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IJmuiden - Sinds een aantal jaren houdt de IJmuider
Reddingsbrigade in de zomer verenigingsavonden op
het IJmuiderstrand. Op deze avonden wordt door de instructeurs van het zwembad
en strandploegleden op een
ontspannen manier gewerkt
aan de conditie.
Vorige week vrijdag kwam een
aantal leden van het nationale Life Saving Team naar het
strand. Zo’n team bestaat uit zes
leden van verschillende brigades
in Nederland. Zij nemen het op
tegen teams uit de rest van de

wereld. Twee jaar geleden is Nederland bij het WK zevende geworden en vorig jaar tijdens het
EK zelfs derde. In september van
dit jaar zal het WK in Montpellier (Frankrijk) gehouden worden
en zullen zij hun zevende plaats
proberen te verbeteren.
De IJmuider Reddingsbrigade doet op dit moment nog niet
mee aan de wedstrijden, maar
na vrijdagavond zijn er wel plannen om hiervoor een team te
vormen. Die avond kwam Jeroen Koster, de organisator van
de clinics, met zijn collega’s naar
de post De Waecker en heeft de
redders de eerste kneepjes van

het Life Saving-vak geleerd. De
IJRB’ers moesten drie onderdelen doen, waarbij snelheid, handigheid en een goede conditie
van belang waren. Fanatiek werd
er door de leden meegedaan en
na twee uur kon tevreden de
douche opgezocht worden.
Met een hapje en een drankje
werd de avond nog eens doorgenomen en het bleek dat een
ieder het erg naar zijn zin had
gehad. Jeroen en zijn groep komen dit jaar ook nog een clinic
geven in het zwembad. Zij doen
dit net als alle andere brigadeleden vrijwillig. (foto: Ko van Leeuwen)

Buurtbus door Santpoort
Velsen - Buurtbus 481 rijdt
met ingang van deze week
volgens
een
gewijzigde
dienstregeling. Hierdoor verwachten de Buurtbusvereniging, Connexxion en de Provincie Noord-Holland meer
bewoners van Santpoort een
aantrekkelijke, kleinschalige
vorm van openbaar vervoer te
bieden.
Met de buurtbus is inmiddels
bijna een jaar ervaring opgedaan. Uitgangspunt voor de route vormde toen de opgeheven
lijn 81. Delen van het gekozen
traject in Santpoort-Zuid hebben
echter zo weinig in- en uitstappers opgeleverd, dat nu is besloten de route naar het noorden te verleggen. Daarbij worden station Santpoort-Noord
en de woon- en winkelgebieden langs de Valckenhoeflaan,
Burgemeester Weertsplantsoen,

Hagelingerweg en Broekbergenlaan aangedaan.
Het uitbreiden van de route in
Santpoort-Noord gaat ten koste
van de haltes op de Middenduinerweg en de Velserhooftlaan en
de lus die werd gereden via de
Alberdingk Thijmlaan, Duinlust-

parkweg en Van Ewijckweg. De
route in Bloemendaal en Santpoort-Zuid gaat nu over de Van
Dalenlaan, langs station Santpoort-Zuid, via de Duinweg of
Duivelslaan en Brederoodseweg
naar station Santpoort-Noord.
In Overveen is de route door de
Vrijburglaan vervallen en rijdt
de buurtbus voortaan over de
Willem de Zwijgerlaan (en de
Dompvloedslaan) naar Bloemendaal en verder.
Op de halte Brouwerskolkweg
bij het Ramplaankwartier kan
voortaan een uur eerder worden
opgestapt (om 7.09 uur).
Bij het aanpassen van de haltetijden op de route zijn wijzigingen opgetreden die enige minuten afwijken van de voorgaande
situatie. Informatie over de nieuwe dienstregeling van Buurtbus
481 is te vinden op de website www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl. (foto: Buurtbus)

FESTIVAL

IJMUIDEN

Jongens aangehouden
na inbraak in auto’s
Velsen - De politie heeft vorige week woensdagmorgen, rond
04.30 uur twee jongens uit Beverwijk van 16 en 17 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van de
diefstal van navigatieapparatuur
uit diverse auto’s in de omgeving van de Van den Vondellaan

in Driehuis. De politie trof de jongens lopend aan in de omgeving
van het Pontplein. In een tas, die
de twee jongens bij zich hadden,
werden drie TomTom’s aangetroffen en deze zijn in beslag genomen. De verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Verkeersongeval
met letsel op Halkade
IJmuiden - Afgelopen zondagmiddag omstreeks 16.30 uur
werd een 71-jarige voetganger
uit Heemstede door een automobilist geschept op de Halkade in IJmuiden. Vermoedelijk be-

moeilijkte noodweer het zicht
voor beide weggebruikers. Het
slachtoffer is met een hoofdwond en armletsel naar het ziekenhuis gebracht. (foto: Ko van
Leeuwen)
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Nieuw: Le Grande
MoJo’s Challenge
IJmuiden - MoJo’s is op zoek
naar kilometervreters die zin hebben in een uitdagende puzzeltocht
door de regio. Zij kunnen zich inschrijven voor de eerste editie van
Le Grande MoJo’s Challenge op
zaterdag 20 september. Begin- en
eindpunt is het Kennemerplein,
vlakbij de bekende horecazaak
aan de Kennemerlaan. Alle soorten auto’s zijn welkom!
In Beverwijk is de Notelle Challenge al jaren een begrip. Aangestoken door het succes aan de andere kant van het kanaal, besloten
MoJo’s-eigenaar Jordy de Kort en
ondernemer Marcel Vellema de
puzzeltocht ook in IJmuiden te organiseren. Dat gebeurt in goed
overleg met Steff van der Zon van
Notelle Bar.
De initiatiefnemers van Le Grande MoJo’s Challenge benadrukken dat het niet gaat om snelheid,

maar om het juist beantwoorden
van de vragen die tijdens de puzzeltocht worden gesteld. De winnaars gaan naar huis met een
mooie prijs en dat geldt ook voor
de pechvogel van de dag en de
best geklede inzittenden.
Le Grande MoJo’s Challenge start
op zaterdag 20 september om
12.00 uur. De eerste auto’s vertrekken om 13.00 uur en worden
rond 16.00 uur terugverwacht in
IJmuiden. Nadat de deelnemers
hun auto hebben geparkeerd op
het Kennemerplein barst in MoJo’s een feest los met muziek van
de Rebellies en DJ Friso.
Deelname kost 35 euro per persoon (inclusief barbecue). Inschrijven kan via www.mojosijmuiden.nl of door een formulier
op te halen bij MoJo’s. Alle deelnemers zijn verplicht een vrijwaringsformulier te ondertekenen.

Begin met ‘Aqua Fit &
Slank’ in Heerenduinen
IJmuiden - ‘Niet langer hangen op de bank, maar begin met
Aqua Fit & Slank’. Onder dit motto wil Cor Speelman, manager van
zwembad De Heerenduinen, deze
nieuwe cursus die op dinsdag,16
september van start gaat, onder
de aandacht brengen. ,,In nauwe
samenwerking met SportPlazaClub Velsen, die op de bovenverdieping van het zwembad is gehuisvest, en met een voedingsdeskundige hebben we deze cursus
Aqua Fit & Slank opgezet. Met deze cursus hebben wij een complete aanpak ontwikkeld om de twee
belangrijkste componenten van
een gezonde leefstijl in één pakket aan te bieden: voeding en beweging’’ licht Cor toe.
,,Wij zien hier in het zwembad
regelmatig mensen met serieus overgewicht die wat baantjes
zwemmen, maar daarmee alleen
kom je niet van je overtollige kilo’s
af. Wat ik al eerder zei, beweging
en voeding zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden als je op termijn
slanker en fitter wilt blijven en ook
je levenshouding zou moeten veranderen. Daarom begeleidt een
voedingsdeskundige de cursisten,
zowel individueel als in groepssessies om het eetpatroon aan te passen en om gezonder te leven en te

eten’’, vervolgt Cor.
,,Eigenlijk bestaat de cursus uit
drie onderdelen’’, gaat hij verder. ,,De begeleiding door de voedingsdeskundige, een ‘nat’-programma in het zwembad en een
‘droog’-programma in de sportschool. Al naar gelang van zijn
of haar voorkeur heeft een cursist ook nog de mogelijkheid om
meer tijd in het water door te brengen of om meer te trainen in de
sportschool. Naar onze mening zal
het beste resultaat worden bereikt
als men gedurende dertien weken
minimaal drie maal per week deelneemt, maar vijf keer per week
wordt aanbevolen’’. Kort samengevat ziet dit totaalpakket er als volgt
uit: tien groepslessen door de voedingsdeskundige en drie individuele gesprekken, 13 groepslessen
Aqua Fit & Slank in het zwembad,
13 weken onbeperkte deelname
aan aquasportlessen en banenzwemmen en een tienrittenkaart
voor SportPlazaClub. De kosten
voor dit omvangrijke totaalpakket
bedragen 349,- euro. Op woensdagavond, 27 augustus, wordt
vanaf 19:30 uur een voorlichtingsavond gehouden voor belangstellenden. Aanmelden kan die avond
gewoon bij de receptie. Zie ook
www.zwembadvelsen.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
De bijna 43 meter hoge watertoren aan de Evertsenstraat is
voor de IJmuidenaren een vast
herkenningpunt. Samen met
een filtergebouw en een pompgebouw vormde de watertoren een drinkwatercomplex dat
in 1914-1915 werd gebouwd in
opdracht van de gemeente Velsen. Het drinkwater werd opgepompt uit elf putten op het omliggende terrein. Het complex lag
centraal tussen IJmuiden (het
tegenwoordige Oud-IJmuiden)
en Velseroord (IJmuiden-Oost),
en was gebouwd op de restanten van de Adrichemmerduinen,
een duinenrij ten oosten van de

voormalige duinvlakte Breesaap.
In 1917 opende Velsen haar eigen gemeentelijke waterleidingbedrijf. In de jaren dertig werd
de drinkwatervoorziening overgedragen aan de PWN. In 1937
werd de waterwinning vanuit de
putten gestopt. Vanaf het midden van de jaren tachtig was de
toren ook verder niet meer nodig
voor de drinkwatervoorziening.
In 2000 kreeg de gemeente Velsen het complex weer in handen.
Door achterstallig onderhoud
en vandalisme was het complex behoorlijk vervallen. Vanaf 2009 werd het complex deels
gesloopt en deels omgebouwd.
De markante toren, hier badend
in avondrood, is omgebouwd tot
een woontoren met appartementen. Het filtergebouw huisvest nu
een huisartsenpraktijk. De toren
mag dan een typisch IJmuidens
beeld zijn, maar is niet helemaal
uniek. Aan de Reggestraat in Almelo staat z’n jongere broertje.

Rectificatie winnaars
puzzel Tour de France
IJmuiden - Per abuis zijn twee namen van winnaars van de Tour de
France-puzzel verwisseld. De juiste uitslag moet zijn: De hoofdprijs,
een Raleigh Strike Yellow damesfiets aangeboden door A. Donker
Rijwiel en Scooter palace, is gewonnen door mevrouw J. Kemp-Neijboer uit IJmuiden (foto) en de derde prijs, een visschotel ter waarde van 30 euro van Vishandel Molenaar, is gewonnen door mevrouw
T. Kulderij uit IJmuiden.
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Voetbalclinci bij VSV op
Sportpark De Hofgeest. Van
14.00 tot 16.30 uur.
Velsen Night Skate, Kennemerlaan IJmuiden. Van 19.30
tot 22.30 uur.

Donderdag
28 augustus

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

sestraatweg 201 in SantpoortZuid. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeekschuur,
tegenover molen De Zandhaas in Santpoort-Noord. Tussen 14.00 en 16.00 uur begint
elk half uur een nieuw verhaal,
soms zelfs met muziek. Zie ook
www.molendezandhaas.

Vrijdag

Zondag

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en
‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.
zeehavenmuseum.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Akoestisch live optreden
Fred Koridon in de Zeewegbar Centraal, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. Om
17.00 uur barbecue. Meer info
@FB Zeewegbar Centraal.
SC Telstar-Achilles’29. Aanvang 20.00 uur.
Vleermuisexcursie op Landgoed Elswout. Zie ook www.npzuidkennemerland.nl.

Startzondag van de Regio
Delta. Vrijwilligers, parochianen
en pastores vieren het begin
van een nieuw werkjaar. Aanvang 10.30 uur in De Naaldkerk
in Santpoort-Noord.
Braderie op de Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee.
Van 11.00 tot 18.00 uur. En van
11.00 tot 16.00 uur oldtimershow.
Open huis Kunstencentrum
Velsen, P.J. Troelstraweg 20
IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en
‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.
zeehavenmuseum.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Rondleiding in het weekend op afspraak. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in
de Engelmunduskerk. Geopend
van 13.00 tot 16.00 uur.
Optreden Sjaak Verkade met
Dumo, Harold en clownsdua De
Mikkies in Speeltuin Zeewijk,
Orionweg 700 IJmuiden. Speeltuin is vanaf 13.00 geopend.

Donderdag
21 augustus

22 augustus

Zaterdag
23 augustus

Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden. Van 09.00
tot 17.00 uur.
Mysteryland op De Groene
Weelde (voormalig Floriadeterrein in de haarlemmermeer).
Van 11.00 tot 23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en
‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.
zeehavenmuseum. ‘Motorendraaidag’.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Zomeren op de
Buitenplaats’, hedendaagse follies in de stijltuinen. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Workshop schilderen in de open
lucht door docente Lottie Buit
met rondleiding en luxe picknick. Van 11.00-16.00 uur. Opgeven via lottiebuit@planet.nl.
Rondleiding in het weekend
op afspraak. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor arrangementen.
Zomerexpositie van de Haarlemse Gosia Bolwijn Wiese in
de Engelmunduskerk. Geopend
van 13.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij Santpoorts Belang in de Poorterszaal van ‘t
Brederode Huys, Bloemendaal-

24 augustus

Dinsdag
26 augustus

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.

