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Merel, Sophie, Puck en Marit samen op de rommelmarkt

Kinderrommelmarkt Driehuis
Driehuis – Al sinds jaren organiseert de Dorpsraad Driehuis jaarlijks een rommelmarkt voor kinderen. Handelaars worden niet toegelaten en er mogen ook geen nieuwe spullen verkocht worden. Verder
kan en mag er veel. Het was zaterdag een gezellige drukte rond de
Engelmunduskerk, waar de markt
plaatsvond.
Kim (9) heeft haar moeder geholpen
bij het bakken van cakejes, die goed
verkopen. Verder heeft ze onder andere blokkendozen, puzzels, badeendjes en rammelaars in de verkoop. ,,We hebben laatst de zolder
opgeruimd. Kim heeft nog een zus
van vijf en de meiden zijn toch echt
te oud voor die babyspullen’’, vertelt
de moeder. De opbrengst stopt Kim
in haar spaarpot, daar zit al aardig
wat in want ze was onlangs jarig.
Misschien koopt ze er wel een mooi
leesboek voor, ze is dol op lezen.

Er was veel speelgoed te koop maar
ook kleding en prullaria. En veel
boeken: het boekje ‘Ik moet zo nodig’ ligt gezusterlijk naast ‘De wind
in de wilgen’. ,,Mooie poppenwagen
te koop’’, roept Davita (10) luidkeels.
Ze verkoopt speelgoed waar ze te
oud voor is geworden. Het loopt
niet zo goed, ze heeft nog maar voor
2,50 euro verkocht. ,,Ik heb al voor
23 euro verkocht’’, roept Vera (7) die
naast haar zit trots. ,,Ik ga er nieuw
speelgoed voor kopen.’’
Er lopen opvallend veel grootouders rond, die naar koopjes voor de
kleinkinderen zoeken. Een mevrouw
gaat weg met een wc-verkleiner en
een andere vrouw staat te bekijken
of een ledikantje eventueel geschikt
is voor kleinkinderen, die komen logeren. Het echtpaar Willems heeft
zojuist een grote plastic kiepauto
gekocht en een shovel, die zijn bestemd voor kleinzoon Levi (3). ,,Hij

komt vaak bij ons op de camping
en daar is een grote zandbak’’, vertelt de vrouw. ,,Als hij daar in zit, dan
is hij de hele middag zoet, je hoort
hem niet meer.’’
Merel, Sophie, Puck en Marit zitten samen op een kleedje. Voor zich
een hele verzameling videobanden,
boeken en veel keramiek. ,,Die heeft
mijn oma zelf gemaakt. Ze ging verhuizen en toen mochten wij ze hebben’’, vertelt Marit. ,,We hebben nog
niet veel verkocht, een gieter en een
bakje. Maar dat geeft niet, we vinden het hier heel gezellig.’’
Even verderop staat Sophie (11), ze
speelt op de altblokfluit. Ze doet het
niet onverdienstelijk en ze heeft al
heel wat eurotjes bij elkaar gefloten.
Een bestemming voor het geld heeft
ze al: ,,Dat is voor beltegoed voor
mijn mobiel.’’ Haar moeder lacht:
,,Tja, het zijn moderne tijden.’’ (Carla Zwart)
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Pieter de Waard (midden) houdt nauwlettend in de gaten of de handtekeningen worden geplaatst door Rauke Henstra
(links) en Manzer Hussain (rechts).

Deze week de

Tata Steel sponsort Telstar Sporten
Velsen - De Witte Leeuwen van Telstar hebben hun Leeuwenkoning
gevonden. Tata Steel wordt de nieuwe hoofdsponsor van voetbalvereniging Telstar.
Op vrijdag, 15 augustus., werd
de sponsorovereenkomst definitief ondertekend door Rauke Henstra, chief operating officer van Corus, tevens director van Tata Steel
UK Ltd en Manzer Hussain, director Communications van de Tata
Steel Group. Namens Telstar werd
de overeenkomst ondertekend door
Pieter de Waard, algemeen directeur
van Telstar.
Pieter de Waard was reuze in zijn
nopjes met deze overeenkomst met
een van de grootste staalconcerns
van de wereld die zijn naam gaat
verbinden aan een van de kleinste
profclubs van Nederland. De komende drie jaar steekt Tata Steel
een half miljoen Euro in de vereniging die nog niet zo lang geleden in
behoorlijk zwaar weer zat.
Want De Waard trad nog niet zo
lang geleden op als boodschapper
van het slechte nieuws. Er moest op
korte termijn het nodige gebeuren
om het hoofd boven water te houden. Met als resultaat dat achter
de samenwerking met Stormvogels

een punt werd gezet waarbij ook de
clubnaam Telstar weer terugkeerde. Ook met de jeugdopleiding werd
een koppeling gemaakt met de Alkmaarse profclub AZ.
De overeenkomst met Tata Steel
biedt, voor de nabije toekomst, in ieder geval een rooskleurige uitgangspositie voor de Velsenaren. Ook de,
vóór de zomervakantie, gehouden
sponsoravond met als doel de nodige fondsen te werven, mag een
succes worden genoemd. Uitgangspunt was hierbij om een bedrag van
800.000 euro binnen te halen waarbij door menigeen de wenkbrauwen
werden opgetrokken bij het horen
van dit bedrag. Maar de critici onder
ons kan De Waard inmiddels geruststellen; ruim 90 procent van dit
bedrag is nu al gerealiseerd en wat
hem betreft wordt dit bedrag binnen
afzienbare tijd verdrievoudigd ! !
Het geld van Tata Steel wordt in eerste instantie gebruikt om de interne organisatie van de club te verbeteren, om nieuwe spelers aan te
trekken en om de nieuwbouwplannen te realiseren. De bouwplannen
voorzien niet alleen in een nieuwe
Westtribune, maar op termijn ook
vervanging van de andere tribunes.
Tata Steel wil met de verbintenis

de naamsbekendheid in Nederland
vergroten. De keuze voor Telstar
doet dan wellicht wat vreemd aan
omdat de keuze voor een Nederlandse topclub waarschijnlijk meer
naamsbekendheid zou kunnen opleveren. Maar Manzer Hussain beantwoordde
deze vraag aldus: ,,Wij willen niet
alleen goed voor ons personeel en
onze klanten zorgen, maar hebben ook oog voor de gemeenschap
waarin ons bedrijf is gevestigd.” In
dit verband zal het stadion voortaan Tata Steel Stadion gaan heten
en zal, naast de naamgeving van het
stadion, de plaatsing van roterende
borden met Tata Steel erop plaatsvinden.
Ook de shirts van de spelers zullen op de mouw het logo van Tata
Steel gaan sieren. Voorlopig is de
samenwerking voor drie jaar aangegaan. Daarna zal de balans worden
opgemaakt.
Volgens Rauke Henstra, voorzitter
van de Raad van Commissarissen
van Telstar en tevens manager bij
Corus, zal het succes van het team,
de organisatie van de club en het
aantal toeschouwers bepalend zijn
voor een mogelijk vervolg van deze
sponsoring. (Joop Waijenberg)
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Valse bommelding
Velsertunnel
Velsen - Maandagmiddag omstreeks 12.30 uur kreeg de politie
Kennemerland informatie binnen
over een bommelding bij de Velsertunnel én op Schiphol. Deze melding is direct serieus genomen en
onderzocht. Het verkeer over de A9
is uit voorzorg zoveel mogelijk omgeleid via de Wijkertunnel om de
Velsertunnel zo min mogelijk te belasten. Vrij snel bleek uit onderzoek
dat er sprake was van loos alarm, en
dat er geen dreiging was. De Velsertunnel kon vanaf 13.45 uur weer
volledig worden gebruikt.

Astrid Verschuren en Muriel Bouwhuis leerden elkaar via een datingsite kennen

Velsense stellen in de race voor
Million Dollar Wedding Show
Velsen – Binnenkort gaat RTL4 het
programma Million Dollar Wedding
Show weer uitzenden. In dit programma, dat door Wendy van Dijk
gepresenteerd wordt, nemen zeven stellen die van plan zijn te gaan
trouwen, het tegen elkaar op. Het
droompaar dat wint, krijgt een miljoen dollar voor hun huwelijksfeest.
De voorbereidingen zijn in volle
gang, momenteel worden de kandidaten geselecteerd. Uit bijna 40000
aanmeldingen werden 2000 stellen geselecteerd voor de voorronde.
Op Slot Zeist moesten zij in 30 seconden de jury overtuigen van het
feit, dat zij het droompaar zijn. Dat
mocht via een lied, een gedicht, wat
ze maar konden bedenken. Na deze
voorronde gingen 100 stellen door
naar de volgende ronde. Zij moeten zich presenteren via filmpjes,
die vanaf 25 augustus op Internet te
zien zullen zijn. Er kan dan gestemd
worden en de zeven stellen die de
meeste stemmen krijgen, gaan uiteindelijk door naar de televisieshow.
Twee stellen uit Velsen zijn doorgedrongen tot deze laatste voorronde:
Priscilla en Kenny uit Velserbroek en
Astrid en Muriel uit Velsen-Noord.
Priscilla Krabshuis (18) en Kenny
van Schaik (23) leerden elkaar 2,5
jaar geleden op een verjaardag kennen. Kenny was de broer van een
vriendin van Priscilla, die al eerder
had geprobeerd het jonge stel te
koppelen. Ze zag Priscilla wel zitten
als schoonzusje. Tijdens die verjaardag was het raak en sindsdien zijn
ze onafscheidelijk. Ze zouden volgend jaar gaan trouwen, totdat Priscilla de oproep voor kandidaten voor
de Million Dollar Wedding Show op
tv zag. Ze besloot een kans te wagen, met het idee: ,,Het wordt toch
niets.’’ Toen ze de uitnodiging voor
de voorronde kreeg, had ze Kenny
wel even wat uit te leggen.
Ze spraken op Slot Zeist met de jury
en die vroeg waarom zij het droompaar dachten te zijn. ,,We zijn dol op
elkaar’’, zei Priscilla blozend en Kenny voegde daar aan toe: ,,We zijn

natuurlijk ook een jong, fris en fruitig stel.’’ Dat was voldoende, de jury
was overtuigd.
Het filmpje namen ze op bij Beeckestijn. Kenny komt daar aan op
een wit paard. Priscilla staat er als
een moderne Assepoester te vegen
en te poetsen. Ze gaat voor bij haar
prins op het witte paard zitten en ze
rijden weg, een gelukkige toekomst
tegemoet. Kenny weet wel wat hij
het liefst met het geld zou doen, als
ze zouden winnen: ,,Trouwen in het
buitenland en dan alle gasten laten
overkomen.’’ Gedeelde vreugde is
dubbele vreugde.
Astrid Verschuren (48) en Muriel
Bouwhuis (47) leerden elkaar anderhalf jaar geleden via een datingsite kennen. Het klikte en al gauw
verliet Muriel haar woonplaats
Zwolle om in Velsen-Noord bij Astrid en haar kinderen in te trekken.
Ze waren wel van plan om te gaan
trouwen, ooit. Tot ze de oproep voor
kandidaten voor de Million Dollar
Wedding Show zagen. Ze waren in
een gekke bui en stuurden voor de
grap een brief. En ze werden geselecteerd. Tijdens de eerste voorronde zongen ze het lied ‘Blijf bij mij’
van Paul de Leeuw en Ruth Jacott.
Ze hadden hier een eigen tekst op
gemaakt. Er ging nogal wat mis en
de jury probeerde ze zenuwachtig te
maken. Maar Astrid en Muriel gingen stug door en dat werkte uiteindelijk in hun voordeel. Ze waren
door naar de volgende ronde. Tijdens het filmpje laten ze zien wie ze
zijn en waar ze voor staan. De kermis in Beverwijk is in hun filmpje te
zien en het strand van Wijk aan Zee.
Wat begon als een grap, wordt nu
steeds serieuzer. Hoe verder ze komen, hoe fanatieker Astrid en Muriel worden om ook daadwerkelijk
op tv te komen.
Het is belangrijk voor Priscilla en
Kenny en voor Astrid en Muriel, dat
ze veel stemmen op hun filmpjes
krijgen. Stemmen kan vanaf 25 augustus via www.rtl.nl/milliondollarwedding. (Carla Zwart)
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Extraatjes voor jarig Havenfestival

Minister opent festival,
Corus steekt vuurwerk af

Boom bezweken door storm

IJmuiden - De heftige storm, vorige week woensdag, heeft een boom met
drie stammen doen bezwijken op de hoek van de Zeeweg en de Lijsterlaan.
De brandweer heeft hem om moeten zagen om te voorkomen dat hij op het
wegdek viel. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

IJmuiden - Heel Velsen en omgeving is er inmiddels al van doordrongen dat er een unieke editie van het
Havenfestival op komst is. Er valt
immers heel veel te vieren in het
laatste weekend van augustus. Het
festival viert zijn vijfde verjaardag
en het culturele en nautische evenement valt dit jaar ook nog eens
samen met twee publiekstrekkende ‘Vis’-evenementen: de landelijke
Visserijdag op zaterdag 30 augustus en de viering van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse
Zeevisgroothandel. Mede vanwege
deze feestelijke aandacht voor de
‘vis’ en visserij zal het Havenfestival
op zaterdag 30 augustus om 12.00
uur worden geopend door de minister van Landbouw, mevrouw Gerda
Verburg. De minister geeft het startschot samen met een leerling van
de Brederode Dalton school, die de

minister een versierde vis zal aanbieden: een van de resultaten van
de scholenwedstrijd “De mooiste vis
van Velsen”. (Op het festival zal tevens de winnende vis worden gekozen.) Ook aan het einde van de eerste festivaldag wacht de bezoekers
een heel. Na de laatste optredens
op zaterdagavond trakteert Corus
het publiek op een zeer spectaculair vuurwerk dat zal worden afgestoken vanaf het Forteiland. Kortom: twee prachtige ‘extraatjes’ in
een uitpuilend, tweedaags festivalprogramma, met indrukwekkende
schepen, reddingsacties met helikopter, straattheater, jeugdvoorstellingen, kunstprojecten en heel veel
optredens.
Bekijk het laatste nieuws rond het
festival en het complete programma op www.havenfestivalijmuiden.
nl.

