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Velsen verwelkomt Sail
IJmuiden - Het zoemt in de gemeente. Waar je ook komt, de gesprekken gaan over Sail. ‘Waar ga jij 
staan?’ ‘Kan ik nog mee op je boot?’ Het eerste schip kwam zondagavond al aan in de haven. Dinsdag-
middag werden in de Vissershaven de eerste schepen al bewonderd. (foto: Reinder Weidijk)

Zeer geslaagd Havenfestival
IJmuiden – Duizenden mensen genoten het afgelopen weekeinde van een zeer geslaagd Havenfesti-
val. Dat bood een uitgebreid programma vol met culturele hoogtepunten, nautische bezienswaardighe-
den en ook de inwendige mens werd niet vergeten. Volle terrassen, veel publiek bij de diverse podia en 
rijen wachtende mensen die een stukje mee wilden varen met de verschillende boten. Ook was er veel 
belangstelling voor de schepen die al afgemeerd lagen in verband met Sail. Er was dit jaar meer ruimte, 
omdat het hoofdpodium verplaatst was naar de punt van de Trawlerkade en er zo meer ruimte werd be-
nut. Ook de Halkade maakte dit jaar onderdeel uit van het festival. Dit bleek een goede zet. De organisa-
tie kan terugkijken op een zeer geslaagde zevende editie van het Havenfestival. (foto: Carla Zwart)

IJmuiden - Vrijdag omstreeks 
14.10 uur bedreigden twee jon-
gens met een mes de eigenaar 
van supermarkt aan de Kenne-
merboulevard en eisten geld. 
Deze pakte daarop een samoe-
rai zwaard en joeg het duo zijn 
winkel uit. Zij vluchtten vervol-
gens het duingebied in waar-
op de politie een uitgebreide 
zoekactie startten. Door diver-
se agenten, bijgestaan door le-
den van de reddingbrigade, werd 
een stuk duingebied afgeblokt. 
Uiteindelijk konden na een tip 
van getuigen twee jongens met 
behulp van een politiespeurhond 
in dicht struikgewas nabij het 
binnenmeer worden aangehou-
den. Beiden zijn daarbij door de 
hond gebeten. Een van hen liep 
er geen letsel door op. De an-
der is voor behandeling van een 
beet in zijn arm naar een zieken-
huis vervoerd. De twee verdach-
ten zijn zestienjarige Amster-
dammers. 

Jongens gepakt 
na mislukte 
overval

IJmuiden - En 44-jarige vrouw 
uit IJmuiden kreeg maandag-
avond omstreeks 22.30 uur toen 
zij op de Planetenlaan liep, een 
blikje tegen haar hoofd. De 
vrouw liep daar met enkele an-
dere vrouwen, toen plotseling 
vanuit een passerende auto een 
blikje werd gegooid en raak-
te daarbij licht gewond. Getui-
gen worden verzocht contact op 
te nemen met de politie in IJmui-
den, via 0900-8844.

Blikje tegen 
hoofd vrouw

Iedere week 
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Voorpagina
Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Zilvermix
Diverse soorten - 
potmaat 12 cm
van 2,49 

NU 1,49 per stuk

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Samen de vaart 
erin houden. 
Dat is het idee.

Kijk op 
www.rabobank.nl/velsen

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal
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Doek valt voor Hobbyhuis
IJmuiden – Deze maand valt het 
doek voor het Hobbyhuis van A 
tot Z, 32 jaar geleden begonnen 
als Stichting WAO. Toen bedoeld 
als plek voor ontmoeting en ont-
spanning voor mensen met een 
beperking. In de loop van de ja-
ren kwamen daar steeds meer 
activiteiten bij. Tien jaar geleden 
verhuisde men naar de huidige 
plek aan de Kromhoutstraat. Er 
werd onder andere aan houtbe-
werking gedaan, aan darten, kle-
ding maken, teken en schilderen 
en er werden computercursus-
sen gegeven. 
In 2008 zou de stichting gaan 
participeren met andere groepen 
en werd de subsidie opgeheven. 
De participatie mislukte en het 
bestuur kreeg nog een eenma-
lig bedrag om een doorstart te 
maken. Hier werd met man en 
macht aan gewerkt, helaas zon-
der resultaat. Er waren diverse 
groeperingen enthousiast over 
een samenwerking, de wil was 
er wel maar het kwam financieel 
niet rond. De kosten en de huur 
liepen wel door en om financi-
ele problemen te voorkomen, 
werd besloten de stichting op te 
heffen. Een moeilijke beslissing, 
maar het bestuur en de vrijwil-

ligers weten dat het niet anders 
kan. Nu kunnen ze met geheven 
hoofd de deur achter zich dicht 
trekken en iedereen recht in de 
ogen kijken. Vorige week maan-
dag was er een verkoop van de 
spullen voor de deelnemers, die 
vaak iets kochten dat sentimen-
tele waarde voor ze had, als aan-
denken. Die dinsdag was er een 
openbare verkoop, hierbij was 
vooral veel belangstelling voor 
het gereedschap en de compu-
teronderdelen. Aan het einde 
van de maand wordt het pand 
leeg opgeleverd.
Verschillende groepen vonden 
een nieuw onderdak bij buurt-
centrum de Dwarsligger. Be-
stuurslid Carrie Nupoort gaat 
met ze mee: ,,Zo blijft er een ver-
trouwd gezicht aanwezig. Het 
is natuurlijk wel een kwetsba-
re groep, die hun veilige en ver-
trouwde omgeving moet verla-
ten. In de Kromhoutstraat waren 
ze als lotgenoten onder elkaar 
en werd een ieder in zijn of haar 
waarde gelaten, de drempel was 
laag. In een buurtcentrum ko-
men ook andere mensen. Maar 
het gaat helemaal goed komen, 
daar ben ik van overtuigd.’’ (Car-
la Zwart)

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 25 au-
gustus bezoekt een voetspeci-
alist Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. De he-
le dag zal deze specialist men-
sen met voetklachten te woord 
staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-
lijke voeten. Mensen met voet-
klachten en daaruit voortvloei-

ende rugklachten zijn enthousi-
ast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuur-
lijke wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden worden 
krachtiger en een goede door-
bloeding wordt bevorderd. De 
Fusegold Vibrionveer heeft een 
handzaam formaat en past in bij-
na alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans is te-
lefonisch beschikbaar op tele-
foonnummer 0255-511117.  

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 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 Gezondheidszorg 
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, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Idyllisch Bed & Breakfast in Velsen
Velsen – Er zijn veel manie-
ren om vakantie te vieren. Dat 
kan in een huisje, op de cam-
ping of in een hotel. De laat-
ste jaren is Bed & Breakfast in 
opkomst. Een wat persoonlij-
kere, gemoedelijkere en vaak 
ook goedkopere manier.

De Zanderij
Zoals de Zanderij van Jan en Co-
rina Spigt. Zij bewonen een mooi 
huis dat prachtig gelegen is 
aan de rand van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Er gaan al-
lerlei fiets- en wandelroutes vlak 
langs hun huis en de Zanderij 
staat vermeld bij de ANWB. Zo-
doende blijven er veel sportie-
velingen en natuurliefhebbers 
op doortocht overnachten. Maar 
de gasten zijn heel divers. Vaak 
mensen uit het buitenland en 
soms zijn het zakenmensen. 
Zoals een man uit Limburg, die 
voor zijn werk regelmatig twee 
dagen in Haarlem moet zijn. Hij 
was de overnachtingen in een 
hotel zat en slaapt nu in de Zan-
derij.
Laatst was er ook een mevrouw, 
die opgegroeid was in de omge-
ving. Zij bleef een paar dagen lo-
geren, om alle plekjes uit haar 
kindertijd nog eens te bezoeken. 
En als mensen in de buurt een 
feest geven en geen ruimte heb-
ben om de gasten te laten over-
nachten, dan huren ze ook een 
kamer bij het Bed & Breakfast.
Ruim vijf jaar geleden verlieten 
de twee kinderen van Jan en Co-
rina het ouderlijk huis. Corina 
vroeg zich af of ze niet iets kon 

met het ruime huis en zo kwam 
ze op het idee voor een Bed & 
Breakfast: ,,Ik vind het leuk om 
het mensen naar de zin te ma-
ken en ik heb een horeca-ach-
tergrond.’’ Om zich te oriënteren 
bezocht het echtpaar Spigt eerst 
zelf diverse Bed & Breakfastge-
legenheden. Ze kwamen er ach-
ter, dat die soms heel verschil-
lend waren. Bij sommige onder-
komens hadden ze veel vrijheid, 
maar het gebeurde ook wel eens 
dat ze in de keuken van de gast-
heer en gastvrouw ontbeten. Die 
dan steeds om de hoek kwam 
kijken, of ze al klaar waren. Jan 
was er snel achter dat dit niets 
voor hem was: ,,Ik wil ’s ochtends 
wel rustig mijn krant kunnen le-
zen.’’ De gasten hebben veel pri-
vacy in de Zanderij. Ze hebben 
een eigen ingang aan de zijkant 
van het huis, met een terras on-
der de luwte van de bomen. Er 
zijn boven twee ruime zit- en 
slaapkamers, beneden is er een 
kamer waar ontbeten wordt. Co-
rina ontvangt de gasten, maakt 
ze wegwijs en vraagt of ze kof-
fie of thee bij het ontbijt willen 
en of ze hun ei hard- of zacht-
gekookt willen hebben. Ze ser-
veert elke dag het ontbijt, voor 
de rest gaan de gasten hun ei-
gen gang. Het bevalt haar prima: 
,,Wij zijn enorm bevoorrecht dat 
we in zo’n mooi huis wonen, in 
deze prachtige omgeving. Waar-
om zouden we dat voor onszelf 
houden? We delen het graag 
met onze gasten en ik vind het 
leuk als de mensen het hier naar 
hun zin hebben en genieten van 

de omgeving.’’

Noordzee
Noordzee, zo heet de Bed & 
Breakfast van Jan en Magda van 
Kuijeren uit Driehuis. Zij maak-
ten zelf regelmatig gebruik van 
deze vorm van overnachten, als 
ze een weekeinde of een paar 
dagen weg gingen. ,,We zijn bij-
voorbeeld graag op Texel. Een 
hotel vinden we dan te duur en 
vooral te massaal’’, zegt Magda. 
Toen 2,5 jaar geleden drie van de 
vier de kinderen de deur uit wa-
ren, was het dubbele woonhuis 
te groot en was de keuze gauw 
gemaakt. In de tuin van het ene 
huis stond al een stenen huisje, 
waar een sauna en een fitness-
ruimte in was. Dit werd ingericht 
als gastenverblijf. Het wordt ver-
huurd met of zonder gebruik van 
de sauna. Het ligt verscholen 
tussen het groen van de tuin en 
heeft een eigen terras De poort 
tussen beide huizen biedt toe-
gang tot het tuinhuis. 
Ook hier zijn de gasten heel di-
vers. Veel mensen die op door-
tocht zijn omdat ze een wan-
del- of fietsroute van de ANWB 
volgen. Maar ook buitenlan-
ders, zakenmensen of mensen 

die op familiebezoek zijn. Als er 
een bruiloft op landgoed Water-
land is, dan overnachten de gas-
ten ook vaak in Noordzee. En 
laatst moesten mensen, die aan 
de andere kant van het land wo-
nen, naar een rouwplechtigheid 
op Westerveld. Zij reisden een 
nacht eerder af en brachten de 
nacht door in de Bed & Breakfast 
van Hennie en Magda. Zo hoef-
den ze niet extra vroeg van huis 
en voorkwamen zij, dat ze in de 
file terecht kwamen. 
Van te voren had Magda niet 
verwacht, dat het zo goed zou 
lopen: ,,Ik dacht, dat er af en toe 
een verdwaalde fietser langs zou 
komen. Maar we zitten het he-
le jaar door regelmatig vol.’’ Ze 
vindt het erg leuk: ,,Ik krijg veel 
complimenten van de gasten.’’

