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Velserbroek - Maandagochtend 
vierde basisschool De Beekvliet 
de ‘geboorte’ van een nieuwe af-
deling met beschuit met muisjes. 
In de Leonardoafdeling begon-
nen maandag ruim twintig hoog-
begaafde kinderen uit de regio 

in de speciaal voor hen ingerich-
te lokalen. Met een eigen les-
programma waarin onder meer 
ruimte is voor filosofie, Spaans 
en schaken krijgen zij onderwijs 
op maat. Na de festiviteiten werd 
er weer hard gewerkt.

Kanonschoten en volksliederen

Velsen - Met kanonschoten, af-
geschoten door heuse kanon-
niers, en onder de klanken van 
de volksliederen nam Velsen 
vanaf het Forteiland afscheid van 
de Tall Ships, die deelnamen aan 
Sail 2010. 
Maandag 23 augustus nam het 
gemeentebestuur van Velsen sa-
men met de vele medewerkers, 
vrijwilligers en sponsoren van 
het Havenfestival 2010 op een 
traditionele wijze afscheid van 
Sail 2010. Met veel regen en een 
stevige wind kwamen om onge-
veer 11.30 uur de eerste boten 
vanuit Amsterdam richting Vel-
sen varen.
Nadat zij geschut waren en rich-
ting Forteiland voeren wachtte 
hen ten afscheid een kanonsa-
luut dat begeleid werd door de 
tonen van de betreffende volks-
liederen. Sommige schepen be-

groetten het saluut met de 
scheepshoorn en vanaf andere 
schepen zwaaiden enthousias-
te bemanningsleden. En terwijl 
de regen langzaamaan minder 
werd, wakkerde de wind aan tot 
8 Beaufort. Nog net geen storm 
maar toch een reden voor een 
aantal kleinere schepen om be-
schutting te zoeken in de haven 
van IJmuiden met de bedoeling 

later alsnog uit te varen. Voor de 
inmiddels toegestroomde kijkers 
een meevallertje om een aantal 
schepen nog even van dichtbij te 
kunnen bekijken.  Aan het eind 
van de middag waren alle sche-
pen voorbij en voeren in verschil-
lende richtingen naar hun vol-
gende bestemming. Tot over vijf 
jaar maar weer! (tekst: Ada Hui-
zinga), (foto: Friso Huizinga)

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

detimmerfabriek.com
IJmuiden
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WWW.VANdERVLuGT.NL
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led en lcd tv’s tegen 

scherpe prijzen v.a. 399,-
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Groen SALE!
actieverkoop tot 

50% korting

Rabobank. Een bank met ideeën .

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

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

Zeemanskoor 
De Raddraaiers 
verguld met bijdrage 
Coöperatiefonds

Zie bericht elders in deze krant

023 - 537 90 50
info@maaswarmtetechniek.nl

maas’
warmtetechniek b.v.

Centrale verwarming
Duurzame energie

Warmwatervoorziening
Airconditioning

Luchtbehandeling
Service/onderhoud

De Beekvliet viert 
‘geboorte’ Leonardo

Zie onze advertentie elders in deze krant
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Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Nieuw seizoen gaat weer van start!
Velsen - De zomervakantie is 
voorbij en behalve de scholen, 
betekent dit dat ook de activi-
teiten van SWV weer van start 
gaan. Waar moet je dan alle-
maal aan denken?
De peuterspeelzalen zijn weer 
van start gegaan. Kinderen tus-
sen 2 jaar & 3 maanden en 4 
jaar kunnen 2 dagdelen in de 
week terecht. In Santpoort zijn 
er mogelijkheden om nog meer 
en langer te spelen.
De cursussen en activiteiten in 
de buurtcentra gaan binnenkort 

weer van start.
De jongerencentra zijn weer 
open en de ambulant jongeren-
werkers en buurtsportwerkers 
gaan weer op pad.
Voor vele activiteiten is SWV 
voortdurend op zoek naar vrij-
willigers. Daarnaast bemiddelt 
ons Servicecentrum Vrijwilli-
gerswerk ook naar andere vrij-
willigersorganisaties.
Allerlei andere projecten en ac-
tiviteiten gaan weer van start of 
verder, zoals Taalles aan huis/
Taalonmoetingen en Opstap.

Momenteel wordt ons program-
maboekje huis aan huis in Vel-
sen verspreid. Hierin vindt u al-
le informatie over de activiteiten 
van SWV. Ook kunt u op onze 
website terecht: www.welzijn-
velsen.nl.
Mocht u het programmaboekje 
niet ontvangen, dan kunt u het 
ook afhalen op één van onze lo-
caties. De adressen vindt u op 
onze site. 
Wij hopen u in het nieuwe sei-
zoen te mogen begroeten!

De Mel en Watervliet gaan samen uit
Velsen-Noord - Donderdag 2 
september om 12.30 uur fietsen 
bezoekers van Wijksteunpunt 
Watervliet en Buurtcentrum de 
Mel samen naar Santpoort. Daar 
wordt Korenmolen de Zandhaas 
bezichtigd en na de rondleiding 
krijgt ieder thee of koffie en kan 
het winkeltje bezocht worden. 
Rond 16.30 uur is de groep weer 
terug bij Watervliet. Deelnemen 
kost 3,50 euro. Voor meer in-
formatie en/of inschrijven even 
langsgaan bij De Mel of Water-
vliet of bellen: 0251-210050. 
Dit zomeruitje is het eerste ge-
zamenlijke uitje van De Mel en 
Watervliet. Het komende seizoen 

volgen meer uitjes. Voor deze 
uitjes wordt gebruik gemaakt 
van de bus van Stichting Vrien-
den van Velsen-Noord. Het idee 
is om in het winterseizoen één 
keer per maand naar een beurs 
of bezienswaardigheid te gaan. 
Om deel te nemen aan uitjes 
met de bus, dienen deelnemers 
lid te zijn van Stichting Vrienden 
van Velsen-Noord. Dit kan voor 
7,50 euro per jaar, de busreizen 
zijn dan gratis. Entree voor beur-
zen en festiviteiten zijn voor ei-
gen rekening.
Het eerste uitstapje met de bus 
zal 15 september plaatsvinden: 
de 50+beurs in Utrecht met het 

thema: ‘Tijd om te genieten!’ Ga 
mee en ontdek onvermoede mo-
gelijkheden. Leer van de work-
shops. Kijk wat de toekomst u te 
bieden heeft. Laat u uitgebreid 
informeren en adviseren. Proef, 
voel, ruik en geniet met al uw 
zintuigen. Laat u verrassen door 
het gevarieerde aanbod. Geniet 
van de shows en lekkernijen. 
Kom kijken en vergelijken. Beleef 
de 50PlusBeurs helemaal . 
Voor meer informatie over ge-
zamenlijke activiteiten van Wijk-
steunpunt Watervliet en Buurt-
centrum de Mel kan contact 
worden opgenomen met Jenne-
ke Valentijn of Judith de Ruyter.

Burendag in Velserbroek
Velserbroek - Velserbroek heeft 
er lang om bekend gestaan dat 
buren elkaar niet kennen, wat 
soms tot problemen kan leiden. 
Daarom heeft het Oranjefonds 
de Nationale Burendag in het le-
ven geroepen. Zij willen stimule-
ren dat mensen zelf verantwoor-
ding nemen voor wat er in hun 
leefomgeving gebeurt en onder-
steunen het eigen initiatief om 
veranderingen aan te brengen. 
Hiervoor stellen zij een geld-
bedrag (max. 500 euro) ter be-
schikking.

In 2009 hebben een paar bewo-
ners van de Watermunt en de 
Waterweegbree de koppen bij 
elkaar gestoken om de verbin-
dingspoort, die regelmatig on-
der water liep op te hogen. De 
materialen zijn door het Oranje-
fonds bekostigd en de arbeid is 
geleverd door de bewoners. Het 
was een geweldige dag waarbij 
ook een aantal zaken aan de or-
de werden gesteld waar erger-
nissen over bestonden. Die ble-
ken direct te kunnen worden op-
gelost. 

Iedereen kan meedoen. Er zijn 
twee  voorwaarden: de burendag 
vindt in de buurt plaats en wel 
op zaterdag 25 september 2010 
én het moet meer zijn dan alleen 
een ‘gezellig samenzijn’. Meer in-
formatie op www.burendag.nl.
Wilt u ook een Burendag organi-
seren? Neem contact op met het 
Oranjefonds of met Buurthuis De 
Veste voor hulp met het maken 
van een plan, aanvragen van de 
subsidie en tips. Meer info: 023-
5388830, Janneke Cluistra (ma./
woe. aanwezig)

Velserbroek - De Koe is terug 
van vakantie, haar vlekken zijn 
weer lekker bruin, dus zij kan 
er weer volop tegenaan. Vanaf 
maandag 30 augustus gaan de 
deuren van het mooie en moder-
ne jongerencentrum in Velser-
broek weer open. Om 19.30 uur 
is de eerste inloop van het sei-
zoen en is iedereen weer welkom 
in onze gezellige huiskamer! De 
bar is natuurlijk weer open voor 
een bakkie, een frissie of biertje. 
Ook staan de pooltafel, de Play-
stations en de internetcomputer 
weer voor jullie klaar. Let op: Er 
staat dan ook een gloednieuwe 
spectaculaire air-hockeytafel (de 
Typhoon) waarop iedereen zich 
kan uitleven….  Op woensdag-
middag zijn we weer van 15.00 
tot 17.00 uur open en ’s avonds is 
er natuurlijk weer inloop. We ho-
pen jullie allemaal weer te zien! 
Jongerencentrum de Koe, Zadel-
makerstraat 3, Velserbroek, 023-
5591817.

De Koe gaat 
weer beginnen

Velsen - Naast de regulie-
re taallessen van het Nova 
College kunnen mannen en 
vrouwen taalles op maat krij-
gen bij Stichting Welzijn Vel-
sen (zowel individueel als in 
kleine groepen). De praktijk 
laat zien dat vooral vrouwen 
deelnemen aan deze lessen. 
Een flink deel van het aanbod 
is echter ook voor mannen 
bedoeld. Het gaat met name 
om mannen die, om wat voor 
reden dan ook, geen gebruik 
maken van het reguliere aan-
bod. Mannen die de taal niet 
of onvoldoende beheersen en 
daardoor niet of nauwelijks 
een actief maatschappelijk 
leven hebben (bijvoorbeeld 
in de vorm van een betaalde 
baan of vrijwilligerswerk). Om 
te voorkomen dat zij in een 
isolement raken biedt Stich-
ting Welzijn verschillende 
mogelijkheden voor hen.
Kent u mannen of vrouwen 
die in een dergelijke positie 
verkeren dan kunt u hen ver-
wijzen naar Stichting Welzijn 
Velsen of zelf direct contact 
opnemen.
Stichting Welzijn Velsen,’ Taal-
ontmoetingen’. Voor informa-
tie:  mevr. Jos Bisschop via 
josbisschop@welzijnvelsen 
of 0255-510186 (buurtcen-
trum De Spil in IJmuiden).

Taalonder-
steuning: óók 
voor mannen

IJmuiden - Op maandag 13 
september wordt er van 17.30 tot 
20.00 uur een kookworkshop bij 
BC de Dwarsligger gehouden. 
Deze workshop staat in het te-
ken van het Energie Herstelplan, 
een methode die o.a. bij chroni-
sche vermoeidheid ingezet kan 
worden. Wil je alles weten over 
de manier waarop voeding in-
gezet kan worden als genees-
krachtige bron? Meld je dan nu 
aan via 0255-512725. Kosten be-
dragen 17,50 euro.

Kookworkshop 
Energie 
Herstelplan

IJmuiden - In het nieuwe sei-
zoen kunt u bij BC de Dwarslig-
ger weer snuffelen tussen twee-
dehands spulletjes of uw oude 
spullen verkopen d.m.v. een ge-
huurde tafel voor slechts 3,50 eu-
ro. Voor het huren van een tafel 
kunt u vanaf maandag 6 septem-
ber vanaf 09.00 uur bellen naar 
tel. 0255-522782. Om te snuffe-
len bent u welkom op zaterdag 
14 november van 09.00 tot 12.30 
uur. Entree is gratis.  