Woensdag
27 augustus

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’ en
‘Vuurtorens Belicht’. Zie www.
zeehavenmuseum.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen, van 14.00 tot
16.00 uur, voor kinderen van
4 tot 8 jaar. Opgeven: carla_
schut@hotmail.nl.

Dubbele expositie van Let
Zomerplaag en Gerda Weijerman in ‘t Brederode Huys, Vereniging Santpoorts Belang,
Bloemendaalsestraatweg 201
Santpoort-Zuid. Bezichtigingstijden: maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.
Expositie is te zien tot 4 oktober.
Trendavond bij Jacky Hart en
Bij Bo, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. De
toegang is gratis.

Voetbalclinic
bij VSV
Velserbroek - Woensdag 27 augustus wordt van 14.00 tot 16.30
uur bij VSV een voetbalclinic gehouden. De clinic wordt georganiseerd voor de jeugd (tussen
5 en 12 jaar oud) die nog niet
voetbalt en dat graag een keer
wil proberen én voor de voetballende jeugd die na hun vakantie weer zin heeft om een balletje te trappen met hun vrienden en vriendinnen. Deelnemers
worden die middag opgevangen door de enthousiaste trainers. De clinic wordt gehouden
op Sportpark De Hofgeest, Hofgeesterweg 14. Deelname is gratis.

Jubilerende vrijwilligers
bij De Veilige Haven
IJmuiden - Corrie Boot is al 20
jaar vrijwilliger bij Speeltuin De
Veilige Haven. Naast de werkzaamheden die zij voor de speeltuin doet als penningmeester,
is zij elke dag in de speeltuin te
vinden. Zo runt zij samen met alle andere vrijwilligers het winkeltje en houdt zij zich bezig met
het reilen en zeilen van de speeltuin.
Secretaris Ina Zijl en voorzitter Herman van der Maden zetten zich beide al 25 jaar in voor
de speeltuin De Veilige Haven.
In 1989 namen zij beide zitting in het bestuur en stonden
toen voor een grote uitdaging.
De speeltuin was totaal verwaarloosd en bij alle toestellen had
de tand des tijds toegeslagen.
Mede door de inzet van Ina en
Herman werd de speeltuin gerenoveerd met allerlei nieuwe
speeltoestellen, klimheuvels, een
speelboot en een kinderboerde-

rij. Deze renovatie werd begin jaren ‘90 afgerond.
Na de renovatie van de speeltuin stond het bestuur voor de
volgende grote uitdaging: een
nieuw verenigingsgebouw. Dit
gebouw werd in 1995 betrokken. De renovatie en het nieuwe gebouw hebben de speeltuin
tot een succes gemaakt. Aan het
begin had de speeltuin rond de
15.000 bezoekers per jaar, nu
trekt de speeltuin 60.000 bezoekers. Ondertussen is de speeltuin uitgebreid met vele nieuwe
en uitdagende speeltoestellen.
Speeltuin De Veilige Haven is
trots dat Herman, Ina en Corrie zich al jaren inzetten. Mede
door deze supervrijwilligers is
de speeltuin nog steeds springlevend. Voor dit gegeven zijn zij
tijdens een bestuursvergadering
in het zonnetje gezet. Op de foto
vanaf links: Ina Zijl, Corrie Boot,
Herman van der Maden.

Bunkerwandeling
IJmuiden - Een bunkerrondleiding van de Stichting WN2000
is een ontdekkingstocht langs
de bunkers van de kustbatterij Heerenduin en luchtdoelbatterij Olmen. Tijdens zo’n rondleiding vertelt een ervaren gids
van Stichting WN2000 u tal van
wetenswaardigheden over de
bouw, het verblijf en het gebruik
van de bunkers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij worden
u onderweg foto’s en tekeningen
getoond hoe de bunkers er ooit
uit hebben gezien. Natuurlijk
krijgt u alle gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Rondleidingen zijn het hele jaar
mogelijk, in de zomermaanden
op vaste data (zowel de woensdagavonden als in de weekenden). Voor meer informatie, data en tijden bezoekt u de website www.WN2000.nl of www.
BunkerMuseum.nl. Woensdagavondrondleidingen: zomerperiode, elke woensdag aanvang
19.00 uur. Zondagmiddagrondleidingen, museumrondleidingen en familierondleidingen: informatie en data via www.BunkerMuseum.nl. Reserveren is
verplicht voor alle rondleidingen.
Boeken vindt plaats via de website.

Gewiekste Verhalen
bij molen De Zandhaas
Santpoort-Noord - Op 23 augustus vindt, zoals elke zaterdag in augustus, in de Bosbeekschuur bij molen de Zandhaas
aan de Wüstelaan 83 van 14.00
tot 16.00 uur een uniek verteltheateroptreden plaats. Deze
keer uitgevoerd door twee ervaren rasvertellers: Desiree Hornikx van verteltheater Friponne
en Marieke van den Houten van
vertelbedrijf Kom op verhaal.
Marieke heeft zich vanuit haar
vakgebied Dramatische Expressie ontwikkeld tot professioneel verteller, is deeltijdheks bij

bezoekerscentrum De Hoep in
Castricum en werkt als beroepsacteur bij communicatietrainingen. Desiree zat in een cabaretgroep met acht vrouwen, maakte
vervolgens kindertheater en daar
uit voort vloeiden de verhalen…
sprookjes, mythen en sagen uit
de hele wereld voor mensenkinderen van 4 tot 104 jaar. Dit evenement maakt deel uit van een
zomerinitiatief van Stichting Vertelkunst Haarlem. De toegang is
gratis, een vrijwillige bijdrage na
afloop wordt zeer op prijs gesteld.

9

TELSTAR ✩ NIEUWS

21 augustus 2014

Michel Vonk: ‘Fysiek moet het nog beter’
In de eerste competitieweek
verloren we nipt van Jong
Ajax en Roda JC. Op zich
niets om ons voor te schamen, maar er had meer in
gezeten.
Tegen Jong Ajax, met de WKgangers Cillessen en Veltman in
de basis, toonden we als ploeg
te veel ontzag. Tegen Roda JC
bleek dat we ons goed hadden
hersteld van de nederlaag een
paar dagen eerder. We toonden
veel lef en hebben Roda JC het
leven in de eerste helft zuur gemaakt. Er werden goede kansen
gecreëerd en we hadden meer

goals moeten maken dan die
ene van Jonathan Kindermans.
In de tweede helft was het voetbal van onze kant minder. We
leden meer balverlies en gaven
de tegenstander het gevoel dat
er meer in zat. Dat gevoel hebben ze optimaal benut door vlak
voor tijd de winnende treffer te
scoren.
Na de eerste competitiewedstrijden ging onze aandacht uit naar
twee spelers die geblesseerd
uitvielen: Anmar Almubaraki
en Anthony Correia. Het herstel
van Anmar verloopt voorspoedig, maar voor onze aanvoerder

is het afwachten. Zijn kruisband
lijkt ernstig beschadigd te zijn.
We weten pas over een aantal weken hoe het er voor staat.
De vele steunbetuigingen hebben hem goed gedaan en sterken Anthony in de gedachte dat
hij later dit seizoen kan terugkeren op het veld. Dat zou geweldig zijn, want een speler als Anthony kan iedere trainer in zijn
team gebruiken.
Tegen Achilles ’29, onze tegenstander van vanavond, hopen
we de goede lijn door te kunnen
trekken en de punten in Velsen
te houden. Als we net zo spelen

als in de eerste helft tegen Roda JC, dan maken we een goede kans. Ten opzichte van die
wedstrijd verwacht ik geen grote wijzigingen door te hoeven
voeren. Fysiek moet het bij ons
nog beter, zodat we het langer
volhouden. In deze competitie
komt het vooral op de eindfase
aan. Op dat gebied zijn we nu
twee keer afgetroefd. Dat mag
ons niet nog eens gebeuren.
Wij hopen vrijdag op de eerste
punten van het seizoen. Ik was
vorige week aangenaam verrast
door het enthousiasme van het
publiek. Zij verdienen een mooi
resultaat! Wij gaan ervoor.

Tissoudali tekent contract Achilles ‘29
Telstar heeft Tarik Tissoudali voor
drie seizoenen aan zich gebonden. De rappe buitenspeler is
al sinds het begin van de voorbereiding actief voor de Witte Leeuwen. In zijn eerste weken liet Tissoudali een sterke
indruk achter waarna Michel
Vonk hem besloot een contract
aan te bieden. “Wij zijn erg blij
dat we iemand met zijn kwaliteiten aan ons hebben kunnen bin-

Verdien een vrijkaart
Telstar-aanvoerder Anthony Correia heeft alle supporters van Telstar genomineerd om mee te doen aan
de AlsBucketChallenge.
Wie het filmpje op Facebook
zet en SC Telstar in het bericht tagt, kan bij het secretariaat een gratis kaartje ophalen
voor de wedstrijd tegen Achilles ’29 (oosttribune). Dit geldt

ook voor iedereen die zijn of
haar oude voetbalschoen inlevert voor de actie van Achilles ’29-aanvoerder Daniël van
Straaten. De schoenen worden door de stichting Boots for
Africa ingezameld en ter beschikking gesteld aan projecten in Afrika. Kinderen spelen
daar meestal op blote voeten
omdat schoenen simpelweg te
duur zijn.

Jeugd RKVV Velsen wint
Johan Neeskens Cup
Driehuis - De start van het voetbalseizoen 2014/2015 was voor
RKVV Velsen F1 en E1 net als vorig seizoen tijdens een toernooi in
Heemstede op het complex van
RCH.
De deelnemende verenigingen
waren AFC ‘34 (Alkmaar), Hoofddorp, Velsen en RCH. De resultaten van F1 en E1 zouden bij elkaar worden opgeteld. RKVV Velsen begon als titelverdediger aan
het toernooi, aangezien vorig jaar
de Johan Neeskens Cup werd gewonnen.
Velsen F1 startte tegen RCH F1, dit
bleek geen serieuze tegenstander.
De eindstand was maar liefst 110. Velsen E1 had het duidelijk wat

lastiger in hun openingswedstrijd
tegen RCH E1, de tegenstander
werd weliswaar onder druk gezet maar doelpunten bleven aanvankelijk uit. Vlak voor rust scoorde Velsen E1 toch een treffer, gevolgd door nog twee doelpunten
in de tweede helft, eindstand 3-0.
Beide teams van Velsen bereikten
zodoende de finale.
Velsen F1 zou spelen tegen Hoofddorp F1, zij hadden ruimschoots
van AFC ‘34 F1 gewonnen. Ook in
de finale bleek Hoofddorp F1 over
een goed team te beschikken, Velsen F1 kwam er niet aan te pas en
verloor met 2-0. De druk lag nu bij
Velsen E1, in hun finale tegen AFC
‘34 E1 moest worden gewonnen

den. Tarik heeft in de voorbereiding de kans gekregen een contract te verdienen en deze kans
heeft hij gegrepen. Wij hebben
er vertrouwen in dat Tarik zich
bij ons kan door ontwikkelen tot
een prima speler.’’ Tissoudali (21)
maakte in de zomer de overstap
van de amateurs van Sparta Nijkerk naar Telstar. Eerder speelde
hij voor DWS, Young Boys en Argon.

Blessure Correia
Uit een MRI-scan is gebleken dat Anthony Correia letsel heeft opgelopen aan één
van zijn kruisbanden.
Op dit moment wordt bekeken
hoe groot de schade precies is
en of een kijkoperatie noodzakelijk is. De aanvoerder, die bezig is aan zijn veertiende seizoen
bij Telstar, viel tijdens de eerste
competitiewedstrijd (tegen Jong
Ajax) geblesseerd uit. Correia
houdt zijn conditie op peil in de
trainingsruimte van CareworX.
om opnieuw de Johan Neeskens
Cup te winnen. Velsen E1 nam
het heft in handen en zette de tegenstander onder druk, AFC ‘34
E1 beschikte echter over handige voetballers en die gevaarlijk uit
de counters waren. De ruststand
was 0-0, ondanks het overwicht
van Velsen E1. Al snel in de tweede helft scoorde AFC ‘34 E1 0-1,
via een mooi afstandsschot in de
benedenhoek. Voor Velsen E1 het
sein er nog een schepje bovenop
te gooien. Lang moest het publiek
wachten op de gelijkmaker maar
vijf minuten voor tijd scoorde Hugo de Bie de verdiende gelijkmaker na goed doorzetten van Sam
Padmos. Het leek op een gelijkspel
te eindigen maar in de laatste minuut plaatste Benjamin Kroes met
een geweldig afstandsschot vanaf de zijkant de bal zomaar in het
doel. Dit betekende een 2-1 overwinning voor Velsen E1.