Geslaagde familie-hike
bij scouting Wiawaha
Velsen-Zuid - Zoals ieder jaar
opende scoutinggroep Wiawaha uit
Velsen-Zuid het seizoen met een
echte familiedag. Dit jaar stond er
een gezamenlijke hike op het programma.
Met kaart, kompas en vol goede moed gingen de meiden samen
met hun familieleden op pad door
de bossen van landgoed Beeckestijn. Iedereen moest tijdens de tocht
goed opletten want de rattenvangers van Hamelen liepen ook rond
in het bos en konden je vangen. Dit
maakte het erg spannend. Gelukkig
kon je op de posten door middel van
spelletjes geld verdienen om te ontkomen aan de rattenvangers.
Rond lunchtijd had iedereen de

kampvuurplek bereikt en kon iedereen rond het vuur gaan zitten. Op het
kampvuur kon je heerlijke broodjes,
knakworstjes en eieren bakken of
gewoon lekker van het zonnetje genieten. Na de lunch werd het laatste
stuk van de hike gelopen en werd
in het clubhuis de winnaar bekend
gemaakt. Ook konden de foto’s van
het afgelopen zomerkamp bekeken
worden. En na een mooie dag ging
iedereen voldaan weer naar huis.
Deze zonnige opening van het nieuwe seizoen belooft veel goeds voor
het nieuwe jaar! Mocht u meer willen weten over onze scoutinggroep,
bezoek dan onze website www.wiawaha.nl of email ons via wiawaha@
scoutnet.nl.

Stichting Santpoort ernstig
bezorgd over behoud van groen
Santpoort - Donderdag 28 augustus wordt door de gemeenteraad
gesproken over het nieuwe Groenbeleidsplan in Velsen. In het plan
wordt het beleid voor het openbare
groen in de woonkernen voor de komende 10 tot 15 jaar vastgelegd.
Ondanks de vele zinnige inpraakreacties heeft B&W op 1 juli besloten het plan ongewijzigd ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.
Daartoe wordt het plan in eerste instantie op 28 augustus in de Carrouselvergadering besproken.
In het plan zijn alle gemeentelijke
groenvoorzieningen ondergebracht
in drie classificaties: 1. Te behouden groen is onmisbaar en onvervangbaar. 2. Te behouden groen met
compensatieregeling. Als dit groen
moet wijken is er compensatie mogelijk door verplaatsing naar elders
in dezelfde wijk, of het restant groen
wordt heringericht, ofwel er is een
financiële compensatie door geld in
een groenfonds te stoppen voor later gebruik elders. Meer dan 80 procent van het groen in de wijken valt
onder deze categorie. 3. Niet te be-

houden groen, deze stukken worden verkocht of krijgen een andere bestemming.
Op 1 juli heeft B&W ook besloten de
raad te vragen haar de bevoegdheid
te geven de classificatie van een
stuk groen tot een maximum oppervlak van 1000 m2 te wijzigen zonder
goedkeuring van de raad te hoeven
vragen. Aan de gevraagde bevoegdheid van B&W zijn geen beperkingen verbonden, niet duidelijk is van
welk groen en hoeveel keer per jaar
ergens een stuk kan worden afgenomen of gewijzigd. Het gevolg
hiervan is dat plotseling een Te behouden groengebied wèl weg kan
of dat compensatie voor verdwijnend groen ineens niet meer aan de
orde is.
Hiermee komt in feite alle groen in
heel Velsen onder druk te staan en
kan op termijn worden weggeschoffeld.
Voor Santpoort ziet het er al helemaal slecht uit, want verlies van bestaand groen kan niet worden gecompenseerd, want er is gewoon
geen plaats voor te vinden.

IJmuiden - Vorige week donderdag
is er in de Visseringstraat in OudIJmuiden een woning verloren gegaan door een uitslaande brand. De
bewoner was op dat moment niet
thuis.
De brand brak die middag rond
13.30 uur uit. Er kwam veel rook vrij,
de politie riep om dat de buurtbewoners hun ramen en deuren ge-

sloten moesten houden.
De brandweer kon voorkomen dat
de brandoversloeg naar de buren, maar dat pand heeft veel schade geleden. Ook hier was niemand
thuis. De oorzaak van de brand is
tot nu toe onbekend. Inmiddels is
wel na onderzoek besloten, dat beide panden afgebroken moeten worden. (foto: www.kovanleeuwen.nl

www.kufa.nl

Chinese afscheidsrituelen
Het is moeilijk is om over
‘de chinese afscheidsrituelen’
te praten. Afhankelijk van
de regio van afkomst zijn er
nogal wat verschillen. Toch
speelt bij de meerderheid het
traditionele Chinese geloof
een rol.
Dit geloof gaat ervan uit
dat een deel van de kosmos
beheerst wordt door bovennatuurlijke krachten die bestuurd worden door ontelbare
geesten en goden.
Zij geloven dat bij overlijden
de ziel van de dode een lange
reis door een gevaarlijke
onderwereld moet maken
om bij het dodenrijk ofwel
het Westelijke Paradijs te
komen. Als de nabestaanden
helpen om deze reis zo goed
mogelijk te maken, komt hij/
zij daar veilig aan en wordt
voorkomen dat de goden en
kwade geesten de ziel van de
overledene verandert in een
demon. Deze demon kan vervolgens als een dolende geest
een bedreiging vormen voor
de nabestaanden, omdat hij
uit onvrede ongeluk en ziekte
kan brengen. Dit geloof leidt
ertoe dat overledenen en
nabestaanden afhankelijk van
elkaar blijven. De familie
neemt dan ook een allesoverheersende plaats in.
Het afscheidsritueel is vooral
gericht op ondersteuning om
de lange te maken reis tot
een goed einde te brengen. Er
wordt veel aandacht besteed
aan de kleding. De overledene moet kou en ontberingen
doorstaan in de onderwereld
en krijgt daarom soms vier
lagen kleding aan..
Bij de overledene wordt bij
opbaring een tafel neergezet
met een uitgebreide maaltijd,
bedoeld om de overledene

Alice Loeters

een vitale geest te bezorgen.
De overledene krijgt wierookstokjes in de handen en
vaak worden grote bedragen
imitatiegeld verbrand in een
blik om als as mee te geven.
Dit moet helpen de andere
wereld te bereiken. Maar
ook kan het geld dienen voor
het afkopen van de goden en
kwaadwillenden die hij op
zijn reis kan tegenkomen.
Op de dag van de uitvaart
worden allerlei artikelen die
voor de overledenen belangrijk waren in papieren
vorm meegegeven. Hiermee
wordt de wens uitgesproken
dat de overledene het in het
Westelijke Paradijs beter zal
krijgen. Iemand die altijd een
Mercedes had willen rijden
krijgt een papieren Mercedes.
Deze voorwerpen worden
naast het graf verbrand.
Ook worden rotjes afgestoken bij het graf om de kwade
geesten op afstand te houden.
In Nederland is een uitvaartbedrijf in Den Haag gespecialiseerd in Chinees begraven.
Hier kunnen ook de papieren
miniatuurtjes als villa’s,
diamanten, etc. worden
gekocht. Tenslotte zijn de
chinezen een van de oudste
allochtone bevolkingsgroep
in Nederland en vinden ook
steeds meer begrafenissen
plaats met chinese afscheidsrituelen.
Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Politie zoekt getuigen

Bloemen niet gestolen (2)
Driehuis - Twee weken geleden
stond er een ingezonden brief in deze krant, van een mevrouw die boos
en verdrietig was omdat de bloemen
bij de urn van haar vader verdwenen
waren. Gestolen, dacht ze.
Hierop belde een andere mevrouw
naar de redactie die vertelde dat de
bloemen niet gestolen waren, maar
dat mensen van Westerveld ze al na
twee dagen weg haalden. Ze ging
hierover een klacht indienen.

IJmuiden - Maandag 18 augustus
heeft een tweede informatieavond
plaatsgevonden voor omwonenden
van het Motorhuis aan de Wijk aan
Zeeërweg in IJmuiden. Tijdens deze avond zijn de omwonenden ingelicht over de procedure betreffende
de sloop van het Motorhuis en de
showroom.
Op 3 juni is de sloopvergunning
door de gemeente Velsen verstrekt
en opdracht gegeven om de belendende percelen te schouwen. Na
de sloop zal er een tweede schouw
worden uitgevoerd.
Op 15 september zal gestart worden
met de sloop van beide locatie’s. De
sloop gaat ongeveer zeven weken in
beslag nemen. Na de asbestsanering en het handmatig losslopen van
de belendingen zal de totale sloop
uitgevoerd worden.
Uit bodemonderzoek blijkt dat er
milieuhygiënisch gezien geen be-

Velsen-Noord - Politiemensen
stelden donderdag omstreeks 23.45
uur een onderzoek in na een overvalalarm bij een entertainmentcenter aan de Wijkerstraatweg. De in
de zaak aanwezige mensen bleken
te zijn overvallen door drie gemaskerde mannen. De overvallers zijn
er met een onbekend geldbedrag
vandoor gegaan. De politie heeft de
overval in onderzoek en roept men-

sen op, die getuige zijn geweest van
de overval of de overvallers hebben
zien vluchten, zich te melden. Ook
mensen die anderszins informatie
hebben die de politie kan helpen bij
het oplossen van de zaak, worden
verzocht contact op te nemen met
de recherche van district IJmond via
0900-8844. Anoniem iets melden
kan ook, via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Door een misverstand op de redactie werd gedacht dat het om dezelfde vrouw ging. Dit is niet zo.
De mevrouw die belde gaat een
klacht indienen, niet de mevrouw
die de ingezonden brief schreef.
De mensen van Westerveld hebben verzekerd, dat zij nooit zo vroeg
bloemen weg halen. Op zijn vroegst
doen zij dit, indien nodig, na twee
weken.

Sloop het voormalig Motorhuis

Brand in Oud-IJmuiden

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

lemmeringen voor grondafgravingen aanwezig zijn. Tijdens de sloop
zal door middel van verneveling geprobeerd worden de stofoverlast tot
een minimum te beperken.
AWV Eigen Haard zal de omwonenden rechtsreeks informeren over de
voortgang. De belangengroep die
namens de buurt gevormd zal worden is daarbij gesprekspartner.
Op de plek van de voormalige
showroom zal mogelijk een kleinschalig woonzorgcomplex gerealiseerd worden en op de plek van de
garage wordt gedacht aan een appartementencomplex in de huur en
koop. De bouw zal nog een jaar tot
anderhalf jaar op zich laten wachten en zolang zal het terrein ook
leeg blijven. In overleg met de belangengroep zal er gekeken worden
of er, en zo ja, welke tijdelijke invulling aan deze plekken kan worden
gegeven.

Wethouder Baerveldt ontvangt bloemen voor de openingz met op de voorgrond Charlotte Meijer en Mariëlle Pessel. Op de achtergrond staan burgemeester Cammaert en Bernard Vork

Olympische dag op herhaling
Santpoort-Noord - Tijdens het
Dorpsfeest Santpoort werd tijdens
de Jaarmarkt een Olypische dag
georganiseerd op het landje van
Scholz. Verschillende sportverenigingen uit de regio kregen hier de
kans om bezoekers aan de jaarmarkt voor te lichten over hun sport
en tevens leden te werven.
Wethouder Annette Baerveldt, die
onder andere sport en recreatie in
haar portefeuille heeft, kwam langs
om de Olympische vlam te onsteken. Ook burgemeester Cammaert
en Bernard Vork (voorzitter Harddraverij Vereniging) waren aanwezig om het initiatief te ondersteunen. Zeven sportverenigingen wa-

ren aanwezig om zich te presenteren: kinderen konden kogelstoten, reuzentennissen, volleyballen,
boogschieten, penaltyschieten en
er was ook een springkussen op het
veld te vinden.
Het was de eerste keer dat deze dag
werd georganiseerd. Omdat het zo
enthousiast is ontvangen door alle deelnemers willen de organisatoren (Mariëlle Pessel en Charlotte Meijer) er geen éénmalige actie
van maken. Zij rekenen erop dat er
volgend jaar nog meer verenigingen
gebruik zullen maken van deze mogelijkheid om hun sport te promoten. Meer informatie: jaarmarktsantpoort@live.nl.
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I n f o PA G I N A g e m e e n t e v e l s e n

Inloopmiddag herinrichting
Pontweg
De gemeente Velsen organiseert een
inloopmiddag over de herinrichting van de
Pontweg in Velsen-Noord. Deze inloopmiddag
wordt gehouden op maandag 25 augustus
2008 van 16.00 tot 18.00 uur in gebouw “De
Watervliet”, Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord.
Deze inloopmiddag is informatief en betreft
géén inspraak.
In het laatste kwartaal van 2007 is
het inspraakdocument “Aanpassingen
Verkeersstructuur Velsen-Noord” opgesteld.
Na de inspraakprocedure is in april 2008 onder
andere besloten de Pontweg tussen de Grote
Hout- of Koningsweg en de Concordiastraat
af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Naar

Geen personen in leegstaand
pand havengebied
Er zijn wel sporen van bewoning aangetroffen,
maar geen personen. Na de inspectie van het pand
is het pand afgesloten en is bewaking ingesteld.

Het gedeelte tussen de Noordersluisweg en
de Grote Hout- of Koningsweg zal afgesloten
worden voor autoverkeer. Hier komen nieuwe
(brom)fietspaden en een voetpad. Tot slot
wordt de situatie Grote Hout- of Koningsweg /
Stratingplantsoen / Duinvlietstraat opgeknapt. Het
definitieve ontwerp is ook te bekijken op
www.velsen.nl.

