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Nieuw theaterseizoen
start met dansmusical Fame
IJmuiden - Wegens overweldigend 
succes komt de Nederlandse Fa-
me terug naar Velsen. Musicallief-
hebbers die deze danshit nog niet 
hebben gezien óf die nog een keer 
willen genieten van sterren als Jim 
Bakkum, William Spaaij en (kersver-
se moeder) Kim-Lian van der Meij, 
kunnen donderdag 28, vrijdag 29 en 
zaterdag 30 augustus (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen genie-
ten van dé swingmusical van 2008. 
De Nederlandse Fame maakte vorig 
seizoen al triomf in de theaters. 
Ook het Velsense publiek was begin 
januari razend enthousiast. Bij de al-
lereerste voorstelling van Fame ging 
ook in Velsen het spreekwoordelijke 
dak er al af. Daarom keert de Ne-
derlandse ‘Fame’ op veler verzoek 
terug in de IJmuidense schouwburg. 
Fame verhaalt over een groep jon-
geren die het wil maken als acteur 
of danser op de New Yorkse High 
School of Performing Arts. Leef mee 
met het overijverige studentje Nick 
(Jim Bakkum), de aan de drugs ver-
slaafde ster Carmen (Kim-Lian van 
der Meij/ Cystine Carreon), het na-

ieve provinciaaltje Serena (Daphne 
Flint), de oversekste Joe Vegas (Wil-
liam Spaaij), de dwarse Tyrone (Ju-
vani Richardsonen) en met ‘lekker-
bek’ Mabel (Talita Angwarmasse). 
Deze hartverwarmende persona-
ges, swingende choreografieën en 
onvergetelijke liedjes maken Fame 
tot een sensatie voor jong en oud.  
Theaterseizoen 2008-2009 staat de 
Stadsschouwburg Velsen in het te-
ken van dans. In ‘het seizoen van de 
dans’ trekt een parade van prachti-
ge dansvoorstellingen aan het pu-
bliek voorbij. Met Fame, door pers 
en publiek uitgeroepen tot dé dans-
musical van 2008, gaat het nieuwe 
theaterseizoen officieel van start.
Woensdag 20 augustus gaat om 
10.00 uur de losse kaartverkoop van 
start. Theaterliefhebbers kunnen 
dan ook weer telefonisch (tel. 0255-
515789) en aan de balie van de Vel-
sense schouwburg kaarten reserve-
ren voor het nieuwe theaterseizoen. 
Ook kan men hiervoor nog altijd 24 
uur per dag, zeven dagen per week 
terecht op www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Kinderen weer naar school
IJmuiden – Afgelopen maandag 
zijn de scholen weer begonnen. Na 
zes weken zomervakantie waren de 
kinderen wel weer toe aan wat orde 
en regelmaat.
Voor de kinderen van groep drie van 
juf Marion en juf Jeannette van de 
Sint Franciscusschool is het een ge-
wichtige dag. Het echte werk gaat 
nu beginnen: dit jaar gaan ze leren 
schrijven, lezen en rekenen. 

Dylan komt de juf een hand geven. 
,,Heb je er een beetje zin in?’’, vraagt 
de juf.
De jongen knikt enthousiast en 
zoekt dan gauw zijn vriendjes op die 
al in de kring zitten. ,,Ze kent mijn 
06-nummer uit haar hoofd, als er 
iets is dan kun je me bellen’’, zegt 
een moeder, die er niet helemaal 
gerust op is, tegen de juf bij het ver-
laten van het klaslokaal. 

Amber huilt dikke tranen en klampt 
zich aan haar moeder vast. ,,Ze heeft 
moeite met veranderingen’’, ver-
telt de moeder. ,,Twee vreemde juf-
fen en ze moest haar beste vriendje 
achterlaten in groep twee.’’

Uiteindelijk zitten alle kinderen in de 
kring. Amber nog nasnikkend bij de 
juf op schoot.Het nieuwe schooljaar 
is begonnen. (Carla Zwart)

Deze meisjes wachten op de dingen die komen gaan

Lily Vo haalt Dick Vrij naar Noordzee

Kinderen aan het free fighten
IJmuiden aan Zee - ,,Niet op een 
kluitje gaan staan, neem de ruimte. 
Niet praten maar ga in de bokshou-
ding staan’’, roept Hans Nijman za-
terdagmiddag in paviljoen Noord-
zee. Tientallen kinderen doen mee 
aan een warming up. Hans Nijman 
is instructeur free fight bij Top Team 
Beverwijk. Wereldkampioen Dick 
Vrij en een aantal leerlingen van 
de sportschool zijn ook aanwezig, 
zij doen de kinderen voor hoe het 
moet. Lily Vo haalde hen naar IJmui-
den.
De kinderen maken stootbewegin-
gen, schopbewegingen en ze doen 
push-ups. Het gaat in een rap tem-
po en de kinderen doen allemaal 
fanatiek mee. ,,Wat zullen ze van-
avond allemaal lekker slapen’’, zegt 
een moeder die toe staat te kijken.
Daarna volgen nog een aantal de-
monstraties, de aanwezigen kijken 
geboeid toe. Bij de jongste leerlin-
gen gaat het er nog vrij rustig aan 

toe. Maar als Ausie L’ Houane Ouzg-
ni los gaat met Dick Vrij als spar-
ringpartner, is dat wel even anders. 
Hij heeft aan 44 wedstrijden meege-
daan en nog nooit verloren. Ausie 
gromt en snuift, je zou er bang van 
worden. Maar dat hoeft niet: ,,Het 
is niet de bedoeling dat jij je spar-
ringpartner in elkaar trapt, maar dat 
je elkaar waardeert. Respect, daar 
gaat het om’’, vertelt Hans Nijman 
aan de kinderen.
De groep gaat naar buiten: in het 
zand staat een heuse boksring. 
Hierin mogen de kinderen het stuk 
voor stuk opnemen tegen Ausie. Die 
laat de kinderen fanatiek hun gang 
gaan en gaat tot hun hilariteit zelfs 
knock out. Hierna is de demonstra-
tie free fight ten einde. De kinderen 
doen als cool down nog wat spel-
letjes op het strand en mogen met 
Dick Vrij op de foto. Zoals Cheeta 
(8), die sinds kort zelf ook aan free 
fight doet. Ze deed aan jazzdans, 

maar dat stopte tijdens de zomerva-
kantie. Om haar energie toch kwijt 
te kunnen, ging ze aan free fight 
doen bij Top Team Beverwijk. Ze 
vindt het leuk: ,,Het is handig als je 
je kunt verdedigen. Het is niet echt 
moeilijk, maar sommige dingen wel. 
Zoals het schoppen, dat moet je met 
de binnenkant van je been doen, dat 
is lastig.’’ Na de vakantie gaat ze niet 
meer dansen, ze wil verder met free 
fight.
Lily deelt cadeautjes uit aan de kin-
deren en geeft ze drinken en koek. 
Ondertussen liggen de hamburgers 
op de bakplaat en suddert de patat 
in de pan, voor de barbecue die de 
kinderen straks gaan verorberen.

Op zaterdag 6 september organi-
seert Lily Vo weer een feest voor de 
kinderen, met als thema Helden en 
Ridders. Op het strand bij paviljoen 
Noordzee, van 13.00 uur tot 15.00 
uur. (Carla Zwart) 

Een grote en een kleine free fighter: Dick Vrij met Cheeta

Donatie 
voor Galle
Velsen - Het universitaire Karapitiya 
Hospitaal in de Velsense zusterstad 
Galle op Sri Lanka heeft een com-
pressor- en pijpleidingensysteem 
voor medicinale gassen in gebruik 
genomen, welke door SOS-Velsen is 
geschonken. 
De donatie bedroeg rond de 27.000 
euro. Tot nu toe werden de gassen 
in stalen flessen vanuit Colombo 
naar Galle getransporteerd (110 ki-
lometer), wat veel tijd vergt en kos-
tenverhogend werkt. De flessen la-
gen en stonden overal verspreid in 
het ziekenhuis. De gassen worden 
nu verspreid door een pijpleidin-
gensysteem en dit is vooral belang-
rijk voor de spoedeisende hulp en 
intensive care. Met de compressor 
kan men nu zelf perslucht maken. In 
een recent ontvangen bericht meldt 
dr. Jayasekera dat het systeem in 
korte tijd al verschillende mensen-
levens heeft gered. 
Ook wordt door het ziekenhuis nog 
steeds herinnerd aan de grote tank 
met vloeibare zuurstof die in 2003 
door SOS-Velsen (in samenwer-
king met een Srilankaanse firma) 
geschonken is. Deze heeft na de 
tsunami vele honderden het leven 
gered. Op de foto de prijswinnaars met hun Oldtimers

Plensbuien tijdens 
toertocht Oldtimers
Santpoort-Noord - Afgelopen vrij-
dag reed de vriendengroep ‘Zweef-
zadel’ hun jaarlijkse toertocht op 
Oldtimerbromfietsen. 
Deze vriendengroep is begin 2007 
opgericht door Jack van Gool, Jo-
han van Houte, Toon van Wijnen en 
Michael Demmers. Het was de be-
doeling om, net als vorig jaar, een 
gezamenlijke tocht van 35 kilometer 
te maken, maar helaas gooiden de 
vele hoosbuien roet in het eten en 
werd de rit verkort naar 15 kilometer 
Doorweekt kwamen de deelnemers 
in de leeftijd van 16 tot ruim 70 jaar 
aan op het Burgemeester Weerts-
plantsoen in Santpoort. De hard-
draverij Santpoort had ervoor ge-
zorgd dat er op het plantsoen ruimte 
werd vrijgemaakt, zodat de deelne-
mers van de toertocht na afloop hun 
brommers konden uitstallen voor 

het publiek dat in groten getale de 
Oldtimers van bekende merken als 
Puch, Kreidler en Solex kon bewon-
deren. Tevens was er plaats voor een 
nagebouwde huiskamer uit de jaren 
’60 en uit de luidsprekers klonk mu-
ziek uit de jaren ’60 en ’70. 
Na het bekijken van de tientallen 
Oldtimers kon het publiek stem-
men op de ‘gaafste’ brommer, waar-
na de prijsuitreiking plaatsvond. In 
de rubriek ‘jaren 50’ ging de eerste 
prijs naar de heer van Sluis, tweede 
werd de heer Diemeer en derde de 
heer Dolman. De rubriek ‘jaren ’60’ 
werd gewonnen door de heer Schol, 
tweede werd Nico Hekkenberg en 
derde Derek Ter Berg. Tot slot de 
rubriek ‘jaren 70’ en daar werd de 
eerste prijs gewonnen door Marco 
Vogel, tweede werd Wim Boerebach 
en derde Daan Groeneveld. 

Vlooienmarkt
IJmuiden - Zaterdag 23 augustus 
wordt er op Plein 1945 in IJmuiden 
weer een gezellige vlooienmarkt ge-
houden van 09.00 tot 16.00 uur. Net 
als vorige maand zal het weer vol 
staan met tal van kramen met van 
alles en nog wat. Zoals antiek, curi-
osa, boeken, kleding, mooie en leu-
ke dingen uit grootmoeders tijd. Als 
u ook aan deze markt wilt deelne-
men dan kunt u bellen met 0255-
518380 of 06-42456182.

Fout in artikel over 
IJmond Reparatie
IJmuiden - In het artikel over de 
werkplaats IJmond Reparatie, dat 
vorige week in deze krant stond, 
is een fout geslopen. De naam van 
de eigenaar, die er na 44 jaar mee 
stopt, is verkeerd gespeld. Dat moet 
zijn: Tjeert Alderlieste.

Het is tijd voor u.

Heeft u ook zo 
genoten tijdens 
Dorpsfeest Santpoort?

Zie bericht elders in deze krant.

Start verkoop

Zie de advertentie
verderop in deze krant!

Deutz IJmuiden
bedrijfslocatie

Door de hevige regenval de afgelopen dagen kwam het viaduct bij het Pond-
plein weer onder water te staan. (www.kovanleeuwen.nl)

www.jutter.nl
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Burgerjaarverslag 2007: 

Wederom vooruitgang
Elke burgemeester in Nederland moet 
jaarlijks een burgerjaarverslag uitgeven. 
In het burgerjaarverslag rapporteert de 
burgemeester over die onderwerpen waarbij 
de gemeente en haar inwoners direct met 
elkaar in contact staan: de gemeentelijke 
dienstverlening en burgerparticipatie. In 
Velsen gebeurt er veel op deze gebieden. De 
afgelopen jaren zijn er veel verbeteringen 
doorgevoerd. Ook het burgerjaarverslag 2007 
bevat weer vooruitgang.  

Dienstverlening
De gemeente Velsen is ambitieus in haar plannen 
voor het aanscherpen van de dienstverlening. 
Om de toenemende stroom van vragen te 
kunnen verwerken, is de gemeente Velsen 
begonnen aan een modernisering hiervan. 
In 2007 is de basis gelegd voor dit nieuwe 
concept, waarin ook de verbeterpunten uit de 
voorgaande burgerjaarverslagen zijn verwerkt. De 
nieuwe wijze van werken zal van 2008 tot 2012 
stapsgewijs worden ingevoerd. 
Om  de gemeentelijke diensten nog toegankelijker 
te maken, zal de gemeente in 2008 gaan werken 
met een nieuw Klant Contact Centrum (KCC). 
Hier kan iedereen per telefoon, brief en email, 
maar ook rechtstreeks aan de balie terecht met 
vragen over uiteenlopende onderwerpen. Zo 
wordt het voor inwoners en bedrijven makkelijker, 
terwijl de gemeente tegelijkertijd meer kwaliteit 
kan leveren. 
Ondanks de tijd die gaat zitten in een zorgvuldige 
voorbereiding op deze veranderingen heeft 
de gemeente ook in 2007 de dienstverlening 
weten te verbeteren. Nadat in 2006 de 
dienstverlening aan de balie Publiekszaken 
werd verbeterd, is in 2007 onderzoek gedaan 
naar de klanttevredenheid bij ondernemers. 
De ondernemers bleken behoefte te hebben 
aan korte, gestroomlijnde procedures en één 
aanspreekpunt bij de gemeente. Met de invoering 
van een Ondernemersloket heeft Velsen hieraan 
willen voldoen. 
Op het domein van digitale dienstverlening 
volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo 
op. Landelijke afspraken verplichten gemeenten 

om eind 2007 65% van de gemeentelijke 
dienstverlening digitaal te kunnen afwikkelen. Al 
in 2006 en ook in 2007 voldeed Velsen hieraan. 
In 2007 is het aantal producten en formulieren dat 
via het digitaal loket op de gemeentelijke website 
(www.velsen.nl) beschikbaar is, verder uitgebreid.   

Participatie
Een actieve betrokkenheid van de samenleving 
is nodig om breed gedragen beleid te kunnen 
ontwikkelen. In Velsen werken bewoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties 
daarom vaak samen. 
In 2007 sprong een aantal participatietrajecten 
in het oog. Zo werd een geheel nieuw jeugd- en 
onderwijsbeleid opgesteld. De gemeente zocht 
hierin de samenwerking met vele organisaties 
en instellingen in Velsen: o.a. schoolbesturen, 
organisaties uit het jeugd- en welzijnswerk, 
(jeugd)gezondheidszorg en de politie. Per 
1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Een belangrijk 
onderdeel van deze wet vormt de participatie 
van bewoners en maatschappelijke organisaties. 
Om dit handen en voeten te geven, heeft de 
gemeente Velsen een beleidsplan voor vier jaar 
opgesteld: de nota “Iedereen voelt zich thuis in 
Velsen”. Ter voorbereiding op dit beleidsplan 
hebben de bewoners en maatschappelijke 
organisaties een grote rol gespeeld. Er 
zijn in totaal vier rondetafelbijeenkomsten 
georganiseerd. In 2007 werd ook de Wmo-raad 
offi cieel ingesteld als adviesraad. Deze bestaat 
uit tien leden die verschillende belangen- en 
cliëntenorganisaties in Velsen vertegenwoordigen. 
De vorm van rondetafelbijeenkomsten is ook 
succesvol toegepast bij het project Winkelcentrum 
IJmuiden. Samen met vertegenwoordigers van 
woningbouwcorporaties, winkeliers, MKB, de 
Kamer van Koophandel en met bewoners heeft 
de gemeente een nieuw plan opgesteld. Andere 
participatietrajecten uit 2007 zijn de Economische 
Agenda en de inrichting van het Stadspark. 
Het burgerjaarverslag 2007 bevat veel informatie. 
Inwoners of andere belangstellenden kunnen het 
complete burgerjaarverslag inzien op 
www.velsen.nl.

Ondertekening intentieverklaring 
nieuwbouw Imares
.

Afgelopen woensdag 6 augustus werd met de 
ondertekening van een intentieverklaring door 
Bik en Arnold Vastgoed Maatschappij en Imares, 
de eerste offi ciële stap naar de nieuwbouw in de 
IJmondhaven gezet.

In deze intentieverklaring is vastgelegd dat Imares 
en Bik en Arnold Vastgoed Maatschappij gezamenlijk 
werken aan planvorming vóór een voorlopig ontwerp 
met als uiteindelijk doel voor 31 december 2008 te 
komen tot een realisatie-overeenkomst.
De gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. 
feliciteren IMARES en Bik en Arnold Vastgoed 
Maatschappij met deze stap. Zij zien het als een 
mooi begin van een samenwerking die uiteindelijk 
moet resulteren in een aantrekkelijk en representatief 
gebouw in de IJmondhaven. Een plek waar IMARES 
ten volle haar ambities kan realiseren en die mogelijk 

kan uitgroeien tot een nationaal visserijcentrum. 
Sinds lange tijd is in IJmuiden het Nederlandse 
Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) gevestigd, 
dat een onderdeel is van Wageningen UR. In 2006 
is het RIVO opgegaan in een nieuw opgericht 
instituut Wageningen Imares, Institute for Marine 
Resources & Ecosystem Studies. Imares richt zich 
op strategisch en toegepast marien ecologisch 
onderzoek. Naast het voormalige RIVO is Imares 
samengesteld uit onderdelen van Alterra, het 
kennisinstituut voor een groene leefomgeving en de 
afdeling Ecologische Risico’s van TNO. 
De Raad van Bestuur van Wageningen UR heeft in 
2007 besloten de vestiging in IJmuiden te behouden 
en te bezien of een nieuwbouw mogelijk zou zijn. De 
nieuwe IJmondhaven biedt een goede mogelijkheid 
voor het realiseren van een representatief gebouw 
op een beeldbepalende, aansprekende locatie.

Linksvoor: Martin Scholten (Imares); rechtsvoor: Jos Mossinkhoff (Bik en Arnold Vastgoed Maatschappij); linksachter: 
Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden); rechtsachter: Arjen Verkaik (Wethouder Economische zaken)
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Velsenaren inspireren 
raadsleden!
De gemeenteraad staat aan het begin van 
het proces om de kunst- en cultuurnota uit 
2002 te actualiseren. In de afgelopen periode 
stond cultuur in het teken van verlevendiging 
van ons bestaan. Voor de komende periode 
stelt het college voor om het thema “Velsen 
inspireert” nader uit te werken in drie 
hoofdthema’s: educatie, participatie en 
historie.

Tevens begint hier het proces van de raad om 
zich door de inwoners te laten inspireren! De raad 
wil graag met inwoners van de gemeente Velsen 
spreken over ideeën rondom kunst en cultuur. De 
concept kadernota is besproken in het college en 
begin juni is een start gemaakt met het formele 
inspraaktraject. 
Naar verwachting zal de nota in september 
terugkomen in het raadsplein. De zomer is een 
mooie tijd om deze gesprekken te voeren en 
tegelijkertijd enkele culturele pleisterplaatsen te 
(her)ontdekken. 
U wordt van harte uitgenodigd aan deze 
buitengewone “vergadertafel”!

Met de gemeenteraadsleden op bezoek 
bij het Zee- en Havenmuseum
Om in een leerzame en historische omgeving met 
elkaar in gesprek te gaan over onder andere: de 
cultuurhistorie van IJmuiden, cultuureducatie, het 
belang van musea en alles wat verder ter sprake 
komt.

Wanneer?
Vrijdagmiddag, 15 augustus 2008, 15.00 uur bij 
het Museum aan de Havenkade 55 in IJmuiden. 
We starten het gesprek met rondleiding door 
het museum. We eindigen met een drankje in 
de koffi eruimte van het museum, alwaar we het 
gesprek gezamenlijk afronden. Om 17.00 uur 
beëindigen we deze buitengewone vergadertafel. 
De raadsleden hopen dan met veel inspiratie en 
goede ideeën naar huis te gaan. Het drankje is 
gratis! U hoeft zich niet aan te melden. Hiermee 
sluit de gemeenteraad de serie buitengewone 
cultuurvergadertafels af. Voor meer informatie 
kunt u website raadplegen of contact opnemen 
met de griffi e. Trudy Veninga, tel. 0255-567239/
567502 of per mail raadsplein@velsen.nl

Vanaf maandag 11 augustus zijn zowel de 
basisscholen als de scholen voor het voortgezet 
onderwijs weer gestart. Bij de start van het 
schooljaar zijn ook de campagneborden “De 
scholen zijn weer begonnen” in Velsen weer 
geplaatst. Achter deze tekst schuilt een vraag 
aan automobilisten en andere weggebruikers: 
houdt rekening met kinderen die weer naar de 
basisschool of het voortgezet onderwijs gaan.

Na de vakantie 
moet iedereen 
natuurlijk weer een 
beetje wennen aan 
het drukke verkeer. 
Kinderen zijn nog 
vol van de vakantie 
en het begin 
van een nieuw 
schooljaar. Veel 
kinderen lopen of 
fi etsen een nieuwe 
route naar een 
nieuwe school. U 
moet waarschijnlijk 
ook weer wennen 
aan schoolgaande 
kinderen in het 
verkeer. Met de 
campagne ‘De 
scholen zijn weer begonnen’ wil Veilig Verkeer 
Nederland u hierop attent maken. Want hoe meer 
rekening we houden met elkaar, hoe beter het is voor 
de verkeersveiligheid!
Met de campagne “De scholen zijn weer begonnen” 
wordt automobilisten gevraagd rekening te houden 
met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs 
die weer naar school gaan. Maar hoe gedragen 
kinderen zich eigenlijk in het verkeer? En wat kunt u 
doen als u in de auto zit? VVN geeft uitleg en tips.