Gastenverblijf IJmuiden
Gastenverblijf IJmuiden van 
Alice Koreman is, zoals ze zelf 
zegt, een uit de hand gelopen 
hobby. Ze komt uit een groot ge-
zin, het credo was: waar plaats 
is voor twaalf, is ook plaats voor 
veertien. Niet moeilijk doen, ge-
woon een matras op de grond. Er 
logeerden altijd neefjes en nicht-
jes; in haar eigen gezin was dat 

later net zo. De oudste zoon ging 
22 jaar geleden in dienst en om-
dat zijn kamer door de week leeg 
stond, bood ze onderdak aan een 
leerling van de zeevaartschool. 
Later kwamen er ook logés via 
schooluitwisselingen. Alice fietst 
veel, samen met haar zussen 
doet ze elk jaar een rondje Ne-
derland. Ze is lid van Vrienden 
op de Fiets en ze overnachten 
dan bij andere leden. Als men-
sen eens deze kant op fietsen, 
dan vinden ze een gastvrij on-
derdak bij Alice. Later werd het 
meer echt een Bed & Breakfast. 
De gasten zijn er in huis, gebrui-
ken dezelfde voordeur, staan on-
der dezelfde douche en ontbijten 
beneden aan tafel. ,,Daar moet je 
tegen kunnen, anders moet je er 
niet aan beginnen’’, lacht Alice. 
,,Ik vind het gezellig om mensen 
over de vloer te hebben. En mijn 
man staat er achter, anders gaat 
het ook niet. Ik doe veel voor De 
Zonnebloem, ben daarvoor ook 
wel eens een week weg. Dan 
probeer ik het gastenverblijf leeg 
te houden, maar soms kan het 
niet anders. Mijn man neemt dan 
prima de honneurs waar.’’ Meer 
informatie: www.bedandbreak-
fast.nl. (Carla Zwart)

Vrolijke boel in Velserduin
IJmuiden – Dit is de laatste 
week van een periode van zes 
weken in verpleeghuis Velser-
duin, waarin allerlei specia-
le activiteiten werden georga-
niseerd. Dit, om de bewoners 
een ‘vakantiegevoel’ te geven. 
Dinsdagmiddag verzorgde 
Bram Biesterveld, ooit op tv te 
zien als Pommetje Horlepiep, 
een optreden. Het was een 
vrolijke boel, waarbij veel werd 
gelachen. Biesterveld heeft de 
lach aan zijn kont hangen, zo-
als dat heet. Hij zet een raar 

hoedje op, trekt een gekke 
bek en de mensen komen niet 
meer bij.
,,Ik ben blij dat ik hier bij u ben. 
We gaan er een gezellige mid-
dag van maken’’, zegt de artiest 
tegen zijn publiek.
,,Nederlandstalige liedjes, 
geen rock and roll en al hele-
maal geen politiek.’’ Hij zet het 
eerste liedje in, over een klein 
café aan de haven. 
Het refrein wordt door de men-
sen meegezongen. Biesterveld 
vertelt hoe hij het vak is inge-

rold: ,,Ik was te licht voor zwaar 
werk en te zwaar voor licht 
werk. Daarom ben ik de mu-
ziek in gegaan.’’ Een medley 
van liedjes van vroeger wordt 
volop meegezongen.
,,U bent een mooi koor, ik ben 
blij met jullie’’, aldus Biester-
veld. ,,Als jullie hier niet zou-
den zitten, dan zou ik hier niet 
staan. U bent vandaag mijn 
werkgever, in de pauze kom 
ik bij u langs om mijn vakan-
tiegeld op te halen.’’ (Carla 
Zwart)
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De moslimbegrafenis
Ooit kreeg ik de vraag waarom 
er nooit rouwadvertenties ver-
schijnen van moslim-medelan-
ders die hier overlijden. Turken 
en Marokkanen vormen in 
Nederland de grootste groep 
moslims.
Ooit kwamen zij naar ons land 
om, zoals men toen dacht, tij-
delijk hier te werken. Zij wilden 
bij overlijden de dode niet in 
den vreemde achterlaten en 
kozen ervoor om begraven te 
worden in land van herkomst. 
Ook gaf dit hen de zekerheid 
dat de begrafenis volledig vol-
gens de islamitische voorwaar-
den zou verlopen. 
Het islamitische geloof ver-
plicht de moslims tot het uit-
voeren van vastomschreven 
rituelen bij de uitvaart. Zo moet 
het hoofd worden neergelegd 
in de richting van Mekka en 
wordt slechts een overledene 
in een graf begraven. Het graf 
is ‘eeuwigdurend’ en er wordt 
niet geruimd. De mannen en 
vrouwenrollen bij een begrafe-
nis zijn strikt gescheiden. Man-
nen wassen ritueel de mannen 
en vrouwen wassen ritueel de 
vrouwen, dit omdat het lichaam 
in reine staat voor Allah moet 
kunnen verschijnen. Daarna 
wordt het gewikkeld in een 
lijkwade, omdat iedereen na 
de dood voor Allah gelijk is. Er 
mag geen onderscheid zijn in 
uiterlijk vertoon. 

De begrafenis moet zo snel 
mogelijk plaatsvinden, het 
liefst binnen 24 uur. In Neder-
land geldt echter een wettelijke 
termijn van 36 uur. De rouwtijd 
mag 3 dagen duren. Zij aan-
vaarden dat het levenseinde 
de wil van Allah was en dat het 
werkelijke leven van de mens 
daarna begint.
Uit respect voor het lichaam 
mag er niet worden gecre-
meerd.
Het begraven is een collectieve 
plicht en wordt alleen door de 
mannen van de gemeenschap 

gedaan. Vrouwen gaan wel 
mee naar het graf, maar blijven 
op een afstand. Publiek emoti-
oneel vertoon is uit den boze 
bij het begraven. 
Islamitische rituelen worden 
gekenmerkt door soberheid. 
Er zijn geen toespraken en er 
is geen muziek. Centraal staan 
de gebeden, Koranteksten die 
steeds door de aanwezigen 
zachtjes worden herhaald.
Als iemand van de gemeen-
schap hier overlijdt vindt ge-
heel naar  traditie de aankon-
diging daarvan direct monde-
ling, telefonisch plaats binnen 
de plaatselijke gemeenschap 
en aan bloedverwanten in het 
buitenland. Ook wordt het na 
afloop van een gebedsdienst in 
de moskee aangekondigd.
Hiermee blijft het binnen de 
eigen gemeenschap en maken 
wij er weinig van mee.

De verwachting is dat de twee-
de generatie moslims die hier 
veelal opgroeiden, wel behoefte 
zullen hebben om hier te wor-
den begraven. Ook al omdat 
hun kinderen hier wonen.
Er komen dan ook steeds meer 
begraafplaatsen die een speci-
aal islamitisch deel hebben.
Voor onze uitvaartcultuur is dat 
een verrijking.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Hema vestigt zich in 
centrum Velserbroek
Velserbroek - In het winkelcen-
trum Velserbroek in Velsen, ei-
gendom van vastgoedbelegger 
Corio Nederland, vestigt zich in 
het tweede kwartaal van 2011 
een filiaal van Hema. De komst 
van het warenhuis betekent een 
versterking van winkelcentrum 
Velserbroek. Corio levert het 
winkelpand op in maart 2011. 

Winkelcentrum Velserbroek kent 
een oppervlakte van 8.700 m2 
en wordt jaarlijks door 2.400.000 
mensen bezocht, voornamelijk 
mensen uit de directe omge-
ving van het winkelcentrum. Het 
centrum voorziet in de dagelijk-

se behoeften van de wijk Velser-
broek. De komst van de Hema is 
een welkome aanvulling op het 
huidige winkelaanbod.  
Corio is een van de grootste 
beursgenoteerde beleggers in 
vastgoed, met een focus op re-
tail in Europa. De portefeuille 
van 6,5 miljard bestaat voor 95 
procent uit winkelcentra in Ne-
derland, Frankrijk, Italië, Span-
je en Turkije. Het actieve ‘hands-
on’ management van Corio’s lo-
kale management organisaties 
levert een toegevoegde waar-
de op voor consumenten, huur-
ders en uiteindelijk de aandeel-
houders. 

LTO Noord gaat samen-
werken met Boval
Velserbroek - LTO Noord, agra-
rische ondernemersorganisa-
tie in de negen provinciën boven 
de maas, gaat samenwerken met 
Boval, landelijk financieel dienst-
verlener met wortels in het agra-
risch loonwerk. De samenwer-
king gaat 1 oktober van start en 
moet zorg dragen voor expertise, 
professionaliteit en continuïteit 
van LTO Noord verzekeringen BV 
naar de toekomst.
LTO Noord Verzekeringen is 
een onafhankelijk intermedi-
air op het gebied van financi-
ele dienstverlening. Op dit ter-
rein is de laatste jaren veel ver-
anderd en bovendien is de re-
gelgeving en het toezicht enorm 
aangescherpt. ,,Dit was voor ons 
het moment om eens goed naar 
het toekomstperspectief van LTO 
Noord Verzekeringen te kijken. 
We hebben eerst onderzocht wat 
de mogelijkheden waren om als 
zelfstandige onderneming ver-
der te gaan, maar hebben uitein-
delijk geconcludeerd dat daar-
voor te weinig perspectief be-
staat. Een samenwerkingsver-

band leek de beste oplossing en 
dus zijn we op zoek gegaan naar 
een samenwerkingspartner”, al-
dus Karst Breeuwsma, directeur 
ad interim van LTO Noord Verze-
keringen. 
,,Een goed toekomstperspectief 
voor de medewerkers van LTO 
Noord Verzekeringen en een ge-
garandeerd hoog kwaliteitser-
viceniveau voor onze verzeker-
den waren doorslaggevend bij de 
selectie van een partij. Boval, van 
oudsher opgericht door de Bond 
van loonbedrijven voor agra-
risch- en grondverzetwerk, bleek 
de meest geschikte samenwer-
kingspartner. Boval ontwikkelde 
door de jaren heen al maatwerk-
oplossingen en concepten voor 
de agrarische en aanverwan-
te sectoren, die nu ook voor de 
LTO leden eenvoudig toeganke-
lijk worden. ,,Wij onderschrijven 
de samenwerking als een her-
bevestiging van Boval als bran-
chespecialist in de agrarische en 
grond-, weg- en waterbouw sec-
toren”, aldus Jaap Eringa, direc-
teur van Boval. 

IJmuiden - Zaterdag 28 augus-
tus wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
de vijfde rommelmarkt van dit 
jaar georganiseerd op het Ken-
nemerplein tegenover de Vomar. 
Wie ook zijn overtollige spul-
len wil verkopen, kan een kraam 
huren. Bel voor informatie of re-
serveringen van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende rommelmarkt is op za-
terdag 11 september.

Rommelmarkt

Tweede prijs Tour de 
France prijzenfestival
IJmuiden - Mevrouw Ans Huijbers uit Velsen-Zuid heeft de twee-
de prijs gewonnen bij het Tour de France prijzenfestival in De Jutter 
en de De Hofgeest. Dinsdag heeft zij haar prijs in ontvangst geno-
men van Richard Blesgraaf, de eigenaar van Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck. Hij stelde een zeer smakelijke prijs beschikbaar, een feestelijk 
champagnepakket met een goede fles champagne en twee glazen. 
Mevrouw Huijbers was erg blij met haar prijs. De overige winnaars  
worden de komende weken bekend gemaakt. 

Snackbar 
overvallen
Regio - Twee onbekend geble-
ven (jonge-)mannen hebben 
zondag omstreeks 22.00 uur een 
snackbar aan de Bertha von Sutt-
nerstraat in Haarlem overvallen. 
Zij bedreigden de in de zaak aan-
wezige eigenaar met een steek-
wapen en zijn er met sigaretten 
vandoor gegaan. De politie heeft 
direct een uitgebreid onderzoek 
ingesteld en de omgeving afge-
zocht naar de daders, maar he-
laas zonder resultaat. Beide over-
vallers droegen een sweater/vest 
met capuchon. Mensen die ge-
tuige zijn geweest van de over-
val of weten waar de overvallers 
naartoe zijn gerend en nog niet 
met de politie hebben gesproken, 
worden verzocht contact op te 
nemen met de recherche in Haar-
lem via 0900-8844.

Laffe beroving 
bejaarde
Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een laffe 
beroving. Een 88-jarige Haar-
lemse is zaterdagavond om-
streeks 22.00 uur op de Louis 
Davidsstraat in Zandvoort be-
roofd van haar handtas door 
drie jongemannen. Het slacht-
offer kwam hierdoor ten val 
een liep letsel in haar gezicht 
op en een polskwetsuur. De 
vrouw stond bij een gemeen-
tebord te kijken toen de drie 
op haar afrenden en meet 
kracht haar tas afpakten. De 
Haarlemse is voor behande-
ling naar een ziekenhuis ver-
voerd. De verdachten zijn tus-
sen de 20 en 25 jaar oud en 
hebben donker haar. Twee 
van hen droegen vesten, grijs 
en groen, met een capuchon. 
Zij zijn weggerend in de rich-
ting van de Prinsesseweg. Ge-
tuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900 – 8844.
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open huis van 10.00 tot 14.00 
uur op zaterdag 28 augustus.
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. De eerstvolgende 
open tafel op woensdag 25 au-
gustus. 
Nordic Walking groep voor ge-
vorderden start op maandag 23 
augustus om 14.00 uur vanuit 
het wijksteunpunt Zeewijk. Kos-
ten 25 euro voor 8 trainingen. 
Kienavonden. Eén maal in de 8 
weken is er kienavond. De eer-
ste kienavond is op woensdag 
15 september. Kaartverkoop 
start maandag 6 september aan 
het buffet.
Gezelligheid: Men kan deelne-
men aan een activiteit, een bab-
beltje maken, een kopje koffie/
thee, een glaasje frisdrank of 
iets sterkers gebruiken met an-
dere gasten en vrijwilligers.
Filmavonden. Vanaf oktober 
wordt in de wintermaanden tot 
april elke 3e donderdagavond 
een film vertoond. Aanvang 
19.30 uur. Kosten 2,-. 
Thema avonden: Eénmaal per 
maand worden er thema avon-
den georganiseerd met diverse 
interessante onderwerpen.
Zorg op maat: 2 Maal per 
wwek kapsalon De Ster (dins-
dags en vrijdags). Woensdag 
pedicure. Maandagochtend van 
8.30 tot 10.30 bloedprikpost van 
Medial (ook trombose). Oude-
renadviseurs die senioren hel-
pen vraagstukken in te vullen 
van diverse formulieren. Dins-
dagochtend heeft Coby Bos (ou-
derenadviseur) spreekuur van 
11.00 tot 12.00. Sultan Celik 
houdt spreekuur op donderdag-
ochtend van 09.00 tot 10.00 uur, 
o.a. speciaal voor de allochtone 
inwoners van Velsen.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 

Er is geen wachtlijst. Opgeven 
bij de beheerder.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. De eerstvolgende 
open tafel is op vrijdag 3 sep-
tember.
Modeshow en verkoop, don-
derdag 9 september vanaf 10.00 
uur. De verkoop duurt tot ca. 
15.00 uur. Toegang is gratis.
Informatiebijeenkomst Thuis-
zorg, donderdag 16 september. 
Aanvang 10.00 uur. Toegang is 
gratis.
Expositie Leny Cortel met haar 
olieverf schilderijen en een 
tweetal keramiek. Toegang gra-
tis. Expositie is te zien tot 4 ok-
tober.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Bijeenkomst over Senioren en 
Veiligheid door Jerry Ramdayal, 
wijkagent Politie Kennemerland. 
Van 10.00 tot 14.00 uur incl. klei-
ne lunch. Toegang gratis.
Modeshow vrijdag 3 september 
door Modehuis H en A. Aanvang 
10.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
De Raddraaiers, woensdag 25 
augustus. Van 15.00 tot 17.00.