Achilles ’29 eindigde het eerste jaar in de Jupiler League
op de laatste plaats. De ploeg
is er veel aan gelegen om dit
seizoen hoger te eindigen.
Dan moet wel uit een ander
vaatje worden getapt, want
de eerste twee duels werden
verloren.
Trainer Francois Gesthuizen zag
aan het einde van vorig seizoen
acht spelers vertrekken en (tot
nu toe) vier nieuwkomers arriveren op Sportpark De Heikant.
Opvallendste namen in de selectie van Achilles ’29 zijn aanvaller
Rutger Worm (voormalig speler
van NEC en overgekomen van
het Thaise Chiangrai United) en
doelman Leon ter Wielen (PEC
Zwolle). De ploeg uit Groesbeek
speelt doorgaans in een klassieke 4-4-2-opstelling. Nieuwkomer Worm kampt met een spierblessure en moest de eerste
twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Achilles ’29 mét
Worm is zeker gevaarlijker dan
zonder de voormalige NEC’er.
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Nieuwe tentoonstelling
‘Bosranden’ in PVM

‘De Bonte
Middag’
Velsen-Zuid - Op zondag 31 augustus staat Buitenplaats Beeckestijn in het teken van kinderen.
Rondom de tentoonstelling ‘Zomeren op de buitenplaats’ organiseert Beeckestijn van 15.00 tot
16.00 uur voor kinderen vanaf 6
jaar ‘De Bonte Middag’ (toegang
gratis). ‘Zomeren op de buitenplaats’ is een tentoonstelling met
hedendaagse follies (wonderlijke bouwwerken) in de stijltuinen van Beeckestijn. Onder begeleiding van muziek wandelen de kinderen (en hun (groot)
ouders) langs een aantal kunstwerken van gerenommeerde
kunstenaars die zij speciaal voor
de tuinen van Beeckestijn hebben gemaakt. Tijdens de rondleiding worden de kinderen verrast
met een mooi verhaal, een grappig gedicht of een ijsje. Een verassende middag met een bont
gezelschap, voor de hele familie.
Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134, telefoon 0255-522877.
Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Klaverjassen
IJmuiden - Een avond in de
week ontspannen klaverjassen?
Dan bent u bij De Vier Azen aan
het goede adres. Zij spelen elke
dinsdagavond vanaf 19.45 uur in
gebouw Jan Ligthart, Eksterlaan
8 in IJmuiden. Geen koppelkaarten, 2.50 euro per week en elke
week een loterij. Opgeven kan bij
Carrie Nupoort, telefoonnummer
06-52811128 of mail naar: caro1947@outlook.

Bunkermuseum
IJmuiden - Aan de noordzijde
van de Badweg heeft de Stichting WN2000 in de daar aanwezige manschappenbunkers van batterij Heerenduin het Bunker Museum IJmuiden gevestigd. In dit
museum wordt de bezoekers getoond hoe zowel de Nederlandse bevolking als de Duitse bezetter de vijf zwarte jaren uit onze recente geschiedenis zijn doorgekomen. Het museum bestaat momenteel uit vijf expositiebunkers
en de Seehund expositie. Behalve
deze vijf expositiebunkers bevinden zich nog drie andere bunkers
op het terrein van het Bunker Museum. Deels zijn de bunkers verbonden met de loopgraven (zowel
verbindingsloopgraven als strijdloopgraven) en deels met wandelpaden. Op het terrein bevinden
zich voorts nog een origineel Duits
verbindingsloopgraaf, een aantal
strandversperringen en enkele andere overblijfselen uit de Tweede
Wereldoorlog. Het museum is geopend van mei tot en met oktober
op iedere eerste zondag van de
maand. Op afspraak is een bezoek
aan het museum het hele jaar mogelijk. Zie ook www.WN2000.nl of
www.BunkerMuseum.nl. Reserveren is verplicht.

Spaanse sfeer met tapas en Pintxos

Kruiten en Perron Zee
ook op Havenfestival

IJmuiden - Zaterdag 30 augustus presenteren grandcafé Kruiten en restaurant Perron Zee samen met grandcafé Valerius een
bijzondere proeverij in Spaanse
sfeer op het Havenfestival. Tussen
12.00 en 24.00 uur worden in de
Spaans aangeklede stand diverse
lekkernijen geserveerd zoals tapas, pintxos, huisgemaakte sangria
of een San Miguel biertje.
Naast de tapas komen Kruiten en
Perron Zee nu ook met pintxos.
Pintxos is een begrip in Spanje, het zijn kleine stokbroodjes
met diverse culinaire uitspattingen, waarmee Perron Zee graag
een nieuwe trend wil gaan zetten
in IJmuiden. In de kleine Spaanse barretjes kun je natuurlijk uren
genieten van de heerlijkste wijnen, bieren en sangria, dit alles tot je trek krijgt. Om de gasten vast te houden heeft een slimme caféhouder toentertijd pintxos
bedacht. Dit goedlopende concept in Spanje is zo aangeslagen dat eigenaresse Christine deze hapjes nu op eigen wijze gaat
introduceren op het Havenfestival
en vanaf oktober ook bij Kruiten/
Perron Zee op speciale pintxos
avonden. De organisatie voor de
pintxos avonden is nog volop bezig, maar de avonden worden gehouden elk eerste weekend van

de nieuwe maand. ,,Pintxos zijn
heel speciaal,’’ vertelt Marcella
van Deursen van grandcafé Kruiten. ,,Deze stokbroodjes worden
rijkelijk belegd met de spannendste combinaties die te verzinnen
zijn. Natuurlijk zijn het in principe
Spaanse hapjes, maar wij geven
er een IJmuidense twist aan, net
zoals we met de huidige tapasgerechten doen. Dat betekent
veel vis, maar ook vlees, Spaanse
hammen en kazen, salades, fruit
en nog veel meer. Dus ook voor
vegetariërs is er genoeg te kiezen.
Het leuke van pintxos is het ongedwongen samenzijn. Wij gaan de
pintxos doorlopend serveren vanaf vijf uur, borreltijd dus, op dienbladen waaruit je een hapje kunt
uitkiezen. Het is dus geen traditioneel tafelen. Uiteraard kunnen
er heerlijke Spaanse wijnen, bieren of een huisgemaakte sangria
worden besteld tijdens de Pinxtos-avonden. Voor ons zijn de
pintxos een manier om de tapasbeleving te verbreden. Wij hopen dat het bij onze gasten net zo
aanslaat als dat het bij ons doet.’’
Op zaterdag 30 augustus kan
men gaan voorproeven. Alle drie
de restaurants komen die dag
met leuke aanbiedingen en acties, dus loop de kraam op het
Havenfestival niet zomaar voorbij.

Lieve klanten, familie en vrienden van Juwelier Robin, Planetenweg
28, IJmuiden,
Heel erg bedankt voor alle lieve kaarten, bloemen, bonnen, flessen wijn
en andere reacties, echt te veel om op te noemen. Wij willen u ook bedanken dat u al die jaren onze klant heeft willen zijn, want dankzij u is
Juwelier Robin geworden wat het nu is.
Het zal wennen zijn, niet meer naar de winkel gaan! We hebben het al
die jaren met heel veel plezier gedaan en hopen dat u met net zoveel
plezier in onze winkel blijft komen, want Robin gaat gewoon door. Alleen met nieuwe eigenaren Ton en Sandra de Graaf die we heel veel
succes wensen.
Nogmaals hartelijk dank, Rob en Ineke Suijkerbuijk

Driehuis - Vanaf 7 september is
de aantrekkelijke tentoonstelling
‘Bosranden’ te zien en te beleven
in het Pieter Vermeulen Museum.
Het museum in Driehuis biedt iedereen vanaf 3 jaar de mogelijkheid om op speelse wijze meer te
weten te komen over de dieren
en planten die leven aan de randen van de Nederlandse bossen.
De tentoonstelling staat vol
met opgezette varianten van de
beesten die bij de bosranden leven; van egels en bosmuizen tot
vossen, dassen en reeën. Behalve dat deze dieren (van heel
dicht bij) te zien zijn, worden in
de tentoonstelling ook andere
zintuigen geprikkeld zoals bij het
geurenspel en het voelspel waar
je erachter komt dat boomstammen echt niet allemaal hetzelfde zijn.
Wie het telefoonspel speelt, zal
straks vogelgeluiden beter herkennen. Bezoekertjes die graag
door holen en gangen kruipen
kunnen terecht in de vele kruipdoor en sluipdoor gangetjes die
de expositie rijk is.
Bijzonder is het prachtige grote

diorama van reeën in de herfst
en reeën in de winter. Rondom
de diorama’s zijn diverse spellen die de verschillen tussen reeen, edelherten en damherten onder de aandacht brengen; Ontdek wat de spiegel van het hert
is en zoek het juiste gebit bij de
juiste schedel.
Om er zeker van te zijn dat er
geen onderdelen worden gemist,
heeft het museum weer een leuke speurtocht uitgezet. De tentoonstelling ‘Bosranden’ is to en
met 1 maart 2015 te bezoeken.
Zie ook www.pieter-vermeulenmuseum.nl.

Mode en musthaves

Trendavond bij
Jacky Hart en Bij Bo
IJmuiden – Donderdagavond
28 augustus, vanaf 20.00 uur,
houden modezaken Jacky Hart
Mode en Bij Bo aan de Kennemerlaan weer een bijzondere
trendavond. De entree is gratis
en u kunt gedurende de avond
zo binnenlopen.
We kunnen niet allemaal naar
Parijs om geïnspireerd te raken
door de nieuwste modetrends.
Maar gelukkig zijn Jacomien
Hart en haar dochter Bo daar
deze week wel geweest om anderen te inspireren en nieuwe
trends te laten zien. Op 28 augustus zal mode-ontwerpster
Marie-Heleen Hart, de zus van
Jacomien en de tante van Bo,
vertellen over haar vak. Waar
komt de inspiratie voor nieuwe
ontwerpen vandaan, hoe verloopt het productieproces, waar
wordt op gelet bij de styling en
natuurlijk laat zij de nieuwe najaarslijn van Helena Hart zien.

Door middel van modeflitsen
wordt gedurende de avond de
nieuwe collectie van Jacky Hart
Mode en Bij Bo geshowd. Het
hoeft niet alleen bij kijken te
blijven, want passen kan deze avond ook en modestylisten geven graag adviezen over
passende combinaties. En uiteraard worden bezoekers verwend met ‘bubbles en een bite’.
Bovendien laat Abelia Fleuristen zien hoe sfeervol de herfst
kan zijn.
Het volgende event is op zaterdag 27 september. Bent u geïnteresseerd in mode, dan zijn de
modeshows op maandag 29 en
dinsdag 30 september een aanrader. Voor meer informatie kan
men kijken op www.bijbo.nl of
www.jackyhart.nl. Houd ook facebook in de gaten voor leuke acties en schrijf u in voor de
nieuwsbrief zodat u niets hoeft
te missen.

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

exTra info

Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, Tel:0255-512725
Kids
Knutselcaravaan
Ouder & kind
Cursussen
Jazzdance kids
Jazzdance v.a. 12 jaar
Volwassenen
Bridge
Aerobics
Dames gym 1
dames gym 2
Rommelmarkt
Videowerkgroep
Wandelclub
Vrouwen van Velsen
Zelfmaak mode
Specials
Eetcafé
Koor Together
Soos de Babbelaar
Velserduin inloop
Taallessen
Intake Nederlandse les
Nederlands beginners
Nederlands licht gev.
Nederlands beg.
Nederlands leesclub gev.
kinderopvang
Fietsclub
Fiets les
Hobbyhuis
Crea
Crea
Darten
Tiffany
Cursussen
Orientaals dansen
Tekenen & Aquarel
Engels plus
Spaans gevorderden
Spaans opfris *
E.H.B.O.*
Yoga
Mindfullness
Italiaans koken

Wo
Di

13.30-15.30 € 2,00
01-10-2014
09.30-11.30 € 1,00 p.k. 02-09-2014

za
Di

10.00-11.00 € 91,50
18.00-19.00 € 91,50

06-09-2014 30 lessen
02-09-2014 30lessen o.v.

Vr
Di
Wo
Wo
Za
Do/vr.
Wo
Wo
Di

13.30-16.00
13.30-14.30
09.15-10.15
10.30-11.30
09.00-12.50
20.00-22.00
10.00-12.00
09.30-11.00
09.00-11.30

€ 3,50 p.k.
€ 22,50
€ 45,00
€ 45,00
€ 3,50 p.t.
€ 72,00
Gratis
Gratis
€ 20,00

05-09-2014
02-09-2014
03-09-2014
03-09-2014
11-10-2014
04-09-2014
03-09-2014
03-09-2014
01-10-2014

Vr
Di
Za
Do

17.45-20.00
19.00-20.30
19.00-21.30
14.00-16.00

€ 5,00
€ 1,00 p.k.
€ 1,00 p.k.
€ 3,50 p.k.

05-09-2014
02-09-2014 Tweewekelijks
06-09-2014 Tweewekelijks
18-09-2014

Ma
Di
Di
Do
Do

09.00-10.00
09.15-11.30
09.00-11.30
09.15-11.30
09.15-11.30

Enige ervaring verreist
18 lessen
40 lessen
40 lessen
Elke 2e za v.d. mnd
Inloop handwerken

01-09-2014
09-09-2014
09-09-2014
11-09-2014
12-09-2014

Di
Di

gratis
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 2.00 p.k.
14.00-15.00 gratis
12.00-13.00 € 30,00

Melden bij hr. Nieboer
10 lessen a €20,00
10 lessen a €20,00
10 lessen a €20,00
10 lessen a €20,00
tijdens de taallessen

oktober

10 lessen

Ma
Di
Do
Wo

12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00
19.00-21.30

€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,50 p.m.

