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Themafeest Veiligheid 
in Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Met als thema ‘Vei-
ligheid in de wijk’ was zaterdag-
middag in Zee- en Duinwijk een 
grote happening georganiseerd 
waarbij een flink aantal organi-
saties waren betrokken. Onder 
meer door de politie, brandweer, 
Woningbedrijf Velsen, Verkeers-
school Post, Telstar Street League 
en fietshandel Bike Guru werden 
allerlei spectaculaire demonstra-
ties gegeven en speciale acties 
gehouden.
Wijkwethouder Ronald Vennik 
opende rond 13.00 uur deze ma-
nifestatie. Hij noemde in zijn ope-
ningswoord onder andere het feit 
dat de bewoners Zee- en Duin-
wijk een fantastische wijk vinden 
om in te wonen en dat de men-
sen zeer betrokken zijn bij het-
geen in de wijk gebeurt. En on-
der dankzegging aan alle vrijwil-
ligers, meewerkende organisa-
ties en speciaal de jongeren uit 
de wijk verklaarde hij dit thema-
feest officieel voor geopend.
Er was deze middag voor iede-
re doelgroep, van klein tot groot, 
wel het nodige te beleven. Van 
springkussen tot brandspuit en 
van informatie over vrijwilligers-
werk tot het maken van bloem-
bakken. Bij de Bike Guru kon te-
gen kostprijs de fietsverlichting 
worden gecontroleerd en gere-
pareerd en bij de informatiestand 
van de politie kon men zich uit-
gebreid laten informeren over 
het thema veiligheid, zowel in de 
wijk als in het eigen huis.
Maar waar de meeste belang-
stelling, aan het eind van de mid-
dag, toch naar uitging was het 
gezamenlijke optreden van zo-
wel politie, brandweer als ambu-
lance, waarbij het er om ging een 
verkeersslachtoffer uit een auto 
te knippen. Het, in scène gezet-
te, ongeluk betrof een aanrijding 
van een auto met een (speel-
goed)hond die, op een brancard, 
door de dierenambulance werd 
afgevoerd.
Daarna kwam de brandweer 
in actie om te proberen de, be-
knelde, bestuurder uit de au-
to te bevrijden. Met zwaar ma-
teriaal zoals pneumatische knip- 
en breektangen werd de auto in 
korte tijd omgetoverd tot een ca-
briolet waarna de gewonde be-
stuurder door ambulanceperso-
neel vakkundig uit de auto kon 
worden bevrijd. De hele operatie 
werd van begin tot eind vakkun-
dig toegelicht zodat voor het toe-
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gestroomde publiek ook duidelijk 
was om welke reden alle acties 
rond dit ongeval precies plaats-

vonden. Kortom een spannende 
afsluiting van een zonnig en ge-
slaagd themafeest.
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Chef redactie:
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Directie: 
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uitgave van:
Kennemerland PERS BV
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
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dat door ons in deze krant geproduceerd 
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anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, 
za. van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kring 
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-
514204. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Rabobank Sponsorfietstocht
Verenigingen fietsen 
18.000 euro bij elkaar
Regio - Zondag 23 septem-
ber hebben 1.200 fietsers met 
groot enthousiasme de Rabo-
bank Sponsorfietstocht gere-
den. Deze sponsorfietstocht 
werd georganiseerd door Ra-
bobank Velsen en Omstre-
ken. Verenigingen en stichtin-
gen, die klant zijn van de bank, 
konden tijdens deze sponsor-
fietstocht geld bij elkaar fiet-
sen voor hun eigen clubkas. De 
tocht was 30 kilometer lang en 
ging langs allerlei mooie plek-
ken in het werkgebied van de 
bank. 
Mathijs Smit, directievoorzit-
ter Rabobank Velsen en Om-
streken. ,,Met onze sponsor-
fietstocht willen wij het bijzon-
der actieve verenigingsleven in 
onze regio ondersteunen. Wij 
zijn blij dat wij zo’n groot aan-
tal deelnemers mochten ver-
welkomen en daarmee diver-
se verenigingen en stichtin-
gen een financieel steuntje in 
de rug kunnen geven. Vereni-
gingen en stichtingen spelen 
een belangrijke rol in onze lo-
kale gemeenschap. Zij brengen 
mensen samen. Dat sluit goed 
aan bij onze coöperatieve ge-
dachte.” 
Om 10.00 uur klonken de start-
toeters bij LTC De Heerendui-
nen in IJmuiden en TV Spaarn-
dam in Spaarndam. Beide ten-
nisverenigingen hebben gehol-
pen bij de organisatie van de 
sponsorfietstocht waarbij de 
parken fungeerden als start/
finish en stempelpost. Vrijwil-
ligers van de Dorpsvereniging 
Velserbroek, EHBO Santpoort, 
Scouting Velserbroek, Exclu-
sevents en medewerkers van 
de Rabobank ondersteunden 
waar nodig de fietsers langs 
de route. Onder andere bij de 
stempelposten bij Korenmolen 
De Zandhaas (foto) en Villa Zo-
merdijk. Muziekvereniging Soli, 
de Delta Singers en de muziek-
wagen van Exclusevents zorg-
den met hun muziek voor ex-
tra energie. 
Om 16.00 uur kwamen de laat-
ste fietsers over de finish. Op 

de terrassen van beide tennis-
verenigingen werd na afloop 
genoten van een welverdiend 
drankje in de zon. 
In IJmuiden werden fietsers 
met enthousiasme binnenge-
haald. Er werden foto’s ge-
maakt en voor elke fietser was 
er een leuk praatje. Er wa-
ren veel verschillende vereni-
gingen. Muziekvereniging So-
li en De Delta Singers gaven in 
IJmuiden een optreden weg. 
En ondanks of dankzij hun 
fietstocht van 30 kilome-
ter, klonken de stemmen ge-
smeerd. Oud-wethouder Ton 
Maks fietste mee voor het Bijna 
Thuis Huis, waar hij bestuurs-
lid van is. De Historische Kring 
Velsen kwam op plekjes waar 
ze nog nooit geweest waren, 
maar dat was dan wel achter 
Spaarndam. Tiny Spiering (71 
jaar) van Bridgeclub Santpoort 
fietste elektrisch maar genoot 
ook van de mooie tocht. Peter 
Hamersma van LTC Brederode 
kon zo ook eens een kijkje ne-
men bij een andere tennisver-
eniging. Gerard Eijbersen, be-
kend van het VVV, fietste na-
tuurlijk voor ‘t Staende Tuygh, 
dat dus kan worden omge-
doopt tot Fietsend Tuygh. Ge-
rard Broekhuijsen fietste voor 
Levensliedkoor Kassian en 
leende zelfs nog wat fietsers uit 
aan de bridgeclub, zodat ook 
zij wat extra inkomsten had-
den. En iedereen was enthou-
siast over de goed verzorgde 
tocht. Elke fietser kreeg een 
pakketje met wat lekkers voor 
onderweg en bij de start en fi-
nish een kop koffie of drankje. 
Ook vond men de route goed 
beveiligd.
,,Dit is een mooi voorbeeld van 
wat je door samenwerking in 
een lokale gemeenschap kunt 
bereiken. Wij hebben het voor-
nemen om volgend jaar weer 
een sponsorfietstocht te orga-
niseren. Verenigingen en stich-
tingen kunnen dus vanaf van-
daag starten met trainen voor 
de tocht van volgend jaar,” be-
sluit Mathijs Smit.
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Donderdag 27 september
Netwerkavond in Oma’s Ka-
mer, Café Middeloo, Driehui-
zerkerkweg in Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jackie’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: MOSS. 20.30 uur. Toegang 
15,-. LOS! Aanvang 24.00 uur. 
Toegang 5,-, gratis voor stu-
denten, vanaf 18 jaar. Café: 
The Mullet Monster Mafi a en 
Tellison. 20.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 28 september
Tentoonstelling ‘Wip Wol-
lenwap’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor kinderen 
van 3 tot 8 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvo-
gels, Zuiderkruisstraat IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Pianoreci-
tal met Remon Holsbergen. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Marley’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Red Bull Mu-
sic presenteert 20 jaar Isis! 
23.00-04.00 uur. Toegang 
7,50 vvk, 10,- add, vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: Heavy in 
Haarlem. 20.00 uur. Toegang 
12,50. Café: Minor Operati-
on Bookings: Reproach, Lo-
se the Life e.a. 19.45 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 29 september
Open Huizen Dag. Op de-
ze dag kan men zonder af-
spraak binnen lopen bij veel 
huizen die te koop staan.
Jaarmarkt rondom de oude 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 10.00 uur.
J. Jansen Memorial Wan-
deltocht. Start vanuit speel-
uit De Veilige Haven, Heeren-
duinweg 6a. 25 km. tussen 
10.00 en 11.00 uur, 5, 10 en 
15 km. tussen 10.00 en 13.00 
uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Stadswandeling met stads-
gids herma van de Poppe, zij 
gaat met u langs het Spaar-
ne. Vertrek 14.00 uur bij His-
torisch Museum, Gr. Heilig-
land 47 Haarlem. Aanmelden 

via 06-16410803 tussen 9-10 
en 18 - 19.30 uur (opwerkda-
gen) of gildewandelingen@
gmail.com.
Filmdiner ‘Toast’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur 
(zaal open 19.00 uur).
Robin Razz bij Café IJmui-
den, Willem Barendszstraat 
21 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Ik, Driss’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Onno Innemee 
‘Het is hier een gekkenhuis’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Hele pand: Haerlemsche 
Helden. 19.30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 30 september
Action Sunday bij Action 
Planet, Houtrakkerweg 60b 
Halfweg. Van 10.00 tot 18.00 
uur.
Lezing door Sajidah Abdus 
Sattar over Islamitische mys-
tieke literatuur. De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.
Rondrit over het Tata Staal 
bedrijf. Vertrek 10.45 uur sta-
tion Velserbosch, retour 12.15 
uur. Info: www.csy.nl.
Van 11.00 tot 17.00 uur 
westernspektakel met jaar-
markt op de Lange Nieuw-
straat.
Paranormale beurs van 
Samma Saya in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduin-
plein IJmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Kaas maken op Informatie 
Boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Van 11.00 tot ± 
14.00 uur. 
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling ‘Wip Wol-
lenwap’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor kinderen 
van 3 tot 8 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Marley’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 17.30 uur 
muziek in de stijl van Marley.
Open huis Kerk Zonder 
Grenzen in de Vijverwegkerk, 
Vijverweg 14 Bloemendaal. 
Kerk open om 14.30.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Jazz duo 
Tarenskeen/Rorby. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Singer/songwriter Jelle 
Visser in De Halve Maan, Ha-

gelingerweg 36 Santpoort-
Noord. Aanvang 17.30 uur. 
Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: European 
Crosstroads Tour ft. Dead by 
April en Tenside. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Café: Haarlem-
se Jazz Club. 16.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 1 oktober
Romantische vertelling 
door verhalenvertelster Nan-
cy Wiltink op Landgoed 
Beeckestijn. 
Van 14.00 tot ± 16.00 uur. Re-
serveren kan via beeckes-
tijn@quicknet.nl.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Goran Brego-
vic. 21.00 uur. Toegang 40,-. 

Dinsdag 2 oktober
Algemene ledenvergade-
ring Rode Kruis Velsen in het 
Rode Kruisgebouw, ‘s Gra-
venlust 35b in Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jackie’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 3 oktober
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijksteunpunt Zeewijk. Van 
14.00 tot 15.30 uur. 
Verkoop Israël Producten, 
gebouw Vrije Evangelische 
Gemeente, Van Riemsdij-
klaan 1 Beverwijk. Van 14.30 
tot 18.00 uur.
Voorronde Telstar Street-
league, Stratingsplantsoen 
in Velsen-Noord. Aanvang 
17.00 uur.
Kleding- en speelgoed-
beurs De Molenweid in Vel-
serbroek. Van 19.30 tot 21.00 
uur.
Lezing over Piet Mondriaan 
door Hans Janssen in de Ru-
ine van Brederode, Velseren-
derlaan 2 Santpoort-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jakop Ahl-
boms ‘Lebensraum’. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 4 oktober
Verkoop Israël Producten, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-
zuid. Van 10.30 tot 18.00 uur.
Gildewandeling ‘Haarlemse 
Hofjes’. Vertrek 14.00 uur bij 
Historisch Museum, Gr. Hei-
ligland 47 Haarlem. Aanmel-
den via 06-16410803 tussen 
9-10 en 18 - 19.30 uur (op-
werkdagen) of gildewande-
lingen@gmail.com.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘On the Road’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: The Cyborgs. 21.00 
uur. Toegang gratis. LOS! met 
dj Paullie & Co. ft. Mamse 
Mamkousa. 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, voor studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar.

DCIJ-nieuws
Van Dijk in topvorm
IJmuiden - In de vierde ronde van 
de onderlinge competitie bij DCIJ 
vielen enkele opmerkelijke uit-
slagen te noteren. Allereerst was 
daar de overwinning van Martin 
van Dijk, die na een enerverende 
damstrijd Casper Remeijer op een 
nederlaag trakteerde. In een on-
gekend moeilijk eindspel (beiden 
hadden een dam en vier schijven) 
verkreeg Van Dijk na ruim vier uur 
spelen winnend voordeel. 
Voor een daverende verrassing 
zorgde Jan Maarten Koorn (foto)  
Eerste tientalspeler Conall Sleutel 
moest na een uitmuntend gespeel-
de partij buigen voor Koorn. Jac-
qeline Schouten was niet van plan 
voor Cees Pippel opzij te gaan. Er 
ontstond een boeiend gevecht 
waarbij Pippel niet verder kwam 
dan een remise. Rick Hartman won 
overtuigend van Berrie Bottelier en 
maakte daarmee een eind aan een 
wat mindere periode. Cees van der 
Vlis die dit seizoen zijn verloren 
positie in het eerste wil heroveren 
liep tegen een onverwachte ne-
derlaag aan. Paul Smit reageerde 
alert op een fout van Van der Vlis 
en won verdiend. Voorzitter Jesse 
Bos bleek nog een maatje te groot 
voor Stella van Buuren. Met over-
tuigend positiespel won Bos afge-
tekend. Na een lange afwezigheid 
waren Koop de Vries en Leo Bink-
horst tot elkaar veroordeeld. On-
danks de minutieuze voorberei-
ding (met een trainingsstage op 

Texel) moest Binkhorst de eer aan 
De Vries laten. Harrie van der Vos-
sen lijkt in vorm te komen. Tegen 
Jan Apeldoorn kwam hij met sterk 
spel tot een verdiende overwin-
ning. Stijn Tuijtel ontmoette ster-
ke weerstand van Samantha Mol 
en Dana van der Wiele. Eerst nadat 
de moeilijkheidsfactor werd opge-
voerd slaagde Tuijtel erin tot winst 
te komen. In de uiterst serene stilte 
in de damzaal komt het slechts zel-
den tot een euforie van geluid. Het 
was Nicole Schouten die de stilte 
doorbrak met een enorme gil.
In ee totaal gewonnen stand (Ze 
had twee schijven meer) blunder-
de ze en liep pardoes in een één 
om vier. Hierdoor kon ze een kreet 
van ontzetting niet onderdrukken. 
Later werd het alsnog remise.