Rommelmarkt

IJmuiden - Het kinderwerk van 
buurtcentrum De Dwarsligger 
ontmoet buitenschoolse opvang 
De Blauwe Zeester in een aan-
tal nieuwe en uitdagende work-
shops. De pedagogisch mede-
werkers van De Blauwe Zeester 
organiseren en begeleiden de-
ze workshops waar zowel kinde-
ren vanuit de opvang als kinde-
ren vanuit de buurt zich voor in 
kunnen schrijven. Zo start don-
derdag 2 september de work-
shop Fotoverhaal voor kinde-
ren tussen 6 en 8 jaar en don-
derdag 30 september het Film-
verhaal voor kinderen tussen 10 
– 12 jaar. Kinderen kunnen hier 
hun fantasie uiten in een verhaal 
dat zij zelf weergeven met foto’s 
/ verfilmen. Kosten zijn 12,- euro 
voor 4 middagen tussen 16.00 – 
17.30 uur. Overige workshops zijn 
de Techneuzen, de Schoonheids-
salon en Oma’s handwerkclub.

Uitdagende 
workshops

De nieuwe docenten Jazzdance
IJmuiden - Zaterdag 28 au-
gustus nemen we met pijn in 
ons hart afscheid van jazzdan-
ce docente Charissa Boschert. 
Zij heeft acht jaar lang lesgege-
ven in buurtcentrum De Dwars-
ligger en heeft de jazzdance uit-
gebouwd naar 85 deelnemers in 
de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Haar 
groepen worden vanaf sep-
tember overgenomen door drie 
nieuwe docenten, namelijk Frou-
kje Bouman, Chariss De Ruy-
ter en Suzanne van Straaten. De  

peuter- en kleutergroep zal me-
de begeleid worden door vrijwil-
liger Miranda Sparreboom. En-
kele uren zijn verschoven, ande-
ren blijven gelijk. Hierbij de les-
sen nog even op een rijtje: • 
Woensdaggroepen door Suzan-
ne van Straaten starten op 1 
september: 15-16-17 jaar: 1ste 
uur  van 18.00 – 19.00 uur en 15-
16-17 jaar: 2de uur van 19.00 – 
20.00 uur.
Zaterdaggroepen door Froukje 
Bouman: 3-4 jaar: 09.30 – 10.30 

uur en 5-6 jaar: 11.30 – 12.30 uur 
en 7-8-9 jaar: 10.30 – 11.30 uur 
Dinsdaggroepen door Chariss 
De Ruyter: 10-11-12 jaar: 1e uur 
van 18.00 – 19.00 uur en 10-11-
12 jaar: 2de uur van 19.00u tot 
20.00u vervalt. 13-14-15 jaar: 
1ste uur is verplaatst naar dins-
dagavond van 19.00 – 20.00 uur! 
13-14-15 jaar:  2de uur vervalt. 
Meedoen? Kosten 77 euro voor 
30 lessen. Vul dan het inschrijf-
formulier in en lever dit in bij 
buurtcentrum de Dwarsligger. 
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Clinic ‘Onbeteugeld’ 
bij Hofgeestruiters
Velserbroek - De Hofgeestrui-
ters houden 28 en 29 augustus 
het Hippisch weekend. Dit jaar 
hebben zij een primeur in Velsen, 
namelijk een clinic ‘Onbeteu-
geld’. Marieke en haar paard Ot-
to rijden zonder zadel en hoofd-
stel dressuur, springen en cross. 
De toegang is gratis.  

Marieke en Otto laten verschil-
lende oefeningen  zien en Marie-
ke vertelt hoe ze met Otto com-
municeert en welke hulpen ze  
aan haar paard geeft. Ook geeft 
ze uitleg hoe je dit zelf met je 
paard kunt trainen.
Meer informatie op www.hof-
geestruiters.nl.

Expositie Joop Vermeij  
in Achter de Zuilen
Regio - Santpoorter Joop Vermeij exposeert vanaf 15 augustus zijn 
schilderijen bij Achter de Zuilen in het gemeentehuis van Bloemen-
daal. Zijn werk is zeer geliefd bij het publiek. Het is een mooie ten-
toonstelling, mede door de combinatie met de glaskunst van Thea 
Figee. Zondag 15 augustus werd onder grote belangstelling de ten-
toonstelling geopend door Roos Vermeij, Tweede Kamerlid. De ten-
toonstelling is nog te bezoeken tot en met 5 september, openingstij-
den: donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Zomerexpositie 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Noord - Tot zondag 
5 september zijn de tuinen rond 
de Ruïne van Brederode inge-
richt met talloze bronzen beel-
den. Van maar liefst twaalf pro-
fessioneel werkende beeldhou-
wers zijn beelden te zien. Er 
staan allerlei dieren in brons: 
paarden, koeien, stieren en veel 
vogels, zoals meeuwen, uilen, 
kippen en ijsvogeltjes. De toren-
kamer hangt vol met de krachtig 
geschilderde bloemen van Van 
der Vegt. Hier staan ook de klei-
ne bronzen beelden opgesteld.
Wanneer men het pad oploopt 
naar de ruïne ziet men direct 
de Nachtruiter. Het grote paar-
denbeeld van Leo van den Bos 
deinst terug op de rand van 
de ruïnemuur voor het water. 
Even verderop staat De Sjiem in 
brons. Het is het evenbeeld van 
het springpaard waarmee Je-
roen Dubbeldam in 2000 Olym-
pisch kampioen geworden is in 
Sydney. Yvonne Piller vervaardig-
de dit beeld na de oplevering van 
De Draver, het rotondebeeld dat 
vorig jaar onthuld is naar aanlei-

ding van de 250ste kortebaan in 
Santpoort.
Ook Haarlems stadsbeeldhou-
wer Ruud Zweypfenning toont 
zijn werk op de expositie: impo-
sante stieren en torso’s. Spuiten-
de fonteinbeeldjes zijn te bewon-
deren van de Santpoortse Eytie 
Tinbergen. De overige kunste-
naars komen elders uit Neder-
land en hebben hun sporen ver-
diend in de beeldhouwkunst. Zo 
zijn er de vogels van Hetty He-
ijster, de mollige naakte vrouw-
tjes van Inez Warnaar, de mense-
lijke gestalten van Gerard Brou-
wer en de pezige dieren, zo ken-
merkend voor het werk van Ans 
Zondag. En last but not least, de 
prachtige dierenbeelden van Co-
ba Koster en de vogels van Jon-
neke Kodde. De zomerexpositie 
is behalve op maandag en dins-
dag alle dagen toegankelijk van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegang 3 
euro per volwassene, 1,50 euro 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Het werk van alle exposanten is 
te zien op de speciale website: 
www.beeldentuinsantpoort.nl 

Jaarmarkt 
Bloemendaal
Regio - Zaterdag 4 september 
is er een groots opgezette Jjaar-
markt in Bloemendaal-dorp. En 
eigenlijk zijn het drie feesten in 
een. Voor het eerst wordt op het 
Kerkplein in Bloemendaal in sa-
menwerking met de gemeen-
te een echte Bloemendaalse uit-
markt gehouden waarin een 14 
tal kramen zich presenteren met 
hun cultureel winterprogram-
ma. De opening vindt plaats om 
10.00 uur door wethouder Ton 
Bruggeman van Cultuur. Naast 
de presentatie van de culture-
le agenda vinden er op het podi-
um diverse optredens plaats. De 
traditionele jaarmarkt telt dit jaar 
maar liefst 150 kramen. Tal van 
standhouders zullen hun waren 
aanprijzen en aan de man bren-
gen. Daarnaast een keur van 
kraampjes met lekkernijen zoals 
poffertjes en wafels. Modekra-
men, interieurkramen etc. zor-
gen voor een echte markt-sfeer. 
Uitbater Anton Tielen van ca-
fé ’t Hemeltje viert zijn 25-jarig 
jubileum met een groot podium 
voor de deur. Op dit podium zul-
len vanaf 16.00 uur voor u optre-
den: dj Dennis de Geest en om  
18.00 uur de Ruud Jansen Band. 
Voor deze speciale gelegenheid 
blijft de Bloemendaalseweg tus-
sen Vijverweg en Mollaan afge-
sloten voor verkeer tot 23.00 uur.
Vanaf vrijdagavond 18.00 uur is 
de Bloemendaalseweg en Kerk-
plein afgesloten voor verkeer. Op 
zaterdag vanaf 9.30 is het pu-
bliek van harte welkom. De Jaar-
markt en de Uitmarkt duren tot 
17.00 uur.

Britse veteranen voor 
tiende keer bij Schoten
Regio - Zondag 29 augustus 
wordt traditiegetrouw het voet-
balseizoen op het Schotenterrein 
geopend met een voetbaltoer-
nooi voor veteranen. De voetbal-
vereniging Schoten die op 4 fe-
bruari 2010 honderd jaar is ge-
worden organiseert voor de 24e 
keer het veteranentoernooi. De 
teams van Spaarnwoude, Onze 
Gezellen, Ward Station Seniors  
uit Stoke on Trent (foto), Olympia 
Haarlem, Bloemendaal, Velsen, 
Schoten en de ‘vrienden van Hu-
bert’strijden vanaf 10.00 uur om 
de Kees Hubert bokaal.
Sportiviteit, gezelligheid en 
vriendschap staan centraal tij-
dens deze dag. Schoten is een 
nette amateurvoetbalclub met 
een rijke traditie. De KNVB be-
ker werd gewonnen in 1922. Het 
eeuwfeest, waarin onder ande-
re gevoetbald werd tegen Oud-
Haarlem en Lucky Ajax is dit jaar 
grandioos verlopen. Bij de offi-
ciële receptie waren clubiconen 
Maarten Stekelenburg (Ajax), 

Patrick Zwaanswijk (NAC) en 
scheidsrechter Ruud Bossen 
aanwezig. Dit jaar komen we-
derom oud bekenden naar het 
toernooi omdat Rob Hubert het 
team ‘vrienden van Hubert’ voor 
de derde maal heeft samenge-
steld bestaande uit vrienden, fa-
milie en collega’s van de in 2004 
overleden Kees Hubert. De fa-
milie van Kees Hubert heeft een 
wisselbeker ter beschikking voor 
de winnaar van het toernooi. Een 
eerbetoon aan Kees voor zijn 
grote inzet voor Schoten en het 
veteranentoernooi.
Het 24e veteranentoernooi is ook 
een zeer geschikte gelegenheid 
voor nieuwe leden van mini tot 
veteraan, om de sfeer te proe-
ven. Het Schotenterrein ligt aan 
de Vergierdeweg in Haarlem-
Noord. De aftrap is om 10:00 uur 
en de prijsuitreiking van de Kees 
Hubert Bokaal is om circa 16:00 
uur in de Schoten-kantine. Voor 
meer informatie Frans van Eg-
mond 06-15030659)

Rego - Een 83-jarige Haarlem-
se is vrijdagmiddag omstreeks 
16.00 uur op brutale wijze in 
haar woning aan de Muiderslot-
weg bestolen door twee mannen 
die beweerden voor de thuiszorg 
te werken. Eén van hen vertelde 
de vrouw dat zij geld terug zou 
krijgen van de thuiszorg maar 
dan moest zij wel een pincode in 
een apparaatje intoetsen. Na de 
derde keer vertelde de jongeman 
dat hij zijn collega erbij ging ha-
len omdat het niet goed gegaan 
was. De bejaarde dame werd 
vervolgens aan de praat gehou-
den door een andere jongeman. 
Toen het tweetal vertrokken was 
merkte zij dat ze haar schouder-
tas met inhoud hadden gestolen. 
De politie waarschuwt vooral ou-
dere burgers voor dit soort prak-
tijken. Laat geen onbekenden 
binnen, toets geen pincodes om 
wat voor reden dan ook in appa-
raatjes en ga niet in op smoezen 
van onbekenden om de woning 
binnen te komen. Mocht u toch 
het slachtoffer worden van de 
babbeltruc doe dan vooral aan-
gifte.