Kinderen zijn geen mini-volwassenen
Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze kunnen veel dingen 
nog niet, bijvoorbeeld uit hun ooghoeken kijken. 
Of geluiden lokaliseren. Ze spelen een groot deel 
van de tijd en handelen impulsief. Daardoor doen 
ze soms onverwachte dingen. Ook hebben ze een 
langere reactietijd dan volwassenen en kunnen niet 
meteen alles toepassen wat ze geleerd hebben.

Wat kunnen kinderen in het verkeer?
• Kinderen gaan fi etsen vanaf hun vijfde jaar. In 

het begin slingeren ze daarbij erg, vooral als ze 
achteromkijken of langzaam fi etsen.

• Vanaf hun zesde jaar kennen kinderen de 
functie van een trottoir, een zebrapad en een 
verkeerslicht (rood is stoppen, groen is veilig).

• Tot hun achtste of negende jaar kunnen kinderen 
gevaren niet zien aankomen.

• Tussen hun tiende en veertiende jaar 
onderschatten vooral jongens de snelheid. 
Daardoor kunnen ze plotseling, vlak voor 
naderende voertuigen, oversteken.

• Vanaf hun tiende jaar kennen kinderen de meest 
basale verkeersregels en -borden.

• Kinderen zijn klein en kunnen niet over een auto, 
een struik of een kliko heen kijken. Ze missen het 
overzicht dat volwassen wel hebben.

Dat betekent dat kinderen
• Soms onverwacht oversteken, bijvoorbeeld als ze 

een vriendje aan de overkant zien.
• Niet altijd voorrang verlenen als dat eigenlijk zou 

moeten.
• In hun spel plotseling de weg op kunnen rennen.
• Soms achter een obstakel op kunnen duiken.
• Op de fi ets onverwachts kunnen uitwijken of af 

kunnen slaan zonder richting aan te geven. 

Hoe kunt u rekening houden met kinderen?
• Nader kruispunten langzaam; dan heeft u tijd om 

op onverwachte situaties te reageren. 
• Haal kinderen in met een veilige afstand en 

snelheid.
• Wees voorbereid op onverwachte acties van 

kinderen: kijk nog een keer extra als u in de buurt 
van de school of van een schoolroute bent.

• Breng zelf uw kinderen met de fi ets of lopend 
naar school.

• Op uw hoede zijn en uw snelheid aanpassen, 
vooral in de omgeving van scholen, zorgt voor 
een grotere veiligheid van kinderen in het verkeer.

Wat kunt u als ouder(s) doen?
• U kunt uw kind voorbereiden op de risico’s die het 

loopt op weg van en naar school. Samen kunt u 
de belangrijkste verkeersregels doornemen en de 
route van en naar school verkennen. Als uw kind 
oud genoeg is om te fi etsen, dan kunt u samen 
naar school gaan fi etsen. Uiteindelijk is uw zoon 
of dochter oud genoeg om het alleen te doen. 

• Goede refl ectie op de kleding is naast 
fi etsverlichting belangrijk om gezien te worden.

• Breng uw kinderen niet of zo min mogelijk met de 
auto naar school. U brengt met de auto andere 
kinderen in gevaar, omdat de drukte en chaos 
rondom school door autogebruik toeneemt. 
Wanneer u ver van de school woont, parkeer dan 
de auto niet in de straat van de school, maar een 
stukje van de school vandaan. U kunt samen het 
laatste stuk lopen.

Wat kunnen kinderen zelf doen?
Wil je veilig van en naar school? Dan heeft Veilig 
Verkeer Nederland voor jou ook een aantal tips:
• Ga ruim op tijd van huis. Dan hoef je je niet te 

haasten en kun je beter opletten.
• Neem je bagage veilig mee, onder stevige 

snelbinders, in een fi etstas of in een rugzak. Hang 
nooit een tas aan het stuur.

• Sla je linksaf met de fi ets? 
 Kijk altijd eerst achterom.
• Ga nooit vlak voor een auto langs.
• Rood licht betekent stoppen!
• Doe geen MP3-speler op, dan hoor je niks.
• Fiets je in de groep? Stoei niet en let op elkaar.
• Houdt op een drukke weg allebei je handen stevig 

aan het stuur.
• Ga nooit naast een vrachtwagen fi etsen. Blijf er 

liever op ruime afstand achter. Dat is veel veiliger.

De scholen zijn weer begonnen
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De beoogde bouwlocatie.
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Vergoeding kosten voortgezet 
onderwijs 2008/2009
Een regeling voor de minima
De gemeente velsen kent een regeling voor 
vergoeding van studiekosten: de Regeling 
tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Deze 
bijzondere bijstandsregeling is speciaal bedoeld voor 
de mensen met lagere inkomens, die kinderen tot 18 
jaar op het voortgezet onderwijs hebben.

Wat zijn indirecte schoolkosten?
Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast 
de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het 
boekengeld. 
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de 
ouderbijdrage, schoolactiviteiten (bv. schoolreis of 
werkweek) en bijkomende kosten, zoals materiaal, 
gereedschap, een boekentas, papier en schrijfgerei, 
een fiets. Per kind kunt u voor een schooljaar 
maximaal € 270,- ontvangen. 
U moet kunnen aantonen dat u de kosten hebt 
gemaakt. Het is dus verstandig de betalingsbewijzen 
te bewaren.

Welke voorwaarden?
Uw kind moet op het voortgezet onderwijs zitten en 
op de datum van aanvraag jonger zijn dan 18 jaar.
U komt voor het totale bedrag in aanmerking als uw 
netto-inkomen minder dan 10% boven het minimum 
ligt. Die grens is: 
• voor gehuwden en samenwonenden 

1.336,27* per maand
• voor alleenstaande ouders 

1.202,65* per maand. 

ligt uw inkomen iets boven deze bedragen, dan 
komt u misschien nog voor een deel van het bedrag 
van 270,- in aanmerking. In alle gevallen geldt, 
dat uw vermogen (zoals contanten, spaargeld, 
banksaldo) niet meer dan 10.650,-* mag bedragen.
* bedragen per 1 juli 2008

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?
De tegemoetkoming indirecte schoolkosten kan 
het hele schooljaar, waarop deze betrekking heeft, 
worden aangevraagd. 
U kunt telefonisch het speciale aanvraagformulier 
opvragen. Het telefoonnummer is 0255-567200 
(bellen tussen 9.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 
16.00 uur). ook kunt het formulier zelf bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1, IJmuiden ophalen of 
bij het loket bijzondere bijstand.
na volledige invulling en ondertekening stuurt u het 
terug en u ontvangt zo snel mogelijk bericht. vergeet 
niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen, want 
dat zou de behandeling onnodig vertragen.
Cliënten van sociale Zaken krijgen het formulier 
thuisgestuurd. 

Vergoeding voor computer
Weet u dat u een vergoeding kunt krijgen voor de 
noodzakelijke aankoop van een computer voor uw 
kind op het voortgezet onderwijs? voorwaarde is dat 
u een laag inkomen hebt (zie de grenzen hierboven) 
en dat u nog geen computer in huis hebt. voor 
meer informatie kunt u terecht op het genoemde 
telefoonnummer en adres.

Sociale Zaken houdt 
spreekuren in de wijk
Om de dienstverlening verder te verbeteren 
gaat Sociale Zaken wijkspreekuren houden. 
Het doel is de producten en diensten dichter 
bij de burgers te brengen en de drempel om 
een aanvraag in te dienen te verlagen. De 
spreekuren worden maandelijks in een aantal 
dienstencentra gehouden.

vaak blijkt dat mensen met een laag inkomen 
uit onwetendheid, uit schaamte of vanwege de 
ingewikkelde procedures geen aanvraag doen 
voor bijzondere bijstand. sociale Zaken probeert 
dat op allerlei manieren te doorbreken. Zo is er 
heel veel informatie te vinden op internet 
www.velsen.nl, ga naar productencatalogus). ook 
is er een dagelijks inloopspreekuur van 9.00 tot 

12.00 uur in de hal van het stadhuis. en vorig jaar 
is de formulierenbrigade van start gegaan met het 
verstrekken van informatie en hulp bij het invullen 
van formulieren.
vanaf augustus 2008 komt daar een maandelijks 
spreekuur in een aantal dienstencentra bij. U 
kunt hier vrij binnenlopen en u laten voorlichten 
over de mogelijkheden van de bijzondere 
bijstand en andere gemeentelijke regelingen. Het 
wijkspreekuur is vooral bedoeld voor de ouderen 
die in de omgeving van het dienstencentrum 
wonen. maar ook andere mensen zijn natuurlijk 
welkom.

Het schema voor de wijkspreekuren van sociale 
Zaken is als volgt:

Dienstencentrum Spreekuur van 13.30 tot 15.00 uur

Zeewijk en Duinwijk elke vierde woensdag van de maand vanaf augustus
Zeewijkplein 260 IJmuiden

De Hofstede elke derde woensdag van de maand vanaf augustus
Aletta Jacobsstraat 227 velserbroek

Watervliet elke eerste woensdag van de maand vanaf september
Doelmanstraat 34 velsen-noord

De Moerberg elke tweede woensdag van de maand vanaf september
Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden

Van links naar rechts: Elly van der Ree, Diana Steffens, Jacob Bron en Yvon-
ne Thierry

Schouwburg deelt prijzen uit
Blij met gratis abonnement
IJmuiden – Nog even, dan be-
gint het nieuwe theaterseizoen in 
de Stadsschouwburg Velsen weer. 
Dit wordt het seizoen van de dans. 
En dat begint gelijk al goed, met de 
musical Fame, die als eerste te zien 
zal zijn op 28, 29 en 30 augustus.
De nieuwe programmagids kwam 
in april uit en wie voor 29 juni, de 
finale van de EK-voetbalwedstrijd, 
een kaart voor een voorstelling re-
serveerde, maakte kans op een leu-
ke prijs. Deze actie was bedoeld om 
mensen naar de schouwburg te lok-
ken. Maar veel abonnementhouders 
bestelden toch wel kaarten en de-
den zonder dat ze het wisten mee. 
Zij waren dan ook blij verrast. Vori-
ge week woensdag waren de win-
naars te gast in de schouwburg, 
om uit handen van directeur Jacob 
Bron hun prijs in ontvangst te ne-
men. De derde prijs was voor El-
ly van der Ree uit IJmuiden, zij won 
twee plaatsbewijzen voor een voor-
stelling van Bert Visscher. De twee-
de prijs ging naar iemand die dage-
lijks in de Stadsschouwburg aanwe-
zig is. Diana Steffens, ook uit IJmui-
den, zorgt er als interieurverzorgster 
voor dat alles er steeds spic en span 
uitziet. Zij kreeg twee plaatsbewij-
zen voor de voorstelling van Jochem 
Myjer. ,,De mensen zullen wel den-
ken’’, zegt ze wat bedenkelijk. ,,Het 
is toch echt eerlijk gegaan’’, verze-
kert Jacob Bron haar. ,,Ik vind het 
juist wel een mop, dat uit al die dui-
zenden namen nu net de jouwe naar 
voren komt.’’
Yvonne Thierry – van der Schans uit 

Velsen-Noord was op een zondag 
samen met haar man teruggekomen 
van een heerlijke vakantie in Span-
je. Een dag later was het een drui-
lerige maandag en Yvonne bedacht, 
dat het wel weer even wennen was 
in Nederland. Ze was blij, dat ze bij 
de schouwburg kaarten had besteld 
voor het optreden van een Spaan-
se dansgroep en een Spaanse zan-
geres. Kon ze nog even nagenieten 
van die zonnige Spaanse sfeer. Even 
later ging de telefoon en werd haar 
verteld, dat ze een gratis abonne-
ment had gewonnen. Ook Yvonne 
wist niet dat ze meedeed aan de ac-
tie en is bijzonder blij met haar prijs. 
,,Ik kom altijd graag in de Stads-
schouwburg Velsen. Al bij het mo-
ment van binnenkomen krijg je het 
gevoel, dat je er echt even uit bent. 
En iedereen is hier altijd vriendelijk’’, 
zegt Yvonne. ,,Van mij mag het nieu-
we theaterseizoen beginnen, ik heb 
er zin in.’’ (Carla Zwart)

Burgemeester Cammaert krijgt een vredesvlag overhandigd

Vrouwen voor Vrede IJmond 
werven Mayors for Peace
IJmuiden – Woensdag 13 augustus 
was het precies 63 jaar geleden, dat 
de atoombom op Hiroshima viel en 
heel veel slachtoffers maakte. Bur-
gemeester Akiba van Hiroshima is 
een campagne gestart en hij riep 
burgemeesters over de hele wereld 
op om Mayors for Peace te worden 
en zo de campagne te steunen, met 
als doel om tot een totale afschaf-
fing van kernwapens te komen. On-
geveer 2230 burgemeesters uit 130 
landen doen al mee. Uit Nederland 
zijn dat er 38, onder andere bur-
gemeester Job Cohen van Amster-
dam en Ivo Opstelten van Rotter-
dam. Vrouwen voor Vrede IJmond 
wil graag dat de burgemeesters uit 
de IJmond zich bij deze groep scha-
ren, om zo te ijveren voor een nucle-
aire ontwapening.
Vorige week woensdag werden zij 

ontvangen door de Velsense burge-
meester Peter Cammaert en kregen 
zij de gelegenheid om uitleg te ge-
ven. De burgemeester luisterde vol 
belangstelling en zei na afloop dat 
hij het een goed initiatief vond en er 
voorstander van was om ook Mayor 
for Peace te worden. Daarna kreeg 
hij nog een vredesvlag van de vrou-
wen overhandigd.
,,Er is veel in beweging binnen de 
gemeente, op het gebied van vrede, 
veiligheid en ontwikkelingssamen-
werking’’, vertelt Cammaert. ,,Bin-
nenkort behandelt de raad een no-
ta met millennium doelen. Ik vind, 
dat dit initiatief daar ook op hoort.’’ 
Dat zal dit najaar plaatsvinden en de 
Vrouwen voor Vrede IJmond krijgen 
dan de gelegenheid om de gemeen-
teraad uitleg te geven over de May-
ors for Peace. (Carla Zwart)

Links op de foto is Tamara te zien, de rechtse is Sarah

Flessenpost bij de pier
IJmuiden aan Zee – Het echtpaar 
Bep en Jaap Petrusma uit Amers-
foort hebben sinds drie jaar een 
caravan, die op camping De Duin-
doorn staat. Ze komen er graag en 
zijn dan regelmatig op het strand te 
vinden. Afgelopen maandag maak-
ten ze een strandwandeling en 
daarbij vonden ze vlakbij de pier 
flessenpost.
De brief in de fles bleek van twee 
Duitse vriendinnen uit Wiederbrüch-
ten te zijn: Sarah (16) en Tamara 
(14). Ze hadden een foto bijgeslo-
ten. De fles was overboord gezet op 
21 juli, op een ferry tussen Engeland 
en Frankrijk. In de brief, die in het 
Engels geschreven was, stond dat 
ze dezelfde brief ook in een ande-
re fles overboord gegooid hadden. 
Zo hadden ze meer kans dat de fles 

gevonden werd. Sarah schreef ver-
der nog dat ze van lezen en muziek 
houdt en dat ze dol is op zwemmen. 
Tamara leest ook graag en telefo-
neert veel. En ze is gek van paar-
den, ze wil in de toekomst een eigen 
paard. De meiden schreven verder 
dat ze hoopten dat de flessenpost 
gevonden zou worden en dat ze dan 
antwoord zouden krijgen.
Bep Petrusma gaat zeker terug 
schrijven: ,,Ik vind het heel bijzon-
der. Ik wacht totdat jullie week-
blad uitkomt, dan voeg ik het arti-
kel bij de brief.’’ De meiden stuur-
den ook een emailadres mee. ,,In de 
caravan hebben wij natuurlijk geen 
computer. Maar als we weer thuis in 
Amersfoort zijn, dan ga ik zeker pro-
beren om via Internet in contact met 
ze te komen’’, aldus Bep. 

Afsluiting activiteiten Velserduin
IJmuiden - Vrijdag 8 augustus vond 
de afsluiting plaats van de zomer-
festiviteiten in Zorgcentrum Velser-
duin in IJmuiden.
Een volle zaal zong vrolijk mee met 
de muziek van het duo De Belan-
da’s. 
Dit duo weet de juiste snaar te ra-
ken bij het aanwezige publiek waar-
bij ook Ria Alberti, de moeder van 
Willeke, aanwezig was. 

Het eerste deel voor de pauze heeft 
altijd een Indisch tintje. Liedjes zoals 
Sarina en Nina Bobo zijn geen on-
bekende voor de mensen. 

Na een korte onderbreking werden 
ook de liedjes van Marianne Weber, 
Jan Smit meegezongen, Ketelbinkie 
van Frans van Schaik en het mooie 
lied ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld 
maakten de zaal muisstil. 

Reunie bij VSV 
damesvoetbal
Velserbroek - Wat in 1970 als een 
geintje is ontstaan,  tussen de vrou-
wen van de heren voetballers bij 
V.S.V. is uitgegroeid tot een volwaar-
dige afdeling binnen de vereniging. 
Wie had toen ooit kunnen bedenken 
dat er 38 jaar later meer dan 100 da-
mes en meisjes aan het voetballen 
zijn bij V.S.V. Eigenlijk zouden we 
deze meiden voor hun lef moeten 
bedanken, want wie dacht er nu aan 
damesvoetbal in de vorige eeuw ?s
Om al deze dames nog eens bij el-
kaar te laten komen gaat  V.S.V. 
een reünie organiseren op zaterdag 
1 november 2008. Het wordt een 
feestavond met DJ Fantasie. Alle 
voetbalsters, leiders, trainers, spon-
sers en alle andere die betrokken 
zijn geweest bij het  damesvoetbal 
in de periode 1970 tot 2000 zijn van 
harte welkom! Aanmelden voor de-
ze avond kan bij  Joke van Wetering 
via jokevanwetering@planet.nl 

Drugsdealster
Haarlem - Oplettend personeel 
van een uitgaansgelegenheid in de 
Kromme Elleboogsteeg heeft in de 
nacht van vorige week vrijdag op za-
terdag omstreeks 03.00 uur een 19-
jarige Amsterdamse aangehouden. 
Personeelsleden hadden gezien hij 
zij drugs verhandelde. Ze is overge-
dragen aan de politie. Er is proces-
verbaal tegen haar opgemaakt.

Formulierenbrigade Velsen
Tegemoetkoming
indirecte schoolkosten
Velsen - De gemeente Velsen kent 
een regeling voor vergoeding van 
studiekosten. Het gaat hierbij om 
de regeling tegemoetkoming indi-
recte schoolkosten. Deze bijzonde-
re bijstandsvoorziening is speciaal 
bedoelt voor ouders met een laag 
inkomen, die kinderen hebben op 
het voortgezet onderwijs. Indirec-
te schoolkosten zijn kosten die ge-
maakt worden voor allerlei bijko-
mende uitgaven naast de onder-
wijsbijdrage en schoolkosten zo-
als het boekengeld. Denk hierbij 
aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld 
schoolreisje of werkweek) en bijko-
mende kosten zoals een boekentas, 
materiaal of een fiets.
Er geldt een maximale vergoeding 
van 270, 00 euro per schooljaar. Er 
moet wel kunnen worden aange-
toond dat de kosten zijn gemaakt. 
Het is dus verstandig om de beta-

lingsbewijzen te bewaren.
Via het formulier bijzondere bijstand 
voor indirecte schoolkosten kan de 
tegemoet komint worden aange-
vraagd. Het formulier is te verkrijgen 
via de gemeente of via de Formulie-
renbrigade Velsen. 
De Formulierenbrigade Velsen kan 
samen met de aanvrager kijken of 
deze in aanmerking komt voor de-
ze tegemoetkoming. Ook kunnen zij 
helpen bij het aanvragen van de te-
gemoetkoming indirecte schoolkos-
ten.
De Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg, gebouw ‘de Delta’, 
Rijnstraat 2 in IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00 tot 17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en via de 
e-mail: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. 
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INLOOPMIDDAG HERINRICHTING PONTWEG

De gemeente Velsen organiseert een inloopmiddag over de herinrichting 
van de Pontweg. Deze inloopmiddag wordt gehouden op maandag 
25 augustus 2008, van 16.00 tot 18.00 uur in gebouw ‘De Watervliet’, 
Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord. Deze inloopmiddag is informatief 
en betreft géén inspraak.

In het laatste kwartaal van 2007 is het inspraakdocument ‘Aanpassingen 
Verkeersstructuur Velsen-Noord’ opgesteld. Na de inspraakprocedure is 
in april 2008 onder andere besloten de Pontweg tussen de Grote Hout- 
of Koningsweg en de Concordiastraat af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. Naar aanleiding van dit besluit is een ontwerp gemaakt voor 
de reconstructie van de gehele Pontweg.

De Pontweg zal tussen de pont en de Noordersluisweg worden opgeknapt. 
Dit betekent dat de fietspaden en de rijbaan opnieuw geasfalteerd 
worden en het voetpad opnieuw van tegels wordt voorzien.

Het gedeelte tussen de Noordersluisweg en de Grote Hout- of Konings-
weg zal afgesloten worden voor autoverkeer. Hier komen nieuwe (brom)- 
fietspaden en een voetpad.

Tot slot wordt de situatie Grote Hout- of Koningsweg/Stratingplantsoen/ 
Duinvlietstraat opgeknapt.

Het definitieve ontwerp is ook te bekijken op www.velsen.nl.

AANVULLING OP BELEIDSPLAN WINDTURBINES (2005) 
T.A.V KLEINE INDIVIDUEEL GEPLAATSTE WINDTURBINES

Het Beleidsplan Windturbines (2005) geeft locaties aan waar de gemeente 
medewerking zal verlenen aan particuliere initiatieven voor de plaatsing 
van grote windturbines (masthoogte > 65 meter) in lijn- en cluster-
opstellingen. De plaatsing van kleine, individueel opgestelde wind-
turbines wordt in dit plan afgewezen.

In haar Milieubeleidsplan 2008-2012 (2007) formuleert de gemeente de 
doelstelling dat zij waar mogelijk initiatieven stimuleert op het gebied 
van onder andere duurzame energie. Dergelijke initiatieven kunnen kleine, 
individueel geplaatste windturbines met een masthoogte kleiner dan 
30 meter betreffen.