Velsen-Zuid – Zaterdag 22 sept. 
kwamen twintig leden van kloot-
schietvereniging Full Speed in 
het clubhuis bijeen, om de twin-
tig mensen in zes teams te ver-
delen. Per abuis werd de Koeien-
route vermeld, maar dat moest de 
Beeldenroute zijn. Het weer was 
zwaar bewolkt  er er vielen met 
wat spatten. Team 5 met Jan St., 
Nico en Willem K. werd eerste met 
77 schoten en 35 meter. Team 2 
met Albert, Dirk en Dries werden 
tweede met 84–18. Team 6 met 
Ton, Lia en Bertie werd derde met 
95–7. Team 1 met Lina, Willem P. 
en Jannie werd vierde met 97–17. 
Team 4 met Jan Sch., Ina en In-
grid werd vijfde op 99–19. Team 3 
werd zesde met 109–28. Het club-

kampioenschap 2011-2012 In de 
competitie van het clubkampioen-
schap 2011/2012 werd eerste El-
ly van Stein, tweede werd Nico 
Prins, derde Jan Stiemer. Bij het 
Persoonlijk Kampioenschap werd 
bij de heren eerste: Dirk Sieraad, 
tweede Nico Prins en derde Jan 
Stiemer. Bij het PK dames werd 
eerste Ina Pover, want er was 
slechts een dame.  Bij het gewoon 
gooien na PK werd eerste Elly van 
Stein, tweede Jan Schoorl en der-
de Lia Boot. Het verschil tussen 2 
en 3 was enkele meters. 
U ziet het de dames kunnen ook 
klootschieten. Meld u vrijblijvend 
aan bij Harm Jongman via 0255-
514780 of Ton Boot 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschietjournaal
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Prima sfeer bij Splendid
IJmuiden - ‘Splendid it’s all 
about house music!’ is zaterdag 
goed verlopen in het Witte The-
ater. Er hing een topsfeer en er 
was een volle zaal methode ge-
stemde partygangers aanwezig.
De licht show was verpletterend 
en werd aangevuld door de dan-
seressen en special effects vanaf 
het podium. De artiesten Apster, 
Bobby Burns, Jefferson le Freak, 
Ricko, Mitch, Audio Clash en mc 

LOu-E hebben een topavond aan 
house /electro weggegeven.
Wees dus voorbereid op de vol-
gende editie en zorg dat je op 
tijd bent met kaarten halen, want 
JL productions en het Witte The-
ater gaan dan nog groter uitpak-
ken. Hou de facebook page van 
JL Productions in de gaten voor 
alle foto’s en trailers. See you all 
next time and be a part of Sple-
did. (foto: Simone Plug)

Jaarmarkt rondom 
oude Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Deze op de laat-
ste zaterdag van september ge-
houden traditionele jaarmarkt 
rond de uit de 13e eeuw stam-
mende  Engelmunduskerk vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 29 
september. Het is de 45ste keer 
dat de Engelmunduskerk deze 
jaarmarkt organiseert. 
De opbrengst van de jaarmarkt 
blijft een noodzakelijke bijdrage 
om in de kosten van onderhoud 
van de enkele jaren geleden 
prachtig gerestaureerde kerk te 
voorzien. Het belooft ook dit jaar 
weer een gezellige jaarmarkt te 
gaan worden waarbij veel te zien 
en te beleven zal zijn voor jong 
en oud. Rondom de kerk zullen 
ongeveer 70 kramen staan waar 
van alles te koop zal worden 
aangeboden. Speciale aandacht 
voor de kramen die te herkennen 
zijn aan het bordje Kerkraam. De 
opbrengst van deze kraampjes 
met curiosa, grammofoonplaten, 
CD’s, boeken, creakunst, antiek, 
worst, haring, bloemen, gebak, 

de poffertjeskraam en het buf-
fet zal geheel ten goede komen 
aan het onderhoudsfonds van de 
kerk.
Het rad van avontuur is op het 
podium vóór de kerk te vin-
den en zal weer vele rondjes 
gaan draaien. Hier zijn zoals al-
tijd mooie prijzen te winnen. De 
kerk is de hele dag voor belang-
stellenden geopend. In een bij-
zaal van de kerk (Goede Her-
derzaal) zullen doorlopend foto’s 
worden vertoond van IJmuiden 
vroeger en nu. Deze diapresen-
tatie wordt beschikbaar gesteld 
door de Historische Kring Velsen. 
Foto’s van deze presentatie zijn 
ook te zien in hun jubileumboek.
Daarnaast wordt een film ver-
toond van de reconstructie van 
het middeleeuwse ridderecht-
paar Willem en Hildegonde van 
Brederode. Het echtpaar leefde 
in de dertiende eeuw.
De jaarmarkt zal op zaterdag 29 
september om 10.00 uur officieel 
worden geopend.

Gezondheids-
onderzoek
onder 34.000 
volwassenen
Regio - Vorige week is GGD 
Kennemerland gestart met een 
grootschalig gezondheidson-
derzoek onder volwassenen en 
ouderen in de regio Kennemer-
land. Meer dan 34.000 personen 
van 19 jaar en ouder ontvangen 
een vragenlijst over gezond le-
ven, psychische gezondheid en 
welbevinden, woonomgeving 
en ziekten en aandoeningen. 
Met de resultaten van het on-
derzoek kunnen de 10 gemeen-
ten in de regio Kennemerland 
hun gezondheidsbeleid bepa-
len. De 34.000 personen die een 
vragenlijst ontvangen, zijn wille-
keurig door een computer ge-
selecteerd uit het bevolkingsre-
gister. Zij kunnen de vragenlijst 
via internet invullen of een pa-
pieren vragenlijst invullen. Hoe 
meer mensen van deze 34.000 
meedoen, hoe betrouwbaarder 
de resultaten en hoe gerich-
ter gemeenten kunnen beslis-
sen waar geld en menskracht in 
te zetten. Het onderzoek wordt 
eens in de vier jaar uitgevoerd 
en geeft inzicht in de gezond-
heid en het welzijn van de be-
volking. De gegevens uit het on-
derzoek vormen een belangrijke 
basis voor de ontwikkeling van 
het lokale gezondheidsbeleid en 
het organiseren van activiteiten 
om de gezondheid en het wel-
zijn van inwoners te verbeteren. 
Passen de voorzieningen bij-
voorbeeld bij wat mensen no-
dig hebben om zo gezond mo-
gelijk te leven? Spelen bepaal-
de thema’s nu meer of minder 
dan uit eerdere onderzoeken 
naar voren kwam? Komen er in 
Kennemerland problemen voor 
die groter zijn dan elders in het 
land? De resultaten worden in 
2013 gepubliceerd. Alle GGD’en 
in Nederland voeren momen-
teel een gezondheidsonderzoek 
uit onder ruim 750.000 perso-
nen. Dit gebeurt in samenwer-
king met het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Dit is 
nog nooit eerder op deze wijze 
gedaan. De vraagstellingen en 
methoden zijn op elkaar afge-
stemd, waardoor alle onderzoe-
ken samen een goed beeld ge-
ven van de gezondheid, het wel-
zijn en de leefstijl van inwoners 
in heel Nederland. 

Finale in Telstarstadion
SSPB-voetbaltoernooi 
voor vmbo-scholen
Regio - Vrijdag 28 september 
strijden achttien teams van vm-
bo-scholen uit de IJmond en 
Kennemerland tegen elkaar in 
de eerste editie van het SSPB/
Vmbo-voetbaltoernooi. Het 
toernooi is een gezamenlijk ini-
tiatief van bouwopleidingsinsti-
tuut SSPB en stichting Telstar 
Thuis in de Wijk in samenwer-
king met SC Telstar, VV IJmui-
den en de gemeente Velsen. 
Op de voetbalvelden van VV 
IJmuiden in Velsen-Zuid strij-
den de teams vrijdag in poultjes 
voor een finaleplek in het Ta-
ta Steel Stadion van Telstar aan 
het eind van de middag. Er zijn 
prijzen in de categorie boven-
bouw, onderbouw en meisjes. 
Het toernooi begint om 11.30 
uur, de finales zijn vanaf 16.45 
uur.
Bijna alle Vmbo-scholen uit de 
regio met een beroepsgerich-

te leerweg doen mee met het 
toernooi. De teams komen van 
het Clusius College, het Kenne-
mer College, het Technisch Col-
lege Velsen, het Tender Colle-
ge, het Vellesan College, het Tri-
as Vmbo en de Kennemer Prak-
tijkschool.
Met het voetbaltoernooi, dat 
moet uitgroeien tot een jaarlijk-
se traditie, wil SSBP de bouw-
sector meer op de kaart zetten 
bij scholieren in het beroepson-
derwijs. SSBP levert uiteenlo-
pende praktijkopleidingen in de 
bouw voor jongeren uit de regio 
IJmond en Kennemerland. 
Het was de bedoeling dat de fi-
nales van het toernooi zouden 
worden gespeeld voorafgaan-
de aan de wedstrijd Telstar-Vo-
lendam. Maar deze wedstrijd 
is wegens bekerverplichtingen 
verplaatst naar komende zon-
dag.

Film ‘Marley’ met na 
afloop muziek in stijl 
IJmuiden - Vrijdag 28 septem-
ber om 20.30 uur en zondag 30 
september om 14.30 uur draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 de film ‘Marley’. Na afloop 
van de film wordt muziek ge-
draaid in de stijl van de film.
Zoals in deze documentaire za-
gen we reggaelegende Bob 
Marley (1945-1981) nog nooit. 
Regisseur MacDonald maak-
te er een uniek document van, 
barstensvol exclusief beeldma-
teriaal, nieuwe muziek en niet 

eerder vertoonde beelden uit 
het familiearchief. Hij schetst 
niet alleen een beeld van Mar-
ley’s privéleven en zijn dyna-
mische bestaan als super-
ster, maar toont ook de politie-
ke achtergrond van zijn carriè-
re. Door het prachtige camera-
werk en natuurlijk een sound-
track om van te smullen, is de 
film een genot om naar te kij-
ken, voor zowel de echte Bob 
Marley-fan als voor de geïnte-
resseerde leek.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘marley’ op 28 (20.30 uur) 
en 30 (14.30 uur) september 2012. Bon is geldig voor 2 personen

In de Jutter van 20 september 
valt te lezen dat er op de Plane-
tenweg een kaalslag gepland is; 
het kappen van 70 bomen. We-
derom wordt een straat ontdaan 
van het zo prettige groen in on-
ze leefomgeving. Een tijd gele-
den ook al zo’n 500 bomen langs 
de Amsterdamseweg. Ze zou-
den ziek en gevaarlijk zijn? Daar 
wordt door veel mensen aan ge-
twijfeld. Bovendien zou er her-
plant plaatsvinden maar daar 

is tot op heden niet veel van 
te merken (ik kom er dagelijks 
langs). Het lijkt er toch meer op 
dat deze strook blijft liggen om 
er ter zijner tijd een weg over-
heen aan te leggen!
Ik vraag me af wat de achterlig-
gende gedachte is bij deze mas-
sale kap. Misschien kan de ge-
meente ons daar iets beter over 
informeren?

Met vriendelijke groet, Ria Rijken

Geweldige Burendag 
in de Bellatrixtraat
IJmuiden - Zaterdag 22 sep-
tember was de jaarlijkse Buren-
dag. Dit jaar heeft op initiatief 
van de sociaal wijkbeheerder de 
Bewonerscommissie van de Bel-
latrixstraat de burendag georga-
niseerd. 
Het Oranjefonds heeft een be-
drag beschikbaar gesteld om de 
omgeving te verfraaien. De Be-
wonerscommissie heeft voor de-
ze bijdrage mooie plantbakken 
verzorgd en die op de luifel bo-
ven de ingang geplaatst. Fantas-
tisch. Ook was voor alle buren 
de gelegenheid een lekker ge-

bakken visje of lekker oliebollen 
te komen eten. Hiervoor harte-
lijke dank aan Piet, Gré, Ton en 
Nel.
Het was een heel gezellige mid-
dag waarop de buren elkaar be-
ter konden leren kennen.
Tenslotte een bedankje voor het 
‘Oranje fonds’ waardoor het me-
de een prachtig feest is gewor-
den met een blijvende heriner-
ring voor de buurt in de vorm 
van tien prachtige bloembakken 
met op 22 september een ge-
weldige burendag, ook dankzij 
de buren.

IJmuiden - Een 20-jarige man 
uit Velsen-noord is vorige week 
donderdagmiddag bekeurd we-
gens het rijden zonder rijbewijs. 
De man werd gecontroleerd op 
de Lange Nieuwstraat in IJmui-
den.

Zonder 
rijbewijs
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Martin Kossen wederom 
NK Scootersprint
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag heeft Martin Kossen in Lis-
se maar liefst vier titels behaald, 
namelijk dagkampioen, het Ne-
derlands baanrecord, de hoog-
ste topsnelheid op de testbank 
van maar liefst 207 km per uur, 
maar bovenal de belangrijkste ti-
tel: Nederlands kampioen 2012 
in de 70cc-klasse.
Het hele seizoen door heeft Mar-
tin samen met zijn vader, Wim 
Kossen, veel tijd doorgebracht in 
de garage om de afstelling van 
de scooters optimaal te krijgen. 
Door deze ‘tuning’ is Martin er-
in geslaagd om een baanrecord 
neer te zetten waarbij hij in 6.73 
seconden een afstand van 150 
meter heeft afgelegd met een 
scooter met 70cc. 
Daarnaast heeft hij meerde-
re scooters van zijn vrienden af-
gesteld. Deze sprinters hebben 
eveneens een erg goede presta-
tie neergezet in een andere klas-

se, namelijk een eerste plaats 
voor Rosenno een tweede plaats 
voor Diederik.
Martin, Wim en de andere win-
naars, van harte gefeliciteerd 
met dit geweldige resultaat.

Zandloper zet sport-
actieve ambitie voort
IJmuiden - Direct na de Sport-
PasDag had basisschool De 
Zandloper haar eigen sportdag. 
Op het terrein van atletiekvereni-
ging Suomi kregen alle leerlin-
gen van de school diverse spor-
tieve uitdagingen. Diverse spor-
ten konden op verschillende ni-
veaus beoefend worden met als 
einddoel het behalen van het 
‘sportdagdiploma’. Alle leerlin-
gen bereikten dit doel en sommi-
ge vestigden zelfs een persoon-
lijk record. 
Vakleerkracht gymnastiek Jordy 
Huider: ,,Net als de Olympische 
gedachte is ook bij ons het mee-
doen belangrijker dan winnen. 
Alle leerlingen doen fanatiek 
mee en laten ons zien dat ieder-
een geschikt is om te sporten!” 
De Zandloper en sport gaan heel 
goed samen. In 2014 zal ge-

start worden met de bouw van 
een nieuwe sportactieve bre-
de school waarin leren en sport 
hand in hand zullen gaan!

‘t Mosterdzaadje
Preludes van Chopin en 
jazzduo gitaar, trombone
Santpoort-Noord - Vrijdag 28 
september om 20.00 uur zal pia-
nist Remon Holsbergen een reci-
tal verzorgen met Scarlatti, Beet-
hoven en de 24 Preludes van 
Chopin. Een pianist in topcon-
ditie omdat hij een maand later 
voor zijn Masterdiploma opgaat 
aan de Hochschule für Musik in 
Freiburg.
Hij opent het concert met 5 so-
nates van Domenico Scarlatti. 
Op zondag 30 september om 

15.00 uur is er een concert door 
het befaamde Jazz Duo Tarens-
keen/Rorby. In de combinatie 
gitaar en trombone brengen zij 
een programma dat voor elke 
muziekliefhebber boeiend is. Zie 
ook www.olaftarenskeen.nl
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. www.mosterdzaadje.nl.

Bridgeclub op de fiets
Velsen - Bridgeclub Up To 
Drive (UTD) heeft afgelopen 
zondag met veel plezier deel-
genomen aan de uitstekend 
georganiseerde Sponsorfiets-
tocht van Rabobank Velsen en 
Omstreken en is Rabobank ui-
teraard dankbaar voor de fi-
nanciële bijdrage voor de club-
kas. Als u ook wilt bridgen 

bij UTD - waar plezier voorop 
staat- kunt u contact opnemen 
met Gerda van den Haak, te-
lefoon 0255-511761, Ria Ger-
rits, telefoon 0255-520344 of 
Aad Bol, telefoon 0255-513410. 
U kunt vrijblijvend twee avon-
den meespelen in De Driehoek 
in Driehuis en kijken of de club 
bij u past.

Als een luciferhoutje
Velserbroek - De zware storm die maandagavond over Nederland 
raasde heeft ook in Velsen gezorgd voor veel overlast. De brandweer 
had de handen vol aan meldingen van stormschade. In Velserbroek 
waaide een boom aan de Dammersboog om alsof het een lucifer-
houtje was. Brandweer Spaarndam kwam kijken of de boom met-
een moest worden opgeruimd, of dat hij kon wachten tot de volgen-
de dag. (foto: Reinder Weidijk)

Veiligheid voor fietsers
Regio - Het wordt al weer vroeger 
donker en wat de politie direct op-
valt, is dat veel fietsers weer on-
verlicht over straat gaan. De po-
litie verzoekt dan ook alle fiet-
sers, (óók ouders van schoolgaan-
de jeugd!) om de verlichting van 
hun fiets of die van hun kinderen 
op orde te maken. Jaarlijks raken 
duizenden fietsers zo ernstig ge-
wond in het verkeer, dat ze in het 
ziekenhuis moeten worden opge-
nomen en zo’n 170 fietsers sterven 
in ons land na een ongeval. Extra 
zaak om in elk geval er alles aan te 
doen om de veiligheid als fietser in 
het verkeer te vergroten. Door met 
de juiste verlichting op uw fiets te 
rijden, voorkomt u dat andere weg-
gebruikers u niet over het hoofd 
zien. Zeker met regenachtig weer 
vermindert het zicht van automobi-

listen en onverlichte fietsers kun-
nen dan in benarde situaties be-
landen, omdat zij niet zichtbaar. 
Zorg voor goede reflectiemateri-
alen en voor goed werkende ver-
lichting. De politie roept met name 
ook ouders op van schoolgaande 
jeugd om ervoor te zorgen dat zij 
veilig op de fiets naar school gaan. 
Vorig jaar werden door de poli-
tie tijdens meerdere fietsverlich-
tingscontroles honderden jonge-
ren uit het verkeer gehaald omdat 
zij op een onverlichte fiets reden 
in het donker. Ook dit jaar zullen 
weer verlichtingscontroles worden 
verricht. De regels voor verlichting 
kan men lezen op http://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/fiets/
vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-
regels-voor-fietsverlichting-en-re-
flectie-op-een-fiets.html

Velsen - Op de Basisweg heeft 
de politie zaterdag om 02.30 uur 
een 27-jarige bestuurder van een 
auto aangehouden vanwege rij-
den onder invloed. Hij bleek zeer 
veel te hebben gedronken. Bij 
zijn staandehouding opende hij 
in de auto nog een flesje bier om 
dit te gaan opdrinken. Toen de 
politie hem dit belemmerde werd 
hij erg vervelend en moest bij 
zijn aanhouding worden gepep-
perd. Op de Lijndenweg bleek hij 
een vlaggenmast uit de grond te 
hebben gereden. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt 
vanwege rijden onder invloed en 
het ongevraagd verlaten van de 
plaats van ongeval.