Iepziekte
steekt de kop
weer op

Foto: Ko van Leeuwen

Bij de behandeling van een sloopaanvraag
van een pand aan de Loggerstraat 7, 9 en 11 in
IJmuiden is bij de verplichte asbestinventarisatie
asbest aangetroffen. Omdat er mogelijk personen
in het pand aanwezig zouden kunnen zijn, werd
besloten tot een inspectie.

aanleiding van dit besluit is een ontwerp gemaakt
voor de reconstructie van de gehele Pontweg.
De Pontweg zal tussen de pont en de
Noordersluisweg worden opgeknapt. Dit betekent
dat de fietspaden en de rijbaan opnieuw
geasfalteerd worden en het voetpad opnieuw van
tegels wordt voorzien.

Ieder jaar steekt ook in de gemeente Velsen,
veelal in de maanden mei/juni, de iepziekte de kop
weer op. Deze ziekte, die door de iepespintkever
en door wortelcontact van iepen onderling wordt
verspreid, is geconstateerd bij een viertal bomen
in de Wijkerstraatweg t.h.v. de kinderboerderij.
Medewerkers van de gemeente controleren de
iepen zoveel als mogelijk en bij constatering van
de iepziekte worden de bomen zo snel mogelijk
gerooid om verdere verspreiding zoveel mogelijk
tegen te gaan. De zieke bomen worden deze
week gerooid door een in dit werk gespecialiseerd
boomverzorgingsbedrijf.

Personen die het pand de afgelopen jaren hebben
betreden kunnen zich met eventuele vragen wenden
tot de gemeente Velsen. Voor medische vragen
met betrekking tot de asbestvervuiling kunt u zich
wenden tot de GGD, tel. 023-7891726.
Om het pand veilig te maken worden een aantal
acties ondernomen, waaronder het verrichten van
luchtmetingen. Hierna wordt het slooptraject verder
gecontinueerd.

Inspraak RFK Blekersduin Santpoort-Zuid
De gemeente Velsen heeft in concept een
Ruimtelijk functioneel kader opgesteld voor de
ontwikkeling van het voormalige Nova-terrein in
Santpoort- Zuid. Dit kader staat bekend als RFK
Blekersduin.
Het plan ligt met ingang van 25 augustus 2008 tot/
met 3 oktober 2008 ter inzage bij de receptie van het
Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. De receptie is
van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00

uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur. Het Ruimtelijk Functioneel Kader
Blekersduin is ook in te zien bij ontmoetingscentrum
’t Brederodehuys, Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort Zuid tijdens de gebruikelijke
openingstijden en op www.velsen.nl door in de
zoekfunctie het trefwoord ‘Blekersduin’ in te toetsen.
Inloopbijeenkomst
In de derde week van de inspraakperiode op

VERSPREIDNET
Wij zijn op zoek naar

vaste
bezorgers
VERSPREIDNET
Tel. 0251-674433, tijdens
kantooruren en vragen naar Martin van Ooijen

10 september 2008 wordt in het Brederodehuys
een informatieavond georganiseerd in de vorm
van een inloopbijeenkomst. Door middel van
presentatieborden wordt u geïnformeerd over het
ruimtelijk functioneel kader. Ook zijn er beelden
te zien van een mogelijke stedenbouwkundige en
architectonische uitwerking van dit kader door de
architect van de ontwikkelende partij, Max van
Aerschot. Voor het beantwoorden van eventuele
vragen of het geven van een aanvullende toelichting

kunt u op deze avond onder andere terecht bij
vertegenwoordigers van de gemeente en de
ontwikkelende partij VOFNova.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden
ingediend gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.

Op het Havenfestival

Blikvangende kunstprojecten
IJmuiden - Op het komende Havenfestival kunnen de bezoekers genieten van een zeer uitgebreid cultureel
programma. Daar is dit jaar een nieuw
hoofdingrediënt toegevoegd: blikvangende kunstprojecten. Naast de traditiegetrouwe tentoonstelling van regionale kunstenaars in de hal van
Klaas de Boer, openen nog drie andere panden op en rond de Trawlerkade hun deuren voor het kunstminnende festivalpubliek: Galerie Donkersloot, Hera en Colex. aan de Trawlerkade 98 is het nieuwe onderkomen
van de voormalige Amsterdamse Galerie Donkersloot. In de IJmuidense Vissershaven vond eigenaar Willem van Roy de zee van ruimte die
hij in Amsterdam miste. Het prachtige pand herbergt indrukwekkende
werken van de vijfentwintig bekende
namen in Van Roy’s kunstenaarsstal,
onder wie Paul Blanca, Jurriaan van
Hall, Peter Klashorst en Marieke van
der Pol. De kunstenaars blinken uit in
het maken van portretten, van Louis
Couperus tot Johan Cruijff, waarbij
controversiële materialen niet worden
geschuwd (zo wordt verf nu en dan
vervangen door ketchup en het doek
door Turks brood).
Op de zaterdag van het festival (om
15.00 uur) zal televisiepersoonlijkheid
en ‘Dolly Dot’ Angela Groothuizen
de net geïnstalleerde Galerie Donkersloot officieel openen. Aan Karen
de Groot en Kim Stevenson de eer om
de openingsexpositie te verzorgen.
Dat doet het talentvolle kunstenaarsduo met de tentoonstelling ‘Living
the dream’: naast elkaar geplaatste
zwart wit foto’s en kleurrijke oliekrijt
tekeningen van improviserende muzikanten. Het staat de bezoekers vrij
om het hele festivalweekend een kijkje te nemen in Galerie Donkersloot.
In het knusse pandje Hera (in de 2e

Havenstraat) tonen fotografen Debby
van Zoelen en haar partner Jos Dijkhuizen de schoonheid van de haven.
Stoere kranen, schepen uit verre oorden, water en wind: het zijn dé inspiratiebronnen voor het tweetal dat het

bedrijf ‘Havenfotografe crew’ heeft
opgericht. Fotografe Evelyn Kotting
heeft de afgelopen periode een aantal ‘hedendaagse kaairidders’ - van
havenmeester tot zeilmaker - op de
foto gezet.
Kim Stevenson

pagina 4

21 augustus 2008

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 – 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur
met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

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

vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het
huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester en Wethouders
terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat , telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en
rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken,
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord
kunt u zich wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTSmasten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden
tot wethouder Margo Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning
kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid (jeugdzorgketen),
openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
RAADSPLEIN
Donderdag 28 augustus 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00-19.55 uur Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Sessie 1-2
20.00-20.25 uur Ruimtelijk Functioneel Kader Planetenweg
Sessie 1-3
20.30-21.30 uur Ruimtelijk Functioneel Kader Keetberglaan
Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00–19.55 uur Algemene Subsidieverordening 2008
Sessie 2-2
20.00–21.00 uur Onderwijshuisvesting

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00-19.55 uur Bestemmingsplan Driehuis/Velsen-Zuid
Sessie 3-2
20.00-20.25 uur Groen Beleidsplan
Sessie 3-3
20.30-21.30 uur Tariefsdifferentiatie afvalstoffenheffing
Over de agendapunten 3-1, 3-2 en 3-3 kan worden ingesproken. Om te
kunnen inspreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 augustus aanstaande, 16.00 uur melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via
e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering - aanvang 21.45 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 en
26 juni 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011
5R Jaarrekening 2007 en begroting 2009 Noord-Hollands Archief
6R Jaarrekening 2006 en 2007 en begroting 2008 Stichting Openbaar
Primair Onderwijs IJmond
7R Vrijstellingsprocedure ex art. 19, 1e lid van de WRO voor het oprichten
van 3 windturbines op het perceel Reyndersweg ong. te Velsen-Noord
8R Jaarrekening en jaarverslag 2007 van De Meergroep
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

RFK BLEKERSDUIN SANTPOORT-ZUID
De gemeente Velsen heeft in concept een ruimtelijk functioneel kader
opgesteld voor de ontwikkeling van het voormalige Nova-terrein in
Santpoort-Zuid, ook wel rfk Blekersduin genoemd.
In dit ruimtelijk functioneel kader zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld waaraan ontwikkel- en bouwplannen voor dit gebied
moeten voldoen. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale ontwikkeling
van het terrein.
Dit betekent dat een gymzaal ten behoeve van de naastgelegen basisschool gerealiseerd kan worden en dat de al aanwezige supermarkt en
tuincentrum de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. Ook wordt de
bouw van ca. 100 woningen, waaronder 24 zorgwoningen en een ruimte
voor zorg- en welzijnsvoorzieningen mogelijk gemaakt.
Wilt u het plan inzien?
Het plan ligt van maandag 25 augustus tot en met 3 oktober 2008 voor
eenieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van
09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het ruimtelijk functioneel kader Blekersduin in
te zien bij ontmoetingscentrum ’t Brederodehuys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Het ruimtelijk functioneel kader Blekersduin is ook op de internetsite van de
gemeente gepubliceerd. Deze is hier te vinden door in de zoekfunctie
het trefwoord ‘Blekersduin’ in te toetsen.
Inloopbijeenkomst
In de derde week van de inspraakperiode op 10 september 2008 wordt
er in het Brederodehuys een informatieavond georganiseerd in de vorm
van een inloopbijeenkomst. Door middel van presentatieborden wordt
u geïnformeerd over het ruimtelijk functioneel kader. Ook zijn er beelden
te zien van een mogelijke stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van dit kader door de architect van de ontwikkelende partij,
Max van Aerschot.
Voor het beantwoorden van eventuele vragen of het geven van een aanvullende toelichting kunt u op deze avond onder andere terecht bij vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelende partij VOFNova.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.
IJmuiden, 18 augustus 2008

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- op het parkeerterrein van Pré Wonen aan de Rijksweg twee algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen door middel van het
plaatsen van de borden E6;
- de parkeerverbodzone en geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen
in de Toren-, Hoofdbuurt-, Middendorp-, Zuiderdorpstraat en het
gedeelte van de Meervlietstraat tussen het Kerkplein en Noorderdorppad
op te heffen door middel van het verwijderen van de borden E10(E1),
E11(E1), C12 en onderborden ‘Uitgezonderd bestemmingsverkeer’;
- de Toren-, Hoofdbuurt-, Middendorp- en Zuiderdorpstraat en het
gedeelte van de Meervlietstraat tussen het Kerkplein en Noorderdorppad
gesloten te verklaren voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
door middel van het plaatsen van de borden C6 en onderborden
‘Uitgezonderd laden en lossen’.
Mogelijkheid van bezwaar
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
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

aantal en soort

Molenveltlaan 6

2 esdoorns
en 1 berk
2 lindes
1 berk

Van Hogendorplaan 6
Waterlelie 5

dagtekening
kapvergunning
19 augustus 2008
19 augustus 2008
19 augustus 2008

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

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-207-2008 Burgemeester Enschedélaan 66 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een noodschool (tijdelijk)
BP-208-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 49 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-209-2008 Lange Sloot 9 te Velserbroek; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-13-2008 Westonstraat 6 te IJmuiden; het oprichten van een
bedrijfsgebouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-265-2008 Wijk aan Zeeërweg 6 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BL-266-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een berging
BL-267-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het vrijmaken van
dichtgestorte brugkelders, het verlengen van brugdekken
en het verbreden van bruggen
BL-268-2008 Klipper 49 te Velserbroek; het veranderen en vergroten
van een woning met een serre
BL-269-2008 Kruidbergerweg 13 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van een woning (uitbouw en dakkapellen)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
B1-2-2008
Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een hotel
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 22 augustus t/m 2 oktober 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-1-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden
MO-3-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het vervangen van
de dakpannen
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 Voorzieningenrechter 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.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING BINNENPLANS
De volgende plannen zijn 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 het bureau Vergunningen en Uitvoering van 22 augustus t/m 4 september 2008 ter inzage.
BP-175-2008 IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
PS-12-2008 J. Paxtonstraat 27 te Velserbroek; verzoek vestigen pedicure/
massagepraktijk aan huis
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-148-2008 Stelling 54 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een terreinafscheiding
BL-155-2008 Torenstraat 15 te Velsen-Zuid; het oprichten van een bijgebouw
BL-158-2008 Liniepad 50 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BL-159-2008 Stelling 40 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-173-2008 Stelling 49 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-174-2008 Liniepad 42 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
BL-176-2008 Linie 30 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
en het oprichten van een overkapping
BL-177-2008 Linie 29 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
BL-179-2008 Stelling 19 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-184-2008 Liniepad 43 te Velserbroek; het vernieuwen van een berging
BL-193-2008 Liniepad 44 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
en opslagruimte
BL-249-2008 Hofgeesterweg 51 te Velserbroek; het veranderen (inpandig
en achtergevel) en vergroten (dakkapel) van een woning
BP-78-2008 Biallosterskilaan 31 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van een woning
BP-81-2008 Sluisplein 33 t/m 50 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de entree van een kantoorgebouw
BP-95-2008 Wijkerstraatweg 142 te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-132-2008 Kruidbergerweg 10 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
BP-138-2008 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het plaatsen van een
tentaccommodatie t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)
BP-155-2008 Hagelingerweg 28 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een draaideur
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).
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Donderdag 21 augustus
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: LOS! met Paullie &
co. 23.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,vanaf 18 jaar. Studentenkaart gratis
toegang.

Vrijdag 22 augustus
Bingomiddag bij stichting Dock in
Wijkcentrum Europawijk, Laan van
Berlijn 1 Haarlem. Aanvang 14.00
uur. Toegang 1,60.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
SwingSteesjun Feestje. Van 20.00
tot 01.00 uur. Toegang 7,- tot 21.00
uur, daarna 9,-.