De notitie ‘Aanvulling op Beleidsplan Windturbines (2005)’ onderzoekt 
mogelijke locaties en de voorwaarden waaronder plaatsing van kleine 
windturbines binnen de gemeente in aanvulling op het beleidsplan 
mogelijk kan worden gemaakt.

Wilt u het plan inzien?
De notitie ‘Aanvulling op Beleidsplan Windturbines (2005)’ ligt met 
ingang van vrijdag 15 augustus 2008 gedurende vier weken (eindigend 
op vrijdag 12 september 2008) voor eenieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is op maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van de notitie 
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden, gedu-
rende de gebruikelijke openingstijden. De notitie zal gedurende deze 
periode eveneens op de internetsite van de gemeente worden gepubli-
ceerd. Deze is hier te vinden onder het kopje ‘Velsen actueel’.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden.

IJmuiden, 14 augustus 2008

VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE 
BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële 
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoons-
gegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig 
is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partner-
schap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal 
automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzon-
dere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voorzover 
dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die 
automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen 
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basis-
administratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties 
wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doel-
einden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. 
In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u 
beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. 
Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens 
verzoe ken.

Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden 
(zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil 
uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor 
in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor de 
bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde 
vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk (met een kopie van uw legitimatie) 
verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u 
uit de basisadministratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek 
heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens 
zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan, schriftelijk 
met een kopie van uw legitimatie voor uzelf en uw minderjarige kind(eren), 
een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u 
dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opge-
nomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan 
contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

U kunt ook een afschrift van uw persoonslijst opvragen. Dit kost € 6,19 
incl. portokosten.
Voor meer informatie zie ook: www.velsen.nl

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening 

kapvergunning
Ladderbeekstraat e.o.  1 wilgenboom 12 augustus 2008

6 sparren 
17 coniferen 
1 roodbeuk 
2 hulstbomen 
1 perenboom 
1 sering 
17 bomen 
(onbekend soort)

Melklaan 2 1 boom 12 augustus 2008
Driehuizerkerkweg 13 1 eikenboom 12 augustus 2008
Koningin Wilhelminakade 237 1 conifeer 12 augustus 2008
Wijk aan Zeeërweg 4 1 prunus en 1 den 12 augustus 2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen 
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, 
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-201-2008 Kaarweg 20 te IJmuiden; het vergroten van een loods
BP-202-2008 Hoofdstraat 75 te Santpoort-Noord; het veranderen en ver-

groten van een woning (begane grond, 1e en 2e verdieping)
BP-203-2008 Hagelingerweg 58 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-204-2008 Hagelingerweg 60 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-205-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van een woning

BP-206-2008 Staalstraat 74 en 76 te Velsen-Noord; het veranderen 
van een kantoor en bedrijfsunit tot kantoor

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-263-2008 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

erfafscheiding
BL-264-2008 Linie 35 te Velserbroek; het oprichten van een berging
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 21 augustus 2008.
BL-256-2008 Hoofdstraat 58 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning
BL-261-2008 Brederoodseweg 70 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw en het 
oprichten van een berging

BP-193-2008 Grahamstraat 25 t/m 93 te IJmuiden; het oprichten van 
een basisschool en 32 appartementen

BP-194-2008 Brederoodseweg 71 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 
vergroten van een woning met een serre en een kelder

BP-195-2008 Zadelmakerstraat 42 te Velserbroek; het gewijzigd uitvoe-
ren van BP-2-2008 (het veranderen van bedrijfsruimte in 
een sportcentrum)

BP-199-2008 Meidoornstraat 25 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een woning met een dakopbouw

BP-200-2008 Strandweg 80 te IJmuiden; het vernieuwen van veiligheids-
bordessen t.b.v. bestaande silo’s

BP-201-2008 Kaarweg 20 te IJmuiden; het vergroten van een loods
BP-202-2008 Hoofdstraat 75 te Santpoort-Noord; het veranderen en ver-

groten van een woning (begane grond, 1e en 2e verdieping)
BP-203-2008 Hagelingerweg 58 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-204-2008 Hagelingerweg 60 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-205-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-206-2008 Staalstraat 74 en 76 te Velsen-Noord; het veranderen 

van een kantoor en bedrijfsunit tot kantoor
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
AL-1-2008 Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid; het aanleggen 

van een uitweg naar de Velserenderlaan (nabij 
Middenduinerweg 89)

BL-165-2008 Zeeweg 265 te IJmuiden; het plaatsen van een erfafscheiding
BL-262-2008 P.C. Hooftlaan 54 te Driehuis; het oprichten van een berging
BP-371-2007 Eikenstraat, Zandersstraat, Popelstraat en Velserduin-

weg ong. te IJmuiden; het oprichten van 33 eengezins-
woningen, 32 appartementen en 2 garages

PS-28-2008 P.C. Hooftlaan 27 te Driehuis; verzoek starten vrijstellings-
procedure voor aan huis gebonden beroep (grafisch 
ontwer pen)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 15 augustus t/m 25 september 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-9-2008 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het oprichten van een 

berging en het herinrichten van een tuin
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 15 t/m 28 augustus 2008 
ter inzage.
BL-239-2008 J.T. Cremerlaan 6 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
PS-29-2008 Platbodem 36 te Velserbroek; verzoek starten vrijstellings-

procedure voor aan huis gebonden beroep (grafisch 
ontwer pen)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
B2-10-2008 Scheldestraat 93 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een bovenwoning met een uitbouw
BL-136-2008 Stelling 25 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging, 

een houtopslag, een garage en een erfafscheiding
BL-149-2008 Hagelingerweg 183 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een berging
BP-18-2008 Wijkerstraatweg 249 te Velsen-Noord; het veranderen van 

een showroom/kantoor in 2 appartementen
BP-83-2008 Moerbergplantsoen en Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden; 

het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-119-2008 Platbodem 201 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van een basisschool (De Ark)
BP-140-2008 Strandweg ong. te IJmuiden; het oprichten 16 bedrijfsunits
BP-150-2008 Sportlaan 7 0024 te Santpoort-Zuid; het vernieuwen van 

een berging
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-79-2008 Planetenweg 152 te IJmuiden; het verwijderen van asbest-

houdende vloerbedekking in de keuken
SL-80-2008 Driehuizerkerkweg 123 te Driehuis’; het verwijderen van 

asbesthoudende brandschotten
SL-83-2008 Eenhoornstraat 89 te IJmuiden; het verwijderen van een 

asbesthoudend vloerzeil
SL-84-2008 Visseringstraat 11 te IJmuiden; het slopen van een bedrijfs-

gebouw
SL-85-2008 Kruisberglaan 269 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het 

huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl 
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester en Wethouders 
terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs-
secretariaat , telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord 
kunt u zich wenden tot wethouder AnneMieke Korf

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie 
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), ver-
keer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning 
kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid (jeugdzorgketen), 
openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek: Postbus 39, 2080 AA Sant-
poort-Zuid.
Dagtocht op donderdag 18 septem-
ber: via het Gooi naar de Utrechtse 
heuvelrug met koffie en gebak, be-
zoek kaasboerderij, met lunch. Op-
stappen Santpoort-Zuid, Noord en 
Hofstede. Kosten 32 euro. Info: Ly-
dia van der Tuin, 023-5381221 of e-
mail: l.vandertuin@versatel.nl

ANBO Afdeling IJmuiden, Drie-
huis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig 
verzorgde reis met MS Prinses Juli-
ana over de Moezel en de Rijn. Van 
IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot 
en met zaterdag 25 oktober. Er zijn 
nog enkele plaatsen. Inlichtingen: 
06-22197237.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Tot 1 september is de stichting in 
verband met vakantieperiode geslo-
ten. Gedurende deze periode kunt u 
met bovenstaand telefoonnummer 
bellen (overdag) of schriftelijk via 
het bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tiffa-
ny, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen wel-
kom voor computerles. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels. U kunt contact op-
nemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten van 
een 3-gangen a la carte menu in-
clusief drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor op-
geven. Kosten 15,- per seizoen. In-
ternetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Zomerkienavond om 19.00 uur.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Elke laatste woensdagmiddag  
van de maand inloopspreekuur tus-
sen 13.30 en 15.00 uur voor bijstand 
met ambtenaar Aad Wanmaker.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. 
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Zomerfeest op woensdag 20 au-
gustus van 16.30 tot 20.00 uur. Met 
uitgebreid buffet en muzikaal optre-
den Mieke van Ingen. Kaarten kos-
ten 7,50 euro.
Open tafel start op 5 september 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 4,50.
Restaurant is weer gestart op 4 au-
gustus.
Expositie van mevrouw A. Meine-
ma. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is  
op zoek naar vrijwillige medewer-
kers voor de open tafel, die het leuk 
vinden een keer per week voor een 

grote groep senioren te koken, te 
helpen bij voorbereiding, uitserve-
ren van de maaltijd en/of te helpen 
bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Menu van de dag: Capucijners op 
zeemans wijze. Woensdag 20 au-
gustus. Aanvang 12.30 
Optreden ‘Het koor Dolorosa’, zon-
dag 24 augustus om 14.30 uur.
Filmavond over Oud IJmuiden. 
Maandag 25 augustus om 18.30 
uur. 
Woensdag 27 augustus creatieve 
middag om 14.30 uur.
Menu van de dag: Visschoteltje 
van Jamie Oliver. Donderdag 28 au-
gustus. Aanvang 12.30 uur. 

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. 
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis naar Riga Ranch, Vliegveld 
Hilversum en het Rietmuseum Eem-
nes. Dinsdag 19 augustus, kosten 
37,50 euro.
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. Geheel verzorgd 350 euro, 
excl. reis- en annuleringsverzeke-
ring. Alleen nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

Het buurthuis is op zoek naar een aantal docenten en vrijwilligers. Zij zoe-
ken voor een sportactiviteit en fietslessen voor allochtone vrouwen een 
docente. Voor de kinderboerderij zoeken zij versterking van het team. Voor 
de kinderactiviteiten op woensdag- en vrijdagmiddag zoeken zij vrijwilli-
gers die wekelijks of tweewekelijks willen helpen bij één van de activitei-
ten. Ook stagiaires zijn van harte welkom.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl

Vanaf 18 augustus start ambulant jongerenwerker Alexander van de Pie-
terman weer met zijn wekelijkse spreekuur. Elke maandagavond van 18.00 
tot 19.00 uur. Alexander is ook via 06-23933790 of ambulant@jcdekoe.nl.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag 
in Velserbroek, Santpoort-Zuid, 
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord 
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Binnenkort officiële opening
Praktijk voor osteopathie:
een andere tak van therapie
Driehuis – Dit najaar is er de offici-
ele opening van de praktijk voor os-
teopathie aan de Schaepmanlaan 
10, waar Arjen Germans samen met 
anderen werkzaam zal zijn.
Arjen leerde vier jaar voor fysiothe-
rapeut, daarna volgde hij nog eens 
een zes jaar durende studie oste-
opathie. Een toenemende behoef-
te aan nieuwe behandelmethodes 
deed hem hiertoe besluiten. Osteo-
pathie kijkt niet naar de beperkin-
gen, maar juist naar de mogelijkhe-
den. Vorig jaar studeerde hij af en 
vorige maand startte hij samen met 
Robert Dekker Osteopathie Drie-
huis, onderdeel van Regionaal Col-
lectief Osteopathie.
Niet iedereen zal direct weten, wat 
osteopathie nu precies inhoudt. 
Terwijl al veel mensen met klach-
ten daar baat bij hadden. Osteopa-
thie is een manuele vorm van ge-
neeskunde, die er op gericht is al-
le weefsels van het lichaam in be-
weging te brengen en te houden. In 
de beweging van cellen, weefsels, li-
chaamsvloeistoffen en energiestro-
men schuilt de kracht van het zelf-
genezend vermogen, dat elk mens 
van nature heeft. Manueel betekent 
ook, dat bij behandeling alleen de 
handen worden gebruikt, geen ap-
paraten of medicijnen. 
Osteopathie bestrijkt een heel breed 
vlak, anders dan bijvoorbeeld fysio-
therapie. Dat is vaak direct gericht 
op pijnbestrijding, heel lokaal. Bij 
osteopathie wordt verder gekeken 
naar de oorzaak en naar het hele le-
venspatroon. Er wordt dieper op de 
klacht ingegaan. Veel mensen leven 
met chronische of regelmatig terug-
kerende klachten die niet makke-
lijk te behandelen zijn, zoals chro-
nische (lage) rugpijn, uitstralende 

pijn in arm of been, migraine, whip-
lash, slechte darmwerking of buik-
pijn. Soms zijn deze mensen ‘uit-
gedokterd’ en wordt er gezegd dat 
ze er maar mee moeten leren leven. 
Juist deze mensen zijn bij een os-
teopaat aan het goede adres. Die is 
opgeleid om op zoek te gaan naar 
de oorzaak van de klacht. Chroni-
sche rugpijn bijvoorbeeld kan ook 
wel eens liggen in een vastzittend 
gewricht in schedel, wervelkolom of 
voet. En zo kan een enkelblessure 
jaren later rug- of hoofdpijn veroor-
zaken, terwijl een val op het staart-
botje weer veel later voor migraine 
of duizeligheid kan zorgen. Bij os-
teopathie wordt niet alleen de re-
gio onderzocht waarin de klacht op-
treedt, maar het hele lichaam en er 
wordt gewerkt daar waar de oor-
zaak aangetroffen wordt.
Het draait ook om de beweeglijk-
heid van alle lichamelijke weef-
sels zoals spieren, botten en orga-
nen. Deze weefsels bestaan weer 
uit cellen, die voeding en zuurstof 
nodig hebben. Wanneer weefsels 
hun beweeglijkheid verliezen, ver-
mindert de aan- en afvoer van voe-
ding, zuurstof en afvalstoffen. Cel-
len drijven op den duur in hun ei-
gen afval, het weefsel verzuurt en 
kan zijn werk niet meer goed doen. 
De osteopaat spoort zwakke of zie-
ke weefselgebieden op en de func-
tionele werking van bewegend cel-
materiaal, waardoor het lichaam de 
kans krijgt om zichzelf weer gezond 
te maken. Osteopathie wordt door 
de zorgverzekering gedeeltelijk ver-
goed in het aanvullend pakket.

Voor een afspraak (ook in de avond-
uren) kunt u bellen met 0255 533224, 
zie ook: www.rc-osteopathie.nl 

IJmuiden – Een meisje steekt voor-
zichtig haar grote teen in het water. 
,,Het is koud’’, concludeert ze. ,,Niet 
zo kinderachtig, we springen er zo 
in en gaan in één keer door’’, meent 
haar vriendin. 
Afgelopen maandag ging bij het 
zwembad De Heerenduinen de jaar-
lijkse Zwemvierdaagse weer van 
start.
Volwassenen zwemmen per dag 
500 meter, dat is 20 baantjes. Kin-
deren tot 11 jaar leggen dage-
lijks een afstand van 250 meter af. 
Wilma Maasland uit IJmuiden komt 
net het water uit. ,,Toen de kinderen 
klein waren deed ik elk jaar mee’’, 
vertelt ze. ,,Twee jaar geleden heb-
ben we het weer opgepikt. Het is 
leuk om te doen en bewegen is ge-
zond. Je schiet alleen niet erg op, als 
je steeds door je zoon kopje onder 
geduwd wordt.’’ Zoon Bas reageert: 
,,Vroeger moest ik van mijn moeder 
meedoen en nu moet ik weer.’’ Zijn 
pretogen verraden dat hij dat niet 
erg vond.
Schoondochter Daniëlle vond voor-

namelijk het water erg koud. ,,Van 
mij mogen ze verwarmingselemen-
ten in het water doen’’, bibbert ze.
Rebecca (9) uit Velserbroek doet 
voor de derde keer mee, haar vrien-
din Ruby (7) zwom voor het eerst de 
Zwemvierdaagse. Ze hebben net de 
verplichte afstand gezwommen en 
zijn nog lang niet moe. ,,We gaan 
nog even zwemmen’’, zegt Rebec-
ca. ,,Maar alleen als het water lauw 
is, niet als het koud is. Dan gaan we 
buikschuiven.’’ 
Er staat een lange rij kinderen te 
wachten bij het grote plastic zeil op 
het grasveld, waar het buikschuiven 
gehouden werd. 
Ook de hobbelfietsen vonden gre-
tig aftrek, de kinderen moesten daar 
erg om lachen. Verder werd er goed 
voor de inwendige mens gezorgd, 
gezien de kraampjes met pop-
corn en pannenkoeken, die herlijk 
smaakten. 
Een steelband gaf met vrolijke klan-
ken een feestelijk tintje aan het ge-
heel. Gelukkig bleef het droog, die 
eerste avond. (Carla Zwart)

De zwemmers trekken baantjes tijdens de Zwemvierdaagse

Zwemvierdaagse van start

Zonder vrijwilligers
geen Dierenambulance
IJmuiden - De Dierenambulan-
ce Velsen  draait op goed gemoti-
veerde en getrainde vrijwilligers. Zij 
staan dag en nacht klaar voor de 
hulpverlening aan dieren in nood. 
Iedere vrijwilliger doorloopt het op-
leidingstraject tot dierenhulpverle-
ner. De Dierenambulance beschikt 
over twee goed uitgeruste compleet 
ingerichte ambulances, voorzien 
van diverse hulpmiddelen en mate-
rialen om alle (gewonde) dieren de 
juiste hulp te kunnen bieden.
Het werken bij de Dierenambulan-
ce Velsen is zeer afwisselend  en 

dankbaar. De organisatie is op zoek 
naar vrijwilligers als chauffeur, bijrij-
der en centralist, die minimaal  één 
dagdeel per week beschikbaar zijn. 
Als vrijwilliger kom je in de meest 
uiteenlopende situaties terecht en 
moet je om kunnen gaan met men-
sen en hun emoties.
Vrijwilligers van de Dierenambu-
lance staan sterk in hun schoenen, 
hebben verantwoordelijkheidsge-
voel en kunnen relativeren. 
Wie in aanmerking wil komen kan 
bellen met de centrale post: 0255 
533239.

Klaverjasclub Stormvogels
IJmuiden – De vakantie zit er weer 
op, het nieuwe seizoen begint weer. 
Op vrijdag 29 augustus om 20.00 
uur is de eerste klaverjasavond van 
Klaverjasclub Stormvogels. Prijzen 
zijn drank, vlees en diverse andere 
prijzen. De hoofdprijs bij de loterij is 

een DVD-speler.
Deelnemers zijn welkom in de kan-
tine van Stormvogels aan de Zuider-
kruisstraat 72.
Voor inlichtingen: telefoon 0255 
513826 of 06 34040940 of mail naar 
hj.retz@quicknet.nl

Voor de vijfde keer aanwezig
Beeldende kunst op de kade
IJmuiden - Ook dit jaar is er een ex-
positie van bekende regionale beel-
dend kunstenaars tijdens het Ha-
venfestival
Kunst op de kade exposeerde met 
leden van het Kunstenaars Collec-
tief voor het eerst tien jaar geleden 
op de Kop van de Haven in de Feli-
son-terminal en in de vishal op de 
Halkade tijdens de Vlaggetjesdag 
en Visculinair. Dit jaar  exposeert 
Kunst op de kade met tien regionale 
kunstenaars voor de vijfde keer bij 
Klaas de Boer Oliehandel.
Op zaterdag 30 en zondag 31 au-
gustus is iedereen van 12.00 tot 
17.00 uur welkom  bij de  expositie 
van de beeldend kunstenaars  Mar-
ga  Bernárd, Toke van Geest,  Annet 
Verplanke, Afke Spaargaren, Maddy 
Rentenaar, Reinder van der Woude, 
Alexandra Drenth, Mariet de Jongh, 
Marianne  Dijkstra en Petra C.M. 

Meskers. 
De expositie is te zien bij  Klaas de 
Boer Oliehandel aan de Trawlerkade 
58 hoek 2e Havenstraat  in IJmuiden 
en bestaat uit Schilderijen, sieraden 
objecten en toegepaste kunst. Bo-
vendien zullen enkele kunstenaars 
hun muzikale talenten op het Festi-
val laten horen.
Onderdeel van het festival is dat er 
vele activiteiten voor kinderen zijn 
georganiseerd. Een van die activi-
teiten worden door beelden kunste-
naars begeleid namelijk visje pim-
pen. In een  fantasie  aquarium op-
bouw zijn straks 100  door kinderen 
gepimpte visjes te zien.
Via de link www.HavenfestivalIJmui-
den.nl kunnen bezoekers alvast een 
voorproefje nemen en enige infor-
matie over de kunstenaars lezen on-
der de rubriek kunstopdekade  en 
doorlinken naar hun websites

Met Astrid Nijgh 
terug naar IJmuiden
Regio - In de zomermaanden staat 
NCRV’s Volgspot in het teken van 
de zomerserie ‘Langs het tuinpad 
van mijn vader’. In deze serie repor-
tages gaat programmamaker Car-
men Fernald met muzikanten en ca-
baretiers terug naar de plek van hun 
jeugd.
In ‘Langs het Tuinpad van mijn va-
der’ een wandeling in Duiven-
drecht, IJmuiden en het Kennemer-
land, langs het tuinpad van zange-
res, tekstschrijfster en componiste 
Astrid Nijgh. Ze werd in Amsterdam 
geboren als Astrid Maria de Bac-
ker. Van haar vader heeft ze de lief-
de voor schepen en het open water 
meegekregen.
Later deelde ze die liefde met Len-

nart Nijgh voor wie ze muziek 
schreef en met wie ze ook getrouwd 
is geweest. Op haar nieuwe cd ‘Te-
gen het lijf’ beschrijft Nijgh haar ver-
driet na het overlijden van Lennart 
Nijgh. “Het lied ‘Van boord’ heb ik 
geschreven over ons schip ‘De ou-
de Jacob’. Wij waren met z’n twee-
en altijd op dat schip. Het lied gaat 
over het verdriet van een maat die 
zijn schipper mist.” 
Volgspot is cabaret, kleinkunst en 
nationale (theater)- muziek, elke 
zondag op radio 2. Met afwisselend 
live-optredens vanuit verschillende 
theaters in het land of een actueel 
foyergesprek en wekelijks opnames 
uit het Volgspot live-archief. www.
volgspot.ncrv.nl 
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Kleurrijke expositie
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - De Open Dag van de Vereniging Santpoorts Belang op 
zaterdag 23 augustus a.s. is tevens de start van een nieuwe expositie. Tot 
eind oktober zijn in de Poorterszaal schilderijen van Helen van Vuure te be-
zichtigen. Tien jaar geleden is zij tijdens een vakantie met het schilderen 
begonnen. Door het volgen van cursussen ontwikkelde zij haar techniek. 
Alhoewel zij vooral graag katten schildert, wordt zij ook door o.m. land-
schappen geïnspireerd. Haar werken kenmerken zich door felle kleuren in 
acryl. Helen schildert zowel naïef als abstract. Schilderen is een activiteit die 
haar blij maakt en energie geeft. Adres: ’t Brederode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201, Santpoort-Zuid. Bezichtigingstijden: dinsdag 13.30 tot 15.30, 
woensdag 14.00 tot 16.00 en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.  