Vlaggenmast 
uit grond 
gereden

Mislukte 
ramkraak
Velsen-Noord - Maandagoch-
tend rond 4.00 uur is er een po-
ging geweest om een pinauto-
maat bij een bank open te bre-
ken aan de Wijkerstraatweg. Het 
lukte de onbekenden niet om de 
automaat te openen, waarna de 
krakers er vandoor zijn gegaan. 
Vlakbij de bank stond een auto 
in brand die werd geblust door 
de brandweer. De auto was ge-
stolen en is vermoedelijk door de 
onbekenden achtergelaten.

Lesmotor 
rijdt tegen 
geparkeerde 
auto’s
Velsen-Zuid - Bij een ver-
keersongeval in Velsen-Zuid zijn 
dinsdagavond twee auto’s en 
een motor beschadigd geraakt. 
Rond kwart voor acht ging het 
mis toen een vrouw op een les-
motor een bochtje op het par-
keerterrein aan de Minister van 
Houtenlaan wilde maken tegen-
over het Telstar station. De mo-
tor schoot tegen twee gepar-
keerde auto’s aan. Een ambu-
lance kwam ter plaatse om de 
vrouw, die op de lesmotor zat, 
te kijken. Na behandeling door 
ambulancepersoneel hoefde ze 
niet mee naar het ziekenhuis. 
De eigenaren van de twee be-
schadigde auto’s zitten vermoe-
delijk bij een voorstelling in de 
Schouwburg, deze worden op 
een later tijdstip ingelicht dat 
hun voertuig beschadigd is ge-
raakt. Een bergingsbedrijf heeft 
de kapotte motor later in de 
avond opgehaald. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
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Hondenfair bij 
Restaurant IJmui-
den aan Zee
Zaterdag 6 oktober is er van 13.00 tot 15.00 uur een 
hondenfair bij Paviljoen ‘t Vlaggeschip aan Kennemer-
boulevard 430.
Geerte Thomas van Happy Hondentraining is dan aan-
wezig voor al uw vragen over gedrag en informatie 
over therapie en cursussen. Craig van Craig Thomas 
fotografie, staat klaar met zijn mobiele fotostudio om 
een mooie foto van uw hond eventueel met baas te 
maken. Foto’s worden geplaatst op zijn openbare fa-
cebook pagina en zijn zo na te bestellen. Marieke, de 
thuisdierendokter, is er met haar mobiele praktijk, een 
prachtige ambulance, van alle gemakken voorzien, 
Speciaal vandaag kunt u uw hond laten vaccineren te-
gen speciale prijzen. De coctail kost 25 euro, kennel-
hoest 27,50 euro en rabies 20 euro. Uw hond wordt 
dan ook nagekeken, dus vergeet zijn paspoort niet!

Open dag Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Zondag 30 september is 
er bij Kerbert Dierentehuis in IJmui-
den weer de jaarlijkse open dag. Van 
12.00 tot 16.00 is iedereen welkom om 
een kijkje te komen nemen bij de lieve 
beestjes die op zoek zijn naar een nieuw 
thuis. Ook aan de kinderen is gedacht. 
Er is een springkussen, een limonade-
fontein en er zijn suikerspinnen. 
Verder zijn er nog verschillende kramen 
van stichtingen, zoals de dierenambu-
lance, een asielstichting uit Iran, een 
zeehondenambulance en de Stichting 
zwerfkatten. Er is een dierenarts aanwe-
zig, een hondentraining en een dieren-
winkel waar leuke artikelen te koop zijn. 
De entree is gratis, maar iets lekkers 
voor de honden of katten of een donatie 
is natuurlijk altijd welkom.
Ook asieldieren verdienen het om in de 
week rond Dierendag extra verwend te 
worden. Het mooiste cadeau voor een 
dier in het asiel is natuurlijk een nieuw 

thuis. Vele dieren wachten op een twee-
de kans. De medewerkers en vrijwilli-
gers van het Kerbert Dierentehuis stel-
len alles in het werk om deze dieren te 
herplaatsen en een goed thuis te geven. 
Op de open dag worden er geen dieren 
geplaatst. Dit om een impulsieve aan-
schaf te voorkomen. Wel is het mogelijk 
om een dier te bespreken en het dan la-
ter in de week op te halen, bijvoorbeeld 
op Dierendag. 

Het Kerbert Dierentehuis is te vinden 
aan de Heerenduinweg 8 in IJmuiden, 
tel. 0255-515744.

Dierenspeciaalzaak 
Van Roijen
Hoofdstraat 158
2071 EM Santpoort
023 - 539 09 26

www.vanroijendierenspecials.nl

Bij aanschaf van 
Kjen hondenvoeding 

3 kg of meer 
TENNISBALWERPER KADO
Geldig t/m dierendag, donderdag 4 oktober

Dierenspeciaalzaak 

Kom gratis je trouwe viervoeter wassen! 

Hondenwasstraat bij 
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Het wassen van je hond 
is meestal een tijdrovende klus die 
veel rommel oplevert en waarbij je ge-
middeld maar liefst 200 liter water ver-
bruikt. En, als je hond dan eindelijk weer 
schoon en fris is dan kun jij nog een uur 
de badkamer opruimen. Het kan ook an-
ders. Van 3 tot en met 5 oktober staat er 
een hondenwasstraat bij GroenRijk Vel-
serbroek. Ga gratis je trouwe viervoeter 
wassen! 

Je kunt rustig en met plezier je hond 
wassen. Met hoogwaardige shampoos 
die de natuurlijke huidlaag niet aantas-
ten. De hondenwasstraat lijkt op een 
soort hoog bad met deurtje, waardoor je 
hond naar binnen gaat. Je kunt de hon-
denwasstraat zelf eenvoudig bedienen 
en in een mum van tijd en zonder rom-
mel je hond lekker met warm water was-
sen. 

Bij de keuze voor shampoo komt er wa-
ter vermengd met shampoo uit de dou-
chekop, zo ook bij de keuze conditioner. 
Door op pauzeknop te drukken, heb je 
even tijd voor het insoppen. Heel fijn is 
de keuze vlo & teek preventie: het water 
is nu vermengd met een preventief mid-
del dat ervoor zorgt dat vlooien en teken 
circa een maand wegblijven. Als laatste 
spoel je alles uit met de knop afspoe-
len. Deze knop is trouwens ook handig 
als je zelf speciale shampoo hebt mee-
gebracht. Na de wasbeurt is het heer-
lijk om de hond met een hoge of lage 
droogstand weer droog te maken. 

Kom dus gezellig met je trouwe viervoe-
ter naar GroenRijk Velserbroek, je bent 
van harte welkom! 
Meer informatie en openingstijden vindt 
u op www.groenrijkvelserbroek.nl of op 
facebook /groenrijkvelserbroek

Voor de kleine huishond

•

 

T
R

IM

SALON GUUSJE

Huis te Wissenlaan 1, Santpoort-Noord
023-537 25 82

Denisa, van MGM Dogwash uit Heemskerk, geeft uit-
leg over haar hondenwasstraat, knipt ter plekke te lan-
ge nagels, verkoopt speciale hondenhanddoeken en bij 
het boeken van een trimbeurt op deze fair ontvangt u 
een leuke korting. Ramona van Speedy Hondenuitlaat-
service geeft informatie en ook hier kunt u een kijkje ne-
men bij de uitlaatservice bus. Hondjekoek.nl is aanwe-
zig voor voedingsadvies en met mooie aanbiedingen in 
hondensnacks. 

4 oktober dierendag
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Laat de winter maar komen
Modeshow bij
Jacky Hart Mode
IJmuiden – Twee avonden lang 
was het bij Jacky Hart Mode 
aan de Kennemerlaan weer een 
groot modefestijn met de kleur-
rijke modeshows.
Maandag- en dinsdagavond 
volgde het enthousiaste publiek 
met interesse de mannequins 
die zwierig de nieuwe herst- en 
wintermode van Jacky Hart Mo-
de op hun mooist lieten zien. De-
ze mode is kleurrijk, alle kleuren 

van herfstbladeren zijn terug te 
vinden. 
Het geel, groen en aubergi-
ne straalde je tegemoet. Lek-
ker warme jasjes en vestjes mo-
gen ons komend seizoen lekker 
warm houden. En of je daar nou 
een hippe jeans bij draagt of een 
kek jurkje mag je zelf weten. Ja, 
Jacomien weet wel wat mode 
is. Laat die winter maar komen. 
(Karin Dekkers)

Singer/songwriter Jelle 
Visser in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Al op 15-ja-
rige leeftijd begon de IJmuiden-
se Jelle Visser (1989) fanatiek gi-
taar te spelen. Op een eigenge-
maakt gitaartje van een vriend 
leerde hij de beginselen en wist 
zich uiteindelijk binnen zeer kor-
te tijd te ontwikkelen tot een 
veelzijdig muzikant en songwri-
ter.
Jelle volgde onder andere de op-
leiding Artiest aan het ROC om 
zich verder te bekwamen, en 
deed veel ervaring op in ver-
schillende bandjes, waaronder 
Gone Tomorrow (pop/rock), Fu-
se (funk) en The Sculpture & The 
Clay (new wave/rock). Met de 
laatstgenoemde band won hij 
de IJmond Popprijs en speelde 
hij onder meer op het mainsta-
ge podium van Beeckestijnpop 
en met de Rob Acda Awards in 
het Patronaat.
Hiernaast speelde de IJmuiden-
se duizendpoot ook gitaar in de 
clip van Tessa Sunniva, die twee-
de werd bij het televisieprogram-
ma So You Wannabe A Popstar. 
Met zijn natuurlijke charmes en 
muzikale krachten weet Visser 
de aandacht van het publiek vast 
te houden.
Na veel ervaring te hebben op-

gedaan, besloot Jelle Visser zich 
te focussen op zijn eigen songs, 
waarin hij als singer-songwriter 
zelf de zang verzorgt en akoes-
tisch gitaar speelt. Hierbij wordt 
hij wisselend begeleid door o.a. 
muzikanten Dave Visser (gitaar/
mondharmonica) en Gertjan Fin-
telman (bas). In zijn eigen re-
pertoire laat Jelle zich inspire-
ren door het leven zelf en zijn ei-
gen fantasie. Zijn muziek ken-
merkt zich door een eigen, warm 
stemgeluid gecombineerd met 
ritmisch gitaarspel. De muzika-
le voorbeelden zijn te vinden in 
onder meer Fink, Jamie Woon 
en Joe Bonamassa. De optre-
dens bestaan nu uit een com-
binatie van eigen nummers met 
covers, waarbij de focus op het 
eigen repertoire ligt. Momenteel 
staat er een EP in de planning, in 
aanloop naar een album, waar-
mee het veelbelovende talent 
van plan is nog veel van zich te 
laten horen. Zondag, 30 septem-
ber, treedt de IJmuidense Sin-
ger/ songwriter Jelle Visser op 
bij café De Halve Maan,   
Aanvang 17.30 uur, toegang gra-
tis, adres: Hagelingerweg 36 te 
Santpoort. Aanvang 17.30 uur, 
toegang is gratis.

JeugdSportPas-dag 
Velsen groot succes
Velsen - Donderdag was het 
zweten geblazen voor de boven-
bouw leerlingen van negen ver-
schillende basisscholen uit de 
gemeente Velsen, want er stond 
een sportieve dag voor hen op 
het programma tijdens de vier-
de editie JeugdSportPas-dag 
Velsen. Zowel de ochtend- als 
het middagprogramma werd 
door een trainer van JumpCli-
nic geopend met een warming-
up. Vervolgens moesten de kin-
deren de juiste plek in Sporthal 
Zeewijk of op het voetbalveld 
van voetbalvereniging SVIJ zoe-
ken om met de eerste sport te 
beginnen. 
,,Ruim twintig verschillende 
sportverenigingen zijn vandaag 
aanwezig”, zei organisator Ja-

cintha Knijn. Er kon onder ande-
re gekozen worden uit atletiek, 
klimmen, badminton, kids zum-
ba en volleybal. Deze sportdag 
is een initiatief van Sportsup-
port, die ondersteuning biedt bij 
het organiseren van sportevene-
menten in Haarlem en omstre-
ken. Vooral de maatschappelijk 
functie van sport is erg belang-
rijk voor projectleider Jacintha 
Knijn. ,, Ondanks dat twee ba-
sisscholen helaas moesten af-
melden zijn er vandaag ruim 900 
kinderen aanwezig. Het wordt 
voor de kinderen vooral een leu-
ke en sportieve dag, waarbij zij 
ook nog de mogelijkheid krijgen 
om middels een clinic kennis 
te maken met vijf verschillende 
sporten.” (Jordi Loogman)

Gezondheid en zelfvertrouwen
Inspiratiedag voor 
lichaam en geest
Velsen - Zaterdag 6 okto-
ber wordt een inspiratiedag 
gehouden. Op die dag ge-
ven Koos Min en Ad Hendrik-
se een workshop voor iedereen 
die meer uit het leven wil halen. 
Die met meer plezier en ener-
gie in het leven wil staan en die 
nog meer willen genieten.
Wat is dat: Een inspiratiedag? 
vragen wij aan Koos Min: ,,We 
zijn vaak niet tevreden over ons 
leven en ons werk. En tege-
lijkertijd zijn we bang om iets 
nieuws te beginnen, het ver-
trouwde af te breken en een in-
nerlijke en uiterlijke ommekeer 
aan te durven. Echter het le-
ven van je dromen is belangrij-
ker dan het dromen over je le-
ven. En de weg naar geluk zal 
altijd onderhoud vergen. Het is 
tijd om daar in een plezierige 
omgeving eens aandacht aan 
te geven. Juist aan het begin 
van de herfst is een mooi mo-
ment daarvoor. Genoeg inspi-

ratie voor de gehele herfst en 
winter.”
Door middel van oefeningen, 
verhalen, filmpjes en ander 
materiaal wordt gewerkt aan 
het bewustwordingsproces ten 
aanzien van lichamelijke ge-
zondheid en persoonlijke ont-
wikkeling. In een veilige om-
geving.
,,We gaan er vooral een leuke 
dag van maken”, zegt Ad. ,,De 
dag is ook leerzaam en geeft je 
voldoende praktische tips om 
(zelf) mee verder te gaan.” 
De workshop begint om 9.30 
en eindigt om 15.00 uur.
Ben je naar aanleiding van dit 
bericht nieuwsgierig gewor-
den en wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Koos 
Min: 023–5374726. ‘Hij die iets 
wil doen vindt een middel, hij 
die niets wil doen vindt een ex-
cuus,’ quote Koos Min. ‘Aan de 
weg naar geluk, wordt altijd 
gewerkt’, quote Ad Hendrikse.

Telstar verliest
in Dordrecht
Velsen-Zuid - In de afgelopen 
wedstrijd tegen Emmen werd dui-
delijk dat trainer Marcel Keizer 
nog een hoop werk heeft te ver-
richten met Telstar. Vrijdag namen 
de Witte Leeuwen het op tegen FC 
Dordrecht, waarmee zij op gelijke 
hoogte staan op de ranglijst. Nog 
voordat alle toeschouwers plaats 
hadden genomen op de tribu-
ne had de thuisploeg al op voor-
sprong kunnen staan, maar mid-
denvelder Jeffrey Rijsdijk schoot 
in de 1 tegen 1 situatie met kee-
per Cor Varkevisser voorlangs. De 
thuisploeg startte explosief en hier 
werd Telstar duidelijk door verrast. 
Gedurende de openingsfase had 
FC Dordrecht het veldoverwicht, 
maar was de uitspelende ploeg 
het dichtst bij een doelpunt via 
Rhys Murphy’s kopbal op de lat. 
In de dertiende minuut kreeg de 
thuisploeg loon naar werken en 
tekende Garry Mendes Rodrigues 
voor de 1-0. In het restant van de 
eerste helft kregen beide ploe-
gen goede mogelijkheden, maar 
door gebrek aan scherpte werd er 
niet meer gescoord voor de rust. 
Hoogtepunt aan de kant van de 
Witte Leeuwen was een pijlsnel-
le counter, waarbij Jergé Hoef-
draad, Shabir Isoufi en Leandro 
Resida zich door de Dordrechtse 
verdediging heen combineerden. 
De sluitpost van de thuisploeg 
reageerde echter attent en voor-
kwam met zijn ingreep een zeker 
lijkend doelpunt. Vrijwel direct na 
de onderbreking maakte Roderick 
Gielisse hands in het zestienme-
tergebied en vanuit de strafschop 
trok Murphy de stand weer gelijk. 
Even later kreeg Gielisse ook zijn 
tweede gele kaart en moest hij de 
kleedkamer opzoeken. Ondanks 
het overtal wist Telstar zijn kansen 
niet te verzilveren en liep FC Dor-
drecht via Rijsdijk en Lars Veld-
wijk binnen tien minuten uit naar 
een comfortabele 3-1 voorsprong. 
Frank Korpershoek gaf de Telstar 
aanhang nog hoop op een gelijk-
spel, maar verder dan deze aan-
sluitingstreffer zou het niet ko-
men. (Jordi Loogman)

IJmuiden - Op woensdag 3 ok-
tober is de eerstvolgende ruil-
beurs voor legpuzzels. In het 
wijksteunpunt Zeewijk. Jong en 
oud is van harte welkom tussen 
14.00 uur en 15.30 uur.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 3 oktober om 
20.00 uur in Wijksteunpunt Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34 te Vel-
sen-Noord. Belangstellenden 
zijn van harte welkom de verga-
dering bij te wonen.

