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Terrasvogels wint Europa Cup
Santpoort-Zuid - Na zes jaar 
is de Europa Cup weer op 
de plek waar hij thuishoort: 
sportcomplex De Elta in Sant-
poort-Zuid, de thuishaven van 
Terrasvogels.

,,De achterblijvers in Nederland 
konden de wedstrijden gelukkig 
ook volgen omdat ze via internet 
werden uitgezonden’’, aldus inte-
rim voorzitter Bert Wessels. ,,On-
danks tegenslagen hebben we 
de ploeg gedurende het toernooi 
zien groeien en werd de cup in 
de finale tegen het Tsjechische 

Joudrs binnengehaald. We kij-
ken al uit naar de laatste wed-
strijden van het seizoen waarin 
we opnieuw voor het kampioen-
schap zullen strijden.’’
Op 12 september speelt Ter-
rasvogels de seizoensbepalen-
de wedstrijd tegen Tex Town Ti-
gers. Tijdens deze krachtmeting 
in Santpoort-Zuid zal ook de re-
cent gewonnen Europa Cup wor-
den tentoongesteld in het nieu-
we clubhuis van de softbalsters.
Het doorzettingsvermogen van 
het team om ondanks de tegen-
slagen van blessures gemoti-

veerd te blijven is ook opgeval-
len bij Joana Keur, directeur van 
hoofdsponsor Iber Lengua. ,,Net 
als in ons taleninstituut is het 
niet bepalend wat de kwaliteiten 
zijn van een enkele speelster, het 
gaat om de kracht van het gehe-
le team. Het is de optelsom van 
alle losse schakels die een ket-
ting zijn kracht geeft. Ik ben er 
daarom trots op dat wij als ta-
leninstituut nu de naamspon-
sor van Terrasvogels kunnen zijn. 
Niet om het winnen van de be-
ker, maar juist om hoe ze dat sa-
men gedaan hebben.’’

Traumateam op Tarweland 
Velserbroek - Dinsdagavond werden twee ambulances en het 
traumateam naar het Tarweland gestuurd in verband met een be-
woonster die van de trap was gevallen. De vrouw bleek hersenlet-
sel te hebben en werd onder begeleiding van drie motoragenten met 
spoed naar een ziekenhuis in Amsterdam vervoerd. De politie doet 
nader onderzoek naar het ongeval. (foto: Reinder Weidijk)

Winkeldief
Haarlem - Personeel van een 
winkel aan de Rijksstraatweg 
betrapte vorige week woensdag 
een 19-jarige Haarlemmer, toen 
hij goederen mee nam zonder 
daarvoor te betalen. De politie 
nam de verdachte mee naar het 
politiebureau.

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Struikheide
Diverse kleuren-potmaat 9 cm.

per stuk van 1,49 

NU voor 0,99

www.flexicura.nl    (023) 5 100 300

Zoek je een
baan in de zorg??

Voor zowel de thuiszorg als voor
verpleeg- en verzorgingshuizen in

Haarlem en Velsen
zijn wij op zoek naar:

helpenden
verzorgenden 3 (IG)

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl
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Het strand om de hoek...
Nu met gratis ligbedjes
www.villa-westend.nl

LCD schermen
stuntprijzen, nieuwe 
sortering LED-tv’s

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

www.dingespoort.nl
Reseveren of bestellen:
023-5377224

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

GRATIS*
RuIT

RepAReRen?
Zie elders in deze krant
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 
tot 22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 
20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft 
dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Knallend openingsfeest 
Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagmiddag was het dan 
eindelijk zover; de nieuwe West-
tribune kon officieel in gebruik 
worden genomen. De prachti-
ge tribune biedt plaats aan 1463 
personen, heeft twee business-
clubs, mooie kleedkamers, kan-
toren en uitgebreide medische 
faciliteiten.
Om het stadion in te wijden was 
er, vanaf 15.00 uur, een vol pro-
gramma georganiseerd dat voor 
belangstellenden gratis toe-
gankelijk was. Onder andere 
rondleidingen door het stadi-
on, een quiz en een korte voet-
balwedstrijd van de oudvoetbal-
lers van Telstar waren onder-
deel van dit programma. Onder 
leiding van commercieel direc-
teur Steef Hammerstein  volgde 
om 16.00 uur de officiële ope-
ning door algemeen directeur, 
Pieter de Waard. Hij bedank-
te Tata Steel voor de ondersteu-
ning en meldde dat men voort-
aan Tata thee ging schenken in 
plaats van Pickwick thee. Wet-
houder  en tevens loco-burge-

meester, Karel Ockeloen noem-
de het nieuwe stadion een aan-
winst voor de gemeente en een 
parel aan de Minister van Hou-
tenlaan. Namens de gemeen-
te had hij ook nog een cadeau 
voor de ‘Witte Leeuwen’; een ta-
feltennistafel voor in het spelers-
home. Ook Rauke Henstra, voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen, bedankte Tata Steel 
voor de ondersteuning. We zijn 
van ver gekomen en zeker twin-
tig jaar was er de wens van een 
nieuwe accommodatie . Tenslot-
te nam de managing director van 
Tata Steel het woord, de heer Ba-
lasubramanian Muthuraman.  Hij 
benadrukte het belang dat men 
hecht aan ondersteuning van dit 
soort locale acties. Tata wil veel 
goeds doen voor de samenleving 
en daarom zijn we tevreden dat 
we ook deze club kunnen steu-
nen, aldus Muthuraman.  
Nu is het verder aan spelers, 
trainer en begeleiders om Telstar 
verder op te stuwen in de lan-
delijke voetbalcompetitie. (Joop 
Waijenberg)

Open dag Haprotech
Velsen-Noord - Op de open 
dag van Haprotech Opleidin-
gen kunnen belangstellenden en 
eventueel gegadigden voor een 
lasopleiding uitgebreid een kijk-
je komen nemen.  Deze dag zal 
plaatsvinden op zaterdag 5 sep-
tember van 11.00 tot 16.00 uur. 
Bezoekers kunnen een rondlei-
ding krijgen, 
een proefles 
volgen en do-
centen staan 
klaar om vra-
gen te beant-
woorden. Het 
is mogelijk om 
met de nieuw-
ste lashelm 
op in de las-
boog mee te 
kijken, een 
gratis proef-
les materiaal-
kunde of inlei-
ding lastech-
niek te volgen. 

Bij Haprotech is het mogelijk om 
te kiezen uit diverse opleidingen, 
processen en niveaus. Alles is op 
de praktijk gericht, de leerlingen 
gaan na het volgen van de oplei-
ding als professional de arbeids-
markt op met een erkend diplo-
ma. Aan het einde van de dag zal 
de bezoeker een goede indruk 

hebben van 
de lasopleidin-
gen, de docen-
ten en de lo-
catie. Iedereen 
is welkom en 
van harte uit-
genodigd. Ha-
protech Op-
leidingen is te 
vinden aan de 
Rooswijkweg 
191 en telefo-
nisch bereik-
baar via 0251 
262900. Zie 
ook www.het-
lashuis.nl
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90’s Now met DJ Gary Global 
& Friends. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 30 augustus
Havenfestival. Zie voor pro-
gramma www.havenfestiva-
lijmuiden.nl.
Rondrit met de stoomtrein over 
het Corus staalbedrijfsterrein. 
Vertrek station Velserbosch 10.45 
uur. Kosten 5,- volwassenen, 3,- 
kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Zomermarkt in de Cronjéstraat 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Waterdiertjes vangen in de 
Hekslootpolder in Haarlem-
Noord. Aanvang 11.00 uur bij 
infopaneel hoek Spaarndamse-
weg/Vondelweg. Deelname gra-
tis. Aanmelden niet nodig.
Pro-am Golf toernooi, Openba-
re Golfbaan Spaarnwoude. Zie 
www.gcspaarnwoude.nl.

Maandag 31 augustus

Open huis bij VU Velsen, Nico-
laas Beetslaan 3 in Driehuis. Van 
19.30 tot 21.00 uur.

Dinsdag 1 september
 

HISWA IJmuiden tot en met 6 
september.
Inloopuur voor glaucoom-pa-
tiënten in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp, 13.30-15.30 uur. 
Info: 023-8908360.
Shanty’s in het Duinpark Zee-
wijk. Van 19.30 tot 21.15 uur.

Woensdag 2 september

Coeliakie inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 13.00-14.30 uur. Info: 023-
8908360.
Gratis proeftraining bij IJVV 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat 
72 IJmuiden. Van 15.00 tot 16.00 
uur voor de guppen en van 16.15 
tot 17.15 voor de F-pupillen

Donderdag 3 september

Inloopochtend voor vrouwen 
en mannen met borstkanker. 
Kennemer Gasthuis locatie zuid. 
Van 10.00 tot 11.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
40th anniversary concert John 
the Revelator. 21.00 uur. Toegang 
15,-. Kleine zaal: LOS! met DJ 
Paullie & Co. 24.00 - 04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis.

Donderdag 27 augustus

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met DJ Paullie & Co. 
24.00 - 04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 28 augustus
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Hardrock Karaoke. 22.00 
uur. Toegang 10,-.

Zaterdag 29 augustus
Havenfestival. Zie voor pro-
gramma www.havenfestiva-
lijmuiden.nl.
Natuurwerkdag IVN Zuid-
Kennemerland in Spaarnwou-
derveen/De Batterij nabij Half-
weg, vanaf 09.00 uur. Info: 023-
5351239 of publiciteit@ivnzk.nl. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.
Oude-spullenmarkt voor Sri 
Lanka, Eenhoornstraat 4 IJmui-
den. Van 09.30 tot 12.30 uur. Van 
09.30 tot 13.00 uur Welvaarts-
markt De Roestige Pot.
Voetbaltoernooi bij Terrasvo-
gels in Santpoort-Zuid. Toernooi 
start om 09.30 uur met de F- en 
E-pupillen.
Hooien in Spaarnwouderveen 
met IVN. Van 9.30 tot 15.30 uur.  
Aanmelden, informatie en een 
routebeschrijving bij Marc van 
Schie, 023-5351239 of via publi-
citeit@ivnzk.nl.
Caviashow van 10.00 tot 16.00 
uur in clubgebouw Cor Bos, 
Heerenduinweg 6B IJmuiden.
Natte Duinvalleien. Fietsex-
cursie door Duin- en Kruidber 
en de Kennemerduinen naar 
het Zuidervlak. Vertrek 10.30 
uur vanaf infopaneel bij ingang 
Duin- en Kruidberg in Sant-
poort-Noord. Deelname gratis. 
Aanmelden niet nodig.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem. Vocaal 
ensemble Prima Vera. 13.15-
13.45 uur.
Pro-am Golf toernooi, Openba-
re Golfbaan Spaarnwoude. Zie 
www.gcspaarnwoude.nl.
Mysteryland. Zie www.mys-
teryland.nl.
Swingsteesjun strandfeest bij 
Club Maritime (strandpaviljoen 
9), Boulevard Favauge, Zand-
voort, 19.00-24.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Keith Caputo. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. Dommelsch zaal: 

Wat is
er te 
doen

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juli 
en augustus is er geen open ta-
fel. De eerstvolgende open tafel 
is op woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Open huis om alle activiteiten 
te promoten. Van 10.00 tot 14.00 
uur.
Spelochtend voor visueel ge-
handicapten. Van 10.00 tot 11.30 
uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Vrijdag 28 augustus is het 
wijksteunpunt gesloten i.v.m. 
het jaarlijkse uitstapje van de 
vrijwilligers.
Open tafel vrijdag 4 septem-
ber: carpaccio met mozzarel-
la, gestoofde rundersucade met 
stamppot van knolselderij en ap-
pe. Vers fruit met vanillesabayon 
en amandelparfait en een kop-
je koffi e tot besluit. Reserve-
ren maandag 31 augustus. Kos-
ten 6,-.
Restaurant van 12.00 tot 13.00  
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten tot 1 september 5,-, daar-
na 6,-. 
Expositie schilderijen van me-
vrouw Cristel Determan. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Lezing over Egypte door Helen 
Wennigers. Aanvang 19.00 uur. 
Kosten 6,50 incl. kopje koffi e/
thee en hapjes.
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Dagtocht Hart van Brabant. 
O.a. bezoek aan het orgelmu-
seum Hilvarenbeek. Kosten 41,- 
p.p, incl. koffi e/gebak, lunch en 
entree museum. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Aan-
melden bij L. v/d Tuin, tel. 023-
5381221 of F. Bruinooge, tel. 06-
21441197.