Caviashow in IJmuiden
IJmuiden - Na het geweldige suc-
ces van de show in 2007 organi-
seert de Nederlandse Caviafokkers-
club op zaterdag 23 augustus op-
nieuw een tafelkeuring in clubge-
bouw Duinzicht van Kleindiersport-
vereniging IJmond en omstreken, 
Heerenduinweg 6b in IJmuiden (aan 
de weg bij het zwembad, naast de 
stoplichten). De keuring begint om 
10.00 uur en de dag wordt om 16.00 
uur afgesloten. 
Op deze show kunt u uiteenlopende 
rassen en kleuren cavia’s bewonde-
ren. Heeft u wel eens een ‘sheltie’ 
gezien? Of een ‘rex’? De geshowde 
cavia’s worden hobby-matig gefokt 
en de mooisten worden door de fok-
kers geshowd. Een bonte verzame-
ling dieren die de Nederlandse ras-
senstandaard zo veel mogelijk be-
nadert. Keurmeesters bepalen uit-
eindelijk wie die dag de mooiste ca-
via heeft voorgebracht. Onderlin-
ge competitie in een gezellige sfeer, 
maar ook zeer de moeite van het be-
kijken waard. Er zijn ook cavia’s te 
koop en u kunt informatie krijgen 
over de verzorging van uw cavia. 

Komt u gerust eens langs om te zien 
hoe anderen met hun hobby bezig 
zijn. De toegang is gratis. 
Kinderen (en andere liefhebbers) 
kunnen met hun eigen cavia’s deel-
nemen aan de keuring in de huis-
dierklasse. De keurmeester keurt 
de dieren op verzorging en gezond-
heid. Hij/zij vertelt hoe je het beste 
voor je cavia kunt zorgen en helpt 
bij het knippen van de nagels. De-
ze keuring begint om 14.00 uur. Op-
gave voor deelname op de dag zelf 
tussen 13.30 en 14.00 uur bij het se-
cretariaat in het clubgebouw. Deel-
name is gratis, hulp bij het nagel-
knippen kost 1 euro per cavia.
De Nederlandse Caviafokkersclub 
organiseert een paar keer per jaar 
op verschillende plaatsen in Neder-
land keuringen van cavia’s voor haar 
leden en liefhebbers van cavia’s. De 
NCC zet zich in voor de cavia in Ne-
derland in de breedste zin van het 
woord en tracht voor haar leden 
jaarlijks een zo gevarieerd mogelijk 
programma op te stellen om de ken-
nis van het houden, fokken en ver-
zorgen van cavia’s te bevorderen. 

Wandelgroep 4Fun geniet
Regio - Voor de twee lopers van 
4Fun, Wim Nelemans en Rudi 
Doornbos uit Apeldoorn, begon de 
100 kilometer van de Dodentocht op 
vrijdag om 21.00 uur. In 1970 werd 
de Dodentocht voor het eerst gelo-
pen en liepen 65 deze verschrikke-
lijke tocht. Nu in 2008 lag het aantal 
lopers op meer dan 9000. 
Met de meer dan 9000 andere lopers 
begonnen Wim en Rudi aan de slo-
pende tocht. De tocht start om 21.00 
uur vanuit het feestelijke Bornem en 
moet worden afgelegd binnen vier-
entwintig uur. De tocht brengt de lo-
pers door drie provincies van België, 
namelijk Antwerpen, Oost-Vlaande-
ren en Vlaams Brabant. Na 35 kilo-
meter rusten de lopers even in de 
Duvel brouwerij en na 55 kilometer 
is er een lange rust in de Palm bier-
brouwerij. 
Een afstand van 100 kilometer lo-
pen doet pijn en dat hebben ook 

Wim en Rudi ervaren. Maar zater-
dag kwamen zij na 18 uur en 58 mi-
nuten over de finish in Bornem en 
konden eindelijk genieten van een 
triple biertje van Duvel.
Terwijl Wim Nelemans en Ru-
di Doornbos in België liepen, be-
gonnen om 07.00 uur Ben Ouden-
dijk, Bea Bron en de IJmuidenaren 
Geert Jan Ebbinge, Wilma en André 
Dekker aan de 40 kilometer Zand-
haasloop. Een goed georganiseer-
de wandeltocht door Kennemer-
land. Het was genieten van de na-
tuur van het strand, de duinen en de 
polder tussen Haarlem, Velserbroek 
en Spaarndam.
Twee uur later startten elf andere lo-
pers van 4Fun voor de 25 kilometer. 
Omstreeks 15.30 uur waren alle lo-
pers binnen en werd er bij de Ruïne 
van Brederode nog genoten van het 
buikschuiven en de andere activitei-
ten van de Dorpsfeest Santpoort. 

‘The World At You Beach’ 
in Zandvoort aan Zee
Regio - ‘The World At Your Beach’ 
is een gratis toegankelijk wereld-
muziek- en theaterfestival in Zand-
voort aan Zee, op zondag 17 augus-
tus tussen 12.00 en 24.00 uur. Eén 
van de klapstukken is ongetwijfeld 
Bernie’s Lounge, afkomstig uit Am-
sterdam. De muziek bestaat uit een 
combinatie van afro, latin, funk en 
balkan invloeden. Degene die een 
live show heeft kunnen bewonderen 
beseft dat deze musici er moeiteloos 
in slagen elke starre vorm van mu-
zikale hokjesgeest te ontlopen. Een 
Bernie’s Lounge show gaat over pu-
re energie en een creatieve vonk die 
overslaat tussen publiek en band. 
Bernie’s Lounge heeft inmiddels be-
wezen een absolute festivaltopper 
te zijn en is daarom prima op zijn 
plaats bij ‘The World At Your Beach’.  
La Manouche is een gitaarduo met 
Mou’ché (zang en ritmegitaar) en 
Manito (sologitaar).Het repertoire 

van dit tweetal bestaat uit traditio-
nals uit de sinti en romacultuur ge-
combineerd met swing à la Django 
Reinhardt. 
Leuk en spannend voor jong en 
oud: het acrobatische duo De Soep-
sisters. Ze kennen elkaar van acro-
batiekles die ze in Amsterdam volg-
den. Ze geven tijdens The World At 
Your Beach twee spetterende voor-
stellingen. 
Forró is dansmuziek uit Brazilië. Tus-
sen cajun, zydeco en samba in, met 
snelle, ruige teksten, een hijgen-
de accordeon en hele eigen, maar 
toch typisch Braziliaanse percus-
sie. Zabumba brengt het feest van 
de forró naar Nederland. Schuifelen, 
swingen en sensueel dansen in een 
unieke Zuid-Amerikaanse sfeer. Het 
optreden van Zabumba wordt een 
ware forrozão, een groot feest. 
Kijk voor de rest van het programma 
op www.theworldatyourbeach.nl .

Zabumba brengt het feest van de forró naar Nederland

Zesde HaarlemNightSkate
Haarlem - Op woensdag 20 au-
gustus gaat de zesde en voorlaat-
ste HaarlemNightSkate van dit sei-
zoen van start. Dit jaar zijn er net als 
in 2007 zeven skatetochten die een 
grote groep skaters, gemiddeld zo’n 
400, de mooiste plekken en het bes-
te asfalt van Haarlem en omstreken 
laat zien. 
De vijfde HaarlemNightSkate op 6 
augustus jl was met ruim 350 deel-
nemers en het thema ‘Beijing’ een 
groot succes. Veel deelnemers ston-
den aan de start met zelfgemaak-
te medailles, olympische fakkels en 
oranje tenues. Op 20 augustus hoe-
ven de deelnemers niet de verkleed-
koffer in. Het thema is dan: Haar-
lemLightSkate. Een klassieker waar-
bij de skaters zich volhangen met al-
lerlei soorten verlichting. De dagen 
worden alweer wat korter en op 20 
augustus zal er na 21.00 een grote 
lichtgevende slang door Zuid Ken-
nemerland rollen. De route voert de-
ze keer onder meer door het Scho-
terbos,  Spaarndam en Velserbroek. 

De start is om 20.00 uur bij de Kunst-
ijsbaan Kennemerland en deelname 
is gratis. De route is ongeveer 20 ki-
lometer lang en halverwege wordt 
gepauzeerd. Als het regent of het 
wegdek nat is, gaat de tocht niet 
door. Via www.haarlemnightskate.nl 
worden de laatste weersontwikke-
lingen en het al of niet doorgaan van 

de tocht bekend gemaakt. Ondanks 
het niet al te hoge tempo is de Haar-
lemNightSkate bedoeld voor gevor-
derde skaters. Deelnemers moe-
ten goed kunnen sturen en remmen 
en niet schrikken van slecht weg-
dek, bruggen of paaltjes. Elke deel-
nemer wordt dringend geadviseerd 
voldoende bescherming te dragen 
tijdens de tocht: knie-, pols- en el-
leboog-bescherming en een helm. 
De tochten worden georganiseerd 
in  samenwerking met de gemeen-
te Haarlem, SportSupport Haarlem 
en politie Kennemerland. Samen 
met de gecertificeerde verkeersre-
gelaars van de HaarlemNightSkate 
wordt gezorgd dat het peloton vei-
lig de route kan skaten. De laatste 
HaarlemNightskate is op zaterdag 
30 augustus. Dan staat de traditi-
onele afsluiting van het seizoen op 
het programma; de HaarlemWhiteS-
kate. Kijk voor meer informatie, da-
ta foto’s en routes op www.haarlem-
nightskate.nl 

Muzikale hoogstandjes 
in de Oude Kerk
Spaarndam - Na hun succesvolle 
optreden eind april in de Oude Kerk  
heeft de Stichting Vrienden van de 
Oude Kerk Annebeth Webb, viool en 
Patricia de le Vega, piano
gevraagd wederom een fantastisch 
muzikaal concert van een uur te ge-
ven. Aanstaande zondag 17 augus-
tus kunt u dan ook in de Oude Kerk  
weer genieten van hun virtuose spel 
in een verrassend nieuw program-
ma met werken van Beethoven, 
Grieg en Mendelssohn.

Annebeth Webb (1975) begon op 
zesjarige leeftijd met vioollessen 
van Coosje Wijzenbeek.Zij heeft 
haar studie voortgezet in Amerika 
bij onder andere Sylvia Rosenberg 
aan de Manhattan School of Music 
in New York.
Zij volgde masterclasses bij onder 
andere Z.Bron, R.Dubinsky, R.Ricci 
en I.Ozim.
In Nederland studeerde zij bij Her-
man Krebbers bij wie zij in 2001 
de Tweede fase opleiding voltooi-
de. Sinds september 2001 speelt zij 
als tweede violiste bij het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Als soliste 

heeft zij opgetreden in de vioolcon-
certen van Brahms, Mendelssohn 
en Mozart met onder andere Arn-
hem Sinfonietta, het Delft Symfonie 
orkest en het Twents Kamerorkest.
Patricia de la Vega (1976) begon 
haar pianostudie bij Manuel Car-
ra aan het Koninklijk Conservatori-
um en vervolgde haar studie in Ita-
lie bij Maria Tipo en in Nederland bij 
Jan Wijn.
Zij volgde masterclasses bij onder 
andere Gyorgy Sebok, Lazar Berman 
en Maria Joao Pires.
Naast haar solorecitals is zij regel-
matig te horen bij gerenommeer-
de symfonie orkesten en geeft zij 
veelvuldig kamermuziek concerten. 
Zij werd uitverkozen om Spanje te 
vertegenwoordigen voor de inter-
nationale Steinway Festivals in Ber-
lijn, Hamburg en Madrid. Zij gaf in 
2005/2006 masterclasses en con-
certen in Siracusa, alsmede een 
tournee in Zwitserland.  

Aanvang concert: 15.00 uur. Toe-
gang: 7 euro, kaarten alleen aan 
de kerk verkrijgbaar. Oude Kerk 
Spaarndam, Kerkplein 2.

Regio - Frank Groothof, meester in 
het vertellen van de meest fantasti-
sche opera’s staat op 17 augustus 
in het Openluchttheater van Capre-
ra met Ibsen’s Peer Gynt.
Via Sesamstraat groeide Frank 
Groothof uit tot een populair fe-
nomeen voor jong Nederland. Op 
de televisie, maar óók in het thea-
ter! Daar beleeft Frank elk seizoen 
spannende muzikale avonturen. Hij 
kiest daarvoor stoere, woeste of ro-
mantische operaverhalen uit, die hij 
over giet in spannend muziekthea-
ter voor een jong publiek. Voor het 
Bloemendaalse bos koos Frank heel 
toepasselijk het verhaal van de stoe-
re vrijbuiter Peer Gynt. Op de tekst 
van Henrik Ibsen en op de muziek 
van Edvard Grieg is het een span-
nende voorstelling geworden. Peer 
voelt zich gevangen in zijn dorp en 
wil niets weten van werken of een 
vak leren. Hij wil leven, dansen en 

vrolijk zijn en trekt de wijde we-
reld in. Dwalend door de bossen en 
bergen ontmoet Peer de Trollenko-
ning en zijn kwaadaardige trollen, 
maar hij belandt ook in de Afrikaan-
se woestijn, waar de dochter van de 
sjeik het op hem heeft gemunt. Een 
beter decor dan het openluchtthe-
ater Caperea kan je voor de Frank 
Groothof’s uitvoering van Ibsen’s 
Peer Gynt niet bedenken.De sprook-
esachtige omgeving van het theater 
in het bos voert je mee naar de sfeer 
van het verhaal van Peer Gynt dat 
zich voornamelijk in de natuur van 
Noorwegen afspeelt.

Aanvang: 14.30 uur. Prijs: 10 euro. 
Kaartverkoop: via de website www.
openluchttheaterbloemendaal.nl; vi-
aTickets Haarlem (023-5121212) of 
aan de kassa van de Philharmonie 
in Haarlem, Lange Begijnestraat 11 
in Haarlem. (foto: Dick Buwalda)

Frank Groothof met Ibsen’s 
Peer Gynt in Bloemendaal

Reddingsbrigade afgelopen 
week 1000 keer in actie
IJmuiden - De Reddingsbrigade 
Nederland kwam afgelopen week 
bijna 1000 keer in actie. In 59 ge-
vallen was sprake van een redding 
uit een levensbedreigende situatie. 
Eén persoon kwam om het leven. 
Het weer veroorzaakte deze perio-
de de meeste problemen, ondanks 
de waarschuwingen. Sterke wind 
en stroming brachten zowel zwem-
mers (487) als surfers, kitesurfers 
en zeilers (74) in moeilijkheden. Er 
werd 333 keer eerste hulp verleend 
en de reddingsbrigades herenigden 
63 vermiste of gevonden personen, 
meestal kinderen, met hun ouders 
of begeleiders. 
Ondanks het matige weer van af-
gelopen week waren reddings-
brigades op sommige dagen vol-
op in touw. Veel mensen waagden 
toch een duik of werden juist door 
de sterke wind aangetrokken om 
te surfen, zeilen of kitesurfen. Een 
Duitse man kwam maandag bij Kat-
wijk door een sterke muistroming 
in de problemen. Ondanks samen-
werking tussen reddingsbrigade en 
hulpdiensten overleed hij in het zie-
kenhuis. Zondag werd een kitesur-
fer met een gebroken pols na een 
val uit het water gehaald. 
Bij Monster werden in het weekend 
diverse kitesurfers naar de kant ge-
holpen. In één geval zag een groep 
strandwachtcursisten een man in 

moeilijkheden komen bij een golf-
breker. Onder leiding van de instruc-
teur is de man door enkele cursisten 
zwemmend naar de kant gehaald. 
De Haagse Vrijwillige Reddingsbri-
gade moest 34 keer een redding uit-
voeren, meestal als gevolg van ster-
ke wind en stroming. Eén hulpverle-
ner moest na een reddingsactie zelf 
naar het ziekenhuis voor contro-
le. Enkele collega’s liepen schaaf-
wonden op doordat zij in aanraking 
kwamen met een golfbreker.
Directeur Raymond van Mourik van 
Reddingsbrigade Nederland wijst 
op dit soort risico’s die de vrijwilli-
gers soms lopen als ze anderen uit 
de problemen helpen, zelfs als die 
gewaarschuwd zijn. ‘Men vindt het 
vanzelfsprekend dat we dit doen, 
maar men zou zich daar meer be-
wust van mogen zijn. De Reddings-
brigade vervult een professionele rol 
in de openbare veiligheid en hulp-
verlening, terwijl de vrijwilligers zelf 
hun opleiding betalen en ook nog 
contributie bijdragen om dit te mo-
gen doen. Dan mag je op z’n minst 
verwachten dat mensen onze waar-
schuwingen in acht nemen en zelf 
de problemen niet opzoeken.’ 
In totaal werden deze zomer tot nu 
toe al 5629 hulpacties van de Red-
dingsbrigade geregistreerd. De re-
gistratie gaat nog door tot 1 sep-
tember.

Haarlem - Op zaterdag 16 augus-
tus geeft Dirk Out een orgelconcert 
op het zogeheten Willibrordus-orgel 
in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo .
In deze kerk bevindt zich één van de 
grootste kerkorgels van Nederland. 
Het programma bestaat uit werken 
van een aantal Haarlemse organis-
ten en componisten, onder andere 
Klaas Bolt, Johan Timmerman en Ja-
cob Bijster.
Het programma wordt afgesloten 
met Symphonie nr V van de Fran-
se organist en componist Charles 
– Marie Widor. Het laatste deel, de 
Toccata, is één van de bekendste or-
gelwerken.
Dirk Out ontving zijn eerste orgel-
lessen van Albert de Groot in zijn 
geboorteplaats IJmuiden. In 1978 
behaalde hij aan het Sweelinckcon-
servatorium te Amsterdam het solis-
tendiploma voor orgel. Zijn leraren 
waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt 
en Bernard Bartelink.
Op het eerste César Franckconcours 

in 1976, eveneens in de Kathedrale 
Basiliek in Haarlem, behoorde hij tot 
de prijswinnaars.
Dirk Out treedt regelmatig op voor 
radio en televisie, zowel als bege-
leider als solist. Hij maakte concert-
reizen door onder andere Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Zweden, Canada en de Verenigde 
Staten.
In 2005 werd hij onderscheiden door 
de ‘Société Académique d’ Éducati-
on et d’ Encouragement Couronné 
par l’ Académie Française Arts, Sci-
ences et Lettres’ vanwege zijn ver-
diensten voor de Franse orgelcul-
tuur.
Naast zijn werk als organist van de 
Protestantse Kerk in Bloemendaal is 
hij als directeur verbonden aan het 
Kunstencentrum Velsen in IJmui-
den. De Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo bevindt zich aan de Leidse-
vaart 146 in Haarlem. Het concert 
op 16 augustus begint om 15.00 uur 
en de toegang is gratis. 

Orgelconcert Dirk Out

Bennie’s Lounge uit Amsterdam
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UITSLAGEN DORPSFEEST 
SANTPOORT

Santpoort-Noord – De Agrarische dag die 
woensdag plaatsvond werd heel druk bezocht. 
Naast de kalverenkeuring werden er ook geiten 
gekeurd. Kinderen konden knuffelen met kalfjes, 
er waren konijnen, cavia’s, kippen en zelfs jonge 
kuikentjes die voorzichtig geaaid mochten wor-
den. Er was een kinderbrunch, poppenkast en 
een draaimolen.
De Rabobank Velsen en Omstreken was dit jaar 
voor het eerst hoofdsponsor. Directeur Franca 
van Winkel reikte de prijzen uit. Voor de beste 
handmelker, Tim Eleveld uit Santpoort, lag er een 
nieuwe bankrekening klaar met een inleg van 25 
euro. Ook werden er knuffels uitgedeeld aan de 
kinderen.
De kortebaandraverij vond donderdag onder 
slechte weersomstandigheden plaats. Toch was 

er veel publiek, gewapend met paraplu. Omdat 
het door de hevige regen te glad werd voor de 
paarden, werd de draverij om 15.15 uur stopge-
zet. Om 16.00 uur werd het hervat en draafden 
de paarden weer door de Hoofdstraat. Winnaar 
werd Manon Pools met Apella Cane.
Vrijdag was er zoals vanouds de vrijmarkt voor 
kinderen en de drukbezochte jaarmarkt.
Zaterdag waren er weer tal van activiteiten rond 
de Ruïne van Brederode, zoals het tobbetje 
steken en het buikschuiven. Dennis Wijker uit 
IJmuiden, die vorig jaar Nederlands kampioen 
werd, bleek ook dit jaar niet te verslaan. Twee 
keer lukte het hem om het einde van de baan, 
die 500 meter lang was, te bereiken. Een knal-
lend vuurwerk sloot die avond het Santpoortse 
Dorpsfeest af. 