Velsen-Zuid - Telstar heeft 
de komende vier wedstrijden 
twee bedrijven uit de regio be-
reid gevonden het maagdelijk 
witte tricot te sieren. De club is 
er tot op heden nog niet in ge-
slaagd een vaste shirtsponsor 
vast te leggen. Commercieel di-
recteur Steef Hammerstein be-
dacht toen een tussenoplossing 
en bood sponsoren de kans voor 
vier wedstrijden op het shirt in te 
tekenen. De Hooge Waerder Ac-
countants en Belastingadviseurs 
voor op de borst en Swanlake 
Consultancy achter op de rug 
zijn de komende vier wedstrijden 
te bewonderen op het hagelwitte 
shirt van onze Witte Leeuwen. 

Shirtsponsors 
voor Telstar

Velsen-Zuid - Vanaf de compe-
titiestart van SC Telstar op 13 au-
gustus met de wedstrijd op het 
Tata Steel Stadion in Velsen Zuid 
tegen de SC Veendam besteedt 
Seaport TV iedere dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
in het voetbalseizoen 2009/2010 
aandacht aan de Velser club in 
de Jupiler League. Iedere heel 
uur van de dag worden de korte 
vraaggesprekken op de zender 
herhaald. Voor iedere thuiswed-
strijd interviewt Jac. Zuurbier 
de trainer-coach Jan Poortvliet. 
Zij beschouwen de laatste wed-
strijd na en kijken vooruit naar 
de komende thuiswedstrijd, die 
meestal op de vrijdag om 20.00 
uur aanvangt in het vernieuwde 
stadion in Velsen Zuid. Wanneer 
Telstar een uitwedstrijd speelt 
vinden er interviews en opna-
men onder regie van Peter Den-
kema plaats met andere perso-
nen, die een rol spelen bij de be-
taalde voetbalclub in Velsen.

Telstar bij 
Seaport TV

Regio - Sensoor Haarlem geeft 
donderdag 9 september een gra-
tis workshop Gespreks- en Luis-
tervaardigheden, bedoeld voor 
mensen met of zonder baan, met 
interesse in vrijwilligerswerk, 
die hun CV willen uitbreiden. 
De praktijk wijst uit dat vrijwilli-
gerswerk bij Sensoor, juist door 
training en bijscholing, bijdraagt 
aan persoonlijke ontwikkeling en 
de instroom in het arbeidsproces 
vergemakkelijkt. Deelnemers die 
de opgedane kennis meteen in 
de praktijk willen brengen kun-
nen - als ze dat willen - de ba-
sistraining voor nieuwe vrijwilli-
gers bij Sensoor Haarlem volgen, 
die eind september start. Aan-
melden kan tot maandag 6 sep-
tember via het 023–5291909, op 
werkdagen tussen 9.00 en 14.00 
uur, of haarlem@sensoor.nl. 
Meer informatie: www.sensoor.
nl/haarlem.

Gratis 
workshop 

Ridder Edwin vraagt 
zijn jonkvrouw Cynthia
IJmuiden - Afgelopen zondag 
keken de vele fietsers en auto-
mobilisten aan de Heerenduin-
weg raar op bij het zien van een 
heuse ridder te paard, gestoken 
in harnas, compleet met zwaard 
en helm. 

Het bleek te gaan om de 44-ja-
rige IJmuidenaar Edwin Bakker 
die als hobby aan middeleeuw-
se zwaardvechtkunst doet en 
nu op weg was om zijn 22-jari-
ge jonkvrouw Cynthia van der 
Schrier ten huwelijk te vragen. 
Het vrolijke stel is sinds zes we-
ken de trotse ouders van twee-
ling Max en Sem en nu zij drie 
weken thuis zijn was het einde-
lijk tijd voor een ‘babyshower’. 
Het huis was afgeladen met fa-
milie, vrienden en kennissen. De 
ideale gelegenheid, vond Edwin, 
om ten overstaan van iedereen 
zijn geliefde ten huwelijk te vra-

gen. Bij hun huis aangekomen 
deed een totaal verbouwereer-
de Cynthia open, met hun 2-jarig 
zoontje Jesse op de arm. Ze had 
alles verwacht die dag, behalve 
dat een heuse ridder voor haar 
op zijn knieën zou gaan. Een vol-
mondig ‘ja natuuuurlijk’ was het 
antwoord op de vraag of ze met 
haar ridder wilde trouwen. Met 
luid applaus en knallende kurken 
werd haar een ring om de vinger 
geschoven en volgden een dikke 
zoen en de nodige tranen.
Na een toost met bubbels beste-
gen beiden de grote witte schim-
mel en werden ze door de gas-
ten en toegestroomde buurtge-
noten uitgezwaaid. Een exacte 
trouwdatum is nog niet bekend. 
Het wachten is tot de tweeling 
goed kan lopen en samen met 
hun oudere broertje als bruids-
jonkers de trouwjurk van mam-
ma kunnen dragen.Nieuws uit de

buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Commissaris Remkes op 
werkbezoek in IJmuiden
IJmuiden - De nieuwe Com-
missaris van de Koningin van 
Noord-Holland, Johan Rem-
kes, bezocht woensdagoch-
tend IJmuiden voor een nadere 
kennismaking met onze regio. 
Op de agenda stond een be-
zoek aan het sluizencentrum, 
waar hij werd ontvangen door 
de Amsterdamse havenmees-
ter Janine van Oosten en hoofd 
verkeersleiding Bert Groothuis. 
Daarna volgde een presenta-

tie over Zeehaven IJmuiden en 
het middenhavengebied. 
Na deze korte kennismaking 
vertrok het gezelschap naar 
het Pontplein waar om 11.30 
uur de Fast Flying Ferry naar 
Amsterdam moest worden ge-
haald waar onder meer een 
rondrit door de Haven van Am-
sterdam alsmede een vaar-
tocht over de Zaan op het pro-
gramma stonden. (Joop Way-
enberg)

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Gratis hockeyclinic 
voor de jeugd
Driehuis - Woensdag 25 au-
gustus houdt KHC-Strawberries 
van 14.00 tot 16.00 uur een gratis 
hockeyclinic voor de jeugd. De 
hockeyclinic vindt plaats op het 
nieuwe kunstgrasveld.
Jeugdleden worden opgeroe-
pen vriendjes, vriendinnetjes, 
broertjes en zusjes mee te ne-
men om een kijkje te komen ne-

men bij deze spannende, snelle 
en gezellige buitensport. Jeugd-
leden doen tijdens de clinic zelf 
natuurlijk ook mee. Heb je (nog) 
geen vriendjes op hockey, dan 
kun je jezelf opgeven.
KHC Strawberries is gevestigd 
aan Waterloolaan 1 in Driehuis. 
Opgeven kan tot 21 augustus via 
www.khc-strawberries.nl.

Laatste mogelijkheid 
Jurassic Polderland
Driehuis - Op  donderdag 19, 
vrijdag 20 en zondag 22 augus-
tus kunnen kinderen vanaf 4 jaar 
tijdens de laatste dagen van de 
vakantie traditiegetrouw weer 
aan een leuke activiteit deel-
nemen in het Pieter Vermeulen 
Museum. 
De activiteit sluit perfect aan bij 
de tentoonstelling Jurassic Pol-
derland over Nederlandse rep-
tielen en amfibieën. Amfibie-
en behoren tot een diersoort die 
de preparateur niet kan opzet-
ten. Dit heeft onder andere te 
maken met de dunne, vochtige 
huid van deze dieren.  In plaats 
van het dier op te zetten maakt 
de preparateur dan een mal van 
het dier. De mal wordt weer ge-
bruikt om een afdruk te maken 
en nadat deze afdruk is beschil-
derd, heb je een levensechte ko-
pie van het dier. Eén van onze 
preparateurs heeft voor ons van 
twee dieren een mal gemaakt; de 
kikker en de zandhagedis. Op dit 
moment is men druk bezig om 
met deze mallen replica’s te ma-
ken. Tijdens de vakantie-afslui-

ting kunnen kinderen deze re-
plica’s gaan beschilderen en ze 
na afloop mee naar huis nemen. 
Kinderen die graag een kikker of 
zandhagedis willen maken kun-
nen zich aanmelden via info@
pieter-vermeulen-museum.nl 
of via 0255-536726. Wees er op 
tijd bij want we hebben per keer 
maar plek voor 15 kinderen.
Het replica’s maken zal plaats-
vinden op donderdag 19, vrijdag 
20 en zondag 22 augustus van 
13.30 tot 14.30 uur. De kosten 
voor de activiteit bedragen  1 eu-
ro  bovenop de entree (2,- voor 
kinderen en 2,50 euro voor vol-
wassenen).
Let op; dit is tevens de laatste 
mogelijkheid om de tentoonstel-
ling Jurassic Polderland te be-
zoeken want deze tentoonstel-
ling zal op maandag 23 augus-
tus, direct na de vakantie, wor-
den afgebroken. Het museum is 
in verband met de opbouw van 
de nieuwe tentoonstelling Ed-
je Eekhoorn, met gemak van tak 
naar tak gesloten van 23 augus-
tus tot en met 4 september.

Velsen-Zuid - Melvin Holwijn 
(30) en Sergio Parris (25) komen 
dit seizoen uit voor Telstar. Hol-
wijn tekent een amateurcontract 
en Parris een éénjarig contract 
met een optie voor nog een sei-
zoen. Beide spelers hebben hier-
mee hun stageperiode bij de Wit-
te Leeuwen succesvol afgerond 
en voegen zich definitief toe bij 
de selectie van Jan Poortvliet. 
Parris krijgt van de Tovenaar van 
Arnemuiden de kans zijn carriè-
re nieuw leven in te blazen. Na 
periodes bij de jeugd van PSV 
en het profteam van FC Volen-
dam speelde zijn carrière zich 
vooral af in het amateurvoetbal. 
Poortvliet geeft hem alsnog de 
kans een veelbelovende carrière 
te maken. Holwijn staat voor een 
derde periode bij de club uit Vel-
sen-Zuid. De publiekslieveling 
komt op amateurbasis over van 
de Duitse club FC Carl Zeiss Je-
na. Hij krijgt de kans dit seizoen 
een profcontract te verdienen. 
Telstar werkt er hard aan beide 
spelers speelgerechtigd te krij-
gen voor de eerste wedstrijd van 
dit seizoen, morgenavond thuis 
tegen BV Veendam.

Holwijn en 
Parris nu echt 
Witte Leeuwen

Velsen - Zondagavond 22 augus-
tus is Velsennoorder Jan Schra-
ma te gast in het Seaport radio-
programma Stamgasten. Crea-
tieveling, muzikant, uiterst geïn-
teresseerd in de -vooral plaatse-
lijke- geschiedenis. Veel onder-
werpen heeft hij al op tekst en 
muziek gezet en op deze manier 
toegankelijk gemaakt, ook voor 
scholieren. Jan Schrama bijt zich 
in projecten vast en houdt vol tot 
ze zijn gerealiseerd. Jan schonk 
Stamgasten ook enkele primeur-
tjes. Het spreekt vanzelf dat hij 
geen moeite had een aantal mu-
ziekstukken te vinden die tus-
sen de gesprekjes door gedraaid 
worden. Luisteren dus. Stamgas-
ten wordt uitgezonden op zon-
dagavond van 18:00 tot 19:00 
uur op Seaport fm via de kabel 
op 89.0 MHz, FM 107.8 MHz en 
wereldwijd via de SeaportFM 
Live link op de website Error! Hy-
perlink reference not valid..  Op 
de dinsdagavond daaropvolgend 
is van 21:00 tot 22:00 uur de her-
haling geprogrammeerd

Jan Schrama 
in Stamgasten

40-jarig jubileum 
kunstmarkt Spaarndam
Regio - Afgelopen zaterdag 
was de laatste dag, dit jaar, dat 
kunstliefhebbers, toeristen en 
belangstellenden de kunstmarkt 
in Spaarndam konden bezoeken. 
Gedurende een vijftal zomerse 
zaterdagen, altijd de laatste drie 
zaterdagen van juli en de eer-
ste twee zaterdagen van augus-
tus, wordt dit unieke evenement 
nu al 40 jaar georganiseerd door 
een groep bevlogen vrijwilligers. 
Ooit begonnen met een paar 
kraampjes aan de Oostkolk en 
voornamelijk bezet door Spaarn-
damse kunstenaars, is het eve-
nement nu al vele jaren te vin-
den rond de fraaie omgeving van 
de Westkolk en is de kunstmarkt 
inmiddels uitgegroeid tot niet al-
leen een regionale, maar zelfs 
landelijk bekende trekpleister.
Kunstenaars uit het hele land, 
waaronder schilders, grafici, sie-
radenmakers keramisten enzo-
voort bemannen de kraampjes 
en iedere week weer in een an-
dere samenstelling. In het ver-

lengde van de kunstmarkt vin-
den bezoekers in de grote tuin 
van de nabijgelegen Oude Kerk 
gedurende deze zaterdagen een 
rommelmarkt, is er een twee-
de hands boekenmarkt, een lo-
terij met leuke prijzen en kun-
nen, door de vele vrijwilligers 
zelf gemaakte, producten zoals 
jam worden gekocht. In de scha-
duw van de oude bomen kan 
men daar even uitrusten met een 
kopje koffie met, natuurlijk, zelf 
gemaakte taart of een kop soep.  
De opbrengst van al deze acti-
viteiten is bestemd voor het on-
derhoud van de Oude Kerk. In 
deze kerk worden tevens iede-
re zaterdagmiddag om 15.00 uur 
kunstmarktconcerten gehouden. 
De eer voor het slotconcert dit 
jaar viel ten deel aan het Vrou-
wen Shantykoor Grace Darling. 
Ook dit jubileumjaar konden de 
35 vrijwilligers weer tevreden te-
rugkijken op een bijzonder ge-
slaagde kunstmarkt. (Joop Wa-
ijenberg)

24 teams voor zevende 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het  zevende 
HHI-Metaalwerken dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi in Vel-
serbroek wordt gehouden op za-
terdag  16 oktober. De voorbe-
reidingen voor de zevende editie 
van het toernooi zijn al weer in 
volle gang.