01-09-2014 Excl. materiaal
02-09-2014 Excl. materiaal
04-09-2014
03-09-2014 Excl. materiaal

Ma
Do
Ma
Wo
Wo
Di
Ma
Ma
Do
Di

20.15-21.15
13.30-16.00
11.00-13.00
09.00-10.30
19.30-21.00
19.30-22.00
10.00-11.00
13.30-14.30
19.30-20.30
14.00-16.00

€ 45,00
€ 195,00
€ 98,50
€ 63,00
€ 75,50
€ 62,00
€ 116,00
€ 116,00
€ 50,00
€ 30,00

22-09-2014
18-09-2014
22-09-2014
24-09-2014
24-09-2014
oktober
15-09-2014
15-09-2014
25-09-2014
30-09-2014

12
28
12
10
12
6
35
35
10
5

Jongerencentrum Branding, Planetenweg 338, IJmuiden Tel:0255-512725
Tieners & Jongeren
Inloop ‘s middags
Inloop ‘s avonds
Filmavond
Huiswerkbegeleiding
Buurtsport Cruijffcourt
Young Ones Disco
GymBalSport

Di-do
Di-do
Do
Do
Wo
Vr
Vr

15.00-17.00
19.00-21.00
19.00-21.30
16.00-18.00
14.00-17.30
19.00-21.00
16.00-18.00

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 0,50
€ 1,00

augustus
augustus

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29,
Kinderen
Doe Mee
Wo 13.15-15.00
Timmerclub
Ma 15.45-17.15
Cook-it
Di
16.00-17.30
Cursussen
Capoeira
Do
16.00-17.00
Zumba Kids
Vr.
16.00-17.00
Volwassenen
Nederlandse les
Ma 09.30-11.30
Het Praathuis
Do
13.30-15.30
Biljartclub
Do
18.30-22.15
Bloemschikken 1
Di
19.30-21.30
Bloemschikken 2
Do
19.30-21.30
Bloemschikken 3
Do
19.30-21.30
Fietsclub
Di
10.00-12.30
Olieverf schilderen
Di
14.00-16.00
Smartlappenkoor
Ma 19.30-22.00
Tafeltennis
Vr
09.00-10.00
Tiffany
Do
09.30-11.30
Tiffany
Do
13.30-15.30
Wandelclub
Ma 10.00-12.00
Wandelclub
Di
10.00-11.00
Klaverjassen
Wo 14.00-16.30
Beweeg mee
Wo 09.15-11.30
Verkoop 2de handskl.
Ma 09.30-11.00
Koffie inloop
Wo 09.30-11.00
Klaverjassen leren
Wo 13.00-15.00
3-D knippen
Ma 13.30-15.30
Cursussen
Zumba
Di
19.00-20.00
Aerobic fitness
Di
20.00-21.00
Biljartles
Ma 10.00-11.00
Ma 11.00-12.00
Bewegen op muziek
Di
09.30-10.30
Yoga
Do
10.15-11.15
Do
19.15-20.15
Do
20.30-21.30
Engels Beginners
Di
11.00-12.00
Engels gevorderden
Di
10.00-11.00
Spaans gevorderden
Do
20.15-21.15
Spaans beginners
Do
19.15-20.15
Wo 19.30-21.00
Meditatie proefles
Meditatie
Wo 19.30-21.00

KosTen

sTarT

exTra info

IJmuiden, Tel:0255-510186
p.k.€2,00
€ 20,00
€ 20,00

24-09-2014 35
15-09-2014 10
16-09-2014 5

€ 125,00
€ 106,00

04-09-2014 35
05-09-2014 35

€ 60,00
€ 1,00 p.k.
p.m.€ 7,50
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
gratis
€ 36,00
p.m. €8,00
p.k. €1,75
p.m.€7,60
p.m.€7,60
gratis
gratis
€ 25,00
gratis
gratis
€ 1,00
€ 0,50
€ 32,00

08-09-2014
seizoen
september
14-10-2014
16-10-2014
23-10-2014
08-09-2014
01-09-2014
22-08-2014
21-08-2014
21-08-2014
18-09-2014
seizoen
03-09-2014
03-09-2014
16-08-2014
03-09-2014
16-08-2014
01-09-2014

€ 116,00
€ 116,00
€ 34,00
€ 34,00
€ 102,00
€ 116,00
€ 116,00
€ 116,00
€ 82,00
€ 82,00
€ 41,00
€ 41,00
Gratis
€ 50,00

02-09-2014
02-09-2014
01-09-2014
01-09-2014
02-09-2014
18-09-2014
18-09-2014
18-09-2014
23-09-2014
23-09-2014
25-09-2014
25-09-2014
24-09-2014
01-10-2014

10 lessen à €20,00
40
10 Om de week
10 Om de week
10 Om de week
alleen zomers
10
40
30
40
40
40
seizoen
40
seizoen
seizoen incl. kof./thee
seizoen excl. kof./thee
32
35
35
10
10
40
35
35 o.v.b.
35 o.v.b.
20
20
10
10
1
9

Activiteiten in Velserduin, Scheldestraat 101, IJmuiden, info:0255-548548
Senioren
Sjoelen
Klaverjasles
Cursussen
Senioren fit
Senioren fit

Ma
Do

13.45-16.30 € 25,00
14.00-16.30 € 25,00

01-09-2014 seizoen
11-09-2014 seizoen

40
Do
09.30-10.30 € 75,00
04-09-2014 35
40
Do
10.30-11.30 € 75,00
04-09-2014 35
40
Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, Tel:0255-510652
September 40 Groep 8/1e klas
40
Kinderen
9
Timmerclub kids
Wo 14.00-15.30 € 60,00
03-09-2014 30
26 Balsport variatie Volwassenen
Indonesisch koken
Ma 13.30-15.30 € 20,00
01-09-2014 6
Seniorencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, Tel:0255-520650
Sushi workshop
Vr
19.30-22.30 € 25,00
07-11-2014
Senioren
Klaverjassen
Di
13.30-16.00 € 40,00
02-09-2014 seizoen
Koersbal
Di
09.30-11.30 € 25,00
02-09-2014 seizoen
Rummicub
Di
20.00-22.00 € 25,00
02-09-2014 seizoen
Stoelhonkbal
Vr
14.30-16.00 € 25,00
05-09-2014 seizoen
Biljarten
Ma 13.00-17.00 € 40,00
01-09-2014 seizoen
Biljarten
Wo 09.00-12.00 € 40,00
03-09-2014 seizoen
Biljarten
Di
19.00-22.30 € 40,00
02-09-2014 seizoen
Biljarten
Do
09.00-12.00 € 40,00
04-09-2014 seizoen
Biljarten
Wo 13.00-17.00 € 40,00
03-09-2014 seizoen
Biljarten
Vr
09.00-12.00 € 40,00
05-09-2014 seizoen
Biljarten 50+
Do
09.00-11.30 € 40,00
04-09-2014 seizoen
Klaverjassen
Ma 13.30-16.30 € 25,00
01-09-2014 seizoen
Biljarten
Do
13.00-17.00 € 40,00
04-09-2014 seizoen
Bridge
Di
13.00-16.30 € 25,00
02-09-2014 seizoen
Biljarten
Vr.
13.00-16.00 € 40,00
05-09-2014 seizoen
Sjoelen
Vr
14.15-16.00 € 25,00
05-09-2014 seizoen
Computer workshop beg. Wo 13.30-15.30 € 20,00
03-09-2014 5
Puzzels ruilen
Ma 10.00-11.00 gratis
01-09-2014 1ste ma om de mnd. Computer workshop gev. Wo 13.30-15.30 € 20,00
08-10-2014 5
Open tafel
Wo 12.00-14.00 € 6,50
03-09-2014 per keer
Workshop tablet Android Do
13.30-16.00 € 10,00
04-09-2014 p.keer
Open tafel
Vri
12.00-14.00 € 6,50
05-09-2014 per keer
Vrouwen film
Wo 20.00-22.00 € 2,50
10-09-2014 1 x p.m.
Restaurant
Ma 11.30-13.00 € 7,00
01-09-2014 per keer
Sierknopen
Do
19.30-21.30 p.k. € 1,50 04-09-2014 35
Restaurant
Di
11.30-13.00 € 7,00
03-09-2014 per keer
Schilderen inloop
Do
19.30-22.00 p.k. € 2,50 04-09-2014 35
Restaurant
Do
11.30-13.00 € 7,00
04-09-2014 per keer
IJmuiden wat!
Do
20.00-22.00 € 2,50
25-09-2014 1 x p.m.
Snertmaaltijd
Wo 12.00-13.00 € 2,00
19-11-2014 3e wo v/ d mnd
Open tafel
Vr
12.00-13.30 € 6,00
12-09-2014 2 x p.m.
nov t/m mrt
Zondag SooS
Zo
14.00-16.00 € 1,50
14-09-2014 1 x per mnd
Cursussen
Cursussen
Senioren fit
Do
13.30-14.30 € 75,00
04-09-2014 35
Aerobic 40+
Ma 18.45-19.45 € 90,00
15-09-2014 35
Senioren fit
Do
14.30-15.30 € 75,00
04-09-2014 35
Bodyvorming
Di
09.00-10.00 € 90,00
16-09-2014 35
Stoel gym
Wo 09.00-09.45 € 75,00
03-09-2014 35
Tai-chi
Do
20.00-21.00 € 99,50
18-09-2014 30
Yoga
Do
14.00-15.00 € 99,50
18-09-2014 30

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

exTra info

Buurthuis de Brulboei, vervolg
Aquarelleren
Kijk op kunst 1
Schilderen olieverf
Kleding maken
Kleding maken
Senioren
M.B.V.O
Country line

Ma
Wo
Wo
Ma
Ma

19.15-21.15
20.00-22.00
19.30-22.00
18.00-20.00
20.00-22.00

€ 168,00
€ 168,00
€ 210,00
€ 197,00
€ 197,00

Vr
Wo

09.30-10.30 € 75,00
15.00-17.00 € 90,00

22-09-2014
24-09-2014
24-09-2014
22-09-2014
22-09-2014

30
30
30
30
30

05-09-2014 32
03-09-2014 36

Dorpshuis de Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a, Driehuis, Tel:0255-520850
Volwassen / senioren
Koersbal
Tekenen en schilderen
Warme lunch
Warme lunch
Breicafe/ praathuis
Inloop
Inloop
Inloop
Inloop
Spelletjes middag
leesclub
Cursussen
3 penselen
Frans conversatie 1
Frans conversatie 2
M.B.V.O

Do
Di
Di
Do
Di
Di
Do
Do
Di
Do
Do

10.00-12.00
13.30-15.30
12.00-13.00
12.00-13.00
13.30-15.30
09.30-10.00
09.30-10.00
14.00-15.00
14.00-15.00
13.30-15.30
13.30-15.30

€ 35,00
p.k. € 0,50
€ 4,00
€ 4,00
p.k. € 0,50
gratis
gratis
gratis
gratis
p.k. € 0,50
gratis

21-09-2014
19-08-2014
19-08-2014
21-09-2014
21-09-2014
19-08-2014
21-09-2014
21-09-2014
19-08-2014
19-09-2014
21-09-2014

44
34
34
34
34
34
34
34
34
6
6 x p.j.

Di
Vr
Vr
Wo

10.00-12.00
09.00-10.15
10.15-11.30
14.00-15.00

€ 140,00
€ 102,50
€ 102,50
€ 85,00

16-09-2014
26-09-2014
26-09-2014
24-09-2014

25
20 o.v.b.
20 o.v.b.
35

Wijkcentrum de Mel-Watervliet, Doelmanstraat 34, Velsen-Noord, Tel:0251-226445
Kinderen
Huiswerkbegeleiding
Lezen is cool
Knutselclub
Ouder &kind ochtend
Voorlezen
Crea keuken
Disco
Cursussen
Peutergym
Judo I
Judo II
Judo III
Volwassenen
Computerles
Computerles
De koffiecorner
Grip op geld
Tiffany
Blij dat ik brei
Praathuis
Biljarten
Open tafel
Open tafel
Open tafel
Cursussen
Callanetics
Country dansen
Country dansen
Tekenen & Schilderen
Tekenen & Schilderen
Senioren
Stijldansen
Stijldansen
Kaarten maken
Wii voor ouderen
Country dance
Tekenen&schilderen
Sjoelen
Biljarten senioren
Koersbal
Line dance
Cursussen
Seniorenfit
Bewegen met steun
Acrylschilderen
Zilversmeden

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

exTra info

Dorpshuis het Terras, Santpoortse Dreef 1, Santpoort-Noord, Tel:023-3031228

Di
Wo
Wo
Wo
Vr
Vr
Vr

16.00-17.30
13.00-14.00
13.45-15.15
09.30-11.00
13.30-14.30
15.45-17.30
18.00-21.00

gratis
gratis
p.k.€2,00
p.k. €1,00
gratis
€ 18,00
p.k.€1,50

09-09-2014
10-09-2014
10-09-2014
10-09-2014
12-09-2014
12-09-2014
12-09-2014

seizoen
30
30
30
30
6
7

Do
Di
Di
Di

09.00-10.00
16.10-17.00
17.10-18.00
18.10-19.00

€ 112,50
€ 95,00
€ 95,00
€ 95,00

25-09-2014
23-09-2014
23-09-2014
23-09-2014

30
30
30 1ste vrij v.d.mnd
30

Di
Do
Di
Ma
Di
Do
Do
Ma
Vr
Ma
Wo
vr

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-11.30
09.30-12.00
13.45-15.15
09.30-11.00
13.30-15.30
19.00-22.00
09.30-12.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00

€ 30,00
€ 30,00
€ 1,00
€ 30,00
p.k.€ 1,00
p.k.€ 1,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 6,50 p.k.
€ 6,50 p.k.
€ 6,50 p.k.

in.overl.
in overl.
09-09-2014
08-09-2014
09-09-2014
11-09-2014
11-09-2014
08-09-2014
12-09-2014

7
7
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

Wo
Di
Do
Wo
Do

19.00-20.00
20.30-22.00
13.30-14.30
14.00-16.00
09.45-11.45

€ 99,50
€ 114,50
€ 77,00
€ 134,00
€ 134,00

24-09-2014
23-09-2014
25-09-2014
24-09-2014
25-09-2014

30
30
30
24
24

Ma
Do
Ma
Do
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Do
Vr
Vr

14.00-16.30
19.00-21.30
14.00-16.00
14.00-16.00
10.30-11.30
19.00-20.30
14.00-16.00
13.30-15.00
09.00-12.00
14.00-16.00
09.00-12.00
20.00-23.00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
P.k. €1,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