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
8-Daagse busreis/Ruincruise 
IJmuiden Mainz - Mainz IJmui-
den. Maandag 26 oktober tot 
en met maandag 2 november. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Info: Mw. B. Wit, teo 
0255-510797 of 06-22197237.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Cd-presentatie Seabreeze
IJmuiden – Er is een cd uit van 
Seabreeze, de bigband van de 
IJmuider Harmonie. Het schijf-
je bevat zes nummers en heeft 
geen titel. De cd is al een tijd ge-
leden opgenomen in het Kun-
stencentrum. Daar is een ge-
schikte ruimte, de muzikanten 
moesten wel zelf voor de ge-
schikte apparatuur zorgen en 
voor een geluidstechnicus. De 
cd is in één dag opgenomen. 
Het is geen kleinigheid, om ze-
ventien muzikanten er goed op 
te krijgen, maar het is gelukt. 
De band zocht nog een geschik-
te gelegenheid voor een presen-
tatie en dat is het Havenfestival 
geworden.
Als eerste vond Seabreeze het 
leuk om een eigen cd te ma-
ken, om hun eigen geluid ver-
eeuwigd te zien. Daarna had 
het vooral een praktische reden. 
,,Wij treden vooral op in wed-
strijdverband, op festivals waar 
we het opnemen tegen andere 
bigbands. Daar heb je maar een 
beperkte speeltijd’’, vertelt Frank 
Molenaar, die trombone bij de 
band speelt. ,,Sinds kort hebben 

we een nieuwe bandleider, Wou-
ter Hakhoff. Die heeft de lat hoog 
liggen en dat maakt ons ook am-
bitieus. We willen naar een hoger 
plan. We wilden ook wel eens 
langer optreden, maar als je aan 
een zaaleigenaar vertelt dat je in 
een bigband speelt en een leuk 
optreden kan verzorgen, dan 
vraagt zo’n man wat we dan spe-
len en of we wat kunnen laten 
horen. Dat ging dus niet, maar 
nu wel. De cd is er ook voor pro-
motie en presentatie.’’
De cd bevat dan ook heel diver-
se nummers die een dwarsdoor-
snede van Seabreeze laten ho-
ren en een goede indruk geeft 
van hun repertoire. Het is een 
mix van balads, swing en latin 
en er staan ook nog twee zang-
nummers op. Mark Sassen laat 
dan zijn trompet voor wat die is 
en neemt plaats achter de mi-
crofoon. Seabreeze opent zater-
dag om 12.00 uur het Havenfes-
tival op het hoofdpodium, om 
14.00 uur vindt de cd-presenta-
tie plaats in de spiegeltent. De cd 
is dan ook verkrijgbaar voor tien 
euro. (Carla Zwart)

Operagezelschap Bel 
Canto weer van start
IJmuiden - Dinsdag 1 Septem-
ber start het Velser Opera Gezel-
schap weer met haar wekelijkse 
repetities. Zoals bekend brengt 
Bel Canto elke twee jaar een 
opera op de planken; deze keer 
wordt op 12 en 13 maart 2010 l’ 
Elisir d’ Amore opgevoerd in de 
stadsschouwburg in Velsen.
Muzikaal leider André Kaart 

neemt met deze komische opera 
na 30 jaar afscheid van zijn Vel-
ser Operagezelschap. 
Meerdere stukken uit deze ope-
ra zijn te beluisteren tijdens het 
concert dat Bel Canto geeft op 
vrijdagavond 20 november in 
de kerk in Spaarndam. Informa-
tie hierover volgt later. Zie ook 
www.vo-belcanto.nl.

Winkeldief
betrapt
Haarlem - Personeel van een 
winkel aan de Rijksstraatweg 
betrapte vorige week woensdag 
een 19-jarige Haarlemmer, toen 
hij goederen mee nam zonder 
daarvoor te betalen. De politie 
nam de verdachte mee naar het 
politiebureau, waar hij een pro-
ces-verbaal kreeg.
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De Avondschool 
bestaat veertig jaar
Regio - Ruim veertig jaar gele-
den heeft de bekende Velsense 
wethouder Henk de Boer (PvdA) 
het initiatief genomen om de na-
schoolse vorming voor mensen 
met een (licht) verstandelijke be-
perking te bundelen. De katho-
lieke, protestant christelijke en 
openbare naschoolse vorming 
gingen vanaf dat moment samen 
verder, waar ze voor die tijd ge-
scheiden optrokken. 
De stichting met de lange naam 
(Stichting Naschoolse Vorming 
aan Jeugdige Personen met Ver-
traagde Ontwikkeling in Vel-
sen en Omgeving), in de prak-
tijk van alle dag de Avondschool 
ging van start in het schoolge-
bouw aan de Heidestraat on-
der leiding van de eerste direc-
teur de heer Wieringa. De deel-
nemers waren vooral oud leerlin-
gen van het vroegere onderwijs 
aan moeilijk lerende kinderen. 
De toenmalige Hendrik Pierson-
school, de Wilhelmina school en 
de Don Bosco school uit IJmui-
den en de Emmaschool en Cu-
pertinoschool uit Beverwijk. Nu 
veertig jaar later bestaat het in-
stituut nog steeds en verzorgt 
allerlei cursussen op drie avon-
den in de week (maandag, dins-
dag en donderdag vanaf 19.00 
uur) in het gebouw van het Ten-
der College aan de Eenhoorn-
straat in IJmuiden onder leiding 
van de heer Paul Kuijper. Maan-
dagavond is speciaal bedoeld 
voor oud leerlingen van het zeer 
moeilijk lerend onderwijs.
Lag het accent in de beginja-
ren vooral op rekenen en taal, nu 

worden naast deze vakken ve-
le activiteiten aangeboden vaak 
op initiatief van de pupillen zelf. 
Naast de vaste docenten verzorgt 
en aantal gastdocenten onder 
meer vakken als koken, werken 
op de computer, rijlessen, EHBO 
en kennis over financiële zaken. 
Ook treden vaak gastsprekers 
op, zoals Hans Kraay jr., Moni-
que Somers en Dick Jol. Excur-
sies werden onder andere geor-
ganiseerd naar de Telegraaf, het 
Kerbert Dierentehuis en luchtha-
ven Schiphol. 
Wie eens vrijblijvend  langs wil 
komen kan zonder afspraak bin-
nen lopen. Om dit veertigjarig ju-
bileum hebben twee deelnemers 
(Koen Koorn, al veertig jaar deel-
nemer en Ron de Boer) het ini-
tiatief genomen een feestavond 
en reünie te organiseren. Vrijdag 
11 september staat het gebouw 
van het Tender College aan 
de Eenhoornstraat 8 in IJmui-
den vanaf 18.30 uur open voor 
(oud)deelnemers pupillen, (oud) 
docenten, (oud) bestuurders en 
allen, die de Avondschool een 
warm hart toedragen. Het pro-
gramma omvat onder andere een 
optreden van de bekende IJmui-
dense zanger Cock Zwanenburg, 
een interactieve demonstratie 
van dansschool La Passe uit Be-
verwijk, de lancering van de of-
ficiële website. Daarnaast is er 
veel foto- en filmmateriaal verza-
meld wat bekeken kan worden. 
Ook zal op deze avond de jubi-
leum editie van de eigen school-
krant de Avondsterren aan alle 
bezoekers worden uitgereikt.

Santpoort-Noord - Marcel en 
Jalina Winands deden mee aan 
het ringsteken tijdens Dorpfeest 
Santpoort als Ot en Sien op de 
bokkenkar met een echte bok. 
Daarna verkochten ze namens 
stucadoorsbedrijf Winands uit 
Velserbroek loten voor de hard-
draverij. Het geld ging niet al-
leen naar de harddraverij, want 
van elk lot ging 1 euro naar Ki-
Ka, Kinderen Kankervrij. De tota-
le opbrengst voor KiKa was 700 
euro. 

Loten KiKaNieuwe voorzitter Soli
Driehuis - Tijdens de algemene 
ledenvergadering van muziek-
vereniging Soli, in april dit jaar, 
gaf Outger Baron de voorzit-
tershamer door aan Erik Mies-
sen (54) uit Santpoort-Noord. 
Baron stopte na de periode vol 
gemaakt te hebben en Mies-
sen werd eind vorig jaar bena-
derd of hij voorzitter wilde wor-
den. Na enige bedenktijd stem-
de hij toe. ,,Ik vind het leuk om 
vanaf de zijkant mijn steentje 
bij te dragen, ik wil daar graag 
tijd insteken’’, vertelt Erik. ,,Ik zal 
mijn best doen om het niveau 
van het vorige bestuur te halen, 
dat is de vereniging waard.  So-
li bestaat uit fijne mensen, heel 
divers van jong tot oud.’’
Erik Miessen is zelf geen mu-
zikant, hij zingt al heel lang bij 
zanggroep Voices. Hij dacht 
eerst dat alleen een muzikant 
een goede voorzitter kon zijn. 
Maar het bestuur wist hem er 
van te overtuigen dat een voor-
zitter van buiten de vereniging  
er anders tegen aan kijkt en 
dat dit wel eens verhelderend 
kan werken. Helemaal vreemd 
is Soli niet voor hem, hij heeft 
het lief en leed van de vereni-
ging van dichtbij meegemaakt. 
Zijn vrouw Marian speelt er al 
bijna 40 jaar klarinet en voor 
Outger Baron was zij twee jaar 
lang voorzitter. Oudste zoon Je-
roen speelt er bariton. Mies-
sen werd voorzitter in het jubi-
leumjaar waarin de vereniging 
100 jaar werd. ,,Maar de festivi-
teiten lopen, de draaiboeken la-
gen al klaar. Daar heb ik verder 
geen bemoeienis mee’’, zegt hij. 
,,Soli heeft zeer ervaren mensen 
die dit prima kunnen organise-
ren. Het is helemaal hun feest-
je’’. De nieuwe voorzitter noemt 
het zijn handicap, dat hij bestu-
ren leuk vindt. Eerder deed hij 
bestuurlijke ervaring op bij on-
der andere Voices en de Vel-

ser Gemeenschap. ,,Besturen is 
dynamisch, het is niet statisch 
en steeds anders. Ik vind het 
leuk  om oplossingen te beden-
ken en de grote lijnen in de ga-
ten te houden’’, vertelt hij. ,,Soli 
is een goed functionerende ver-
eniging. Een goed bestuur gaat 
discussies over beleidslijnen 
niet uit de weg. Het kijkt naar 
verbeterpunten: wat loopt goed 
en wat loopt slecht en is voor 
verbetering vatbaar.’’ Ook is hij 
erg voor duidelijke korte lijnen 
en een heldere communicatie. 
Wel heeft Miessen bij voorbaat 
aangegeven dat hij niet langer 
dan één periode aanblijft als 
voorzitter. ,,Binnen mijn werk als 
adviseur bij een bank probeer ik 
ook regelmatig te veranderen. Ik 
heb steeds nieuwe uitdagingen 
nodig, wil niet op routine gaan 
werken’’, vertelt Erik. Maar zo-
ver is het nog lang niet. Voorlo-
pig gaat Erik Miessen zich naar 
eer en geweten als voorzitter in-
zetten voor Soli. Hij is van plan 
om binnenkort de verschillende 
afdelingen te bezoeken: ,,Dan 
weten de mensen welk gezicht 
er bij de nieuwe voorzitter hoort. 
Ik wil echt een aanspreekpunt 
zijn.’’ (Carla Zwart)

Jubileumconcert Soli
Velsen – Muziekvereniging Soli 
maakt zich op voor het jubileum-
concert op zondag 6 september 
in het Openluchttheater Caprera 
in Bloemendaal. De jarige vereni-
ging, die dit jaar 100 jaar werd, 
gaat hier echt uitpakken met de 
thema’s ‘Feest’ en ‘1909’.
Vanaf 14.30 uur zullen het Klein 
Orkest, de Slagwerkgroep en het 
Harmonieorkest een spetterend 
optreden verzorgen. Dit laat-
ste orkest heeft voor muziek uit 
het oprichtingsjaar 1909 geko-
zen. Veel gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van Soli zijn ver-
taald naar muziek en passeren 
zo opnieuw de revue. De veelzij-
digheid van de muzikanten komt 
hierbij goed tot zijn recht. Geen 
zware luisterstukken, maar lichte 
en prettig in het gehoor liggen-
de muziek. Waren er in het ver-
leden vaak gastmuzikanten, nu 
is er gekozen voor solisten uit de 
eigen gelederen. Verder staat het 
publiek die middag nog veel ver-

rassingen te wachten en ook aan 
de kinderen is gedacht. Maar 
om dat aan de weet te komen 
zal men toch echt zelf het con-
cert moeten gaan bijwonen. Iets, 
waar de toeschouwer zeker geen 
spijt van zal krijgen. Het belooft 
een waar feest te worden met 
een heuse afterparty in het pa-
viljoen van het openluchttheater. 
Ook de speciale CD en het jubi-
leumboek zullen die dag verkrijg-
baar zijn. Sponsors van dit jubile-
umconcert zijn ABN AMRO, Van 
Waalwijk Van Doorn Makelaars 
Taxateurs en Notariskantoor De 
Kiewit Buijsman Wientjes.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mu-
ziekhandel Molenaar aan de Ha-
gelingerweg 98 en bij Nico We-
lagen aan de Kompasstraat 24 te 
IJmuiden. Dit kan ook op de re-
petitieavonden van Soli in het ei-
gen muziekcentrum, op dinsdag 
en donderdag vanaf 20.00 uur. 
Bellen naar Caprera kan ook: 
023-5250050.

Bezoekers jaarmarkt 
winnen spel RiCa’s Toys
Santpoort-Noord - Sinds 1 juni is de Santpoortse webshop www.
ricastoys.nl actief. Bij de shop zijn tientallen gezelschapsspellen ver-
krijgbaar. Om de naamsbekendheid te vergroten stond de shop met 
een kraam tijdens Dorpsfeest Santpoort op de jaarmarkt. RiCa’s Toys 
kent een spetterende zomeractie, die inhoudt dat de koper van het 
50ste, 100ste en 150ste spel een reisspel naar keuze kan winnen. ’s 
Morgens werd op de jaarmarkt het 50ste spel verkocht. De nietsver-
moedende koopster van het spel ‘Weerwolven’ kon een reisspel uit-
kiezen. Ze koos voor de reiseditie van Mastermind en deze werd aan 
haar overhandigd door de eigenaren van RiCa’s Toys. Later op de 
dag kon ook de koopster van het 100ste spel verwelkomd worden. 
Daphne van Bellen kocht twee spellen en was zeer verrast dat zij een 
derde spel mocht uitzoeken. (foto: Rick Zwart)

Holiday Inn 
mist meubilair
IJmuiden - Het Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach roept 
mensen op om te helpen zoeken 
naar hun vermiste meubilair. Het 
restaurant is de afgelopen maan-
den compleet gerestyled. Helaas 
is een gedeelte van het nieuwe 
meubilair verdwenen. Help het 
Holiday Inn IJmuiden het meu-
bilair terug te vinden en maak 
kans op een beloning. Via http://
beaufort.holidayinn-ijmuiden.nl 
ontvang men een aantal aan-
wijzingen die moeten lijden naar 
de ontknoping. De winnaar krijgt 
een overnachting in een luxe Su-
perior Suite met jacuzzi en open 
haard en daarnaast een luxe di-
ner voor twee personen in het 
sfeervolle Restaurant Beaufort.