Uitslagen Wielerronde van Santpoort

Aankomst  Rugnummer  Naam  Woonplaats
1.  90 Ron Vroom Haarlem
2.  15 Brian Burggraaf Hoofddorp
3.  28 Richard Konijn Abbekerk
4.  53 Arthur Rutte Haarlem
5.  31 Laurens Koster Oegstgeest
6.  4 Mark Bakker Den Helder
7.  71 Bas Zuidewind Lisse
8.  29 Sander Koomen Alkmaar
9.  50 Ronald Rol Broek op Langendijk
10.  72 Ralf Zwitser Haarlem
11.  12 Marvin Bruul Den Helder
12.  22 Marcel Hoffman Hoofddorp
13. 59 Martijn Suk Velserbroek
14.  48 Jurriaan Punt Limmen
15. 3 Bert Bakker Zaandam
16.  30 Tom Kortekaas Voorhout
17. 55 Casper van Sijl Alkaar
18. 62 Nick Toonen Lisse
19.  41 Richard Mulder Den Helder
20. 37 Woutere Lips Heemskerk

Woensdag

Gymkana (tot 12 jaar)
1. Kiki Koene met Gudo in 30.6 s
2. Lara Midjek met Boris in 37,4 s
3. Eva Smit met Banjer in 37,5 s
4. Chris Beths met L´Ean d´Issey in 39,3 s
5. Merle Schony met Kindsey in 42,8 s
6. Charlie Everts met Dutchy in 42,9 s
7. Tess Husmann met Lindsey in 43,4 s
8. Rosa Kiekens met Melanie in 45,4 s
9. Stefan Wouda met Frits in 45,6 s
10. Isa met Roos in 45,9 s

Gymkana (12 jaar en ouder)
1. Jowien van de Vegte met Orlinde in 31,3 s (was 
    vorig jaar ook al kampioen!)
2. Lisa Mooy met Evanti in 32,5 s
3. Manon Does met Picardo in 34,0 s
4. Floor Everts met Dutchy in 36,6 s
5. Nicole Blaazer met Max in 36,7 s
6. Kelly Over de Linden met Ruben in 37,5 s
7. Linda Vogel met Radymaire in 38,9 s
8. Petra Oudendijk met Muppet in 39,8 s
9. Bo de Clercq met Donna in 40,4 s
10. Tessa v.d. Wende met Lody in 41,6 s
10. Marinka Morsch met Rocky in 41,6 s

De Gymkana vierde dit jaar haar twintigste editie. 
De organiserende dames Jolanda Nijssen en Bianca 
Jansen werden daarom spontaan in het zonnetje ge-
zet door deelnemer Petra Oudendijk. Petra verscheen 
aan de start met twee fraaie bossen bloemen en 
bood die spontaan aan de dames aan. Petra is zo be-
trokken bij de Gymkana omdat ze zelf al die twintig 
jaar heeft deelgenomen.

Stoelendans
Met hoofdprijs een waardevol horloge van Anky van 
Grunsven, beschikbaar gesteld door de Rabobank 
Velsen en Omstreken.
1. Manon Does op Picardo
2. Lot Doyer op Raisja
3. Tessa van de Bos op Scarlet
4. Sabrina v/d Plas op Snuit
5. Lissette Muller op Quinto
6. Britt Nelis op Regina

De 7 van Santpoort: Jeugdloop over 1 km (1 
rondje):
Snelste jongen was Jochem Dobber in een tijd van 3 
minuut en 28 seconden. Een nieuw parcoursrecord. 
Omdat Jochem uit Santpoort-Zuid komt, kreeg hij 
tevens de beker voor de snelste Santpoorter.
Ilona Poel uit Heemskerk was het snelste meisje. Zij 
finishte in een tijd van 3 minuten en 37 seconden. 
Maaike Spring in ’t Veld kwam als eerste Santpoortse 
over de meet. Zij klokte een tijd van 3 minuut en 55 
seconden en ontving daarvoor de titel van het snel-
ste Santpoortse meisje.

De 7 van Santpoort – prestatieloop over 7 km (7 
rondjes)
Santpoort ontdekt nieuw talent
Marcel Pool uit Hoofddorp kwam als eerste over de 
streep in Santpoort. Hij klokte een tijd van 24 minu-
ten en 24 seconden. Marcel is 23 jaar, maar is pas 
sinds anderhalf jaar aan het hardlopen. Hij was zeer 
enthousiast over “De 7 van Santpoort”. “Het komt 
niet vaak voor dat je bij een loop rondjes over een 
afgezet parcours rent. Aanvankelijk had ik mijn twij-
fels, maar het was echt geweldig. Voordeel is dat je 
steeds je tussentijden kan meten en dat het publiek 
je ook een paar keer kan aanmoedigen en goed op 
de hoogte blijft van de race.” Omdat Marcel - naast 
de historische wisselbeker - tevens een spontaan 
aangeboden premie ontving van 100 euro van Au-
toMaarschalk Honda, is de kans dat hij volgend jaar 
weer aan de start verschijnt natuurlijk levensgroot.
Sjoerd Adena mag zich komende jaar de snelste 
Santpoorter noemen. Hij zette een scherpe tijd neer 
van 25 minuten en 12 seconden.

Bij de dames kwam Ingrid Dekker uit Zandvoort als 
eerste over de meet. Zij finishte in een tijd van 30 
minuten en 1 seconde. De dekselse 12 jarige Femke 
v.d. Pal uit Westzaan maakte de loop superspannend. 
Ronde na ronde kwam ze dichter bij de  koploop-
ster Ingrid Dekker. Uiteindelijk bleef ze op de meet 
nog maar 7 seconden achter op de winnaar. In de 
toekomst zullen we ongetwijfeld meer gaan horen 
van dit jeugdig talent. Marleen de Kroon kwam als 
snelste Santpoortse binnen en had een tijd van 32 
minuten en 12 seconden.

Jong echtpaar wint hoofdprijs Jubileumloterij

De winnaar van de hoofdprijs van Jubileumloterij, die tijdens het Dorps-
feest Santpoort door de Harddraverij Vereniging in samenwerking met 
Muziekvereniging Soli werd georganiseerd, is bekend. Op dinsdagmid-
dag 13 augustus controleerde de secretaris van de Harddraverij Vereni-
ging Aart Aarts het winnende lot. Stephan en Marloes van Meeteren 
zijn de stralende winnaars. Het echtpaar, dat bijna een jaar getrouwd is, 
kan de bruto geldprijs van 10.000 euro (mede mogelijk gemaakt door 
AutoMaarschalk Honda) goed gebruiken. Waarvoor precies weten ze 
nog niet, maar wellicht komt er toch een nieuwe of andere auto. Op de 
foto feliciteert Bernard Vork, voorzitter van de Harddraverij Vereniging 
Santpoort en Omstreken, het jeugdige paar.
Op dinsdagmiddag hadden nog niet alle winnaars van de twintig prijzen 
zich gemeld. Kijk voor de juiste nummers elders in deze krant of op de 
website www.dorpsfeest-santpoort.nl of op www.soli.nl.

Uitslag Jubileumloterij 

De trekking van 
de Dorpsfeest 
jubileumloterij werd 
gedaan door notaris Mr. 
J.J.G. (John) Buijsman 
van Notariskantoor 
De Kiewit Buijsman 
Wientjes  in bijzijn van 
de voorzitter van de 
Harddraverij Vereniging 
Santpoort & Omstreken, 
Bernard Vork en Outger 
Baron (voorzitter van 

Muziekvereniging Soli).

Voor foto’s en verslag zie 
ook www.dekiewit.nl

Hieronder volgt 
de uitslag (onder 
voorbehoud van type- 
en schrijffouten).

1. Een bruto bedrag van 
10.000 euro, waarvan de 
kansspelbelasting voor 
rekening komt van de 
winnaar

Op lotnummer: 004517

2. een waardebon 
ter waarde van 250 
euro te besteden bij 
Tuincentrum Groenrijk 
Santpoort. Op 
lotnummer: 00763

3. een waardebon 
ter waarde van 250 
euro te besteden bij 
Tuincentrum Groenrijk 
Santpoort. Op 
lotnummer: 002196

4. een waardebon 
ter waarde van 250 
euro te besteden bij 
Hoveniersbedrijf Bart 
voor tuinonderhoud
Op lotnummer: 002709

5. een waardebon 
ter waarde van 250 
euro te besteden 
bij Van Schagen 
Automobielbedrijf voor 
een grote beurt / APK
Op lotnummer: 005480

6. een waardebon ter 
waarde van 250 euro 
te besteden bij Totaal 
Techniek Kennemerland
Op lotnummer: 003267

7. een spaarrekening met 
een saldo van 250 euro 
beschikbaar gesteld 
door Rabobank Velsen & 
Omstreken. 
Op lotnummer: 005319

8. een waardebon ter 

waarde van 125 euro 
te besteden bij Foto 
Schutte Santpoort
Op lotnummer: 006803

9. een iPod Touch (16G)
Op lotnummer: 003726

10. een iPod Touch (16G)
Op lotnummer: 003402

11. een iPod Classic 
(80G)
Op lotnummer: 000690

12. een iPod Classic 
(80G)
Op lotnummer: 005031

13. een iPod Classic 
(80G)
Op lotnummer: 003154

14. een iPod Classic 
(80G)
Op lotnummer: 002980

15. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 000778

16. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 004596

17. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 004840

18. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 002712

19. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 001575

20. een iPod Nano (4G)
Op lotnummer: 001305

Zaterdag

Buikschuiven waardig slotfeest
Het buikschuiven op de laatste zaterdag mag een groot succes 
worden genoemd. Op de baan van 50 meter lengte, die op het 
evenemententerrein voor de Ruïne van Brederode was opgebouwd, 
gingen maar liefst 238 deelnemers (156 kinderen onder de vijftien 
jaar en 82 van 15 jaar en ouder) van start. Nog niet eerder telde de 
organisatie zoveel deelnemers. Hoewel het gros uit de regio kwam, 
waren er deelnemers uit Heereveen, Utrecht, Schoonenbeek, Pur-
merend, Oud Beijerland en Breukelen.

Presentator Jan van der Meulen had absoluut geen moeite om alle 
deelnemers op een voetstuk te plaatsen en ze hun “buikschuif-
moment” te laten beleven. De betrokkenheid van het publiek was 
uitermate groot. Zowel de supporters uit Santpoort als Spaarndam 
gingen helemaal uit hun dak als er een favoriet aan de start ver-
scheen.
Ook vanuit sportief oogpunt was het genieten. Want veel bekende 
toppers verschenen aan de start. Herman Berg, alias “De Roze Tor-
nado”, was bijvoorbeeld de eerste winnaar van het buikgluiden vijf 
jaar geleden, toen de sport in Santpoort werd geïntroduceerd.  Maar 
ook Marnix van der Valk, alias “Il falcone” was present om zijn eer-
der gewonnen titels te verdedigen. De winnaar van de vorige twee 
edities, Dennis Wijker, alias “The Bellyman” verscheen ook onder 
luid applaus in witte badjas aan de start. Dennis werd in 2007 zelfs 
Nederlands Kampioen. De Oranje Vereniging Voorhout, de eigena-
ren van de buikglijbaan, hadden hem toen uitgenodigd om Sant-
poort te vertegenwoordigen op het Nationaal Kampioenschap. En 
hij won! Een andere opvallende deelnemer van vorig jaar was Levi 
Veldhuizen. Levi won vorig jaar op 14 jarige leeftijd de jeugdcatego-
rie, maar moest nu dus in de categorie 15 jaar en ouder uitkomen. 
En hij deed fantastisch mee.

Uiteindelijk waren er vier buikschuivers die de volle lengte van de 
baan afgleden en in het badje aan het eind van de baan terecht 
kwamen. Natuurlijk Bellyman Dennis Wijker, maar ook de jeugdige 
Levi Veldhuizen haalde onder groot gejuich het einde van de baan. 
Verder stegen Stefan van der Pol en Rens Hagen (ook al jaren 
trouwe deelnemer) boven zichzelf uit door de full distance te halen.
In de barrage werd de aanloop verkort tot nauwelijks 7 meter. Toen 
werd het verschil gemaakt. De enige die toen voor de tweede keer 
“met twee vingers in de neus” het einde van de baan haalde was 
Dennis Wijker. Hij mocht zich opnieuw kampioen van Santpoort 
noemen. De uitslag was als volgt:

1. Bellyman Dennis Wijker (30) uit IJmuiden – 2 x full distance
2. Levi Veldhuizen (15) uit Santpoort – 1 x full en daarna 40.02 meter

3. Rens Hagen (23) uit Santpoort– 1 x full en daarna 31,98 meter
4. Stefan van der Pol (31) uit Santpoort – 1 x full en daarna 29,31 
meter

Bij de dames werd ook goed gegleden. De 18 jarige Josien Boetje 
uit Santpoort kwam het verst met een afstand van 37.08 meter. 
Bij de masters (40 jaar en ouder) won Enrico Does met een afstand 
van 37,83 meter. Kees de Jonge werd tweede met 35,55. Koos Rutte, 
kampioen ringsteken op de brommer werd derde met een afstand 
van 23,40 meter.

Bij de Jeugd t/m 14 jaar was het dringen om de hoofdprijzen. En 
dat er geen verschil gemaakt hoeft te worden tussen de categorie 
jongens en meisjes werd hier duidelijk. Want als eerste eindigde 
de dame Babs de Jonge (12) uit Santpoort met 33,80 meter. Goede 
tweede was Timothy Does met 30,10 meter. Tot slot was de derde 
plaats voor Patrick Heeremans met een afstand van 28,60 meter.

Alle prijswinnaars gingen naar huis met bekers en prachtige artike-
len, beschikbaar gesteld door Lengerique Lingerie & Badmode en 
Bosch Sport Velsen. Een spectaculair optreden van het acrobaten-
team “De Cascadeurs”, aangeboden door Eetlokaal ’t Palet, maakte 
het evenement een echte publieksmagneet.

Tobbetjesteken
Aan de start van het Tobbetje Steken verschenen 22 deelnemers. 
Het is de bedoeling dat zij, zittend in een karretje dat over een rail 
naar beneden rolt, met een grote lans een klein ringetje onder een 
waterbak steken. Na de eerste ronde bleven er, van de 22 deel-
nemers, slechts 8 over die raak staken. In de tweede ronde, wist 
niemand van die 8 het – inmiddels kleinere – ringetje raak te steken. 
In de derde en beslissende ronde bleek Suzanne Bosman (19) uit 
Santpoort het coolst en stak als enige raak. Zij mag zich daardoor 
Tobbetje-steek Kampioen van Santpoort noemen.

Vissen – verschoven naar 22 augustus
De viswedstrijd voor de jeugd kende een opvallend verloop. Nie-
mand van de veertig deelnemers slaagde erin om – gedurende de 
twee uur van de wedstrijd - een vis te vangen. Volgens bestuurslid 
Aart Aarts had dit te maken met de regenval van de afgelopen 
dagen. “Dan zweeft er van nature voldoende voer voor de vissen in 
het troebele water. De vissen waren daardoor al redelijk volgevreten 
en zaten niet op een extraatje te wachten.” 

Om toch een prijsuitreiking te kunnen houden, is de viswedstrijd 
verplaatst naar vrijdag 22 augustus om 19.00 uur ’s avonds. We-
derom in de vijver bij de Speeltuin Santpoort.

Dorpsfeest weer ten einde

Ron Vroom sterkste tijdens wielerronde van 
Santpoort
Santpoort – De wielerronde van Santpoort tijdens de 
Santpoortse feestweek is dit jaar gewonnen door de 
Haarlemse Ron Vroom. 

Onder toeziend oog van honderden toeschouwers 

reed het peloton van B amateurs een wedstrijd van 50 
kilometer over het parcours ‘rond de kerk’.
Een aantal maal probeerde renners uit het peloton te 
ontsnappen maar de wedstrijd eindigde toch in een 
massasprint. Vroom kwam als eerste over de streep, 
Brian Burggraaf werd tweede gevolgd door Richard 
Konijn.

Foto’s: Anja Vogel, 
Michel van bergen
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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
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. 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, Velserbroek 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 Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: 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
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

Na rechterlijke uitspraak
Rieuwert van Bodegraven 
wordt in het gelijk gesteld
Haarlem – Rieuwert van Bodegra-
ven, voormalig voorzitter van voet-
balvereniging VSV, heeft ooit eigen 
geld gestoken in een stichting, die 
zich bezighield met de promotie van 
VSV.
Die stichting ging failliet, hierna 
stond de curator op de stoep bij de 
vereniging. Van Bodegraven diende 
daarop een zogenoemde ‘vordering 
ter verificatie’ bij de curator in. Dat 
deed hij puur om fiscale redenen, 
dit is een gebruikelijke en normale 
gang van zaken. 
Van Bodegraven wist ook wel dat de 
kas leeg was. Hierna was het voor 
hem een afgesloten zaak. Dit is ech-
ter een eigen leven gaan leiden.
Nico Stoker, voorzitter van voetbal-
vereniging Stormvogels, schreef in 
het clubblad dat Rieuwert van Bo-
degraven VSV met gerechtelijke 
procedures aan de rand van de af-
grond heeft gebracht’. Van Bode-
graven berichtte Stoker per email 
dat dit feitelijk onjuist was, omdat 
hij nooit een procedure tegen VSV 
heeft aangespannen. 
Stoker gaf hierop geen reactie. 

Daarna heeft de advocaat van Van 
Bodegraven Stoker schriftelijk ver-
zocht de bewering op de website 
van de vereniging en in het clubblad 
te rectificeren. Weer kwam er geen 
reactie van Stoker. 
Daarna begon Van Bodegraven een 
rechtszaak. De Haarlemse voorzie-
ningenrechter Smit deed vrijdag 1 
augustus hierin uitspraak, zij stelde 
Van Bodegraven in het gelijk. 
‘De bewering is strijdig met de fei-
ten, kwetsend en nodeloos grie-
vend’, aldus het vonnis.
Ook vond de rechter dat door publi-
catie van de gewraakte uitlatingen 
van Stoker de eer en goede naam 
van Van Bodegraven zijn aangetast. 
Zij veroordeelde Stoker om in de 
eerstvolgende uitgave van het club-
blad van voetbalvereniging Storm-
vogels en op de website van de 
vereniging te rectificeren, op straf-
fe van een dwangsom van 250 eu-
ro voor iedere dag dat hij in gebre-
ke blijft. 
Tevens moet hij de proceskosten 
van Van Bodegraven vergoeden, dit 
is een bedrag van 1150 euro.

Zanger Rob Zorn met de kat Hazes

Benefietconcert voor Dier en Daad

Zingen voor de dieren
IJmuiden – Zondagmiddag vond in 
de feestzaal van café De Griffioen 
een benefietconcert plaats. Dit werd 
georganiseerd door de Haarlemse 
zanger Rob Zorn. Ook de zangeres-
sen Angela en Astrid Koelwijn en de 
zanger Jan Verhoeven deden belan-
geloos mee. Veel mensen genoten 
die middag van de diverse optre-
dens. De opbrengst van dit concert 
was voor de Stichting Dier en Daad. 
Zij vangen onder andere chronisch 
zieke katten op en zorgen voor mis-
handelde dieren. Allemaal dieren, 
die niet herplaatsbaar zijn. Rob Zorn 
is dol op dieren, hij groeide er mee 
op. Voor zijn zangcarrière werkte hij 
een aantal jaren met paarden. Zelf 
heeft hij thuis katten, honden, fret-
ten en een vogel. Hij had zelfs eni-
ge tijd een paar geiten. ,,Het is net 
een boerderij bij ons thuis’’, lacht 
hij. De zanger is een groot bewon-
deraar van André Hazes, zijn laatste 
opname ‘Vele tranen’ is een eerbe-
toon aan Hazes. Na de dood van de 
Amsterdamse volkszanger overleed 
ook een kat in huize Zorn. Er kwam 
een nieuwe kat, die Hazes genoemd 
werd, als eerbetoon aan André.
Rob Zorn is erg begaan met de 
Stichting Dier en Daad. ,,Zij heb-
ben veel kosten, die ze volledig 

zelf op moeten brengen. De chro-
nisch zieke katten worden opgevan-
gen in een huurhuis, de huur daar-
van wordt door de vrijwilligers zelf 
betaald’’, vertelt hij. ,,De dieren zijn 
niet herplaatsbaar en brengen van-
wege hun aandoeningen veel extra 
kosten met zich mee. Laatst moest 
de kattenopvang opgeknapt wor-
den, maar dan zou er niets overblij-
ven voor de dagelijkse zorg voor de 
katten. Dus het ging niet door, de 
dieren gaan altijd voor.’’ Hij vervolgt: 
,,Dit zijn mensen die nooit lopen te 
bedelen, het niet van de hoge daken 
lopen te roepen. Ze doen in alle stil-
te hun werk. En ze doen goed werk, 
ik vind dat ze wel eens een extraatje 
verdiend hebben.’’ (Carla Zwart)

Stoeptegel door voorruit
In de nacht van afgelopen dinsdag 
op woensdag is deze auto vernield 
door vandalisme. Er is met een vrij 
nieuwe stoeptegel tegen het voor-
ruit aan geslagen. 
De auto stond geparkeerd in de 
Van Leeuwenstraat. Vermoede-

lijk is dit gebeurd tussen 01.00 en 
02.30 uur.
Misschien hebben voorbijgangers 
hier iets van gezien? 
Graag roepen wij getuigen hiervan 
op, om dit niet zomaar voorbij te la-
ten gaan. Tel. 0255-516248

Ingezonden brief

Orgelconcert
IJmuiden - Woensdag 20 augustus 
om 20.00 uur vindt er in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat in IJmui-
den een orgelconcert plaats. Het 
programma voor dit concert is zeer 
boeiend. André staat bekend om 
zijn improvisatietalent en het ver-
tolken van werken van beroemde 
componisten. André Knevel is ge-
boren in Bussum en kreeg toen hij 
8 jaar oud was zijn eerste piano en 
orgellessen. 
Zijn eerste officiële orgelconcert 
gaf hij reeds op 19-jarige leeftijd. 
In 1975 emigreerde hij naar Cana-
da. Waar hij in St. Catharines woont 
en werkt. Iedere zomer komt hij voor 
een zomertournee naar Nederland 
en Duitsland. Alles bij elkaar een 
goede reden om dit concert bij te 
wonen. 
De toegang is gratis, om toch enigs-
zins uit de kosten te komen vindt er 
aan het einde van het concert een 
collecte plaats.