Wijkplatform 
Velsen-Noord

Inbreker vlucht uit woning
IJmuiden - De bewoonster van 
een huis aan de De Ruyterstraat 
kreeg zondagavond de schrik 
van haar leven. Rond 20.30 uur 
zag zij een schijnsel in de gang 
en bleek er een inbreker te staan 

met een zaklantaarn. De vrouw 
begon te schreeuwen waar-
na de inbreker er vandoor ging 
in de richting van de Van Galen-
straat. Ondanks een zoekactie is 
de man niet aangetroffen.
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IJmuiden - Vrijdag waren er 7 ta-
fels bezet bij het klaverjassen bij 
Stormvogels. Het was weer ge-
zellig en er werd  met inzet ge-
kaart en veel gelachen. De uit-
slag van vrijdag 21 september is: 
1. de heer Piet de Bot met 5796   
punten; 2. de heer Jan de Beurs  
met 5383 punten; 3. de heer An-
dre Petersen met 5325 punten en 
4. de heer Gerard Rommers met 
5111 punten. De marsenprijs ging 
met 5 marsen naar de heer P.de 
Bot, en de hoofdprijs in de loterij 
(sandwichgrill) ging naar de heer 
Willem Weuring. Vrijdag 28 sep-
tember is er weer klaverjassen bij 
Stormvogels. Aanvang 20.00 uur. 
De hoofdprijs in de loterij is dan 
een boodschappenmand.

Klaverjassen

Velsen-Noord - Ook in oktober 
is er, bij de consulenten van het 
Israël Producten Centrum in Vel-
sen Noord, weer open huis. Tij-
dens dit open huis kunt u infor-
matie krijgen over het land en 
het volk van Israël. Er is tevens 
mogelijkheid tot het bekijken en 
kopen van Israëlische Producten.
Te weten, sieraden, huidverzor-
gingsproducten (van de Dode 
Zee), wijn, koekjes en jams en 
vele andere artikelen voor uzelf 
of als geschenk. Deze produc-
ten worden bijna uitsluitend ge-
maakt in kibboetzim of in klei-
ne fabriekjes waardoor de werk-
gelegenheid in Israël wordt ge-
stimuleerd. Er zijn ook nu weer 
nieuwe produkten en mooie ca-
deaus voor uzelf of voor ande-
ren. U bent van harte welkom op: 
woensdag 3 oktober van 14.30 
tot 18.00 uur, in het gebouw van 
de Vrije Evangelische Gemeente, 
van Riemsdijklaan 1, Beverwijk. 
Donderdag 4 en vrijdag 5 okto-
ber in Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord, van 10.30 tot 18.00 uur 
en na telefonische afspraak. Kof-
fie of thee staan klaar. Voor meer 
informatie of afspraak: 0251-
228286 of 06-27307722.

Israël 
Producten
Centrum

IJmuiden - Zondag 30 september 
om 17.00 uur sluit speeltuin Zee-
wijk zijn hekken. De wintermaan-
den zullen worden gebruikt om de 
speeltuin weer optimaal en vei-
lig te maken. Tante Suus en Oom 
Bert wil iedereen bedanken die de 
speeltuin dit seizoen heeft bezocht 
en hebben gesteund. De laatste 
dag gaat de speeltuin om 13.00 
uur open en krijgen bezoekers hun 
eerste kop koffie/thee met wat 
lekkers gratis. Tevens wordt er een 
loterij gehouden. Speeltuin Zee-
wijk, Orionweg 700, telefoon 0255-
537990 of 0255-515248.

Speeltuin 
Zeewijk sluit 
seizoen af

Surpriseparty 60-jarig 
voetbalicoon Ton Postma
IJmuiden - Op 17 september is 
een zeer begenadigd voetballer 
en voetbalicoon van VV IJmuiden, 
Ton Postma van het veteranen-
team, 60 jaar jong geworden. Dit 
heuglijk feit wilde het team niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.
Ton is al meer dan 50 jaar spe-
lend lid van VV IJmuiden. Daar-
van heeft hij bijna 20 jaar in het 
eerste team gespeeld. Ook speel-
de hij de drie seizoenen in het 
eerste toen VV IJmuiden in de 
eerste klasse (huidige hoofd-
klasse) op zijn hoogtepunt was. 
Daarnaast is Ton bij de zaalvoet-
baltak van VV IJmuiden bijna 20 
jaar actief. Ton verricht al sinds 
mensenheugenis vrijwilligers-
werk voor de club. Zo is hij al bij-
na 20 jaar de ledenadministrateur 
van de club. Ook is hij geregeld 
als barman in de kantine actief. 
Zijn team heeft afgelopen zater-
dag rondom de competitiewed-

strijd VV IJmuiden zonder dat Ton 
vooraf op de hoogte was allerlei 
activiteiten geregeld. 
Voor de wedstrijd werden Ton en 
zijn vrouw Cora opgehaald in de 
speciale tuktuk taxi  van Van der 
Valk Taxiservice uit IJmuiden. In 
de IJmuiden kantine aangeko-
men werd Ton en Cora  door het 
veteranenteam onthaald. Na de 
wedstrijd kreeg Ton cadeaus  van 
zijn team en van de vele oud-spe-
lers, trainers, familie  en vrienden 
van Ton. Daarna brak er een spet-
terend feest uit met muzikale om-
lijsting van de YAYA’ s Outband 
(coverband van de Rolling Sto-
nes, de favoriete band van Ton) 
en DJ Jack Kunst. Na het feest 
werden Ton en Cora weer thuis-
gebracht in een taxi van Van der 
Valk Taxiservice. 
Het veteranenteam wil de spon-
sors en speciaal Henk van der 
Valk bedanken voor hun bijdrage.

Wedstrijdverslag 
SVIJ-VVH/V’BROEK 
IJmuiden - Wat een schitteren-
de zondag had moeten worden, 
eindigde ondanks alle prachti-
ge randvoorwaarden in 1 gro-
te mineurstemming. De dag be-
gon voorspoedig. Een voorwed-
strijd tussen SVIJ F2 en VVH F1 
leverde een knappe 3-2 winst op 
voor de thuisclub. Een loterij met 
fraaie prijzen, een ouderwetse 
blinde poule met een flink aantal 
deelnemers en zelfs een live op-
treden van SVIJ-speler Peter de 
Haas konden echter niet voorko-
men dat het eerste elftal van trai-
ner Adema tegen de derde ne-
derlaag op rij aanliep. Met de 
twee recente nederlagen in het 
achterhoofd tegen respectieve-
lijk DIO en DSK maar evengoed 
met een bak vol met zelfvertrou-
wen vanwege het vertoonde spel 
in deze wedstrijden, begon SVIJ 
met de volgende opstelling te-
gen VVH/V’broek; K. van Leeu-
wen, E. Schiltmeijer, L. Dekker, R. 
Iskes, P. Martin, P. van Doorn, D. 
Badenhuizen, M. van Eck, P. Cas-
tricum, S. van Loenen, S. Blok. 
Wissels; R. Schotvanger, S. Span-
jaard, S. Vlaspoel en R. Schip-
pers. De eerste 20 minuten werd 
er door SVIJ slordig, zeg maar 
gerust onverzorgd voetbal ge-
speeld! In plaats van de lijn door 
te trekken die de afgelopen we-
ken was ingezet, werd er nu (to-
taal overbodig), zenuwachtig en 
zoals gezegd onverzorgd voetbal 
gespeeld. Veel balverlies met on-
samenhangend spel. VVH maak-
te daar optimaal gebruik van 
want al na een kwartier spelen 
maakte onze gasten uit de Vel-
serbroek de 0-1. Onder toezicht 
van ruim 200 toeschouwers wist 

de ploeg van trainer Adema zich 
gelukkig voor het rustsignaal 
nog wel te herpakken. Door mid-
del van een kopbal wist Patrick 
Castricum de handen van het 
thuispubliek op elkaar te krijgen 
en toen diezelfde Castricum er 8 
minuten later zelfs 2-1 van wist 
te maken, ging iedereen er eens 
lekker voor zitten. Gek genoeg 
kon SVIJ het daarna niet opbren-
gen om de welbekende puntjes 
op de ‘i’ te zetten. Diverse moge-
lijkheden bleven onbenut (waar-
onder een levensgrote van Ste-
ve van Loenen en een afstands-
schot van Patrick van Doorn) en 
daarmee werd VVH logischer-
wijs in het zadel gehouden. Na 
de rust eigenlijk hetzelfde beeld. 
Ondanks de waarschuwingen 
van de trainer om het spel van de 
eerste helft niet te consolideren, 
kon SVIJ de tweede 45 minuten 
geen vuist maken, laat staan de 
wedstrijd definitief naar zich toe-
trekken. SVIJ riep het over zich-
zelf af dat VVH in de 38ste mi-
nuut de gelijkmaker binnen-
schoot. Om de vele toegestroom-
de supporters niet te telleurstel-
len ging SVIJ toch vol voor de 
aanval maar liet daarbij het po-
sitiespel volledig varen. VVH 
maakte hier dankbaar gebruik 
van én scoorde binnen vijf mi-
nuten twee doelpunten. De der-
de nederlaag op rij was daarmee 
een feit voor de rood/witten uit 
Zeewijk. SVIJ moet nu proberen 
om snel de wonden te gaan lik-
ken. Aanstaande zondag wacht 
namelijk HBC-uit. In de hoop dat 
het vertrouwen nog steeds aan-
wezig is bij de supporters hoopt 
de selectie op veel publiek. 

Smashing Velsen
Sponsoren steken 
jeugdteam in het nieuw
IJmuiden - Dinsdag 19 septem-
ber werd een sponsorcontract ge-
tekend voor volleybalvereniging 
Smashing Velsen. Pieter Bakker 
namens Lengkeek taxaties, Mark 
Bakker namens Compucolor, trai-
ner/coach Simon Visser en voor-
zitter Miranda Bus tekenden het 
sponsorcontract en hiermee ver-
binden de drie sponsoren zich 

voor drie jaar aan Smashing Vel-
sen en met name aan het huidige 
meisjes <16 jaar team. Dit jeugd-
team is vorig seizoen gepromo-
veerd naar de hoofdklasse. 
Lengkeek en Compucolor lever-
den de pakken en de bedrukking 
en Simon levert een deel van zijn 
trainersvergoeding in als bijdrage. 
Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Joke Braam exposeert 
in Hoogovensmuseum
Velsen-Noord - In het Hoog-
ovensmuseum op het ter-
rein van Tata Steel is tot medio 
maart 2013 een tentoonstelling 
ingericht van monotypes van in-
dustriële landschappen van de 
IJmuidense tekenaar/schilder 
Joke Braam.
De expositie bestaat uit afbeel-
dingen van kunstmatige, indu-
striële landschappen met on-
dermeer fabrieken, havens, 
schepen, wegen, dijken, kana-
len, sluizen, bruggen, kranen, 
bunkers en opslagterreinen. Het 
silhouet van de fabrieken en in-
stallaties zijn hierop ook vaak te 
zien. 
Deze vaak grootse en indruk-
wekkende landschappen zijn 
gemaakt door en voor men-
sen, maar de natuur en de mens 
spelen slechts een onderge-
schikte, niet of nauwelijks zicht-
bare rol.
Bij de monotype-techniek wordt 
een vel papier op een met verf 
ingerolde (glas)plaat gelegd. Op 
de achterkant van het papier 

wordt met potloodlijnen een te-
kening aangebracht. 
Daardoor ontstaat op de voor-
zijde een doordruk (monotype) 
met grafisch aandoende lijnen. 
Dit proces wordt voor elke laag 
(druk op druk) apart herhaald. 
Doordat Joke Braam haar werk 
in meerdere lagen opbouwt, 
sommige delen weer verwijdert 
en daarna met krijt en kleurpot-
lood verder bewerkt, is het uit-
eindelijke resultaat een mo-
notype met veel transparante 
doorkijkjes.
De expositie in het Hoogovens-
museum is geopend op dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 
16.00 uur, en woensdags van 
13.00 tot 16.00 uur. De tentoon-
gestelde werken kunnen wor-
den aangekocht en zijn alle van 
een prijs voorzien. 
De entree voor het museum 
en de expositie bedraagt 3 eu-
ro per persoon (inclusief koffie 
of thee).
Routebeschrijving: zie www.
hoogovensmuseum.nl.
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Jouw werkelijkheid
Laatst kwam ik iemand te-
gen die mij vertelde dat ver-
derop in het bos een prachtig 
wit gebouw stond. Omdat ik op 
dat moment een andere weg in 
moest slaan, wilde het toeval dat 
ik na een uur iemand anders te-
gen kwam, die mij vertelde dat 
er verderop in datzelfde bos een 
prachtig zwart gebouw stond. 
Omdat ik wel nieuwsgierig werd 
hoe dat gebouw er nu in werke-
lijkheid uitzag en wie er nu ei-
genlijk gelijk had, trok ik er op 
uit om dat met eigen ogen vast 
te stellen. En wat zag ik tot mijn 
verbazing: vanaf de ene kant 
gezien was dat gebouw inder-
daad prachtig wit en vanaf de 
andere kant gezien schitterend 
zwart. Beiden hadden gelijk.
In de psychologie bestaat een 
foto, waarin de één een prach-
tig mooi meisje ziet en de ander 
in dezelfde foto een oude vrouw. 
Beiden hebben echt gelijk. 

Wat voor ruzies zijn er al niet 
geweest, omdat de één echt 
overtuigd was dat hij of zij gelijk 
had en de ander ook bij hoog 
en bij laag - en met hoog ro-
de kleur - zeker wist dat hij of 
zij gelijk had. Dat er een mo-
gelijkheid is dat je beiden ge-
lijk zou kunnen hebben, komt 
dan niet in ons op. We staan di-
rect in vuur en vlam en zijn niet 
van plan toe te geven, overtuigd, 
dat je het aan het rechte eind 
hebt. Je staat zelfs verbaasd dat 
een ander het tegenovergestel-
de beweert. Het maakt je alleen 
maar kwader.
Dat we blind zijn voor een an-

dere mogelijkheid en van-
uit onze emoties in onszelf op-
gaan, is duidelijk te zien bij Can-
did Camera programma’s waar-
bij op zulke momenten dege-
ne, die meent gelijk te hebben, 
niet eens meer ziet dat er een 
bekende Nederlander voor hem 
staat, aan wie de gedupeer-
de vol vuur opnieuw zijn ver-
haal vertelt.
Onze eigen werkelijkheid hoeft 
niet de enige werkelijkheid te 
zijn, die juist is. 
Bij het oplossen  van conflic-
ten gaat het daarom altijd zeker 
om drie aandachtspunten: hoe 
liggen de feiten? Kloppen onze 
vooronderstellingen wel? En wat 
zegt het over onze eigen gevoe-
ligheid of ons eigen aandeel? 
De moeite waard om het te on-
derzoeken. Misschien heb je 
beiden wel gelijk.