Buschauffeur 
mishandeld
IJmuiden - Bij de politie kwam 
zondagochtend rond 03.30 uur 
een melding binnen dat er op 
de Lange Nieuwstraat een bus-
chauffeur was mishandeld. Twee 
jongens waren het niet eens dat 
zij nachttoeslag moesten beta-
len, waarna een woordenwis-
seling ontstond, die uitmondde 
in een handgemeen. De politie 
heeft aan de hand van het sig-
nalement een van de twee da-
ders op de Merwedestraat aan 
kunnen houden. Het gaat om 
een 18-jarige jongen uit IJmui-
den. De politie stelt een onder-
zoek in.

Gewond na 
aanrijding
Regio - Vorige week donderdag 
omstreeks 14.00 uur vond op de 
kruising van Zeestraat/Tussen-
wijckstraat in Beverwijk een aan-
rijding plaats tussen een taxi en 
een bromfiets. De taxi, bestuurd 
door een 52-jarige man uit Vel-
sen-Noord, reed over de Zee-
straat richting Beverwijk. Ter 
hoogte van de Tussenwijckstraat 
sloeg hij rechtsaf en kruiste het 
daar gelegen fietspad. Op dat 
moment reed daar een brom-
fiets, met daarop twee perso-
nen. Zij kwamen ten val en raak-
ten gewond. Beiden werden met 
een ambulance vervoerd naar 
een ziekenhuis. De politie maak-
te proces-verbaal op.
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De Verbinding is een prettige 
ontmoetingsplek waar je even 
binnen kunt lopen voor een kop-
je koffie of een praatje. De sfeer 
is ongedwongen en informeel. 
Deze ontmoetingsplek is met 
name gecreëerd voor mensen 
met een psychiatrische achter-
grond maar wordt ook vaak ge-
bruikt door mensen die om an-
dere redenen behoefte hebben 
aan contact. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd zoals 
een wandelgroep op dinsdag-
middag, donderdagochtend een 
creatieve activiteit, tussen de 
middag een warme lunch en ’s 
middags de muziekgroep. In de 
loop van het seizoen willen we 
ook nieuwe activiteiten ontwik-
kelen al naar gelang de vraag. 
Wij zijn geopend op dinsdag 
en donderdag van 10.00 – 17.00 
uur. Voor informatie kunt u bel-
len naar 0255-520850 en vragen 
naar Janneke of Arie.

De Verbinding

In buurthuis de Veste in het Pol-
derhuis kunt u dagelijks tussen 
9.00 en 12.00 uur terecht om on-
der het genot van een kopje kof-
fie/thee de krant te lezen. Op de 
leestafel liggen dag- en week-
bladen. Ook kunt u met uw me-
de buurtbewoners een potje bil-
jarten. Voor deze inloopactivitei-
ten hoeft u zich niet van tevoren 
aan te melden.

Krantcafé en 
vrijbiljarten

Woensdagochtend 2 september 
van 9.30 tot 12.00 uur zijn nieu-
we vrijwilligers van harte wel-
kom bij de info-ochtend. Onder 
het genot van een bak koffie met 
wat lekkers kan in gesprek ge-
gaan worden met stafkrachten 
over de mogelijkheden van vrij-
willigerswerk in Buurtcentrum 
de Spil. Wanneer mensen serieus 
geïnteresseerd raken in een leu-
ke vrijwilligerstaak, kan een ver-
volgafspraak worden gemaakt 
voor een één op één gesprek.

Info-ochtend 
vrijwilligers

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Aanvullingen en wijzigingen
Buurtcentrum De Dwarsligger
Programma volwassenen
Fietsles op dinsdag van 12.00-13.00 vanaf 19 januari 2010.
e 25,00 voor 11 lessen
Ouder en kindochtend op dinsdag van 9.15-11.15
vanaf 1 september e 1,00 per keer
Gym voor vrouwen vanaf 2 september
van 9.15 – 10.05 en 10.15 tot 11.05 uur 

Programma kinderen
Jazzdance 3 – 6 jaar - start op zaterdag 5 september
van 11.00 -12.00 uur
Jazzdance 7 – 8 jaar - start op zaterdag 5 september
van 10.00 - 11.00 uur 
Jazzdance 9 – 11 jaar start op woensdag 2 september
van 15.30 – 16.30 uur
Jazzdance 9 – 11 jaar  start op woensdag 2 september
van 16.30 – 17.30 uur
Kosten voor Jazzdance zijn e 75,00 per seizoen van 30 lessen
Sinterklaasfeest op woensdag 2 december
van 13.30-15.30  kosten: e 3,50

Jongerencentrum Branding / Tieners en jongeren
Inloop maandag van 15.30 – 17.30 en van 19.00 – 21.00 uur
(van 10 tot 13 jaar) 
Inloop dinsdag, woensdag en donderdag
van 15.00 – 17.00 uur (vanaf 13 jaar)
Inloop woensdag van 19.00-21.00 uur (vanaf 13 jaar)
Gym bal sport start op 2 oktober van 16.00 – 17.30 uur
e 1,00 per keer
Huiswerkbegeleiding/discussieavond  start op 3 september
van 19.00 – 21.00 uur 
Iftar maaltijd voor jongeren is op zaterdag 12 september.

Buurtcentrum de Spil
Speel-o-theek Tomani:
Vanaf zaterdag 29 augustus van 10.00 – 12.00 uur en
woensdag 2 september van 9.30 – 11.30 uur.
Lidmaatschap vanaf  e 12,50

Dansen
Ballet I 4-6 jaar 09.15-10.15 30 lessen e 75,-
Ballet II 7-11 jaar 10.15-11.15 30 lessen e 75,-
Streetdance 7-11 jaar 11.15-12.15 30 lessen e 75,-

Buurthuis de Veste en Mamamia
Jam Sessie op zondag 13 september van 15.30  - 18.30 uur
in café het Polderhuis
Spaans voor kinderen op maandag van 16.00 – 17.00 uur,
Frans voor kinderen op donderdag van 16.00 – 17.00 uur,
5 lessen voor €e 15,75
Krantcafé op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur,
in Café het Polderhuis
Vrijbiljarten op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur,
in Café het Polderhuis

Inloop/opvang op dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.00 – 11.00 uur €e 0,75 per keer

Speel-o-theek op dinsdag van 18.45 – 19.45 uur, woensdag van
15.30 – 16.30 uur, donderdag van 10.00 – 11.00 uur en
van 18.45 – 19.45 uur. 

Buurtcentrum de Mel
Bloemschikcursus groep 1 op 13 oktober van 20.00 – 21.30 uur.

Bloemschikcursus groep 2 op 20 oktober van 20.00 – 21.30 uur. 

5 lessen e 18,00. De leeskring komt elke vier weken bijeen op 
donderdag van 10.00 – 12.00 uur.  
10 bijeenkomsten voor  
e 24,00 incl. boeken, koffie/thee.

Basiscursus PC op maandag van 
19.30 – 21.30 uur, 12 lessen voor 
e 120,00

In het vorige seizoen zijn we ge-
start met de cursus Arti-kind. Ie-
der kind kon op zijn eigen manier 
kennis maken met diverse te-
ken- en schildermaterialen. Een 
creatieve ontdekkingsreis waar-
bij plezier hebben voorop stond. 
Donderdag 15.45–17.00 uur in De 
Mel. Start 17 september. Kosten 
12,50 euro per cursus.

Tekencursus

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

SWV op Havenfestival

Vanaf nu treft u om de veer-
tien dagen hier de pagina 
‘Nieuws van Stichting Welzijn 
Velsen’ aan.

Nieuws dat bestaat uit de aan-
kondiging van nieuwe activitei-
ten en initiatieven, ondersteu-
ning van bewoners initiatie-
ven en ontwikkelingen in wijk-
gericht werken. SWV is de wel-
zijnsinstelling voor Velsen en 
kan dankzij de inzet van bij-
na 800 vrijwilligers en ruim 120 

professionele medewerkers me-
de vorm geven aan het welzijn in 
Velsen. Hiertoe beheert en ex-
ploiteert SWV buurt- en jonge-
rencentra, peuterspeelzalen en 
verzorgt projecten voor vrijwilli-
gerswerk (inclusief maatschap-
pelijke stages), sociale active-
ring, taallessen, buurtbemid-
deling, buurtsport en ambulant 
jongerenwerk. Het centraal Bu-
reau van SWV is gevestigd in 
gebouw de Beurs, Plein 1945 nr. 
84 te IJmuiden.

Buurthuis de Brulboei, de Dwars-
ligger en jongerencentrum Bran-
ding van Stichting Welzijn Vel-
sen zijn samen met dagactivitei-
tencentrum de Smederij aanwe-
zig op het havenfestival op zater-
dag 29 en zondag 30 augustus 
aanstaande. Voor jong en oud, 
groot en klein zijn er weer gezel-
lige activiteiten die natuurlijk met 
wind te maken hebben. 
De Branding is aanwezig met 
een spectaculaire windserver. Je 
wordt uitgedaagd om de wind 
te trotseren en jezelf staande te 
houden. Kom op je sportschoe-
nen als je deze uitdaging aan 
wilt gaan.
Kinderen kunnen samen knutse-
len op de kade, zoals vlinders en 
windmolentjes maken, schmin-
ken, bellen blazen die zo groot 
zijn als jezelf. Je kunt ook een 

echt koeien-melk-certificaat ha-
len bij Piet Hein en je krijgt ook 
een mooie ballon mee naar huis 
aan het einde van je bezoek.
Met de muziekgroep Smede-
rij kunt je lekker meezingen, zij 
zingen voornamelijk oude liedjes 
van vroeger.
Op zaterdag zal het gelegen-
heidskoor ‘All together, we can’ 
optreden van 15.30 tot 16.00 uur 
in het openluchttheater op de 
kade. Dit koor is uniek, samen 
zingen en gedichten voordragen, 
die iets zeggen over henzelf. En-
thousiasme, spontaniteit en hard 
oefenen zijn de ingrediënten van 
dit bijzondere koor uit Buurtcen-
trum de Dwarsligger. Stichting 
Welzijn Velsen is dit jaar makke-
lijk te vinden. Een grote rode tent 
met vaandels zul je al van verre, 
halverwege de kade, zien.

Programma 2009-2010
Onlangs heeft u in uw brieven-
bus het programma voor het sei-
zoen 2009-2010 kunnen vinden. 
Is dit niet het geval, spoedt u 
dan naar een van de buurt- en/
of wijkcentra van SWV om een 
exemplaar van dit waardevolle 
boekwerk te bemachtigen. Het 
programma 2009-2010 beschrijft 
op overzichtelijke wijze het aan-
bod aan activiteiten, ofwel waar 

wat wanneer te doen is. Ook 
staat uitgebreid beschreven hoe 
u zich kunt aanmelden en welke 
betalingsmogelijkheden er zijn. 
Zo is het bijvoorbeeld voor cur-
sussen mogelijk om (onder voor-
waarden) gespreid te betalen. 
Heeft u vragen of komt u er niet 
helemaal uit, kom dan naar één 
van de locaties en we helpen u 
graag verder.

Eigen pagina voor SWV
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Vanaf ons terras heeft u ook tijdens de Hiswa
een prachtig uitzicht op de jachthaven 

met de vele nieuwe jachten.

Op dinsdag 1 september a.s. treedt de
zanger Cock Zwanenburg op. 

Cock staat garant voor een supergezellige 
avond! Aanvang 21.00 uur.

Graag tot ziens!

Kennemerboulevard 330
1976 EH IJMUIDEN

Telefoon: 0255-523916 / 06-20742276
E-mail: info@hetzandhuis.nl

Boten en bubbels op HISWA te water
IJmuiden - Luxe zeiljachten, 
indrukwekkende motorkrui-
sers, stoere sportboten en 
smaakvolle sloepen: bootlief-
hebbers kunnen niet om de 
HISWA te water heen. Van 1 
tot en met 6 september vormt 
jachthaven Marina Seaport 
IJmuiden wederom het sfeer-
volle decor van deze meest 
complete in-water bootshow 
van Europa.

De HISWA te water is het Mek-
ka voor iedereen die graag het 
water op gaat en van mooie bo-
ten houdt. Bezoekers ontdekken 
er de crème de la crème van de 
Nederlandse en internationa-
le jachtbouw. Seriegebouwd of 
(semi)custom-built: het overzicht 
van schepen is zonder meer in-
drukwekkend te noemen. Daar-
bij valt op dat er in de jachtbouw 
steeds meer oog is voor design. 
De grotere jachten doen qua uit-
straling en comfort vaak niet on-
der voor luxe appartementen. 
Daar tegenover staat ook een 
trend van solide en stoer, iets 
wat met name bij de sloepen 
waarneembaar is. Dat de jacht-
bouw ondanks de zware econo-
mische tijden niet stilstaat, blijkt 
uit het grote aantal primeurs dat 
door exposanten voor de HISWA 
te water 2009 is aangekondigd.

De HISWA te water biedt meer 
dan alleen boten. Op de Kenne-
merboulevard en de kade van de 
jachthaven presenteren ruim 100 
aanbieders hun nautische arti-
kelen, kleding en luxe accessoi-
res. De drijvende champagnebar 
met uitzicht op de royale motor-
jachten, is een bijzonder aange-
name tussenstop na het flaneren 
over steigers en kade. 
De Team Delta Lloyd, waarmee 
op dit moment de Volvo Oce-
an Race gevaren wordt, is op 
de HISWA te water aanwezig en 
biedt bezoekers de mogelijkheid 
om tegen betaling de sensatie 
van het zeilen op deze oceaan-
racer mee te maken. Een unieke 
kans voor fanatieke zeilliefheb-
bers die het gevoel aan boord 
van zo’n extreem snel wedstrijd-
jacht ook eens willen ervaren. 
De Team Delta Lloyd vaart één 
keer per dag uit en biedt een be-
perkt aantal plaatsen. Belang-
stellenden dienen www.hiswa.
nl/hiswatewater goed in de ga-
ten te houden om zich tijdig aan 
te melden. Ook het meevaren op 
de V60 onder leiding van profes-
sioneel zeiler Hans Bouscholte is 
een absolute aanrader.
Diegenen die het liever iets rus-
tiger aan willen doen, kunnen te-
recht bij de gratis manoeuvreer-
clinics. Hier brengen instructeurs 

van De Zeezeilers van Marken 
aan kleine groepjes bezoekers 
de beginselen bij van het motor-
manoeuvreren op een zeiljacht.
Watersportverbond, Dragon Ma-
rine en Laser organiseren tijdens 
de HISWA te water net buiten 
de haven wedstrijden en proef-
vaarten met open zeilboten. Be-

zoekers kunnen zelf meedoen of 
het spektakel gadeslaan vanaf 
de publiekstribune die op de pier 
geplaatst wordt en een prachtig 
uitzicht biedt op het vaargebied. 
Ook het steeds populairder wor-
dende matchracen (twee boten 
die op een klein wedstrijdpar-
cours korte wedstrijdjes tegen el-

kaar varen) wordt door verschil-
lende watersportverenigingen 
gedemonstreerd. Op woensdag 
strijden tijdens de voorrondes 
diverse teams tegen elkaar met 
als doel door te stromen naar de 
finales in het weekend. Op zon-
dagmiddag is bekend welk team 
met de bokaal naar huis gaat.