24 straten hebben zich inge-
schreven voor dit fantastische 
toernooi. Het toernooi wordt ge-
houden in het Polderhuis in de 
Velserbroek. Vanaf 15.00 uur tot 
21.00 uur zal er weer gestreden 
worden om het kampioenschap. 
In 2003 werd het idee geboren 
om naast het stratenzaalvoet-
balbaltoernooi voor mannen een 
stratenzaalvolleybaltoernooi voor 
dames te organiseren. In 2004 
was de eerste editie een feit en 
een nieuw evenement in Velser-
broek was geboren. Inmiddels is 
het toernooi uitgegroeid tot een 
volwaardig evenement in Vel-
serbroek met als hoofdingredi-

enten: zaalvolleybal met straten-
teams uit Velserbroek met uit-
sluitend buurvrouwen in een 
team, kindervermaak tijdens de 
voorrondes, een feestavond met 
een live band, en voorafgaand 
aan het toernooi een heuse cli-
nic die door bekende volleybal-
lers wordt verzorgd. Het evene-
ment wordt druk bezocht door 
de inwoners van Velserbroek en 
heeft een grote aantrekkings-
kracht op de omliggende woon-
kernen. Dankzij sponsors, die het 
evenement financieel steunen, 
kunnen de organisatoren ieder 
jaar weer een aantrekkelijk pro-
gramma samenstellen en is de 
toegang altijd gratis. 
De organisatie bestaat uit Jan-
kees Holst, Frans Looij en Frank 
Post, die worden vanaf het eer-
ste uur ondersteund door volley-
balvereniging Smashing Velsen. 
Ook alle vrijwilligers, EHBO’ers, 
sporthalbeheerders zijn een on-
misbare schakel in het toernooi. 
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Proefles Hatha Yoga of 
Pilates bij Studio-Yoga
Regio - Na een ontspannen zo-
mer start Studio-Yoga met gra-
tis proeflessen op maandag 23 
en 30 augustus. Men kan kiezen 
uit Hatha Yoga of Pilates Ground 
Control. Kijk op www.studio-yo-
ga.nl voor de tijden en stuur een 
e-mail om je proefles te beves-
tigen.
Als gecertificeerd Yoga en Pilates 
docente geeft Denise Schellin-
ger een aantal groepslessen in 
de week in een prachtige studio 
op het randje van Spaarnwoude,   
op maandagochtend en maan-
dagavond. 
Naast groepslessen kan Deni-
se met alle benodigdheden bij je 
(jullie) thuis komen. In een per-
soonlijk intakegesprek wordt 
kennis gemaakt en een lespro-
gramma samengesteld, waarbij 
de cursist zich fysiek en mentaal 

prettig voelt. Debby Schellinger 
biedt in haar lessen fun, concen-
tratie, ontspanning en dat met 
beide voeten op de grond. 
Fantaseer jij ook wel eens om 
voor zonsopgang aan de kustlijn 
de zonnegroet te doen, of wil je 
graag eens mediteren in het bos, 
dan is er de mogelijkheid dat sa-
men met Denise te doen.
Met voldoende materiaal en ove-
rige sfeermakerij kan Denise ook 
langskomen op het werk als acti-
viteit of bedrijfsuitje. Samen met 
je collega’s maken we de werk-
plek of activiteit ‘yoga proof’. Dat 
is niet alleen een zinvolle inves-
tering met het oog op ziektepre-
ventie, maar werkt ook als team-
building en verhoogt de samen-
horigheid.
Zie ook: www.studio-yoga.nl of 
bel 06-29506572.

Off The Wall en
Silverius op In2disco
IJmuiden - De beste videoclips 
uit de jaren ’70, ’80 en ’90 op een 
groot filmdoek. Dat blijft het be-
langrijkste bestandsdeel van In-
2disco. De tweede editie van het 
discofeest wordt op zaterdag 16 
oktober gehouden in het Thalia 
Theater. Kaarten zijn vanaf he-
den verkrijgbaar.
Na het succesvolle optreden van 
The VideoKingz tijdens het ope-
ningsfeest (uitverkocht) heeft de 
organisatie ditmaal gekozen voor 
de DVDDJ’s van Off The Wall. DJ 
ChocoMel en VJ Supreme wor-
den beschouwd als de grondleg-
gers van de DVDDJ, een nieuw 
type DJ dat geluid en beeld met 
elkaar combineert. Niet alleen 
door videoclips aan elkaar te 
mixen, maar ook door graphics 
toe te voegen aan het beeld en 
het publiek op die manier de he-
le avond te verrassen. 
De mannen van Off The Wall 
hebben een indrukwekkende 
staat van dienst. DJ ChocoMel 
maakt sinds het begin van de ja-
ren negentig furore in grote dis-
cotheken als de Escape, Jimmy 
Woo en Off Corso. Hij draaide 
ook op Lowlands en Racism Beat 
It. VJ Supreme Cuisine verzorg-
de de visuals op Mystery Land, 

het North Sea Jazz Festival en bij 
de concerten van Run DMC en 
Jazzy Jeff. In 2009 stond Off The 
Wall in het voorprogramma van 
Alain Clark in een uiverkochte 
Heineken Music Hall.
In2disco wordt geopend door DJ 
Silverius, bekend van het radio-
programma Disco Grooves dat 
iedere zaterdagavond wordt uit-
gezonden op Radio Veronica. In 
dat programma mixt hij de bes-
te discoplaten uit de jaren ’70, 
’80 en ’90 aan elkaar. Omstreeks 
middernacht wordt het podium 
vrijgemaakt voor Esther ‘Fun-
ky Diva Ezz’ de Haas. Deze soul-
diva uit IJmuiden geeft een flit-
send optreden waarin de groot-
ste dance classics zijn verwerkt. 
In2disco wordt afgesloten door 
DJ Good Old Dave en Friso, de 
initiatiefnemers van het feest.
De tweede editie van In2disco 
op zaterdag 16 oktober duurt 
anderhalf uur langer dan het 
feest in maart. De deuren gaan 
al om 21.00 uur open en de laat-
ste plaat wordt om 03.00 uur ge-
draaid. Tickets kosten 14 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Hotel 
Augusta, Indigo en Brederode 
Sport en via www.thaliatheater.
nl. Zie ook www.in2disco.nl.

Nu inschrijven 
voor Jeugd-
SportPas
Velsen - De JeugdSportPas is 
bestemd voor alle schoolgaande 
kinderen in de gemeente Velsen, 
van groep 3 tot en met groep 8. 
Het is een nieuwe mogelijkheid 
om kennis te maken met ande-
re, minder bekende sporten en 
verenigingen. In samenwerking 
met de afdeling Sportzaken van 
de gemeente Velsen en de sport-
verenigingen heeft SportSup-
port ervoor gezorgd dat de jeugd 
kennis kan maken met verschil-
lende sporten voor een zeer laag 
kennismakingstarief. Ook voor 
kinderen die al aan sport doen is 
het leuk om eens kennis te ma-
ken met andere sporten. Er kan 
gekozen worden uit een breed 
sportaanbod zoals badminton, 
streetdance, schaatsen en klim-
men. Door deel te nemen aan de 
verschillende sporten kun je ont-
dekken welke sport uiteindelijk 
het beste bij je past. Veel sport-
clubs/verenigingen uit Velsen 
doen mee met JeugdSportPas. 
Donderdag 30 september vindt 
de JeugdSportPas-dag Velsen 
plaats in Sporthal IJmuiden-Oost 
en op het sportveld van het Vel-
lesan College. Sportclinics, ge-
geven door verschillende sport-
verenigingen uit Velsen en een 
sportmarkt zorgen ervoor dat de 
jeugd kan zien wat er in Velsen 
op sportgebied zoal te doen is. In 
augustus 2010 wordt het nieuwe 
jaarprogramma gepresenteerd, 
als de kinderen weer vol fris-
se moed naar school toe gaan. 
De JeugdSportPas-brochure zal 
in de eerste week van het nieu-
we schooljaar uitgedeeld wor-
den. Inschrijven kan door het in-
schrijfformulier, wat zich achter 
in de brochure bevindt, in te vul-
len en op te sturen naar Sport-
Support. Via www.jeugdsport-
pas.nl kun je de digitale brochu-
re downloaden en wordt je op de 
hoogte gehouden van actuele 
informatie. Je kunt je nu aanmel-
den voor nieuwe JeugdSportPas-
cursussen die in september van 
start gaan. Voor meer informa-
tie: Jacintha Knijn 023- 5260302, 
jsp@sportsupport.nl of kijk op 
www.jeugdsportpas.nl.

IJmuiden - Een 24-jarige Be-
verwijker bleek zaterdag hard-
leers. Nadat hij eerder in de mid-
dag was bekeurd door een mo-
torrijder toen hij zonder helm op 
een scooter op de Havenkade 
reed trok hij weer de aandacht 
van de motorrijder. Nu reed hij 
weer opvallend over de Dokweg. 
Hij droeg nu wel een helm doch 
bleek hij onder invloed van alco-
hol. Bij een ademtest kwam een 
promillage naar voren van 1,64. 
Dat leverde hem nog een bekeu-
ring op en de invordering van 
zijn rijbewijs.

Invordering 
rijbewijs

Kick off nieuwe club in Velsen
Met Sportief voor Werk 
op zoek naar een baan
Velsen - Vanaf komend sei-
zoen is Velsen een sportclub rij-
ker. Dan start Sportief voor Werk 
(SvW), waarbij 20 leerlingen in 
het laatste jaar van het praktijk-
onderwijs van het Tender Colle-
ge deelnemen aan een speci-
aal programma onder aanvoe-
ring van trainer Toon Beijer. Toon 
Beijer is bekend van Telstar en 
weer terug als assistent-trainer 
en manager Technische Zaken. 
Doel van SvW is dat de leerlin-
gen door alle goede eigenschap-
pen van het sportief bezig zijn 
‘groeien’ naar de baan van hun 
leven, de hoofdprijs voor elke 
sterspeler van SvW!
Naast het doorlopen van een sta-
ge zullen de leerlingen verschil-
lende workshops volgen, waar-
onder werknemersvaardighe-
den. Met het project SvW neemt 
ook sport een belangrijk aan-
deel in het trainen van waarde-
volle aspecten, die nodig zijn om 
met plezier te kunnen werken in 
het bedrijfsleven. Toon Beijer van 
de Witte Leeuwen zal de jonge-
ren coachen in het bereiken van 
meer zelfvertrouwen, doorzet-
tingsvermogen en sociale ver-
antwoordelijkheden. 
SvW is een initiatief van LEFF, 
een organisatie uit Haarlem die 
jongeren vanuit onder meer het 
praktijkonderwijs en speciaal on-
derwijs ondersteunt bij het vin-
den én behouden van werk. Kim 
Weidemann en Monique Jägers 
(beide uit Velsen) zijn de twee 

stuwende krachten achter LEFF. 
,,Bij LEFF zijn we overtuigd dat 
iedereen recht heeft op een leu-
ke baan en een prettig leven”, 
zo vertelt Kim. “Gelukkig kwa-
men we in contact met Toon Be-
ijer, die een aantal sportieve cli-
nics zal geven, veelal in het TATA 
Steel Stadion. Daarbij zal hij met 
ons de leerlingen blijven volgen.”  
Monique: ,,We verwachten veel 
van Sportief voor Werk. Het is 
een unieke samenwerking tus-
sen ons als re-integratiebedrijf, 
het Tender College, het UWV en 
een zeer professionele sportclub 
als Telstar.”
LEFF is nog steeds op zoek naar 
bedrijven, die een stageplaats 
ter beschikking kunnen stellen 
en/of misschien wel een baan in 
het vooruitzicht hebben voor één 
van de sterspelers van SvW. Als 
werkgever bent u daarom van 
harte uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij de officiële introductie, 
tijdens de bekendmaking van de 
nieuwe selectie van Telstar aan 
de leden van de Business Club, 
op maandagavond 6 september 
om 20.00 uur in het TATA Steel 
Stadion. Er wordt dan dieper in-
gegaan op het project en u kunt 
vragen stellen aan coach Toon 
Beijer en het UWV, die alles kun-
nen uitleggen over de aantrek-
kelijke regelingen die er bestaan 
voor werkgevers. Geef u op via 
de speciale site www.Sportief-
VoorWerk.nl of aanmelden@
sportiefvoorwerk.nl.

Vrijwilligers gezocht 
voor Pierloop Velsen
Velsen - zaterdag 11 septem-
ber vindt de 20ste editie plaats 
van de Rabobank Pierloop Vel-
sen. Dit grootste sportevene-
ment in de gemeente Velsen 
heeft de hulp van vrijwilligers 
hard nodig.  Er is met name een 
tekort aan verkeersregelaars. 
De taak van een verkeersre-
gelaars is het verkeer in goe-
de banen leiden en zo een vei-
lige situatie te creëren voor ie-

dereen. Voordat iemand daad-
werkelijk het verkeer mag re-
gelen tijdens een evenement, 
krijgt hij of zij eerst een cur-
sus van de politie. Deze cursus 
vindt plaats op 31 augustus of 
1 september. 
Geïnteresseerd? Stuur dan een 
e-mail naar vrijwilliger@pier-
loop.nl of bezoek de website 
www.pierlooop.nl en vul daar 
het vrijwilligersformulier in. 



pagina 16 19 augustus 2010

IJmuiden – Op maandag 30 
augustus is IJmuiden een 
nieuwe dansschool rijker: 
Da House van de Mike Flan-
ders Dance Experience. Deze 
opent aan het Marktplein 35a 
op de bovenste twee verdie-
pingen van het gebouw, waar 
eerder een sportschool was 
gevestigd. 