Zaterdag 23 augustus
Vlooienmarkt, Plein 1945 IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Internationaal Dames Handbaltoernooi bij KIA/HCV’90 in de Kinheim sporthal in Beverwijk. Van
09.00 tot 17.00 uur.
Hippisch Weekend bij De Hofgeestruiters in Velserbroek.
Koert Heilig Toernooi op Sportpark Zeewijk.
Caviashow in clubgebouw Duinzicht,
Kleindiersportvereniging
IJmond en Omstreken, Heerenduinweg 6b IJmuiden. De keuring begint
om 10.00 uur, om 16.00 uur wordt de
dag afgesloten.
Met paard en wagen door het
duin. Vertrektijden 10.00 en 12.00
uur bij inforamtiepaneel Koevlak.
Kosten 8,50. Aanmelden via www.
npzk.nl of 023-5411129.
Straatrommelmarkt in de Bleekenbergstraat (zijkant Marnixstraat).
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Open dag bij ATV De Hofgeest,
Spekkenwegje 2 Santpoort-Noord.
Van 12.00 tot 18.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
SwingSteesjun Dance Classics..
Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 7,tot 21.00 uur, daarna 9,-.

Zondag 24 augustus
Kijk- en ontdektentoonstelling
‘Hé Wattje’ in het Pieter Vemeulen
Museum, Driehuizerkerkweg 34d
Driehuis. Tentoonstelling loopt tot
en met 12 april.
Internationaal Dames Handbaltoernooi bij KIA/HCV’90 in de Kinheim sporthal in Beverwijk. Van
09.00 tot 17.00 uur.
Hippisch Weekend bij De Hofgeestruiters in Velserbroek.
Koert Heilig Toernooi op Sportpark Zeewijk.
Hengelsport infobeurs bij Hengesportvereniging Haarlem, Kennemer
Sporthal. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Afsluiting seizoen strandbibliotheek. Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei
leuke activiteiten voor de kinderen.
Open dag bij ATV De Hofgeest,
Spekkenwegje 2 Santpoort-Noord.
Van 11.00 tot 16.30 uur.
Oude ambachtenmarkt in de
Stadskweektuin, Kleverlaan 9 in
Haarlem. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Expeditie Diepzee in Teylers Museum. Biologe Annelies Pierrot verzorgt een kinderlezing ‘Wat leeft er
in de diepste oceaan?’.
Speeltuinfeest met rommelmarkt
in speeltuin De Trekpleister, Constantijn Huygensstraat HaarlemNoord. Van 12.00 tot 16.30 uur.
Proefles en domonstratie Tai Chi
in de Haarlemmer Hout, nabij de
muziekkoepel. Van 12.00 tot 15.00
uur.
SwingSteesjun Buddha Dance
met Workshop Idanza. Van 18.30 tot
23.00 uur. Kosten 10,- incl. workshop, vanaf 19.45 uur 7,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.

Maandag 25 augustus
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
Politiek Café over Openbaar Vervoer in de Bibliotheek Velsen, Dudokplein in IJmuiden. Aanvang
19.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 26 augustus
Psy Café met als thema ‘Vrijwilligerscentrale Haarlem’ in het Wapen
van Bloemendaal, Zijlvest 1 Haarlem. Aanvang 17.30 uur. Toegang
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gratis.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
Informatiebijeenkomst beleid archeologisch erfgoed in het Archeologisch Museum Haarlem, Grote
Markt 18k. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsorgelconcert met Pavel Kohout (Tsjechië) in de Grote of St.
Bavokerk, Oude Groenmarkt in
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 27 augustus
Speuren naar sporen. Vertrek
15.00 uur bij ingang Middenduin,
Duinlustweg in Overveen. Aanmelden verplicht via www.npzk.nl of
023-5411129 (niet op ma.) Kosten
2,50, kinderen/65+ 1,50.
Stadsorgelconcert met Jos van
der Kooy in de Grote of St. Bavokerk,
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers
van kustbatterij Heerenduin, Widerstandsnes 81. Aanvang 19.00
uur. Kosten 6,-.
Extra informatieavond bij ROC
Nova College, Planetenlaan 5 Haarlem. Havo en vwo om 19.00 uur. Om
20.00 uur vmbo-tl.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Earth.
19.30: Getting Home. 21.00: Away
From Her. 21.30: Mongol.
Onderwater foto- en filmavond
bij Onderwatersport Vereniging
Haarlem, Boerhaavepad 1 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur.

Vaarbewijs aan boord?
Regio - Die vraag wordt vaak gesteld door de Waterpolitie als ze
langszij komen. Ze hebben dan al je
snelheid gecheckt. En nu ze er toch
zijn controleren ze even of je voldoende reddingsvesten hebt, je dodemansknop gebruikt, een brandblusser hebt en hoe het staat met
je alcoholspiegel. Als alles in orde is
gaan ze tevreden weg. Jij blijft dan
lachend achter. Heb je geen vaarbewijs terwijl je boot toch sneller kan
dan 20 kilometer per uur, ben je het
haasje. Je bekeuring bedraagt minimaal 360 euro.
Voor het vaarbewijsexamen leer je
over voorrang, veiligheid aan boord,
meteorologie, manoeuvreren bij
wind en stroom, gedrag bij sluizen,

GPS en, heel belangrijk, het samenspel met de beroepsvaart. Binnenvaartschepen zijn levensgevaarlijk.
Ze hebben nagenoeg altijd voorrang
en willen en kunnen niet uitwijken.
Hou ze in de smiezen. De schipper
ziet jou vaak niet vanwege zijn dode
hoek. Een paar honderd meter voor
zijn schip kan hij kleine bootjes niet
waarnemen doordat ze achter zijn
boeg verscholen zijn.
Als je ‘gestrekte koers stuurboord’
vaart heb je formeel voorrang op
grote schepen. Of je gebruik maakt
van dat recht moet je beoordelen
volgens ‘Goed Zeemanschap’. Hoe
dat allemaal in elkaar steekt leer je
in het kader van het Vaarbewijs. Zie
ook www.toplicht.nl.

Donderdag 28 augustus
Cinema Globaal in het Mondiaal
Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122 Haarlem. Film ‘The Future of Food’. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Start
nieuw theaterseizoen met dansmusical Fame.
Aanvang 20.15 uur.

Jongen aangehouden
wegens mishandeling
Haarlem - De politie heeft dinsdag
rond 20.45 uur een 15-jarige Haarlemse jongen aangehouden.
De jongen wordt er van verdacht
een 16-jarige plaatsgenoot mishandeld te hebben op het Brouwersplein.
Aanleiding is waarschijnlijk een ruzie die het slachtoffer en het broertje van de verdachte eerder die
avond hebben gehad.
De politie stelt een onderzoek in. De
verdachte is ingesloten. Zijn ouders
zijn geïnformeerd.

Winkeldief
aangehouden

Haarlem - Oplettend personeel van
een winkel aan het Rivieraplein betrapte dinsdag rond 13.30 uur een
44-jarige Haarlemse op winkeldiefstal.
Toen het personeel haar aansprak,
nam ze de benen. Na een korte
achtervolging kon een personeelslid haar aanhouden.
De verdachte is overgedragen aan
de politie. Deze heeft proces-verbaal tegen haar opgemaakt.

Verlaten plaats
ongeval

Haarlem - De politie stelt een onderzoek in naar een aanrijding op
de Zomervaart waarbij de inzittenden van de auto zijn weggevlucht.
Maandag omstreeks 18.05 uur hoorden getuigen een harde klap en zagen zij dat een auto tegen een lantaarnpaal was gebotst. Vervolgens
vluchtten de bestuurder en een inzittende de Bernard Zweersstraat
in.
De bestuurder was een ongeveer
17-jarige negroïde jongen met een
wit T-shirt en een zwarte pet met
klep. De passagier was een evenoude Marokkaanse jongen, gekleed
in een bruin vest en donkere broek.
Er wordt ook een nader onderzoek
ingesteld naar de herkomst van de
achtergelaten auto.
De politie verzoekt getuigen te bellen met 0900-8844.

Motorrijder ziet
slagboom niet

Velsen-Zuid - De politie heeft zondag rond 16.15 uur geassisteerd bij
een aanrijding tussen een motor en
een auto op de Amsterdamseweg.
Een 36-jarige Britse motorrijder zag
op de brug van zijkanaal C niet dat
de slagbomen naar beneden gingen. Ook zag hij de rode lampen
niet en hoorde de bel niet.
Het gevolg was dat hij de slagboom
op zijn hoofd kreeg en hij werd hierdoor van zijn motor geslagen.
De motor reed zonder bestuurder
door en raakte een 57-jarige Amsterdamse automobiliste frontaal.
De bestuurder van de motor is ter
observatie overgebracht naar het
ziekenhuis.
De politie onderzoekt de exacte oorzaak van dit ongeluk.

Strandbibliotheek sluit deuren

IJmuiden aan Zee - De Strandbibliotheek van IJmuiden aan Zee
sluit op zondag 24 augustus haar
deuren. Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Natuurlijk kun je knutselen en
een stripboek lezen, maar er is ook
schatgraaf bingo en een luchtkussen. Ze hopen op een mooie zonnige
dag. Hoewel het weer afgelopen zomer af en toe spelbreker was, hebben veel mensen en vooral kinderen
de ‘Pipo wagen’ bezocht. Hieronder
waren veel trouwe bezoekertjes die
met groot enthousiasme aan de activiteitenmiddagen meededen.
Maar ook bij regenachtig weer
kwam iedereen graag een boek of

tijdschrift lenen; groepjes kinderen
kwamen gezellig in de wagen zitten voor de stripboekenkast. Uit opmerkingen van het publiek kwam
ook te voorschijn dat de doelstelling
van de strandbibliotheek wordt gehaald: sommige bezoekers deelden
mee dat ze thuis eigenlijk nooit een
boek aanraakten, maar door de vrolijke uitstraling van de wagen en ongedwongen sfeer aan het lezen geslagen waren. Een klein minpuntje
was dat sommige ouders de strandbibliotheek gebruikten als kinderopvangcentrum en dat is niet de bedoeling. Naar alle waarschijnlijkheid
zal de strandbibliotheek volgend
jaar haar deuren weer openen.

The Voice Company biedt effectieve training
De Naaldwijk tijdens een eerder bezoek aan het Havenfestival

Via Den Helder naar Havenfestival

Naaldwijk op vaartocht
Haarlem - Vrijdag 22 augustus om
18.00 uur gaan de trossen los van
de historische mijnenveger Naaldwijk PW 809. Dit schip is de thuisbasis voor de Haarlemse Prins Willem zeeverkenners aan het Spaarne. Er is hard gewerkt door mensen
van ‘Vrienden van de Naaldwijk’ om
het schip op te knappen en te renoveren.
De Naaldwijk vertrekt voor een
week ter promotie van het schip. De
reis gaat via IJmuiden waar overnacht wordt naar Den Helder waar
op zaterdagmiddag de Tall Ships
worden uitgezwaaid. Na overnachting in Den Helder zet de Naaldwijk
koers naar IJmuiden en komt daar
zondagmiddag aan. Opnieuw is de
Naaldwijk uitgenodigd door Zeevishandel Nico Waasdorp om als eregast aanwezig te zijn tijdens het Havenfestival en 100 jaar Visserij en

Waasdorps bijdrage daaraan.
De Naaldwijk ligt aan de Halkade
tegenover de vishandel aan het zogenaamde IJmuidenpleintje. Waasdorp heeft daar een groot podium waarop diverse Shantykoren alles uit de kast trekken om de feestvreugde te verhogen. De Naaldwijk
is die dagen voor het publiek die dagen opengesteld.
Op maandag 1 september vertrekt
de Naaldwijk weer naar Haarlem.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om
deze unieke tocht door de sluizen,
bruggen en vaarten mee te maken.
Verwacht wordt, dat de Naaldwijk
rond 14.00 uur afmeert aan haar
eigen steiger aan het Spaarne in
Haarlem Noord.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de heer R. Verrijk via 06
51394046

Politiek Café over Openbaar
Vervoer in Bibliotheek Velsen

Velsen - Hoe kan Velsen/IJmuiden duurzaam worden ontsloten en
worden aangesloten op de regionale netwerken van het Openbaar Vervoer, van boot, trein, tram en bus.
Die vraag staat op maandag 25 augustus centraal op het Politiek Café in de Openbare Bibliotheek van
Velsen, in IJmuiden. De file, de milieubelasting en het fijne stof, het tekort aan en de hoge prijs van benzine, stellen nieuwe grenzen aan de
auto-mobiliteit. Gegeven het grote sociale en maatschappelijke belang van mobiliteit van mensen, zal
in korte tijd fors geïnvesteerd moeten worden in een betrouwbaar, snel
en fijnmazig netwerk van openbaar
vervoersvoorzieningen.
Het is de vraag of het voorstel van
het Velsense college, voor een HOV-

busverbinding door Haarlem-Noord,
Santpoort-Noord, en langs Driehuis
over het voormalig spoorwegtracé
naar IJmuiden, een adequaat antwoord is op de gestelde problematiek.
Na een inleiding van Ir. Boudewijn
Bach (em. Hoogleraar Delft), zal een
drietal provinciale politici, de heer
Gohdar Massom (PvdA), Casper
Stevens (CDA) en Bert Putters (SP)
hun licht geven op de gestelde problematiek en de spits afbijten voor
een openbare discussie.
Het Politiek Café is een initiatief van
verschillende politieke partijen, vertegenwoordigd in de Gemeeneraad
van Velsen. De presentatie wordt
verzorgd door Gertjan Huijbens.
Het Politiek Café begint om 19.30
uur. De toegang is gratis.