Dit is rustig vaarwater. Voor ervaren zeilers. Maar
ook voor andere schippers. Eigenlijk voor iedereen
die zich met een sloep, een zeilboot, een super-
jacht, een roeiboot of een ander vaartuig op het
water begeeft. Want voor elke watersportliefhebber
heeft Delta Lloyd de geschikte verzekering. Zoals
de WatersportVerzekering Basis. Een polis zonder
franje, maar mét een zeer aantrekkelijke premie.
Samengesteld door specialisten die zelf ook regel-
matig op het water te vinden zijn. Zij weten precies
wat er goed, maar ook wat er fout kan gaan. Zodat
u goed verzekerd het water op gaat. Ook als het
een keer wat ruiger is. Niets is zeker ...

DL_adv_215xx300  03-12-2008  16:19  Pagina 1
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Bomvolle line-up 
concert Gerard Joling

Velsen-Zuid - UDC en Enter-
tainment NL hebben de volledi-
ge line-up voor Gerard Joling In 
Concert: For Your Eyes Only be-
kend gemaakt. Dit grootscha-
lige buitenconcert zal op zater-
dag 5 september plaats vinden 
in Spaarnwoude. 
Zowel nationale als internatio-
nale artiesten zullen naast Ge-
rard aantreden. In totaal zal de 
show 8 uur lang live entertain-
ment bieden. De volgende ar-
tiesten zullen op het podium ver-
schijnen: Evers Slaat Door met 
een volledige showband met elf 
muzikanten inclusief blazers, on-
der leiding van Edwin Evers zal 
het hele concert begeleiden. 
Hans Klok zal de show op spec-
taculaire wijze openen. Ruth Ja-
cott zal een duet zingen met Ge-
rard. Patricia Paay zal laten zien 
dat zij nog altijd de enige ech-
te Lady Patricia is. Gospelkoor 
The Resurrection Singers trad 

eerder op met Celine Dion, Ma-
riah Carey en Stevie Wonder. Ze 
zingen hun mengeling van soul, 
spirituals, musicalhits en natuur-
lijk gospel eerder voor koningin 
Beatrix en Bill Clinton. Er komt 
een internationale surprise act. 
Daarnaast zal LUV in een speci-
ale reünie van Patty Brard Jose 
Hoebee en Marga Scheide op-
treden. Verder zijn er optredens 
van Jim Bakkum, Antje Montei-
ro, Peter Beense, Tessa Kersten, 
een11-jarige supertalent uit het 
Limburgse Blerick, Alex van ‘Een 
Bossie Rooie Rozen’ , New Time-
less met oud voetbal-maatjes 
Marcel Bogarde en Eric Jacott, 
Made In Holland met muziek van 
de Dolly Dots tot Maywood door 
twee mooie, meiden; Michel Bak, 
ooit begonnen als de beste An-
dre Hazes imitator; ChiQue, een 
nieuwe meidengroep; Kaj van 
der Voort van de musical Cis-
ke De Rat; Ma Baker met Mari-
lyn en een swingend reportoire 
van Boney M classics; Henk Da-
men met hits als Ik Heb De Hele 
Nacht Gedroomd. Gerard Joling 
In Concert: For Your Eyes Only is 
een muzikaal feest op een unie-
ke locatie. Alles lijkt er op dat 
Gerard het succes van vorig jaar 
gaat overtreffen. In de aanloop 
naar Gerards speciale jubileum-
jaar in 2010 zal dit het enige con-
cert zijn van Gerard dit jaar.
Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.gerardjolinginconcert.nl en 
www.ticketservice.nl / 0900-300 
1250 en Primera, GWK- VVV en 
grote postkantoren en de grote-
re Free Record Shops. Voor meer 
informatie www.gerardjolingin-
concert.nl.

Mireille en Wouter 
trouwen in Hummer
IJmuiden - Mireille Warnaar, 
werkzaam bij Zebra Uitzend-
bureau B.V., is op vrijdag 14 au-
gustus met haar grote liefde in 
het huwelijk getreden. ,,Toen 
Wouter haar een half jaar ge-
leden ten huwelijk vroeg heeft 
zij binnen drie dagen alles ge-
regeld’’, aldus Henk Brandjes di-
recteur van Zebra. ,,Zo, die kan 
niet meer terug’’, waren haar 
woorden. Trouwen in een kleine 

auto vonden Henk en zijn colle-
ga’s maar niets dus hebben zij 
een Hummer Limousine gere-
geld waar je met 18 personen in 
kunt. Het gevaarte is 12 meter 
lang met drie barretjes er in. ,,Ik 
wist niet wat ik zag,’’ riep Mireil-
le met tranen in haar ogen. De 
bruid zag er geweldig uit in haar 
mooie jurk. Een half jaar kiwi’s 
eten heeft zijn werk goed ge-
daan...

Geels weer als nieuw
IJmuiden – Alweer een tijd terug 
nam zoon Paul Geels de meubel-
zaak aan de Willemsbeekweg 64 
over van vader Wim. Hij is hier-
mee de vijfde generatie in de 
zaak, die al ruim honderd jaar in 
de familie is. Zijn ouders hadden 
er vanaf 1968 een speelgoed-
winkel en in 1990 werd er ge-
start met de verkoop van meu-
belen. Paul was al als jonge jon-
gen betrokken bij de meubel-
zaak en behaalde ook de nodige 
vakdiploma’s. De winkel was een 
tijdje dicht en sommige mensen 
dachten dat hij helemaal dicht 
was, maar niets is minder waar. 
Paul heeft het roer totaal omge-
gooid en daarom werd de zaak 
drastisch verbouwd. Hij is een 
heel andere richting ingeslagen. 
Zij verkochten voorheen voorna-
melijk romantische meubelen, 
veel grenen en koloniale stijl. Nu 
is alles heel modern en strak, 
veel in de kleuren zwart en wit, 
met hoogglans en glas accenten. 
Paul pikte dit op tijdens diverse 
bezoeken aan meubelbeurzen in 
het verre Oosten en hij is de eer-
ste in heel Nederland die dit con-
cept voert. De moderne stijl is 
heel verrassend en vernieuwend 

en ook nog eens heel betaalbaar. 
Veel moderne eethoeken, strak-
ke bankstellen en er zijn veel ac-
cessoires zoals bijzondere lam-
pen en wanddecoraties. Geheel 
nieuw is de garderobecollectie, 
voor kapstokken in alle soorten 
en maten is een hele wand be-
schikbaar. Het is verfrissend, ver-
nieuwend en jong en passend in 
elk interieur. Deze stijl is ook tijd-
loos en niet aan trends gebon-
den. De zaak werd voorzien van 
een nieuwe vloer met laminaat 
die sterk lijkt op een houten vloer 
en de wanden zijn heel gedurfd 
zwart. Dit doet de nieuwe collec-
tie goed tot zijn recht komen. De 
hele maand september ontvan-
gen klanten tien procent korting 
op elke aankoop. Nieuwsgie-
rig geworden? Loop rustig eens 
geheel vrijblijvend de zaak bin-
nen om de vernieuwde collectie 
te bekijken. Laat u verrassen, het 
spreekt veel mensen aan omdat 
het eens heel iets anders is dan 
men overal ziet. En desgewenst 
staat Paul graag klaar om klan-
ten te adviseren bij de inrichting 
van het interieur. Geels Meube-
len is telefonisch bereikbaar via 
0255 755316.

Formulieren-
brigade Velsen
Velsen - De gemeente Velsen 
kent een regeling voor vergoe-
ding van schoolkosten. Het gaat 
hierbij om de regeling tegemoet-
koming indirecte schoolkosten. 
Deze bijzondere bijstandsvoor-
ziening is speciaal bedoeld voor 
ouders met een laag inkomen, die 
kinderen tot 18 jaar op het voort-
gezet onderwijs hebben. Indirec-
te schoolkosten zijn kosten die 
gemaakt worden voor allerlei bij-
komende uitgaven naast de on-
derwijsbijdrage en schoolkosten 
zoals het boekengeld. Te denken 
valt aan schoolactiviteiten (bij-
voorbeeld schoolreisje of werk-
week) en bijkomende kosten zo-
als een boekentas, materiaal of 
een fiets. Er geldt een maxima-
le vergoeding van 270 euro per 
schooljaar. Kosten moeten wor-
den aan getoond. Het is dus ver-
standig om de betalingsbewijzen 
te bewaren. Via het formulier bij-
zondere bijstand voor indirec-
te schoolkosten. Het formulier is 
te verkrijgen via de gemeente of 
via de Formulierenbrigade Vel-
sen. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt en biedt onder-
steuning bij het aanvragen. Ver-
der kijken zij naar waar men mo-
gelijk nog meer recht op heeft. 
Maak gewoon even een af-
spraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer: 
0255-533885. E-mail: formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 1972 VG 
IJmuiden.

Modelbouw
bij Hobbyhuis
IJmuiden – Mensen die interes-
sen hebben in modelbouw, zijn 
welkom bij Stichting ABC/WAO 
Velsen, ‘t Hobbyhuis van A tot Z 
aan de Kromhoutstraat 50a. El-
ke maandagmiddag is daar van 
13.00 tot 15.30 uur een ervaren 
modelbouwer aanwezig die de 
deelnemers helpt bij het in el-
kaar zetten van een vliegtuig of 
een boot. Wie zich aanmeldt voor 
deze activiteit voor 31 augustus, 
krijgt 50 procent korting en be-
taalt in de maand oktober geen 
tien euro maar vijf euro. Meer in-
formatie bij Carrie Nupoort, 06 
12650716. Gewoon even langs-
komen mag ook altijd.

Regio - Personeel van een su-
permarkt aan de Paul Krugerka-
de in Haarlem betrapte maan-
dagmiddag een 29-jarige Haar-
lemmer op de diefstal van enkele 
goederen uit de winkel. Ze heb-
ben de man aangehouden en 
overgedragen aan de politie.

Winkeldief

Erfgoed van de oorlog 
IJmuiden - In het Bunkermuse-
um wordt op zaterdag 12 sep-
tember in het kader van het pro-
ject ‘Erfgoed van de Oorlog’ een 
workshop gegeven over het be-
houd en beheer van WO II-col-
lecties. Deze workshop is spe-
ciaal voor particuliere verzame-
laars, vrijwilligers en kleine erf-
goedinstellingen.
De afgelopen 60 jaar hebben be-
heerders, verzamelaars en vrij-
willigers met veel inspanningen 
cultureel erfgoed uit WO II kun-
nen behouden. Juist de eigen 
bezieling en ervaring vormen de 
belangrijkste bron van informatie 
voor het behoud van de collec-
ties. Na zoveel jaar raken de ob-
jecten en collecties die meestal 
wel een stootje kunnen aan het 
eind van hun incasseringsvermo-
gen, maar moderne inzichten en 
mogelijkheden voor het beheer 
en behoud komen vaak niet bij 
de ‘kleinere beheerders’ terecht. 
De workshopleiders met ruime 
ervaring op het gebied van be-

heer van collecties, vergroten de 
specifieke kennis van de deelne-
mers op het gebied van beheer 
en behoud van het kwetsbaar 
materiaal uit WO II, ook wanneer 
er geen (of weinig) budget be-
schikbaar is. De deelnemers zul-
len na deze dag een groter be-
grip hebben van de problematiek 
en zullen ontdekken dat voor het 
merendeel van de problemen 
een betaalbare oplossing te vin-
den is. Deelname aan de cur-
susdag bedraagt 25 euro, inclu-
sief lunch. Aanmelden kan via 
a.knip@erfgoednederland.nl.
De workshops worden mogelijk 
gemaakt door het Programma 
Erfgoed van de Oorlog. De sa-
menwerkende organisaties zijn: 
Erfgoed Nederland, sectorinsti-
tuut voor het erfgoed; het Lan-
delijk Contact Museumconsu-
lenten (LCM) en het Provinciale 
Overleg Erfgoedinstellingen Ne-
derland (OPEN) startten het pro-
ject Zorg voor het Kleine Geheu-
gen.
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Rabobank jeugddagen 
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Afgelopen dagen 
vond op tennispark de Hofgeest 
de Rabobank jeugddagen plaats. 
Dit betekent wedstrijdjes tennis-
sen en daarnaast heel veel leuke 
activiteiten. Omdat veel jeugdle-
den hier natuurlijk aan mee wil-
den doen begonnen we donder-
dagmiddag al met tennissen. 
De mini’s t/m 8 jaar waren net 
als de overige categorieën ge-
splitst in jongens en meisjes. Zij 
mochten op het eigen miniveld 
een half uur spelen, wat vaak 
lang genoeg was. De overige 
speelden in de voorrondes een 
uur. Daarna ging het om twee 
gewonnen sets. Dit leverde he-
le spannende en soms langduri-
ge wedstrijden op.
Het publiek heeft weer echt van 
de kinderen genoten! Vrijdag-
avond werd het landenspel ge-
organiseerd. Elk team ging een 
parcours af met spelletjes uit di-
verse landen. Zo was er o.a. buik 
glijden, op een enorme bal klim-
men, zaklopen met vier man te-
gelijk en popcorn met stokjes 
eten. De kinderen hebben zich 
enorm vermaakt.  Een nieuwe 
activiteit was het zoeken en ver-
dienen van Rabo’s. Met elke on-

derdeel konden deze gewon-
nen worden. En een paar keer 
per dag werden ze ook op het 
park verstopt. Sommige kinde-
ren hadden het hier drukker mee 
dan met tennissen. Zaterdag 
werd er weer druk getennist. ’s 
Avonds kwam de bingo met een 
i-pod als hoofdprijs. Terwijl het 
kanon de ballen met cijfers af-
schoot begon binnen de DJ al-
vast warm te draaien. Met laser, 
rook en lichtkanon! Alle kinde-
ren op de vloer en dansen maar! 
Zondag mochten ze aan lange 
tafels schilderijtjes maken. On-
der leiding van Debbie van Leeu-
wen werden de kwasten enthou-
siast in de hand genomen. Na-
dat alle partijen in de volle zon 
waren gespeeld volgde de prijs-
uitreiking. Jeugdvoorzitster Joke 
van Bloois mocht alle kinderen 
blij maken met een medaille en 
de nummers 1 en 2 met een be-
ker. Tevens kreeg de winnaar van 
elke leeftijdscategorie de wissel-
beker mee naar huis. Dankzij de 
vele vrijwilligers, de inzet van de 
jeugdleden en niet te vergeten 
het zalige weer, waren de Rabo-
bank jeugddagen er één om in 
te lijsten.