Piet Bogaart
Coaching en Consultancy
www.bogaart.nl

Dit weekend bij Blanco//Milano

Win een race-experience 
op circuit Zandvoort
Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen, Blanco//
Milano aan Breestraat 39a in 
Beverwijk heeft tijdens deze ver-
wendagen zaterdag 29 en zon-
dag 30 september weer een 
spectaculaire herfstcampagne 
én je maakt dit weekend ook nog 
kans op een ultieme race-expe-
rience op het circuit.
Blanco//Milano biedt deze da-
gen twee geweldige outfits aan 
van het merk Jack&Jones. Out-
fit 1: bestaat uit een jeans en een 
hooded jack. Normaal 169,90 
euro nu compleet 109,95. Out-
fit 2: bestaat uit een jeans en 
een hooded-nylon jack. Nor-
maal 159,90 euro nu 89,95 (voor 
afbeelding outfit, zie voorkant 
krant). De jassen zijn in verschil-
lende kleuren en maten te ver-
krijgen. ,,We hebben er weer erg 
veel zin in. De winkel is onlangs 
geheel verbouwd en dat geeft 
weer een hele vernieuwde bele-
ving aan de presentatie van on-
ze wintercollectie. De veelzijdig-
heid van de verschillende, nieu-
we merken is ook deze winter 
groot!’’ vertelt eigenaar Mike de 
Graaf enthousiast. ,,Zo hebben 
wij onder andere het Italiaanse 
merk Antony Morato in ons mer-

kenpakket opgenomen. De col-
lectie is vernieuwend doordat 
het de tijdgeest reflecteert. An-
tony Morato komt zo tegemoet 
aan de behoefte van de tegen-
woordige modieuze man. Met 
uitdagende kleuren en eigen-
zinnige ontwerpen in opvallende 
motieven en stoere stijlen, kun 
je erg leuke combinaties maken. 
Kortom, kom aankomend week-
end gezellig langs en maak on-
der andere kans op een race-
experience op het circuit, een 
jeans van G-sus, en boxershorts 
van Jack&Jones. Tevens geven 
we twee massages naar keu-
ze cadeau, geheel verzorgd door 
mijnthuismasseur.nl. En om het 
verwenweekend helemaal com-
pleet te maken, worden voor de 
klanten van B&M tussen 12.00 
en 15.00 uur gratis stoelmasssa-
ges gegeven.’’
Iedereen die nieuwsgierig is ge-
worden naar de nieuwe herfst/
wintercollectie van Blanco//Mi-
lano, wordt van harte uitgeno-
digd om langs te komen in de 
winkel aan Breestraat 39a te Be-
verwijk. Je kunt natuurlijk ook op 
de hoogte blijven van onze ac-
ties & aanbiedingen via: www.fa-
cebook.com/BlancoMilano.

MAAK KANS OP EEN
ULTIEME RACE
EXPERIENCE
OP HET CIRCUIT !

HOOFD

PRIJS

BLANCO//MILANO VERWENT ZIJN KLANTEN

KOM HET VERWEN
WEEKEND SHOPPEN

EN WIN VELE
VERWEN PRIJZEN !

Remco Hakkert & band 
bij Baptistengemeente
IJmuiden - Zondag 30 septem-
ber wordt de gebruikelijke zon-
dagochtendkerkdienst door de 
Baptisten op een andere wijze 
georganiseerd. Speciaal voor de-
ze eerste zondag van het nieuwe 
(kerkelijk) seizoen is de Stichting 
Worship&Witness uitgenodigd. 
De gemeente, die sowieso al 
graag en veel zingt tijdens haar 
diensten, is blij dat Remco Hak-
kert & band, met zijn stichting, 
wil meewerken aan deze dienst.
‘Wij ervaren Gods aanwezig-
heid en leiding heel duidelijk in 
ons leven en daarvan willen we 
anderen graag vertellen.’ ver-
telt Hakkert. Dat de gemeente-
leden daar net zo over denken 
blijkt wel uit hun logo dat ver-
meld: ‘Uit Hem leven, door Hem 
groeien, om Hem te verkondi-
gen... IJmondiaal’. 
Iedere zondagochtend komen zij 
om 10.00 uur samen om hun ge-

loof te delen, beleven en vieren. 
De samenkomst van komende 
zondag start later dan gebruike-
lijk, maar vooraf is er wel gele-
genheid om een kopje koffie of 
thee te drinken, vanaf 10.00 uur 
staat die klaar. Tijdens de dienst 
zal er veel gezongen worden en 
kan er geluisterd worden naar 
getuigenissen en liederen van 
Remco Hakkert & band.
De dienst begint om 10.30 uur, de 
toegang is vrij. Wel wordt er een 
vrijblijvende collecte gehouden 
ten behoeve van het werk van 
de Stichting Worship&Witness. 
Meer informatie is te vinden 
op de site www.baptistenijmui-
den.nl. De Baptisten Gemeen-
te ziet uit naar een feestelijke 
start en nodigt belangstellenden 
van harte uit om deze startdienst 
mee te maken! Locatie: Eem-
straat 28-30, 1972 VT IJmuiden.  
Zaal open om 10.30 uur.

Zondag Paranormale 
beurs in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 30 septem-
ber zal de paranormale beurs 
van Samma Saya weer plaatsvin-
den in Zalencentrum Velserduin 
aan het Velserduinplein in IJmui-
den. Ook deze keer is er weer 
een verscheidenheid aan medi-
ums, paragnosten, bij elkaar te 
vinden en zal er weer voor ie-
dereen een advies of spiritueel 
handvat te vinden zijn in een van 
de consulten.
Door televisieprogramma’s met 
paranormale zaken, groeit de 
populariteit van spiritualiteit bij 
brede lagen van de bevolking. 
Er word wel eens gezegd: ‘Ieder-
een is paranormaal’ maar dat is 
niet altijd merkbaar of soms wil 
men er niet voor uitkomen. Daar-
om is het bezoek aan deze klei-
ne paranormale beurs best inte-
ressant, want hier is voor ieder-
een die geïnteresseerd  is in bo-
vennatuurlijke zaken wel iets te 
vinden.
Het is weer een kleine beurs die 
voor iedereen die vragen heeft 
met betrekking tot hun relatie, 
gezondheid, werk of voor men-
sen die interesse hebben in de-
ze materie en ermee willen ken-

nismaken. 
In een gemoedelijke, ontspan-
nen sfeer kan men een consult 
hebben. Soms kan aan de hand 
van een meegebrachte foto,  ring 
of ander voorwerp, een vraag 
beantwoord worden, maar men 
kan er ook een aura-tekening la-
ten maken of een tarotkaart la-
ten leggen. Er is ook een handle-
zer en een gidsentekenaar. 
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Zo zullen er onder ande-
re (meerdere) paragnosten, hel-
derzienden, magnetiseurs, tarot-
kaartleggers, hypnotherapeuten, 
auratekenaars, gidszieners en 
-tekenaars, reikimasters en pen-
delaars  aanwezig zijn. Deze keer 
zijn er naast een iriscopist en een 
reikimaster, ook een voetreflexo-
loge aanwezig.
De beurs zal plaatsvinden op 
zondag 30 september bij Zalen-
centrum Velserduin, Velserduin-
plein 3, 1971 BR IJmuiden. Ope-
ningstijden van 11.00 tot 17.00 
uur. Entreeprijs: 5,00 euro per 
persoon, de consulten zijn niet 
hoger dan 12,50 per persoon. 
Kinderen onder de 11 jaar zijn 
gratis, mits onder begeleiding.

Regio – In Spaarnezicht Sociaal 
Jongerenpension worden zwerf-
jongeren opgevangen, bege-
leid en gestimuleerd. Dat dit be-
leid werkt, is de conclusie uit het 
onderzoek Spaarnezicht belicht’. 
‘Spaarnezicht is een kleine orga-
nisatie die zorgt voor meer dan 
‘bed, brood en bad’. Het pen-
sion aan de Kruisweg in Haar-
lem biedt plek aan zwerfjonge-
ren in Midden- en Zuid-Ken-
nemerland en de Haarlemmer-
meer. Zwerfjongeren worden 
met een persoonsgerichte bena-
dering naar een gezond vervolg 
begeleid, woonruimte en werk of 
scholing. Jongeren die in Spaar-
nezicht verblijven of verbleven 
zijn nu ondervraagd of de aan-
pak van Spaarnezicht voor hen 
werkt. Daaruit blijkt dat bij deze 
jongeren een verscheidenheid 
aan problemen voorkomt, van 
psychisch tot verslavingsproble-
matiek. In Spaarnezicht wordt 
24-uurszorg geleverd. Spaarne-
zicht leidt de jongeren naar in-
stanties die hulp kunnen bie-
den, onderhandelt tussen par-
tijen en vervult een controleren-
de rol. Niet alleen de begelei-
ders van Spaarnezicht zijn po-
sitief over de toekomst van ver-
trekkende jongeren. De jongeren 
zelf geven ook aan dat de bege-
leiding voor hen effectief is ge-
weest. Vertrokken jongeren zijn 
redelijk succesvol maatschappe-
lijk geïntegreerd. En het midde-
lengebruik is bij verslaafden ge-
normaliseerd. Een aantal jonge-
ren heeft echter in meer of min-
dere maten schulden, dat is een 
punt van aandacht voor de on-
derzoekers van het rapport. De 
onderzoekers geven tevens aan 
dat een meer methodische vorm 
van begeleiding een aanrader is. 
(Karin Dekkers)

Zwerfjongeren

Regio – Begin oktober verhuist 
het hoofdkantoor van de Meer-
groep van de Parallelweg in Be-
verwijk naar Stationsplein 48a 
naar Beverwijk, naast het nieu-
we gemeentehuis. De reden is 
dat het huurcontract aan de Pa-
rallelweg is opgezegd. Gemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen werken samen 
op het gebied van werk. De ge-
meentelijke dienstverlening op 
werk zal begin november ook 
naar dit nieuwe adres verhuizen. 
Dit zal dan ook het gezamenlijke 
IJmondiale aanspreekpunt wor-
den voor werkgever en werkzoe-
kenden. UWV WERKbedrijf heeft 
haar activiteiten op het Werk-
plein jammergenoeg verhuist 
naar een locatie in Haarlem. 
Maar ook hier blijven de vier ge-
meenten elkaar ondersteunen bij 
het zoeken naar werk voor men-
sen die ingeschreven staan bij 
het UWV. 

Meergroep 
verhuist naar 
Stationsplein
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Zesde editie In2disco 
met dj’s, dansers en vj
IJmuiden - Een goede sfeer, 
mooie visuals en natuurlijk de 
beste muziek uit de jaren ‘70, ‘80 
en ’90. Dat zijn de belangrijkste 
ingrediënten van In2disco, het 
halfjaarlijkse discofeest in Thalia 
Theater dat op zaterdag 13 okto-
ber alweer zijn zesde editie be-
leeft. Tot nu toe waren alle fees-
ten uitverkocht, dus wacht niet 
te lang met kaarten kopen!
De najaarseditie van het popu-
laire discofeest kent een vol pro-
gramma. Maar liefst drie dj’s ko-
men op 13 oktober naar IJmui-
den om de bezoekers van In2dis-
co te laten genieten van de bes-
te disco classics en 90’s grooves. 
In alle gevallen gaat het om oude 
bekenden: dj Miss Brown was te 
gast op de vorige editie van In-
2disco, dj ChocoMel draaide in 
2011 met zijn dvdj-team Off the 
Wall in Thalia en dj Good Old Da-
ve is mede-organisator van het 
discofeest. De visuals worden 

net als de voorgaande edities 
verzorgd door Dirty Brown Vi-
suals, bekend van We Alle Love 
80’s & 90’s en de concerten van 
Ferry Corsten. Ook de dansers 
van Mike Flanders Dance Expe-
rience uit IJmuiden, vorige keer 
vooral bij de vrouwelijke bezoe-
kers een grote hit, verzorgen op-
nieuw een energieke show.
Kaarten voor In2disco kosten 15 
euro en zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Restaurant & Ho-
tel Augusta, Oranjestraat 98 in 
IJmuiden, de Jutter/de Hofgeest, 
Zeeweg 189-191 in IJmuiden en 
Brederode Sport, Hagelingerweg 
49-51 in Santpoort-Noord. On-
line bestellen kan via www.tha-
liatheater.nl of www.in2disco.
nl (reserveringskosten 1,50 eu-
ro per kaart). Het feest duurt van 
21.00 tot 03.00 uur. Meer weten 
over In2disco? Word dan lid van 
de groep op Facebook! (foto: Ed 
Geels Fotografie)

De Noostraat kleurrijker
Vellesan College helpt 
Woningbedrijf Velsen
IJmuiden - Op dinsdag 18 sep-
tember hield Woningbedrijf Vel-
sen voor de derde keer een 
maatschappelijke dag. Deze dag 
staatv in het teken van een vrij-
willige activiteit voor de inwo-
ners van de gemeente Velsen. 
Het Woningbedrijf wil zich die 
dag buiten laten zien en een po-
sitieve bijdrage leveren aan de 
gemeente. 
Dit jaar vonden de activiteiten 
plaats rond de De Noostraat in 
samenwerking met het Velle-
san College en met ondersteu-
ning van het Kunstencentrum en 
Seaport TV. Ook een aantal be-
woners van de De Noostraat ga-
ven gehoor aan de uitnodiging 
en gingen aan de slag.
Na de opknapbeurt voor de 
speeltuin in Santpoort, het 
plaatsen van vier Social So-
fa’s in IJmuiden en de klussen-
dag in Velsen-Noord was nu de 
De Noostraat aan de beurt. Met 
een grote groep leerlingen van 
het Vellesan College zijn  ver-
schillende activiteiten opgepakt. 
Dankzij de samenwerking met 
Seaport Radio/TV werd een live-
uitzending gemaakt voor de ra-
dio en een reportage voor TV.
De bewoners van verzorgings- 
en verpleeghuizen werden uitge-
nodigd voor een toer door Velsen 
zodat zij ook kunnen zien wat er 
allemaal verandert. Daarna was 
er een ontvangst in de school 

waar zij konden kiezen uit en-
kele workshops zoals ‘handver-
zorging’, het levensspel en ‘oud 
leert jong’.
De Noostraat werd voorzien van 
enkele plantenbakken en han-
ging baskets. Ook zijn voorberei-
dingen getroffen voor een span-
doek voor het viaduct en wer-
de er kleurige stoeptegels gete-
kend. Het Kunstencentrum heeft 
de groep daarin ondersteund. De 
plaatsing laat nog even op zich 
wachten omdat deze producten 
nog gemaakt worden. 
Er is ook ijverig gewerkt aan 
kunst voor de middenberm. Het 
doel was ‘sokken’ te breien voor 
de bomen. Het resultaat van dit 
‘project wildbreien’ (Urban Knit-
ting) zijn drie ‘sokjes’. Een hele 
knappe prestatie omdat een deel 
van de tijd nodig was om in de 
breivaardigheden te investeren. 
Als groene brigade waren de 
deelnemers zichtbaar in IJmui-
den. Ze hebben genoten van een 
dag buiten met collega’s aan de 
slag te zijn. En ze laten iets kleur-
rijks achter in de De Noostraat. 
Daarmee heeft Woningbedrijf 
Velsen haar doelen gehaald. Ex-
tra leuk was het contact met het 
Vellesan College en de leerlin-
gen. Soms was het even wen-
nen, maar ze hebben er van ge-
noten en van geleerd.

Kindercursus Mixed 
Media in Velserbroek
Velserbroek - Beeldend kun-
stenaars Petra Knol Daudeij en 
Marianne Bergsma verzorgen 
een unieke en leerzame cursus 
voor kinderen van 7 tot en met 
12 jaar in Velserbroek. De cur-
sus bestaat uit vijf onderdelen: 
muziek, tekenen en schilderen, 
fotografie, een afdruk op alumi-
nium van het mooiste werkje en 
een expositie in de gallery. 
Tekenen en schilderen gaat over 
wat er om je heen te zien is, over 
wat je beleeft en over wat je fan-
taseert. Tijdens de lessen wordt 
geluisterd naar klassieke muziek 
van C. Saint-Saens, daar zijn 
verschillende dieren in te her-
kennen. Het dier wordt uitge-
beeld met verschillende materi-
alen en technieken, zoals acryl-
verf, pastels, stofjes, gekleurd 
papier, klei, glitters etcetera. Op 
een speelse manier zal aandacht 
worden besteed aan enkele ba-
sisbegrippen uit de teken- en 
schilderkunst. Belangrijk tijdens 
de lessen is dat in een gezelli-
ge sfeer aan een mooi kunst-
werk  gewerkt wordt. De maxi-
male deelname is 12 kinderen, 

zodat ieder kind veel individu-
ele aandacht krijgt. Van de kin-
deren wordt wel verwacht dat zij 
affiniteit met tekenen of schil-
deren hebben. De officiële ope-
ning van de gallery is op 14 ok-
tober. Kinderen kunnen zich nu 
al opgeven. Cursusduur is 4 za-
terdagen van 10.30 tot 13.00 uur. 
Kosten zijn 60 euro, inclusief 
drinken met iets lekkers en al-
le materialen. Er zijn verschillen-
de startdata’s mogelijk. Inloop 
en inschrijven op zaterdag 13 
oktober van 13 tot 17 uur. Voor 
meer info 06-42713782 of 06-
26064605, e-mail: jeans.d.art@
gmail.com of nairam@hccnet.nl. 
Atelier en Gallery: Zadelmaker-
straat 64, 1991 CH Velserbroek.