08-09-2014
11-09-2014
08-09-2014
11-09-2014
08-09-2014
08-09-2014
09-09-2014
09-09-2014
10-09-2014
11-09-2014
12-09-2014
12-09-2014

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

Wo
Wo

9.15-10.15 € 75,00
10.15-11.15 € 75,00

03-09-2014 34
03-09-2014 34

Ma
Ma

14.00-16.00 € 150,00
10.00-12.00 € 85,00

29-09-2014 20
06-10-2014 12

Speksteen
Speksteen
Glas in lood
Glas in lood
Glas in lood
Mensendieck
Mensendieck
Bloemschikken
Bloemschikken
Horoscoop schilderen

Di
Do
Do
Do
Do
Wo
Wo
Ma
Vr
Di

20.00-22.00
20.00-22.00
09.00-11.30
12.00-14.30
15.00-17.30
09.00-10.00
10.00-11.00
19.30-21.30
14.00-16.00
10.00-12.00

€ 85,00
€ 85,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 85,00

07-10-2014
09-10-2014
02-10-2014
02-10-2014
02-10-2014
10-09-2014
10-09-2014
13-10-2014
17-10-2014
07-10-2014

12
12
10
10
10
28
28
10
10
12 Nieuw

Jongerencentrum de Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, Tel:023-5491817
Inloop
Inloop
Inloop
Afterskoel
Afterskoel
Tienerkookcursus
DJ cursus
DJ cursus
Jamavond

Ma
Wo
Do
Ma
Do
Ma
Di
Di
Vr

19.30-22.00
19.30-22.00
19.30-22.00
15.00-17.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
20.00

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
€ 26,00
€ 42,00
€ 42,00
gratis

18-08-2014
20-08-2014
21-08-2014
18-08-2014
21-08-2014

seizoen
seizoen
seizoen
45
45
6
8
8

Welzijn Velserbroek, Maan Bastion 476, Velserbroek, Tel: 023-5388830
Kantoor Ma t/m do 9.00-12.30 13.30-17.00 1-9-2014 Bibliotheek
kinderen
Ouder en kind
Di
09.00-11.00 p.k. € 1,00 02-09-2014 44 JC de Koe!!
Ouder en kind
Wo 09.00-11.00 p.k. € 1,00 03-09-2014 44 JC de Koe!!
Speelotheek
Di
10.15-11.15 p.j. € 27,50 02-09-2014 44 Bibliotheek
Speelotheek
Wo 15.30-16.30 p.j. € 27,50 03-09-2014 44 Bibliotheek
Speelotheek
Do
18.45-19.45 p.j. € 27,50 04-09-2014 44 Bibliotheek
Speelotheek
Za
10.30-12.00 p.j. € 27,50 06-09-2014 44 Bibliotheek
Volwassenen
Rummicup
Di
20.00 – 23.00 € 9,00
02-09-2014 22 Polderhuis
V-Cafe
Zie Website www.vkafe.nl
Thema koffieochtend
Do
10.00-12.00 Gratis
25-09-2014 bibliotheek
* Laatste do. van de mnd.
Praathuis
Di
13.30-15.00 € 1,00
02-09-2014 seizoen Bibliotheek
Cursussen
Yoga
Di
12.45-13.45 € 116,00 16-09-2014 35 JC de Koe

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, Velserbroek, Tel:023-5386528

Senioren
Sushi workshop
Schilderen
Bridge
Bridge
Kaarten
Kaarten
Patchwork
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Koersbal
Klaverjassen
PC-basis/Windows 7
Bloemschikken
Cursus I-pad
Open tafel
Restaurant
Restaurant
Line dansen
Cursussen
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
senioren fit
Country line
Special
Wijnproefcursus

Vr
Ma
Ma
Do
Ma
Ma
Di
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo
Do
Do
Wo
Wo
Do
Di
Vrij
Ma
Wo
Do

19.30-22.30
09.30-12.00
13.30-16.30
19.00-22.00
13.30-16.00
13.30-16.00
10.00-12.00
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
09-00-12.00
13.30-16.30
10.00-12.00
13.30-16.00
09.30-11.30
10.00-12.00
09.30-11.30
12.30-14.00
11.45-13.00
11.45-13.00
09.30-11.00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 37,50
niet bekend
€ 16,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 55,00

21-11-2014
1-9-2014
1-9-2014
4-9-2014
1-9-2014
2-9-2014
2-9-2014
1-9-2014
1-9-2014
2-9-2014
2-9-2014
3-9-2014
3-9-2014
4-9-2014
4-9-2014
3-9-2014
3-9-2014
3-9-2014
4-9-2014
2-9-2014
5-9-2014
1-9-2014
3-9-2014
4-9-2014

Wo
Wo
Wo
Vr
Vr
Do

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
09.00-10.00
11.00-12.00
09.30-11.00

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 55,00

3-9-2014
3-9-2014
3-9-2014
5-9-3014
5-9-2014
4-9-2014

35
35
35
34
34
30

Do

20.15-22.30 € 155,00

9-10-2014

9

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
10 lessen
46 keer
36 keer
36 keer
30 keer

Nieuw

Hoofdkantoor Stichting Welzijn Velsen, Plein 1945 nr.84, IJmuiden, Tel:0255-548548
Gordon
Comunicatie training

Ma

19.30-22.00 € 175,00

27-10-2014 10 Nieuw

14

21 augustus 2014

Zangers
gevraagd

20-Jarig bestaan van
De Heeren van Velsen
Velsen Zuid - Restaurant De
Heeren van Velsen bestaat
twintig jaar. Om dat te vieren
worden de populairste gerechten gedurende twintig dagen
geserveerd tegen stuntprijzen.
Petra en Luciën van der Wal namen twintig jaar het pannenkoekenrestaurant over van Petra’s
broer. Na verloop van tijd werden er, op verzoek van de gasten,
steeds meer andere gerechten op
de kaart gezet. Acht jaar geleden
werd de zaak ingrijpend verbouwd
en vanaf dat moment prijkt de
naam De Heeren van Velsen op de
gevel. Het restaurant is sfeervol en
knus ingericht met veel aandacht
voor het zitcomfort. Een bewuste
keuze in het door Petra en Luciën
gevoerde beleid, want: ,,Wij vinden
het heel belangrijk dat mensen bij
ons echt het gevoel hebben een
avond uit te zijn.’’
Een half jaar geleden werd een
geheel vernieuwde menukaart
gepresenteerd met keuze uit 15
voorgerechten, 16 hoofdgerechten en 12 desserts. Het hieruit
samengestelde driegangendiner
wordt geserveerd voor de vaste
lage prijs van 35 euro. Een regelrechte hit, want veel gasten complimenteren de eigenaren van het

restaurant met de uitstekende
verhouding tussen prijs en kwaliteit. In verband met het 20-jarig
bestaan geldt nu een sensationele
aanbieding. ,,We wilden een geste doen naar de gasten toe, maar
dan wel goed. Daarom hebben we
gekozen voor de hardlopers op
onze menukaart’’, aldus Petra en
Luciën over de jubileumactie.
Na een amuse en een vers afgebakken broodje met kruidenboter
of roomboter heeft men de keuze
uit een runder carpaccio of gamba’s in tempurabeslag. Het hoofdgerecht bestaat uit een varkenshaas, gevuld met brie en appel,
geserveerd met portsaus, of zalm
met pesto roomsaus. De hoofdgerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelschijfjes en
salade. Voor het dessert kan een
keuze worden gemaakt uit crème
brullee of vanille ijs met slagroom.
Dit alles kost tot en met 14 september slechts 20 euro. Het restaurant is geopend van woensdag
tot en met zondag en kan (ook op
maandag en dinsdag) tevens worden afgehuurd voor recepties en
feesten.
Restaurant De Heeren van Velsen is gevestigd aan de Meervlietstraat 62 in Velsen-Zuid. Bel voor
een reservering: 0255 531717.

Open dag en virtueel
lassen bij Haprotech
Velsen-Noord - Als eerste in Nederland integreert Haprotech Lasopleidingen de nieuwste technologie op het gebied van laseducatie
in haar opleidingsaanbod: de Virtual Reality Weldtrainer. In een volledige 3-D-omgeving wordt het
lasproces gesimuleerd. De nadruk
ligt bij het virtueel lassen op de
handvaardigheid. Afstand, voortloopsnelheid en positie worden
in realtime nagebootst waarbij de
inbranding en porositeit kunnen
worden gemeten.
Door een steilere leercurve van de
kandidaat in een virtuele omgeving worden de basistechnieken
sneller aangeleerd en zal de kwaliteit van het laswerk stijgen. Op de
open dag en op het Havenfestival
IJmuiden geeft Haprotech Lasop-

leidingen bezoekers de gelegenheid zelf deze innovatie op het gebied van lasopleidingen te ervaren.
Op donderdag 21 augustus houden het Lashuis Haprotech en Haprotech Lasopleidingen gezamenlijk een open dag. Bezoekers kunnen kennismaken met de Virtual
Reality Weldtrainer. Dit is natuurlijk niet het enige wat op het programma staat. Zo geven Lashuis
Haprotech & Haprotech Lasopleidingen op deze dag diverse presentaties en demonstraties over
de huidige lasprocessen en innovaties op het gebied van lastechniek. Inschrijven voor de presentaties kan via www.hetlashuis.nl. Inschrijven voor één van de lasopleidingen, die in september starten, kan ter plaatse.

Velsen - Ook dit jaar geeft Velser Seniorenkoor Vitaal weer een
kerstconcert. Het thema is ‘Het
beste uit’ De achterliggende gedachte van dit thema is het feit
dat Thom ten Harkel reeds 12,5
jaar dirigent van het koor is. Uit
de kerstconcerten in die periode
hebben de leden van Vitaal de
mooiste en hun meest geliefde
nummers uitgekozen om op 14
december nogmaals uit te voeren. Vitaal kan altijd extra (project)zangers gebruiken. Mocht u
interesse hebben: de repetities
beginnen op woensdag 27 augustus en zijn van 9.30 tot 11.45
uur in de Brulboei, Kanaalstraat
166. In 2015 bestaat het seniorenkoor 50 jaar. Weer een reden
om een speciaal concert te geven. Meer informatie: mevrouw
M. Kok, telefoon 0255-517392.

Voederoverlast
Velsen – Raadslid Els Zorgdrager van D66 Velsen heeft het
college opnieuw vragen gesteld
over voederoverlast in deze gemeente. Inwoners meldden haar
dat er nog steeds veel overlast is
van duiven en/of meeuwen. De
overlast geschiedt doordat sommige mensen de vogels (dagelijks) veel voer geven. Omwonenden ondervinden daarvan
last, onder meer door uitwerpselen, maar ook door ongedierte
zoals muizen en ratten. Zorgdrager had ook in februari van dit
jaar al vragen hierover gesteld
en vraagt zich af wat er inmiddels is gebeurd. Wethouder Te
Beest en Vennik hebben geantwoord dat bij woningbouwcorporaties, wijkteams en het klantcontactcentrum weinig klachten
over overlast zijn binnengekomen. Daarom is nu besloten het
thema voederoverlast in de wijkteams te bespreken. Ook zullen
meldingen hierover in het klantcontactcentrum voortaan worden genoteerd. In maart heeft
de wethouder dierenwelzijn nog
gesproken met een inwoner die
dagelijks dieren voert om deze
te doen inzien dat voederen niet
verstandig is. Meeuwen zijn door
de Europese Vogelrichtlijn en de
Flora- en faunawet beschermd.
Gemeenten mogen daarom niet
ingrijpen. In Haarlem kunnen inwoners meeuwennesten melden. Eieren weghalen is verboden. Wel mag een inwoner (voor
eigen rekening) een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de
eieren te behandelen zodat ze
niet uitkomen. De gemeente Velsen vindt het echter nog te vroeg
voor dat soort maatregelen. Eind
2014 zal de gemeente in deze krant en op de eigen website informatie geven over hoe vogeloverlast te voorkomen. Niet
voeren en geen rommel op straat
kunnen de overlast al behoorlijk
verminderen. De vogels blijven
dan in een natuurlijk leefgebied
in plaats van tussen de huizen.