Biljartvereniging 
zoekt leden
Santpoort-Noord - De vakan-
tiepauze in het biljartseizoen 
loopt ten einde. De vereniging 
kijkt alweer vooruit, er is nog vol-
doende tijd en ruimte om zich 
als kandidaatlid op te geven. Wil 
men echter verzekerd zijn van 
een  lidmaatschap bij de Biljart-
vereniging Velsen voor het nieu-
we seizoen, dan is het wenselijk 
binnen niet al te lange tijd con-
tact met de vereniging op te ne-
men. Nog enkele plaatsen zijn 
beschikbaar, zowel voor de avon-
den als voor de dinsdagmiddag. 
Er kunnen nog enkele leden met 
een moyenne van minimaal 0.5 
en hoger, geplaatst worden. Ook 
voor kaderspelers zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Zoals bekend 
is de vereniging aangesloten bij 
de Koninklijke Nederlandse Bil-
jart Bond. Dit houdt onder ande-
re in, dat gestreefd wordt naar zo 
goed mogelijk spel. Er is dan ook 
een mogelijkheid om door mid-
del van lessen de beginselen on-
der de knie te krijgen. Kom ge-
rust eens vrijblijvend kijken op 
de speelavonden en vraag naar 
de wedstrijdleider. De eerste vier 
speelavonden zijn proefavon-
den. Het verplicht tot niets. El-
ke middag, met uitzondering 
van de dinsdagmiddag, kunnen 
de leden op schitterend mate-
riaal vrij biljarten. Is men een-
maal lid, dan mag de speler op 
de vrije middagen altijd een in-
troducé meenemen. Voor meer 
informatie kijk op de website van 
de B.V. Velsen www.bv-velsen.nl. 
Of bel naar Frans Kunst, telefoon 
0255-513315 of bezoek de bil-
jartzaal aan de Wüstelaan 79 in 
Santpoort.

Let’s Play zoekt 
sportievelingen
Velserbroek - Let’s Play behaal-
de tijdens het beachvolleybal in 
Scheveningen een goede resul-
taat. Rob, Corina en Saskia wa-
ren zaterdagochtend vroeg ver-
trokken om op tijd in Schevenin-
gen te zijn. Gemotiveerd begon-
nen zij aan hun eerste wedstrijd 
helaas werd deze verloren. De 
daar opvolgende twee wedstrij-
den werden gewonnen waar-
door de laatste wedstrijd van 
groot belang werd. Bij winst zou 
men in de finale eindigen. De-
ze wedstrijd werd nipt verloren 
waardoor ze in de kleine finale 
kwamen. Ook deze werd verlo-
ren waarbij een vierde plaats in 
deze internationale beachvolley-
bal toernooi een goed resultaat 
is Recreatie club Let’s Play be-
gint dit jaar aan het derde sei-
zoen volleyballen in de Weid in 
Velserbroek. Op de donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur 
wordt er eerst getraind en dan 
gespeeld. Let’s Play op zoek naar 
de sportievelingen die het vol-
leybal in zich hebben en graag 
een balletje willen slaan. Leef-
tijd  vanaf 18 jaar. Zie ook www.
wilwilwel.nl of bel 06-14499620 
voor meer informatie.

VTV IJmond 50 jaar
‘Je komt hier tot jezelf’
Santpoort-Noord – Volkstuin-
dervereniging VTV IJmond be-
staat dit jaar 50 jaar en dat werd 
het afgelopen weekeinde ge-
vierd. Het was er gezellig druk.
In 1959 begon het in Driehuis, 
op een stuk grond van VSV. De 
voetbalvereniging wilde later die 
grond terug en in 1961 kreeg de 
VTV IJmond een stuk grond toe-
gewezen aan het Groenelaan-
tje. De wachtlijst bleef groeien 
en in 1967 kreeg de vereniging 
een stuk grond aan de overkant 
in bezit. Dit werd het Wethouder 
Kolkman-park genoemd, het an-
dere complex had als naam Wet-
houder de Jong-park. Dit als eer-
betoon aan twee heren die hun 
nek hadden uitgestoken voor de 
VTV IJmond. Later kwam er het 
complex aan het Spekkenweg-
je bij. De tuincomplexen lagen 
net iets te ver uit elkaar, daarom 
werd in goed overleg besloten 
dat dit complex als De Hofgeest 
zelfstandig verder zou gaan. Ook 
beheert de vereniging een aan-
tal nutstuinen: 16 bij tuincen-
trum De Haan en 10 in oud-Vel-
sen. Dit zijn tuinen waar alleen 
groente en fruit verbouwd mag 
worden. In totaal beslaat de VTV 
IJmond 143 tuinen.
,,Iedereen heeft zijn eigen tuin, 
maar we zijn allemaal buren van 
elkaar. Dit gaat in goede har-

monie’’, vertelt voorzitter Jan de 
Bruin. ,,We hebben net een hele 
renovatie achter de rug, de kan-
tine voldeed niet meer aan de 
huidige eisen. Gelukkig krijgen 
we veel hulp van iedereen.’’ Het 
park zelf is een oase van rust, de 
tuinen liggen er prachtig bij. Het 
echtpaar Bosschert uit IJmui-
den geniet van hun tuin. Ze zijn 
er vaak, het is echt hun hob-
by. Ze stonden op de wachtlijst 
en hielpen de moeder van me-
vrouw Bosschert in de tuin, die 
een dagje ouder werd. Zij wilde 
er mee stoppen en het echtpaar 
kon de tuin zo overnemen. Hun 
tuin is voor de helft siertuin met 
bloemen en voor de helft nuts-
tuin met voornamelijk groen-
te. Ze verbouwen aardappelen, 
sperziebonen, bietjes, uien en 
boerenkool en dat smaakt echt 
veel beter dan in de winkel ge-
kocht.
,,Ik heb de groene vingers van 
mijn vader, mijn man heeft het 
echt moeten leren’’, vertelt me-
vrouw Bosschert. ,,Maar ik kreeg 
genoeg advies van de buren om 
ons heen’’, zegt de man. ,,Het is 
hier heerlijk. We genieten van de 
rust, je komt hier echt helemaal 
tot jezelf.’’ Zijn vrouw beaamt dit: 
,,Ook al heb je zorgen of een rot-
dag gehad, hier valt alles van je 
af.’’ (Carla Zwart)

Schaken in Velserbroek 
is weer begonnen
Velserbroek - Het Polderhuis, 
het thuishonk van SC Santpoort 
is weer open voor de schakers. 
Voor de jeugd en de senioren, op 
dinsdag-- en vrijdagavond.
Vorig seizoen is in de kroon-
groep Peter de Roode, na het 
hele jaar bovenaan gestaan te 
hebben, kampioen geworden. 
Tweede werd zijn zoon Mar-
tijn en op de derde plaats ein-
digde Ilias van der Lende. Ilias 
heeft over zee in een Amerika 
een toernooi gespeeld met en-
kele grootmeesters, hij heeft een 
fantastische score van 3,5 uit 5 
gehaald met een TPR van ruim 
2300. Wat bijzonder was dat alle 
schakers hun eigen schaakbord 
en stukken moesten meenemen. 
In groep 1 heeft Ouker de Jong 
de eerste plaats opgeëist, twee-

de werd Rob de Roode en der-
de Rob Buschman. Bij de vrijdag 
jeugd/seinoren werd Wim Gra-
vemaker eerste, zijn zoon tweede 
en Gijsbert de Bock derde. Het 
belooft een interessant seizoen 
te worden voor SC Santpoort 
het eerste heeft er twee nieuwe 
2000+ spelers bij  tw Wim Eve-
leens en Rob Lathouwers, waar-
door het tweede en derde ook 
weer sterker zijn. Het vierde be-
staat uit talentvolle jeugd en het 
vijfde bestaat uit een viertal ge-
routeerde spelers. De jaarverga-
dering is de eerste dinsdag in 
september. Opvallend in de eer-
ste speelronde was dat kampi-
oen Ouker de Jong genoegen 
moest nemen met remise tegen 
Aad Zandvliet. Meer informatie: 
www.schaakclubsantpoort.nl

Voetbaltoernooi
bij Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Terrasvogels 
start het nieuwe voetbalseizoen 
met een groot voetbaltoernooi. 
Zaterdag 29 augustus spelen 20 
jeugdteams uit de gehele regio 
tegen elkaar. Deelnemers zijn dit 
jaar onder meer de Koninklijke 
HFC,  DSS, OG en Alliance.
Het is de tweede keer dat de 
jeugd van Terrasvogels het sei-
zoen begint met een groot toer-
nooi. Vorig jaar deden ruim 180 
voetballers mee. Deelnemende 
teams waren toen ook onder an-
deren DSS en HFC.
Het toernooi start om 09.30 
uur met de F- en de E-pupillen. 
Nieuw is dat ook jeugdscheids-

rechters van Terrasvogels enkele 
wedstrijden zullen fluiten. Dit zijn 
kinderen van dertien jaar, die bij 
de KNVB een korte cursus heb-
ben gevolgd. Zij geven leiding 
aan de wedstrijden van de teams 
van de 6- en 7-jarige.   
In de middag hebben de D-juni-
oren hun eigen toernooi. Dit zijn 
kinderen tussen de tien en der-
tien jaar en hier is de aanvang 
14.00 uur.
Meer informatie over het toer-
nooi en over voetballen bij Ter-
rasvogels is te verkrijgen via 
www.svterrasvogels.nl of via Bert 
ter Maat, telefoon 023–5390828 
of berttermaat@msn.com.
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Wijkplatform Santpoort-zuid
www.santpoort-zuid.info

Wij nodigen alle inwoners van Santpoort-Zuid hierbij uit voor de
VERGADERING VAN HET WIJKPLATFORM

DINSDAG 1 september 2009
om 20.00 uur in ’t BrederodeHuys, alhier

De voorlopige agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Aanvulling op de agenda
4. Het RFK Blekersduin (voorheen NOVA)

Alle ontwikkelingen sinds onze vorige vergadering en hoe 
nu verder, want we zijn er nog lang niet

5. De ontwikkelingen met betrekking tot het RFK Velserend
6. Werkgroep verkeer

Buslijn 81
De nieuwste ontwikkelingen rond de kruising Wijnoldy 
Daniëlslaan - Middenduinerweg en de renovatie van de 
Wijnoldy Daniëlslaan tussen de Middenduinerweg en de 
Olga von Götschlaan
De verkeerssituatie bij de Dekamarkt en met name het 
zebrapad en de sterk gekrompen trottoirruimte
Bespreking met Jan Holleman (gemeente Velsen), wnd 
projectleider, dd. 20 mei 2009 over de Dekamarkt en de 
bloemenkraam.
De route van buslijn 81 in verband met een aansluiting 
naar IJmuiden. Ontwerp nieuwe route en verzoek 
onzerzijds. Concept tekst op website.

7. Rondvraag
8. Sluiting

Namens het Wijkplatform, 
Jan Ootes, voorzitter

Velsen wint Hannie Spronktoernooi
Driehuis - Ook de 4e editie 
van het Hannie Spronktoer-
nooi is gewonnen door de 
gastgever RKVV Velsen. In-
middels was dit alweer de 
derde eindoverwinning van 
de gastgever. Ook Stormvo-
gels is een keer eindwinnaar 
geworden.

Op donderdagavond werden op 
sportpark Driehuis de wedstrij-
den gespeeld tussen Velsen en 
VSV en tussen Terrasvogels en 
Stormvogels. Beide winnaars 
zouden zondags spelen in de fi-
nale en beide verliezers in de 
troostfinale. Op donderdag won 
Velsen met 3-1 van VSV, gevier-
de man aan Velsen zijde was 
spits Jasper Post. Het was ove-
rigens een wedstrijd met twee 
gezichten, want net zo goed had 
VSV in de finale kunnen staan.
De andere wedstrijd moest be-
slist worden door strafschoppen. 
Terrasvogels hield goed par-

tij tegen de ijmuidenaren en na 
90 minuten was de eindstand 1-
1. Echter de strafschoppen wer-
den beter genomen door Storm-
vogels, waardoor zij in de finale 
op zondag uit zouden komen te-
gen Velsen.
Stormvogels gaf zeer goed partij 
aan de Velsenaren en in de rust 
was het zelfs 2-0 voor de be-
zoekende partij. Echter Velsen 
draaide na de rust de stand ge-
lijk na een fraaie goal van mid-
denvelder Barry Schildwacht, 
die hiermee tevens werd uitge-
roepen als speler van het toer-
nooi. Penalty’s zorgde in deze fi-
nale voor de beslissing. Keeper 
Randy Eikelenboom pareerde de 
laatste strafschop van Stormvo-
gels, waardoor de thuisploeg 
dus voor de derde keer wonnen.
De troostfinale werd gespeeld 
tussen vijfde klasser Terrasvo-
gels en VSV, dat voor deze wed-
strijd in de sterkste opstelling 
aantrad. Al snel leek VSV naar 

een grote uitslag uit te lopen. Na 
10 minuten was het al 2-0 voor 
het team van Richard Plug, maar 
toch gaf Terrasvogels daarna 
aardige weerstand, zonder zelf 
gevaarlijk te worden, maar de 
einduitslag bleef steken op 4-0.
Na de wedstrijden verzorgden 
de organisatoren Herman Berg 
(Spaarnwoude) en Marcel Looij 
(trainer Terrasvogels) de prijs-
uitreiking, waarna het onder de 
muzikale begeleiding van Jill, 
Janny en Bas van Geldorp nog 
lang gezellig bleef. 
Ook volgend jaar zal het Han-
nie Spronk weer doorgang vin-
den en dit kan niet zonder een 
aantal sponsoren: Han Spronk 
Sr., Brederode Sport Santpoort, 
Eek Veldman, Microtechniek, en 
Haprotechniek. Volgend jaar dus 
alweer het vijfde toernooi, een 
lustrum, hopelijk dat iedereen 
ook dan weer zo enthousiast is, 
dan zal ook de vijfde editie weer 
zeker slagen.