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

Rommelmarkt

Le Breton:
voor fijnproevers
Santpoort-Noord – De echte 
fijnproevers weten het al langer: 
voor eerlijke Franse, Italiaanse. 
Belgische en Nederlandse speci-
aliteiten moet je bij delicatessen-
zaak Le Breton zijn. Het is lekker, 
gezond en vaak ook onbekend. 
Olijfolie uit de supermarkt bij-
voorbeeld zit vol met chemische 
rommel, de goede stoffen zijn er 
uit gehaald. Dat gebeurde niet 
bij de verschillende soorten olijf-
olie die bij Le Breton verkrijgbaar 
zijn. Goede olijfolie is choleste-
rolverlagend en daardoor goed 
voor het hart en de gezondheid, 
het breekt bepaalde vetten en 
stoffen af. Er zijn maar liefst 30 
tot 40 verschillende soorten ver-
krijgbaar en 8 tot 10 daarvan 
staan in de wereldwijde top 100. 
De delicatessenzaak beschikt 
over het grootste assortiment 
balsamico van Nederland. Een 
godendrank van gekookte drui-
venmost, die 25 tot 40 jaar gerijpt 
is in houten vaten.
Laatst kwam er een Frans stel 
langs bij Le Breton, zij hadden 
van Nederlandse kennissen ge-
hoord dat er daar zo veel heer-
lijke delicatessen verkrijgbaar 
waren. Zij gingen helemaal uit 
hun dak en namen onder an-
dere olijfolie mee naar Frankrijk. 
Ook zijn er heel veel verschillen-
de soorten zout verkrijgbaar, zo-
als Fleur de Sel met truffel. Dit is 

een mooi zuiver zout, ontstaan 
door vliesvorming op het water, 
het is heel schoon. Het zout in de 
supermarkt is chemisch gema-
nipuleerd, de bouwstoffen zijn 
er uitgehaald. Terwijl zuiver zout 
wel 84 verschillende bouwstof-
fen bevat. De verschillende soor-
ten zout hebben allemaal een 
eigen karakter, zoals het Paki-
staanse diamant, uit mijnen ge-
wonnen. Verder zijn er volop bij-
zondere en smaakvolle delica-
tessen verkrijgbaar bij Le Breton: 
gele citroenbonen, een uitster-
vend ras met een prima smaak 
en Praagse mosterd, die heel 
zacht van smaak is. Er zijn ver-
schillende soorten geitenkaas en 
diverse soorten naturelle soorten 
pasta te koop. Midden in de zaak 
staat een grote tafel met diver-
se producten, die geproefd kun-
nen worden. Liefhebbers kun-
nen er rustig een hele middag 
doorbrengen, want eigenaar Ar-
thur Kloek is een bevlogen man 
en weet echt alles over de deli-
catessen, die hij verkoopt. Als hij 
er over gaat vertellen, dan is hij 
in zijn enthousiasme niet te stui-
ten. Dit maakt een bezoekje aan 
deze bijzondere zaak echt de 
moeite waard. Le Breton is ge-
vestigd aan de Terrasweg 36 en 
telefonisch bereikbaar via 023-
5490226, zie ook www.lebreton.
nl.

Tevredenheid troef
bij Prins Makelaardij
IJmuiden - Voor de meeste 
mensen is het kopen of verko-
pen van een huis een incidentele 
gebeurtenis, maar voor een ma-
kelaar is het dagelijkse praktijk. 
Vaak denkt men dat de huidige 
woningmarkt een lastige markt 
is en Cocky Luttikhuizen van 
Prins Makelaardij beaamt dat 
ook. ,,Natuurlijk zijn het verschil-
lende factoren die nu op elkaar 
inwerken, denk bijvoorbeeld aan 
de discussie over wat er gaat ge-
beuren met de hypotheekren-
teaftrek of de minder gunstige 
economie in zijn algemeenheid, 
dingen die allemaal meespelen. 
Ik heb niet het idee dat de hui-
zenkopers zijn afgehaakt, maar 
dat er sprake is van uitstelge-
drag. Veel mensen durven nu de 
knoop niet door te hakken, ter-
wijl het wel een goed moment 
is voor een koper om je slag te 
kunnen slaan. En juist in deze 
tijd is het dan aan te raden om bij 
het kopen of verkopen een erva-
ren makelaar in de arm te ne-

men, iemand die je goed en ge-
degen adviseert bij zo’n belang-
rijke stap. Een woning is, in geld 
uitgedrukt dan, toch meestal het 
kostbaarste bezit en daar moet je 
niet te makkelijk of slordig mee 
omgaan. Het is de bedoeling dat 
een makelaar daarbij geld voor 
je verdient.”
Gelukkig komt Cocky daarbij 
vaak tot uitstekende resultaten 
en is tevredenheid bij de klanten 
troef. ,,Dat is één van de leuk-
ste kanten van mijn werk, dat 
je mensen op een leuke manier 
goed hebt geholpen en dat ze na 
een paar jaar weer bij me aan-
kloppen voor de volgende stap, 
of voor hun kinderen die op zich-
zelf willen gaan wonen. Ik zie ze 
altijd graag weer terugkomen.”
Of u nu voor het eerste, tweede, 
derde of zoveelste huis komt, u 
kunt Cocky vinden aan de Ha-
venkade 1, hoek Kennemerlaan 
(aan de rotonde) in IJmuiden of 
bellen op 0255-520180. Zie ook 
www.prinsog.nl.

Spirituele 
beurs bij 
Nicky’s Place
Haarlem - Voor de 23ste keer 
organiseert Nicole van Olderen 
de spirituele beurs op zaterdag 
4 en zondag 5 september met 
meer dan 30 stands in het oude-
rensteunpunt aan de van Oosten 
de Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht achter de Bavo Basiliek. In 
een ontspannen sfeer kan men 
kennis maken met het grote aan-
bod uit de spirituele wereld. Met 
haar elf jaar ervaring in het or-
ganiseren van beurzen is Nicole 
van Olderen een graag geziene 
organisator, vol zorg is het team 
van werkers weer samengesteld. 
Op de beurs kan men onder an-
dere terecht voor een gespreks-
consult, een energiebehande-
ling, een kaartlegging en natuur-
lijk de verkoop van edelstenen, 
kristallen, spiritueel beschilderd 
aardwerk, elfen en draken en 
schilderijen. De mediums en pa-
ragnosten die aanwezig zijn heb-
ben allen jarenlange ervaring in 
het werken met de spirituele we-
reld. In een aparte zaal zijn re-
lax- en ontspanningsbehande-
lingen: Laat je eens magnetise-
ren  of onderga een massage. 
Maar ook Reiki en voetreflexolo-
gie zijn aanwezig. Nieuw dit keer 
zijn verschillende energiebehan-
delingen: Magnified healing en 
Blu-e energie. Daarnaast is er 
handlijnkunde, numerologie, as-
trologie. De openingstijden zijn 
van 12.00 tot 18.00 uur. Toegang 
voor een dag 5 euro, twee dagen 
8 euro. Consulten maximaal 10 
euro. Parkeren op zaterdag 1,50 
per uur, gratis op zondag. Voor 
meer informatie: www.nickyspla-
ce.nl of 06-41041509, Nicole van 
Olderen.

Open huis maandag 30 augustus
Volksuniversiteit Velsen 
start nieuw seizoen
Driehuis - Volksuniversiteit Vel-
sen start binnenkort met een 
nieuw seizoen. Van oudsher 
biedt Volksuniversiteit Velsen ta-
lencursussen voor beginners en 
gevorderden. Tevens is er een 
ruim aanbod van andere cur-
sussen, interessante excursies 
en leerzame lezingen. Maan-
dagavond 30 augustus vindt het 
open huis plaats. 
 
Dus wie een nieuwe taal wil le-
ren, zijn kennis op wil frissen,  
creatief bezig wil zijn of nieuwe 
kwaliteiten in zichzelf wil ont-
dekken dan kan dat weer vol-
op. Leuk is het ook om  op pad 
te gaan met een gids of gewoon 
lekker een avondje uit te gaan en 
daarbij ook nog een mooi ver-
haal te horen of een leuke voor-
stelling te zien. Het kan bij Volks-
universiteit Velsen.
Volksuniversiteit Velsen is in 

staat om een hoogwaardig pro-
gramma aan te bieden omdat zij 
werken met goede, enthousias-
te en professionele docenten zijn 
theoretische cursussen, prakti-
sche workshops, leerzame lezin-
gen en exclusieve excursies.
Een mooie gelegenheid om ken-
nis te nemen van al deze activi-
teiten, workshops, excursies en 
lezingen is het open huis. Dit 
vindt plaats op maandagavond 
30 augustus van 19.30 tot 21.00 
uur in de school aan de Nico-
laas Beetslaan 3 in Driehuis. Tij-
dens het open huis kunnen de 
docenten meer vertellen over 
de cursussen. Tijdens het open 
huis heeft men ook de gelegen-
heid zich in te schrijven. Inschrij-
ven kan ook via de vernieuwde 
website: www.volksuniversiteit.
nl/velsen. Hier is ook het totale 
aanbod van de Volksuniversiteit 
Velsen vinden.

Veel wind voor 
Tall Ships Regatta
IJmuiden – De schepen die mee-
deden aan de North Sea Tall 
Ships Regatta begonnen op 10 
augustus in het Engelse Hart-
lepool. Het schip dat in 120 uur 
de meeste zeemijlen zou maken, 
werd winnaar. Het was de bedoe-
ling dat de schepen op dinsdag in 
IJmuiden binnen zouden komen. 
De ruwe zee dwong echter ver-
schillende zeilschepen eerder de 
haven in. De Shabab Oman arri-
veerde daar al op zondagmiddag. 
Ook de Wylde Swan, dat namens 
de provincie Noord-Holland deel-
nam, kwam eerder binnen. Dit tall 
ship had verschillende jeugdige 

trainee’s vanaf 15 jaar aan boord. 
Door de hoge golven was op een 
gegeven moment ruim tweederde 
van de bemanning zeeziek. Een 
jongen sloeg zelfs nog overboord, 
maar omdat hij aan touwen vast 
zat was hij snel weer aan dek. De 
Portugese schoener Santa Ma-
ria Manuela werd gediskwalifi-
ceerd, omdat de kapitein het eer-
ste ijkpunt had gemist. Winnaar 
werd uiteindelijk de Dar Szczeci-
na uit Polen, dit schip legde ruim 
645 mijl af in 120 uur. De tweede 
plaats was voor de Riyal uit Ne-
derland, derde werd de Engelse 
Black Diamond.

Velsen - Vorige week woens-
dag, rond 15.45 uur, is een 74-ja-
rige fietsster uit Heemskerk ge-
wond geraakt in de Oranjestraat 
bij een aanrijding met een taxi. 
De vrouw viel en is met letsel aan 
haar heup overgebracht naar het 
ziekenhuis. De 23-jarige taxi-
chauffeur uit Velserbroek is aan-
gehouden en meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. De po-
litie onderzoekt de oorzaak van 
de aanrijding.