Jeugdzorg Noord-Holland

Stemworkshop voor
(koor)zangers
Regio - Veel mensen die al op koren zingen of diegenen die anderszins in de stem geïnteresseerd zijn
stuiten vaak op dezelfde vragen.
Hoe gebruik je de stem op de juiste
manier? Waarom voelt de keel pijnlijk aan na afloop van een avondje
zingen? Wat is de juiste ademhaling
tijdens het zingen? Hoe kun je zo
lang mogelijk met de ingeademde
lucht doen? Wat is ademsteun precies en hoe zet je dat in? Ooit ervaren dat de ogen als luidsprekers
kunnen dienen? Op deze en nog
meer vragen wordt uitgebreid antwoord gegeven tijdens een stemworkshop verdeeld over twee maandagavonden. De workshop wordt
gehouden in de akoestisch plezierige ruimte van de St. Adalbertuskerk,
Ringweg 30 in Spaarndam. Docent
is de in Velsen geboren stemspecialist Robert Bakker die zich al meer
dan twintig jaar intensief bezighoudt
met de menselijke stem.
De data van de workshop zijn de
maandagavonden 25 augustus en 1
september.
Beide avonden beginnen om 20.00
uur en zijn om circa 22.00 uur afgelopen. Tussendoor is er een korte
pauze met koffie en (kruiden)thee.
Deze workshop wordt in de vorm

van een echte training gegoten. Dat
wil zeggen dat het niet blijft steken
bij technische uitleg of kale stemoefeningen. Het is de bedoeling het
geleerde praktisch toe te passen bij
echte koorwerken. Daarom is deze
workshop eigenlijk een must voor
iedereen die in de regio op een koor
zit.
Een betere start van het nieuwe seizoen is niet denkbaar. Voor de investering van in totaal € 10,= voor
de twee avonden samen kan elke
koorzanger(es) een enorm rendement incasseren. Een aantrekkelijker aanbod is onmogelijk.
En dan nog dit. Er bestaan veel mensen die wel belangstelling voor zingen hebben
(zingen is hot op dit moment) maar
denken dat ze niet kunnen zingen.
Voor deze mensen is de workshop
enorm interessant want Robert Bakker staat erom bekend dat hij iedereen aan het zingen kan krijgen. Mede door zijn enthousiasme en enorme hoeveelheid energie zal ook deze training verre van saai zijn en
enorm motiverend werken. Gewoon
melden dus op de gegeven datum,
plaats en tijdstip.
Meer informatie, telefoon 0320–244
202.

Peter van de Meerakkers (rechts) poseert samen met aanvoerder Jermaine
Holwijn en coach Cees Bruinink van Katwijk met de Zilveren Trawler

Start project wachtlijstbegeleiding via chatten

Katwijk wint Zilveren
Trawlertoernooi

Regio - Het instellingenberaad
Jeugdzorg Noord-Holland, een samenwerkingsverband van Bureau
Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders in deze provincie, ging op 4 augustus van start met een provinciaal
project inzake chatten. Deze nieuwe, digitale vorm van communicatie
wordt ingezet als begeleiding van
cliënten die op de wachtlijst staan.
Het project richt zich specifiek op
jongeren en hun ouders die een
indicatie voor hulp hebben bij de
jeugdzorgaanbieders in Noord Holland, maar waar nog geen plaats
voor is.
,,Cliënten lijken hulp via internet
vaak makkelijker en prettiger te vinden dan telefonisch of persoonlijk contact”, aldus de projectleiders
Barbara Veldt en Hugo Koeman.
,,Daarbij komt dat cliënten die op de
wachtlijst staan, soms lang moeten
wachten terwijl de problemen voortduren.” Chatten via www.chatmate.
nu, zoals de chatbox heet, biedt dan
een mogelijkheid om snel en anoniem vragen te stellen of advies te
vragen. De mensen achter de chatbox zijn hulpverleners die speciaal
getraind zijn te werken via de chat.
Het project ondersteunt in de eerste

IJmuiden – Vorige week dinsdag en
afgelopen zaterdag werd op sportpark Zeewijk voor de negende maal
het Zilveren Trawlertoernooi gespeeld. Deelnemers waren het organiserende Stormvogels, Marken
en Katwijk. Telstar 2 viel in voor Volendam, dat verhinderd was.
Het was de eerste keer dat Stormvogels en Telstar weer onder hun
eigen naam speelden, na de ontvlechting van de naam StormvogelsTelstarCombinatie, op 1 juli jongstleden.
In 1952 ontving Stormvogels, bij
de promotie naar de eerste klasse,
een zilveren replica van de trawler
IJM30. Zij kregen die van de IJmuider Vishandelvereniging en de Redersvereniging. Het eerste Zilveren
Trawlertoernooi werd in 1962 gespeeld en werd gewonnen door de
Beverwijkse Kennemers. Ook de
twee jaar daarna won deze ploeg en
ze namen de Zilveren Trawler mee
naar huis. Dit kon door een omissie in het reglement. Het Zilveren
Trawlertoernooi verdween, maar in
2000 stelde Stormvogels het toernooi weer in ere. Cor Vrolijk en Chris
van der Zwan kochten de Zilveren
Trawler van de Kennemers terug en

plaats de cliënten die op de wachtlijst staan voor jeugdhulpverlening.
Daarnaast verschaft het project inzicht in de vraag of chatten - naast
de bestaande vormen van hulpverlening - meerwaarde heeft. ,,Uit de
resultaten moet blijken of en in hoeverre cliënten, jong en oud, chatten
als hulpvorm in de jeugdzorg waarderen. We doen ervaring op, die we
bij de verdere ontwikkeling van digitale hulp goed kunnen gebruiken.”
Op 4 augustus om 18.00 uur ging
www.chatmate.nu online. Cliënten
op de wachtlijst kunnen anoniem
en gratis inloggen. De chatbox staat
open van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Het project loopt vooralsnog tot het
einde van dit jaar.

Roodlichtcontrole 2
Haarlem - De politie heeft dinsdag
op de kruising Jansweg/Parklaan
een roodlichtcontrole gehouden en
hierbij 24 fietsers bekeurd voor het
rijden door rood. Ook twee automobilisten en een bromfietser werden
beboet, omdat zij door rood hadden
gereden.

sindsdien is het kleinood weer waar
het hoort: in IJmuiden. Zeehaven
IJmuiden NV en Corus sponsoren
dit sportieve toernooi.
Dinsdag speelden Katwijk en Stormvogels tegen elkaar, die wedstrijd
resulteerde in een stand van 4-0
voor Katwijk.
Telstar 2 won van Marken met 2-0.
Zaterdag speelden dus Katwijk en
Telstar 2 om de eerste en tweede
plaats. Katwijk won met 5 – 0. Marken en Stormvogels streden om de
derde en vierde prijs, Marken won
die wedstrijd met 6 – 1.
Peter van de Meerakkers, directeur
van hoofdsponsor Zeehaven IJmuiden NV, overhandigde de prijzen.
Aanvoerder Jermaine Holwijn en
coach Cees Bruinink ontvingen namens het winnende Katwijk de bloemen en cheque. De Zilveren Trawler
mocht alleen voor de foto even vastgehouden worden. Daarna gaat hij
weer naar zijn eigen plek in het Havenmuseum. Coach Cees Bruinink
bedankte de organisatie, de vrijwilligers en de scheidsrechter. ,,Dit toernooi is een mooie promotie voor het
voetbal in de IJmond’’, zegt hij. ,,We
komen volgend jaar graag terug.’’
(Carla Zwart)
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Klaverjassen

De kleine Dainilo samen met Toulouse

Nieuwe openingstijden
Hondentrimsalon Toulouse
IJmuiden - 1 Juli ging Renate van
hondentrimsalon Toulouse met
zwangerschapsverlof.
Twee weken later werd Dainilo
van der Giezen om 19.10 uur geboren. Bij thuiskomst gaf Toulouse hem een grote lik en was Dainilo direct geaccepteerd. De trimsalon
was door zwangerschapsverlof twee
maanden gesloten, maar maandag
1 september gaat Renate er weer
met volle moed en heel veel zin tegen aan. De openingstijden zijn veranderd en de kleine man zal maan-

dag- en woensdagochtend in de
winkel te bewonderen zijn.
De nieuwe openingstijden zijn:
maandag- en woensdagochtend
9.00 tot 12.30 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag alleen op afspraak.
Bij hondentrimsalon Toulouse kunnen de baasjes hun hond zelf wassen.
Ook voor de verzorging van de nagels is dit het juists adres. De salon
is te vinden aan de Kromhoutstraat
50b in IJmuiden, tel. 0255-513232.

IJmuiden - Klaverjasvereniging
Schoppen Aas gaat zijn 29ste levensjaar in. Nieuwe leden zijn van
harte welkom op woensdagavond
en kunnen zich aanmelden via
0255-518725 of 0255-511467. Na
het grandioze feest starten zij weer
op 27 augustus. Bij Schoppen Aas is
gezelligheid troef. Er wordt gekaart
in de zaal van de Pieterskerk aan de
Mercuriusstraat (ingang flat 70 tot
en met 136, glazen deur). Er is een
lift aanwezig voor rolstoelgebruikers. Er worden drie ronden gekaart
met een grote verloting. Drie maal
per jaar wordt, bij genoeg deelnemers, een minimarathon georganiseerd. Het klaverjassen begint om
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
De toegang bedraagt 3 euro. Loten
zijn te koop voor 0,50 euro.

Bridgeclub De
Hofstede van start
Velserbroek - Donderdag 4 september begint het nieuwe bridgeseizoen in wijksteunpunt de Hofstede in Velserbroek. Op deze avonden, die rookvrij zijn, staat gezelligheid voorop, maar toch met een
gezonde rivaliteit in de competitie.
Nieuwe leden zijn van harte welkom
om zich aan te sluiten. Er wordt gespeeld op donderdagavond vanaf
19.15 uur, zaal open om 18.45 uur.
De avond duurt zes rondes en er
wordt gespeeld in twee lijnen. Voor
meer informatie: Jos Gadellaa, telefoon 023-5396087.

Verkeersconflict
IJmuiden - Zondag rond 18.30 uur
heeft de politie een 34-jarige fietser
uit Polen aangehouden na een aanrijding op de Zeeweg.
De man kwam in botsing met een
een 17-jarige bromfietser en er ontstond ruzie. De fietser bleek onder
invloed van alcohol. Hij blies 1.79
promille.
Hij krijgt een proces-verbaal van
280 euro.

Roodlichtcontrole

Sport en Mode:

Reorganisatie-uitverkoop
IJmuiden – Binnenkort loop het
huurcontract van het pand aan het
Marktplein 52 – 54 af, waarin Sport
en Mode is gehuisvest.
Op de benedenverdieping is nu een
reorganisatie-uitverkoop met heel
aantrekkelijke aanbiedingen. Die
duurt tot aan het einde van dit jaar,
in die tijd wordt rustig uitgekeken
naar andere mogelijkheden voor de
zaak.
,,We merken dat het winkelaanbod
de laatste tijd wat achteruit loopt.
Mensen gaan nu nog eerder naar
Beverwijk of Haarlem, om daar hun
inkopen te doen’’, vertelt bedrijfsleider Mark Schellart. ,,En dan de economische terugslag, die al sinds de
komst van de euro inzette. Het is
gewoon niet lonend om in een dergelijk groot pand te zitten. Ook de
plannen van de gemeente voor het
winkelcentrum bieden geen zekerheid, die zijn nog steeds onduide-

lijk.’’
De benedenverdieping staat dus vol
met leuke aanbiedingen. De sportieve herenschoenen mogen voor
49 euro de deur uit, baby- en kinderschoenen zijn er al vanaf 15 euro. Op de kleding is een mooie korting geldig van 20 tot 70 procent. De
nieuwe collecties van onder andere Esprit, Le Coq Sportief en O’ Neill
zijn verkrijgbaar met een korting
van 20 procent en op de nieuwe collectie van Donnay, een zeer gewild
merk bij de jeugd, zit zelfs een korting van 30 procent. Voor deze uitverkoop geld op = op, wat weggaat
komt niet meer terug. Althans, niet
meer bij dit pand van Sport en Mode aan het Marktplein.
Wie slim is, loopt er rustig eens naar
binnen en kijkt of er wat van haar of
zijn gading bij is. Sport en Mode aan
het Marktplein 52 – 54 is telefonisch
bereikbaar via 0255-516613.

’s Werelds beste Steaks nu op zee

Nieuw steakhouse aan
boord van DFDS Seaways
IJmuiden - Liefhebbers van een
goede steak hebben vanaf deze zomer een extra argument om aan
boord van DFDS Seaways te gaan.
Cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways opent op alle schepen het
Explorers Steakhouse. In het steakhouse worden ’s werelds beste
steaks geserveerd. Zelfs de meest
verwende steakliefhebber komt hier
volop aan zijn trekken, met de T-Bone Steak van ruim 400gr of een superieure Beef Tenderloin van 500gr.
Natuurlijk zijn er ook kleine steaks
voor de minder grote eters. Met de
introductie van het nieuwe restaurant versterkt DFDS Seaways het
brede ‘wining & dining’ aanbod aan
boord.
De nadruk van het Explorers Steakhouse ligt op de superieure kwaliteit van het vlees en het dineren in
een ontspannen omgeving. Voor de
steaks gebruikt DFDS Seaways uitsluitend topkwaliteit rundvlees van
de befaamde Noord Amerikaanse
Longhorn uit Nebraska. De gasten
hebben de keuze uit vijf verschillende rundersteaks en twee alternatieve steaks (zalm en lam).
Het vlees wordt los geserveerd. Passende aardappelgerechten, bereid
naar keuze, een smakelijke salade en sauzen kunnen apart worden
besteld. Alle gerechten starten met
een ovenvers brood uit Italië. Op de
kaart staan voorts klassieke toppers
onder de voor- en nagerechten, zoals een Ceasar Salad, Scampi Fritti
met Aioli en garnalencocktail. Is er
nog ruimte voor een nagerecht, dan
hebben de gasten de keuze uit bij-

voorbeeld een verse fruitsalade, Tiramisu of een kaasplateau. De wijnen komen uit Californië en Australië. Voor de kleine gasten is er een
kindermenu.
Passagiers aan boord van DFDS Seaways (varend tussen IJmuiden –
Newcastle) hebben aan boord van
de Princess of Norway en de King of
Scandinavia ruimschoots gelegenheid om te genieten van de culinaire
mogelijkheden. Beide schepen hebben maar liefst 5 verschillende restaurants: het Explorers Steakhouse,
het Blue Riband restaurant voor een
à-la-carte diner, buffetrestaurant
7Seas, Bake ’n Coffee en het Latitude Café. De Princess of Norway
heeft ook een aparte wijnbar waar
bijzondere wijnen per glas worden
geschonken.
Consumenten vinden meer informatie op www.dfds.nl .
Voor passagiers van DFDS Seaways
begint de vakantie aan boord. Op de
route IJmuiden – Newcastle vaart
DFDS Seaways met twee luxueuze
cruiseschepen. De ‘King of Scandinavia’ en de ‘Princess of Norway’
behoren tot de grootste cruiseferries op de Noordzee.
Aan boord van beide schepen vinden passagiers verschillende restaurants, bars, bioscopen, een
nachtclub en casino. Voor de overnachting kunnen reizigers kiezen uit
verschillende hutcategorieën, van
voordelige Seaways Class tot stijlvolle Commodore de Luxe. DFDS
Seaways is met zes passagiersschepen marktleider in ferryverbindingen op de Noordzee.