René Post met Amber
Jewels terug in IJmuiden
IJmuiden - Juwelier en goudsmid René Post is met zijn nieuwe zaak Amber Jewels weer helemaal terug in IJmuiden. Donderdag 28 augustus wordt de nieuwe
winkel aan Lange Nieuwstraat 401
geopend.
Voor IJmuidenaar René Post voelt
deze tweede juwelierswinkel als
thuis komen. Na zijn opleiding als
juwelier en goudsmid in Schoonhoven begon hij Xanadu aan het
Marktplein. Na zeven jaar droeg
hij de winkel over aan zijn zuster
en begon hij zijn eigen juwelierswinkel René Post aan Breestraat
120. Enkele jaren geleden probeerde hij de zaak van Juwelier
Strego in IJmuiden over te nemen.
Dat lukte toen niet, wel begon hij
in de tegenoverliggende kiosk met
de inkoop van oud goud en dat
breidde hij uit naar de verkoop van
zilveren sieraden.
In de nieuwe winkel Amber Jewels, genoemd naar zijn dochter
(zie foto) wil René een moderne,
maar toch gezellige complete juwelierswinkel starten. ,,We verkopen er moderne en trendy sieraden, zoals in Ibiza style, maar ook
de klassiekere vormen zijn er volop, zoals gouden en zilveren kinderkopjes en bedelarmbandjes.
Bovendien zijn wij gespecialiseerd
in trouwringen en diamanten sieraden waarvan wij een grote collectie bieden. En wij blijven bezig met de in- en verkoop van oud

goud. Daarnaast zijn er natuurlijk
veel horloges van allerlei merken.
En heel belangrijk is dat wij zelf
repareren. We kunnen dus veel
service bieden op korte termijn.
En zelfs is het mogelijk opdracht
te geven om sieraden naar eigen
idee te laten maken. Wat prijzen
betreft hanteren wij zeer concurrerende prijzen en vanaf 10 euro
kan men al een heel leuk sieraad
vinden.’’
Er is de laatste twee maanden
hard gewerkt aan de inrichting
van de nieuwe winkel, die er zeer
veelbelovend uitziet. Er is een bijzondere collectie sieraden ingekocht en ook worden gouden occasions verkocht. Vanaf donderdag 28 augustus is men van harte welkom om Amber Jewels van
René Post in IJmuiden te komen
bewonderen. ,,Hoewel het een hypermoderne winkel wordt, stellen
wij ook prijs op ouderwetse gezelligheid. Dus is er alle tijd voor informatie, een praatje of een kopje koffie en is het prima als mensen binnen komen om rond te kijken. Er is straks voldoende te bewonderen.’’ En ook in de winkel
aan de Breestraat blijft heel veel
aantrekkelijks, want daar is het
nu uitverkoop om ruimte te maken voor een nieuwe collectie. Zie
ook www.amberjewels.nl en volg
Amber Jewels René Post op Facebook, daarop vindt u de actuele openingsstunts.

Start seizoen Kijk Uit

IJmuiden - Vrijdag 15 augustus zijn de schakers weer bij elkaar gekomen om er een gezellige avond te maken. Met nieuwe gezichten en de oude bekenden werd het een gezellige avond
waar er onder het genot van een
drankje een snelschaak toernooitje gespeeld. In poule A liet Barry Broek zien dat de vakantie hem
goed heeft gedaan en won 5 uit
6. Jan Geus zat hem op de hielen
met 4 uit 6 en plek 3, 4, 5 werden
gedeeld door Andre Kunst, Peter
Hamersma en Dick Wolkers. Barry
Broek, Peter Hamersma en Dick
Wolkers gingen naar de finale. In
Poule B was Ingmar Visser niet
te verslaan en haalde hij 6,5 uit 7.

Dick Wijker verloor alleen van Ingmar en kwam op 6 uit 7. Colleen
Otten maakte de top 3 compleet
met 5 uit 7. In de net-niet-finale
poule namen Andries Visser, Jan
Janssen, Halil Gul, Vi Quan Tran,
Rick Mulder en Egbert Mulder
het tegen elkaar op. Andries Visser won en kon dus de winst bijschrijven. In de finale poule namen Ingmar Visser, Dick Wijker,
Barry Broek, Colleen Otten, Peter
Hamersma en Dick Wolkers het
tegen elkaar op. Colleen had voor
de laatste partij de winst al binnen en kon zo de winst in deze
poule bij schrijven. De eerste ronde van de interne competitie begint om 22 augustus.
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Stem nu op Kirsten Broek

IJmuidense in top 10
NK manen vlechten

Fietsen en
wandelen
in IJmuiden
IJmuiden - Vanaf dinsdag
26 augustus kunt u weer wekelijks meewandelen met de
wandelgroep vanuit buurtcentrum De Spil. Om 10.00 uur vertrek de wandelgroep. Er wordt
ruim een uur gelopen door de
Heerenduinen. Deze wandelgroep is geschikt voor volwassenen die wel willen bewegen
maar nog niet zo veel conditie hebben. Door mee te lopen
met deze wandelgroep wordt
de conditie langzaam opgebouwd zodat u het steeds langer volhoudt. Vanaf dinsdag 2
september gaat de fietsclub
voor beginners weer van start.
Wekelijks kunt u meefietsen op
dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.
De fietstocht is ongeveer 10 kilometer lang. En vertrekt vanuit buurtcentrum De Dwarsligger. Deze fietsclub is vooral
bedoeld voor mensen die net
hebben leren fietsen of nog
niet zo veel conditie hebben. Er
wordt in een rustig tempo gefietst. Voor meer informatie of
aanmelden kunt u contact opnemen met Liza Ronde, Buurtsportcoach in IJmuiden via 0612798959 of lizaronde@welzijnvelsen.nl. Heeft u al meer
wandel en/of fietservaring
en wilt u weten welke andere groepen er in IJmuiden zijn?
Neem dan ook contact op met
de buurtsportcoach. Zij vertelt u bij welke groepen u kunt
aansluiten.

Velserbroekloop
Velserbroek - Vrijdagavond 29
augustus organiseert Atletiekvereniging Suomi de jaarlijkse Velserbroekloop. Er zijn recreatielopen over 5 en 10 kilometer en een jeugdloop over 1,2
kilometer (tot en met 12 jaar).
De start vindt plaats om 19.30
uur bij het Polderhuis, Vestingplein in Velserbroek. Daar wordt
ook gefinisht. Inschrijving is ter
plaatse mogelijk vanaf 18.30 uur
tot een kwartier voor de wedstrijd. Zie ook www.avsuomi.nl.

IJmuiden – Er zullen waarschijnlijk wel meer mensen zijn
die er nooit van hebben gehoord: het Nederlands Kampioenschap Vlechten. Maar het
bestaat toch echt. En dit jaar
staat een IJmuidense kunstenares, de 16-jarige Kirsten Broek,
in de top 10. Het enige wat nog
nodig is om haar te laten winnen zijn stemmen van veel mensen.
Kirsten rijdt al zeven jaar paard
bij Hippisch Centrum Velsen en
heeft ook een verzorgpony. ,,Ze
zit altijd te priegelen,’’ zegt haar
moeder. Kirsten is graag bezig
met vlechten maken of dat nu
van paarden of leuke nichtjes
met lang haar is. Voor het Ne-

derlands Kampioenschap heeft
zij foto’s gestuurd van vlechtwerk met lange manen van het
paard Queen van Hippisch Centrum Velsen. Een van die foto’s
is te vinden op www.bitmagazine.nl, zoek op de site naar NK
Vlechten en je komt op de pagina waar je de foto’s kunt zien
en kunt stemmen. Stemmen kan
nog tot woensdag 27 om 10.00
uur.
De winnaar van het NK Vlechten krijgt een fotoshoot, een
luxe
paardenverzorgingspakket, een goodiebag en, het allermooiste, twee kaartjes voor het
Horse Event op 13 en 14 september in Deurne. Daar sturen
we Kirsten toch graag naar toe?

VSV wint Hannie
Spronk-toernooi
Driehuis - 14 Augustus beten
VSV en Terrasvogels het spits af
op het negende Hannie Spronk
toernooi. Terrasvogels kon de
eerste helft aardig meekomen,
zonder zelf veel kansen te krijgen. VSV scoorde in de eerste
helft wel en ging met 2-0 de rust
in. Direct na rust viel de derde
goal voor VSV, waarna de mannen van Jethro Abram op zoek
gingen naar een monsterscore.
Het verzet van TV was gebroken
en zodoende konden de Velserbroekers uitlopen naar 8-0, onder de bezielende leiding van
scheidsrechter Hans Metselaar.
De eerste finalist was dus bekend, te weten titelhouder VSV
Met dit in het achterhoofd begon de thuisploeg Velsen aan de
tweede wedstrijd van de avond.
De tegenstander was Stormvogels, dat met een jong team aan
de aftrap verscheen. Velsen had
het lastig en speelde slordig, ondanks dat het veel meer balbezit had. Echter, Stormvogels kon
een paar keer goed doorkomen
over de rechterkant van Velsen. Na een half uur leverde dit
een goal op voor de IJmuidenaren. Velsen kreeg een paar goede kansen, maar datzelfde gold
voor Stormvogels. Beide teams
kwamen niet meer tot scoren,
waardoor Stormvogels de rust
in ging met een 1-0 voorsprong.
Na rust zette Velsen alles op alles om de finale te bereiken. Met
veel inzet en wilskracht wist Velsen de stand om te buigen in het
voordeel van de thuisclub. Na 90
minuten floot scheidsrechter Peter Looij voor het einde, waardoor de tweede finalist ook bekend was.
Op zondag 17 augustus speelden VSV en Velsen tegen elkaar. Dit zullen ze in de competitie ook doen, daar beide teams in
dezelfde klasse uit zullen komen.

De wedstrijd werd gespeeld op
een perfecte grasmat. Kon Velsen titelhouder VSV onttronen?
Daar leek het even op toen Velsen in de eerste helft op voorsprong kwam, maar bij een corner vlak voor rust wist VSV nog
langszij te komen. Een leuke eerste helft onder herfstachtige omstandigheden. Toch zat de tribune behoorlijk vol. Na rust gingen
beide teams voor de volle winst
en wisselden er rustig op los.
Na een vrije trap vanaf de linkerkant, werd een van de VSVspelers naar beneden getrokken,
wat een penalty opleverde voor
de Velserbroekers en deze werd
feilloos binnen geschoten. Velsen ging op zoek naar de gelijkmaker, maar deze kwam er niet.
VSV counterde er rustig op los
en dit resulteerde nog in de 3-1
vlak voor tijd.
De wedstrijd om de derde en
vierde plaats werd gespeeld door
de teams van Stormvogels en
Terrasvogels. Beide blauwhemden speelden een aardige wedstrijd op het kunstgras bij Velsen.
Overigens deed Stormvogels dat
in de zwarte uitshirts. Stormvogels kwam al snel op voorsprong
en breidde dit uit. Het team van
Rob Spronk toonde echter veerkracht en kwam op gelijke hoogte, waarna Stormvogels nog voor
rust op 3-2 kwam. De tweede
helft speelden beide teams aardig, maar de goals werden alleen
gemaakt door de IJmuidenaren,
die uitliepen naar 6-2.
De prijsuitreiking werd voor het
eerst verricht door de dochter van Hannie Spronk, Demi
Spronk. Zij nam het woord en
overhandigde de beker aan de
aanvoerder van winnaar VSV
Ook de negende editie was weer
geslaagd en hopelijk kunnen alle teams bij de tiende editie weer
welkom worden geheten.

Inloophuis Kennemerland

Mindfullness voor
mensen met kanker
Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland start weer met
mindfullness voor mensen met
kanker. De mindfulnesstraining
helpt vaardigheden te ontwikkelen om op een andere manier
om te gaan met stress en daaraan gerelateerde klachten.
In deze methode staat het beoefenen van ‘mindfulness’ of aandacht centraal, leren leven in het
hier en nu. Met behulp van aandachtoefeningen leert men zien
hoe automatische reactiepatronen ontstaan en wat deze tot
stand brengen. Je leert minder
vanuit een automatische reactie te handelen waardoor stress,
angst en lichamelijke klachten
afnemen. De training bestaat
uit acht bijeenkomsten van 2,5
uur, een stiltebijeenkomst van 4

uur, een terugkombijeenkomst
en een werkboek en vier cd’s.
De bijeenkomsten vinden plaats
op dinsdag 30 september, 14 en
28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 9 december van 9.45
tot 12.15 uur en op 2 december
de stiltebijeenkomst van 10.00
tot 14.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
De trainingen vinden plaats in
Inloophuis Kennemerland. De eigen bijdrage voor de totale training is 75 euro inclusief werkboek en cd’s.
Voor aanmelding of meer informatie kan men contact opnemen
met het Inloophuis: Wulverderlaan 51, Santpoort - Noord, 023
-8885367. Mobiel: 06-34944729,
e-mail: info@inloophuiskennemerland.nl.

Bintangs in Thalia

IJmuiden - Opgericht in 1961
en nog steeds springlevend. Dat
maakt de Bintangs de langst bestaande rhythm & bluesband van
de lage landen en waarschijnlijk
ook van de hele wereld. Het is
een zeer geliefde band die ook
wel gezien wordt als de Nederlandse Rolling Stones. ‘Founding
fathers’ Frank en Arti Kraaijenveld zijn afkomstig uit Beverwijk en zo werd rhythm & bluesrock van de Bintangs ook wel de
‘Hoogoven-Sound’ genoemd.
In Thalia spelen de Bintangs op
zaterdag 20 september ‘Oer-

trax’: een project waarbij de originele songs van de groep, die
op talloze platen verschenen, in
hun meest oorspronkelijke oerversie worden gespeeld: semiakoestisch. Ruw en ongepolijst
maar zo echt als de Bintangs
rhythm & blues maar kunnen
klinken. Een nieuwe dimensie in
de meer dan vijftig jaar strekkende carrière van de band.
Kaarten staanplaats: 15 euro,
zitplaats: 20 euro (gereserveerde privétafel op een van de balkons). Reserveringen en info via
www.thaliatheater.nl.

18

21 augustus 2014

Plug-In speelt ‘Verwonderland? Gezeik in het bos!’

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 23 augustus
op het Kennemerplein (tegenover
de Vomar) een rommelmarkt van
09.00 tot 17.00 uur georganiseerd.
Er zijn weer veel kramen die vol
liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen
wilt verkopen kan een kraam huren. Bel voor meer informatie of
reserveren van een kraam, 0255533233 of 06-10475023. De volgende markt is op 6 september.

Hondenpoepzuiger
Velsen – Sinds september 2013
wordt in Velsen af en toe een
hondenpoepzuiger ingezet. De
chauffeur krijgt dan goede reacties op zijn werk. De overlast
door hondenpoep wordt door de
hondenpoepzuiger flink verminderd. Daarom heeft het college
van B&W besloten dat er een extra formatieplaats aan Openbare Werken wordt toegevoegd om
de hondenpoepzuiger structureel
te bemensen. Die kan dan vaker
worden ingezet in alle wijken.