Velserbroek – Het ontwerpbe-
stemmingsplan Bedrijventerrein 
Velserbroek wordt op een aantal 
punten aangepast. Dit gebeurt na 
ingediende zienswijzen van om-
wonenden/betrokkenen. Deze 
konden in de periode van 15 ju-
ni tot 26 juli van dit jaar hun ziens-
wijzen indienen. Er kwamen veel 
reacties binnen op de wijzigings-
bevoegdheid voor een nieuw pro-
ject aan de Kleermakerstraat. De-
ze maakt de komst van een bouw-
markt, hotel of horecagelegenheid 
mogelijk. Het college van B&W 
laat dit plan echter ongewijzigd. 
Ook kwamen er zienswijzen op de 
plannen voor de verbouwing van 
het kantoor van PWN. Het colle-
ge heeft de gemeenteraad daar-
om voorgesteld het bouwvlak van 
het kantoor van PWN iets aan te 
passen.

Bedrijven-
terrein 
Velserbroek 
wordt anders

Velsen-Noord – Het college van 
de gemeente Velsen heeft Rijks-
waterstaat laten weten dat er geen 
afvoerweg voor hoge vrachtwa-
gens voor het Wijkeroogplantsoen 
nodig is. In 2009 heeft de gemeen-
te aan Rijkswaterstaat dit verzoek 
gedaan. Inmiddels is de overlast 
van te hoge vrachtwagens door 
het centrum van Velsen-Noord 
flink afgenomen. Het gaat dan 
om vrachtwagens die te hoog zijn 
voor de tunnel en vlak voor de tun-
nel worden omgeleid naar de Wij-
kerstraatweg. Inmiddels blijkt het 
aantal vrachtwagens die worden 
omgeleid te zijn gehalveerd tot 
slechts enkele per dag. De over-
last voor de wijk is hiermee ac-
ceptabel, vindt het college. Rijks-
waterstaat gaat immers nog meer 
maatregelen nemen om te zorgen 
dat te hoge vrachtwagens op de 
A22 eerder de snelweg verlaten, 
om opstoppingen voor de Velser-
tunnel te voorkomen. De afvoer-
weg, in de volksmond wel wrak-
kenweg genoemd, zou het verkeer 
via de Wijkermeerweg terug naar 
de snelweg moeten voeren. Maar 
dit gaat nu niet door.

Geen aparte 
‘wrakkenweg’

Herinrichting Julianakade 
en IJmuiderstraatweg
IJmuiden – De herinrichting van 
de IJmuiderstraatweg en Juli-
anakade is in 2010 al gestart 
met een intensief participatie-
proces. Aanleiding voor de her-
inrichting is de renovatie van de 
riolering. Door gelijktijdig her in 
te richten wordt veel gewonnen 
en veel overlast voorkomen. De 
herinrichting moet zorgen voor 
een beter verkeersbeeld, ver-
keersveiligheid en leefbaarheid. 
Ook de spoorstrook, waarvan de 
grond is overgedragen aan de 
gemeente Velsen, wordt bij de 

herinrichting betrokken om de 
ruimtelijke kwaliteit van de ge-
hele kanaalzone te verbeteren. 
Het inrichtingsplan is in de in-
spraak geweest en op een aantal 
punten aangepast. Nu kan het 
echte werk beginnen. Daarvoor 
heeft de gemeente een voorbe-
reidingskrediet van 4.260.000 
euro beschikbaar gesteld. Een 
deel van het bedrag is al apart 
gezet in voorgaande jaren. Op de 
jaarrekening van 2012 gaat het 
dan om een bedrag van 3 mil-
joen euro.

Illegale
danceparty
Regio - De politie heeft zaterdag 
om 20.00 uur weten te voorkomen 
dat een illegale dance-party plaats 
van start zou gaan in Spaarnwou-
de. Op de Valleiweg, bij de slee-
heuvel, werden door een 7-tal me-
dewerkers voorbereidingen getrof-
fen voor een feest dat om 22.00 uur 
moest aanvangen. Op verzoek van 
de politie hebben de organisatoren 
bezoekers via diverse social media 
geinformeerd over het feit dat het 
feest niet door kon doorgaan.
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Ook Voor Jou;
werken bij Tante Tee 
Regio - Stichting ‘Ook Voor 
Jou’ biedt in Beverwijk ruim 
zes jaar op kleinschalige basis 
dagbesteding aan mensen met 
een verstandelijke en meer-
voudige beperking of niet aan-
geboren hersenletsel. 
Voor mensen met een beper-
king die graag iets in de hore-
ca willen doen heeft de stich-
ting nu een lunchroom ge-
opend in Krommenie genaamd 
Tante Tee. Hier kan de deelne-
mer met professionele begelei-
ding alle voorkomende werk-
zaamheden die in de horeca 
voorkomen verrichten. 
Stichting ‘Ook Voor Jou’ is een 
particulier initiatief dat in 2006 
is gestart om mensen die tus-
sen de wal en het schip zou-
den vallen een nuttige dagbe-
stedingsplek te kunnen bieden. 
In de Diezestraat 18m in Bever-
wijk werken vooral deelnemers 
die wat meer aandacht verdie-
nen en extra hulp nodig heb-
ben om de werkzaamheden te 
kunnen verrichten. Er worden 

zeepproducten gemaakt, spel-
len samengesteld en post ge-
sorteerd en gelopen. 
Lunchroom Tante Tee aan 
de Noorderhoofdstraat 3A 
in Krommenie heeft beleg-
de broodjes, soep, gebak, kof-
fie, thee, sappen en frisdrank, 
zo mogelijk, met biologische of 
diervriendelijk producten. Te-
vens kan iedereen er terecht 
voor een high tea. 
Ook voor kinderen uit het spe-
ciaal onderwijs geldt dat ze 
vaak tussen de wal en het 
schip vallen omdat ze niet bij 
reguliere clubs en activiteiten 
terecht kunnen. Daarom biedt 
de stichting opvang op iedere 
woensdagmiddag en zaterdag, 
alle (basis)school vakantieda-
gen en maandag tot en met 
vrijdag na school bij voldoende 
aanmeldingen.
Meer informatie over alle zorg 
die stichting Ook Voor Jou te 
bieden heeft? Ga dan naar de 
website www.ookvoorjou.com  
of www.tante-tee.nl.

Koopzondag 30 september
Westernspektakel en 
jaarmarkt in IJmuiden
IJmuiden – Aanstaande koop-
zondag in stadscentrum IJmui-
den belooft een groots evene-
ment in Amerikaanse sfeer te 
worden, met line-dancing, bull ri-
ding en een groot vrijheidsbeeld 
van acht meter hoog. Men kan 
gerust te paard komen, kondi-
gen de winkeliers van deze wes-
ternparty aan, want u slaat geen 
slecht figuur. Sterker nog, kin-
deren die als cowboy of indi-
aan verkleed komen krijgen een 
zuurstok. Het westernspektakel 
is zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
in het hele stadscentrum langs 
de Lange Nieuwstraat.
Op Plein 1945 staat straks een 
Vrijheidsbeeld en er komen di-
verse kramen met lekkere Ameri-
kaanse snacks. De hele dag is er 
live countrymuziek te horen. Wie 
wil kan meedansen met de line-
dancers die over de dag verdeeld 
demonstraties geven. Als team of 
club kun je meedansen en zelfs 
een award winnen voor je fantas-
tische deelname of je stoere out-
fit. Hoe meer clubs meedoen, hoe 
gezelliger en beter. En voor line-
dancers staat straks een gratis 
kopje koffie klaar.
Evenementen Buro Gouda, die 
dit spektakel organiseert, waar-
schuwt bezoekers voor de dolle 
stier Bertus die op rodeo-evene-
menten al heel wat drieste rijders 
van zijn rug geworpen heeft. Ge-

lukkig gaat het hier om een me-
chanische stier, die te program-
meren is, zodat ook kinderen vei-
lig een rondje kunnen draaien op 
het vervaarlijk uitziende beest. 
Dapperen kunnen meedoen aan 
de wedstrijd voor beste rijder of 
rijdster van IJmuiden en omge-
ving, maar dan gaat Bertus na-
tuurlijk wel een tandje hoger.
Voor de jongsten is er een mini-
kermis met attracties als draai-
molen, pony rijden en touw-
tje trekken. En natuurlijk kun je 
er ook een suikerspin of lekkere 
poffertjes kopen. 
Wie het niet aandurft kan zich 
uitleven in heel andere activitei-
ten, zoals het gezellige shoppen 
op deze unieke jaarmarkt met ve-
le kramen en nog meer artikelen 
tegen prima prijzen. 120 winke-
liers doen mee met het western-
spektakel. Zo kan men met pijl 
en boog of een geweer kortin-
gen schieten. En in veel gevallen 
vindt u achter de kramen of in de 
winkels een cowboy of indiaan 
in plaats van een verkoper. Ook 
in de etalages is straks de wes-
ternsfeer merkbaar.
Zo’n spektakel als dit is er in 
IJmuiden nog nooit geweest. Dit 
feest kunt en wilt u niet missen, 
want het hele gezin zal genieten 
van alle activiteiten, de koopjes 
en de lekkernijen. Tot zondag 30 
september dus!

Velsen-Zuid - In het najaar zijn 
diverse workshops op Informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Op 30 september en 4 
november is de workshop kaas-
maken. In een paar uur tijd 
maakt u van rauwe melk uw ei-
gen babykaasje. Op 18 novem-
ber kunnen kinderen tussen de 
8 en 12 jaar meedoen aan de 
workshop van Koe tot Cakeje. 
Met eieren uit het kippenhok, 
verse melk van de koe en meel 
wordt een lekker cakeje gebak-
ken. Natuurlijk wordt het cake-
je mooi versierd. In de herfstva-
kantie is van 24 tot en met 26 ok-
tober ‘Toneel op stal’. Tijdens de-
ze driedaagse workshop werken 
kinderen toe naar een echt to-
neelstuk. Opgevoerd in de stal 
met zelf gemaakte maskers, kos-
tuums en decorstukken. Voor 
meer informatie en aanmelden 
Informatieboerderij Zorgvrij 023-
5202828 of kijk op de facebook-
pagina van de boerderij.

Workshops 
op boerderij 
ZorgvrijDKV Jeugdwedstrijden

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
speelde DKV E2 tegen TOP E7. 
DKV had heel veel kansen, maar 
wist er maar drie te benutten. TOP 
had een paar kansen en scoorde 
er ook drie. Dewi en Sien scoor-
den voor DKV. De E1 speelde te-
gen Thor E2 en won dik met 1 te-
gen 8. De E1 heeft nu twee wed-
strijden gewonnen en één gelijk-
gespeeld. De D1 speelde een pri-
ma wedstrijd tegen Haarlem D1. Er 
werd goed verdedigd en ook pri-
ma kansen gecreëerd en afge-
maakt. Er werd verdiend gewon-
nen met 5-13. Doelpunten; Maai-
ke, Meike, Thijs van L., Thijs van M, 
Sverre en Loek. De B2 speelde te-

gen HBC B2. DKV kwam moeilijk 
tot scoren, HBC wel. Gelukkig wist 
Stijn nog te scoren, zodat het 10-
1 werd. De B1 speelde tegen ZKC 
B1. Vorige week werd daar ge-
lijk tegen gespeeld. Na een ma-
tige eerste helft en een 3-0 ach-
terstand speelde DKV in de twee-
de helft beter, maar ondanks doel-
punten van Lotte, Matthé, Bjarne 
en Maud kon de achterstand van 
drie doelpunten niet meer worden 
ingelopen; 7-4. Afgelopen zondag 
deden er 30 DKV-ers mee aan de 
door de Rabobank georganiseerde 
sponsortocht. DKV-ers uit alle ge-
lederen deden mee aan de 30 ki-
lometer lange fietstocht. 

Week van de Opvoeding 
van 1 tot 7 oktober
Regio - Van 1 tot 7 oktober 
staat Nederland voor de tweede 
keer in het teken van de Week 
van de Opvoeding. Ook de regio 
IJmond doet dit jaar mee aan 
deze landelijke Week van de 
Opvoeding. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) IJmond 
biedt leuke, interessante, infor-
matieve bijeenkomsten, koffie & 
opvoedtips bij een aantal basis-
scholen, lezingen en workshops 
Positief Opvoeden in de hele 
regio. Het CJG IJmond organi-
seert dit samen met de partners 
die werken met ouders, opvoe-
ders, kinderen en jongeren.
Een paar voorbeelden:
Op dinsdag 2 oktober wordt 
een bijeenkomst over digipes-
ten, gehouden door Halt. Heeft 
u vragen over uw kind en de 
sociale media, kom langs om 
20.00 uur op het CJG IJmuiden, 
Marktplein 1, IJmuiden.
Woensdag 3 oktober is er een 
workshop boodschappen doen 
met kinderen. Iedereen heeft 
wel eens ervaren of gezien hoe 
lastig dit kan zijn. Wilt u meer 
leren? Kom dan om 19.30 naar 
het CJG Beverwijk, Romerkerk-
weg 10. Aanmelden vooraf is 
nodig, dit kan via beverwijk@
cjgijmond.nl.
Op donderdag 4 oktober is er 
een informatiebijeenkomst over 
alcohol, drugs en gamen. Ou-
ders, opvoeders, opa’s, bu-
ren iedereen die meer wil we-
ten, een vraag heeft is van harte 
welkom vanaf 19.30 op het CJG 
IJmuiden, Marktplein 1.
Vrijdagmiddag kunt u op de 
weekmarkt in Heemskerk op-
voedtips krijgen van CJG-me-

dewerkers en Socius. Te-
vens wordt er een gratis ge-
hoorscreening aangeboden aan 
kinderen.
Zaterdag 6 oktober is er van-
af 11 uur een informatiemarkt 
bij Bibliotheek Velsen, uiteraard 
staat het CJG IJmond daar ook 
met informatie, tips, folders etc.
Tijdens de hele week gaan de 
wethouders Jeugd van de 4 
IJmondgemeenten bij een aan-
tal CJG partners een sticker 
met daarop het CJG partnerlo-
go plakken. 
Het thema van de Week van de 
opvoeding is “Luister ’s naar 
me”. Het complete program-
ma overzicht is te vinden op 
de website www.cjgijmond.nl 
en op www.weekvandeopvoe-
ding.nl
Het CJG IJmond is een samen-
werkingsverband van organi-
saties binnen de jeugdgezond-
heidszorg, jeugdhulpverlening, 
maatschappelijk werk, welzijn, 
onderwijs en gemeenten. Deze 
organisaties bieden informatie, 
advies en begeleiding of hulp 
aan jeugdigen en gezinnen. 
Het CJG IJmond is er voor al-
le (aanstaande) ouders, opvoe-
der en jeugdigen. Hier krijgen 
zij antwoord op vragen, infor-
matie en advies over opgroei-
en en opvoeden van kinderen. 
Het CJG IJmond is bereikbaar 
via telefoonnummer 088-995 83 
55 en via de vijf inlooppunten in 
de regio. 
De adressen en openingstij-
den vindt u op de website www.
cjgijmond.nl. Zie ook Twitter@
CJGIJmond www.facebook.
com/CJGIJmond.

Velsen-Noord - Handbalver-
eniging SB Groep / Hcv’90 geeft 
op woensdag 3 oktober spe-
ciaal voor kinderen een hand-
baltraining. Jongens en meisjes 
tussen de 4 en 12 jaar zijn wel-
kom op Sportpark Rooswijk aan 
de Rooswijkerlaan 8 te Velsen –
Noord. De training begint om 
15.00 uur, en duurt tot 17.00. 