Velsen-Noord - Tijdens een roodlichtcontrole op dinsdagochtend
tussen 07.30 en 09.00 uur heeft de
politie op de Wenckebachstraat vijftien bekeuringen uitgeschreven aan
automobilisten die door het rode
licht reden.
Alle overtreders krijgen hun boete
van 150 euro toegezonden.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. 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 ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
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@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, email: 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. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.

Diner op de Kade
IJmuiden - Tijdens het Havenfestival kan genoten worden van het Diner op de Kade, op zaterdag 30 augustus van 17.30 uur tot 20.30 uur.
Het is de tweede keer dat dit diner
verzorgd wordt onder leiding van
Heleen Jumelet van LéLé & Pi Catering Express, in samenwerking met
het Havenfestival. De gasten zullen
tal van heerlijkheden voorgezet krijgen, zoals sardine, krabbenpoten,
en gamba’s van de barbecue, een
zalmfiletpakketje uit de oven en diverse vissoorten uit de reuzenkoekenpan, zoals sliptong en schol. Ook
is er de keuze uit spare-ribs, saté en
kipdrumsticks en er is tevens een
vegetarisch menu. Er zijn diverse
salades, sausen, gepofte aardappelen, rozemarijnaardappeltjes en rijst
en brood, tapenades en kruidenboter.
Er is vers fruit en alle groenten worden gewokt. Dus lekker en gezond.
De gasten kunnen onbeperkt gebruik maken van alle gerechten zolang de voorraad strekt. Het belooft
een waar culinair festijn te worden
daar op de Trawlerkade tijdens het
Havenfestival.

Dit jaar gaat de kookploeg in een
grote tent op de Trawlerkade met
buitenkeukens en reuzenkoekenpannen de gerechten op een uitdagende, creatieve manier en met liefde voor het vak verzorgen. ,,In de
toekomst willen we met onze buitenkeukens op locatie gaan werken’’, vertelt Heleen Jumelet
Men kan vanaf 17.30 uur plaats nemen aan de gedekte tafels. Maar om
18.30 uur kan ook nog worden aangeschoven. Een Mexicaanse band
zal ter verhoging van de sfeer tussen de eettafels door al lopend muziek maken.
Tot en met 27 augustus is aanmelding voor het Diner op de Kade nog
mogelijk. Kosten in de voorverkoop
zijn 22 euro voor de volwassenen,
na 27 augustus 25 euro per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen
10 euro in de voorverkoop, na 27 augustus 12 euro. Er kunnen maximaal
100 gasten aanschuiven bij het Diner op de Kade. Reserveren kan via
info@havenfestival.nl of via LéLé &
Pi Catering Express op de Trawlerkade 64, IJmuiden, waar men tevens
het menu kan aanvragen.

Heleen Jumelet met medewerkers bij de buitenkeuken

Brandstichting in lift
IJmuiden – Tot twee keer aan toe is
er geprobeerd om brand te stichten
in een lift aan de Vechtstraat. Beide
keren werden er brandende kranten
in de lift gegooid. Er kon erger worden voorkomen, maar het zorgt voor
veel onrust. Er is aangifte gedaan bij
de politie, die kan er echter weinig
aan doen. Ook is er aan de Noordarcade geprobeerd brand te stichten
in een container en werd er bij een

winkel een stoeptegel door de ruit
gegooid. Dit alles gebeurde steeds
op de late avond. ,,Er liggen op korte afstand van die lift kleine kinderen te slapen’’, zegt een verontruste
bewoner. ,,Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren
als de lift vlam had gevat. De rotzooi
is nu opgeruimd en ik hoop, dat we
dit geen derde keer hoeven mee te
maken.’’

Miranda de Graaf en dochter Bridget openen samen Yogastudio IJmuiden.

Yogastudio IJmuiden
opent haar deuren
IJmuiden - Over yoga bestaan de
meest verheven uitspraken, maar de
enige manier om yoga te leren kennen is het zelf te beleven en ondervinden. Alleen vanuit de eigen ervaring kun je bepalen: dat heb ik eraan,
dat is voor mij belangrijk. Kortom,
alleen door het te doen en te ervaren krijgt yoga betekenis. Welke betekenis het voor u heeft, kunt u vanaf heden ervaren aan de Middenhavenstraat 38 in IJmuiden. Hier opende onder grote belangstelling afgelopen zaterdag Yogastudio IJmuiden haar deuren. Oprichtster Miranda de Graaf is sinds 2004 actief
bezig met yoga. Na een aantal jaren
zelf les te hebben gevolgd heeft ze
besloten om haar positieve ervaringen door te willen geven.
In Yogastudio IJmuiden worden diverse yoga- en pilateslessen gegeven. Tevens is bedrijfsyoga, Personal Yoga Training en yoga voor kinderen en tieners mogelijk. Buiten de
reguliere lessen om, worden er ook

speciale yoga-evenementen georganiseerd.
De Graaf wil ieder wat wils bieden,
,,Wie van yoga wil proeven hoeft niet
meteen een abonnement af te sluiten. Zo organiseren we het gehele
jaar, op iedere eerste zondag van de
maand, Yoga at the Beach. Dit doen
we in samenwerking met paviljoen
Zeezicht, zodat men niet alleen van
yoga, maar ook van een heerlijke
lunch kan proeven!”
Uiteraard kun je ook een kennismakingsles in de studio volgen. Voor
de ervaren yogi of voor diegenen
die van een uitdaging houden organiseert Yogastudio IJmuiden op
21 september een Global Mala. Dit
evenement vindt wereldwijd plaats.
Het doel is niet alleen geld inzamelen voor goede doelen, maar ook
energie, bewustwording en betrokkenheid genereren.
Meer informatie over dit evenement
en over Yogastudio IJmuiden vindt u
op www.yogastudioijmuiden.nl.

Strandschilderij maken
IJmuiden aan Zee - De Strandbibliotheek van IJmuiden aan zee
geeft je zaterdag 23 augustus een
kans om je creatieve talenten te laten zien! Onder begeleiding van een
professioneel docent maak je samen een mooi strandschilderij - bestaande uit een aantal kleinere doeken. Dit schilderij wordt daarna geëxposeerd in de vernieuwde Centrale Bibliotheek van IJmuiden. Met
deze activiteit kunnen zowel volwassenen als kinderen meedoen.
Kinderen kunnen meedoen vanaf 4

jaar, maar van 4 tot 8 jaar is begeleiding van ouder/verzorger wel verplicht. Verzamelen voor de eerste
workshop bij de strandbibliotheek
voor Paviljoen Noordzee om 11.00
uur. Een tweede workshop volgt om
13.00 uur. Kinderen en volwassenen
die mee willen doen kunnen zich
opgeven bij de Strandbibliotheek of
de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden, 0255-525353.
Strandschilderij. Bij slecht weer
wordt de activiteit verplaatst naar
een lokatie binnen.
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Foto-expositie in Breezicht

Mooie beelden
van Oud-IJmuiden
IJmuiden – Ko van Steenkiste (95)
verzamelde ansichtkaarten van de
gemeente Velsen. Toen hij kleiner
ging wonen, ging zijn indrukwekkende verzameling naar zijn zoon
Ed van Steenkiste. Die deed er niet
veel mee. De boeken met bijna 1300
kaarten lagen stof te verzamelen in
de kast. Totdat Ed zich realiseerde,
dat er toch wel heel bijzondere beelden bij zaten. En ook, dat de groep
inwoners van de gemeente die de
plaatjes nog herkennen, steeds kleiner wordt. Hij vond dat hij die mensen de verzameling niet mocht onthouden. Een gedeelte van de verzameling, met voornamelijk kaarten
van Oud-IJmuiden, is nu te zien als
foto-expositie in woon- en zorgcentrum Breezicht.
Er hangen vijftig kaarten met beeltenissen van het Oud-IJmuiden zoals dat vroeger was. De muziektent
van het Willemsplein is er te zien,
café Cycloop en de vishal in aanbouw. De kaarten van Oud-IJmuiden zijn aangevuld met oude beel-

den van onder andere de vuurtoren en het strand. Donderdag richtte Ed de expositie in en er was direct
al veel belangstelling. ,,Toen was ik
nog heel jong’’, zegt een man die
de beelden ziet. ,,Daar woonde mijn
oom Wim’’, wijst een andere man.
Een bewoner, die een ansichtkaart
van het oude strandpaviljoen Zuidpier ziet, roept enthousiast: ,,Daar
ging ik vroeger altijd een biertje
drinken. Ik hield niet van het strand,
maar ik zat wel graag op het terras.’’
Terwijl hij de ander ansichtkaarten
bekijkt, zegt hij: ,,Wat mooi. Je bent
vergeten hoe het was, maar nu ik
dit zie, komt alles weer terug.’’ Terwijl Ed verder gaat met het inrichten
van de foto-expositie, worden bij de
koffie herinneringen opgehaald aan
de pomp op het Willemsplein en het
Rondje. De komende twee maanden is de expositie te zien op de begane grond en de eerste verdieping
van Breezicht. Wie een kijkje wil nemen, is dagelijks welkom van 15.00
tot 19.00 uur. (Carla Zwart)

Deka start BlingBling-actie
Regio - Van dinsdag 19 augustus tot en met maandag 6 oktober
2008 kunnen klanten bij DekaMarkt
sparen voor gratis bedeltjes (‘BlingBlings’) van dieren en bijbehorende kettinkjes en armbandjes. Bovendien is er gedurende de actie op
www.dekamarkt.nl van alles te winnen en te beleven.
Elke week krijgen klanten bij aankoop van bepaalde actieartikelen, ongeveer tien
per keer, een armbandje of kettinkje met een BlingBling en telefoonkoordje, of een losse BlingBling. In totaal zijn er 24 verschillende BlingBlings. Het is ook
mogelijk de armbandjes en kettinkjes te kopen voor
1,49 euro per stuk.
DekaMarkt
mikt
met deze actie met
name op gezinnen.
De BlingBlings zijn
namelijk aantrekkelijk voor jongens
en meisjes van verschillende leeftijden. Maar uiteraard
verwacht de supermarktketen dat ook
bijvoorbeeld opa’s
en oma’s voor hun
kleinkinderen gaan
sparen.
Zeven weken lang staat DekaMarkt
helemaal in het teken van deze leuke spaaractie. Maar daar blijft het
niet bij. Ook op de website www.dekamarkt.nl is van alles te doen.
In de verpakking van de losse bedeltjes zit namelijk een voucher met
een actiecode. Indien klanten de actiecode op de website invullen, maken ze kans op vier gratis toegangskaarten voor Artis of het dvd-bordspel Wildlife.
Wekelijks worden er zo’n 30 prijzen

weggegeven.
Daarnaast is gedurende de hele actie een speciaal character, Blinkie
genaamd, actief. Klanten kunnen
Blinkie volgen op www.dekamarkt.
nl, op Hyves en Youtube, maar ook
in levende lijve tegenkomen als hij
bijvoorbeeld boodschappen doet
bij een Deka. Verder kunnen klanten op www.dekamarkt.nl spelletjes spelen, kleurplaten downloaden, met een fotowedstrijd meedoen en alle
nieuwtjes en activiteiten in Artis volgen en
meebeleven.
Opnieuw bestaat er
dus een verband tussen DekaMarkt en de
Amsterdamse dierentuin.
De Artisactie waarbij klanten sparen voor
gratis toegangskaarten
is al jaren succesvol.
De keuze om Artis ook
bij de BlingBlingactie
te betrekken is bewust
gemaakt. Voor Artis is
natuurbehoud en -educatie een belangrijke
taak. De bewustmaking
van het publiek, in het
bijzonder van kinderen,
ziet Artis als een maatschappelijke plicht. DekaMarkt kan zich vinden in deze doelstelling
en levert middels deze
actie een bijdrage.
DekaMarkt is een supermarktketen met 84 winkels in de provincies
Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe
en Friesland. Daarnaast heeft DekaMarkt eigen productiebedrijven zoals twee eigen bakkerijen, een eigen vee- en landbouwbedrijf en een
slagerij.
Ook diverse distributiecentra en
verscentrales, een tuincentrum, een
wijnmarkt en een tankstation zijn
onderdelen van het bedrijf.