Waterlelie
wordt
fietsstraat
Velserbroek – De gemeente is van plan de straat Waterlelie (tussen fly-over en winkelcentrum Velserbroek) in te richten als
fietsstraat. Daardoor ontstaat een
aaneengesloten fietsroute tussen
Santpoort-Noord en Velserbroek.
Dit plan past in de visie van de
gemeente om zoveel mogelijk veilige en aantrekkelijke fietsroutes
te creëren. Een fietsstraat wordt
weliswaar ingericht als fietsroute, maar auto’s zijn er toegestaan. In Nederland zijn fietsstraten rood gekleurd, net als fietspaden. Het voorlopig ontwerp en het
inspraakdocument zijn half juli in
de inspraak gegaan. Tot en met 8
september kan men nog zienswijzen indienen.

Startzondag
regio Delta
Santpoort-Noord - Zondag
24 augustus is weer de jaarlijkse startzondag van de Regio Delta. Vrijwilligers, parochianen en pastores vieren het begin van een nieuw werkjaar. De
viering begint om 10.30 uur. De
organisatie vraagt of bezoekers
zo veel mogelijk op de fiets willen komen. Net als elk jaar is er
na afloop koffie. Bezoekers worden gevraagd iets lekkers voor
bij de koffie mee t e nemen. Tijdens de viering is er in het bos
ook een Kindernevendienst. Bij
slecht weer is de viering in de
Naaldkerk. Bij twijfel kunt u bij
de Naaldkerk zien waar de viering gehouden wordt.

Mooi bedrag voor EHBZ
IJmuiden – Klanten van alle filialen van de Vomar hebben massaal statiegeldbonnen ingeleverd voor EHBZ-Velsen. Vorige week
maandag overhandigde Esther van der Tuuk en bedrijfsleider Van
der Vliet een cheque van 1.696,20 euro aan de redders van aangespoelde zeezoogdieren. Mede hierdoor kunnen de vier vrijwilligers
van EHBZ-Velsen hun werkzaamheden blijven voortzetten. Zij bedanken de directie en de klanten van de Vomar voor hun steun. (foto: J.B.L. Fotografie)

75 jaar Stadsschouwburg Velsen

Pierre Bokma maakt weer
kans op Louis d’Or-prijs
Velsen - Pierre Bokma, de winnaar van de Louis d’Or 2013,
maakt ook dit jaar weer kans op
de belangrijkste Nederlandse
theateronderscheiding voor mannelijke acteurs. In het jubileumseizoen komt de genomineerde
topacteur maar liefst twee keer
naar Stadsschouwburg Velsen.
Bokma, die de Louis d’Or ook in
1994 al eens won, maakte vorig
seizoen in de Stadsschouwburg
Velsen indruk met zijn hoofdrol in
‘Welkom in het Bos’ van Orkater.
‘Het superieure talent van Bokma schittert hier als zelden tevoren’, luidt het jurycommentaar. In
het bijzondere Orkater-weekend
– de jarige schouwburg en het
befaamde gezelschap delen een
stuk geschiedenis – komt Pierre
Bokma terug naar IJmuiden. Op
vrijdag 17 april schittert hij naast
Porgy Franssen in de thriller ‘Een
Pure Formaliteit’.
Maar eerst werkt Pierre Bokma met Tom de Ket, George van
Houts, Victor Löw en Leopold Witte aan het derde deel van ‘De Ver-

leiders’. Het eerste deel ‘De Casanova’s van de vastgoedfraude’
werd overladen met prijzen: de
Toneel Publieksprijs en de Louis
d’Or 2013 voor Bokma. Dezelfde
makers maken nu ‘Door de bank
genomen’, zaterdag 13 december
in Velsen te zien. Een zinderende
voorstelling over de bankensector. DSB, ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS en andere roversnesten worden theatraal gefileerd.
Naast Pierre Bokma doen ook andere topacteurs de jarige schouwburg aan. Wat te denken van Anne Wil Blankers, Kitty Courbois,
Bram van der Vlugt, Willeke van
Ammelrooij en Mark Rietman.
Het Nationale Toneel is natuurlijk
ook van de partij in het feestseizoen van Stadsschouwburg Velsen. Jeroen Spitzenberg speelt
in ‘Design for living’. Zijn tegenspeelster Anniek Pheifer maakt
kans op de toneelprijs Colombina.
De Louis d’Or, Colombina en andere toneelprijzen worden 14
september uitgereikt in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Reconstructie
Broekbergenlaan
Santpoort-Noord – Volgend
voorjaar zal worden gewerkt aan
vernieuwing van het riool in de
Broekbergenlaan. Omdat het asfalt ook in slechte staat is, zal dit
tegelijkertijd worden vervangen.
Aan de weginrichting wordt niets
veranderd. Wel zal er een andere indeling worden gemaakt voor
de parkeervakken en bomen. De
bestaande bushalte zal vervallen,

omdat op een andere locatie aan
de Hagelingerweg een HOV-halte komt. Er is een voorlopig ontwerp voor de Broekbergenlaan
gemaakt, dat nu de inspraak ingaat.
Tot en met 25 september kan
men reageren. Nog voor die datum zal voor belangstellenden
het ontwerp tijdens een inloopavond worden gepresenteerd.

IJmuiden - Op vrijdagavond 3,
zaterdagavond 4 oktober (beiden avonden aanvang 20.30 uur)
en zondagmiddag 5 oktober
(aanvang 14.30 uur) speelt PlugIn de voorstelling: ‘Verwonderland? Gezeik in het bos!’
Deze voorstellingen worden gespeeld in Buurtcentrum De
Dwarsligger, Planetenweg 338,
1974 BP te IJmuiden. Kaarten
bestellen kan via: caro1947@
outlook.com of per telefoon: 0652811128. Het rekeningnummer
is: NL38RABO0101830068. De
kaarten kosten 12 euro per stuk.
Na betaling worden de kaarten
gereserveerd.
Het verhaal van Verwonderland?
Gezeik in het bos!: de leden van
wandelsportvereniging Ons Genoegen vieren hun vijfentwintig
jarig bestaan met een jubileumloop door de bossen. Tijdens een
enorm onweer waaien zo’n beetje alle tenten weg en de laatste
proviand is naar een hongerige hond gegooid. Verkleumd en
verloren bereiken zij een open
plek in het bos waar zij de overgebleven tent op zetten. Ze zijn
verdwaald en gaan morgen verder met hun zoektocht naar een
weg uit dit bos. Een wonderlijk bos in meer dan vijftig tinten grijs. Regisseur/tekstschrijver Okke C. Emmens.
Want in dit zelfde bos zijn de
sprookjesfiguren op zoek naar
degene die het boek heeft ge-

jat van Klaas. Alle verhalen lopen door elkaar heen en er verdwijnen op mysterieuze wijze
sprookjesfiguren. Dit laat het publiek op een geheel nieuwe wijze kennismaken met bepaalde
sprookjesfiguren, en die zijn niet
zo onschuldig en lief als wij altijd
gedacht hebben. De prinsessen
vragen zich hardop af wat je nog
meer met een prins kunt doen,
behalve zoenen.
Als de twee groepen elkaar ontmoeten gaan ze samen op zoek
naar het boek om de oude orde
te herstellen. De wandelaars vinden het maar een raar idee dat je
vastzit in een verhaal, terwijl de
sprookjesfiguren zich niet voor
kunnen stellen hoe het is om niet
te weten wat er over twee of drie
bladzijden gaat gebeuren. Toch
heeft zowel het een als het ander zijn charme.
Lukt het om de orde te herstellen? Gaat iedereen braaf terug
naar zijn eigen verhaal? Of is
de roep van de vrijheid te luid?
U kunt het allemaal beleven in
deze sprookjesachtige muzikale voorstelling vol hilarische onthullingen en een verrassende
kijk op het sprookjesbestaan in
vijftig tinten grijs.
Overgoten met een saus van
heerlijke en herkenbare muziek
die zo kenmerkend is voor de
voorstellingen van Plug-In. Komt
dat zien en verwonder u! Er is
genoeg gezeik.

Dubbele expositie
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 28 augustus tot 4 oktober zijn er werken te bezichtigen van de kunstenaars Let Zomerplaag en
Gerda Weijerman in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Zij kennen elkaar
sinds hun lagere schooltijd in de
Amsterdamse Diamantbuurt. Let
was beginnend onderwijzeres
en Gerda was leerling. Daarna
is ieder haar eigen weg gegaan.
Sinds enkele jaren hebben zij elkaar weer gevonden in de kunst.
En nu, na 60 jaar, hebben zij een
gezamenlijke tentoonstelling bij

de Vereniging Santpoorts Belang. Let toont haar schilderijen
gemaakt met acrylverf en Gerda haar collages van papier en
acryl. Beide exposanten vinden
hun inspiratie in de natuur. Voor
Gerda zijn de structuren belangrijk en voor Let het landschappelijke.
Bezichtigingstijden: maandagen dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. In verband met vakantieperiode graag van tevoren
bellen met 023-5383016. Na 13
september ook op afspraak via
telefoonnummer 023-5253739.
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25ste laanfeest
PC Hooftlaan

Musicalgroep Boms
zoekt theatertalent
IJmuiden – Na de laatste succesvolle productie ‘De vrouwen van de Breesaap’ in Stadsschouwburg Velsen, staat Musicalgroep Boms weer in de startblokken voor een nieuwe, sprankelende voorstelling in 2015.
Deze vrolijke Velsense vereniging met leden in alle leeftijden
vol enthousiasme, groot groepsgevoel en vooral hart voor het
theater, verwelkomt aanvullend
theatertalent zoals zij haar publiek doet: met open armen.
Wie altijd al wilde acteren en
zingen maar nooit de stap zette of diegene die al ervaring op
het podium heeft en een nieuwe uitdaging zoekt. Maar ook
wie schitterde in de schoolmu-

sical en taalt naar meer. Hoofdrol, bijrol, ensemblestukken; alles is mogelijk bij Boms. Stap in
de schijnwerpers en laat je zien.
Hoe? Meld je aan voor de ledensessie via info@musicalgroepboms.nl.
De repetitieavonden van Boms
worden gehouden elke maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur
in het Tender College te IJmuiden, onder leiding van een professioneel artistiek team. Voor de
ledensessie graag de naam, leeftijd en contactgegevens doorgeven. Informatie over de datum en
tijdstip van de sessie wordt toegezonden.
Zie ook www.musicalgroepboms.nl.

Driehuis – Zaterdag 6 september wordt voor de 25ste keer het
P.C. Hooftlaanfeest gehouden.
Dit betreft het gedeelte tussen
de Van den Vondellaan en de Jacob van Lenneplaan.
In de zomer van 1989 begonnen als een kleinschalig initiatief van een tiental bewoners,
is dit laanfeest inmiddels uitgegroeid tot een gezellig evenement waar gemiddeld zo’n 80
bewoners ‘acte de présence’ geven. Jaarlijks na de zomervakantie neemt een steeds wisselende groep bewoners de organisatie van het laanfeest op zich.
Het laanfeest wordt gekenmerkt
door een aantal vaste attracties
als een springkussen en spelletjes voor de jeugd, terwijl de volwassenen hun kennis en kunde
botvieren op allerhande culinaire
creaties die gedurende de avond
‘en buffet’ worden opgediend.
In verband met het jubileum is
de organisatie druk doende het
geheel een extra feestelijk tintje
te geven. Naast eerder genoemde attracties zal ditmaal onder
andere een heuse DJ de muziek
van de avond verzorgen. Daarnaast vindt in de grote tent een
filmvoorstelling plaats over 25
jaar P.C. Hooftlaan. Ook voor de
jeugd wordt er iets extra’s georganiseerd maar dat houdt de organisatie nog even geheim.
Tevens is het de bedoeling dat
dit laanfeest het karakter van
een reünie krijgt. Alle oud-bewoners en eventuele kinderen
zijn welkom om die avond aanwezig te zijn. Aanmelden kan bij
een van de onderstaande organisatoren. Ook welkom zijn oude foto’s van eerdere laanfeesten of verhalen van belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de laan. Vermeld op de
achterkant van de foto’s wel uw
naam en adres zodat ze kunnen
worden terug gegeven. Graag
sturen of brengen naar pwsdegier@ziggo.nl, P.C. Hooftlaan 60
of roy.herrebrugh@ziggo.nl, P.C.
Hooftlaan 63.

Oldtimershow
op Kennemerboulevard
In week 6 van de zomervakantie
zijn de meeste leerkrachten alweer op school om hun groep in
te richten. Zo ook op de Origon,
voorheen de Klipper, de nieuwe
school aan de Orionweg.
Maar buiten je klas moesten
ook alle nevenruimten ingericht
worden. Op donderdag werd
het nieuwe klimtoestel geplaatst
en op vrijdag werd er 20 kuub
houtsnippers op de stoep gestort. Om 16.00 uur begonnen
enkele leerkrachten te scheppen en te kruien maar er was

geen doorkomen aan.
De juf liet ouders stoppen die
langs kwamen vanuit hun werk
en om 17.00 uur waren vijfiten
ouders, kinderen en leerkrachten hard aan het werk.
Om 18.15 uur was de berg houtsnippers verdwenen en konden de kinderen maandagochtend zich uitleven op het nieuwe klimrek!
Yvonne Bax, leerkracht basisschool de Origon

IJmuiden - In 2013 is een aantal
enthousiastelingen gestart met
een oldtimershow op de Kennemerboulevard. Dat was meteen
een daverend succes. Dit jaar
gaat men dat nog eens dunnetjes overdoen en wel op zondag
24 augustus van 11.00 tot 16.00
uur.
De show is toegankelijk voor iedereen met een voertuig van 25
jaar of ouder. Ook bezoekers zijn
van harte welkom om een kijkje
te komen nemen. De toegang is
gratis. Er is live-muziek, een braderie en ook alle ondernemers
richten zich die dag op de oldtimers.