Ter ere van de opening is er op 
zaterdag 28 augustus van 13.00 
tot 17.00 uur een open dag. Be-
zoekers krijgen hier via kor-
te workshops verschillende stij-
len van dans aangeboden: hip 
hop, zumba, moderne Afrikaan-
se dans, street dance en break-
dance. Speciaal voor 55 plussers 
is er low impact aerobics.
Mike Flanders is al jarenlang ac-
tief in deze regio. Eerst speciaal 
gericht op jongeren met break-
dance en streetdance, maar de 
laatste tijd gaan zijn activiteiten 
meer de breedte in. Hij gaf les 
aan moeilijk lerende jongeren, op 
basisscholen en hij deed diverse 
projecten in het middelbaar on-
derwijs. Ook verzorgde hij dans-
les op projectbasis in het be-
drijfsleven, voor de Politie Kenne-
merland en het Rode Kruis Zie-
kenhuis. Hoewel hij, gezien zijn 
jarenlange ervaring als dansle-

raar, een autoriteit op dit gebied 
genoemd kan worden, gedraagt 
Mike zich daar beslist niet naar. 
Hij is gedreven en enthousiast, 
wil het plezier in dansen door-
geven en het zelfvertrouwen van 
de deelnemers vergroten. Daar-
bij staat hij open voor de inbreng 
van zijn cursisten: door deze 
wisselwerking enthousiasme-
ren de dansers elkaar. ,,Dansen 
is bevrijdend, je blijft in contact 
met jezelf’’, aldus Mike. Hij wilde 
al langer voor zichzelf beginnen 
en zocht naar een ruimte, tot het 

Mike Flanders Dance Experience 
opent dansschool Da House

Loopbaancoach, dat werkt
In mijn vorige stukjes schreef ik 
dat u vergeten interesses of ta-
lenten kunt ontdekken door te 
kijken naar uw kindertijd. En 
door uw stamboom en familie-
geschiedenis te onderzoeken, 
leert u de beroepen en de ster-
ke en zwakke kanten in uw fami-
lie kennen. Als mensen dit doen 
dan krijgen ze vaak ideeën voor 
een nieuwe beroepsrichting. 
Maar deze ideeën zijn meestal 
nog vaag, ze “voelen wel goed” 
maar zijn nog niet concreet. Om 
ervoor te zorgen dat u bijvoor-
beeld in een andere sector kunt 
gaan solliciteren, is het eerst no-
dig dat we de vage ideeën hel-
derder maken. Nu geef ik u een 
tip voor een volgende stap.
Stel dat u een technische oplei-
ding gehad heeft, en dat u al ja-
ren werkt bij een metaalbedrijf. 
En u heeft ontdekt dat u vroeger 
erg geïnteresseerd was in na-
tuur. U keek natuurfilms, u deed 
mee aan natuurexcursies, en u 
had plakboeken met foto’s van 
dieren. Uw grootouders had-
den een boerderij, en uw moeder 
leerde u kijken naar dieren en 
planten. En nu voelt u dat u weer 
iets wilt doen met natuur. “Maar 
wat precies? En hoe kan ik mijn 
technische achtergrond combi-
neren met mijn interesse in na-
tuur?”
Ik raad dan aan om uw belang-

stelling voor natuur eerst verder 
te onderzoeken. Wat is het pre-
cies dat u interesseert? Welke 
richting binnen uw onderwerp 
spreekt u het meeste aan? Wel-
ke actuele natuurvraagstukken 
trekken uw aandacht? Dit kunt 
u doen door informatie te zoe-
ken op internet, in boekhandels, 
tijdschriften en kranten, of in ge-
sprek met vrienden. Zodoen-
de ontdekt u bijvoorbeeld dat u 
vooral geïnteresseerd bent in het 
welzijn van dieren op boerderijen 
en in de handel. En daar kunt u 
concreter mee aan de slag. Hoe? 
Volgende keer tip vier: hoe ont-
wikkelt u uw concrete interes-
se verder?

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl

Open avond en dag bij Iber Lengua: 
Thema ‘Plezier in leren’
Haarlem - Hoe leuk kan leren 
zijn? Dat is het thema van dit 
cursusjaar. Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV opent haar deuren op 
dinsdag 31 augustus en donder-
dag 2 september van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag 4 sep-
tember van 13.00 tot 16.30 uur. 
De dagen staan in het teken 
van ‘Plezier in leren’. ,,Door mid-
del van taalspelletjes en audio- 
en visuele lestechnieken kan 
men zelf ervaren dat het leren 
van een nieuwe taal niet alleen 
hard werken is, maar vooral ook 
heel leuk is,’’ zegt Manine Koet-
sier van Iber Lengua. Daarnaast 
zijn er gratis proeflessen in ver-
schillende talen, op de dinsdag- 
en donderdagavond om 20.00 
uur en op de zaterdag om 15.00 
uur. Tijdens deze dagen kan men 
bij de medewerkers van Iber 
Lengua terecht voor informatie 
over alle cursussen, zoals com-

mercieel gerichte avondoplei-
dingen (voordien georganiseerd 
door de Kamer van Koophan-
del), conversatiecursussen voor 
particulieren, maar ook intensie-
ve spoedopleidingen en allemaal 
in 17 verschillende talen. Voor de 
commerciële groepen praktijk-
gericht met aandacht voor za-
kelijke cultuurverschillen en met 
internationaal erkende diplo-
ma’s. De cursussen voor particu-
lieren zijn gericht op situaties uit 
het dagelijks leven en de vakan-
tie en de lessen worden voorna-
melijk gevuld met conversatie. 
Er zijn cursussen voor verschil-
lende niveaus en alle cursussen 
worden verzorgd door ervaren 
(near)native docenten.
Wilt u graag een gratis proefles 
volgen? Meldt u dan aan voor 
vrijdag 27 augustus via 023-
5389849 of manine@iberlen-
gua.nl.

pand aan het Marktplein op zijn 
pad kwam. Het is een sprong in 
het diepe, maar Mike heeft veel 
zin in dit avontuur. Hij is blij dat 
hij nu niet meer van hot naar her 
hoeft om dansles te geven, maar 
alles onder één dak kan doen. In 
Da House heeft hij meer moge-
lijkheden en de ruimte voor het 
ontwikkelen van nieuwe plan-
nen. Kom zaterdag 28 augus-
tus kennis maken, deelname is 
gratis. Meer informatie via www.
mfdance-experience.nl of bel 
met 06-16250013.

Velsen-Noord - Dat zo’n groot 
geluk in zo’n klein mensje kan 
zitten, ervaren we elke week 
weer in Aangenaam. Ook Lizette 
en Maikel Bruin stralen van ge-
luk na de geboorte van hun klei-
ne dochtertje Vienna, die met 
een lengte van 46 cm en gewicht 
van nog geen vijf pond toch heel 
anders is dan hun eerste doch-
ter Kyara. 
Vienna is echt een minimens-
je, ze past alleen maar kleertjes 
van de bekende babypop. Kya-
ra is daarentegen nog geen twee 
jaar, maar is nu al zo groot als 
een kleuter. Vienna werd gebo-
ren na een ingeleide bevalling na 
ruim 37 weken zwangerschap. 

Aangenaam

Geboren: Vienna Bruin
Dochter van: Lizette en Maikel 
Bruin
Zus van: Kyara (21 maanden)
Geboren op: 27 juli 2010, 15.07 
uur
Geboortegewicht: 2455 gram

Lizette: ,,Ik had al vanaf 30 we-
ken weeën en was op van ver-
moeidheid. Dus besloot de gy-
naecoloog om de bevalling op 27 
juli in te leiden.’’ 
Daarom zaten Lizette, Maikel en 
Kyara dinsdag 27 juli al om 7.00 
uur ‘s morgens in het ziekenhuis. 
Om half acht werden de vliezen 
doorgeprikt. Weeën had Lizette 
al, maar die verdwenen even la-
ter. Maikel moest weg om Kyara 
naar de oppas te brengen. Toen 
hij terugkwam was het schrik-
ken want de baby deed het niet 
zo goed. Daarom werd besloten 
de bevalling met een infuusvloei-
stof in te leiden. Toen ging het 
razendsnel. Om 14.45 uur moest 
Lizette wachten tot een verloska-
mer vrij kwam. Dat viel nog niet 
mee. Maar eenmaal daar en drie 

persweeën later, was de kleine 
Vienna geboren. Alles was ge-
lukkig prima met haar. Vanwege 
haar grootte en gewicht, moest 
Vienna nog wel een nachtje in 
het ziekenhuis blijven. Maar op 
woensdag mochten de twee al 
naar huis. 
En ook daar gaat het prima. Ky-
ara is stapelgek op haar zus-
je en moedert over haar, hoewel 
ze geen poppenkind is en liever 
met auto’s speelt, of net als haar 
vader met hamer en spijkers in 
de weer gaat. Vienna is niet al-
leen qua grootte heel anders dan 
Kyara. 
Maikel: ,,Hoewel ze allebei 
heel actief zijn, is Vienna een 
veel tevredener babytje.’’ Lizet-
te: ,,Net als in de zwangerschap 
is ze vooral ‘s nachts erg druk. 
Maar ze is ook heel sterk, ze tilt 
haar hoofdje al op en kijkt heel 
nieuwsgierig om zich heen.’’ (Ka-
rin Dekkers)
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Expositie in De Hofstede
Velserbroek - Onder warme be-
langstelling heeft Leny Cortel op 
6 augustus haar tentoonstelling 
van olieverfschilderijen geopend 
in de Hofstede. Ze schildert al 
vele jaren bij schilderclub Vel-
serhooft in Santpoort–Zuid, on-
der begeleiding van Afke Spaar-
garen. Uit werk van meer dan 25 
jaar is een keuze gemaakt uit on-

derwerpen die haar na aan het 
hart liggen, zoals landschappen, 
dieren en stillevens. Ook zijn 
twee keramiekobjecten te zien, 
gemaakt  bij  Renske Miedema 
in het Kunstencentrum  IJmui-
den. De expositie is nog te zien 
tot eind september in de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek.

Rabobank Vrienden/
Vriendinnendag VSV
Velserbroek - Zondag 22 au-
gustus start bij VSV het nieu-
we seizoen zeer feestelijk. Dank-
zij de sponsoring van Rabobank 
Velsen en omstreken kan VSV 
weer een leuke dag neer etten 
voor de jeugd. 
Om 12.00 uur wordt officieel de 
gratis VSV agenda uitgedeeld 
aan een nieuw VSV lid Bart 
Kruidbosch. Hij heeft zelf ook 
een stukje geschreven in de VSV 
agenda. In deze agenda staan 
alle teams die bij VSV voetballen. 
Dankzij een groot aantal spon-
sors en het initiatief van Wilfred 
de Waal is deze agenda gerea-
liseerd. Alle jeugdleden van VSV 
die een agenda nodig hebben 
kunnen deze dan ook ophalen.
Jongens en meiden die nog geen 
lid zijn van VSV en een keer wil-
len komen kijken zijn op zondag 
22 augustus van harte welkom. 

Voetbal je al bij VSV kom dan ze-
ker ook naar deze leuke spor-
tieve dag en neem je familie en 
vrienden mee. Speciaal voor jul-
lie allemaal zijn een zeskamp en 
heel veel oefenwedstrijden geor-
ganiseerd. Gediplomeerde trai-
ners begeleiden deze dag. De 
technischestaf van VSV bekijkt 
jullie wedstrijden want wie weet 
ben jij de nieuwe Robin van Per-
sie of Daphne Koster. 
Om 10.00 uur wordt gestart met 
de Guppen, de spelers van 5 en 
6 jaar. Daarna om 11.00 uur de 
F-pupillen, om 12.00 zijn de E-
pupillen aan de beurt, vervol-
gens om 13.30 uur de D-pupil-
len. Later in de middag om 15.00 
uur komen de meiden D en C 
aan bod. 
Tenslotte zijn er nog oefenwed-
strijden voor de meiden van de A 
en B afdeling. 

Meest Markante 
Horecaondernemer
Velsen - Op 20 augustus wordt 
bekendgemaakt wie zich De 
Meest Markante Horecaonder-
nemer van Noord-Holland mag 
noemen. Genomineerd zijn Ab 
Hannema van de restaurants 
Vis te Hoorn, Vincent Kroon van 
Wijnbar Viqh in Haarlem en Da-
na Reek van Villa Westend te 
Velserbroek. Dit gebeurt tijdens 
de Provinciale. Deze dag vindt 
plaats tijdens Sail Amsterdam in 
het gebouw van de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam.
Al 9 jaar is Ab Hannema ei-
genaar en chef-kok van De 
Hoornse Kogge.Nu trekt hij vol-
op de aandacht met zijn restau-
rant Vis. Vincent Kroon is crea-

tief en innovatief met zijn onder-
neming bezig, hierdoor heeft hij 
met Wijnbar Viqh een uniek en 
vooruitstrevend concept neer-
gezet op wijngebied. Villa Wes-
tend is een trendy horecabedrijf 
aan de Westbroekplas. Er wor-
den ook regelmatig evenemen-
ten georganiseerd. Villa Wes-
tend biedt meer dan gemiddel-
de gastvrijheid. Dit is één van de 
prioriteiten van Dana Reek en 
haar team. De positieve en en-
thousiaste werkhouding van het 
gehele team wordt door de gas-
ten zeer gewaardeerd. De menu-
kaart biedt voor elk wat wils en 
de kwaliteit van de gerechten is 
verrassend goed.