Lustrumjaar van start
Hans Hendriks erelid 
van KHC Strawberries 
Driehuis - Tijdens de jaarlijk-
se algemene ledenvergadering 
van hockeyclub Strawberries is 
oud-voorzitter Hans Hendriks 
benoemd tot erelid. Hendriks 
zet zich al vele jaren in voor de 
hockeyclub, eerst als bestuur-
der en later als commissielid. 
Het zijn drukke tijden voor Hen-
driks, want als voorzitter van de 
reüniecommissie heeft hij het 

erg druk met de viering van 80 
jaar Strawberries. Op zaterdag 
10 oktober vindt in het clubhuis 
een grote lustrumreünie plaats. 
Oud-lid maar nog geen uitno-
diging ontvangen? Kijk dan op  
www.khc-strawberries.nl voor 
meer informatie over aanmel-
den. Het lustrumjaar ging zater-
dag van start met een drukbe-
zochte clinic voor de D-jeugd.

Roestrijden gaat door
Velsen - Daar de veiligheid op 
het spoor bij ProRail en NS de 
hoogste prioriteit heeft gaat het 
roestrijden gewoon door, ook tij-
dens de vakantieperiode.
Na de eerste rit op 27 juli zijn 
de treinstellen van WIJS/HIJSM 
weer actief geweest. Op 9 Au-
gustus werd er gereden op het 
traject Arnhem-Nijmegen en op 
16 augustus op het traject Zut-
phen-Deventer. Gezien de grote 
lengte van de te rijden baanvak-
ken werden de treinstellen 113 
en 121 samen ingezet. Duidelijk 
was daarbij te zien dat het herstel 
van het door vandalen vernielde 
treinstel 121 ook al behoorlijk is 
gevorderd, al moet er nog veel 
gebeuren en mag het nog niet 
zelfstandig rijden. Woensdag 26 
augustus werd er gereden op 
het traject Nijmegen-Den Bosch. 
Door de aandacht in de media 
over het voorspoedige herstel 

van treinstel 113 zijn er veel aan-
vragen binnengekomen om deel 
te nemen aan evenementen. 
Voor Museumspoor stichtingen, 
maar ook NedTrain (voormalige 
werkplaatsen van de NS) zijn de 
treinstellen van de HIJSM naast 
de stoomlocomotieven grote pu-
bliekstrekkers en daardoor graag 
geziene gasten.
De vrijwilligers van de 
WIJS?HIJSM vinden het  jammer 
dat er nog steeds geen meerder-
heid in de gemeenteraad is ge-
vonden om de treinstellen, ook 
wel ‘rode duivels’ genoemd, naar 
IJmuiden te halen. Volgens hen 
loopt Velsen daardoor al jaren-
lang een  toeristische attractie  
mis.
Want naast het herstel van de 
treinstellen en het roestrijden is 
de WIJS/HIJSM combinatie ook 
nog steeds serieus over het rij-
den op de IJmuider spoorlijn.

Collecteweek KWF
Velsen - Van maandag 7 tot en 
met zaterdag 12 september is 
het collecteweek voor KWF Kan-
kerbestrijding. Een belangrij-
ke week, waarin 120.000 vrijwil-
ligers in het hele land alles op 
alles zetten om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor de strijd te-
gen kanker. De opbrengst is voor 
wetenschappelijk kankeronder-
zoek en voorlichting aan kanker-
patiënten. 
Het KWF is financieel volledig af-
hankelijk van giften van particu-
lieren en bedrijven. Elke bijdra-
ge is dus van harte welkom en 

dringend noodzakelijk. Wie het 
fonds zelf wil steunen kan zich 
aanmelden als collectant. Het 
kost maar een paar uurtjes per 
jaar. Ook worden er nog coördi-
nators gevraagd. 
Zij verspreiden de collectebus-
sen onder de collectanten, hel-
pen zoeken naar nieuwe collec-
tanten en  tellen na afloop het 
ingezamelde geld.
Aanmelden kan telefonisch of 
per e-mail via 023-5387922 of 
joskehaver@quicknet.nl. Voor 
Velserbroek de heer Chef Witte, 
telefoon 023-5387715.
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Bunkermuseum krijgt 
bijzondere uitbreiding
IJmuiden - Het bunkermuseum 
zal nog voor het einde van het 
jaar worden uitgebreid met nieu-
we expositiebunkers. De bunkers 
worden verbonden door wandel-
paden en loopgraven zodat deze 
goed bereikbaar worden. 
Deze loopgraven zijn gelijk aan 
loopgraven die in de oorlogspe-
riode door de Nederlandse en 
Duitse militairen in het duinge-
bied aangelegd werden. Het ge-
bied zal afgebakend worden met 
een infanterieversperring om de 
bezoeker een beeld te geven van 
een rondom verdedigbare Atlan-
tikwall of Widerstandsnest.
Nabij het museum, op de batte-
rijen Olmen en Herenduin, het 
Festung Kommando Schoonen-
berg en mogelijk op enkele an-
dere locaties binnen de voorma-
lige Festung IJmuiden zullen in-
formatieborden geplaatst wor-
den. Deze borden zullen geïnte-
resseerde bezoekers uitleg ge-
ven over het gebied en de hierin 
aanwezige Nederlands en Duitse 
verdedigingswerken. 
Dit project wordt mogelijk ge-
maakt door de Stichting IJmond 
Veelzijdig, de Provincie Noord 
Holland, stichting Menno van 
Coehoorn, Rijkswaterstaat en de 
Gemeente Velsen.
De (bouw)tekeningen zijn tij-
dens de openstellingen van het 
Bunker Museum IJmuiden te be-
kijken in de Badwegbunker (en-
treebunker van het bunkermu-
seum).
Ook zal het Bunkermuseum de-
ze winter worden aangesloten 
op zowel het elektranet als op 
het waterleidingnet zodat de ge-

neratoren die tot nu toe voor het 
licht zorgen overbodig worden. 
Door deze voorzieningen zal het 
eenvoudiger worden om buiten 
de reguliere openingstijden acti-
viteiten te organiseren. Een van 
de mogelijkheden is het verzor-
gen van lezingen in het door het 
Prins Bernard Cultuurfonds mo-
gelijk gemaakte Educatorium.
De gemeente Velsen heeft on-
langs gezorgd voor bebording 
naar het Bunker Museum IJmui-
den en de andere monumenta-
le bunkers. Dit voorjaar is door 
IJmond Staalwerken, WN2000 
en de gemeente Velsen een be-
gin gemaakt om deze bunkers 
met minimale middelen zo goed 
mogelijk voor publiek te ontslui-
ten en te beveiligen zodat de-
ze zonder risico bezocht kunnen 
worden. Naar verwachting zal 
hier in 2010 een vervolg aan ge-
geven worden. 
Wie interesse heeft in vrij-
willigerswerk bij de stichting 
WN2000, Beheer en Behoud 
Verdedigingswerken IJmuiden,  
als gids, suppoost, webbeheer-
der, redacteur of als klusser kan 
men  contact opnemen via in-
fo@wn2000.nl. Heeft u WO2 re-
likwieën of andere zaken uit de 
periode 40-45, dan zou de stich-
ting deze graag op bruikleen-
basis tentoonstellen in het bun-
kermuseum. Informatie op www.
WN2000.nl of op www.Bunker-
Museum.nl of www.BunkerAr-
chief.nl. Het Bunkermuseum is 
iedereen eerste zondag van de 
maand, tot en met oktober, ge-
opend. Rondleidingen iedere 
woensdagavond.

Van rodeostier tot zingende ijscoman

Stadschouwburg Velsen 
op het Havenfestival
IJmuiden - Tijdens het Haven-
festival, zaterdag 29 en zondag 
30 augustus op de IJmuidense 
Trawlerkade, krijgt het publiek 
alvast een voorproefje van wat 
de Stadsschouwburg Velsen in 
het nieuwe seizoen allemaal voor 
moois te bieden heeft. Net als 
het aanbod van de schouwburg 
– van Frans Bauer tot Mozart en 
van Kabouter Plop tot Anne-Wil 
Blankers – is het Havenfestival-
aanbod van het theater zeer di-
vers. Van een swingende rodeos-
tier tot een zingende ijscoman. 
De Stadsschouwburg Velsen 
daagt iedereen uit! Bij de thea-
terstand op de Trawlerkade kan 
jong en oud gratis rodeostier rij-
den. Wie op de zaterdag of de 
zondag het langst op de stier 
blijft zitten, wint vrijkaarten voor 
een voorstelling in de Stads-
schouwburg Velsen. Bedwing tij-
dens het Havenfestival de Ro-
deostier en win prachtige thea-
terprijzen.
In de Stadsschouwburg Vel-
sen kan iedereen niet alleen te-
recht voor het beste cabaret, het 
prachtigste toneel en de mooi-
ste musicals, maar ook voor 
het ‘meest complete theater-
genre’: opera. Het nieuwe thea-
terseizoen heeft de IJmuidense 

schouwburg uitgeroepen tot het 
Seizoen van de Opera. De opera 
wordt extra in de schijnwerpers 
gezet: met de mooiste opera’s en 
operettes van Verdi, Mozart en 
Strauss. Maar ook met prachtige 
operabewerkingen als een sen-
sationeel ballet naar Bizet’s ‘Car-
men’ en de oer-Hollandse musi-
cal ‘De Palingvissers’ boordevol 
‘hertalingen’ van wereldberoem-
de opera-aria’s.
Op het hoofdpodium van het Ha-
venfestival zingt meesterverta-
ler Jan Rot op zaterdagmiddag 
(29 augustus, 15.45 uur) num-
mers uit deze palingsound-mu-
sical ‘De Palingvissers’ en uit dé 
(door hem vxertaalde) Elvis-mu-
sical ‘All Shook Up – Love Me 
Tender’. 
Ook op de zondagmiddag (30 
augustus, vanaf 13.00 uur) kan 
het festivalpubliek alvast smul-
len van het operaseizoen. Dan 
maakt de Zingende IJscoman 
zijn opwachting in op de kade. 
Deze ‘Tenor Napolitano’ zingt de 
mooiste aria’s en trakteert het 
publiek uiteraard op een verfris-
sende versnapering. 
Meer informatie over het Haven-
festival: www.havenfestivalijmui-
den.nl of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Expositie Paardenkunst 
verlengd tot 6 september
Santpoort-Zuid - Honderden 
mensen bezochten de Ruïne van 
Brederode die tijdelijk is getrans-
formeerd in een heuse beelden-
tuin. De paardenbeelden op de 
oude muren zijn al van de weg af 
te zien en eenmaal binnen kan 
men genieten van zo’n 80 figu-
ratieve beelden in brons van een 
zestal beeldhouwers. Wat de-
ze exposanten gemeen hebben 

is het onderwerp van hun werk: 
het paard. De organisator van 
deze expositie is Yvonne Piller. 
Zij is maakster van het bronzen 
beeld De Draver op de roton-
de bij de Wüstelaan, dat tijdens 
het Dorpsfeest onthuld werd. De 
belangstelling was zo groot, dat 
besloten is de tentoonstelling 
met een week te verlengen. Zie 
ook www.hors-art.nl

WK Honkbal in Pim Mulier Stadion
Regio - Haarlem is na 1986 en 
2005 voor de derde keer gast-
heer van het Wereld Kampi-
oenschap honkbal. Van 13 tot 
en met zondag 20 september 
komen de beste honkballers 
uit de wereld in Nederland. 
Naast Haarlem worden ook 
in Amsterdam en Rotterdam 
wedstrijden gespeeld.

Op woensdag 16 en donderdag 
17 september speelt het Neder-
lands team in het Pim Mulier 
honkbalstadion. De tegenstan-
der is pas het weekend ervoor 
bekend wanneer de tegenstan-
ders elders in Europa hun eer-
ste ronde spelen. Nederland kan 
dan voor het eerst kennis maken 
met de grootschalige verbou-
wing die het Pim Mulier honk-
balstadion de afgelopen twee 
jaar onderging.
Maarten Divendal, wethouder 
sport: ,,Een Wereldkampioen-
schap Honkbal hoort uiteraard 
in een Honkbalstad als Haarlem 
thuis. Daarom hebben we alles 
op alles gezet om in september 
de wereld te laten zien hoe wij 
dat in het vernieuwde Pim Mulier 
Stadion doen. Een toplocatie met 
faciliteiten die horen bij een WK. 
Ondanks dat het Pim Mulier Sta-
dion nog bezig is met het afron-
den van ‘de verbouwing’, kun-
nen we tijdens het WK al laten 
zien hoe ook de verenigingen 
Kinheim en DSS profiteren van 

dit Stadion. We rekenen op een 
sfeer vergelijkbaar met de tradi-
tionele Honkbalweek.”
Voor het eerst in de geschiede-
nis van de IBAF (International 
Baseball Federation) vindt het 
komende wereldkampioenschap 
honkbal in zeven Europese lan-
den plaats. Nadat 20 teams hun 
poulewedstrijden in vijf Europe-
se landen van 9 tot en met 12 
september afwerken, zullen de 
nummers één en twee uit alle vijf 
de poules en de beste vier num-
mers 3 voor de tweede ronde af-
reizen naar Italië en Nederland. 
Uiteindelijk worden in Italië de fi-
naleronde gespeeld met de bes-
te acht teams. Dit is van 21 tot en 
met 27 september. Van de negen 
wedstrijden die gespeeld wor-

Bromfietser 
raakt rijbewijs 
kwijt
Velsen-Zuid - Op de Stations-
weg heeft de politie woensdag 
omstreeks 20.45 uur van een 17-
jarige jongen uit Velserbroek het 
rijbewijs ingevorderd. Op de Sta-
tionsweg geldt voor bromfietsers 
een maximum snelheid van 30 
km per uur. De jongeman reed 
daar echter met een (gecorri-
geerde) snelheid van 71 km/u. 
Hij kreeg bovendien een proces-
verbaal.