Drukte bij open dagen
ATV de Hofgeest
Santpoort-Noord - Dit weekend waren er weer open dagen
bij ATV De Hofgeest. Ondanks
het sombere weer was er toch
veel belangstelling.
Er waren veel kramen met onder andere gerookte vis, planten, sieraden, keramiek, saté en
een Italiaanse ijsauto. Leuk was
ook de kraam met zelfgekweekte groenten van de leden van

de tuinvereniging. Er waren ook
dit jaar weer aanmoedigingsprijzen te verdienen, waarvan er
één heel bijzonder was, namelijk twee aardappelen verbonden met elektronica en een digitaal display. Hierop kan men
aflezen dat de aardappel inderdaad energie geeft.
Het was weer een leuk evenement. (foto: Bea Berk)

Smugglers maakt zich
op voor nieuw seizoen
Velserbroek - Een nieuw seizoen
nadert voor rugbyclub The Smugglers. Nog een maand en dan zal
de eerste bal van de competitie worden gegooid. The Smugglers zijn druk met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en
heeft het dorpsfeest Santpoort
daarvoor als springplank ingezet
om meteen meer naamsbekendheid te creëren. The Smugglers is
immers op zoek naar meer leden!
The Smugglers deed met twee
teams mee aan de steppenrace
en organiseerde in samenwerking met de Harddraverij vereniging voor de vijfde keer op rij
het kwallenballen. Dit evenement
was wederom een succes, met dit
jaar een record aantal teams en
een finale die uitmondde in een
ware titanenstrijd.
In voorbereiding op de competitie organiseert The Smugglers
een vriendentoernooi op zondag

31 augustus, op hun eigen terrein, Broeklanden 3. Dit toernooi
staat altijd garant voor veel gezelligheid en veel rugbyplezier en
wordt afgesloten met een barbecue. Op 7 september speelt The
Smugglers een oefenwedstrijd,
zodat het rugbyteam fris kan beginnen aan de competitie op 14
september in de uitwedstrijd tegen URC.
Dit seizoen zitten er tien teams
in de competitie, de vierde klasse Noordwest. Van deze teams
zijn er twee nieuw dit jaar, de
Utrechtse rugbyclub, URC, en
de studenten uit Amsterdam, Ascrum. Doordat de grote concurrenten van vorig jaar zijn verdwenen uit de competitie, lonkt er
een mogelijkheid voor promotie
dit jaar voor The Smugglers. Kortom er is veel te beleven dit rugbyseizoen. Zie ook www.thesmugglers.nl.

17-Jarige IJmuidenaar
slachtoffer van beroving
IJmuiden - Een 17-jarige IJmuidenaar is zondagavond slachtoffer geworden van een beroving.
De politie kon na een korte zoektocht twee 15-jarige verdachten
uit Haarlem aanhouden.
De jongen liep over het Dudokplein toen hij werd aangesproken door een jongen. Deze jongen en nog een aantal andere
jongens vielen hem aan en mishandelden hem. De verdachten
en het slachtoffer zijn bekenden

van elkaar. Het slachtoffer werd
beroofd van zijn tas waarin onder andere een smartphone zat.
De Haarlemmers vluchtten weg
in de richting van het Marktplein. De politie zocht in de omgeving en kon dankzij het opgegeven signalement de verdachten opsporen en aanhouden. De
politie doet verder onderzoek
naar de zaak. Getuigen worden
verzocht contact op te nemen
(0900-8844).
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Broekbergenlaan in
voorjaar 2015 op de schop
De riolering in de Broekbergenlaan is aan vervanging toe. Gezien
de slechte staat van de verharding wordt ook het asfalt vervangen. Het wegprofiel blijft vrijwel
gelijk, met een totale wegbreedte
van 9,00 m inclusief fietsstroken
van 1,75 m. Voor de parkeervakken en de bomen is een nieuwe
verdeling gemaakt. De uitvoering
is gepland in het voorjaar 2015.

Inspraak
De bestaande bushalte komt te vervallen in verband met de toekomstige HOV-halte op een andere locatie.
Het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument is door het
college van burgemeester en wethouders vastgesteld en vrijgegeven
voor inspraak. Tot en met 25 september 2014 zijn het ontwerp en in-

spraakdocument in te zien op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Ook zijn de stukken te downloaden. (http://www.velsen.nl/Meepraten-in-Velsen/Inspraakonderwerpen/Reconstructie-Broekbergenlaan.htm). Verder heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd op donderdag 11 september
2014 in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Inlopen is mogelijk tussen
16:30 en 19:30 uur.
Reactie
Schriftelijke reacties kunnen tot en
met 25 september 2014 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak reconstructie Broekbergenlaan.

Opruimactie strand
levert 1257 kilo afval op
Ruim 100 mensen trotseerden afgelopen zaterdag 16 augustus
wind en regen om mee te doen aan
de opruimactie van het strand tussen Velsen-Noord en Castricum.
Op dit stuk strand van 12 kilometer lang is maar liefst 1257 kilo afval opgeruimd.

Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stichting
De Noordzee de héle Noordzeekust
op. Begonnen in Cadzand en eindi-

gend op Schiermonnikoog. Afgelopen
weekend was de kust van Velsen aan
de beurt. Vooral op het strand tussen
Velsen-Noord en Wijk aan Zee bleek
veel afval te liggen, ruim 850 kili. Zeestromingen zorgen ervoor dat het afval uit zee juist hier terechtkomt.
Maar ook strandbezoekers hebben
veel afval achtergelaten. Alle vrijwilligers werden getrakteerd op een door
de gemeente Velsen en Beverwijk gesponsorde lunch. (foto: T. Miyazaki)

Informatiebijeenkomsten

Herstel kade NAM-terrein
Vanaf september starten de herstelwerkzaamheden aan de kade
van het terrein Grote Hout (NAM
kade) in Velsen-Noord. De gemeente Velsen organiseert dinsdag 2 september 2014 een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Velsen-Zuid. Zij worden
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid verwacht. Inloop start
om 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Omwonenden
uit Velsen-Noord zijn op woensdagavond 3 september 2014 welkom bij de vergadering van het
Wijkplatform Velsen-Noord in
het Wijksteunpunt Watervliet om
20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten geven
wij samen met de aannemer uitleg
over de werkzaamheden en bijbehorende bouwplanning. Uiteraard
kunt u er ook uw vragen stellen. De

gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van den Biggelaar
uit Kerkdriel opdracht gegeven om
de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf.
Het gaat om een investering van de
gemeente met behulp van subsidie
van de provincie.
Een vernieuwde kade kan weer voor
tientallen jaren goed gebruikt worden. Maar de investering geeft ook
een positieve impuls aan de bouw en
de (haven)economie. Bij de Europese
aanbesteding is bovendien de voorwaarde van ‘social return’ gesteld.
Dit betekent dat mensen binnen dit
project de mogelijkheid krijgen om
werkervaring op te doen of een vak te
leren. De verwachting is dat de vernieuwde kade in juli 2015 opgeleverd
wordt.(foto: Reinder Weidijk)

Kunstenaars gezocht
De gemeente Velsen komt graag
in contact met professionele,
beeldende kunstenaars, die in
Velsen werkzaam en/of woonachtig zijn. Velsen wil inventariseren
of er onder deze specifieke doelgroep animo is voor samenwerking op culturele

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om uw website te linken aan
die van de gemeente Velsen. Hebt u
interesse? Mail dan uw contactge-

gevens naar: kunst@velsen.nl onder
vermelding van ‘registratie werkveld
beeldende kunst’. Graag hierbij aangeven wat uw specifieke artistieke
richting is.
U kunt uw reactie ook sturen naar
gemeente Velsen, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v. Erna
Muntendam, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. (foto: gemeente Velsen)
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Zaterdag 30 augustus

Veilig naar school
Na de zomervakantie gaan veel
kinderen voor het eerst in lange tijd weer naar school. Dat is
even wennen. Voor de (brom)
fietsende kinderen, maar ook
voor andere weggebruikers. Het
is daarom van belang om extra
alert te zijn. Om iedereen op de
nieuwe verkeersdrukte te wijzen, voert Veilig Verkeer Nederland de campagne ‘De scholen
zijn weer begonnen’.

Velsen pakt dit serieus op. De gemeente besteedt veel aandacht
aan de verkeersveiligheid rond de
scholen en op de schoolroutes. Zo
is onder meer in de vakantieperiode de rotonde Santpoortse DreefHagelingerweg veiliger gemaakt
voor fietsers. Dit verkeersknooppunt maakt deel uit van een drukke schoolroute. Scholieren kunnen
hier nu op een apart fietspad hun
route vervolgen.

Verder organiseert de gemeente in
het nieuwe schooljaar verkeersgedragsprojecten. Hierdoor krijgen de
kinderen meer vaardigheid en leren
zij zich bewuster te gedragen in het
verkeer.
Uiteraard hebben ouders van
schoolgaande kinderen zelf de
grootste verantwoordelijkheid in
de verkeersopvoeding van hun kinderen. De verkeersveiligheid rond
de school wordt vaak in gevaar gebracht, omdat kinderen met de auto
worden opgehaald of weggebracht.
De vraag is of dit wel altijd noodzakelijk is. In veel gevallen is fietsen
zelfs sneller.
Voor alle weggebruikers geldt: draag
bij aan de verkeersveiligheid door
rekening te houden met het soms
onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer. Pas je snelheid
aan en geef het goede voorbeeld.

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is
het Havenfestival IJmuiden. De
Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot festivalterrein. De haven
ligt vol met prachtige schepen,
terwijl er op de wal diverse optredens zijn. Voor het volledige
programma zie: www.havenfestivalijmuiden.nl . Deze wordt ook
uitgedeeld bij de infostand aan
het begin van de Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend
en fietsend publiek en voor de juiste toestroom van automobilisten
zijn een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het Middenhavengebied.
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf donderdag 28
augustus worden de diverse podia
opgebouwd op de Trawlerkade. De
organisatie dringt erop aan om hier
alleen voor korte tijd te parkeren.

De afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht op
zaterdag 30 augustus van 11.00
tot 24.00 uur.
Extra informatie voor bedrijven
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 augustus toch het evenementengebied
willen bereiken (bestemmingsverkeer), kunnen per mail een ontheffing aanvragen bij de organisatie, info@havenfestivalijmuiden.nl.
Fietsen
Het evenemententerrein is niet toegankelijk voor (brom)fietsers, behalve de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden
aan het begin van de Trawlerkade bij
het kantoor van de KNRM.
Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft een halte op de Dokweg.
Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te bereiken.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1
augustus tot en met 8 augustus
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 43, kappen boom
(13/08/2014) w14.000364.

Velserbroek
Korteweid 9, plaatsen kunststof kozijnen (12/08/2014) w14.000365.

Santpoort-Zuid
Litslaan
16,
kappen
boom
(10/08/2014) w14.000361;
Sportlaan 7 0033, plaatsen dagverblijf en tuinkas (10/08/2014)
w14.000362.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., wijzigen informatieborden
(13/08/2014)
w14.000366.

zenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg ong., kappen boom (14/08/2014) w14.000337.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester 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). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De ver-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor:

IJmuiden
Kennemerplein 21B, toestaan permanente
kiosk
(18/08/2014)
w14.000267.

Velserbroek
Rosa Manusstraat ong., kappen
boom (18/08/2014) w14.000346;
Zocherplantsoen, kappen boom
(14/08/2014) w14.000348;
Tureluur ong., kappen boom
(14/08/2014) w14.000347;
Langemaad 35, plaatsen dakkapel
voorgevel (13/08/2014) w14.000298.

Driehuis
De Genestetlaan 32, kappen 4 bomen
(18/08/2014) w14.000352;
P.C. Hooftlaan ong., kappen 3 bomen
(19/08/2014) w14.000330.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Evenementen artikel 2:17 APV
24 augustus 2014, oldtimershow
Goodvibrations at the Beach , Kennemerboulevard te IJmuiden aan Zee
(15/08/2014) u14.007867.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Brederoodseweg
43,
plaatsen 16 lichtmasten (19/08/2014)
w14.000228;
Brederoodseweg 43, handelen in
strijd bestemmingsplan i.v.m. plaatsen 16 lichtmasten(19/08/2014)
w14.000229.

Rectificatie
In tegenstelling tot wat in de krant
van 31 juli 2014, onder “Verleende
omgevingsvergunning-uitgebreide
procedure” is gepubliceerd, is de verleende vergunning voor de seinpostweg 36 (plaatsen van tijdelijke
kantoorunits w14.000023) niet in te
zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

De Olmen 23F, plaatsen glazen panelen op balkon (18/08/2014)
w14.000203.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat met
ingang van maandag 1 september 2014 het verzoek van Tennet
TSO B.V. aan Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt
in het gemeentehuis van Velsen,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Dit betreft een verzoek om met
toepassing van de Belemmerin-

genwet Privaatrecht de rechthebbenden de gedoogplicht op
te leggen voor de aanleg en instandhouding van de 380 kVhoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in de gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen

wordt er tevens een hoorzitting gehouden. De hoorzitting wordt geleid
door een door de minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen
persoon. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en
kan overleg worden gepleegd met de
verzoeker Tennet TSO B.V.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht

De hoorzitting zal worden gehouden
in het gemeentehuis van Haarlem-

merliede en Spaarnwoude, Haarlemmerstraatweg 51 te Halfweg op
maandag 22 september 2014 om
10.30 uur.
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in
kennis gesteld.