Hippische dagen bij
De Hofgeestruiters
Velserbroek- In het weekend 
van 28 en 29 augustus wordt er 
drukte verwacht rondom de rij-
vereniging De Hofgeestruiters.
Tientallen amazones strijden dan 
met hun pony of paard voor het 
Hippische Kampioenschap. Het 
bestuur heeft besloten om het in 
dit jaar op twee dagen te doen. 
Vorig jaar was alles op één dag.
Zaterdag 28 augustus worden 
er dressuurwedstrijden gereden, 
van A proeven tot M2.
Op de zondag staat springen 
en cross op het programma, het 
springen wordt in de rijbak op-
gebouwd. Eerst is het de beurt 
aan de kleine deelnemers met 

20-40 centimeter. Na het sprin-
gen mogen de deelnemers ge-
lijk door om de cross te rijden, 
dit wordt gehouden in Spaarn-
woude. De organisatie gaat kij-
ken of ook dit jaar weer de wa-
terbak geregeld kan worden. Vo-
rige jaar waren er maar een en-
kele die over de bak durfden en 
dat maakt het net even spannen-
der. De beste ruiter of amazone 
die de hoogste punten scoort op 
de onderdelen, mag zich Kam-
pioen van 2010 noemen. Er zijn 
nog enkele plekken vrij, dus geef 
je zo gauw mogelijk op. Voor in-
schrijven zie info@hofgeestrui-
ters.nl.

Suomi 
scoort goed
Santpoort-Noord - Onder 
heerlijke zomerse omstandighe-
den werden afgelopen vrijdag in 
Heiloo enkele records verbroken 
door atleten van de Santpoortse 
atletiekvereniging Suomi. Bij het 
speerwerpen, in de categorie Se-
nioren, verbeterde Timo de Goe-
de in zijn eerste poging al zijn 
persoonlijk record met een ster-
ke worp van 4,34 meter, naar een 
geweldige afstand van 57,15 me-
ter. Aan hetzelfde onderdeel, in 
de categorie Masters 40, deed 
Pascal Geursen mee. Hij verbe-
terde zijn persoonlijke record 
naar 43,30 meter. Suomi-atleet 
Koen Aberkrom liep op 100 en 
200 meter respectievelijk 11,61 
seconden en 22,88 seconden. 
Ook voor hem een persoonlijk 
record. 

VVH/Velserbroek
zoekt D-pupillen
Velserbroek - VVH/Velserbroek 
is dringend op zoek naar D-pu-
pillen. Ben je tussen de 10 en 
12 jaar en heb je zin om bij een 
sportieve vereniging met een 
ongedwongen sfeer, te komen 
voetballen, meld je dan aan bij 

Gerco van Dijk: 06-13926219 of 
via onze website www.vvhvelser-
broek.nl.
Ben je jonger of ouder en heb je 
zin om bij onze vereniging te ko-
men voetballen dan ben je uiter-
aard ook van harte welkom!

Santpoort-Zuid - Velsen Lokaal 
heeft vragen gesteld aan het 
college over een paardenfokke-
rij in Santpoort-Zuid. Het colle-
ge zegt mee te gaan werken aan 
de komst van dit veebedrijf. De-
ze medewerking is jaren afge-
wezen, mede op grond van ja-
renlange procedures tot en met 
de Raad van State aan toe. Vel-
sen Lokaal wil weten waarom 
het blijkbaar nu wel kan. In de 
antwoorden van het college d.d. 
10 augustus, mist Velsen Lokaal 
in hoge mate een vorm van op-
rechtheid. Om die reden dienen 
zij opnieuw vragen in. Moch-
ten de antwoorden op de vragen 
wederom uitblijven, dan overwe-
gen zij een agenderingsverzoek 
voor een sessie of vragen zij een  
interpellatiedebat aan. Voor de 
tekst van de vragen: www.vel-
senlokaal.nl.

Vragen over 
paarden-
fokkerijTentoonstellingweekend

op ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Zaterdag 
21 en zondag 22 augustus wor-
den de open dagen van Amateur 
Tuinders Vereniging De Hofgeest 
gehouden. Op beide dagen kan 
men genieten van een tentoon-
stelling van tuinproducten die de 
tuinleden zelf gekweekt hebben. 
Het publiek mag de publieks-
winnaar aanwijzen. Er zijn open 
tuinen te bezichtigen en op het 
plein voor de kantine kunnen 
bezoekers beschilderde kaarten, 
jams, 3D-kaarten, kettingen en 
tiffany-artikelen kopen. 
De Japanse papiermaker leert 
hoe je papier kunt maken. Voor 
de inwendige mens is ook goed 
gezorgd.
De fuchsiavereniging is aanwe-
zig met een prachtige collectie 
bloeiende planten en geeft ad-

vies bij het opkweken van jon-
ge stekken. De jeugd kan zich 
laten schminken, er wordt ge-
zorgd voor tosti’s en limonade, er 
is een speurtocht en er zijn spel-
letjes die in het teken van water 
staan. Zee- en Havenmuseum, 
KNRM en PWN hebben allerlei 
artikelen ter beschikking gesteld 
om dit thema onder de aandacht 
te brengen. 
Gerard Bosman zorgt voor de 
muzikale omlijsting. Bezoekers 
worden verwelkomt met een 
gratis kopje koffie. ATV De Hof-
geest ligt aan het Spekkenwegje 
2. De openingstijden zijn: zater-
dag van 12.00 tot 18.00 en zon-
dag van 11.00 tot 16.30 uur. Er is 
een goede parkeermogelijkheid, 
maar zij raden u aan om, indien 
mogelijk, per fiets te komen.

IJmuiden - Op de Zuiderkruis-
straat ontstond vorige week 
woensdag omstreeks 15.30 uur 
een onenigheid die ontaardde in 
de mishandeling van een 32-ja-
rige IJmuidenaar. Het slachtoffer 
liep op straat langs een groep-
je jongeren, toen er een opmer-
king werd gemaakt. De IJmuide-
naar vroeg waar dit voor nodig 
was, waarop hij werd uitgeschol-
den door een 21-jarige IJmuide-
naar uit het groepje. De 33-jari-
ge man gaf de jongen een duw 
waarop deze ervan door ging om 
direct terug te komen met een 
biljartkeu. Hij sloeg het slacht-
offer dusdanig hard met de keu 
op zijn achterhoofd dat de keu 
brak. Zowel het slachtoffer als 
de verdachte kwamen aan het 
bureau om aangifte te doen. De 
verdachte is aangehouden voor 
mishandeling. 

Man 
mishandeld
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Geslaagde cursusdag 
bij De Hofgeestruiters
Velserbroek - Op 8 augustus 
werd er op het terrein van De 
Hofgeestruiters door ‘Uit vrije 
wil: paardentrainingen en coa-
ching’ een cursusdag voor men-
sen met paarden georganiseerd.
Ondanks de regenachtige voor-
spellingen scheen het zonnetje, 
dus de schrik- en obstakeltrai-
ning kon van start. De deelne-
mers kregen eerst wat theoreti-
sche bagage mee voordat ze met 
hun paarden aan de grondoefe-
ningen konden beginnen. Leiden 
en volgen met gebruikmaking 
van lichaamstaal was een leuke 
uitdaging. Na enkele keren pro-
beren liepen alle paarden vlot 
met hun leiders mee met respect 
voor hun persoonlijke ruimte. 
Daarna het schrikparcours in: op 
lichaamstaal door het balken-
labyrinth, door de nauwe door-
gang, over het zeil, onder het 
in repen geknipte douchegor-
dijn door en naar de schrikhoek 
compleet met paraplu en roze 
skippybal. Alle paarden trotseer-

den de moeilijke oefeningen en 
de begeleiders hielpen de paar-
den om hun angst te overwin-
nen. In de afsluitende karakter-
analyse bedachten de deelne-
mers of hun paard een leider of 
een volger was en of hij wilde 
samenwerken of liever zijn eigen 
gang ging.
De cursus ‘werken dubbele lan-
ge lijnen en dubbele longe’ was 
ook een succes.
De deelneemsters ontdekten 
hoe ze letterlijk de touwtjes in 
handen konden nemen en met 
de juiste stelling en buiging hun 
paard oefeningen konden laten 
doen. Na het oefenen van het 
werken met de lijnen op de volte 
en het uitproberen van de men-
positie, konden de deelnemers 
verder met moeilijke oefeningen 
als het schouderbinnenwaarts, 
het wijken of de travers.
Tot slot werd er nog geëxperi-
menteerd met een dubbele longe 
en een lange teugel. Een enerve-
rende en geslaagde dag!

Open dag bij Vereniging 
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Zaterdag 21 
augustus van 14.00 tot 16.00 uur 
presenteren wij het program-
ma voor het seizoen 2010-2011 
in de Poorterszaal van ’t Brede-
rode Huys aan de Bloemendaal-
sestraatweg  201 in Santpoort-
Zuid. 
Een aantal docenten zal aanwe-
zig zijn om u te informeren over 
de door hen te geven cursus-
sen. Naast de vele bekende cur-
sussen op het gebied van on-
der andere Bewegen, Computer, 
Bridge, Kunst en Cultuur, Muziek 
en Talen, bieden zij dit jaar een 
aantal nieuwe cursussen aan, 
zoals bijvoorbeeld Vogels ma-
ken van papier-maché, Flamen-
codansen en Kennis maken met 
het Humanisme, om er maar een 
paar te noemen. Op het gebied 
van geschiedenis is er een cur-
sus over het leven van Churchill 
en een cursus over het ontstaan 
van de conflicten in het Mid-
den-Oosten. Op het gebied van 

de kunstgeschiedenis twee inte-
ressante cursussen, te weten De 
zeggingskracht van het portret 
en De dynamiek van de Roman-
tiek. Ook starten we naast de 
cursus Conditiegym een nieuwe 
cursus: Zumba; verder hebben 
we ook weer een beginnerscur-
sus Tai-chi. Voor Fitness of the 
mind kunt u zich inschrijven voor 
de Vervolgcursus bridge. 
Ook voor de jeugd is er aan-
tal activiteiten, zoals een cursus 
Streetdance, maar ook Tekenen 
en schilderen én activiteiten voor 
grootouders en kleinkinderen 
op de woensdagmiddag. Verder 
staan er elf interessante lezingen 
op het programma, zoals Schat-
graven in de Nederlandse taal 
door Ewout Sanders en De bui-
tenplaatsen Beeckestijn en Wa-
terland door de  heer Jan Mor-
ren. Tenslotte de workshops, ook 
deze zijn zeer de moeite waard! 
Het gehele programma te vinden 
is op www.santpoortsbelang.nl. 

Santpoort-Noord - Maandag 
23 augustus beginnen de ba-
sisscholen weer met de lessen. 
De Bosbeekschool in Santpoort-
Noord zamelt al tientallen jaren 
oud papier in. Zij hopen dat de 
mensen in santpoort de moei-
te willen nemen om hun oude 
kranten en overige papier naar 
de Bosbeekschool willen bren-
gen. Men kan het oude papier 
dagelijs, onder schooltijd, kwijt in 
de oud papier opslag naast het 
schoolplein aan de Molenstraat.

Papier-
inzameling

Straatvoetbal 
Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Het 29ste 
straatvoetbaltoernooi tijdens het 
het Dorpsfeest was weer een 
succes. Er waren diverse hoogte-
punten. Tijdens de pauze de bal-
kunstjes van Toine Rombouts en 
zijn  vriend. Ook was de selectie 
van Telstar ‘s middags aanwezig. 
De prijsuitreiking werd gedaan 
door Telstartrainer Jan Poortvliet. 
De prijsuitreiker van vorig jaar, 
Piet van der Kuil was leider bij de 
11- tot 13-jarigen. Van de lote-
rij zijn er enkele prijzen niet op 
gehaald. Het gaat om de num-
mers 21, 22, 441, 456 en 465. Ie-
dereen gin voldaan naar huis en 
de organisatie kijkt vooruit naar 
het 30ste toernooi in 2011. Hier-
voor is de Club van 30 in het le-
ven geroepen. Daarom deze op-
roep aan de bewoners van de 
gemeente Velsen en omstreken.  
Wie wil de Club van 30 financieel 
steunen, om er een extra feeste-
lijke dag van te maken op 1 au-
gustus 2011. Inlichtingen via 06-
22094830, straatvoetbal_club_
van_30@hotmail.com of www.
straatvoetbalsantpoort.nl.

Gestolen wielen
Santpoort-Noord - In de nacht van 11 op 12 augustus zijn de wie-
len van deze auto gestolen. Deze auto stond op de hoek Santpoort-
se Dreef en Biallosterskilaan. De daders hebben daarvoor eerst het 
gemeentelijk trottoir vernield om de auto op tegels te plaatsen. Ge-
tuigen kunnen contact opnemen met de plaatselijke politie via 0900-
8844.  

Maak kennis met tennis 
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Op zoek 
naar een sport die de hele fami-
lie het hele jaar door kan doen? 
Kom dan naar de Rabo-clinic 
van tennisvereniging LTC Brede-
rode op zondag 29 augustus.
LTC Brederode organiseert die 
dag van 16.00 van 17.00 uur een 
kennismakingsclinic voor ou-
ders en kinderen tijdens het Ra-
bo-ouderkindtoernooi. De cli-
nic staat onder leiding van John 
Biersteker van Tennisschool TOV 
en wordt mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor Rabobank Velsen 
en Omstreken. Rackets en bal-
len worden door de tennisschool 
verzorgd. Opgeven voor de clinic 
kan door een mail te sturen naar 

clubkampioenschappen.brede-
rode@gmail.com onder vermel-
ding van Rabo-clinic. Graag in 
de mail aangeven hoeveel vol-
wassenen en kinderen aan de 
clinic willen deelnemen. Tennis-
vereniging LTC Brederode is ge-
legen aan Hagelingerweg 321 
(Sportpark Groeneveen). Zie ook 
www.ltcbrederode.nl. 

