w11.000482 Groeneweg 56 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(26/09/2011)

w11.000505  Wijnoldy Danielslaan 54 Santpoort 
Zuid 

   het plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel (20/09/2011)

w11.000511 Liniepad 51 Velserbroek 
   het plaatsen van een berging 

(20/09/2011)

w11.000516 Sportlaan 7 0024 Santpoort-Zuid 
   het oprichten van een tuinhuisje 

(22/09/2011)

w11.000521  Broekbergenlaan 24 Santpoort-
Noord 

   het vergroten van de tweede verdie-
ping van een woning (23/09/2011)

w11.000526 Velserdijk 64 Velsen-Zuid 
   het kappen van een conifeer 

(19/09/2011)

w11.000527  Kromme Mijdrechtstraat 51 
IJmuiden 

   het kappen van een populier 
(26/09/2011)

w11.000530  De Savornin Lohmanlaan 6 Velsen-Zuid 
  het kappen van een eik (19/09/2011)

w11.000532  Louise de Colignylaan 64, Santpoort-
Zuid 

   het kappen van een boom (26/09/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning(en) verleend voor het 
organiseren van een evenement:

I11.002982 centrum van IJmuiden, Christmas  
   Shopping op 18 december 2011 

(21/09/2011).

I11.007114 Heuvelweg 6-8, Opening Wintersei- 
   zoen Snow Planet op 8 oktober 2011 

(21/09/2011)

Aanmelding evenementen 2012 

In verband met planning en afstemming is het van 
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 
2012 een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik 
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier 
voor 15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te mel-
den bij de gemeente Velsen, bureau Vergunningen en 
Uitvoering. 

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de 
website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier 
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. 
U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen 
naar evenementen@velsen.nl

Juwelier Ris sponsort 
dameszaalvolleybal
Velserbroek - Juwelier Ris is sinds 
2010 shirtsponsor van het dames-
stratenzaalvolleybaltoernooi en te-
vens subsponsor. Juwelier Ris is 
sinds 2009 betrokken bij het toer-
nooi. En met veel succes, want er 
is een zeer goede samenwerking 
ontstaan tussen de organisatie van 

het toernooi en de juwelier. 
Tijdens het toernooi dat gehou-
den zal gaan worden op 8 okto-
ber in het Polderhuis in Velser-
broek zal de naam van Juwelier Ris 
uit IJmuiden weer op de shirts van 
de 240 Velserbroekse dames prij-
ken. Op dit moment staat de wis-

selbeker en het te winnen blauwe 
straatnamenbord in de winkel bij 
Juwelier Ris en deze worden door 
de shirtsponsor tot 8 oktober zeer 
goed bewaakt. 
Het volleybaltoernooi en de feest-
avond op 8 oktober staan dit jaar 
ook in het teken van 25 jaar Vel-
serbroek. Iedereen is welkom bij 
het toernooi vanaf 14.00 uur  en 
de feestavond vanaf 21.00 uur, de 
entree is gratis. Dit jaar moet het 
echt een knalfeest worden. Over-
dag zijn er ook weer de kinderac-
tiviteiten, muziek in de zaal en ’s 
avonds de feestavond met Bob en 
de Blueband en DJ Bas. Voor alle 
info www.straatvolley.nl

Avond over ondernemen 
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op 3 oktober 
houdt Ondernemers Vereniging 
Velsen-Noord een informatie-
ve en stimulerende avond over 
ondernemen in Velsen-Noord. 
Op deze avond is Arjen Verkaik, 
wethouder Economische Zaken   
de speciale gast. Hij komt on-
dermeer vertellen over het be-
lang van de ondernemersvereni-
ging voor de gemeente en over 
de economische ontwikkelingen 
die voor ondernemers in Velsen-
Noord interessant zijn. 
Daarna zal er aandacht besteed 
worden aan de plannen rond het 
bedrijventerrein de Grote Hout. 
Er zal inzicht gegeven worden 
in de mogelijkheden die er voor 
ondernemers liggen. Vanaf 19.00 
uur zijn alle ondernemers in Vel-
sen-Noord in het gebouw van 
Viva Zorggroep van harte wel-
kom om te luisteren naar de vi-
sie van de gemeente Velsen op  
en die van collega ondernemers 
in Velsen-Noord. De toegang tot 

deze bijeenkomst is gratis en 
toegankelijk voor zowel leden 
als niet leden van de OVVN. Het 
programma is: 19.00 uur inloop;  
19.30 uur opening van de avond 
met korte toespraak van wet-
houder Verkaik; 19.40 uur pre-
sentatie Martijn Haeser, beleids-
medewerker Economische Za-
ken gemeente Velsen; 20.00 uur 
pauze; 20.15 uur Toelichting( en 
film) op ontwikkeling Grote Hout 
door Sander Heitinga; 20.40 uur 
Plenaire discussie/ vragenronde;  
21.00 uur napraten met hapje en 
drankje; 21.30 uur einde avond.
Kortom een interactieve avond 
voor ondernemers. Het is mo-
gelijk om via de website van de 
OVVN in te schrijven via de vol-
gende link: http://www.ovvn.nl//
aanmelden. Gelieve de aanmel-
ding uiterlijk donderdag 29 sep-
tember in te leveren. Adres-
gegevens: gebouw ViVa Zorg-
groep, Parlevinkerstraat 23, 1951 
AR Velsen-Noord.

Rommelmarkt
Velserbroek - Basisschool de 
Molenweid bestaat 25 jaar. En 
dat wordt groots gevierd met 
een Lustrumfeest met rommel-
markt op zaterdag 1 oktober van 
12.00 tot 16.00 uur op de Mo-
lenweid (Sluisweid 9 in Velser-
broek). Met veel leuke activitei-
ten voor de kinderen, een foto-
graaf, schminken en taart en een 
rad van avontuur.