Winkeldievegge 
aangehouden
Haarlem - Beveiligingsperso-
neel van het winkelcentrum aan 
de Rivieradreef betrapte vori-
ge week dinsdag een naar later 
bleek 23-jarige Rotterdamse bij 
de diefstal van goederen in een 
drogisterij. Politieagenten namen 
de verdachte over. Zij bleek bij 
haar poging tot diefstal gebruik 
te maken van een geprepareer-
de tas. Omdat zij daar al enke-
le keren eerder op diefstal is be-
trapt is de verdachte ingesloten 
en wordt zij in opdracht van de 
officier van justitie op vrijdag 21 
augustus voorgeleid bij de rech-
ter-commissaris.

Vandalisme en 
baldadigheid
Haarlem - Afgelopen zaterdag 
heeft de politie om 03.30 uur op 
de Grote Markt een 20-jarige 
man uit Santpoort-Noord aan-
gehouden vanwege vandalisme 
en baldadigheid. Hij schopte te-
gen een fiets aan, en was ook de 
aanstichter van diverse opstoot-
jes op de Grote Markt. Tegen de 
man is proces-verbaal aange-
houden.

den in het Pim Mulier stadion, 
worden twee gespeeld door het 
Nederlandse team. In 2005 trok 
het WK meer dan 200.000 toe-
schouwers in vijf speelsteden. 
Toegangskaarten kun je bestel-
len via www.wkhonkbal2009.nl.
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Sporten in Velsen

BC Velsen begint nieuwe seizoen
Velsen - Kom gratis kennisma-
ken met badmintonsport op re-
creatief of wedstrijd niveau.
Wie zich aanmeld als nieuw lid 
ontvangt een gratis racket.  
Senioren kunnen komen kij-
ken en meespelen op: maan-

dagavond in het Polderhuis van-
af 19.00 uur, woensdag- en don-
derdagavond in de Zeewijk-
hal vanaf 20.00 uur. Leenrac-
kets aanwezig.Jeugd is welkom 
op zaterdamorgen van: 10.00 – 
12.00 uur in het Polderhuis, van 

11.00 tot 13.00 uur in de Zee-
wijkhal. Ook hier zijn leenrac-
kets aanwezig.
Meer informatie op de websi-
te: www.bcvelsen.nl of bel met 
de ledeninformatie via 0251-
248248.

Start kinderyoga
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Op 5 sep-
tember starten weer lessen Kin-
deryoga van Kinderyogaplus.
Nieuw is de lokatie: in de prach-
tige oude pastorie van de Naald-
kerk. De ruimte is heel rustig en 
heeft een fijne sfeer. 
,,Kinderen die aan yoga doen 
leren al jong met spanningen 
om te gaan en kunnen zich be-
ter concentreren’’, zegt kindery-
ogadocent Armelle Demmers. 
,,De meeste kinderen vinden de 
lessen ook echt heel leuk. Yo-
ga voor kinderen lijkt op volwas-
sen yoga maar de lessen zijn met 
veel  fantasie en creativiteit op-
gebouwd.’’ De ‘oude’ yoga hou-
dingen zijn vaak van dieren af-
geleid zo kunnen met die die-
ren allerlei speelse thema’s be-
dacht worden. Ook wordt na-
tuurlijk aandacht besteedt aan 
een rustige buikademhaling en 
aan de zintuigen. Op het mo-
ment is er veel behoefte aan 
kinderyoga. Scholen en de na-
schoolse opvang beginnen om 
lessen te vragen. De tijdsgeest 
kan een oorzaak zijn. Alles gaat 

veel sneller dan vroeger. Daar-
naast hoeven kinderen bij yoga 
niet te presteren zoals op school 
of zoals bij veel andere sporten. 
Bij yoga geldt: je bent goed zo-
als je bent. In Almere is door kin-
derarts Judith Deckers-Kocken 
een kleinschalig onderzoek ge-
daan met kinderyoga bij kinde-
ren met buikpijn. In 85% van de 
gevallen is de buikpijn onver-
klaarbaar. De kinderen die yoga 
volgde hadden minder last en de 
kwaliteit van leven nam toe. Het 
onderzoek was klein maar hoop-
gevend. Ook in het Slotervaart 
Ziekenhuis in Amsterdam wordt 
kinderyoga wel aanbevolen door 
de kinderarts. De samenstelling 
van een groep kinderen die yo-
ga volgt is heel divers. Sommige 
komen met een reden maar veel 
ook niet. Een vereiste voor kin-
deryogaplus is in ieder geval dat 
het kind het zelf leuk vindt om 
lessen te volgen. Een proefles 
meedoen kan altijd. Voor infor-
matie over de lessen: www.kin-
deryogaplus.nl of bel naar: 06-
1444278.

Zumba leren bij 
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Alweer bijna tien  
jaar geven Mary en Chris ter 
Horst bij het gelijknamige
danscentrum danslessen. Dat ze 
dit goed doen blijkt wel uit het 
groeiende aantal leerlingen, de 
behaalde resultaten bij het jaar-
lijkse afdansen en de prijzen die 
worden behaald door de wed-
strijdparen van ter Horst.
,,Ieder jaar proberen we wat 
nieuws’’, aldus Mary. ,,We heb-
ben Ierse dansen, solo dansen 
voor alleenstaanden, Salsa en 
streetdance gehad. Niet alles is
een succes gebleken, maar  daar 
kom je achter door het gewoon 
te doen.’’ 
Ballroom en latin blijven populai-
re dansen. Salsa groeit aan po-
pulariteit en aan Streetdance/
D4F  nemen steeds meer dansers 
deel. Hierbij worden de clips van 
bijvoorbeeld TMF nagedanst. Er 
zijn clubs voor jeugd en voor vol-
wassenen. Voordeel van street-
dance is dat je het alleen kunt 
doen. Ook aan wedstrijden voor 
deze dansvorm wordt door som-
mige dansers van ter Horst drif-
tig deelgenomen en met succes.  
Dit jaar is er weer wat nieuws: 
Zumba. Dit is de jongste fitness/
dansrage overgewaaid uit Ame-
rika. Het is een combinatie van 
fitness- en van dansbewegingen  
op latin muziek. Zumba kent 
geen moeilijke choreografie en 

is dus geschikt voor iedereen die 
van swingende muziek houdt. 
Iedereen kan in dezelfde les op 
zijn of haar eigen niveau mee-
doen en toch een complete wor-
kout volgen. Bijkomend voordeel 
is dat Zumba kan helpen bij het 
bereiken van gewichtsverlies en 
na een paar weken is er al verbe-
tering aan taille en dijbenen.
Zie voor verdere informatie de 
advertentie elders in dit blad. 

Het is tijd voor Aquagym
IJmuiden - De nederlander 
wordt sneller oud. Met deze 
verrassende conclusie overviel 
Nienke Bruijn, stagiaire Sport en 
bewegen aan de Hogeschool In-
Holland, de manager van Zwem-
bad De Heerenduinen.
Nienke heeft in opdracht van 
zwembad De Heerenduinen een 
onderzoek gedaan naar het ima-
go van Meer Bewegen Voor Ou-
deren (MBVO), dat een nogal 
stoffig imago heeft. Wat Nienke 
bedoelde met de opmerking dat 
we met elkaar vroeger oud zijn, 
is dat je vroeger pas met 65 jaar 
in aanmerking kwam voor aller-
lei kortingen en tegenwoordig al 
met 55 jaar.
Door de naamgeving Meer Be-
wegen Voor Ouderen wordt de-
ze door veel 55 plussers vaak ge-
zien als een activiteit voor hoog 
bejaarden. Terwijl de activiteit er 
juist voor bedoeld is om actief 
bezig te zijn of te blijven zodat je 
gezond en fit oud wordt.
De aanbevelingen van Nien-
ke die het zwembad heeft over-
genomen zijn: aanpassen van 
de naam (deze is veranderd in 
Aquagym), verzorgen van een 
voorlichtingsbrochure (deze ligt 
nu in de hal van het zwembad), 
aanbieden van Aquagym in de 
vakanties (gebeurt nu zelfs in de 
zomervakantie) en werven van 
nieuwe deelnemers; eind sep-

tember mogen alle huidge deel-
nemers een vriend of vriendin 
meenemen voor een gratis in-
troductie les, de zogenaamde 
Tell a friend actie. Naast Aqua-
gym biedt Zwembad De Hee-
renduinen ook Aquarobiclessen 
voor 55 plussers van een halfuur 
en driekwartierslessen aquaro-
bic, aquajoggen, aquafietsen of 
aquavaria aan voor alle leeftijds-
groepen. Als special wordt er 
in januari weer gestart met een 
zesweekse cursus aquaskiën als 
voorbereiding op de wintersport.

Velsen-Zuid - De laatste tijd 
mag VV IJmuiden zich verheu-
gen met de aanmelding van 
een tiental nieuwe jeugdle-
den. Uiteraard is er nog ruim-
te voor nieuwe jeugdleden in 
alle leeftijdsklassen. Dus heb 
wie zin heeft om te gaan voet-
ballen of twijfelt: kom eens vrij-
blijvend een training volgen. 
Er wordt getraind op maan-
dag en woensdag. De oude-
re jeugd traint dinsdag en don-
derdag. Wie geboren is na 1 ja-
nuari 2001 hoeft het eerste jaar 
zelfs geen contributie te beta-
len. Ook zijn er al berichten dat 
er zwarte pieten zich aan wil-
len melden, want die komen elk 
jaar met Sinterklaas voetbal-
len tegen de jongste jeugdelf-
tallen. Maar helaas woeden die 
afgewezen omdat ze te oud zijn 
voor de jeugdteams. Dus wie 
het leuk zou vinden om aan het 
eind van dit jaar te willen voet-
ballen tegen het Zwarte Pieten 
elftal van Sinterklaas, die meldt 
zich aan bij VV IJmuiden. Voor 
meer informatie: Wybe Jaspers, 
telefoon 06-38295573 of e-mail  
wjaspers@multiweb.nl.

Vrijblijvend 
meetrainen
met IJmuiden



pagina 28 27 augustus 200900 maand 2009 pagina 0

Sporten in Velsen

Sporten bij Tinca Tinca
IJmuiden- De lessen jeugdbok-
sen bij Tinca Tinca Boxing gaan 
uitbreiden naar de woensdag-
middag. Van 16.00 tot 17.00 uur 
wordt er getraind in de leeftijd 
van 9 t/m 11jr. Van 17.00 tot 18.00 
uur in de leeftijd van 12 t/m 14jr. 
In Hans Boudesteijn is de idea-
le jeugdtrainer gevonden die na 
de afronding van zijn trainers-
opleiding deze trainingen gaat 
verzorgen. Nieuwsgierig gewor-
den?. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te doen. Bokshand-
schoenen zijn aanwezig, T-shirt, 
een korte of lange broek is vol-
doende. Start van de boks /kick-
boks lessen zaterdagochtend en 
woensdagmiddag vanaf 29 au-
gustus.
De trainingen van de Krav Ma-
ga lessen bestaan uit een dy-
namische, uitdagende en spor-
tief programma gericht op het 
vergroten van weerbaarheid en 
sociale vaardigheden. De deel-
nemers leren effectiever te rea-
geren in moeilijke situaties. Het 

mooie aan Krav Maga is dat het 
heel simpel is en doeltreffend, 
makkelijk aan te leren. ieder-
een kan het, mannen vrouwen 
de grepen zijn simpel en men 
hoeft hiervoor geen krachtpat-
ser te zijn.
De lessen zijn op dinsdagavond 
en donderdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur.
Pilates is voor iedereen geschikt: 
man en vrouw, jong en oud. Pi-
lates oefeningen zorgen voor 
een evenwichtige ontwikkeling 
van alle spiergroepen. Verder 
worden de buik- en rugspieren 
versterkt en houding, evenwicht 
en controle over het lichaam ver-
betert. Onder leiding van gedi-
plomeerd Pilates instructrice As-
trid zijn de lessen te volgen el-
ke donderdagochtend van 09.00 
tot 10.00. Voor info: Michel van 
Zeelt 06-21991505 of Chris van 
Zeelt 06- 52007209 of mail naar 
info@tincatinca.nl Tot ziens in 
het trainingscentrum aan de Edi-
sonstraat 14.

Steeds meer mogelijkheden-
Dansen in Santpoort
Santpoort-Noord - Dat klas-
siek ballet en streetdance in 
Santpoort Noord tot het vaste 
lesaanbod horen, is snel terug te 
vinden op de verschillende sites. 
Nieuw dit seizoen zijn de tren-
dy Zumba invloeden die in de 
streetdance klassen en fitles dui-
delijk zijn terug te vinden. 
Zumba is een vrolijke noot in 
de les: salsa en mambo in lek-
ker tempo met als doel vrij te be-
wegen en conditie te verbete-
ren. Voor de streetdance mei-
den een welkome, ingewikkelde 
combinatie die zo van het strand 
af komt. Voor de fit les een pit-
tig opzwepende choreografie 
die goed te volgen is. Deze les 
wordt aangevuld met een goed 
opgebouwde buik, billen, benen 
training en natuurlijke de relax-
te uitgebreide cooling down met 
yoga en Pilates invloeden. De Fit 
les wordt continu aangepast en 
zal nimmer hetzelfde zijn. Iede-
re les andere uitdagingen waar-
door altijd een verrassende les 
voor dames van 35+.
Voor de kleuters zijn nieuwe les-
pakketten samengesteld. De Mi-
ni Ballerina’s ontvangen hun ei-
gen lesmateriaal waarmee thuis 
ook op de voet kan worden ge-
volgd wat er geleerd is en wat er 
nog te doen staat. In de les blijft 
bewegen, dansexpressie en ple-
zier voorop staan!