     Peuterspeelzaal 
     Olleke Bolleke

     Frans Netscherlaan 4c, 2071 AZ Santpoort-Noord

Olleke Bolleke nu ook met 
verlengde openingstijden

Naar keuze 1 tot 5 ochtenden per week, van 7.30 uur tot 13.00 uur.
Flexibel: makkelijk tijdelijk meer uren.

Plezierig voor je kind, praktisch voor z’n ouders
....en de fiscus betaalt vaak flink mee!

Inschrijven voor gebruikelijke tijden kan natuurlijk ook altijd!
Kijk op www.peuterspeelzalenvelsen.nl

of bel met Mieke Groeneveld, Stichting Welzijn Velsen: 0255 – 548548

Geef je kind speelruimte:
nu tot vijf ochtenden per week!
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Havenfestival nog groter
IJmuiden – Het Havenfestival, 
dat afgelopen weekeinde plaats-
vond, was zeer succesvol en gro-
ter van opzet dan andere jaren. 
Het hoofdpodium was meer naar 
achteren geplaatst en stond bij-
na op de punt van de Trawlerka-
de. Hierdoor werd meer ruimte 
benut. Ook de Halkade was nu 
bij het festival betrokken. Zater-
dagmiddag scheen de zon, wa-
ren er veel mensen op de been 
en was de sfeer prima.
,,We spelen dit keer zonder in-
vallers, zelfs onze dirigent is er’’, 
zegt Mark Sassen van bigband 
Seabreeze op het hoofdpodium, 
waarna hij ‘Fly me to the moon’ 
inzet. In de sfeervolle Spiegel-
tent zijn liedjes van Louis Da-
vids te horen. Op een ander po-
dium zingt Ageeth de Haas, een 
groep kinderen danst vrolijk om 
haar heen. 
Op het terras van lunchroom 
Bart zingt Ferry van ’t Veld, het 
publiek zingt luidkeels mee. Een 
auto rijdt luid toeterend over de 
kade, er stappen vier vreemd uit-
gedoste vrouwen uit die zich met 
mensen uit het publiek gaan be-
moeien. Die doen vrolijk mee 
met het straattheater. Even ver-
derop staan twee dames op stel-
ten te vissen op het droge, ze 
proberen voorbijgangers aan de 
haak te slaan. Er staat een lan-
ge rij wachtenden bij de buik-
schuifglijbaan van jongerencen-
trum De Branding. Even verder-
op varen kinderen in bootjes, er 
is ook een springkussen en een 
klimwand. Bij oliehandel Klaas 
de Boer is er een expositie van 
het Kunstenaarscollectief Vel-
sen, kinderen kunnen hier ook 
muziekinstrumentjes maken. Die 

kunnen ze beschilderen en ver-
sieren. ,,Ga jij maar niet schilde-
ren, je hebt je mooie jurk aan’’, 
zegt een vrouw tegen haar doch-
ter. In een lange rij kramen ver-
tellen onder andere de mensen 
van de Dierenambulance Vel-
sen en de Stichting Zwerfkatten 
over hun activiteiten. Het echt-
paar Levering (,,We woonden 
20 jaar in IJmuiden, nu in Haar-
lem’’) is zojuist neergestreken op 
een terras. ,,We komen elk jaar. 
Even een rondje maken, de sfeer 
proeven, een patatje eten en een 
biertje drinken. Hartstikke ge-
zellig’’, zegt de vrouw. ,,Het is nu 
niet alleen groter maar er is ook 
meer te doen, ook voor de kinde-
ren.’’ Aan de Halkade, bij Waas-
dorp voor de deur, staat zee-
manskoor De Raddraaiers, vol-
gens eigen zeggen met een nau-
tistische achtergrond, te zingen. 
Ook op het terras van grandca-
fé Kruiten klinken shanty’s. De 
IJmuidens Marlène van Vliet ge-
niet samen met haar man van 
een visje. ,,Geweldig dat de Hal-
kade nu ook onderdeel is van het 
Havenfestival, het hoort er echt 
bij. Iedereen die ik spreek, heeft 
het er over, dat het hier zo ge-
zellig is’’, zegt ze tevreden. Die 
avond zijn beide podia voor di-
verse regionale bands.
Op het hoofdpodium zorgt zan-
ger Boris met een funky optre-
den voor een waardige afsluiting 
van de zaterdag. Zondag bleef 
de voorspelde regen gelukkig uit 
en genoten wederom duizenden 
mensen van een aantrekkelijk 
programma vol variatie. De orga-
nisatie kan terugzien op een ge-
slaagde zevende editie van het 
Havenfestival. (Carla Zwart)

Botenfestival tijdens Havendagen
IJmuiden - Het was tijdens de 
afgelopen Havendagen een 
nautisch spektakel voor de 
liefhebbers van motorboten, 
sleepboten, reddingsboten, 
oude zeilboten maar ook van 
prachtige schaalmodellen.

Zo was er onder meer een schit-
terende replica te bewonderen 
van de driemastclipper Stad Am-
sterdam met echt werkende zei-
len en motor. Voor het echte, 
grote werk lagen langs de Traw-
lerkade de reddingsboten van de 
KNRM klaar, waaronder de Koos 
van Messel, waarmee donateurs 
en festivalbezoekers die dona-
teur wilden worden, een vaar-
tocht konden maken.
Ook de Koninklijke Marine liet 

zich niet onbetuigd met het duik-
vaartuig de Hydra dat kon wor-
den bezichtigd. 
Een spannend en leuk spekta-
kel vormde weer de gigantische 
hijskraan Nijlpaard die met don-
derend geraas enorme bakken 
met water uitstortte. De kraan-
drijver had er zichtbaar ple-
zier in want hij dreigde af en 
toe niet alleen de toeschouwers 
aan een nat pak te helpen maar 
ook voorbij varende schepen za-
gen de enorme laadbak met wa-
ter soms angstig dichtbij komen. 
Rederij Iskes had de sleepbo-
ten Hercules en Triton ingezet 
waarop belangstellenden gra-
tis een tochtje door de haven of 
rond het Forteiland konden mee-
maken. Flinke rijen wachtenden 

stonden iedere keer weer klaar 
om aan boord te gaan om een 
indruk te krijgen van de enorme 
kracht en wendbaarheid die de-
ze schepen hebben. Als voorbo-
de voor het komende Sail-evene-
ment waren inmiddels ook al een 
aantal oude zeilschepen, de zo-
genaamde Tallships, afgemeerd 
aan de Trawlerkade, waaronder 
de tweemasters De Morgenster 
en Tres Hombres en de driemas-
ter Gulden Leeuw. En zondag, 
tot verassing van velen, lag daar 
plotseling ook nog de driemaster 
Shabab Oman, die ’s ochtends-
vroeg was binnengelopen en die 
ook al bezichtigd kon worden. 
Al met twee fantastische dagen 
voor liefhebbers van water en 
boten. (Joop Waijenberg)
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College schrijft minister Donner  
De gemeente Velsen dreigt 10% min-
der geld te krijgen voor bijstandsuit-
keringen in 2010. B&W hebben mi-
nister Donner gevraagd om die kor-
ting ongedaan te maken. Zo kunnen 
zij burgers die door de crisis aan de 
kant staan niet weer aan werk helpen, 
schrijven ze. De brief werd een dag na 
de eerste vergadering na het zomer-
reces al verzonden.

Doordrongen van de urgentie van de-
ze kwestie stelde een eensgezind B&W 
daags na haar eerste vergadering de brief 
op. Daarin geeft Velsen aan dat zij zich 
heeft ingespannen om het aantal uitke-
ringsgerechtigden in de gemeente te-
rug te dringen. Door actief te werken aan 
fraudebestrijding en activering van bij-
standsgerechtigden en mede dankzij het 
gunstige economische tij kon Velsen tus-
sen 2004 en 2009 het aantal uitkeringsge-
rechtigden met 30% terugbrengen. Sinds 
medio 2009 loopt hun aantal echter weer 

sterk op. Dat komt vooral door de econo-
mische crisis.

Door die crisis moet Velsen al 1,3 miljoen 
bezuinigen op een begroting van 12 mil-
joen euro. Als de voorgenomen maatregel 
van de minister doorgaat, komt daar een 
bezuiniging van 1,2 miljoen bovenop. Dit 
is, zo stellen burgemeester en wethou-
ders, op geen enkele wijze op te vangen 
in de lopende begroting, die toch al on-
der druk staat. 

De gemeente beschouwt de voorgeno-
men korting eerder als een straf voor eer-
der behaalde successen dan als stimu-
lans om zich extra in te spannen voor 
mensen met een uitkering. De brief ein-
digt met het verzoek om de korting on-
gedaan te maken. Dat zou écht een steun 
zijn voor de inspanningen om burgers die 
door de crisis aan de kant staan weer aan 
het werk te helpen.

Visie op Velsen 2025
Het College van burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft op 17 augustus 
2010 besloten dat er op korte termijn een 
visie ontwikkeld moet worden – een Vi-
sie op Velsen 2025. De visie vloeit voort 
uit het coalitieakkoord 2010 ‘Vertrouwen 
in de kracht van Velsen’. 

Een toekomstvisie maakt het mogelijk 
voor de gemeente om sturend en pro-
actief te handelen. Vanuit hetzelfde toe-

komstbeeld kan integraal beleid worden 
gemaakt en kan worden geanticipeerd op 
de te verwachten forse bezuinigingen.

Het college bespreekt op korte termijn 
een plan van aanpak met de Velsense ge-
meenteraad, zodat de toekomstvisie een 
gezamenlijke visie wordt, die raad en col-
lege, met het oog op de forse bezuini-
gingsopdracht die wordt verwacht, de 
weg wijst naar doortastend optreden.

Werkzaamheden in Velsen-Noord
Staalhavenweg en Pontweg
Vanaf 24 augustus tot het eind van 
het jaar wordt er hard gewerkt aan de 
Staalhavenweg en de Pontweg in Vel-
sen-Noord. Daardoor wordt vracht-
verkeer uit Velsen-Noord geweerd 
en wordt de ontsluiting van De Grote 
Hout afgerond.

Vanaf 24 augustus 2010 worden ach-
tereenvolgens de Staalhavenweg en de 
Pontweg heringericht. De Staalhavenweg 
krijgt een vrijliggend fietspad en de kruis-
punten met de Wenckebachstraat en de 
Noordersluisweg worden aangepast.
De Pontweg wordt tussen De Grote Hout- 
of Koningsweg en de Concordiastraat af-
gesloten voor autoverkeer en ingericht als 
bromfietspad. Het kruispunt Grote Hout- 
of Koningsweg / Pontweg / Stratingplant-
soen / Duinvlietstraat wordt aangepast.  

Frisse Wind
De werkzaamheden vallen onder het pro-

ject Frisse Wind in Velsen-Noord, dat de 
leefkwaliteit in de woonkern wil verbete-
ren. Eén van de hoofddoelstellingen van 
het project is om vrachtverkeer uit de 
kern van Velsen-Noord te weren. Met de-
ze werkzaamheden komt deze doelstel-
ling een stuk dichterbij.
De werkzaamheden aan de Staalhaven-
weg duren tot oktober. Daarna worden 
de werkzaamheden aan de Pontweg op-
gepakt, die naar verwachting tot het eind 
van het jaar zullen duren.

Grote Hout ontsloten
In 2010 is aan de zuidkant van Velsen-
Noord de Concordiastraat doorgetrok-
ken tot de Wijkermeerweg. Daarmee is 
de ontsluiting van het bedrijventerrein De 
Grote Hout geregeld via de oostkant van 
de woonkern. Als de Staalhavenweg is 
opgeknapt, is de ontsluiting van De Grote 
Hout langs de westkant van de kern ook 
klaar. 

Informatieavond 26 augustus 
plan Wijkeroogplantsoen
Het plan voor het Wijkeroogplantsoen 
in Velsen-Noord is wat aangepast. Op 
donderdag 26 augustus is de informa-
tie-/inloopavond in Velsen-Noord. 

Als onderdeel van het Groen- en Water-
plan wordt het Wijkeroogplantsoen in 
Velsen-Noord heringericht. De uitvoering 
hiervan is in augustus vorig jaar gestart, 
maar heeft enige tijd stilgelegen door 
technische problemen. Het plan is enigs-
zins aangepast. De belangrijkste verande-
ring is dat de beek korter wordt dan oor-
spronkelijk gepland. Het noordelijk deel 

van de beek vervalt, waardoor het ont-
werp van het plantsoen ook wordt aange-
past. Vanaf het kinderbad wordt het oor-
spronkelijke plan – met beek, brakwater-
vijver en vishevel – wel uitgevoerd. 

Op donderdag 26 augustus wordt een in-
formatie-/inloopbijeenkomst georgani-
seerd, waarbij informatie wordt gegeven 
over de aanpassing van  het ontwerp. Ie-
dereen is van harte welkom tussen  17.00 
uur tot 20.00 uur in Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord. 

De gemeente Velsen heeft op de Trawlerkade een strandje ingericht. Zo worden be-
zoekers van het Havenfestival en de Sail-festiviteiten erop geattendeerd dat Velsen een 
aantrekkelijk strand heeft waar het goed toeven is. Belangstellenden kunnen er toeris-
tische informatie krijgen. Als ze tegelijkertijd een korte vragenlijst invullen, maken ze 
kans op een aantal mini-cruises naar Newcastle in Schotland. En kinderen kunnen er 
heerlijk spelen. (Foto: Reinder Weidijk)
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Velsen werkt mee aan proef
Meer mensen met beperking 
aan de slag
Velsen doet mee aan een proef om 
mensen met een beperking en een 
WWB-uitkering aan de slag te helpen. 
Samen met 31 andere gemeenten is 
Velsen daarvoor geselecteerd. 