Fietsster 
gewond



pagina 14 26 augustus 2010

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

00 maand 2008 pagina 0

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Robert ten Brink voor 
‘Zesde Zintuig’ in Zeewijk
IJmuiden – Vorige week was Ro-
bert ten Brink in Zeewijk, om op-
names te maken voor het tv-pro-
gramma ‘Het zesde zintuig’. Pa-
ragnosten proberen nieuwe fei-
ten boven water te krijgen over 
de 24 jaar geleden spoorloos 
verdwenen Cherryl Morriën. Het 
meisje verdween op klaarlich-
te dag, er is nooit een spoor van 
haar teruggevonden. Een cold 
case team van de politie kwam 
in 2003 tot de conclusie, dat de 
dader een Belgische vrachtwa-
genchauffeur moest zijn, die in 
de gevangenis is overleden. Hij 
zat daar een straf uit vanwege 
de moord op Jessica Laven. De 
moeder en de zus van Cherryl 
geloven hier niet in en schakel-
den Robert ten Brink in.
Anke Wubs werd aangesproken 
met de vraag of zij 24 jaar gele-

den ook al in Zeewijk woonde.
Dat kon zij bevestigend beant-
woorden, ze woont er al 40 jaar. 
De volgende vraag was, of zij 
zich nog iets kon herinneren van 
de dag, dat Cherryl verdween. 
Dat kon ze ook: ze had die dag 
een busje geparkeerd zien staan 
tussen de zeshoog-flats aan 
de Schiplaan. Het had een Bel-
gisch kenteken en een geblin-
deerde achterruit. ,,Ik kende ie-
dereen in Zeewijk en ik wist, dat 
er geen Belgen woonden. Ik heb 
dat busje daarna ook nooit meer 
gezien’’, zegt Anke. Robert ten 
Brink vroeg, of ze dit voor de ca-
mera wilde vertellen en dat ge-
beurde ook. 
Het programma van RTL wordt 
eind september uitgezonden. 
(Carla Zwart, foto: André Verha-
ge)

PreSail: ware happening
IJmuiden – In het begin was 
IJmuiden het verzamelpunt voor 
de deelnemende schepen van 
Sail Amsterdam Dit is steeds ver-
der uitgegroeid tot een evene-
ment. Dit jaar was PreSail een wa-
re happening en een warm wel-
kom voor de schepen en hun be-
manning. Duizenden mensen be-
wonderden de Tall Ships, de repli-
ca’s en de klassieke schepen die 
al afgemeerd lagen in de havens. 
Op de kop van de haven stonden 
bezoekers rijen dik te kijken naar 
de schepen die binnen kwamen. 
Het was een indrukwekkend ge-
zicht om de statige Italiaanse 
Amerigo Vespucci vanaf zee te 
zien naderen. De Russische Mir 
had vertraging en liep pas later 
in de avond de haven binnen. De 

loodsen hadden wel wat moei-
te om de Sedov, het grootste Tall 
Ship ter wereld, bij windkracht 4 
goed binnen de pieren te krijgen. 
Mevrouw Groen uit Amsterdam 
wandelt met haar kleinkinderen 
langs de Vissershaven: ,,Het is 
hier overzichtelijk, je kunt over-
al bij en alles goed zien. Gewel-
dig mooi. Morgen in Amsterdam 
waag ik me niet in de drukte met 
die kleintjes, daar is geen doorko-
men aan.’’ Ook de heer Peters uit 
Naarden geniet: ,,Ik ben vanmor-
gen in de regen op mijn brommer 
gestapt en in IJmuiden scheen de 
zon. Ik heb vroeger gevaren, mijn 
oude zeemanshart gaat hier he-
lemaal open. Er is hier zo veel te 
zien en te doen, ik vermaak me 
prima.’’(Carla Zwart)
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Rabobank Velsen en Omstreken
Raddraaiers verguld met 
bijdrage Coöperatiefonds
Velsen - Afgelopen woensdag 
18 augustus ontving het zee-
manskoor De Raddraaiers tij-
dens Pre Sail in IJmuiden een 
bijdrage van het Coöperatie-
fonds van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Uit handen van Jo-
han van Ikelen, ledenraadslid en 
lid van de Commissie van Aan-
beveling, ontving Theo Nanne 
als voorzitter van het zeemans-
koor een cheque. Van Ikelen 
voegde eraan toe: ,,Om ook bo-
ven de stormwind uit te komen, 
een bijdrage voor een nieuwe 
geluidsinstallatie voor het zee-
manskoor.” 
Na de uitreiking hebben de le-
den van het zeemanskoor hun 
originele, maar vooral uitdagen-
de en vrolijke liederen ten geho-
re gebracht. De uitreiking vond 
plaats tijdens het gezellige Hal-
kade festival in IJmuiden dat on-
derdeel uitmaakte van Pre Sail. 
Directievoorzitter Franca van 
Winkel en Irene Kan, teamleider 
Marketing, Communicatie en 
Coöperatie van Rabobank Vel-
sen en Omstreken vonden het 

erg leuk te zien dat de appara-
tuur gelijk in gebruik werd ge-
nomen. ,,Het koor heeft er niet 
alleen zelf veel plezier van, maar 
juist het publiek kan nog meer 
genieten van de muziek”, aldus 
Van Winkel.
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken sti-
muleert tal van maatschappelij-
ke activiteiten in hun regio. Op 
deze manier staan zij niet alleen 
midden in onze maatschap-
pij, zij dragen hiermee ook een 
steentje bij tot een verbetering 
van onze maatschappij. Heeft 
uw vereniging of stichting een 
project dat in aanmerking komt 
voor het Coöperatiefonds? Kijk 
dan voor het aanvraagformu-
lier op www.rabobank.nl/velsen 
of stuur een e-mail naar com-
municatie@velsen.rabobank.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook: 023-
5133715. De eerstvolgende ver-
gadering van de Commissie van 
Aanbeveling is 30 september. 
De aanvragen moeten uiterlijk 
16 september binnen zijn bij de 
bank.

Zonnestudio 
Rue du Soleil 
een jaar
IJmuiden  - Een jaar geleden 
begon Yvonne met haar zonne-
studio Rue du Soleil aan de Rei-
nier Claeszenstraat te IJmuiden.
Met de komst van nieuwe zon-
nebanken is de studio enorm 
vooruit gegaan. Yvonne: ,,We zijn 
nu een jaar verder en de mensen 
zijn heel enthousiast en posi-
tief over alle veranderingen. On-
ze zonnestudio staat bekend om 
haar gezellige sfeer. We hebben 
zeven verschillende banken en 
een gezichtsbruiner, dus voor ie-
dereen wel een geschikte bank.’’ 
Voor de mensen die nu terugko-
men van vakantie en hun kleur-
tje bij willen houden, is er een 
turbotunnel met nevelinstallatie 
en een megaturbo. Om de huid 
goed te verzorgen en een mooie 
bruine tint te houden wordt een 
speciale crème aanbevolen. De 
benedenverdieping is inmiddels 
opgeknapt en kan plaats bieden 
aan bijvoorbeeld een schoon-
heidssalon of een nagelstyliste. 
Vanwege het eenjarig bestaan 
heeft Rue du Soleil een leuke 
aanbieding: op zaterdag 4 sep-
tember kan men zonnen voor 5 
euro, inclusief een lekker hap-
je en drankje. Wie zin heeft in 
een ‘lekker zonnetje’ is van harte 
welkom. Bel voor meer informa-
tie 0255-535905.

Nieuw: F & C Kapsalon
Velsen-Noord – Sinds begin 
augustus is aan de Wijkerstraat-
weg 173 een nieuwe kapsalon 
gevestigd: F & C Kapsalon. F & 
C staat voor Funda en Cigdem, 
twee jonge enthousiaste meiden. 
Ze zijn al bijna hun hele leven 
lang vriendinnen, volgden samen 
de kappersopleiding en gingen 
daarna samen werken in een 
kapsalon in Heemskerk, waar ze 
veel ervaring opdeden. Al langer 
was het hun wens, om voor zich-
zelf te beginnen. Toen zij de kap-
salon in Velsen-Noord over kon-
den nemen, aarzelden ze geen 
moment. Het is een mooie, rui-
me zaak waar niet veel aan ge-
daan hoefde te worden. Het in-
terieur werd wat aangevuld en er 
werd gestart met de verkoop van 
sieraden. 
Vanaf het begin was het al druk 
in de kapsalon. Veel vaste klan-
ten van Funda en Cigdem uit 
Heemskerk komen nu naar Vel-
sen-Noord, omdat ze zo tevreden 
zijn over beide kapsters. Bij F & C 

Kapsalon kunnen dames, heren 
en kinderen terecht, er wordt ge-
werkt zonder afspraak. Mensen 
kunnen er ook terecht voor het 
verven en epileren van de wenk-
brauwen, voor gezichtsontharing 
en voor make-up. Er is nog een 
ruimte onder de zaak, daar wordt 
in de toekomst nog een schoon-
heidsalon en een nagelstudio 
gevestigd. ,,Een groter aanbod is 
aantrekkelijker voor de klanten, 
we vinden het zelf ook heel leuk 
om te doen’’, vertelt Funda.
Ter ere van de opening van de 
nieuwe kapsalon is er tot eind 
september een leuke actie: he-
ren betalen voor het knippen 
slechts 10 euro en dames beta-
len voor het wassen, knippen en 
föhnen 20 euro.
F & C Kapsalon is zes dagen in 
de week open: van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur, op koopavond tot 20.30 uur. 
Zaterdag is de zaak open van 
8.30 tot 17.30 uur. Telefonisch be-
reikbaar via 0251-224500.

IJmuiden - De politie kreeg in 
de nacht van donderdag op vrij-
dag een melding dat er koper 
gestolen zou worden van een 
flat aan de Kruisberglaan. Meer-
dere getuigen hadden voetstap-
pen gehoord op het dak en had-
den de politie gewaarschuwd. Er 
zouden vermoedelijk twee ko-
perdieven op het dak zitten. Eén 
van de agenten zag één van de 
mannen via het dak op een bal-
kon op de 12e verdieping klim-
men. Hierna ging deze man een 
leegstaande woning binnen. De 
agenten troffen in de woning 
twee verdachten aan, een 32-ja-
rige Amsterdammer en een 23-
jarige man uit Heerhugowaard. 
Op het dak werd losgeknipt ko-
per aangetroffen. 

Koperdieven 
aangehouden

West Side Story, de 
laatste Ichthus musical
Velsen - Na een jarenlange tra-
ditie komt er een einde aan de 
musical uitvoeringen van het 
Ichthus Lyceum en de Duin en 
Kruidberg Mavo. De reden is het 
met pensioen gaan van muziek-
docent Dolf Schelvis. Een groep 
van zestig leerlingen en docen-
ten van het Ichthus Lyceum en 
de Duin en Kruidberg Mavo is al 
anderhalf jaar aan het oefenen 
om ook van de laatste musical 

een groot succes te maken. Van 
woensdag 13 tot en met zater-
dag 16 oktober zal de ‘West Si-
de Story’ te zien zijn in de Stads-
schouwburg van Velsen. 
De voorstellingen op de vrijdag 
en zaterdag zijn al uitverkocht. 
Kaarten zijn te bestellen via jg-
kuipers@quicknet.nl of 0255-
517654. De kaarten kosten 15 
euro per stuk, inclusief program-
maboekje.

Startersbijeenkomst in 
het TATA Steel stadion
Velsen-Zuid - Maandag 6 sep-
tember organiseert IJmond 
Veelzijdig een startersbijeen-
komst in het TATA Steel Stadi-
on te Velsen-Zuid. 
Met ondersteuning van de 
FED IJmond, Kamer van Koop-
handel Amsterdam en de Jon-
ge Ondernemers IJmond wordt 
er een compact en informatief 
programma gepresenteerd. Tij-
dens de avond kan er deelge-

nomen worden aan verschillen-
de workshops. De workshops 
gaan over de praktische onder-
delen van het ondernemen, zo-
als belastingen, netwerken en 
marketing. 
Starters zijn vanaf 19.00 uur 
welkom aan de Minister van 
Houtenlaan 123. Inschrijven kan 
door een e-mail te sturen naar: 
info@ijmond-veelzijdig.nl. Deel-
name aan de avond is gratis.