IJmuiden – Net als de vorige keer 
raakte Tineke ook dit keer niet spon-
taan zwanger. Kunstmatige insemi-
natie bood uitkomst, het was direct 
bij de eerste poging al raak. Anders 
dan haar eerste zwangerschap was 
het dit keer vrij zwaar. Met twaalf 
weken had Tineke al last van bek-
kenklachten. Ze droeg erg naar vo-
ren, had op het laatst een mega-
buik. Ook zat de baby vrij hoog, wat 
weer voor ander ongemak zorgde.
In de 38e week werd er een extra 
echo gemaakt, omdat de groei van 
de baby niet goed te volgen was. 
Die bleek met acht pond behoor-
lijk aan de zware kant, de geplande 
thuisbevalling kon niet doorgaan. In 
de 39e week gingen Tineke en Ro-
bert naar het Rode Kruis Zieken-
huis, de bevalling zou ingeleid wor-
den. Dat werd eerst met gel gepro-
beerd. Die middag had Tineke drie 

Aangenaam

Geboren: Kyona Wendy Kas-
persma
Dochter van: Tineke en Robert 
Kaspersma
Zus van: Kyrian (bijna 2)
Geboren op: 7 juni 2008 om 18.39 
uur
Geboortegewicht: 4000 gram

centimeter ontsluiting maar geen 
weeën. De baby was ook nog niet 
ingedaald. Voorzichtig zou de ver-
loskundige proberen de vliezen te 
breken. Op dat moment deed Kyona 
haar hand achter het hoofd. De hele 
inleiding werd stopgezet: ze kon zo 
het geboortekanaal niet in. Tineke 
moest een nachtje blijven slapen in 
het ziekenhuis en dat was een be-
hoorlijke domper. 
De volgende ochtend kwam de gy-
naecoloog vertellen dat hij die mid-
dag voor ze klaar zou staan. Om 
13.00 uur ging Tineke weer naar de 
verloskamer, om 13.30 uur werden 
gecontroleerd de vliezen gebroken. 
Er werd op haar buik geduwd en er 
werd geprobeerd om het hoofdje 
van de baby in het bekkenkanaal te 
duwen. Dit lukte maar daarna volg-
de nog een plens vruchtwater: alles 
en iedereen was nat. Het bed moest 
verschoond en Tineke kon een dro-
ge nachtpon aantrekken. Om 14.00 
uur ging Tineke aan het infuus en 
na tien minuten had ze al om de 
drie minuten weeën. Rond 17.30 
uur had ze zes centimeter ontslui-
ting en lichte persdrang. Binnen het 
uur was de ontsluiting volledig. Er 
was geen houden meer aan en bin-
nen drie persweeën was Kyona er. 
Ze leek sprekend op haar broer. Om 
21.00 uur mochten Tineke en Ro-
bert met hun dochter naar huis. On-
derweg werd Kyrian opgehaald bij 
Tineke haar ouders. Ze waren blij 
weer thuis te zijn.
Kyrian was vanaf het begin af aan 
dol op zijn zusje. Hij gaat heel lief 
met haar om, geeft de hele dag door 
kusjes en helpt zijn moeder goed, 
zo klein als hij nog is. Met Kyona 
gaat het prima. In het begin maak-
te ze van de nacht een dag, maar 
dat ritme duurde maar een week. 
Ze drinkt goed, ze groeit goed en 
ze slaapt de hele nacht al door. Ze 
huilt bijna nooit, sinds kort lacht ze 
en is ze ook enorm aan het kletsen. 
Tineke, Robert en Kyrian genieten 
enorm van haar. (Carla Zwart)   

Winkeldief 
aangehouden
Haarlem - Oplettende personeel 
van een doe-het-zelf-winkel aan 
de Heringaweg heeft zaterdag rond 
13.30 uur een 31-jarige man uit Po-
len aangehouden. De man was be-
trapt op winkeldiefstal. De politie 
heeft proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Velsenaren inspireren raadsleden
Laatste vergadertafel
IJmuiden - De gemeenteraad staat 
aan het begin van het proces om de 
kunst- en cultuurnota uit 2002 te 
actualiseren. Het college stelt voor 
om het thema uit te werken in drie 
hoofdthema’s: educatie, participatie 
en historie. De raad wil graan met 
de inwoners van de gemeente Vel-
sen spreken over kunst en cultuur.
De concept kadernota is besprken 
inhet college en begin juni is er een 
start gemaakt met het formele in-
spraaktraject. Naar verwachting 
zal de nota in september terugko-
men in het raadsplein. De gemeen-
teraadsleden nodige alle belangtel-
lende van harte uit aan de buiten-
gewone vergadertafel, die dit keer 
in het Zee- en Havenmuseum aan 
de Havenkade zal staan. Om 15.00 
uur zal daar begonnen worden met 
een rondleiding. Daarna gaat het 
gesprek over de cultuurhistorie van 

IJmuiden, cultuureducatie, het be-
lang van musea en alles wat ver-
der ter sprake komt. Dit is de laatste 
buitengewone vergadertafel.

Schennispleger 
aangehouden
Regio - Na een melding van een 
getuige heeft de politie zaterdag 
omstreeks 13.05 uur een 57-jarige 
Haarlemmer aangehouden in een 
duingebied aan de Zeeweg. De ge-
tuige had gezien hoe de man zich 
aan het bevredigen was. Zij meldde 
dit bij de duinwachters. Deze heb-
ben de man aangehouden en over-
gedragen aan de politie. Er is  pro-
ces-verbaal tegen de man opge-
maakt.

Flessenpost 
uit Frankrijk
IJmuiden aan Zee - Deze week 
maakte Anke Beyer uit IJmuiden 
een strandwandeling langs het 
IJmuiderslag. 
Terwijl zij langs de kustlijn liep, er-
gerde zij zich aan alle rommel die 
daar lag. Plotseling viel haar een 
plastic fles op: er zat een briefje in.
Het bleek afkomstig te zijn van Marit 
Gieske uit het Duitse Willich. 
Zij was op vakantie in het Franse 
Wissant en had de fles daar op 22 
juli in de zee gegooid. De tekst is 
geschreven in het Duits, in het En-
gels en in het Frans. ‘Flaschenpost’ 
staat er boven. Marit vraagt, of de 
vinder haar een kaartje wil sturen. 
Ze is benieuwd, waar de fles gevon-
den zal worden. ,,Ik zal via Goog-
le een landkaartje maken, zodat ze 
kan zien, welke reis de fles heeft af-
gelegd’’, zegt Anke. ,,En als het in de 
krant heeft gestaan, dan knip ik het 
artikel uit en dan stuur ik het naar 
Marit op. Ze zal het leuk vinden dat 
haar flessenpost de krant heeft ge-
haald.’’

Vegro Thuiszorgwinkel
Gratis consult gewichtsconsulente
Santpoort-Noord - De gewichts-
consulente kan helpen om de laat-
ste vakantiepondjes kwijt te raken, 
met een intensieve en individuele 
begeleiding, afgestemd op de per-
soonlijke wensen van de cliënt.
Belangstellenden zijn op zaterdag 
16 augustus van 10.00 tot 16.00 
uur welkom in Vegro Thuiszorgwin-
kel Santpoort voor een gratis eerste 
consult. 
Het gratis consult zal ongeveer 30 

minuten duren. Opgeven kan via 
het gratis nummer 0800–2887766 of 
loop even langs de Thuiszorgwinkel. 
In de Thuiszorgwinkel kan men ook 
terecht voor diverse producten die 
helpen gezond en fit te blijven, zoals 
een hometrainer, fietstrainer of een 
digitale weegschaal met vetmeting. 
De Thuiszorgwinkel Santpoort is 
te vinden aan de Crocusstraat 1 in 
Santpoort-Noord of kijk op www.ve-
gro.info.

Klaverjasclub
StormvogelsTelstar
IJmuiden – De vakantie zit er weer 
op, het nieuwe seizoen begint weer. 
Op vrijdag 29 augustus om 20.00 
uur is de eerste klaverjasavond van 
Klaverjasclub Stormvogels. Prijzen 
zijn drank, vlees en diverse andere 
prijzen. De hoofdprijs bij de loterij is 

een DVD-speler.
Deelnemers zijn welkom in de kan-
tine van Stormvogels aan de Zuider-
kruisstraat 72.
Voor inlichtingen: telefoon 0255 
513826 of 06 34040940 of mail naar 
hj.retz@quicknet.nl
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Wat is
er te 
doen

Stadsorgelconcert met Jos van 
der Kooy in de Grote of St. Bavo-
kerk, Oude Groenmarkt Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 20 augustus 

Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin. Aanvang 
19.00 uur. Deelname 6,-.
HaarlemNightSkate start om 20.00 
uur bij de Kundstijsbaan Kennemer-
land. Deelname gratis.
Reeën en damherten. Wandeling 
start om 20.00 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg in Santpoort-Noord 
t.h.v. nr. 74. Kosten 4,-. Aanmelden 
verplicht via www.npzk.nl of 023-
5411129 (niet op maandag).
Orgelconcert met André Knevel in 
de Nieuwe Kerk in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Nachtwandeling bij fakkellicht. 
Wandeling vindt plaats om 20.30 
uur bij de Haarlemse Stadskweek-
tuin, Kleverlaan 9 Haarlem. Kosten 
2,50.

Donderdag 21 augustus

Stadsorgelconcert met Yuzuru 
Hiranaka (Denemarken) in de Grote 
of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Away 
From Her. 21.30: Mongol.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: LOS! met Paullie & 
co. 23.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studentenkaart gratis 
toegang.

Donderdag 14 augustus

Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol première.

Vrijdag 15 augustus

Buiten Het Raadsplein @ Velsen: 
Velsenaren inspireren raadsleden. 
Museum, Havenkade 55 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Swingsteesjun, strandpaviljoen Ta-
ke Five in Zandvoort. 18.00 uur bar-
becue of 19.00 dansfeest tot 24.00 
uur. Kosten 10,- voorvekoop, 1,50 
aan de deur, met barbecue 17,- voor-
verkoop, 18,50 aan de deur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.
‘Girls Wanna Have Fun’ met Lois 
Lane, Federique Spigt en Manuela 
Kemp in Openluchttheater Caprera. 
Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten. Excursie 
start om 21.30 uur op Landgoed 
Elswout. Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden via 023-5411129 of 
www.npzk.nl. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Return to The Val-
ley of the Ultra dog. Van 21.30 tot 
04.00 uur. Toegang 16,-. Van 23.00 
tot 04.00 uur Retro DeLuxe. Toegang 
9,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 16 augustus

Rommelmarkt bij de Engelmun-
duskerk op het pleintje en het plant-
soen. Van 09.00 tot 12.00 uur.
Rommelmarkt vab 09.00 tot 16.00 
uur, Kennemerplein, tegenover de 
Vomar in IJmuiden.
Gezonder door wandelen. Start 
11.00 uur bij ingang Midden Heren-
duin, Duin en Kruidbergerweg Drie-
huis t.h.v. nr. 18. Kosten 10,-. Aan-
melden via www.npzk.nl of 023-
5411129. 
Feestelijke opening Gedempte Ou-
de Gracht om 11.30 uur. De volgen-
de dag is de gracht weer open voor 
verkeer.
Swingsteesjun, strandpaviljoen Ta-
ke Five in Zandvoort. 18.00 uur bar-
becue of 19.00 dansfeest tot 24.00 
uur. Kosten 10,- voorvekoop, 1,50 
aan de deur, met barbecue 17,- voor-
verkoop, 18,50 aan de deur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.
Wereldband in het Openluchtthea-
ter Caprera, Hoge Duin en Daalse-
weg Bloemendaal. Aanvang 20.30 
uur.
Haarlem Jazz Night. Aanvang 
21.30 uur in de Philharmonie Haar-
lem.

Zondag 17 augustus
 

The World At Your Beach in Zand-
voort aan Zee van 12.00 tot 24.00 
uur.
Finale Han Spronk toernooi op het 
complex van RKVV Velsen. Aanvang 
13.00 uur.
Juliska Yonne and friends in De 
Stompe Toren in Spaarnwoude. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Frank Groothof in het Openlucht-
theater Caprera in Bloemendaal. 
Aanvang 14.30 uur. Om 20.30 uur 
Nikitov.
Bloeiende duinvalleien. Fietsex-
cursie is geschikt vanaf 12 jaar. Start 
15.00 uur bij informatiepaneel par-
keerplaats ingang Parnassia Bloe-
mendaal aan Zee. Kosten 2,50, kin-
deren/65+ 1,50. Aanmelden via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Orgel- vioolconcert met Em-
my Verhey en Aart Bergwerff in de 
Protestantse Kerk, Kerkplein Zand-
voort. Aanvang 15.00 uur. Toegang 
is gratis.
Optreden Annebeth Webbe, en 
Patricia de le Vega in de Oude Kerk 
in Spaarnwoude. Aanvang 15.00 
uur. Toegang 7,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.

Maandag 18 augustus

Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.

Dinsdag 19 augustus

Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth. 
19.30: Getting Home. 21.00: Into the 
Wild. 21.30: Mongol.
Vruchten en zaden. Excursie ver-
trekt vanaf parkeerplaats Leyduin, 
Manpadslaan in Heemstede. Aan-
melden vooraf niet nodig. Van 19.00 
tot 20.30 uur.

Rabobank is trots op haar betrokkenheid bij Dorpsfeest Santpoort

Rabobank Velsen en Omstreken
Dank aan vrijwilligers 
Dorpsfeest Santpoort
Velsen - Rabobank Velsen en Om-
streken staat midden in de samen-
leving. Daarom was de coöperatieve 
bank ook (hoofd)sponsor van diver-
se onderdelen van Dorpsfeest Sant-
poort. 
Het Klaverjastoernooi werd voor het 
eerst door Rabobank Velsen en Om-
streken gesponsord. De deelnemers 
waren verheugd dat zij na afloop 
‘een rondje’ van de bank aangebo-
den kregen. 
De jongeren, die meededen aan 
het Straatvoetbaltoernooi, werden 
aangemoedigd door de medewer-
kers van het Rabobankkantoor aan 
het Burgemeester Weertplantsoen, 
waar het evenement plaatsvond.  
Daarnaast kon de Rabobank na-
tuurlijk niet ontbreken op de Agrari-
sche Dag. Er werden diverse prijzen 
ter beschikking gesteld, waaron-
der een Rabo TopKidRekening mét 

een spaarbedrag van 25 euro. De-
ze werd uiteindelijk gewonnen door 
de zevenjarige Tim Eleveld. Om het 
Anky van Grunsven-horloge werd 
hevig gestreden tijdens ‘de paar-
denstoelendans’. Dankzij het mooie 
weer, was deze dag een groot suc-
ces.
Op de jaarmarkt waren Rabobank-
medewerkers aanwezig met een 
ballonnenactie, waarbij kinderen 
wederom kans maakten op een Ra-
bo TopKidRekening met een eer-
ste spaarbedrag. Directievoorzitter 
Franca van Winkel heeft de week als 
een groot succes ervaren: “Ik vind 
het prima om te zien dat de inzet 
van zoveel vrijwilligers deze week 
mogelijk maakt. Iedereen steekt zijn 
handen uit. Iets wat helemaal past 
bij de Rabobank. Daarom sponso-
ren we dit evenement van harte. 
Ook volgend jaar.”

De gelukkige winnaar Tim Eleveld laat trots zijn cheque zien van de Rabo Top-
KidRekening met een spaarbedrag van 25 euro

Binnenkort open avond in vernieuwde studio

Uiterlijk en innerlijk bij
Studio New Look gaan samen
Haarlem – Studio New Look in de 
Essenstraat 25 (achter parkeergara-
ge De Kamp) is verbouwd. De ruim-
te is in twee delen verdeeld, in de 
ruimte die vrij kwam start binnen-
kort een praktijk voor mental coa-
ching. Eigenaresse Miranda van Al-
tena is blij met de nieuwe ruimte: 
het is er nu veel knusser en gemoe-
delijker.
Al zeventien jaar werkt Miranda in 
haar eigen opleidingsinstituut Stu-
dio New Look en salon voor visa-
gie, grime en hairstyling. Daarvoor 
werkte zij als professioneel visagis-
te in het buitenland voor bekende 
artiesten en couturiers als Vivienne 
Westwood en Kenzo. Ook hier ver-
zorgde ze het uiterlijk van bekende 
Nederlanders. 
Zij verzorgt de opleiding tot visa-
giste, daarnaast zijn er styling-, gri-
meer- en hairstylingsopleidingen bij 
New Look. De leerlingen krijgen les 
van vakmensen. De eindexamenre-
sultaten worden door een professi-
onele fotograaf vastgelegd, er is een 
fotostudio aan het instituut verbon-
den. Ook geeft Miranda advies over 
en les in persoonlijke make- up, ver-
zorgt ze bruidsmake-up en het kap-
sel van de bruid. King Chow Toh, ar-
tiestennaam Alvin, is als meester-
kapper verbonden aan Studio New 
Look. ,,Miranda is heel levendig’’, 
zegt hij. ,,Op die manier geeft ze ook 
les. Het is nooit saai en daarom blijft 

het ook voor de leerlingen interes-
sant.’’ 
Miranda breidde de activiteiten van 
Studio New Look enorm uit en het 
opleidingsinstituut is nog steeds in 
beweging. Ze volgt de trends op de 
voet.  Het is ook mogelijk om er ba-
chelorparty’s en modellenpartijtjes 
voor meiden van 9 tot en met 15 jaar 
te houden. Zij krijgen make-up ad-
vies en gaan daar dan zelf mee aan 
de gang, geholpen door Miranda. 
Daarna volgt een heuse foto-shoot, 
alsof ze echte modellen zijn. Heel 
leuk als verjaardagspartijtje. 
In de loop der jaren ontdekte Miran-
da, dat het uiterlijk en het innerlijk 
hand in hand gaan en speelt daar 
steeds meer op in. Wie zich goed 
voelt, die straalt dat uit. Een ver-
zorgd uiterlijk geeft je meer zelf-
vertrouwen, je zit dan lekkerder in 
je vel.
Op dinsdag 19 augustus is er van 
19.00 tot 21.00 uur een open huis 
bij Studio New Look aan de Essen-
straat 25 te Haarlem. De vernieuw-
de studio kan dan bekeken worden 
en de bezoekers krijgen een alge-
mene uitleg. 
Ook is er informatie over de oplei-
dingen, die in september en februari 
weer van start gaan. Wel graag even 
van te voren opgeven bij Miranda 
via telefoonnummer: 06 51887959. 
Kijk voor meer informatie op www.
studionewlook.nl.

Rabobankmedewerker André Castricum laat trots één van de prijzen zien

Rabobank Velsen en omstreken 
sponsort familiedag VSV
Velserbroek - Zaterdag 16 augus-
tus organiseert VSV, de Rabobank 
familiedag. Vanaf 12.00 uur zijn al-
le VSV-ers welkom. Om 13:00 uur 
beginnen de familiedagwedstrijden. 
Die wedstrijden worden gespeeld 
door teams waarin volwassenen 
en kinderen zitten. Het wordt een 
groot ouder en kindtoernooi. Naast 
de wedstrijden die er gespeeld gaan 
worden is er nog meer te doen.
Een kijkje nemen achter de scher-
men bij VSV bijvoorbeeld en nieu-
we leden kunnen zich deze dag ook 
inschrijven.
Als klap op de vuurpijl zal de zon-
dag 1, het vlaggenschip van VSV, 
zijn opwachting maken. De man-
nen van deze selectie zullen ook de 
teams bijstaan. Natuurlijk kan ieder-
een die wil voetballen die dag ge-

woon langs komen.
Maar het is prettiger om nu in te 
schrijven, zodat er dan al een inde-
ling kan worden gemaakt. Wie geen 
compleet team heeft, kan aansluiten 
bij een ander team.
Ook op deze dag staan er weer en-
thousiaste vrijwilligers van VSV klaar 
om alles in goede banen te leiden. 
Voor de kinderen is er een groot 
springkussen.
Na de wedstrijden kan er voor een 
klein bedrag nog genoten worden 
van een sateetje of een hamburger 
van de barbecue.
Rabobank Velsen en omstreken 
sponsort deze dag. Een team be-
staat uit vijf volwassenen en vijf kin-
deren. Inschrijven kan bij Saskia 
Kors, telefonisch via 06-25183536 of 
via de mail: s.kors@tiscali.nl. 

JPD zomeractie
voor thuisblijvers
Regio - Speciaal voor diegenen die 
niet met vakantie gaan in verband 
met een verhuizing, verbouwing of  
herinrichting heeft Jacky’s Proper-
ty Development  (JPD) een spette-
rende zomeractie. De actie houdt in 
dat mensen voor een zomerse prijs 
eens van gedachte kunnen wisselen 
met iemand die professioneel be-
zig is met inrichten. Voor wie zich 
bijvoorbeeld wel eens afvraagt hoe 
een rode muur zou staan bij de in-
richting is het mogelijk om een  im-
pressie per mail te krijgen van een 
ruimte in het huis. Maar de klant 
kan ook aangeven dat hij de meu-
bels wel eens in een andere opstel-

ling wil zien. Vragen over materiaal 
gebruik en kleuren kunnen ook be-
antwoord worden. Kortom, wie de 
woonkamer of slaapkamer wel eens 
in een andere kleur of stijl zien zon-
der al te veel kosten kijkt even op 
www.jpd.nu voor de actie!

Jacky’s Property Development is 
een Full Service Bureau voor Life-
style en Living! Alles onder 1 dak op 
woongebied:  aan- en verkoop van 
uw woning, hypotheek, verzekerin-
gen, verhuizingen, verbouwingen 
en de totale inrichting van huis en 
tuin! Bellen kan natuurlijk ook: 06-
51794146.

Nostalgie in Haarlem
Oldtimermeeting 
en Creatiefbeurs
Haarlem - Op zondag 7 septem-
ber wordt er in samenwerking met 
het NZH museum en diverse spon-
sors voor de tiende keer de gratis 
toegankelijke Connexxion Oldtimer-
meeting en Creatiefbeurs gehou-
den. Dit gebeurt aan de Leidse Vaart 
396 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Iedereen die in het bezit is van een 
voertuig ouder dan tien jaar, of dat 
nu een brommer, auto of tractor is, 
is van harte welkom deze dag. Deel-
nemers kunnen zich tot en met 23 
augustus aanmelden bij Hans Pel, 
telefonisch via 020 4970203 of via 
de mail: jl.pel@quicknet.nl 
Elke deelnemer krijgt een tas met in-

houd en een lunchpakket per deel-
nemend voertuig.
Aanmelding voor de Creatiefbeurs, 
de stands of de omlijsting kan bij 
Hans van de Beek, telefoon 023 
5241870 en email hcp.beek@hcc-
net.nl. Verder heeft sponsor Ringfo-
to Haarlem een fotowedstrijd uitge-
schreven. Maak een leuke foto van 
een oud voertuig en maak kans op 
een digitale camera of een eigen 
foto op linnen. De foto kan tot en 
met 23 augustus opgestuurd wor-
den naar Ringfoto, Zijlweg 66, 2013 
DK Haarlem of via winkel@ringfoto-
haarlem.nl. De prijswinnaars worden 
op 7 september bekend gemaakt.