De proef houdt in dat werkgevers minder 
dan het wettelijk minimumloon mogen 
betalen – dat heet loondispensatie – aan 
werknemers die door hun arbeidsbeper-
king ‘verminderd productief’ zijn en dat 
de gemeente hun loon aanvult. Het kabi-
net wil met deze proef stimuleren dat ge-
wone bedrijven meer mensen met een ar-
beidshandicap aannemen.

Gemeenten kunnen via deze proef men-
sen aan de slag helpen die een beperking 
hebben en die niet zelfstandig het wette-
lijk minimumloon kunnen verdienen. Die 
mensen staan nu vaak aan de kant. Men-

sen die met loondispensatie werken, ver-
dienen zelf een loon en hoeven nog maar 
ten dele vanuit een uitkering betaald te 
worden. Dit kan een besparing op de uit-
keringslasten betekenen. 

Voor de proef is een aparte wet ingevoerd, 
de Tijdelijke wet pilot loondispensatie. De 
centrale vraag in deze proef is of loondis-
pensatie en de manier waarop gemeen-
ten die gebruiken er echt voor kan zorgen 
dat meer mensen met een beperking aan 
de slag komen bij een gewone werkgever. 
De proef loopt tot eind 2012. Het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid heeft in totaal 32 (samenwerkings-
verbanden van) gemeenten geselecteerd. 

Meer informatie over de pilot is te vinden 
op: www.ikkan.nl/meebouwenpilots. 

Wijkteam Santpoort ruimt op
Het wijkteam Santpoort heeft in de 
zomerperiode een grote opruimactie 
georganiseerd. Het Nova-terrein aan 
de Bloemendaalsestraatweg is flink 
onder handen genomen. Er zijn grote 
hoeveelheden vuilnis opgeruimd en 
de sloot is uitgeschept. 

Het wijkteam Santpoort draait sinds april 
van dit jaar en werkt sindsdien hard aan 
een schone, veilige en sociale wijk. Het 
richt zich op het terugdringen van over-
last door jongeren, o.a. door hun wensen 
en behoeftes te inventariseren en door 
een aantal praktische zaken op te pak-
ken. De schoonmaakactie – zie de foto’s – 
is daar een voorbeeld van. 

Het Nova-terrein is lang in gebruik ge-
weest als ontmoetingsplek voor een aan-

tal jongeren. Het jongerenwerk uit het 
wijkteam is met hen in gesprek over hun 
wensen.

Deelnemers aan het wijkteam zijn de di-
verse wooncorporaties, de politie, Stich-
ting Welzijn, de wijkplatforms Santpoort-
Noord en -Zuid en de gemeente Velsen. 
Mevrouw A. Klomp,  medewerker van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte ge-
meente Velsen, is voorzitter. Zij nam het 
initiatief tot deze actie. 

De actie is een goed voorbeeld van de 
mogelijkheden van een wijkteam. De ge-
meente wil hun werk graag ondersteu-
nen. Dat past in het beleid voor de wijk-
gerichte dienstverlening, dat in december 
2009 is vastgesteld. 
(foto’s: gemeente Velsen)

Wandelend Sailpubliek kan er wel door
Kanaaldijk langere tijd 
afgesloten voor verkeer
De Kanaaldijk in IJmuiden is in ver-
band met Sail afgesloten op donder-
dag 19 augustus en maandag 23 au-
gustus, met uitzondering van voet-
gangers. Van deze afsluiting maakt 
de gemeente gebruik om enkele as-
faltreparaties aan de Kanaaldijk uit 
te voeren. Hierdoor is de Kanaaldijk 
voor langere tijd afgesloten.

Het eerste deel van de wegwerkzaam-
heden aan de Kanaaldijk gebeurt op 
donderdag 19 augustus tussen 06.00 
en 09.00 uur. In verband met Sail blijft 
de Kanaaldijk tot 16.00 uur uur gesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van 
voetgangers.

Het tweede deel van de werkzaamhe-
den start op zondagavond avond 18.00 
uur en eindigt op dinsdagochtend  24 
augustus om  05.00 uur. Ook dan is er, 
met uitzondering van voetgangers, geen 
verkeer mogelijk. Er wordt ‘s avonds en 
‘s nachts aan de weg gewerkt.

Uit inspectie van de Kanaaldijk is geble-
ken dat de asfaltdeklaag tussen het Wit-
te Theater in IJmuiden en Het Pontplein 
veel steentjes loslaat. Als dat begint, 
wordt de deklaag doorgaans snel slech-
ter. Omdat de Kanaaldijk in verband 
met Sail toch al wordt afgesloten, is dit 
een goede gelegenheid om de deklaag 
te vernieuwen. Tegelijkertijd wordt een 
dubbele asstreep op het nieuwe weg-

dek aangebracht, conform de huidige 
richtlijnen. Na de werkzaamheden mag 
er dus niet meer worden ingehaald op 
dit traject. 

Op zondag 22 augustus in de avond en 
begin van de nacht wordt de oude dek-
laag verwijderd. Maandag 23 augus-
tus overdag is de weg vrij voor het wan-
delende Sailpubliek. Om ca. 18.00 uur 
maandagavond wordt gestart met het 
aanbrengen van de nieuwe deklaag en 
belijning. De verwachting is dat deze 
werkzaamheden in de loop van de nacht 
kunnen worden afgerond en dat de weg 
uiterlijk dinsdagochtend 05.00 uur weer 
kan worden opengesteld.

Door dit werk nu te combineren met de 
afsluiting voor Sail hoeft de weg voor 
deze werkzaamheden later dit jaar of 
begin volgend jaar niet opnieuw afge-
sloten te worden. De overlast voor het 
verkeer wordt daardoor zoveel mogelijk 
beperkt.

Het werk zal niet overdag plaatsvinden 
om  toeschouwers van Sail op donder-
dag en maandag de gelegenheid te ge-
ven om de passerende zeilschepen te 
zien. Daarom wordt er alleen in de twee 
achtereenvolgende avonden en nachten 
gewerkt. Er bestaat kans op enige ge-
luidoverlast door freeswerkzaamheden 
en asfaltaanvoer. De gemeente vraagt 
hiervoor begrip.
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AANVRAGEN EVENEMENTEN

Met het vaststellen van de nieuwe APV 20 mei jl. 
gelden andere termijnen voor het aanvragen van 
evenementen 

Voor het organiseren van een evenement dient u voor-
afgaand aan het moment waarop het evenement 
gehouden wordt de volgende termijnen aan te houden:
- groot evenement - minimaal 20 weken;
- middelgroot evenement - minimaal 12 weken; 
- klein evenement - minimaal 4 weken.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort  
Kromme Driemaad 26/27 1 wilg  
Lekstraat 56 1 Taxus, 1 den en 1 conifeer  
Maasstraat ong. 1 Sorbus (lijsterbes)    
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Van Nidekstraat 7 1 populier  

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
17 augustus 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische 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 kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-166-2010  Driehuizerkerkweg 138 te Driehuis NH; 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘GYMZAAL SANTPOORT-ZUID’ 

Burgemeester en Wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor het’Oranjeveld’, 
aan de Willem de Zwijgerlaan te Santpoort-Zuid. Het 
plangebied ligt zuidelijk van de Brederode Daltonschool, 
die is gevestigd aan de Willem de Zwijgerlaan 110. Ten 
oosten en ten zuiden wordt het plangebied begrensd 
door de Van Dalenlaan en de Bloemendaalsestraatweg. 
Het bestemmingsplan zal voorzien in een planologische 
regeling ten behoeve van de bouw van een gymzaal ter 
plaatse van het ‘Oranjeveld’. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en af-
deling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Gymzaal Santpoort-
Zuid’, voor eenieder met ingang van 20 augustus 2010 
gedurende zes weken ter inzage. Naast het ontwerp-
bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking-
hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief de daarop 
betrekking hebbende onderzoeken en rapportages) is 
in te zien 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 donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan eenieder zijn of haar zienswijzen 
omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u dit 
schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de heer H. Klooster-
man of de heer P. Blom, telefoon (0255) 56 72 00. 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West

- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

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

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

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-167-2010  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het veranderen van een tribune 
(wijziging van de cameraopstelruimte)

BP-168-2010  Hoofdstraat 172 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een luifel (voorgevel)

BP-169-2010  Eikenstraat 2 te IJmuiden; het gewijzigd 
uitvoeren van BP-371-2007 (het oprichten 
van 33 eengezinswoningen, 
32 appartementen en 2 garages 
(Eikenstraat, Zandersstraat, Popelstraat 
en Velserduinweg)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-188-2010  Stelling 52 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een berging
BL-189-2010  Engels Gras 17 te Velserbroek; het plaat-

sen van een dakkapel (voorgevel)

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en
aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond van 
de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-142-2010  Linie 11 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BL-144-2010  Linie 12 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BP-141-2010  Kerkerinklaan 54 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dak-opbouw

BP-149-2010  Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 20 augustus t/m 
30 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 

gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-6-2010  Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het 

veranderen van een woning 
(rijksmonument)

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het 
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn 
bezorgd.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 20 augustus 
t/m 2 september 2010 ter inzage.
BL-178-2010  Sliedrechter Aak 3 te Velserbroek; het 

plaatsen van een unit (tijdelijk)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 

Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-2-2010  Kotterkade 4 te IJmuiden; het oprichten 

van een overslaghal
BL-179-2010  Minister van Houtenlaan 36 te Velsen-

Zuid; het wijzigen van de indeling van 
een kozijn (voorzijde)

BL-180-2010  Paramaribostraat 22 te Santpoort-Noord; 
het ophogen van het dak op een uit-
bouw en het plaatsen van een lichtkap

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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-117-2010  P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 

plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-125-2010  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van 2 reclameborden (tijdelijk)
(nabij Pontweg en hoek Eendrachtsstraat)

BL-130-2010  Hagelingerweg 151 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achter-
gevel)

BP-109-2010  Gijzenveltplantsoen 32 9000 te IJmuiden; 
het verplaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-85-2010  Radarstraat 1 en 3 te IJmuiden; het 

slopen van 2 schoolgebouwen

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).

Laurence Olivier Award 
opent theaterseizoen
Nederland gooide afgelopen 
jaar niet alleen op het WK-voet-
bal hoge ogen, maar ook op het 
mekka van de theaterwereld: het 
Londense West End.

Urenlang stond het doorge-
winterde Engelse publiek in de 
rij om een kaartje te bemachti-
gen voor de hitshows ‘Blaze!’ en 
‘A Linha Curva’. Voor de laatste 
genoemde voorstelling schreef 
de Nederlandse percussiegroep 
Percossa de veelgeprezen mu-
ziek. De voorstelling viel zo in 
de smaak dat deze een nomi-

natie kreeg voor de prestigieuze 
Engelse toneelprijs The Lauren-
ce Olivier Award. Op woensdag 
8 september (20.15 uur) ope-
nen ‘the Rebel of Rythym’, zoals 
de slagwerkgroep ook wel ge-
noemd wordt, het nieuwe thea-
terseizoen van de Stadsschouw-
burg Velsen. 

Volgens de Slagwerkkrant is Per-
cossa ‘een van de leukste slag-
werkshows die ooit in een the-
ater heeft gestaan’. De jubile-
umshow ‘10 jaar van de straat’ 
is, volgens het AD, ‘een juweel-

tje! Percossa bewijst dat slag-
werk vooral erg geestig kan zijn’. 
En het Leidsch Dagblad schreef: 
‘de energie spat van het podium’. 
Ook in Nederland is de pers dus 
razend enthousiast over de pres-
taties van deze nationale slag-
werksensatie.
Onder de hoede van Karel de 
Rooij (Mini&Maxi) wisten de 
‘straatschoffies’ uit te groeien 
tot een internationale theater-
sensatie. Twee seizoenen gele-
den genoot het publiek in Vel-
sen al ademloos van hun jubile-
umshow vol scherpe humor, ra-
ke klappen, acrobatische capri-
olen en afwisselend slagwerk. 
Nu opent de voorstelling met zijn 
magische grote trommel met een 
breedte van maar liefst 1,8 me-
ter het Velsense schouwburg-

seizoen. Moeiteloos wisselt Per-
cossa Afrikaanse ritmes af met 
Latin swing, een Maori-ritueel 
met stevige rock en een klom-
pendans met een exotische jun-
glekakofonie compleet met tet-
terende olifanten en krijsende 
chimpansees.

Gebruikmakend van allerlei per-
cussie-instrumenten: van gi-
gantische Japanse trommels tot 
zandkorrels, van wegwerpaan-
stekers tot bodypercussion.

‘Percussion will never be the sa-
me’. De toegang bedraagt 21,75 
euro, met CJP 18,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Reserveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789. 

Regio - Naar aanleiding van 
de tentoonstelling over Damast, 
het witte goud van Haarlem in 
het Historisch Museum Haarlem 
wandelt Hans van Roode van het 
Gilde Haarlem door de Vijfhoek, 
het voormalige weverskwartier. 
De gids zal u uitgebreid vertellen 
over damast en waarom Haar-
lem daar in de 17de eeuw zo be-
roemd om is geweest. Aanslui-
tend wordt een bezoek gebracht 
aan de succesvolletentoonstel-
ling. De wandeling start om 
14.00 uur op het plein van de Bi-
bliotheek aan de Gasthuisstraat. 
Kosten 6 euro, met Museum-
kaart 4 euro. Aanmelden via e-
mail: gildewandelingen@gmail.
com of 06-16410803.

Damastwandeling