Documentnaam: COB-nieuws
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Aangenaam

Geboren: Nadine Pierik
Zoon van: Marlies en Marc Pierik
Geboren op: 17 juni 2008 om 9.54
uur
Geboortegewicht: 3220 gram
Velserbroek – Marlies had een
goede zwangerschap, alleen op
het laatst had ze last van bandenpijn. Hierdoor stopte ze eerder met
werken, ze staat voor de klas en dat
ging niet meer.
Nadine kwam ruim twee weken te
vroeg, dus nogal onverwachts. Om
3.00 uur in de nacht braken de vliezen en Marlies zei daarna heel nuchter tegen Marc: ,,Laten we maar
weer gaan slapen, het kan nog wel
even duren.’’ Marc viel weer in slaap
en een half uur later kreeg Marlies
weeën. Die verbeet ze, weer met het
idee: het kan nog wel even duren.
Maar om zes uur vond ze zichzelf zo
zielig dat ze dit in haar eentje moest
doorstaan, ze maakte Marc wakker
met de mededeling: ,,Bel iemand,
die mij ook zielig vindt.’’ Hij klokte
de weeën, die toen om de vier minuten kwamen.
Marc belde de verloskundige, die
om 6.30 kwam en meteen besloot

om te blijven. Marlies zou thuis bevallen. De verloskundige ging alles
klaar zetten en Marlies ging in bad.
Daar kreeg ze persdrang, ze bleek
vijf centimeter ontsluiting te hebben. Een half uur later al was de
ontsluiting volledig en mocht Marlies gaan persen. De bevalling verliep voorspoedig en Nadine was er
snel, gezond en wel. Om 8.30 uur
kwam Miranda langs, een vriendin
die kraamhulp is. Zij is direct gebleven en bleef tot zeven dagen na de
bevalling.
Vijf minuten na de bevalling belde
nietsvermoedend de moeder van
Marlies, die toevallig in de buurt
was. Niemand had verwacht dat de
baby er al zou zijn. Binnen het uur
zat het huis vol met familie en vrienden. Het was mooi weer die dag, om
11.00 uur zat het kraambezoek al in
de tuin aan een biertje om de komst
van Nadine te vieren.
De borstvoeding ging niet zo goed
en door slaaptekort kreeg Marlies
een postnatale depressie.
Doordat ze dit op tijd aangaf kon er
direct ingegrepen worden. Er werd
overgeschakeld op flessenvoeding
en Marlies ging naar het Rode Kruis
Ziekenhuis voor behandeling. Daar
is ze nu nog gedeeltelijk, ze slaapt
af en toe al een nachtje thuis. Er is
gelukkig een stijgende lijn en dit
komt, doordat Marlies op tijd aan de
bel trok. ,,Je hoeft je er niet voor te
schamen, niemand zit tenslotte op
een postnatale depressie te wachten. Het overkomt je’’, aldus Marlies.
,,Ik ben ontzettend blij met de hulp
van Marc, die er toch een poosje alleen voor stond. Maar gelukkig kon
hij weer rekenen op de hulp van familie en vrienden.’’ Marlies en Marc
zijn daar heel blij mee. Het gaat ontzettend goed met Nadine, het is een
tevreden en lief kindje. Nog even,
dan is Marlies er ook weer helemaal bovenop en kan ze samen met
Marc volop gaan genieten van hun
dochter. (Carla Zwart)

Pieter Vermeulen Museum

Tentoonstelling ‘Hé Wattje’
Driehuis - Van 24 augustus tot en
met 12 april 2009 is de tentoonstelling ‘Hé Wattje’ te zien op het tijdelijke adres van het Pieter Vermeulen Museum, de Driehuizerkerkweg
34d in Driehuis. De tentoonstelling is gemaakt voor iedereen vanaf acht jaar. Het is weer een doetentoonstelling waar bezoekers dit
keer kunnen ervaren wat duurzame energie nu precies is. ‘Hé Wattje’ is een spannende en leerzame
tentoonstelling die goed aansluit
bij de huidige trend waarin overheid, maatschappelijke organisaties
en ook het bedrijfsleven gezamenlijk de schouders zetten onder het
probleem klimaatverandering. Onze
wereld draait om energie, voornamelijk uit fossiele brandstoffen. Deze zijn echter in beperkte mate aanwezig en het gebruik ervan leidt tot
uitstoot van schadelijke stoffen. Het
alternatief voor fossiele brandstoffen is duurzame energie. De meest
bekende toepassingen zoals zonne-energie, warmtepompen, windenergie, waterkracht en bio-energie
worden in deze expositie op speelse
wijze uitgelegd.
Bij de entree van de tentoonstelling
gaan de bezoekers een huis bin-

nen waarin zij kennismaken met het
energieverbruik in de woning. Stekkers vertellen wat er uit een stopcontact komt en aan een dak kan
gevoeld worden of een huis goed is
geïsoleerd. De keuze is daarna aan
de bezoeker: Gaat hij naar de vrolijke wereld van duurzame energie of wil hij eerst ontdekken hoe
de energievoorziening nu geregeld
is. In de wereld van duurzame energie kunnen bezoekers onder andere zelf energie opwekken en experimenteren met een zonnepaneel, de
biomassatest doen, ontdekken hoe
een zonneboiler werkt en uitvinden
hoeveel stroom een windmolen opwekt. Bij het gedeelte waarin aandacht wordt besteed aan de huidige
energievoorziening leert de bezoeker hoeveel kracht het kost om lampen te laten branden en wat fossiele
brandstoffen met het broeikaseffect
te maken hebben. Tijdens de tentoonstelling wordt duidelijk waarom we zuinig moeten omgaan met
energie en waarom we veel meer
duurzame energie moeten gaan
produceren en gebruiken.
Groep 8 van basisschool de Molenhoek uit Uitgeest zal vrijdag bij de
opening aanwezig zijn.
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Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Donderdag 28 augustus wordt het nieuwe seizoen feestelijk geopend.
Van 16.00 tot 21.00 uur.
Hartenjagen start donderdagmiddag 4 september om 13.30 uur.
Zelf kleding maken op maandag- en dinsdagavond. De kosten bedragen
40 euro per tien lessen.

De Koe,

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Hip-Hop streetdance cursus. Vanaf nu kun je leren om te hip-hoppen
en streetdancen in slechts 10 lessen van een uur. Mogelijk op woensdag
en donderdag in overleg. Kosten 35 euro voor 10 lessen. De groepen starten zodra er een groep vol is. Benodigdheden: goeie gympen met profiel
aan de zool. Opgeven kan via Minke Wolkers.
Tienerdisco, elke tweede en vierde vrijdagavond van de maand. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Van 20.00 tot 23.00 uur.

Geen krant gehad?

Nieuws voor
schoter? Planetenweg 338, IJmuiden,
De de
Dwarsligger,

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

In september starten er weer vele cursussen, bijvoorbeeld yogalessen,
Oriëntaals dansen voor beginners en gevorderden. In het programmaboekje dat onlangs verspreid is vindt u een inschrijfformulier voor de cursussen.
Rommelmarkt wordt gehouden op 13 september.

Nieuws voor de schoter?
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Regio - Het ROC Nova College
houdt een extra informatieavonden over deeltijd vmbo-tl, havo en
vwo speciaal voor volwassenen, die
alsnog hun diploma willen behalen
of een deel van een vak willen volgen. Belangstellenden zijn welkom
op woensdagavond 27 augustus op
de Planetenlaan 5 in Haarlem. Het
voortgezet onderwijs bij het Nova
College is bedoeld voor volwassenen die alsnog een diploma of certificaat willen behalen, die zich willen laten omscholen voor een betere kans op de arbeidsmarkt of die
beter in staat willen zijn hun kinderen te helpen met hun huiswerk. Het
Nova College verzorgt vrijwel alle
reguliere vakken. Bovendien zijn er
bijscholingen Nederlands, Engels,
Frans, wiskunde en bijzondere vakken zoals Turks en Arabisch.
Wie eerder examen heeft gedaan en
dat niet heeft gehaald, kan bij het
Nova College voor de wel behaalde
vakken nog 10 jaar na de examen-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

datum vrijstellingen krijgen. Ook
kan men vrijstellingen krijgen voor
vakken die met een 4 of een 5 zijn
afgesloten, mits ze voldoen aan de
regels om te slagen. Dat betekent
dat iemand nu alleen de nog ontbrekende vakken hoeft te doen om
alsnog het diploma te behalen.
Zodra het laatste vak is afgerond,
ontvangt de kandidaat het diploma.Dankzij gemeentesubsidie blijven de cursusgelden beperkt tot
25,60 euro per lesuur per jaar. Dat
betekent dat wie één vak van twee
lesuur volgt, twee maal 25,60 euro
(51,20 euro) cursusgeld betaalt voor
een heel cursusjaar.
De overige kosten bedragen 50 euro per jaar (exclusief eventuele examenkosten). De informatierondes
op 27 augustus op de Planetenlaan
5 in Haarlem beginnen om 19.00 uur
(havo en vwo) en om 20.00 uur (vmbo-tl). Voor meer informatie: telefoon 023-5302600 en www.novacollege.nl.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Dagtocht op donderdag 18 september: via het Gooi naar de Utrechtse
heuvelrug met koffie en gebak, bezoek kaasboerderij, met lunch. Opstappen Santpoort-Zuid, Noord en
Hofstede. Kosten 32 euro. Info: Lydia van der Tuin, 023-5381221 of email: l.vandertuin@versatel.nl
ANBO Afdeling IJmuiden, Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig
verzorgde reis met MS Prinses Juliana over de Moezel en de Rijn. Van
IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot
en met zaterdag 25 oktober. Er zijn
nog enkele plaatsen. Inlichtingen:
06-22197237.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
Tot 1 september is de stichting in
verband met vakantieperiode gesloten. Gedurende deze periode kunt u
met bovenstaand telefoonnummer
bellen (overdag) of schriftelijk via
het bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany.
Activiteiten worden gegeven van
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie.
Op Vrijdagmorgen is iedereen welkom voor computerles.
De stichting is geopend van 9.30 tot
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

op zoek naar vrijwillige medewerkers voor de open tafel, die het leuk
vinden een keer per week voor een
grote groep senioren te koken, te
helpen bij voorbereiding, uitserveren van de maaltijd en/of te helpen
bij de afwas. Tevens zijn zij op zoek
naar een yogadocent voor het komende activiteitenseizoen. Eén middag per week op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol.
Deelname aan deze cursus kan
weer vanaf september.

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

Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, iedere woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en
10.00 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Maandag 6 oktober gaat de internetcursus van start. De cursus wordt
gegeven op de maandag- of de vrijdagochtend, van 09.30 tot 11.:30 uur
en bestaat uit 3 dagen.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Zomerfeest op woensdag 20 augustus van 16.30 tot 20.00 uur. Met
uitgebreid buffet en muzikaal optreden Mieke van Ingen. Kaarten kosten 7,50 euro.
Open tafel start op 5 september
Aanvang 12.30 uur. Kosten 4,50.
Restaurant is weer gestart op 4 augustus.
Expositie van mevrouw A. Meinema. Dagelijks te bezichtigen van
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol.
Deelname kan weer vanaf september.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag: Capucijners op
zeemans wijze. Woensdag 20 augustus. Aanvang 12.30
Optreden ‘Het koor Dolorosa’, zondag 24 augustus om 14.30 uur.
Filmavond over Oud IJmuiden.
Maandag 25 augustus om 18.30
uur.
Woensdag 27 augustus creatieve
middag om 14.30 uur.
Menu van de dag: Visschoteltje
van Jamie Oliver. Donderdag 28 augustus. Aanvang 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255520960.
Schakers gezocht voor senioren op
donderdagmiddag. Informatie 0235375867.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor
vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus 0255-518888.

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
5-Daagse vakantie naar Hotel de
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 september. Geheel verzorgd 350 euro,
excl. reis- en annuleringsverzekering. Alleen nog 2 persoonskamers.

Editie 9. Verschijnt iedere donderdag
in IJmuiden en Velsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Biljartvereniging Velsen verrijkt
met een Nationale topspeler

Vrijwilligers gevraagd op
Hippisch Weekend Hofgeestruiters
Velserbroek - Ook dit jaar organiseren de Hofgeestruiters een Hippisch Weekend en wel op 23 en 24
augustus. Hieraan doen elk jaar vele ruiters en amazones uit de wijde
omgeving mee. Om dit festijn goed
te laten verlopen hebben ze hulp
van vrijwilligers nodig.
Ze zoeken nog mensen die ringmeester willen zijn, hulpjury, catering/ verkoop, balken rapen tijdens
het springen, parcours of cross opbouwen en afbreken, tijd klokken bij
de cross.
Dus of je nu spierballen hebt of niet,
jong of oud bent, een uurtje kunt
helpen of de hele dag; er is altijd wel
een geschikt klusje. De Hofgeesruiters zorgen er natuurlijk voor dat je
niet teveel honger of dorst krijgt.
Ondertussen kun je genieten van

de wedstrijden. Zaterdag beginnen
ze met dressuur. Er wordt gereden
op de volgende niveaus: A, B, L1,
L2 en M1. Het springen op de zondag is in de volgende rubrieken: 2040, 40-60, 60-80, 80-100 centimeter
en puissance springen. Bij puissance-springen gaat het om de hoogste sprong. Dit is spectaculair om
naar te kijken! Ook is er zondag een
cross. Voor elk onderdeel zijn prjizen
te winnen. Ook zal er wederom een
Hippisch Weekend Kampioen uitgeroepen worden: dit is de beste allrounder, dus degene die ‘overall’ het
beste heeft gepresteerd in de dressuur, springen en de cross.
Meld je op het Hippisch Weekend
zelf of neem vooraf contact op voor
meer informatie en aanmelden via
www.hofgeestruiters.nl.

Santpoort-Noord - Het streven
van de Biljartvereniging Velsen is er
altijd op gericht geweest het spelpeil zo goed en hoog mogelijk op
te voeren. De ruim 26 jaar bestaande vereniging heeft dan ook onder
haar 65 leden sterke kader- en librespelers. Maar hiernaast is er ook
nog ruimte voor
de minder sterke spelers, vanaf een moyenne
van rond de 1.00
en hoger.
Kortelings is tot
de
vereniging
toegetreden de
nationaal
bekende
André
Peereboom, een
absolute topper
in alle spelsoorten, zelfs in het
Biljart Artistiek,
in de volksmond
‘Kunst stoten’
genoemd. Deze
man te zien spelen is een genot voor de liefhebbers.
Het gadeslaan van zijn spel kan
als een les voor velen worden beschouwd. Zijn spelinzicht en de wijze van keu-hantering is een voorbeeld en derhalve een leertechniek
voor velen. De vereniging is dan ook
zeer gelukkig met het toetreden van
Peereboom.
De sterkste spelers uit ons land zullen in de aanstaande landscompetitie de Biljartvereniging Velsen aan

de Wüstelaan in Santpoort bezoeken, om het tegen deze ster op te
nemen.
De eerste thuiswedstrijden aan de
Wüstelaan 79 in Santpoort zijn op
de volgende vrijdagen: 19 september, 3 oktober en 17 oktober.
Enkele van Peerebooms prestaties
zijn: Diverse keren
kampioen van Nederland in de volgende spelsoorten
en klassen: kader
38/2 1e klasse, kader 57/2, libre klein
topklasse (moyenne 60.57), Biljart Artistiek 1e klasse.
Hoogste moyenne
bandstoten-groot:
6.23 (voorwedstrijden ereklasse 2006).
Hoogste
moyenne behaald in 57/2:
57.68 (districtsfinale
2005), hoogste serie
289. Hoogste moyenne bandstotenklein: 12.09 (districtsfinale 2004),
hoogste serie 113.
Bij de Biljartvereniging Velsen valt
dus voor de beginners als de sterkere spelers heel veel te leren en te
genieten.
Voor informatie kan contact worden
opgenomen met Frans Kunst, telefoon 0255-513315 of met de voorzitter Frans van Duynen, telefoon 0653937678. Ook voor lagere spelers
zijn nog enkele plaatsen vrij.