AZ en FC Utrecht 
bij vrouwensupercup
Velsen-Zuid - AZ en FC Utrecht 
maken vrijdag 27 augustus uit 
welke club de opvolger van 
hoofdklasser Ter Leede wordt als 
winnaar van de supercup voor 
vrouwen. Het TATA Steel Sta-
dion in Velsen-Zuid (Telstar) is 
de speellocatie van deze wed-
strijd tussen de landskampioen 
en bekerwinnaar van het seizoen 
2009/2010. Aftrap is om 19.30 
uur en de toegang is gratis.
Het duel staat onder leiding van 
scheidsrechter Vivian Peeters, 
die wordt geassisteerd door Ni-
colet Bakker en Sjoukje de Jong. 
Vierde official is Claudia Pasche-
dag-Horseling.
AZ legde in mei voor de der-
de keer in successie beslag op 
de landstitel. Met 41 punten uit 
twintig duels en een voorsprong 

van vier punten op nummer twee 
ADO Den Haag kregen de vrou-
wen uit Alkmaar de kampioens-
schaal uitgereikt. 
FC Utrecht versloeg in de fina-
le van het toernooi om de KNVB 
beker voor vrouwen Ter Lee-
de met 0-3. Daarmee pakten 
de vrouwen uit de Domstad de 
eerste prijs in de historie van de 
club.
Ter Leede en Saestum zijn de 
enige verenigingen die de su-
percup voor vrouwen eerder in 
de wacht sleepten. Het Sassen-
heimse Ter Leede won in 2004 en 
2007 de openingswedstrijd van 
het seizoen. In de overige twee 
edities behaalde de hoofdklasser 
uit Zeist een zege. Nooit eerder 
ging de supercup naar de beker-
winnaar.
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Debuut van Anny Koelemij:
Boek Kennemer Kruimels
IJmuiden – Ruim 37 jaar had 
Anny Koelemij-Zwetsloot een 
snackbar: de Kennemer Automa-
tiek. Samen met haar man Max, 
die in 2001 overleed. In 1966 be-
trokken zij een pand aan het Vel-
serduinplein, waar nu Rocky zit. 
Zij maakten daar in al die ja-
ren heel wat mee. Een tijd terug 
haalde zij samen met haar doch-
ter Liesbeth herinneringen op. 
De kleindochters vonden, dat er 
een boek moest komen met al 
die verhalen. Anny schreef al di-
verse verhalen over de snackbar 
voor het familieblad De Zwets. 
Aangevuld met andere verhalen 
resulteerde dit in de bundel Ken-
nemer Kruimels. 
Het boek staat vol met anekdo-
tes en herinneringen. Zoals uit 
de beginperiode, toen een pa-
tatje een kwartje kostte, mayo-
naise was een dubbeltje extra. 
Later werd het een snackbar, in 
het begin was het een automa-
tiek. De snacks lagen te wach-
ten achter glazen deurtjes. Als 
een klant geld in de gleuf gooi-
de, dan kon het deurtje open ge-
trokken worden.
Er was een jongen die geen ge-
duld had, als het hem niet snel 
genoeg ging, dan vlogen de gul-
dens door de zaak. Anny en Max 
noemden hem de guldengooi-
er. Later zag Anny hem als keu-
rige huisvader achter de kinder-

wagen en ze dacht: ,,Kijk, daar 
gaat de guldengooier.’’ Kip was 
in die tijd een vrij luxe gerecht, 
daarom was dat soms in de aan-
bieding. Tijdens de opening van 
de zaak aan het Velserduinplein 
was de goedkopere kip de ope-
ningsstunt: er gingen die dag 
1100 halve kippen over de toon-
bank. Ook waren er in het begin 
geen vaste sluitingstijden. Als  
zaterdagnacht om 2.00 uur de 
kroegen sloten, dan stroomde de 
zaak om 2.10 uur vol met cafébe-
zoekers die nog wel wat lustten. 
Dat gaf af en toe hele toestanden 
en Anny ging steeds meer tegen 
de zaterdag opzien. Toen iemand 
met een barkruk stond te zwaai-
en en aan ander met een volks-
wagen de zaak binnen dreigde 
te rijden, was voor Max de maat 
vol: ,,We gaan voortaan om 2.00 
uur dicht. Wie nog wat wil eten, 
gaat maar eerder de kroeg uit.’’ 
En hij hield woord. Zijn lijfspreuk 
was: ,,De klant is koning, maar ik 
ben de keizer.’’
Het boek is niet alleen voor insi-
ders leuk om te lezen, maar ook 
voor buitenstaanders. Anny be-
schrijft alles heel levendig en 
met humor. De lay-out werd ver-
zorgd door kleindochter Liset-
te. Het boek is te bestellen bij de 
webwinkel van uitgeverij Boek-
scout: www.boekscout.nl (Car-
la Zwart)

Simone Snel en Peter Schrama:
CD ‘Schat in de bagger’
Santpoort-Noord – Simo-
ne Snel en Peter Schram heb-
ben een CD opgenomen, die de 
naam ‘Schat in de bagger’ kreeg. 
Op dinsdag 31 augustus vindt in 
café De Halve Maan de presen-
tatie van de CD plaats, aanvang 
is 20.00 uur.
Simone en Peter zijn beiden al 
heel lang bezig met acteren en 
zingen. Dat laatste doen ze al ja-
ren samen. Hun repertoire is heel 
breed, van Dylan tot Vreeswijk. 
Ze zingen veelal covers, waar ze 
hun eigen draai aan geven. Mu-
ziek en theater betekent veel 
voor ze, het zit ze in het bloed. Ze 
treden regelmatig op en het was 
al langer een wens van Simone 
en Peter, om een CD op te ne-
men. Via via kwamen ze in con-
tact met Theo Vermeer, een mu-
zikant en eigenaar van de Farlake 
Studio in Haarlem. Hij begeleid-
de de opname en zorgde er voor, 
dat de vele nummers er precies 
zo op kwamen te staan als Simo-
ne en Peter bedoeld hadden.
Het is een CD geworden met 
mooie luisterliedjes, die erg per-
soonlijk zijn. Elke tekst slaat wel 
op een gebeurtenis of een herin-
nering uit hun eigen leven. Zo-
als Peter het uitlegt: ,,Iedereen 
die de 40 of 50 jaar gepasseerd 
is heeft momenten gekend, dat 
het leven er donker uitzag. Toch 
gebeurt er altijd wel iets, waar-
door het weer licht wordt. Dit 
kun je niet afdwingen, het komt 
vaak van een kant waar vandaan 

je het niet verwacht had.’’ Simo-
ne en Peter maakten allebei veel 
mee. Uit de bagger van beide le-
vens bleef de muziek overeind 
en die is middels deze CD ver-
worden tot een prachtig juweel. 
Zij willen deze schat graag delen 
met alle mensen (nou ja, alle…) 
tijdens de presentatie. Er zullen 
een aantal nummers van de CD 
ten gehore worden gebracht en 
ook andere liedjes. Theo Vermeer 
zal de muzikale begeleiding ver-
sterken op gitaar, Djinni Schoe-
maker doet dat op basgitaar. De 
laatste verzorgde tevens de foto-
grafie en de lay out van de CD-
hoes. De CD zal deze avond ook 
te koop zijn.

Velsen - Hebt u deskundig ad-
vies op sociaaljuridisch ge-
bied nodig, wilt u een voorzie-
ning aanvragen of wilt u ge-
woon eens met iemand praten 
over uw situatie, dan is er één 
loket waar u terecht kunt met al 
uw vragen. In Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’ aan de Rijnstraat 2 te 
IJmuiden zitten zowel profes-
sionele als vrijwilligersorgani-
satie waardoor er veel ervaring 
in huis is. U vindt er de Sociaal 
Raadslieden, Formulierenbriga-
de Velsen en Financiële Admi-
nistratie Thuis (FAT Velsen) van 
de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Ken-
nemerland, WonenPlus, Tafel-
tje Dekje, de ouderenadviseurs 
en zorgbemiddelaars van Zorg-
balans, Gehandicaptenberaad, 
Tandem en MEE. Iedere organi-
satie in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg heeft zijn 
eigen specialisatie waardoor zij 
door de onderlinge samenwer-
king u optimaal van dienst kun-
nen zijn. Hebt u vragen over bij-
voorbeeld een arbeidsovereen-
komst, zorgwoningen, maal-
tijdvoorzieningen, de Financië-
le Administratie Thuis (FAT) Vel-
sen, WMO voorzieningen en 
eenzaamheid dan kunt u al-
tijd contact opnemen met Loket 
Velsen voor Wonen, Welzijn en 
Zorg. Bereikbaar op werkdagen 
via telefoonnummer: 0255 533 
885. Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg is gevestigd in 
gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 
1972 VG IJmuiden. E-mail: lo-
ketvelsenwwz@madi-mk.nl.

Loket Velsen 
voor Wonen, 
Welzijn en 
Zorg

Velserbroek - Vrijdag 27 au-
gustus houdt Atletiekvereni-
ging Suomi de jaarlijkse Vel-
serbroekloop. Deze loop is een 
uitstekende training voor de 
Pierloop op 11 september. Er is 
een wedstrijdloop over 10 kilo-
meter, prestatielopen over 5 en 
10 km en een jeugdloop over 
2,5 kilometer (6 t/m 12 jaar). De 
start vindt plaats om 19.30 uur 
bij het Polderhuis aan het Ves-
tingplein te Velserbroek. Daar 
wordt ook gefinisht. Kleed- en 
douchegelegenheid zijn aan-
wezig. Inschrijving is ter plaat-
se mogelijk vanaf 18.30 uur tot 
een kwartier voor de wedstrijd. 
De kosten zijn 2  euro voor de 
2,5 km en 6 euro voor de 5 en 
10 km. Er zijn prijzen in de ca-
tegorieën heren senioren, he-
ren veteranen 1 en 2, dames 
senioren en dames veteranen 
1. Voor de jeugd zijn er ere-
prijzen voor de eerste drie jon-
gens en meisjes overall. Alge-
mene informatie is verkrijgbaar 
op www.avsuomi.nl.

Velserbroekloop

Allerzielen Velsen Verlicht
Santpoort-Zuid - Vorig jaar 
vond voor de eerste keer de 
Allerzielenviering nieuwe stijl 
plaats op begraafplaats de Bie-
zen. De viering is geïnspireerd 
door het landelijk concept Al-
lerzielen Alom, ontwikkeld door 
kunstenaar Ida van der Lee.
Dit jaar vindt op 3 november Al-
lerzielen Velsen Verlicht plaats 
op begraafplaats de Biezen en is 
er op verzoek van velen, net als 
vorig jaar de mogelijkheid om 
rond het graf een ambiance te 
creëren, waarbij de overledene 
wordt herdacht en waar vrien-
den en familie welkom zijn. 
Als er geen graf is en iemand er-
gens anders is begraven of ge-
cremeerd,  kan dit op een dier-
bare plek op de begraafplaats 
plaatsvinden.
Nabestaanden die op individue-
le basis mee willen doen, worden 
op deze inspiratieavond gehol-
pen om hun gedachten en herin-
neringen vorm te geven. Dit kan 
muzikaal, culinair, creatief, met 
foto’s of  zittend samen om het 
graf herinneringen op te halen. 
Er wordt deze avond geluisterd 
naar de individuele verhalen. 
Hieruit zullen ideeën en plannen 
voortkomen die zowel passen bij 
de overledenen als bij de nabe-
staanden.
Zo maakte iemand een tuingraf, 
omdat de overleden dierbare al-

tijd een volkstuintje had en de 
opbrengst met iedereen deel-
de. Een spelletjesgraf, omdat er 
altijd samen werd gerummicubt 
en gekaart. De inspiratieavond 
vindt plaats op 6 september van 
20.00 tot uiterlijk 22.00 uur in de 
gemeentelijke wijkpost, W. Dani-
elslaan 53 in Santpoort-Zuid.
Indien het vervoer deze avond 
voor u een probleem is, komen 
wij u halen en brengen.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de pro-
jectgroep Allerzielen Velsen Ver-
licht via  Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg, 06-57548724. 
(foto: Peter van Lieshout)