Opvallend 
rijgedrag
Regio - De politie heeft in de nacht 
van zaterdag op zondag rond 05.00 
uur een 19-jarige automobiliste uit 
Velsen-Noord aangehouden. Agen-
ten hadden gezien hoe de vrouw 
eerst stilstond op de vluchtstrook 
van de A9, vervolgens reed ze de 
agenten zonder de verlichting  aan 
te hebben voorbij. Hierop lieten de 
agenten haar stoppen. De vrouw 
bleek geen rijbewijs te hebben en 
te veel alcohol gedronken te heb-
ben (620 ugl/1,43 promille). Tegen 
de vrouw is proces-verbaal opge-
maakt.

IJzerdieven  
aangehouden
IJmuiden - Vorige week dinsdag 
omstreeks 23.00 uur heeft de po-
litie, na een melding van een  op-
lettende getuige, twee mannen uit 
Haarlem aangehouden op de Dok-
weg. Het tweetal, van 25 en 29 jaar 
oud, wordt er van verdacht verschil-
lende ijzeren voorwerpen (waaron-
der een vlaggenmast en een ijzeren 
rek) te hebben ontvreemd. Het duo 
beweerde dat het om oud ijzer ging, 
maar hiervan bleek na navraag geen  
sprake. Tegen de Haarlemmers is 
proces-verbaal opgemaakt.

Dronken man 
vernielt spiegels
Santpoort - De politie heeft in de 
nacht van vorige week donderdag 
op vrijdag rond 00.50 uur een 24-
jarige man uit Haarlem aangehou-
den.  Surveillerende agenten za-
gen dat de man meerdere autospie-
gels vernielde op de Huis ten Bilt-
straat. Bij zijn aanhouding bleek de 
man onder de invloed van alcohol. 
Hij gedroeg zich zeer recalcitrant en 
agressief tegen de agenten. De man 
schold hen uit en bedreigde hen. Hij 
is ter ontnuchtering ingesloten in 
het politiebureau. Er is proces-ver-
baal tegen hem opgemaakt.

Te jonge 
brommerrijder
Haarlem - De  politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag rond 
00.10 uur een 15-jarige jongen uit 
Aerdenhout aangehouden.  Hij 
reed op een brommer door de Gro-
te Houtstraat. Hierop lieten agen-
ten hem stoppen. Nu bleek dat hij 
te jong was om op een brommer te 
mogen rijden en dat  hij ook nog 
eens te veel alcohol gedronken had 
(415 ugl / 0,95 promille). Er  is pro-
ces-verbaal tegen hem opgemaakt. 
Ook heeft de politie zijn ouders ge-
informeerd.

Drugsdealster 
aangehouden
Haarlem - Oplettend personeel 
van een uitgaansgelegenheid in de 
Kromme Elleboogsteeg heeft in de 
nacht van vorige week vrijdag op 
zaterdag omstreeks 03.00 uur een 
19-jarige Amsterdamse aangehou-
den. Personeelsleden hadden ge-
zien hij zij drugs verhandelde. 
Ze is overgedragen aan de politie. 
Er is proces-verbaal tegen haar op-
gemaakt.



pagina 16 14 augustus 2008

Ruime keuze bij
Sinola Meubelen
IJmuiden – Sinds kort is er een 
nieuwe meubelzaak aan de Kenne-
merlaan 29: Sinola Meubelen. Een 
kleine zaak met veel, heel veel meu-
belen en veel keuzemogelijkheden.
Het motto van de zaak is: de beste 
kwaliteit, lage prijzen en een snel-
le levering.
,,Ik werk alleen, doe alles zo veel mo-
gelijk zelfstandig’’, vertelt eigenaar 
Teddy Hagos. ,,Dat houdt de prijs 
laag. Daardoor is er ook een snelle 
levertijd, mensen hoeven nooit lan-
ger dan vier weken op hun bestelde 
meubelen te wachten.’’
Bankstellen, fauteuils, stoelen, ta-
fels, kasten, tv-meubels, dressoirs, 
lampen: het is allemaal verkrijgbaar. 
Zowel van diverse Hollandse mer-
ken als in Italiaans design. De zit-
meubelen zijn zowel in stof als in 
leer verkrijgbaar en er zijn heel veel 
stalen, vanwaar gekozen kan wor-
den uit een gigantische reeks stof-
fen, kleuren en motieven. Niet alles 
staat in de showroom aan de Ken-
nemerlaan. Dat past niet. Er zijn heel 
veel boeken aanwezig, van waaruit 
gekozen en besteld kan worden. Er 
zijn ontelbaar veel keuzemogelijk-
heden. En alles van hoge kwaliteit 
en tegen onnavolgbare lage prijzen. 

Er is echt voor elk wat wils en voor 
iedere smaak. Teddy is heel prak-
tisch ingesteld: ,,Mensen die wat 
klein behuisd zijn, willen geen bank 
met brede leuningen. Dat neemt 
maar ruimte in beslag, die willen 
een bank met smalle leuningen, dat 
past beter.’’
Met de ruime keuzemogelijkheden 
zal iedereen zeker slagen bij Sino-
la Meubelen. Het wordt zo mogelijk 
om een heel eigen sfeer in huis te 
creëren, een thuis. Prettig wonen, in 
een fijne sfeer, maakt het leven aan-
genamer. Iedereen verblijft immers 
graag in een prettige omgeving.
Nieuwsgierig geworden? Neem 
een kijkje op www.sinolameubelen.
nl en laat u verrassen. Daar staan 
heel veel foto’s van de meubelen, 
die er te koop zijn. En Teddy neemt 
graag de tijd voor zijn klanten in de 
showroom aan de Kennemerlaan 
29, om ze rustig te adviseren zodat 
zij een weloverwogen keuze kun-
nen maken. Sinola Meubelen is ge-
opend: maandag van 13.00 tot 18.00 
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Telefonisch 
bereikbaar via 0255 78951 of 06 
24264333.

Schilderen, timmeren of behangen: Cor vindt het allemaal even leuk

Grote klus, klein klus:
Even Van Bellen bellen
Santpoort-Noord – Vijftien jaar 
geleden startte Cor van Bellen met 
het onderhoudsbedrijf C. van Bellen 
B.V. Van de grond af aan bouwde hij 
een bloeiend bedrijf op.
Schilderwerk binnen of buiten, be-
hangen, timmeren, dakkapellen 
plaatsen, badkamers betegelen, 
keukens installeren, korrelpleiste-
ren en (sier-)straatwerk: Cor draait 
er zijn hand niet voor om. Van huis 
uit is hij elektricien, maar hij heeft 
zich het vak in de loop der jaren ei-
gen gemaakt. Hij is bijzonder han-
dig en vindt alles ook even leuk om 
te doen. Timmeren, schilderen, om 
het even wat: Cor heeft er plezier in. 
Voor grote klussen kan hij een be-
roep doen op betrouwbare en des-
kundige medewerkers.
In de loop der jaren heeft hij flink 
geïnvesteerd in professioneel mate-
riaal. Hij heeft zelfs de beschikking 
over een hoogwerker, zodat hij ook 
(onder andere) flatbewoners van 
dienst kan zijn. De laatste tijd wor-

den er aan het werk strengere eisen 
gesteld, maar Cor heeft altijd de vei-
ligheidsmaatregelen in acht geno-
men. 
Tien jaar geleden stond hij al op een 
steiger te schilderen in plaats van 
een ladder tegen de gevel te plaat-
sen. Hij was daarmee zijn tijd ver 
vooruit. Sinds kort heeft hij de be-
schikking over een loods in Velser-
broek, waar hij al zijn materiaal bij 
elkaar heeft.
Onderhoudsbedrijf C. van Bellen 
B.V. staat bekend om de goede ser-
vice en de klantvriendelijkheid. Zijn 
er problemen achteraf: Cor lost ze 
op en is het niet naar de klant zijn 
zin, dan komt hij er speciaal voor te-
rug. Betrouwbaarheid en tevreden 
klanten, daar staat Cor voor. Dus 
voor grote en kleine klussen: even 
Van Bellen bellen. 
Dat kan via telefoonnummer 023 
5371377 of 06 22386667. Het is ook 
altijd mogelijk om geheel vrijblijvend 
een offerte aan te vragen.

Gewichtsconsulente aan het werk
Velserbroek - Onlangs publiceer-
den wij een artikel over gewichts-
consulente Helma Slik van Lief voor 
je Lijf. Hierin stelde zij dat haar cli-
enten een blijvend resultaat mogen 
verwachten. Is dat wel mogelijk? 
Wat is haar geheim?
,,Duidelijke, eenvoudig op te volgen 
adviezen, met een mega effect. Dat 
is het in notendop”, aldus Slik. ,,In 
negen sessies vertel ik de cliënt wat 
een bepaalde voedingsstof met je li-
chaam doet en waar het in zit. Bij-
voorbeeld dat verzadigde vetten niet 
alleen het cholesterolgehalte verho-
gen, maar ook nog ontstekingsbe-
vorderend werken. Of dat een teveel 
aan suiker door het lichaam in vet 
wordt omgezet. Hierdoor krijgt de 
cliënt inzicht in het effect van voe-
ding op het lichaam, waardoor het 
gemakkelijker is om het eetpatroon 
(geleidelijk) aan te passen.” Naast 
kennis, wordt de cliënt met recep-
ten verder op weg geholpen.
De informatie die tijdens consulten 
wordt overgedragen krijgen cliënten 
in een map mee naar huis. ,,Dat vind 
ik erg belangrijk”, zegt Slik, omdat 
veel info nieuw is en niet in één keer 
binnenkomt. Bovendien kunnen ze 

hiermee, na een periode van bege-
leiding, zelfstandig het nieuwe eet-
patroon handhaven, zodat een jojo-
effect uitblijft.”
Haar cliënten zijn dan ook enthou-
siast. Silk: ,,Logisch, de kilo’s blij-
ven er echt af! Maar dat is niet het 
enige. Ze hebben, zonder uitzonde-
ring, al na een week meer energie. 
Klachten als winderigheid, obstipa-
tie en slechte adem verdwijnen en 
hun teint gaat erop vooruit. Dat laat-
ste krijgen veel cliënten van ande-
ren te horen.”  
Slik heeft veel respect voor haar cli-
enten, die toch maar de moed op-
brengen om iets aan hun overge-
wicht te doen. Het resultaat is hun 
beloning, plus een nieuwe garde-
robe. ,,Tja, in veel gevallen kost het 
de cliënten niet alleen 185 euro voor 
een intake en acht consulten, maar 
hun oude garderobe wordt één of 
meerdere maten te groot en die 
moet dan vervangen worden. Maar 
dat is voor de meeste cliënten geen 
straf”, zegt Slik lachend.
Lief voor je Lijf is gevestigd aan de 
Grote Buitendijk 112 in Velserbroek. 
Telefoon: 023-7851945. Zie ook 
www.liefvoorjelijf.nl.

Gallo Originals en Gallino Kids: mode voor dames, heren en kinderen

Kleurrijke najaarsmode 
bij Gallino Kids
Santpoort-Noord – Bij Gallino Kids 
aan de Hoofdstraat 203 komt de na-
jaarsmode al weer binnen. Het mo-
debeeld is heel kleurrijk en met 
grappige details. Nieuw is het merk 
Airforce, dat mooi uitgewerkte win-
terjassen in de collectie heeft, zo-
wel voor jongens als voor meisjes. 
Maar ook mooie polo’s en warme 
joggingpakken. Ook het vertrouw-
de merk Retour Jeans heeft mooie 
winterjassen, net zoals het merk Ge-
ox. Niet alleen de schoenen van dat 
merk ademen, de kleding doet dat 
ook. De ontwerpers van het merk 
Moodstreet deden voor dit seizoen 
inspiratie op in Siberië. Dat komt on-
der andere tot uiting in mooie grijze 
vestjes voor meisjes met als detail 
roze poppetjes. Ook het merk Gei-
sha, voor meisjes en dames, biedt 
veel keuze, net zoals de merken s. 
Oliver en Tom Tailor. De kinderkle-
ding bij Gallino Kids is er in de ma-

ten 92 tot en met 176.
Voor de heren is er bij Gallo Origi-
nals aan de Hoofdstraat 189b een 
ruime keuze van de merken Cotton-
field en Vanguard en van het stoere 
merk New Zealand. Bij de dames-
mode is er veel kleding in aardetin-
ten die zich prima laten combineren 
met wat fellere kleuren. Ook voor 
dames en heren zijn er mooie win-
terjassen. Bij Gallino Kids en Gal-
lo Originals is casual kleding ver-
krijgbaar met een prima draagcom-
fort die heel betaalbaar is. Maar wie 
iets voor een speciale gelegenheid 
zoekt, zal er zeker ook slagen.
Omdat er ruimte gemaakt moet 
worden voor de nieuwe collectie, is 
er nu een korting van maar liefst 70 
procent op de zomercollectie. De-
ze actie duurt tot en met volgende 
week zaterdag. Er is nog een ruime 
keuze, maar wie slim is wacht niet te 
lang en doet zijn of haar voordeel.

Winnaar Tom Groen ontvangt de felicitaties van toernooidirecteur Gerrit van 
der Vijver

Wisselvallig weer geen 
spelbreker Rabo Open
Velsen - Het weerbeeld had af-
gelopen weinig weg van de zomer 
waar de gemiddelde Nederlander 
op hoopt. Het was winderig, van tijd 
tot tijd gewoonweg koud en de re-
gen kwam ook nog eens met bak-
ken uit de hemel vallen. Een weer-
beeld waar de meeste agrariërs vro-
lijk van worden, toernooidirecteuren 
van buitenevenementen een stuk 
minder. Zo ook de ‘toernooi-direc-
teur’ van de Rabo Open 2008, het 
open toernooi van tennisvereniging 
LTC De Heerenduinen.
Toch kan men spreken van een ge-
slaagd evenement. Het aantal deel-
nemers lag met ruim 430 spelers en 
speelsters zelfs boven het aantal van 
de vorige editie. Dit is opvallend te 
noemen, omdat het toernooi gelijk-
tijdig plaatsvond met de befaamde 
Dorpsfeest Santpoort en veel deel-
nemers traditiegetrouw uit de regio 
komen. De organisatie kan trots zijn 
op de bijzonder sterk bezette hoog-
ste categorieën. In de hoogste ca-
tegorie, de Heren Enkel 3, deed een 
groot aantal talenten en een aan-
tal geroutineerde topspelers mee. 
De afgelopen 4 (!) edities waren al-
le op naam van Pim Schram geko-
men. Dat zijn zegereeks ten einde 
was gekomen, werd al vrij snel dui-
delijk. Hij verloor namelijk zijn eer-
ste wedstrijd. De finale ging tussen 
twee mannen die al vele jaren tot de 
top van deze categorie behoren, de 
als eerste geplaatste Frank Janssen 
en zijn trainingsgenoot Tom Groen. 
Ondanks de harde wind was het 
spelniveau bijzonder hoog en trak-
teerden zij de toeschouwers op ver-
bluffende slagenwisselingen. Door 

persoonlijke omstandigheden kon 
Frank helaas niet zijn normale ni-
veau halen en ging de overwinning 
relatief eenvoudig naar Tom Groen. 
De organisatie was zeer verheugd, 
dat ze na vele jaren afwezigheid ook 
een bescheiden poule in de Dames 
Enkel 3 kon samenstellen. Hope-
lijk betekent dit het begin van een 
groeiend aantal deelnemers in de-
ze categorie.
Niet alleen in de hoogste categorie-
en werd er attractief tennis tentoon-
gespreid. In alle onderdelen werd er 
gestreden voor elk punt en ging ie-
dereen vol voor het behalen van de 
felbegeerde titels. 
Het geduld van de deelnemers werd 
op sommige momenten op de proef 
gesteld. Door een hevige regenbui 
leek het park eerder op een buiten-
zwembad dan op een tennispark en 
waren de banen uiteraard onbe-
speelbaar. De vele vrijwilligers heb-
ben met man en macht de banen 
weer speelklaar gemaakt, waardoor 
de vertraging beperkt bleef. Door de 
inzet van de vrijwilligers en de uit-
stekende basis kwaliteit van de ba-
nen, ging dit sneller dan menigeen 
kon vermoeden. 
Ondanks de sterk wisselende weers-
omstandigheden kon zondagavond 
om 19.00 uur de prijsuitreiking be-
ginnen en de winnaars gehuldigd 
worden. 
Voor de organisatie betekende dit, 
dat zij weer rustig konden ademha-
len en nagenieten van dit jaarlijks 
terugkerend evenement. 
Voor foto’s en uitslagen kunt u te-
recht op www.ltcdeheerenduinen.
nl. 

Open dagen ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 23 
en zondag 24 augustus worden de 
open dagen van de Amateur Tuin-
dersclub De Hofgeest gehouden. 
Dit jaar is er gekozen voor het the-
ma ‘China en de Olympische Spe-
len’, u zult dus niet verbaasd zijn dat 
er zich een Chinese muur door het 
park slingert. Er zijn overal Chinese 
tintjes en ook de sport zal niet ver-
geten worden. Het allerbelangrijkste 
is echter de tentoonstelling van zelf-
gekweekte tuinproducten. Hier kunt 
u zien hoe de met liefde en ken-
nis van zaken gekweekte groenten, 
fruit en bloemen op een oogstrelen-
de wijze aan de bezoekers getoond 
worden. Het publiek mag ook de 
publieksprijswinnaar aanwijzen. Op 
het sfeervolle Hofgeestplein, gele-
gen in het hart van het tuincomplex 
kan men genieten van gebakken en 
gerookte vis, zoute haring, saté, pof-
fertjes en Chinese hapjes. In de cof-
fee corner ontvangt men u met een 
gratis kopje koffie. De Fuchsiaver-
eniging heeft een keur aan fuchsi-
astekjes en zal u op weg helpen bij 
het kweken van deze schitterende 
bloemen. U kunt genieten van Bon-
sai-boompjes, een Chinese zwaard-
danseres zal haar prachtige sport 
demonstreren, een Japanse papier-
maker leert hoe je zelf papier kunt 
maken, er is een kraam van het Zee- 
en Havenmuseum, waar u de leuk-
ste maritieme souvenirs op de kop 
kunt tikken en u kunt zelfgemaakte 

jams en 3D-kaarten kopen. Voor de 
kinderen is een interessant sport-
programma bedacht (voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar en van 9 jaar en ou-
der). Op drie plekken verspreid over 
het park kunnen zij meedoen aan 
balsporten, behendigheidswedstrij-
den met fiets, step of skippybal en 
het afleggen van een hindernisbaan. 
Voor beide leeftijdsgroepen zijn prij-
zen beschikbaar. Het gaat er om wie 
zijn parcours het snelst aflegt. De 
kinderen mogen net zo vaak mee 
doen als ze willen, met de bedoeling 
om hun tijden te verbeteren. Een ijs-
coman heeft voor ieder kind een ijs-
je en de kinderen krijgen ook nog 
een leuke attentie. 
Voor de volwassenen staat er een 
internationaal gediplomeerde Nor-
dic Walking instructeur klaar om 
introductielessen te geven. U kunt 
dan eindelijk eens in alle rust zelf 
ondervinden hoe die stokken nu ei-
genlijk ‘lopen’.
Het publiek is van harte welkom bij 
tien tuinleden die Open Tuin hou-
den. In deze prachtige tuinen zult u 
uiteraard met grote gastvrijheid ont-
vangen worden. Er is een redelijk 
groot parkeerterrein en in de kanti-
ne staat men voor u klaar.
ATV de Hofgeest ligt aan het Spek-
kenwegje 2 in Santpoort-Noord. De 
Open Dagen zijn op zaterdag 23 au-
gustus van 12.00 tot 18.00 uur en op 
zondag 24 augustus van 11.00 tot 
16.30 uur. Telefoon 023-5388007. 

Bloemen niet gestolen
Driehuis – Vorige week stond in 
deze krant een ingezonden brief van 
een lezer. Die had bloemen in de ur-
nentuin gezet van begraafplaats 
Westerveld, die zes dagen later ver-
dwenen bleken te zijn.
De briefschrijver was in de veron-
derstelling dat de bloemen gestolen 

waren. Dit blijkt niet zo te zijn. De 
bloemen worden door mensen van 
Westerveld na twee dagen wegge-
haald.

De briefschrijver is het niet eens met 
deze gang van zaken en is bezig om 
hier een klacht over in te dienen.

Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?
Regio - Kom dan zingen bij zang-
groep To the Point.
Deze zanggroep bestaat momen-
teel uit twaalf enthousiaste zangers 
en zangeressen. Zij worden bege-
leid door André Keessen, dirigent 
en toetsenist en Peter Thuis op de 
drums. Het repertoire is zeer divers. 
Mooie rustige ballads worden afge-
wisseld met swingende muziek. Ook 
gospels en bekende nummers van 
Dolly Parton, Marco Borsato en van 
Robbie Williams staan op het re-
pertoire. Zanggroep To the Point wil 
graag van zich laten horen en treedt 
onder andere op in verzorgingshui-
zen en buurthuizen en tijdens kerk-
diensten, huwelijksvieringen en be-
nefietconcerten. 
Ook To the Point is toe aan een nieu-
we uitdaging. Het repertoire wordt 
momenteel herzien en ze zijn druk 

bezig met het binnenhalen van op-
tredens.
Hierbij begroeten zij graag nieuwe, 
enthousiaste leden. Wie van zingen 
houdt, is wellkom tijdens de repeti-
tie of tijdens de inloopavonden op 3 
en 7 september.
Ook zouden zij graag het combo 
versterken met een bassist (m/v)
Woensdag 20 augustus beginnen 
de repetities weer. To the Point re-
peteert op de woensdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de Kerk zonder 
grenzen aan de Vijverweg in Bloe-
mendaal. 
Gezelligheid, kwaliteit en inzet zijn 
daarbij belangrijk. Voor meer in-
formatie: Peter Thuis, telefoon 023-
5249088 (werk) overdag of Joy-
ce van der Zwart, telefoon 023-
8110010, ’s avonds. Zie ook de web-
site: www.zanggroeptothepoint.nl

Via www.sportinholland.nl
Noord-Hollandse 
topsporters in Beijing volgen
Haarlem - Sport in Holland volgt 
Noord-Hollandse deelnemers aan 
de Olympische Spelen van Beijing. 
De Olympische gedachte deelnemen 
is belangrijker dan winnen loopt als 
een rode draad door de provinciaal 
georiënteerde website www.sportin-
holland.nl, die bezoekers aanzet tot 
bewegen. Het spreekt daarom voor 
zich dat Sport in Holland aandacht 
schenkt aan dit aansprekende mon-
diale sportevenement. Deze samen-
werking van Sport in Holland, Sport-
service Noord-Holland en het Olym-
pisch Netwerk 
N o o r d - H o l -
land stimuleert 
het provinciaal 
Olympisch ge-
voel tijdens de 
Spelen. 
Via een inter-
actieve kaart 
van de provin-
cie Noord-Hol-
land ziet de 
bezoeker welke 
Olympiërs uit zijn of haar buurt ko-
men. Daarbij kunnen de bezoekers 
van de site hun helden met een vir-
tuele ‘fortune cookie’ een hart onder 
de riem steken en een persoonlijke 
felicitatie sturen. Na afloop van de 
Spelen ontvangen de deelnemers 
hun ‘fortune cookies’ als een fees-
telijke herinnering aan hun Olympi-
sche deelname. Het Olympisch pro-
gramma van de Noord-Hollanders is 

te vinden op de regiosite van www.
sportinholland.nl. Iedere dag ver-
meldt Sport in Holland hier het pro-
gramma van de provinciegenoten. 
Na afloop van de Olympische Spe-
len worden de prestaties van al-
le Noord-Hollandse atleten in kaart 
gebracht. 
Dit project komt voort uit een sa-
menwerkingsverband van Sport in 
Holland, Sportservice Noord-Hol-
land en het Olympisch Netwerk 
Noord-Holland en beoogt het pro-
vinciaal Olympisch gevoel te stimu-

leren.
Op www.sportin-
holland.nl kunnen 
bezoekers ook na 
de Olympische 
Spelen terecht om 
zich te informeren 
over sport, bewe-
gen, gezondheid, 
lifestyle en voe-
ding. De interac-
tieve opzet van de 
website prikkelt 

bezoekers bovendien om zelf film-
pjes en artikelen te uploaden. 
Vanaf oktober 2008 zal het platform 
landelijk worden gelanceerd door 
onder andere een wekelijks televi-
sieprogramma. Sport in Holland is 
mede mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van VWS en wordt on-
dersteund door diverse provinciale 
sportraden. 
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Sportduikopleiding 
en introductieles
IJmuiden - Sportduiken of kort-
weg ‘duiken’ is een leuke en ont-
spannende sport. Veel mensen den-
ken dat de Nederlandse wateren to-
taal ongeschikt zijn voor de duik-
sport. Niets is minder waar. Ook in 
Nederland bestaan veel mooie en 
vooral heldere wateren die beschik-
ken over een mooie plantengroei en 
een ruim assortiment aan vissoor-
ten. Maar vergeet vooral de Noord-
zee niet. Aan het strand is het wa-
ter misschien van mindere kwaliteit, 
maar verder op zee valt er weinig 
te klagen. Menig DuikTeam IJmond 
duiker heeft ook de mooiste duiken 
op zee gemaakt en is er niets mooi-
er dan een duik op één van de ve-
le scheeps wrakken die de Noord-
zee rijk is. 
Voordat je mag gaan duiken moet je 
in het bezit zijn van een duikbrevet. 
Als je wilt gaan beginnen met dui-
ken dan begin je de duikopleiding 
met het 1-sters duikbrevet. Hier-
voor heb je geen ervaring of zwem-
diploma nodig. Je moet wel kunnen 
zwemmen.
Uit de ervaring die DuikTeam IJmond 
over de afgelopen 35 jaar heeft op-
gedaan is gebleken dat veel men-
sen interesse hebben in de duik-
sport maar toch niet precies we-
ten wat de duiksport nu daadwer-
kelijk inhoud. Sommigen willen in 
de praktijk bekijken of dat duiken 
nu echt wel iets voor hen is. Spe-
ciaal voor deze mensen organiseert 
DuikTeam IJmond ieder jaar aan het 
begin van het opleidingsseizoen een 
introductieles sportduiken. De intro-
ductieles wordt dit jaar gehouden 

op Dinsdagavond 16 september en 
bestaat uit een beknopte praktijkles 
in het zwembad de Heerenduinen in 
IJmuiden. Tijdens deze introductie-
les wordt met name aandacht be-
steed aan het duiken met perslucht-
flessen. Mocht je na deze introduc-
tieles de smaak te pakken heb-
ben, dan kan je je meteen inschrij-
ven voor de echte 1-sters opleiding 
die op 30 september begint. Omdat 
sportduiken geen typische mannen-
sport is, zijn ook de dames van har-
te welkom. De minimale leeftijd is 
16 jaar en een goede gezondheid is 
noodzakelijk.
De introductieles kost 20 euro. De 
mensen die na de introductieles aan 
de 1-sters opleiding beginnen krij-
gen 20 euro korting op de oplei-
dingskosten.
Mocht je interesse hebben in een 
introductieles bij DuikTeam IJmond 
schrijf je dan in op introductieles.
dty.nl.  Er kunnen maximaal 15 cur-
sisten meedoen met de introductie-
les dus tijdig inschrijven is noodza-
kelijk. 
Voor de mensen die net terug zijn 
van vakantie en na het zien van de 
blauwe wateren nu al weten dat zij 
met sportduiken willen beginnen, 
deze mensen kunnen zich direct in-
schrijven voor de 1-sters opleiding 
op www.dty.nl. Voor de gevorderde 
duiker is Inschrijven voor de 2- en 3-
sters opleiding ook mogelijk.
Als je nog vragen hebt of wil je we-
ten wat DuikTeam IJmond je als 
duikvereniging kan bieden, kijk dan 
even op www.dty.nl of email naar in-
fo@dty.nl.

‘IJmuiden’ gaat voor de HD-cup  
IJmuiden - Omdat IJmuidens A-se-
lectie honkvast bleek (alleen Stefan 
Timmers vertrok) is de verwachting 
van de zaterdag derde klasser voor 
het nieuwe seizoen verwachtings-
vol, ook al in verband met de terug-
keer van spijtoptant Stefan van der 
Oever. Mocht verleden jaar - met 
praktisch dezelfde selectie - op een 
fraaie vijfde plaats worden geëin-
digd, voor het nieuwe seizoen zijn de 
kansen op succes minstens gelijk-
waardig of zelfs nog groter. Een pe-
riodekampioenschap mag in elk ge-
val tot de reële mogelijkheden wor-
den gerekend. Om de juiste speler 
op de juiste plaats te posteren heeft 
trainer/coach Ronald Dooijeweerd 
(tweede jaar) zes
oefenwedstrijden tot zijn beschik-
king, eerst driemaal HD-cup en 
daarna driemaal KNVB-beker.
Afgelopen woensdag opende IJmui-
den de HD-minireeks in Benne-
broek, tegen vierde klasser BSM 
(zond), terwijl de vereniging zater-
dag 16 augustus om 14.00 uur daar-
voor tweede klasser Velsen (zond) 
ontvangt. Dinsdag 19 augustus 
wordt deze reeks, om 19.30 uur, af-
gesloten bij vijfde klasser Waterloo 
(zond). 

De strijd om de KNVB-beker (drie 
duels) volgt één week later zodat 
trainer/coach Ronald Dooijweerd op 
6 september, via de zes oefenwed-
strijden, hopelijk de juiste spelers op 
de juiste plaats heeft staan. 
Voor het nieuwe competitie, seizoen 
2008/2009, is IJmuiden opnieuw in 
de Noord Hollandse derde klas-A 
ingedeeld, weer met alleen clubs 
van boven het Noordzeekanaal. 
IJmuiden ontmoet daarin een zestal 
oude bekenden van verleden jaar, te 
weten; Blauw Wit (W), BOL, Castri-
cum, DZS, Opperdoes en het Noord 
Amsterdams TOB. Daarnaast ont-
moet de club daarin de vierde klas-
kampioenen Jong Hercules en Jong 
Holland (terug na één jaar) terwijl 
de tweede klas-degradanten Reiger 
Boys en Wieringermeer, samen met 
Asonia (Andijk) en Purmerend, als 
periodekampioenen de derde klas 
A-completeren. 
Met deze verenigingen speelt IJmui-
den het komend seizoen voor het 
eerst een competitie met dertien 
clubs, een totaal van 24 duels per 
vereniging. De aaanstaande winter-
periode zal uitwijzen of de uitbrei-
ding van 22 naar 24 wedstrijden een 
juiste keuze is geweest.  

Rabobank jeugddagen
bij LTC De Hofgeest
Velserbroek - De jeugdcommissie 
van tennisclub de Hofgeest had het 
allemaal zo leuk bedacht.
Drie dagen lang lekker tennissen 
en daarnaast heel veel leuke acti-
viteiten. Vrijdagochtend, net voor 
de start van de eerste partijen, liet 
de regen van zich horen. In no time 
stonden alle tien banen blank. Al-
le wedstrijden werden naar zater-
dag verplaatst. Het patat eten ging 
wel gewoon door en alle kinderen 
mochten daarna met de bingo mee-
doen. Zaterdag moesten er dus heel 
veel extra partijen gepland wor-
den. Het was passen en meten maar 
voordat iedereen naar zwembad de 
Heerenduinen vertrok, was alles in-
gehaald. ’s Avonds werd de kantine 
omgetoverd in een prachtige disco-
theek. Twee beroemde Dj’s haalden 
alles uit de kast. Prachtige laser-
shows en enorme rookwolken zorg-
den voor een prima sfeer. De kinde-
ren hebben de hele avond gedanst 
en spelletjes gedaan (en de ouders 
ook hoor). Zondagochtend was het 

gravel door al het water nauwelijks 
meer te zien. Dus alle schema’s wer-
den weer ingekort en verplaatst naar 
de middag. Om 13.00 uur waren alle 
kinderen op het park om de beloof-
de goochelaar aan het werk te zien. 
Rond 14.00 uur waren de banen met 
behulp van heel veel ouders weer 
speelklaar gemaakt. Voorzitter Loek 
Ruyter kwam samen met spon-
sor Rabobank ook een kijkje bij de 
jeugddagen nemen. Tevens werd er 
een nieuw sponsorcontract met de 
Rabobank getekend voor maar liefst 
drie jaar waarbij de alle jeugdacti-
viteiten financieel worden onder-
steund door Rabobank Velsen en 
omstreken.  Rond 18.00 uur waren 
alle wedstrijden toch nog gespeeld 
en kon jeugdvoorzitster Joke van 
Bloois de bekers gaan uitreiken.
Na een afsluitende toespraak van 
clubkampioen Koen Bonnema, ver-
trok iedereen naar huis. De Rabo-
bank jeugddagen zijn ondanks het 
slechte weer, toch weer een groot 
succes geworden.

Schaakclub Santpoort 
weer van start
Santpoort - Schaakclub Santpoort 
speelt elke dinsdag en vrijdagavond 
in het Polderhuis Velserbroek. Een 
nieuw schaak seizoen staat voor de 
deur, waarin Schaakclub Santpoort 
uitkomt met vier senioren- en vier 
jeugdteams in de KNSB competi-
tie. Het eerste van Santpoort speelt 
Promotie Klasse het tweede Twee-
de Klas en het derde en vierde Der-
de Klas. Santpoort wil hogerop om-
dat diverse jeugdspelers al lande-
lijk spelen wil Santpoort prromove-
ren naar de Landelijke KNSB klas-
se. Om dit te realiseren heeft Sant-
poort IM Meester Piet Peelen 2316 
aangetrokken om mee te spelen 
met het eerste en om de sterkste 
spelers van Santpoort les te geven. 
Piet Peelen kwam afgelopen seizoen 
nog uit in de Meesterklasse in Gro-
ningen. Dit is een geweldige stimu-
lans voor de huidige spelers van het 
eerste, onder andere Peter de Roo-
de en Xander Schouwerwou en Top-
jeugdspeler Ilias van de Lende. 
Ilias van der Lende en Miguoel Ad-
miraal hebben zich via het NK der-
de en vierde plaats, geplaatst voor 
het EK in september in Montenegro, 
dit is voor het eerst in de geschiede-
nis dat twee jeugdspelers van Sant-
poort zich plaatsen voor een EK! Het 
was afgelopen jaar was een goed 
seizoen. Het D-team werd tweede 
van Noord-Holland en het E team 

werd zelfs vierde van Nederland en 
als klap op de vuurpijl was het vier-
de van Santpoort Kampioen gewor-
den. 
Dit zijn geweldige resultaten, maar 
die komen er natuurlijk zomaar, er 
moet vermeld worden dat een heu-
se IM in de persoon van Job Dele-
mare een landelijke toptrainer kon 
worden betrokken bij het verder 
ontwikkelen van de jeugdopleiding. 
Daarnaast hebben alle trainers een 
bondsopleiding schaaktrainer A ge-
volgd, per groep wordt er les gege-
ven door twee gediplomeerde trai-
ners. Schaakclub Santpoort geeft 
les in de zogenaamde `Stappenme-
thode` van Brunia en Van Wijgerden 
van Stap een (beginners) tot Stap 
vijf (gevorderden). Doordat er on-
geveer 50 jeugdleden zijn krijgt ie-
der les op zijn eigen niveau. Iedere 
stap wordt afgesloten met een heus 
examen, afgenomen door de KNSB, 
met een officieel diploma.  
De Zomercompetitie was een groot 
succes en er hebben totaal 24 spe-
lers mee gedaan Nicolay Drel is eer-
ste geworden, gevolgd door Mar-
tijn de Roode en good-old Ouker 
de Jong. Kijk voor meer info op de 
website www.schaakclubsantpoort.
nl of Wim Gravemaker, telefoon 
023-752285 of ga dinsdag of vrij-
dagavond gewoon even vrijblijvend 
langs. 

Na het tekenen van de sponsorovereenkomst schudt Frans Looij (organisa-
tie) Gert Jan Schoorl, een van de directeuren van Transport en Verhuisbedrijf 
Schoorl van de Veldt de hand 

Sponsorovereenkomst 
zaalvolleybaltoernooi getekend
Velserbroek -  Op 11 oktober zal 
het weer losbarsten, het vijfde da-
mes stratenzaalvolleybaltoernooi 
Velserbroek in het Polderhuis in Vel-
serbroek. Dames hebben na de va-
kantie nog ruimschoots de tijd om 
zich met hun straat voor te bereiden 
op het vijfde  123 makelaar dames 
stratenzaalvolleybaltoernooi Velser-
broek. Ook tijdens de clinic die ge-
houden wordt op zaterdagavond 27 
september  in het Polderhuis kan er 
nog volop getraind worden.  
Op 11 oktober zullen 24 straten-

teams weer gaan strijden om het 
kampioenschap. 

Diverse onderhandelingen en ge-
sprekken met transport en verhuis-
bedrijf Schoorl van de Veldt hebben 
tot resultaat gehad dat de directie 
zeer enthousiast werd om het 
vijfde 123 makelaar dames straten-
zaalvolleybaltoernooi ook in 2008 
weer te sponsoren. Transport en 
Verhuisbedrijf Schoorl van de Veldt 
is gevestigd aan de Rijksweg 343A 
in Velserbroek. 

Derde Han Spronk toernooi 
Driehuis - Voor de derde keer zal 
op donderdag 14 augustus de eer-
ste ronde worden gespeeld van het 
Han Spronk toernooi, ter nagedach-
tenis aan de veel te vroeg overle-
den Han Spronk. Ook dit jaar zullen 
de regionale teams van Stormvo-
gels (winnaar van de tweede editie), 
V.S.V, Terrasvogels en RKVV Velsen 
hun kunsten laten zien. Op donder-
dag 14 augustus zullen in Driehuis 
bij Velsen de volgende wedstrijden 
worden gespeeld; Stormvogels – 
Velsen, VSV – Terrasvogels. Beide 
wedstrijden zullen om 19.15 uur be-
ginnen. Het is voor een ieder weer 
een mooi moment om te kijken hoe 
deze regionale verenigingen zich 
versterkt hebben in de overschrij-
vingstermijn. Voor de trainers is 
het een mooi moment om te bekij-

ken hoe hun teams ervoor staan, 
na een lange rustperiode. Op zon-
dag 17 augustus zal de finale wor-
den gespeeld tussen de beide win-
naars van donderdag 14 augustus. 
Tevens zal er tegelijkertijd een wed-
strijd plaatsvinden om de derde en 
vierde plaats. Deze wordt gespeeld 
door de verliezers van donderdag 14 
augustus. Beide wedstrijden zullen 
wederom op het complex van RK-
VV Velsen worden gespeeld en de 
aanvangstijd zal dan 13.00 uur zijn. 
Na afloop zal zo rond de klok van 
16.00 uur de prijsuitreiking plaats-
vinden. Hierna zullen er ook een 
aantal optredens plaatsvinden in de 
kantine aan de Wolf en Dekenlaan, 
onder andere van het bekende duo 
Bas en Peter. Beide dagen is de toe-
gang gratis. 

Smashing Velsen
Vedette neemt afscheid
IJmuiden - Smashing Velsen is 
weer begonnen met de trainingen 
op elk niveau! De diverse recreanten 
zijn weer met plezier aan het trainen 
en een partijtje aan het spelen. De 
competitiespelers, zowel de jeugd 
van 12 tot 18 jaar, als de senioren, 
gaan weer beginnen de teamspirit 
en opstellingen naast het gebruike-
lijk conditiewerk op peil te krijgen. 
Ook de jeugd tot 12 jaar (de mini’s) 
zijn weer volop aan de gang. En dat 
alles met veel inzet en lol zoals dat 
in het volleybal gaat.
Het vorig seizoen werd afgesloten 
met een hele eervolle vermelding, 
de oudste recreant ging stoppen 
met volleybal. Op de laatste trai-
ningsavond werd Jo Kaandorp ver-
rast met een mooie bos bloemen 

van haar medespelers en een boe-
ket namens het Bestuur van Sma-
shing Velsen ’96. 
De 72-jarige vedette heeft helaas 
besloten om met het volleyballen te 
stoppen. Het was al weer in mei dat 
deze gebeurtenis plaats vond maar 
het werd een gezellige avond met 
een hapje en een drankje tussen 
de wedstrijden door op haar huldi-
gingsavond. 
Jo is in 1972 lid geworden. Uit de ar-
chieven is gebleken dat haar eerste 
sportkeuring in 1971 heeft plaatsge-
vonden en haar laatste in 1984. Ze 
heeft jarenlang meegespeeld in de 
competitie. Een hele prestatie om 
zo lang plezier in het volleyballen 
te hebben. Kijk voor meer info op 
www.smashingvelsen.nl.

Hayo van der Helm, Lorenzo van Os, Joran Zethof, Nino Gubbels, Bas Wilmink, 
Daniël en Robin Boerhorst en Zoë Gubbels laten trots hun prijzen zien

Tennis jeugd TOV 
pakt weer de bekers
Velserbroek - Afgelopen week 
werd in Haarlem het K5 toernooi van 
Pim Mulier weer gespeeld.
De jeugd van LTC Brederode en LTC 
Hofgeest liet zich weer van de bes-
te kant zien. 
Naast een groot aantal kwart en hal-
ve finales wisten een aantal talen-
ten in de dop weer met mooie be-
kers naar huis te fietsen. Vooral bij 
de jongens dubbels was het feest, in 
vrijwel alle leeftijdscategorieën wis-
ten TOV-ers beslag te leggen op een 
finale plaats. 
Tot en met tien jaar waren Robin 
en Daniel Boerhorst goed voor een 
tweede plek, tot en met jaar wisten 

Nino Gubbels en Bas Wilmink over-
tuigend te winnen en tot veertien 
jaar konden Joran Zethof en Fons 
Haver het in de finale net niet bol-
werken tegen Hayo van der Helm en 
zijn maatje. 
In het enkelspel haalde Zoë Gub-
bels en Lorenzo van Os beiden een 
mooie tweede plaats in de catego-
rie tot en met tien jaar, Nino won 
knap de partij op de derde plek tot 
en twaalf jaar en Hayo nam ook zijn 
tweede beker mee door in zijn enkel 
de finale te halen tot veertien jaar. 
Ondanks het matige weer was het 
een mooie week voor de jonge ten-
nissers.

Thomas Otte

Schaakclub KijK Uit
De grijze cellen mogen 
weer aan het werk
IJmuiden - Vrijdag begint aan de 
Eksterlaan de eerste aanzet voor 
nieuw en enerverend seizoen. 
Daar waar Kijk uit vorig seizoen de 
Noord-Hollandse  beker won is de 
verwachting voor dit seizoen na-
tuurlijk weer  hoog gespannen. 
Om te beginnen starten we op 15 
augustus met een opwarmertje, 
het traditionele snelschaaktoernooi 
waarbij iedereen weer kan voelen 
hoe we het paard op f3 zetten. 
De week daaropvolgend begint de 
echte competitie. Gezien het ver-
loop van de vorige competitie waar-
bij pas in de laatste ronde de beslis-
sing over het clubkampioenschap 
viel, belooft het weer een spannen-
de strijd te worden. 
Zaterdag gaan we samen met on-
ze mede denksporters van damclub 

DCIJ een hapje eten bij de barbe-
cue. Ook op organisatorisch gebied 
zit Kijk Uit niet stil In samenwerking 
met de Stichting Schaken in Noord-
Holland wordt in IJmuiden het Kam-
pioenschap wordt voor veteranen 
gehouden. De eerste ronde begint 
op woensdag 24 september. 
Ook de jeugd komt weer in actie, 
op donderdag 21 augustus start 
de competitie en in begin volgend 
jaar wordt in samenwerking met 
schaakclub Santpoort  het school-
schaakkampioenschap van Velsen 
georganiseerd. 
Zowel bij de jeugd als bij de seni-
oren schakers is nog plaats in de 
competitie, men kan ieder moment 
instappen. Meer informatie over het 
schaken in IJmuiden is te vinden op 
www.schaakclubkijkuit.nl. 