Koert Heilig Toernooi
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus wordt bij IJVV
Stormvogels op Sportpark Zeewijk
voor de vijfde keer het Koert Heilig Toernooi verspeeld. Het toernooi
is bedoeld voor de topjeugd in de
voorbereiding. De vier voorgaande
edities zijn steeds een succes geweest, de winnaars van de afgelopen jaar waren bij de D-Pupillen
IJVV Stormvogels en C–Junioren FC
Omniworld.
Op beide dagen is zijn er teams aanwezig die een doorsnee vormen van
de top van de Nederlandse voetbaljeugd, het deelnemersveld ziet er
als volgt uit: D-Junioren zaterdag 23
augustus: AVV Zeeburgia, FC Omniworld, Go Ahead Eagles, HFC Haarlem, HVV Hollandia, Sportclub Excelsior, VVSB, IJVV Stormvogels
C-Junioren zondag 24 augustus:
AVV Zeeburgia, AFC Ajax, FC Omniworld, HFC Haarlem, HVV Hollan-

dia, RBC Roosendaal, Vitesse/AGOVV, IJVV Stormvogels
Het toernooi is vernoemd naar de
secretaris Koert Heilig die in 2000
is overleden aan de spierziekte ALS.
Tijdens het toernooi wordt er aan
deze ziekte aandacht besteed.
Het toernooi zal verspeeld worden
op de onlangs aangelegde kunstgrasvelden van het sportpark Zeewijk. Hoofdsponsor is Hermans Marine, Dokweg in IJmuiden.
Tijdens de beide toernooidagen zal
er een promotiebus van Adidas aanwezig zijn waar de nieuwe kunstgrasschoen van Adidas zal worden
gepromoot en Adidas allerlei leuke
activiteiten voor de jeugd zal verzorgen.
Elke voetballiefhebber is van harte
welkom. Op beide dagen is de aftrap om 10.00 uur en duurt het toernooi tot 17.00 uur.

Eerste lustrum SVIJ
‘Toon Gruijters’ toernooi
IJmuiden - Zaterdag 23 augustus
wordt bij voetbalvereniging SVIJ het
grootste jeugdvoetbaltoernooi uit
de regio gehouden. Er komen maarliefst negen verenigingen naar SVIJ
om het seizoen te openen.
Deelnemende clubs zijn; C.T.O uit
Duivendrecht, OG, VVH-Velserbroek, IJmuiden, Velsen, Waterloo,
V.S.V, Velsennoord, HBC en uiteraard S.V.IJ.
Er zijn 20 poules van vier teams in
de leeftijdsgroepen van 6 t/m 16
jaar. Ook opvallend te noemen is de
vertegenwoordiging van de meisjes
met in totaal 30 elftallen.
Het belooft een topdag te worden
voor de ongeveer 800 kinderen. De
jeugdcommissie heeft ervoor gezorgd dat het hen aan niets zal

ontbreken. Voor een hapje en een
drankje zal worden gezorgd en ook
het rode draadspel zal voor de nodige hilariteit zorgen.
Het toernooi begint om 09.00 uur
en het evenement zal tot ongeveer
tot 17.00 uur duren. U bent dan ook
allemaal van harte welkom op het
sportcomplex in Zeewijk.
De naamvernoemer Ome Toon
Gruijters zelf, hoopt op mooi weer
en hoopt weer vele mooie voetbalmomenten te kunnen noteren gedurende deze dag. Ome Toon is 45
jaar lid van zijn club SVIJ, heeft een
schitterende staat van dienst en is
nog steeds volop actief. Zij hopen
dan ook dat zijn naam nog jarenlang het jeugdtoernooi zal mogen
dragen.

Kelly van der Meer wint
de Kruidbergercup 2008
Santpoort-Zuid - Zondag werd de
laatste wedstrijd van de competitie om de Kruidbergercup gereden
door de pensionklanten van Hofstede de Kruidberg. Het was wederom
een zeer geslaagde dag, met gelukkig volop zon en een zeer aangename temperatuur om in te rijden. De dag begon al vroeg, met
oog op de regen die later op de
dag was voorspeld, met de rubriek
A1 en A2: de eerste prijs werd gewonnen door Shanna op Kyra, tweede werd Samantha op Tjalf en derde Anja op Radymaire. De rubriek
B4 werd gewonnen door Dorottya
op Apollo, tweede werd Sandra op
Luna en derde Renske op Magic. In
de B3 ging de eerste prijs ook naar
Dorottya, tweede werd Ellen op Katja en twee combinaties eindigden
op de derde plaats: Mirella op Lola
en en Renske op Magic. Tot slot was
de uitreiking van de rubrieken L18, L2-12 en M1-16 samen: de eerste prijs werd gewonnen door Linda
op Radymaire, tweede werd Caroline met Abigail en derde Anne-Roos
met Sultan. In de L1-7, L2-11 en M115 ging de eerste prijs naar Kelly op

One Wish, tweede werd Alexandra
op Sven en derde werden AnneRoos op Sultan en Kiki op Tornado.
Toen alle paarden na de wedstrijd
weer lekker in de wei stonden was
er nog een verrassing: SpecialGuest Piet Eerhart reed een fantastische menproef met zijn paard Zorro. Vooraf gaf echtgenote Jeannette aan de toeschouwers enige uitleg waar je tijdens een menproef allemaal op moet letten.
Na deze show was het tijd om bekend te maken wie na drie wedstrijden de Kruidbergercup heeft gewonnen. De deelnemers konden in
totaal zes proeven rijden, de vier
hoogste proeven werden bij elkaar
opgeteld en dat gaf de volgende
uitslag: Op de derde plaats eindigden Sabina en Ray met 748 punten,
tweede werden Dorottya en Apollo met 758 punten en de winnaar
van de Kruidbergercup 2008 is geworden: Kelly van der Meer en haar
merrie One Wish met 766 punten.
Kelly kreeg voor een jaar de grote
wisselbeker mee naar huis en voor
haard paard kreeg zij een schitterende fleece zweetdeken cadeau.

Mike, Dave, Arjan en Erwin Luiten worden geflankeerd door Henk Veldman
van de ledenadministratie (links) en Hans Demmers, voorzitter van LTC Brederode (rechts)

LTC Brederode passeert
de 1200 leden
Santpoort-Noord - Begin juli 2008
bereikte tennisclub LTC Brederode
in Santpoort Noord de mijlpaal van
1200 leden. Hiermee lijkt nog geen
eind te komen aan de groei die vanaf 2002 inzette. Eind 2002 was het
ledental precies 1000 en sindsdien
werd de club groter en groter. In juli 2005 kon het 1100ste lid worden
ingeschreven en nu, drie jaar later,
dus het 1200ste lid. Deze stijging
is in tegenstelling tot het landelijke
beeld bij de tennisbond, terwijl ook
bij de meeste tennisclubs in de regio sprake is van dalende ledenaantallen.
Een bewijs dat Brederode een grote aantrekkingskracht heeft op zowel de jeugd, waarvan er op dit moment 370 staan ingeschreven, als
ook op volwassenen. Niet zo verwonderlijk, want het tennispark, dat
deel uitmaakt van Sportpark Groeneveen, ligt lekker centraal tussen
Driehuis en Santpoort-Noord. Ver-

der is de sfeer er heel erg gemoedelijk, worden er veel gezellige evenementen georganiseerd, zijn de 13
gravelbanen drie jaar geleden grondig gerenoveerd en is ook het clubhuis geheel vernieuwd.
Dinsdag 12 augustus vond de huldiging van het 1200ste lid plaats.
En omdat nummer 1200 één van 4
broers was, die zich allemaal tegelijk
hadden aangemeld, besloot het bestuur ze alle vier in de bloemetjes te
zetten. En om het heuglijke feit nog
wat extra te benadrukken, ontvingen Mike, Dave, Arjan en Erwin Luiten behalve bloemen ook nog een
shirt met het clublogo en een blik
tennisballen. En er werd dan ook na
de huldiging meteen getennist door
de broers.
Indien u ook belangstelling hebt
voor tennissen bij LTC Brederode, kunt u bellen met Henk Veldman, telefoon 0255-518313. Zie ook
www.ltcbrederode.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 23 augustus
Tamara Immers en Gabi Obia

Tamara en Gabi uit Velsen met
Nationaal softbalteam naar EK
Velsen - Op 6 januari 2008 is het
allemaal begonnen met het deelnemen aan een try-out in Nieuwegein.
Uit alle delen van het land kwamen
deelnemers. Gabi (Terrasvogels) en
Tamara (OG) mogen door naar de
volgende ronde, dat betekent selectietrainingen op zondag. Op 21 februari 2008 komt de brief dat ze bij
laatste 20 zijn. Dan volgen de wekelijkse ritjes naar de honkbal en
softbalvereniging Nieuwegein Dia-

monds waar hard getraind wordt ter
voorbereiding van het EK.
Op 16 juni 2008 wordt bekend dat
ze definitief deel uit maken van de
selectie die in augustus namens Nederland gaat deelnemen aan de Europese Kampioenschappen Softbal Juveniles in Praag, Tsjechië. Dit
is een toernooi voor meiden van 11
tot 14 jaar. Die selectie hebben ze
verdiend met hard trainen en goed
spelen en is iets om trots op te zijn.

Appie Krijnsen verzorgt clinic
Clinic voor deelneemster dames
straten zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Op zaterdagavond
27 september wordt een grootse clinic gegeven voor de deelneemsters
aan het vijfde dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek , dat
op zaterdag 11 oktober in de sporthal het Polderhuis in de Velserbroek
zal worden gehouden. Zo’n 140 dames zullen weer aan deze clinic mee
gaan doen. Appie Krijnsen de coach
van jong oranje zal deze clinic verzorgen. Appie Krijnsen komt samen
nog drie bekende volleyballers naar
het Polderhuis. Vanaf januari 2006
traint Appie krijnsen de dames van
Jong Oranje. Jong Oranje heeft zich
in juli gekwalificeerd voor het EK junioren in Italië van 4 tot en met 14
september.
In Sète was JO eerste in de poule
met Frankrijk, Slovenië en Hongarije. Momenteel is Jong Oranje druk
in voorbereiding op het EK.
Omdat het zaterdagavond 27 september het eerste lustrum is (5-jarig bestaan) van het dames straten

zaalvolleybaltoernooi is zal ook deze avond een feestelijk tintje krijgen.
De clinic zal zo rond 19.30 uur beginnen en de feestavond in de kantine van het Polderhuis met live muziek start om 22.00 uur.
Appie Krijnsen

- 19.00
- 17.00
- 14.30
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00

zondag 24 augustus

KNvb-beKer
eDo zo.-roda’23
Hollandia-De Kennemers
Hillegom-DSS
Schoten-terrasvogels
SvIJ-monnickendam
Wijk aan Zee-ZtS

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 15.30
- 14.30

dinsdag 26 augustus

KNvb-beKer
overbos-Kennemerland
Jong Hercules-Kolping boys
bloemendaal-vvH/velserbroek

- 19.00
- 19.00
- 19.00

donderdag 28 augustus

Internationaal Dames Handbaltoernooi bij KIA/HCV’90
Regio - Aanstaand weekend wordt
er bij handbalvereniging KIA/
HCV’90 een internationaal dames
handbaltoernooi
georganiseerd.
Er zullen vier verenigingen meedoen met dit toernooi. Het toernooi
is speciaal ter van het seizoen voor
de dames uit zowel de eerste divisie
en eredivisie. De tegenstanders van
KIA/HCV’90 zullen Handbalvereniging VVW van Rooijen uit Wervershoof, Initia Hasselt en Tech. Turn-

KNvb-beKer
odin’59-KFC
volendam za.-aDo’20
Kennemerland-Hoofddorp
eDo za.-Zandvoort
IJmuiden-Saenden
limmen-Jong Hercules
vvH/velserbroek-alliance’22
vSv-DZS
velsen zo.-Purmerend
Waterloo zo.-bloemendaal
Castricum-Dem
vvZ-onze Gezellen

hout beide uit België. Dit toernooi
wordt op beide dagen gespeeld in
de Kinheim Sporthal in Beverwijk.
De wedstrijden zijn zowel op zaterdag de 23e en op zondag de 24e van
09.00 tot 17.00 uur. Voor het complete wedstrijdschema kijk je op WWW.
HCV90.nl Er word geen entree gevraagd om te kijken naar dit toernooi, dus voor een weekeinde vol
klasse handbal bent u hartelijk welkom bij KIA/HCV’90.

aDo’20-odin’59
DWv-Stormvogels
DSS-eDo za.
onze Gezellen-eDo zo.
HSv-IJmuiden
vvZ-vSv
alliance’22-Waterloo
Dem-De blokkers
De Kennemers-aFC’34
DSov-Schoten
ZtS-SvIJ
terrasvogels-veW
monnickendam-Wijk aan Zee

- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 20.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00
- 19.00