Tineke de Nooij 
Muziek Uit Zee
Velsen - In het Seaport FM pro-
gramma ‘Muziek Uit Zee’ wordt 
de geschiedenis van de zeezen-
ders belicht uit de periode 1958 
tot en met 1990. Ook komen de 
diverse radio-evenementen, die 
destijds tussen de pieren van 
IJmuiden hebben plaatsgevon-
den, aan bod. Op zondag 29 au-
gustus is er veel aandacht voor 
1974. Het jaar dat de anti-pira-
tenwet van kracht werd waardoor 
de zeezenders moesten verdwij-
nen. Dat gebeurde dan ook, en 
wel op 31 augustus. Erik Beek-
man interviewde Tineke de Nooij 
over haar tijd bij Radio Veronica, 
waar zij vanaf 1961 diverse pro-

gramma’s presenteerde. Techni-
cus Jurg van Beem werkte 13 jaar 
voor de zender en maakte vrij-
wel iedereen mee bij dit station. 
De laatste uren van Radio Noord-
zee worden in Muziek Uit Zee ook 
niet vergeten. In ‘Muziek Uit Zee’ 
zijn naast oude radiofragmenten, 
jingles, tunes en interviews uiter-
aard ook de platen uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig te ho-
ren. Erik Beekman neemt u mee 
naar de wereld van de piraten 
op zee.  Muziek Uit Zee is iedere 
zondag tussen 16 en 18 uur te be-
luisteren. Op woensdag gaat het 
programma tussen 21 en 23 uur 
op de herhaling. 
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Frisse start Hummelhoek
Santpoort-Zuid - De kinde-
ren ven peuterspeelzaal Hum-
melhoek hebben het school-
jaar afgesloten met een busreis-
je naar het trampolinepark op 
het Bloemendaalse strand. Al-
leen het reisje met de bus was 
al een feest. Er werd luid ge-
zongen en stiekem op het Stop 
knopje gedrukt. Eenmaal op het 
strand werd er naar hartenlust 
gesprongen maar ook werden 
de turntoestellen die daar ston-
den heel stoer uitgeprobeerd. De 
kinderen dronken limonade en 
aten koek en na afloop kochten 
ze een ijsje bij snackbar ‘Henri’. 
Op de terugweg werd er in de 
bus minder gezongen. Een aan-
tal kinderen vielen bij het hob-
belen van de bus in een diepe 
slaap. Moe maar voldaan werd 
de grote vakantie ingeluid.
Er van uit gaande dat iedereen 
weer lekker uitgerust is gaat de 

Hummelhoek het nieuwe sei-
zoen weer fris beginnen. Als de 
peuters weer een beetje gewend 
zijn gaan ze zich voorbereiden 
op het jaarfeest van de Bredero-
de Daltonschool waar de peuter-
speelzaal gevestigd is. 
Op het jaarfeest worden er aan 
kraampjes werkstukken verkocht 
van alle kinderen van de school. 
Van de opbrengst wordt iets 
moois gedaan voor de school. 
Natuurlijk draagt de peuter-
speelzaal graag zijn steentje bij. 
Voor peuterspeelzaal Hummel-
hoek zijn enkele regels veran-
derd. Kinderen kunnen vanaf het 
nieuwe seizoen minimaal twee 
dagdelen geplaatst worden en 
maximaal vijf dagdelen. De ou-
derbijdrage gaat naar inkomen. 
Direct plaatsen is op dit moment 
nog mogelijk. Voor meer infor-
matie Vera de Vries, 023-5378295 
of www.welzijnvelsen.nl. 

Velserhooft Dameskoor 
zoekt nieuwe leden
Santpoort-Noord - Na een wel-
verdiende vakantie staan de da-
mes van het Santpoortse Velser-
hooftkoor weer in de startblok-
ken voor de eerste repetitie op 
vrijdag 27 augustus. 
De 50plussers hebben er zin in. 
De eerste uitvoering staat voor 
de deur op 26 september. Een 
bijzondere uitvoering: voor het 
eerst onder auspiciën van de Vel-
ser Gemeenschap, waar het koor 
sinds maart lid van is. Om lid te 
worden van de Velser Gemeen-
schap moest het koor eerst een 
test afleggen. Het kon de goed-
keuring van de ‘examencommis-
sie’ wegdragen. Het Santpoort-
se koor telt ongeveer 25 leden, 
niet alleen uit Santpoort (noord 
en zuid), maar ook uit Bloemen-

daal, Driehuis en IJmuiden. De 
leeftijden variëren van ongeveer 
50 tot rond de 90 jaar. Ja, er is 
zelfs iemand die kort geleden 
haar 92ste verjaardag vierde. 
Wat wordt er zoal gezongen? Van 
alles wat, met de leeftijd wordt 
rekening gehouden. Vrolijke en 
iets minder vrolijke Nederland-
se, Franse, Duitse, Engelse, Ita-
liaanse liedjes en liederen. Niet 
te moeilijk. Zin om mee te zingen 
met dit gezellige dameskoor? De 
repetitie is iedere vrijdagmiddag 
tussen 2 en 4 uur in de recrea-
tiezaal van gebouw Velserhooft 
(hoek Valckenhoeflaan/Dr. De 
Grootlaan).
Meer inlichtingen: mevrouw Sim-
mer 023-5382920 of mevrouw 
van Meurs 023-5394044.

Burendag Velserbroek
Velserbroek - Ken jij je buren, 
ook een stukje verderop in de 
straat? Velserbroek heeft er lang 
om bekend gestaan dat mensen 
in de straat elkaar niet kenden.

Gelukkig begint dit nu te veran-
deren. Het blijft altijd prettig om 
een buur aan te spreken bij een 
akkefietje en niet een beroep te 
hoeven doen op die verre vriend. 
Niet alleen in Velserbroek komt 
het voor dat buren elkaar min-
der goed kennen en elkaar daar-
door minder vaak aanspreken, 
wat soms tot problemen kan lei-
den. Daarom heeft het Oranje-
fonds het initiatief genomen om 
de Nationale Burendag in het le-
ven te roepen. Zij willen stimule-
ren dat mensen zelf verantwoor-
ding nemen voor wat er in hun 
leefomgeving gebeurt en onder-
steunen het eigen initiatief om 
veranderingen aan te brengen. 
Hiervoor stellen zij een geldbe-
drag  van maximaal 500 euro ter 
beschikking.
In 2009 hebben een paar bewo-
ners van de Watermunt en de 
Waterweegbree de koppen bij 
elkaar gestoken en het plan ont-
wikkeld om de verbindingspoort, 
die regelmatig onder water liep, 
op te hogen. De kinderen heb-
ben vrolijke naambordjes ge-
schilderd en tevens is er verlich-
ting in de poort opgehangen. De 

materialen zijn door het Oranje-
fonds bekostigd en de arbeid is 
geleverd door de bewoners, al-
les onder het genot van een kop-
je koffie, limonade en een lekke-
re taart. Het was een geweldi-
ge dag waarbij ook een aantal 
zaken aan de orde werden ge-
steld waar ergernissen over be-
stonden maar die direct konden 
worden opgelost. Dit is een voor-
beeld, er kan ook een andere in-
vulling gegeven worden.
Het is voor iedere bewoner en 
elke straat mogelijk om mee te 
doen. Via TV spotjes wordt ook 
veel bekendheid gegeven aan 
dit initiatief. Er zijn twee belang-
rijke voorwaarden aan verbon-
den: de burendag vindt in de 
buurt plaats en wel op zaterdag 
25 september 2010 én het moet 
meer zijn dan alleen een ‘gezellig 
samenzijn’. Meer informatie op 
www.burendag.nl 
Wie ook een Burendag wil orga-
niseren, kan contact opnemen 
met het Oranjefonds of, voor 
mensen die wat minder erva-
ring hebben in het organiseren, 
met Buurthuis De Veste in Vel-
serbroek. Zij kunnen helpen met 
het maken van een plan, aanvra-
gen van de subsidie en tips voor 
het organiseren. Meer info: 023-
5388830, vraag naar Janneke 
Cluistra, aanwezig op maandag 
en woensdag.

Superfeestweek in 
Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - Het gro-
te feest in Speeltuin Santpoort 
was afgelopen week weer ‘su-
per’. Wat heeft iedereen genoten 
bij  ‘the one and only’ tante Eef.  
Er was voor jong en oud, groot 
en klein vijf dagen lang van al-
les te doen. 
Op maandag leverden het lucht-
kkussen en het schminken lan-
ge wachtrijen op. Gelukkig was 
er ook nog een kleurwedstrijd. 
De stoepkrijtwedstrijd viel dins-
dag een beetje in het water, dus 
werd er binnen getekend op pa-
pier. De poppenkast was er ge-
lukkig ook nog. Op woens-
dag was de kermis, met zweef-
molen, draaimolen, hele mooie 
paardjes etc. De kleinsten ge-
noten van de molen en iedereen 
van de suikerspinnen die uitge-
deeld werden door Marissa en 
Stacy. Groot succes was de wed-
strijd spijkerbroek hangen, mede 
dankzij Hans Voorting. Winnaars 
waren bij 4 tot enmet 6 jaar Bas 
Booy; 7 tot en met 9 jaar Anne-
bel Huijer en 10 tot en met 12 
jaar Aernout Pers. Op donder-
dag kwam de NUSO bus met al-
lerlei spelletjes. Wat een aardige, 

behulpzame heren waren dat. Zij 
hielpen de kinderen daar waar 
nodig. Uiteraard werd er weer 
wat afgeschminkt: vlinders, pi-
raten, clowntjes, zonnetjes en 
maantjes.  Er zijn veel foto’s ge-
maakt, die kunnen voor 1 euro 
worden afgehaald in de speel-
tuin. De buikschuifwedstrijd op 
vrijdag was eveneens een ecla-
tant succes.
En wat een prijzenfestival de he-
le week, bij ieder onderdeel wa-
ren er prijzen. Ook het vermel-
den waard: de overheerlijke pof-
fertjes gebakken door Ingrid, 
zij heeft drie uur staan bakken. 
Waarschijnlijk kan zij geen pof-
fertjes meer zien.
De feestweek was een suc-
ces dankzij alle vrijwilligers die 
hebben mee geholpen. Speci-
ale dank aan de helden van de 
skatebaan, Levi, Gerard en Ron 
voor de hulp bij het buikschui-
ven. Wel jammer dat maar twee 
van de 600 leden van de speel-
tuin aan de oproep gevolg heb-
ben gegeven om mee te helpen 
gedurende deze feestweek. Mis-
schien in 2011? Vele handen ma-
ken het werk lichter.

VVH/Velser-
broek levert 
superprestatie
Velserbroek - Afgelopen maan-
den is er op het sportcomplex 
van voetbalvereniging VVH/Vel-
serbroek iets moois gebeurd. 
Nadat in januari de aanne-
mer zijn werkzaamheden moest 
stoppen lag er voor de bouw-
commissie een enorm probleem, 
immers hoe moest het half af-
gebouwde clubhuis nu gereed 
worden gemaakt? Onder de be-
zielende leiding van deskun-
dige leden werd er een bouw-
plan opgesteld en uitgewerkt, 
met behulp van de overige le-
den werd er een waar kunst-
stukje waargemaakt. Uit de le-
den stonden een loodgieter, te-
gelzetter, schilder, stratenmaker, 
meubelmaker en tal van andere 
vaklieden gereed die met assi-
stentie van de overige leden het 
clubgebouw op een professio-
nele manier afbouwden. Ook de 
handige doe-het-zelvers van de 
vereniging en de bestuursleden 
staken hun handen uit de mou-
wen, en in alle spaarzame vrij 
uurtje bouwden zij rustig maar 
gestaag verder aan hun club-
huis. Zaterdag 21 augustus was 
het dan zover, na ruim twee jaar 
in een noodkantine te hebben 
gebivakkeerd, werd het inven-
taris door 35 enthousiaste le-
den overgeheveld naar de nieu-
we kantine. Klaar is het nog niet, 
bruikbaar wel. Prachtige stoe-
len en tafels van een genereuze 
sponsor, een fantastische nieu-
we keuken, nieuwe kleedka-
mers met fantastische douches 
staan klaar om het komend sei-
zoen te worden gebruikt, en als 
het echt af is zal het feestelijk 
geopend worden waarover nog 
nader bericht zal worden.