Open handbal-
training voor 
de jeugd

Vervalste 
cheques
Regio - Op het Stationsplein 
in Haarlem is vorige week vrij-
dag om 16.00 uur een 49-jarige 
vrouw uit IJmuiden aangehou-
den op verdenking van oplich-
ting. De vrouw probeerde op het 
station valse cheques in te wis-
selen. Zij verklaarde dat zij zich 
niet bewust was van het feit dat 
de cheques vals waren, maar dat 
zij dit deed op verzoek van een 
vriend. Na verhoor is de vrouw 
heengezonden. De politie onder-
zoekt de vervalste cheques.
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Ouders goed bekend 
Centrum Jeugd en Gezin
Velsen – Een belevingsonder-
zoek onder ouders in 2012 heeft 
de gemeente Velsen veel positie-
ve punten opgeleverd. Zo blijkt 
40 procent van de ouders be-
kend te zijn met het CJG, Cen-
trum voor Jeugd en Gezin, en dat 
een jaar na de start van deze or-
ganisatie. Een op de tien ouders 
heeft zelfs al contact gehad met 
het CJG, via het inlooppunt of via 
de website. 
Ook de diensten van het consul-
tatiebureau worden zeer posi-
tief gewaardeerd, 94 tot 98 pro-
cent van de ouders zijn tevreden 
en geven het consultatiebureau 
een 7,5.
In de wijken zijn driekwart van 
de ouders met kinderen tot 12 
jaar tevreden over hun buurt, die 
zij als zeer kindvriendelijk be-
schouwen. Ook met de veilig-
heid in de buurten zit het vol-
gens tweederde van deze ouders 
wel snor. Ongeveer de helft van 
de ouders zou echter wel meer 
speelgelegenheid in de eigen 
buurt willen. Veertig procent van 
de ouders vindt de verkeersvei-
ligheid in de buurt en zeker rond 
de scholen niet voldoende.
Ook het aanbod voor de oudere 
jeugd, van 13 tot 18 jaar, wordt 
als voldoende beschouwd. Bij-

na de helft van de ouders vindt 
dat zij voldoende informatie krij-
gen over kinderactiviteiten in 
de buurt. Deze informatie komt 
binnen via scholen en de loka-
le krant.
Het wordt vaker gezegd, maar 
Velsen kent veel vrijwilligers. 
Dat blijkt ook uit dit onderzoek. 
Tweederde van de ouders is vrij-
willig betrokken bij een of meer 
organisaties waarbij hun kinde-
ren zijn aangesloten. En er zijn 
in Velsen heel veel kinderen lid 
van een sportclub, 80 procent 
maar liefst. Daarnaast is tien 
procent van de kinderen lid van 
een zang-, muziek- of toneelver-
eniging.
Ook over de peuterspeelzalen in 
Velsen is men dik tevreden, 95 
tot 98 procent. Maar 3 procent 
van de ouders vindt de peuter-
speelzaal te duur. Bijna de helft 
van de ouders brengt hun kin-
deren naar kinderopvang, zowel 
dag-, tussenschools als vakan-
tieopvang. Een vijfde deel van de 
ouders vindt dat kinderopvang te 
duur is.
De  uitkomsten van dit onder-
zoek worden betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van jeugd- 
en onderwijsbeleid van de ge-
meente Velsen. (Karin Dekkers)

Beleef, proef en ervaar 
Italië in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zaterdag 
29 september vanaf 12 uur bent 
u bij Wijnhuis Ten Bilt en Pas-
ta Casa van harte welkom voor 
een proeverij van Culinair Italië. 
Wijnhuis Ten Bilt verzorgt een 
proeverij van Italiaanse wijnen 
met een klein uitstapje naar Ar-
gentinië en bij Pasta Casa kunt 
u begeleidende hapjes als risot-
to, verse pasta en een heerlijk 
kopje koffie proberen.
Programma Wijnhuis Ten Bilt: 
De wijnmaker van Collavini uit 
Friuli ontvangt u met zijn bijzon-
dere mousserende wijnen. Klas-
sieke bubbels die al vele jaren 
door de Gambero Rosso (toon-
aangevende Italiaanse wijngids) 
wordt uitgeroepen tot beste 
Spumante van Italië. Hierna een 
proeverij met nieuwe vondsten 
uit Lazio, de Abruzzen en Sici-
lië. En klassiekers uit de winkel 
van onder meer Alois Lageder 
uit Alto Adige en Allegrini uit 
Veneto. De proeverij wordt af-
gesloten met een Argentijns uit-
stapje waarbij de wijnmaker van 
Altos los Hermigos aanwezig is 
om uitleg te geven bij zijn wij-
nen uit Mendoza van de malbec 
druif! Alleen deze dag is de zes-
de fles gratis.

Programma Pasta Casa: dit jaar 
zal als het weer het toelaat, bui-
ten verse pasta en ravioli ge-
maakt worden. Verser kan niet.  
Aangezien ze alle zelfgemaakte 

pasta gelijk weer kwijt willen is 
ook de prijs zeer interessant za-
terdag. In de winkel staat Mar-
tin Franka, hij prijst zijn fantasti-
sche olijfolie aan van L’acropoli 
di Puglia, een biologische olijf-
olie van topkwaliteit. Tevens 
promoot hij zijn Italiaanse kof-
fie van Torre Sato. U krijgt een 
heerlijke espresso en bovendien 
een goede uitleg van wat de-
ze koffie zo bijzonder (s)maakt. 
Achter in de kookstudio staan 
de bijzondere wijnen open van 
Cile e Terra dit zijn biologische 
wijnen van de chardonnay- en 
merlotdruif. Deze wijnen kunt u 
proeven met heerlijke kleine ge-
rechtjes, zoals bijvoorbeeld een 
truffelrisotto en  een smakelij-
ke ravioli. Tijdens dit klein Italië 
evenement wordt ook nog een 
zeer interessante, leuke, lekke-
re, en volle Italiaanse Gusto tas 
aangeboden. De lekkerste Ita-
liaanse wijnen met een uitge-
breid antipasti pakket, zodat u 
het weekend gelijk kunt gebrui-
ken om alles bij u thuis te pro-
beren. Op dit pakket met een 
normale winkelprijs van 35,75 
euro krijgt u zaterdag maar liefst 
30% korting en betaalt u slechts 
25 euro. Kortom proef, beleef 
en ervaar!! Bij Wijnhuis Ten Bilt, 
Hoofdstraat 203-T en Pasta Ca-
sa, Hoofdstraat 206, 2071 EN in 
Santpoort-Noord.  Zie ook www.
pastacasa.nl en www.wijnhuis-
tenbilt.

Jeugddag bij LTC De 
Heerenduinen geslaagd!
IJmuiden - Vorige week zondag 
werd op LTC De Heerenduinen 
voor de tweede keer op rij een 
gezellige jeugddag in de vorm 
van een ouder-en kindtoernooi 
georganiseerd. 
Organisator Monique van de 
Velde kijkt terug op een zeer ge-
slaagd evenement! Er zijn ruim 
100 sportieve wedstrijdjes ge-
speeld en tussendoor waren er 
spelletjes en diverse knutsel-

activiteiten. Na de wedstrijden 
patat met frikadellen voor al-
le deelnemers, de spannende 
prijsuitreiking en de gratis Gro-
te Verloting met voor iedereen 
een prijs!
De organisatie bedankt van har-
te allen die geholpen hebben 
om deze dag tot een succes te 
maken. En natuurlijk alle deel-
nemers voor hun inzet en en-
thousiasme!

Afgelopen vrijdag ben ik getuige 
geweest van een uniek evene-
ment. Het evenement was geor-
ganiseerd door basisschool Het 
Kompas. Als vader van een 7-ja-
rig zoontje, was ik aangesteld 
als zijnde ‘spelletjespapa’. Het 
lag in de bedoeling dat ik met 
een groepje van zes kinderen 
een dagdeel zou meelopen. We 
zouden allemaal spelletjes spe-
len en de opdracht die wij als 
‘spelletjesouders’ mee hadden 
gekregen was simpel doch een-
voudig. De boel in goede ba-
nen leiden.
Wij moesten ons om 08.45 uur 
melden. Het Kompas had de 
voetbalvereniging SVIJ als loca-
tie uitgekozen. Een goede inter-
ne communicatie tussen deze 
verenging en Het Kompas leidde 
er toe dat maar liefst 410 kinde-
ren een geweldige dag zouden 
beleven. Voetbalvereniging SVIJ 
is kennelijk enorm gegroeid de 
laatste tijd, want tot mijn (po-
sitieve) verbazing beschikt de-
ze vereniging tegenwoordig over 
drie prachtige (kunstgras) vel-
den. Ook het oude veld aan 
de Planetenweg en de werke-
lijk, schitterende Guppen Arena 
werden gebruikt, waardoor de 
enorme kindermassa mooi ver-
spreid over de velden hun spel-
letjes en sporten konden spelen 
en beoefenen.  
Het Kompas was voortvarend te 
werk gegaan. Er was een fan-
tastische voorbereiding aan 
vooraf gegaan. De spelletjes 
stonden klaar om te gebruiken. 
Bij ieder spel stond een bege-

leider of was er in de vorm van 
een achtste groeper een oplos-
sing gevonden. Het liep allemaal 
zeer voorspoedig. Het mooie 
weer deed ook nog eens een 
duit in het welbekende zakje. 
De koffiemoeders speelden het 
spel ook fantastisch mee. Vanuit 
de kantine van SVIJ werden al-
le begeleiders voorzien van een 
kopje thee of koffie. Het bijge-
voegde speculaasje maakte het 
feest compleet. Op een stil mo-
ment heb ik de teller er even bij 
gepakt. Ik bleef steken bij 154 
ouders en/of leerkrachten. Een 
geweldig gezicht tussen alle 
kinderen door.
Een geweldig gezicht, zoals ge-
zegd! Een uniek moment ook 
in mijn ogen. Sport verbroe-
dert. Sport maakt dingen los! Ik 
heb het met eigen ogen kunnen 
aanschouwen. Sport en school 
gaan samen. Sport en school 
moeten veel meer samen gaan. 
Onze huidige generatie kinderen 
wordt weleens verweten te wei-
nig aan sport te doen. Dit soort 
evenementen bewijst echter het 
tegendeel. Ik heb een gewel-
dige school aan het werk ge-
zien in combinatie met een ge-
weldige gastheer. Mijn loftrom-
pet gaat dan ook uit naar basis-
school Het Kompas en voetbal-
vereniging SVIJ. En mijn zoon? 
Die had de dag van zijn leven. 
Net zoals een ruime 400 andere 
schoolgenootjes.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

JOS-Storm-
vogels: 1-2
IJmuiden - Na een uitgesteld 
speelweekend van de ‘hon-
derdjarige’ togen de Vogels on-
der goede weersomstandighe-
den naar tegenstander JOS/
Watergraafsmeer in Amster-
dam. Een tegenstander waar-
van altijd moeilijk de punten zijn 
te veroveren. In een open wed-
strijd waarin Stormvogels even 
tijd nodig om op stoom te ko-
men behaalden de mannen van 
trainer Dick Jan Ente met tevre-
denheid een overwinning. Bei-
de ploegen speelden aanval-
lend en nadat de gasten tegen 
een 1-0 achterstand aankeken 
was het verdediger Mark Tol die 
met een kopstoot zijn tweede 
doelpunt van het seizoen scoor-
de, zodat de Vogels met een ge-
lijke stand (1-1) de thee kon-
den gaan nuttigen. Na de pau-
ze waren de Vogels iets sterker, 
maar doelman Jan Ziere moest 
wel enkele malen kordaat op-
treden. De jeugdige invaller Fer-
nando Alphenaar scoorde 10 
minuten voor het einde het be-
slissende doelpunt en zorgde 
daarmee voor zelfvertrouwen en 
zeker een tevreden opbrengst 
van 6 punten uit drie gespeelde 
wedstrijden. Vogels plaatst zich 
daarmee in het linker rijtje met 
één wedstrijd minder gespeeld. 
Ook trainer Dick Jan Ente uitte 
zijn tevredenheid over het ver-
loop zoals het nu gaat. Zon-
dag volgt de thuiswedstrijd te-
gen het geduchte De Dijk, wier 
prestaties tot nog toe niet over-
tuigend zijn. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur op het gezellige 
sportpark Zeewijk De opstelling 
was: Ziere, Verwer, Tol, Kluys-
kens, Bal, van Laar, Plug, Wiro-
misjo, Sterling, Nolles (Alphe-
naar) en Swier (Yilmaz). 

Regio - Om fietsendiefstal in 
de gemeente Velsen tegen te 
gaan wordt dinsdag een actie 
gehouden door de politie, de 
gemeente Velsen en het Cen-
trum Fietsdiefstal. ’s Ochtends 
begint de actie aan het Pont-
plein in IJmuiden waarna ook 
de drie stations binnen de ge-
meente worden aangedaan. 
Met deze actie willen politie, 
gemeente en Centrum Fiets-
diefstal bewoners meer inzicht 
geven in het risico dat ze lopen 
als hun fiets niet op een dege-
lijke manier op slot staat. Ook 
worden mensen gestimuleerd 
om hang- en kettingsloten te 
gebruiken en hun fiets vast 
te maken aan het fietsenrek. 
Er worden door de medewer-
kers van het Centrum Fietsdief-
stal flyers en zadelhoesjes uit-
gedeeld. Daarnaast wil de po-
litie bewoners erop attenderen 
hoe belangrijk het is om aangif-
te te doen als hun fiets gesto-
len wordt.

Actie tegen 
fietsendiefstal
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De opmars van de elektrische 
fi ets zet onverminderd door. Al 
een op de zeven nieuw verkochte 
fi etsen heeft trapondersteuning. 
Niet alleen ouderen, ook on-
der forensen en moeders met 
kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
leen senioren die een e-bike 
aanschaffen’’, aldus Patrick 
Hart. “Het is bijvoorbeeld ook 
een oplossing voor scholieren, 
die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 

volledig af. Hart: “De elektri-
sche fi etsen hoor je natuurlijk 
niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
ook niets.’’
Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
“De e-bike voegt iets toe aan 
je leven! Fietsen is zo heerlijk, 
dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
vrij bent en je bedenkt om ver-

der van huis te gaan dan 30 
kilometer. Juist daarom ga je 
nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
Heerlijk was het langs de wad-
denzee te fi etsen met harde 
wind tegen, duin op en af en 
toch steeds zin om verder te 
gaan. Dat weekend fi etsten we 
het eiland in de rondte en kwa-
men telkens overal ontspannen 
aan, altijd nog fi t genoeg om 
de avond prettig door te bren-
gen.”
Toch moest Astrid nog wel 

E-bikes ongekend populair

Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.

Nearly Neil in 
Kennemer Theater

even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
uur kunt u reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de 
theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
weg te denken.”
Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
in Uitgeest. Zie adverten-
ties elders in deze 50plus-
wijzer.
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kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
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die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 
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niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
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Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
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dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
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nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
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Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.
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even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
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theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
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Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
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HOV Velsen

Inspraakrapportage
deel 5-Noord vastgesteld
Op 18 september heeft het col-
lege van B&W de inspraakrap-
portage van het deelproject 
5-Noord van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) Vel-
sen vastgesteld. Dit deelproject 
loopt tussen de Zeeweg en de 
Briniostraat in IJmuiden. Met dit 
besluit is ook het voorlopig ont-
werp van dit deelproject vastge-
steld.

In december 2011 is een concept 
voorlopig ontwerp vrijgegeven 
waar veel reacties op kwamen.  Na 
beëindiging van de inspraakperi-
ode zijn wethouders en leden van 
de HOV-projectorganisatie meer-
dere keren in gesprek geweest met 
vertegenwoordigers van de bewo-
ners van de Minister van Houten-
laan, de Leeuweriklaan en de Wil-
genstraat. In deze gesprekken heb-

ben de vertegenwoordigers hun be-
zwaren en oplossingsrichtingen 
toegelicht.

De projectorganisatie heeft de aan-
gedragen oplossingen vervolgens 
getoetst aan de projectkaders en 
waar mogelijk aanpassingen ge-
daan. Zo schuift ter hoogte van de 
Minister van Houtenlaan het tra-
cé ongeveer 3 meter op in westelij-
ke richting en wordt door de aanleg 
van een wal en een verdiepte ligging 
het zicht op de bus geheel onttrok-
ken. Ook ter hoogte van de Leeuwe-
riklaan wordt een wal met een hek 
aangebracht en wordt de beplan-
ting tussen de Leeuweriklaan en 
deze wal verdicht met struiken. 

De inspraakrapportage voor het 
deelproject 5-Noord is terug te vin-
den op www. hovvelsen.nl.

Verzoek niet in 
overeenstemming met
Referendumverordening
In zijn vergadering van 20 sep-
tember heeft de gemeenteraad 
besloten dat een inleidend ver-
zoek om een referendum te or-
ganiseren over het Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV) niet 
voldoet aan de voorwaarden die 
daarvoor gelden. Een voorstel om 
desondanks een referendum te 
houden, maar dan op initiatief van 
de raad, werd door de gemeente-
raad afgewezen.

In de Referendumverordening is 
bepaald dat zo’n inleidend verzoek 
moet gaan over een besluit dat nog 
genomen moet worden. Het besluit 
over het HOV Velsen is echter al in 
2008 door de raad genomen. 

Een meerderheid van de raad vindt 
dat een referendumverzoek beoor-
deeld moet worden volgens de regels 
die de raad daar zelf voor heeft opge-
steld in de referendumverordening.

Deze meerderheid sprak zich afgelo-
pen donderdag daarom niet uit over 
de vraag of een referendum wel of 
niet georganiseerd moet worden. 
Wel over de vraag of het verzoek op 
de juiste wijze en vooral op het goede 
moment is ingediend.

De conclusie was dat dit niet het ge-
val is en daarom wordt het verzoek 
niet in behandeling genomen.

Drukke Burendag in Velsen
Afgelopen zaterdag, 22 septem-
ber, organiseerde het Oranje-
fonds de jaarlijkse Burendag. 

Door heel Velsen hadden inwoners 
activiteiten georganiseerd om met 
buren in contact te komen. Zo ook 
bij RIBW Velserbroek en De Bos-
hoek. Zij wilden burendag benutten 
om inwoners in de wijk kennis te la-
ten maken met de medewerkers, be-
woners en cliënten die de dagbeste-

ding bezoeken. Dit initiatief is finan-
cieel ondersteund door zowel het 
Oranjefonds als het gemeentelijk 
budget voor wijkinitiatieven.