Driehuis - Zaterdag 28 augustus 
houdt Stichting Dorpsraad Drie-
huis een kinderrommelmarkt. 
Vanaf 8.00 uur kunnen de kin-
deren uit Driehuis hun spulletjes 
te koop aanbieden in de ‘groe-
ne driehoek’ tussen de Drie-
huizerkerkweg, de Schaepman-
laan en de P.C. Hooftlaan. Om 
12.00 uur is het einde markt en 
kan de eventueel niet verkoch-
te handelswaar weer mee naar 
huis worden genomen. De P.C. 
Hooftlaan en de Schaepmanlaan 
worden gedurende de rommel-
markt, aan de kant van de Drie-
huizerkerkweg, afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Voor de jon-
ge handelaren is er, zoals ge-
bruikelijk, een kleine versnape-
ring als alles weer netjes is op-
geruimd.

Kinder
rommelmarkt

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Proeflessen bij Volks-
universiteit Haarlem
Regio - Maandagavond 30 au-
gustus tussen 19 en 21 uur opent 
de Volksuniversiteit Haarlem aan 
de Leidsevaart 220 haar deu-
ren voor nieuwe cursisten. Ook 
op woensdagochtend 1 septem-
ber tussen 10 en 12 en diezelf-
de avond tussen 19 en 21 uur 
zijn belangstellenden van har-
te welkom. De docenten geven 
dan een voorproefje van wat het 
komende seizoen te verwachten 
valt. De koffie is dan gratis. Al-
le cursussen beginnen half sep-
tember. Veel cursussen of work-
shops hebben meer startdata.

Nieuwe cursussen in 2010 zijn 
‘Helden van de moderne ar-
chitectuur’, zeven lessen over 
spraakmakende architecten en 
hun beroemdste gebouwen. An-
na Achmatova: 3 lessen de ver-
talingen lezen van deze gro-
te Russische dichteres. Zumba: 
32 lessen fit worden op Latijns-
Amerikaanse en Afrikaanse rit-
mes. Twee proeflessen. Adem- 
en ontspanningstraining: nieu-
we energie opdoen  in 6 lessen. 
Proefles. De kunst van het losla-
ten: een eenvoudiger en vrolij-
ker leven in 8 lessen. Fotografie 
Meesterklas: 10 lessen op weg 
naar een eigen boek of expositie. 
Bouw een webwinkel: 5 lessen 
op basis van mijnwinkel.nl. Ser-
vies beschilderen: twee lessen.  
De Volksuniversiteit is de ta-
lenschool in de regio. Met zes-

tien verschillende vreemde talen 
en meer dan honderd lesgroe-
pen op verschillende niveaus is 
er voor de liefhebbers keus ge-
noeg. De Volksuniversiteit heeft 
90 jaar ervaring in het lesgeven 
aan volwassenen, van Arabisch 
en Afrikaans tot Zweeds. Omdat 
niet iedereen die een taal wil le-
ren een beginner is, kan men op 
30/8 en 1/9 advies krijgen van 
de docenten over welk niveau 
het beste past.  Niet alle docen-
ten zijn er beide avonden, dus 
kijk  op de website www.volks-
universiteit-haarlem.nl voor het 
complete overzicht en de gratis 
proeflessen of bel 023-5329453
Een aantal bekende schrijvers 
zal het komende seizoen te gast 
zijn bij de Volksuniversiteit. Op 
donderdag 16 september zul-
len Henk Bernlef & pianist Guus 
Janssen het cursusseizoen fees-
telijk openen met een Poëzie en 
Jazz voorstelling. Aanvang is om 
20.00, uur, locatie Leidsevaart 
220 te Haarlem.
Later in het seizoen zullen Cees 
Fasseur (Gerbrandy in WOII), 
Joke Hermsen (Stil de tijd), Her-
man Pleij (Identiteit & onbeha-
gen), Tomas Ross (over de waar-
heid achter de thriller) en Anne-
jet van der Zijl (over het schrijven 
van een biografie) in Haarlem 
hun opwachting maken. Meer 
informatie en data staan op de 
website of in de speciale folder: 
023-5329453.

FysioSport IJmond 
wordt Special Health
Santpoort-Noord – Per 1 sep-
tember gaat FysioSport IJmond, 
aan Crocusstraat 1e, over in han-
den van Richard de Jonge. Daar-
om zijn er op 28 en 29 augustus 
open dagen. De naam van het 
beweegcentrum wordt Special 
Health Fysiosport & Fitness. Mar-
tin van Duijn gaat zich dan hele-
maal richten op zijn sportcen-
trum HealthTime in Schalkwijk. 

Tijdgebrek is de belangrijkste re-
den van fysiotherapeut Martin 
voor deze verandering. Hij begon 
14 jaar geleden met FysioSport 
IJmond en juist de persoonlij-
ke aandacht voor elke cliënt ligt 
aan de basis van het succes van 
deze kleinschalige sportschool. 
Martin: ,,Door de groei van He-
althTime bleven er kansen voor 
Fysiosport IJmond in Santpoort-
Noord liggen. Ook hier zijn 
groeimogelijkheden. Dankzij Ri-
chard de Jonge, die hier al an-
derhalf jaar werkt, komen ook in 
dit sportcentrum belangrijke ver-
anderingen.’’
Richard de Jonge heeft al jaren 
ervaring als personal trainer en 
werkte onder meer als mana-
ger in een zeer grote sportschool 
in Hoofddorp. Richard: ,,Juist de 
kleinschaligheid van deze sport-
school trok me aan. Met de-
ze kleine groepen krijgt ieder-
een persoonlijke aandacht. De 
naam Special Health Fysiosport 
& Fitness heb ik gekozen om-
dat wij hier cliënten met bles-
sures of chronische aandoenin-
gen begeleiden, maar ook ‘ge-
zonde’ mensen die zich niet zo 
thuis voelen in een grote sport-
school. We maken voor elke cli-
ent een persoonlijk beweegplan 

waarin we met fitnessappara-
ten en oefeningen werken aan 
de gestelde doelen en rekening 
houden met eventuele beperkin-
gen. Daarnaast begeleiden we 
ook enkele mensen die topsport 
bedrijven. Het is heel belangrijk 
een beweegplan te maken dat 
bij iemand past en waar groei in 
zit. We zien dat de cliënten trots 
zijn op wat ze doen en met ple-
zier sporten. Ze laten het zelden 
afweten, omdat we ze niet over-
vragen, maar precies genoeg 
opbouwen. Daarbij is communi-
catie het toverwoord.’’
Martin van Duijn is heel blij met 
Richard als opvolger: ,,Richard 
zet het sportcentrum in dezelfde 
geest voort. Hij heeft gevoel voor 
mensen en de tijd en de energie 
om nog meer van het centrum te 
maken.
Nu al zijn de openingsuren uit-
gebreid, is het interieur op goede 
wijze opgeknapt en zijn er plan-

nen om een loopgroep te starten. 
Ik ben er trots op dat iemand als 
Richard, met zijn passie en am-
bitie, mijn ‘kindje’ wil opvoeden.’’
Aankomend fysiotherapeut Ro-
ber zal aan Special Health Fysi-
osport & Fitness verbonden blij-
ven, om waar nodig te adviseren 
en mee te werken. Een verrijking 
van het aanbod bij Special He-
alth bestaat uit een massage-
ruimte waar men een ontspan-
nings-, sport- of shiatsumassage 
kan krijgen van Richard. 
Er zijn diverse trainingsmoge-
lijkheden tegen zeer schappelij-
ke prijzen.
Tijdens de open dagen op za-
terdag 28 en zondag 29 augus-
tus kan men tussen 10.00 en 
16.00 uur vrijblijvend kennisma-
ken met het nieuwe sportcen-
trum. Martin is dan ook aanwe-
zig, maar neemt geen afscheid. 
Hij zegt hoogstens ‘tot ziens’. Zie 
ook www.specialhealth.nl.

Boten, boten en nog 
eens boten tijdens Sail In
IJmuiden – Vorige week don-
derdag vond de Sail In plaats 
op het Noordzeekanaal. De ver-
schillende zeilschepen en de Tall 
Ships gingen van IJmuiden naar 
Amsterdam.
Aan de IJmuiderstraatweg han-
gen mensen op de eerste verdie-
ping uit het raam. Er zijn zelfs be-
woners, die hun klapstoelen op 
het dak hebben gezet. Op de Ka-
naaldijk heeft het echtpaar Zorg-
drager uit IJmuiden een mooi 
plekje gevonden. Ze speuren 
door hun verrekijker het water af. 
,,Ik zie de Piet Hein, de zeilboot 
van Juliana en Bernard.’, zegt de 
vrouw. Ze zucht er van: ,,Wat een 
enorme hoeveelheid bootjes. Het 
is echt fantastisch en zo oer-Hol-
lands.’’ Die kleine bootjes, hon-
derden in aantal, liggen te wach-

ten tot de clipper Stad Amster-
dam uit de sluizen komt varen. 
Aan boord ZKH Prins Willem 
Alexander, die onder andere ge-
zelschap heeft van burgemees-
ter Franc Weerwind en van Daan 
Meijer, directeur van Sail. Daar-
na zullen zij in parade achter 
het vlaggenschip varen. De heer 
Mulder woont in Perth, Austra-
lië. Zijn vader komt oorspronke-
lijk uit Beverwijk. Vijf jaar gele-
den kwam hij tijdens een familie-
bezoek per toeval bij Sail terecht. 
Hij vond dat zo geweldig, dat hij 
er dit keer voor terugkwam en 
hij nam twee broers mee. Even 
na 10.00 uur vaart de Stad Am-
sterdam het kanaal op, begroet 
door luid getoeter van de klei-
ne bootjes. Het is de achtste Sail 
voor de IJmuidense Ingrid Druij-

ven, ze miste er niet eentje. ,,In 
1975 zat ik op het semafoor, mijn 
zoon Mark was toen drie jaar’’, 
vertelt ze. ,,Ik herinner me daar 
niet veel van’’, lacht Mark, die nu 
met vrouw en kinderen aanwezig 
is. ,,Dit is zo’n geweldig evene-
ment’’, zegt Ingrid. Bij de pont zit 
een man te mopperen. Hij is er 
net achter gekomen, dat de gro-
te Tall Ships niet langs komen. 
Die zijn de avond daarvoor al ge-
schut en liggen onder andere in 
de haven van Beverwijk te wach-
ten tot ze bij de parade kunnen 
aansluiten. ,,Ik had zo graag de 
Sedov en de Amigo Vespucci ge-
zien, dat zijn zulke mooie sche-
pen’’, zegt hij. Na een mismoedi-
ge blik op het water: ,,Ik zit toch 
niet te wachten op die kleine rot-
bootjes.’’ (Carla Zwart)
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Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

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

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 16 september 2010 
naar weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. maximaal één inzending per adres.

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

M. Korf-Bikkel, Westbroekerweg118, Velserbroek: 1 uur gratis piste Snow Planet. A. v. Hensbergen, Snippenbos 69, IJmuiden: 
Cadeaubon t.w.v. 20 euro te besteden bij Xanadu te IJmuiden. M. Grootveld, De Zandkuil 35d, IJmuiden: 
1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. Y.S.B. Arkema, Bonairestraat 30, Santpoort-Zuid: zak hondenvoer 
Dierenspecials van Roijen. C. Bron-Argeloo, Vechtstraat 140, IJmuiden: cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.
N. v/d Berghe, Lange Nieuwstraat 392, IJmuiden: cadeaubon Mara Home Decorations t.w.v. E7,50.

winnaarS van De vorige Puzzel:

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

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

Villa Kakelbont Brocante 
is gestopt met de winkel 
en gaat verder met een 
website.

mensen die nog een cadeaubon 
hebben kunnen deze nog wel 
gebruiken.
via www.villakakelbontbrocante.nl

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956
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Jeugdgezondheidszorg 2009 
in Velsen en Kennemerland
De jeugdgezondheidszorg in Velsen 
heeft haar jaarverslagen over 2009 
uitgebracht. Het zijn gegevens over 
kinderen van -9 maanden tot en met 
vier jaar.