Wethouder Robert te Beest over Bu-
rendag: ‘Het blijkt maar weer dat on-
ze inwoners met een beetje steun in 
de rug, tot heel creatieve ideeën ko-
men. Prachtig toch?’ (foto: Reinder 
Weidijk)

Geslaagd wijkthemafeest 
in Zee- en Duinwijk
Wethouder Vennik kijkt toe hoe een jeugdige inwoner van Zee- en Duinwijk 
uitleg krijgt van de politie over apparatuur die de snelheid van automobilis-
ten meet. De politie was één van de organisaties die demonstraties gaven tij-
dens het wijkthemafeest dat op zaterdag jl. werd gehouden bij Buurthuis de 
Dwarligger in Zeewijk. (foto: Ko van Leeuwen)
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Het Gymhuys geopend
Het Gymhuys in Santpoort-Zuid is 
zaterdag 22 september geopend 
door wethouder Baerveldt. De di-
recteur en leerlingen van de Bre-
derode Daltonschool waren aan-
wezig bij de feestelijkheden.

De nieuwe gymzaal is in eerste in-
stantie bedoeld voor de Brederode 
Daltonschool en de Bosbeekschool. 
Verder maakt de kinderopvang ‘Dik-
ke Maatjes’ drie dagen gebruik van 

de zaal voor naschoolse opvang. De 
basketballers van Akrides trainen 
twee avonden per week in de zaal. 

Er is nog ruimte in het rooster voor 
particulieren en verenigingen om 
de zaal te huren. Hiervoor kan con-
tact opgenomen worden met het be-
drijfsbureau van afdeling Sportza-
ken, telefoonnummer 0255-567200 
of via het e-mailadres sportzaken@
velsen.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Brakland Oud-IJmuiden
Wordt het een speelplaats, een 
kinderboerderij, of een plek 
waar markten gehouden kunnen 
worden? Begin oktober gaat de 
jury kijken naar de ongeveer 25 
ideeën voor het braakliggend 
terrein in Oud-IJmuiden die tot 
nu toe zijn ingediend.

Vanaf eind augustus kunnen Vel-
senaren ideeën aanleveren voor 
het braakliggend terrein tussen de 
Frogerstraat en de Prins Hendrik-
straat. Op de Facebookpagina van 
Oud IJmuiden staan allerlei idee-
en, van klein tot groot, van een ac-
tiviteit voor één dag tot langlopen-
de bezigheden. 

Begin oktober komt de jury bij-
een om alle ideeën te toetsen aan 
de voorwaarden. In de jury zitten 
mevrouw Anne Veldhof, inwoner 
van Oud-IJmuiden; de heer Rim-
ko Danner, ook inwoner van Oud-
IJmuiden en tevens lid van het 
wijkplatform; de heer John van 
Waveren, eigenaar van Hotel Res-
taurant Augusta in Oud-IJmui-
den, de heer Serge Gouweleeuw 
van Bouwfonds Ontwikkeling 
en de wijkwethouder van Oud-
IJmuiden, Ronald Vennik. 

Alle ideeën staan op www. 
facebook.com/OudIJmuiden. Wie 
nog inspiratie heeft kan daar tot 
maandag 1 oktober terecht.

Samen fietsen voor vrede
Masterpeace is de naam van een 
wereldwijd project dat als doel 
heeft 20 miljoen mensen te mobi-
liseren om te werken aan vrede in 
14 conflictgebieden. 

Om hier aandacht aan te geven or-
ganiseerde ‘Vrouwen voor Vrede 
IJmond CAL’ op 21 september ( In-
ternationale Dag van de Vrede) een 
estafettefietstocht. Deze startte in 

Velsen waarna burgemeester Franc 
Weerwind voorop reed in een tocht 
die liep via Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Castricum.

De burgemeesters van al deze ge-
meenten maken allemaal deel uit 
van een ander wereldwijd netwerk 
namelijk ‘Mayors for Peace’. Zie ook 
www.masterpeace.org (foto: Rein-
der Weidijk)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen voor
2013 nu aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenemen-
ten in de gemeente Velsen en in de 
regio Kennemerland. Voor goede co-
ordinatie en voldoende inzet van de 
hulpdiensten (ambulances, brand-
weer en politie) wil de gemeente 
daar op tijd een overzicht van heb-
ben: een evenementenkalender. Eve-
nementen die in 2013 gaan plaats-
vinden moeten vóór 15 oktober wor-
den aangemeld. 

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl.

Wie geen internet heeft kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200. (foto: Ko van Leeuwen)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl27 september 2012

Verhuizing UWV WERKbedrijf
Op donderdag 27 september ver-
huist het UWV WERKbedrijf van 
de Kennemerhof in Beverwijk 
naar de Jansweg in Haarlem. 

Het UWV WERKbedrijf verhuist 
van Beverwijk naar Haarlem. Het 
WERKbedrijf is voor mensen met 
een WW-, WIA- of ZW-uitkering. In 
Haarlem worden vooral workshops, 

trainingen, netwerkbijeenkomsten 
en speeddates met uitzendbureaus 
gegeven. De begeleiding bij het vin-
den van werk door de werkcoach 
gaat grotendeels digitaal via www.
werk.nl. Het adres van het WERK-
bedrijf is Jansweg 15 in Haarlem; 
het is telefonisch bereikbaar op 023-
7513260.

Wilt u een uitkering van de gemeen-
te aanvragen, zoals een WWB-, 
IOAW- of IOAZ- uitkering, dan 
schrijft u zich eerst in als werkzoe-
kende via www.werk.nl. Lukt dit niet 
digitaal, dan kunt u elke dinsdag tus-
sen 14.00 en 16.30 uur terecht op de 
inloopmiddag van het WERKbe-
drijf in Haarlem. Daar wordt u met 
inschrijven geholpen. Het WERK-

bedrijf geeft vervolgens aan de ge-
meente door dat u in aanmerking 
wilt komen voor een uitkering. 

Klanten met een WWB-, IOAW- of 
IOAZ-uitkering en mensen zonder 
uitkering krijgen ondersteuning bij 
re-integratie op de vestiging aan de 
Kennemerhof 1 in  Beverwijk.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
tot en met 21 september 2012 de 
volgende aanvragen om omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld. Voor zover de 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000421 Kruidbergerweg 
35 Santpoort-Noord, kappen co-
nifeer( achtertuin) (17/09/2012), 
w12.000420 Korteweid 3 Velser-
broek, kappen boom (17/09/2012), 
w12.000426 Kruidbergerweg 97 
Santpoort-Noord, kappen boom 
(18/09/2012), w12.000424 Minis-

ter Lelylaan 7 Velsen-Zuid, kappen 
2 bomen en plaatsen erfafscheiding 
(18/09/2012), w12.000423 Van der 
Zwaagstraat 1 IJmuiden (gemeen-
telijk monument), plaatsen uitbouw 
(18/09/2012), w12.000422 Olieweg 
6 Velsen-Noord, wijzigen lamel-
lenbaan (18/09/2012), w12.000428 
langs Rijksweg A9, plaatsen 380 kV 
hoogspanningsverbinding (tijdelijk)
(19/09/2012), w12.000427 Sluis-
plein ong. IJmuiden, plaatsen baga-
getent (tijdelijk) bij de Cruise Termi-
nal (19/09/2012), w12.000430 Mar-
ga Klompestraat 7 Velserbroek, 
plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(20/09/2012), w12.000429 Dreef-
plantsoen 1 Santpoort-Noord, 
kappen 2 bomen (20/09/2012), 
w12.000432 Wenckebachstraat 
Velsen-Noord, Parkweg Velsen-
Zuid, Afrit N208 thv Santpoortse 
Dreef Velserbroek, plaatsen 3 mot-
toborden (21/09/2012), w12.000431 
Plein 1945 46 IJmuiden, kappen 1 
cypres (21/09/2012)

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben de vol-
gende omgevingsvergunningen ver-
leend: w12.000330 Kraandrijvers-
straat ong. Velsen-Noord, het op-

richten van een bedrijfsgebouw 
(24/09/2012), w12.000335 Krui-
tenstraat 13 IJmuiden, maken lo-
giesverblijf in bestaand bedrijfspand 
(25/09/2012), w12.000345 Rijks-
weg 490 Santpoort-Noord, het 
plaatsen van een dakkapel (voorge-
vel)(21/09/2012), w12.000352 Pe-
gasusstraat 60 IJmuiden, het ge-
deeltelijk herbouwen van een be-
drijfspand tbv een tandartsenprak-
tijk, (18/09/2012), w12.000355 Lan-
ge Nieuwstraat 493 IJmuiden, 
het wijzigen van de begane grond 
en verdiepingen (19/09/2012), 
w12.000356 Leeghwaterweg 7 
Velsen-Noord, het plaatsen van 
een container voor dieselopslag 
(19/09/2012), w12.000373 Kruid-
bergerweg 14 Santpoort – Noord, 
het vergroten van de 2e verdieping 
(20/09/2012)

Evenementen
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende vergun-
ning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i12.008437 Velsen Zuid, vrijmarkt 
(in samenwerking met de jaarmarkt) 
op 29 september 2012 (18/09/2012)

i12.008169 Begraafplaats De Bie-
zen Santpoort Noord, herdenkings-
bijeenkomst Allerzielen Vel-
sen Verlicht op 7 november 2012 
(18/09/2012).

Besluiten
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Lange Nieuwstraat 658, te 
IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken met inacht-
neming van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat zij met gebruikma-
king van artikel 2:5, lid 1 en 2 van de 
gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009 
in hun vergadering van 11 september 
2012  hebben besloten tot de vast-
stelling van:

Nadere regels aankondigingbor-
den gemeente Velsen 2012.

Deze nadere regels treden in wer-
king op de dag na officiële bekend-
making ervan, dus op 5 oktober 2012.

Ter inzage
De nadere regels liggen gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De nadere regels 
worden ook gepubliceerd op de ge-
meentelijke website www.Velsen.nl 
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VRC Rijbewijs 
Slagingspercentage boven 
gemiddeld en niet duur!
Regio - VRC Rijbewijs is een 
samenwerkingsverband tus-
sen Michael van den Hoff en 
Mirjam Stephanus. Beiden wa-
ren tot begin 2011 aangeslo-
ten bij Rijbewijs Concurrent, 
een franchiseonderneming uit 
het midden van Nederland. 
,,Als je dicht bij elkaar woont, 
kun je elkaar beconcurreren of 
samen gaan werken en daar 
hebben wij voor gekozen”, ver-
telt Michael.
,,Begin 2011 hebben wij onze 
krachten gebundeld en zijn sa-
men VRC Rijbewijs begonnen.” 
Beiden zijn eigen baas en dat 
bevalt ze prima, want zo kun-
nen ze volledig hun eigen plan 
trekken.  Michael en Mirjam 
zijn twee zeer enthousiaste ri-
jinstructeurs die het allerbes-
te voor hun leerlingen willen. 
Zij vinden het geven van rijles 
heerlijk en hun leerlingen zijn 
stuk voor stuk zeer positief. Ze 
zijn goed in kennis overdragen 
en het persoonlijke contact 
met de leerling bevalt ze prima. 
Mirjam: ,,De les verloopt in een 

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

IJmondse fietstocht in 
het teken van bockbier
Velsen - Een fietstocht langs de 
mooiste plekjes in de IJmond, 
met tussenstops in de gezellig-
ste horecazaken van de regio. 
Dat is de IJmondse bourgon-
dische & culturele fietstocht in 
een notendop. De derde editie 
op zondag 7 oktober staat in het 
teken van het bockbier.
De IJmond is een prachtig fiets-
gebied. Met haar karakteristie-
ke woonkernen, het imposan-
te Noordzeekanaal en natuur-
lijk de Kennemerduinen valt 
er veel te genieten. Tijdens de 
IJmondse bourgondische & cul-
turele fietstocht passeert u veel 
van dit moois. Onderweg staan 
stops gepland in Grand Café La 
Belle, Villa Zomerdijk, Restau-
rant Brincker, Café Spaarndam, 
Grand Café Zuid en Grand Ca-
fé Valerius. De route heeft geen 
vast begin- of eindpunt. Alle 
deelnemers zijn vrij om een ho-
recazaak dichtbij huis te kiezen. 
Het is wel de bedoeling om ‘met 
de klok mee’ te fietsen en in de-
zelfde horecazaak te eindigen 
als waar u bent begonnen.
Deelname aan de IJmond-
se bourgondische & culturele 
fietstocht kost 7,50 euro. Ieder-
een die uiterlijk zaterdag 6 ok-
tober een deelnamebewijs heeft 
gekocht bij één van de deelne-
mende horecazaken, ontvangt 
op zondag 7 oktober een goed 
gevulde goodie-bag. Hierin treft 
u onder andere een fraai boek-
je met een gedetailleerde route-

beschrijving en informatie over 
de horecazaken en culturele ac-
tiviteiten die u onderweg tegen-
komt. Let op: u ontvangt alleen 
een goodie-bag als u bij dezelf-
de horecazaak start als waar u 
het deelnamebewijs heeft ge-
kocht!
Onderweg moet voor de drank-
jes worden betaald, maar de 
hapjes en culturele activitei-
ten zijn bij de prijs inbegre-
pen. Wat u op de route aan-
treft, blijft tot het laatste mo-
ment een verrassing. Het aan-
bod kan variëren van live-mu-
ziek tot het voordragen van een 
gedicht en van een expositie tot 
een schrijver die zijn boek sig-
neert. Elke deelnemer die de 
fietstocht volbrengt, ontvangt 
een fraai cadeau dat mede mo-
gelijk wordt gemaakt door bier-
brouwer Grolsch en dranken-
groothandel Boonekamp. De in-
houd van de goodie-bag wordt 
verzorgd door sponsors van de 
fietstocht en regionale bedrijven 
die dit initiatief een warm hart 
toedragen. De fietstocht duurt 
van 12.00 tot 18.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-515307 (Stich-
ting Lekkerste Nacht) of mail 
naar ijmondsefietstocht@gmail.
com. De fietstocht is ook te boe-
ken als bedrijfsuitje! Bent u ver-
hinderd? Geen nood, want op 
zaterdag 14 oktober wordt een 
tweede IJmondse fietstocht ge-
houden door Wijk aan Zee, Be-
verwijk en Heemskerk.

Driehuis - Een 36-jarige man 
uit Roemenië is maandagoch-
tend aangehouden nadat hij 
had ingebroken in een auto 
aan de Van Maerlantlaan. 
De eigenaar liet zijn hond uit 
en zag de man rond 1.00 uur in 

zijn auto zitten waarna de Roe-
meen er hardlopend vandoor 
ging. 
Na een zoekslag in de omge-
ving kon de man even verder-
op worden aangehouden aan 
de Driehuizerkerkweg.

Aanhouding autoinbreker

Velsen – De Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) scoort 
volgens de Benchmarkt WMO 
2012 bovengemiddeld. Op bijna al-
le onderzochte vlakken vallen de 
scores voor Velsen hoger uit dan 
bij 123 andere gemeenten in Ne-
derland. Het gaat dan om leefbaar-
heid, jeugd, opvan, vrijwilligers-
werk en wonen, zorg en toegan-
kelijkheid. Bij het onderwerp Infor-
matie, advies en individuele voor-
zieningen scoort Velsen enkele 
procenten lager. Ook de begelei-
ding van mantelzorgers moet beter 
kunnen. En onder het kopje Beleid 
scoort  Velsen bijna onvoldoen-
de en 4 procent lager dan verge-
lijkbare gemeenten. De resultaten 
komen uit door gemeenten inge-
vulde vragenlijsten. De scores zijn 
gebaseerd op het beleid van ge-
meenten, de mate waarin gebruik 
wordt gemaakt van WMO-voorzie-
ningen en tot slot de effecten. De 
gemeente Velsen heeft de resulta-
ten ter harte genomen en gaat zich 
inzetten voor een betere communi-
catie met burgers. Op dit moment 
wordt een strategisch WMO-com-
municatieplan opgesteld. De ko-
mende jaren wordt tevens ingezet 
op het bereiken van meer mantel-
zorgers. (Karin Dekkers)

WMO Velsen 
scoort goed

Regio - Bij een grootscheep-
se controle op de A9 zijn afgelo-
pen weekeinde ruim 70 vracht-
wagencombinaties gecontroleerd. 
Bij de controle waren medewer-
kers van de politie (verkeerson-
dersteuning), Belastingdienst en 
ILenT (Inspectie Leefomgeving en 
Transport) betrokken. Divers wa-
gens waren te hoog, overbeladen 
of chauffeurs hadden zich niet aan 
rusttijden gehouden. In totaal zijn 
door de Belastingdienst 26 auto in 
beslag genomen en is een bedrag 
van 80.000 euro aan boetes geïnd.

Grote verkeers-
controle op A9