De jaarverslagen over 2009 van de Jeugd-
gezondheidszorg Kennemerland (JGZ) 
zijn verschenen. Er is een verslag over 
Velsen en een over Midden- en Zuid-
Kennemerland (van Castricum tot Benne-
broek). JGZ Kennemerland voert de zorg 
voor kinderen van -9 maanden tot 4 jaar 
uit in opdracht van de gemeente Velsen. 

Een paar belangrijke feiten uit de versla-
gen:
- bijna honderd procent van de kinderen 
van -9 maanden tot 4 jaar is in zorg bij de 
JGZ;

- het overgewicht bij kinderen tot en met 
4 jaar neemt in vergelijking met voor-
gaande jaren iets toe, al zit het ver onder 
het landelijk niveau; 
- sinds 1 januari 2010 hebben alle kinde-
ren t/m 4 jaar die in zorg zijn een digitaal 
dossier; daarmee loopt Velsen drie jaar 
voor op de wettelijke eis;
- de JGZ werkt mee aan een project pre-
natale zorg samen met verloskundigen en 
ziekenhuizen. Dit project ondersteunt jon-
ge ouders en ouders van een eerste kind 
bij hun voorbereiding op de nieuwe ge-
zinssituatie, met als uiteindelijk doel de 
best mogelijke condities voor de opvoe-
ding en ontwikkeling van het kind. 
Beide jaarverslagen zijn terug te vinden 
op de website van de gemeente Velsen 
onder digitaal loket / zorg en welzijn / 
jeugdgezondheidszorg

Losloopterrein Hagelingerweg 
terug in oude staat
De gemeente Velsen brengt het hon-
denlosloopterrein aan de Hagelinger-
weg terug in oude staat. Er waren veel 
bezwaren gerezen tegen de geplande 
veranderingen. 

De gemeente Velsen gebruikt een deel 
van het hondenlosloopterrein aan de Ha-
gelingerweg tijdelijk als baggerdepot. Er 
ligt bagger die vrijkwam bij werkzaamhe-
den in Velserbroek. Het idee was om het 
terrein deels in te richten als speelterrein 
voor kinderen en deels als hondenlos-
loopplaats. 

Die ideeën riepen dermate veel reacties 
op, dat de gemeente heeft besloten de 
herinrichtingsplannen te laten varen. De 
bezuinigingen waar Velsen de komen-

de jaren voor staat, spelen daar ook een 
rol in. De gemeente vindt het onverstan-
dig om geld uit te geven aan plannen die 
zo omstreden lijken te zijn. 

Het terrein wordt nu in twee fasen in de 
oude staat teruggebracht. In september 
wordt de liggende bagger vlakgemaakt 
en ingezaaid. Het deel van het terrein dat 
momenteel nog als losloopveld wordt ge-
bruikt, blijft voorlopig zoals het nu is. Als 
het eerste deel weer als losloopplaats in 
gebruik kan worden genomen, wordt het 
andere deel van het terrein ook opge-
hoogd en ingezaaid. Uiteindelijk komt het 
totale terrein dan op hetzelfde niveau te 
liggen en kan iedereen er weer terecht – 
met en zonder hond. 

Vanaf het Forteiland zwaaien vrijwilligers en medewerkers van Havenfestival en Sail de 
schepen uit. De gemeente Velsen had op maandag 23 augustus een gezellige bijeen-
komst voor hen georganiseerd. Hier passeert één van de kopstukken van Tall Ships: de 
Sedov. (Foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe plannen nieuwbouw 
Trompstraat Hoogeberg

De gemeente Velsen ontwerpt samen 
met Woningbedrijf Velsen nieuwbouw 
voor de Trompstraat in IJmuiden. Het 
voorontwerp bestemmingsplan is nu  
aangepast na reacties uit de omge-
ving. Op het ontwerp bestemmings-
plan is ook nog inspraak mogelijk.

Op de plek van het oude zwembad De 
Hoogeberg in IJmuiden komen wonin-
gen, in het gebouw van het voormali-
ge Gas- en Waterleidingsbedrijf komen 
zorgwoningen en er komt een bedrijfs-
gebouw. De plannen daarvoor stonden in 
een voorontwerp bestemmingsplan. Om-
wonenden hebben daar reacties op gege-
ven, wat heeft geleid tot een aantal aan-
passingen. Een en ander is terug te lezen 
in een inspraakrapportage. 

In de nieuwe plannen wordt het bedrijfs-

gebouw kleiner, zodat het wat verder van 
de woningen in de Kortenaerstraat komt 
te staan. De parkeerplaatsen die vroeger 
bij het zwembad hoorden, worden ver-
plaatst, maar verdwijnen niet. De inrich-
ting van de speelplaatsen wordt te zijner 
tijd in overleg met de buurtbewoners be-
paald.

Het College van burgemeester en wet-
houders is akkoord gegaan met het nieu-
we ontwerp bestemmingsplan. Nadat de 
aanpassingen in de tekeningen zijn ver-
werkt, volgt een nieuwe inspraakronde; 
daarover volgt nog nader bericht. Dege-
nen die op het vorige ontwerp bestem-
mingsplan hebben gereageerd, krijgen de 
inspraakrapportage toegestuurd. 

Tekening: Zuidgevel Trompstraat, voorlo-
pig ontwerp (bron: Woningbedrijf Velsen)

Tall Ships uitgezwaaid
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Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-170-2010  Wijkermeerweg ong. te Velsen-Noord; 

het oprichten van een fiets/voetgangers-
brug

BP-171-2010  Plein 1945 nr. 6 te IJmuiden; het veranderen 
van de achtergevel van een winkel

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-190-2010  J. Paxtonstraat 115 te Velserbroek; het 

plaatsen van een overkapping
BL-191-2010  Terrasweg 48 te Santpoort-Noord, het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-192-2010  Aardbeienvlak 11 te IJmuiden; het legali-
seren van een berging

BL-193-2010  Lange Sloot 21 te Velserbroek; het 
oprichten van een berging

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 2 sep-
tember 2010.
BL-190-2010  J. Paxtonstraat 115 te Velserbroek; het 

plaatsen van een overkapping
BL-191-2010  Terrasweg 48 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

AANVRAGEN EVENEMENTEN

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

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

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Minister van Houtenlaan 10 1 lindeboom 
Hagelingerweg 16/18 1 naaldboom 
Driehuizerkerkweg ong. 2 eiken 
(t.o. no. 19 en naast no. 2) 
Middenduinerweg ong. 1 kastanjeboom  
(naast no. 81)
Duin- en Kruidbergweg ong. 1 kastanjeboom 
(naast no. 52)
Wolff en Dekenlaan ong. 8 populieren
(sportpark Driehuis)
Saturnusstraat 17 1 berk 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
24 augustus 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

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

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

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

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

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

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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BL-192-2010  Aardbeienvlak 11 te IJmuiden; het legali-
seren van een berging

BL-193-2010  Lange Sloot 21 te Velserbroek; het 
oprichten van een berging

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

BP-171-2010  Plein 1945 nr. 6 te IJmuiden; het veran-
deren van de achtergevel van een winkel

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-184-2010  Dokweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 

van een reclamebord
BL-188-2010  Stelling 52 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een berging
BP-192-2009  Amsterdamseweg 81 te Velsen-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel begane grond 
en 1e verdieping)

PS-23-2010  De Lumeystraat 11 te IJmuiden; verzoek 
ontheffing voor hondentrimsalon aan huis

PS-24-2010  Duin- en Kruidbergerweg 89 te 
Santpoort-Noord; verzoek ontheffing 
t.b.v. parkeren op het weiland

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 27 augustus t/m 7 oktober 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 

adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERPBESLUIT
MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te 
verlenen voor:
MO-12-2010  Driehuizerkerkweg 138 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking hebben
op het ontwerpbesluit bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 27 augustus t/m 7 oktober 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-167-2010  Molenveltlaan 26 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-189-2010  Engels Gras 17 te Velserbroek; het plaatsen

van een dakkapel (voorgevel)
BP-83-2010  Kennemerlaan 77 te IJmuiden; het plaatsen

van een afzuigpijp
BP-84-2010  Kennemerlaan 77 te IJmuiden; het veran-

deren van de achtergevel
BP-104-2010  Groeneweg 64 te IJmuiden; het veranderen

en vergroten van de 1e en 2e verdieping 
van een woning

BP-136-2010  Hagelingerweg 36 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een overkapping/
rookruimte

BP-155-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het vergroten van traforuimte HVS 22 bij 
de Sinterfabriek (Vak 2C)

BP-163-2010  Zeilmakerstraat 60 te Velserbroek; het 
plaatsen van een zeecontainer (tijdelijk)

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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-107-2010  Linie 28 te Velserbroek; het plaatsen van 

een portocabin en een hekwerk

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-86-2010  Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 

het slopen van een berging en dakbeschot
(woning)

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

MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-11-2010  Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het 

vervangen van dakpannen (gemeentelijk 
monument)

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

Vrijdag 27 augustus
Velserbroekloop. De start 
(19.30 uur) is vanaf het Polder-
huis in Velserbroek.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Keko Yoma en Zibabu. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 augustus
Kinder rommelmarkt inde 
‘groen driehoek, tussen de Drie-
huizerkerkweg, Schaepmanlaan 
en P.C. Hooftlaan. Van 8.00 tot 
12.00 uur.
Oude-spullenmarkt van 09.30 
tot 12.30 uur in het Solidariteits-
gebouw, Eenhoornstraat 4 IJmui-
den.
Rommelmarkt op Kennemer-
plein in IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of St. 

Donderdag 26 augustus

Zomerexpositie bij Ruïne van 
Brederode tot zondag 5 sep-
tember. Zie ook beeldentuin-
santpoort.nl
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: 24.00-04.00 uur 
LOS! Toegang 5,-, vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis.

Bavokerk Haarlem. Van 13.15 tot 
13.45 uur het Kennemer Koper-
kwartet.
Iftar maaltijd in De Dwarslig-
ger, Planetenweg 338. Aanvang 
20.45 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: 90’s Now. 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. Café: Kelvinators. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 29 augustus
Expositie Cees Heuvel bij Par-
terre, Torenstraat 7 in Velsen-
Zuid. Expositie is te zien tot en 
met 26 september.
Snuffelmarkt van 10.00 tot 16.00 
uur Roemer Visscherstrat en 
Roskamstraat Haarlem-Noord.
Rondrit Corus Stoom IJmuiden. 
Vertrek 10.45 uur van station Vel-
serbosch. Kosten 5,-, kinderen t/
m 12 jr. 3,-.

Forteiland geopend ter gele-
genheid van de Stellingmaand. 
De afvaarten zijn om 11.00, 13.00 
en 15.00 uur. Terugtocht om 
13.15, 15.15 en 17.15 uur. Reser-
veren via 0255-511676 of www.
ijmuidenserondvaart.nl of info@
ijmuidenserondvaart.nl.
Oecumenische viering in de 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 
Heemskerk. Aanvang 15.15 uur.

Dinsdag 31 augustus

CD-presentatie Simone Snel 
en Peter Schram in café De Hal-
ve Maan in Santpoort. Aanvang 
20.00 uur.

Woensdag 1 september

Kindermiddag bij de Baptisten 
Gemeente IJmuiden, Eemstraat 
in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.

Lezing door twee genomineer-
den van de Academica Debu-
tantenprijs, Ellen Heijmerikx en 
Michiel Klein Nulent in de Cen-
trale Bibiotheek IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 2 september

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Jacqueline Govaert 
(try-out) 21.00 uur. Voorstelling 
is uitverkocht. 24.00-04.00 uur 
LOS! Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Zat, cd-
presentatie. 22.30 uur. Toegang 
gratis.Bel 0255-533900

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900