Klassiek ballet is niet meer weg 
te denken uit het leven van jon-
ge meisjes. Een jaar goede hou-
ding ontwikkeling en muzikale 
vorming blijkt niet meer weg te 
denken in de het dagelijkse rit-
me van de kinderen. Met veel 
plezier staan de kinderen in de 
les en leren stap voor stap in ra-
zend tempo continue nieuwe 
dingen. Net als de streetdance 
lessen zijn ook de klassieke les-
sen eigentijds en vol afwisseling. 
Een grote voorstelling aan het 
eind van het seizoen verhoogt 
het lesplezier!
Miss Chloe is jong, trendy en 
heel bij de tijd wat betreft hiphop 
moves. De lessen blijven zo goed 
bij de tijd en vormen een heer-
lijke dansuitdaging voor tieners. 
Doorstromen naar de wedstrijd-
teams wordt steeds makkelijker 
en de demo’s en voorstellingen 
volgen elkaar op! Streetdance als 
hobby zorgt voor een uurtje hard 
werken en lekker dansen! 
Voor informatie kunt u terecht 
op www.dans-nu.nl of bel 06-
55158298. De Dance & ballet 
Company heeft 3 studio’s (haar-
lem en Hoofddorp) en 2 depen-
dances (Santpoort Noord en 
Schalkwijk). In Santpoort be-
schikken we over een ruime, 
schone zaal met spiegels en pro-
fessionele apparatuur.

Maak vrijblijvend kennis
Bridgen bij Up To Drive
Driehuis - Als u wilt bridgen bij 
een vereniging waar plezier voor-
op staat bent u bij Bridgevereni-
ging Up To Drive (UTD) aan het 
juiste adres. 
Op dinsdag 1 september staat 
voor UTD de eerste speelavond 
van het vijf en zestigste seizoen 
op het programma. Dinsdag-
avond (aanvang 19.30 uur) is 

de vaste speelavond en er wordt 
gespeeld in De Driehoek in Drie-
huis (Driehuizerkerkweg 34). 
Het is overigens mogelijk om 
vrijblijvend twee avonden proef 
te draaien. Als u interesse heeft 
neem dan contact op met Ger-
da van den Haak, telefoon 0255-
511761, of Aad Bol, telefoon 
0255-513410.

Velserbroek - Voetbalvereni-
ging VVH/Velserbroek is op zoek 
naar jongens en meisjes die 
graag willen voetballen, voor al-
le leeftijdscategorieën is er nog 
plaats. 
Voor de jeugd van 4 t/m 8 jaar 
is speciaal een jeugdplan ont-
wikkeld. Hierbij trainen zij op 
woensdagmiddag van 16.30 tot 
17.30 en spelen zij zaterdagoch-
tend in de Champions League-
competitie, een onderlinge wed-
strijd in 7-tallen op het hoofdveld 
aan het Van der Aartssportpark. 
De trainingen zijn in handen van 
een gediplomeerde hoofdtrainer 
en hij wordt ondersteund door 
een enthousiaste groep CIOS-
studenten en spelers uit de elf-
tallen van VVH/Velserbroek zelf. 
Als het weer te slecht wordt om 
op het veld te zijn dan verzorgt 
de trainersgroep activiteiten in 
de kantine. De trainingen starten 
op 2 september om 16.30 uur en 
de wedstrijden op 12 september. 
Aanmelden of informatie: vvh-
jeugd@hotmail.com of http://
www.vvhvelserbroek.nl/ 
De kosten voor het eerste jaar 
zijn 25 euro, de vereniging stelt 
een shirt en broek beschikbaar. 
Ook de D- en E-elftallen willen 
graag nieuwe spelers verwelko-
men. 
Bij de A-B en C elftallen kun-
nen bij voldoende aanmeldingen 
zelfs nieuwe elftallen worden ge-
maakt. 
VVH/Velserbroek bouwt aan 
een nieuwe toekomst, de kan-
tine wordt op dit moment gron-
dig herbouwd. Na de brand van 
vorig jaar heeft men niet stil-
gezeten maar is er met man en 
macht aan de wederopbouw ge-
werkt. De nieuwe kantine met 
herbouwde kleedkamers worden 
in het vroege najaar geopend. 
Daarmee beschikt de club met-
een over het modernste clubge-
bouw in de regio. 
Voor de spelers betekent dat, 
voldoende rust en ruimte omdat 
zij niet met 2 elftallen opgepropt 
in een kleedkamer zitten, en na 
de wedstrijd een sfeervolle en 
gezellige 3de helft. 
VVH/Velserbroek gaat met frisse 
moed het nieuwe seizoen tege-
moet, het complex is in het Van 
der Aartssportpark ( naar Vel-
serbroek op de Vlietweg voor de 
Slaperdijk bij de parkeerplaats 
rechts) 
VVH/Velserbroek, de eerste voet-
balvereniging uit Velserbroek, is 
klaar voor het nieuwe voetbalsei-
zoen. Zie ook de advertentie el-
ders in deze krant.

Jeugdplan 
VVH/ 
Velserbroek

Volop dansvarianten bij
Fitnesscentrum Donar
IJmuiden - Kan je van dansen 
geen genoeg krijgen en ben je 
tussen de 8 en 11 jaar? Kom dan 
dansen bij Donar. Dit fitnesscen-
trum verzorgt een mix van ver-
schillende soorten dans, waaron-
der breakdance, zumba, street-
dance, hiphop en showdance.
Ben je enthousiast en heb je zin 
om heel veel te dansen? Kom dan 
een keertje kijken bij de lessen of 
doe een keer gratis mee! De eer-
ste les vindt plaats op woensdag 
2 september om 16.30 uur. De 
lessen duren een uur en er wordt 
speels omgegaan met de diverse 
dansstijlen. ,,Wij hebben er ont-
zettend veel zin in en hopen jou 
plezier in het dansen te kunnen 
vergroten en ervoor te zorgen dat 
je veel verschillende dansstijlen 
kan leren’’, aldus een van de en-

thousiaste medewerkers van Do-
nar. 
Tevens is er het nieuwe lesrooster 
klaar met nieuwe uren en nieu-
we opgeleide instructrices. Ook 
het tweede deel van 2009 biedt 
Donar u zumba-shape, zumba-
step, spinning, total work-out, 
circuittraining, tai-bo, pilates, 
bodyshape, power pump, kick-
fit, step’s, fitness en niet te ver-
geten de gescheiden sauna’s. 
Alle lessen zijn te volgen via een 
maandkaart vanaf 31,50 (kwar-
taal) of 10 rittenkaart voor 50 eu-
ro (vijf maanden geldig). De kos-
ten voor mixed streetdance be-
dragen 17,50 euro per maand of  
45 euro per kwartaal. Kom eens 
langs voor onze nieuwe folder of 
bel voor meer informatie 0255-
517725.
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Gratis proeftraining
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden – Bij IJVV Stormvo-
gels aan de Zuiderkruisstraat 72 
wordt op woensdag 2 en 9 sep-
tember een gasttraining gege-
ven. Wie eens wil ondervinden of 
voetballen iets voor hem of haar 
is, is daar van harte welkom. Ook 
meisjes zijn daar welkom, Storm-
vogels biedt ook hen de moge-
lijkheid om te voetballen bin-
nen de vereniging. Van 15.00 tot 
16.00 uur trainen de guppen van 
4 tot 6 jaar, van 16.15 tot 17.15 
uur trainen de F-puppillen van 6 
tot 8 jaar. 
Bij de jongste jeugd van de-
ze voetbalvereniging staat ple-
zier boven prestatie. Wel worden 
de trainingen volgens de KNVB–
normen aangeboden en komen 
alle basisvaardigheden aan bod. 
Alle oefeningen worden tweebe-
nig aangeboden.
De kans dat een spelertje later 
een tweebenige speler wordt, 
wordt daardoor aanzienlijk ver-
groot. Er wordt getraind vol-
gens het principe ‘praatje, plaat-
je, daadje’. Eerst een mondelinge 
uitleg, dan wordt het visueel ge-
maakt door het voor te doen of 
te laten doen, waarna de kinde-
ren het zelf doen. 
Dit principe wordt bewaakt door 
de methode: ‘loopt het, lukt het, 
leert het’. Hiermee wordt in de 

gaten gehouden of de oefenin-
gen goed lopen, of deze over het 
algemeen lukken en of de spe-
lers er daadwerkelijk van le-
ren. Ook wordt zo hun persoon-
lijke ontwikkeling gevolgd. De 
training is pedagogisch verant-
woord: zowel de oefenstof, de 
omgang met de kinderen en het 
taalgebruik zijn afgestemd op de 
leeftijd, dus  kindvriendelijk. Ie-
dere training wordt afgesloten 
met een wedstrijdje, waarbij het 
geleerde in praktijk gebracht kan 
worden.
Voor deelname aan de gasttrai-
ning zijn nodig: (voetbal) schoe-
nen, scheenbeschermers en 
makkelijk zittende kleding. Bui-
ten deze twee gasttrainingen 
om is het altijd mogelijk om na 
overleg mee te trainen met een 
team.
Naast het voetballen worden er 
ook diverse evenementen voor 
de jeugd georganiseerd, zoals 
een zeskamp, een spelletjesdag 
en een sinterklaasviering. Ook 
voor volwassenen en jongeren 
worden er allerlei nevenactivi-
teiten gerealiseerd. Voor inlich-
tingen of aanmeldingen: Marcel 
van Marsbergen via 06-27255 
593 of Marijke Bulham via 06-
11197136. Vrijwilligers zijn ook 
van harte welkom.

Start To Run bij AV Suomi
Santpoort - Bij AV Suomi be-
gint zaterdag 12 september aan-
staande een nieuwe cursus Start 
to Run. Vanaf die datum krijgen 
beginnende lopers zes zaterda-
gen achter elkaar looptraining 
onder deskundige begeleiding. 
Ook krijgen deelnemers door-
deweeks huiswerk mee. Iedere 
training is er ruimte voor theo-
rie-items zoals gezonde voeding, 
juiste kleding en goed schoei-
sel. Daarnaast ontvangt iedereen 
een functioneel hardloopshirt. 
De cursus wordt afgesloten met 
een testloop.
Start to Run is al jaren dé ma-
nier voor beginnende lopers om 
daadwerkelijk de stap richting 
loopsport te zetten. Al meer dan 
50.000 anderen gingen je voor! 
Op een laagdrempelige manier 

maakt de sporter kennis met het 
lopen in zijn eigen omgeving. En 
dat alles begeleid door deskun-
dige trainers van Run2Day Haar-
lem en AV Suomi 
De trainingen vinden plaats op 
de atletiekbaan van AV Suomi en 
beginnen elke zaterdagochtend 
om 09.30 uur. Aanmelden kan 
via de website www.starttorun.nl 
of bij de grootste hardloopwinkel 
in Noord Holland: Run2Day in de 
Jacobijnestraat in Haarlem
Start to Run heeft een groot aan-
tal voordelen. De belangrijkste 
op een rij: Meer energie. Gro-
ter zelfvertrouwen. Afvallen. Be-
tere gezondheid en Sociale con-
tacten.
Er wordt getraind op meer dan 
120 locaties in heel Nederland. 
Zie ook www.starttorun.nl.

Young Boys winnaar
Zilveren Trawler toernooi
IJmuiden – Vorige week zater-
dag vond voor de tiende keer het 
Zeehaven Zilveren Trawler toer-
nooi plaats op Sportpark Zeewijk 
van IJ.V.V. Stormvogels. Anders 
dan voorgaande jaren besloeg 
het toernooi niet een weekeinde, 
maar alleen de zaterdag. Door 
de wedstrijden in te korten kon 
het hele toernooi in een dag ge-
speeld worden. Gastheer Storm-
vogels ontving de voetbalploegen 
v.v. Katwijk, s.v. Urk en het Haar-
lemse Young Boys deed voor het 
eerst mee. Het werd een sportief 
gebeuren onder een stralende 
zon met veel toeschouwers.
In 1952, toen Stormvogels 40 
jaar bestond, kreeg de club de 
Zilveren Trawler. Daar werd het 
toernooi omheen gebouwd. Na-
dat De Kennemers uit Bever-
wijk voor de derde achtereenvol-
gende keer gewonnen hadden, 
mochten zij de trawler mee naar 
huis nemen. Daarmee hield het 
toernooi op te bestaan. Totdat 
Cornelis Vrolijk en Chris van der 
Zwan de trawler terugkochten 
en de traditie in 2000 in ere werd 
hersteld. ,,Dit is altijd een mooi 
begin van het nieuwe seizoen en 
voor ons ook een test, of we er 
klaar voor zijn’’, vertelt voorzitter 
Nico Stoker. ,,Tijdens de zomer-
stop wordt er door de vrijwilligers 
hard gewerkt aan het complex. 
Er wordt geschilderd en schoon-
gemaakt. Het is altijd weer span-
nend of de velden op tijd klaar 

zijn, maar die liggen er mooi bij.’’ 
Jaap Heringa volgde de wedstrij-
den en genoot daarvan: ,,Storm-
vogels kreeg veel kansen, zeker 
in de eerste wedstrijd, maar kon 
ze helaas niet benutten. Toch zag 
ik een ploeg die duidelijk sterker 
is dan het vorige seizoen.’’ Ook 
trainer Patrick van de Fits was 
niet ontevreden. ,,De tegenstan-
ders waren op papier sterker en 
eigenlijk een maatje te groot. 
Maar dat legt kwetsbaarheden 
sneller bloot en daardoor zie je 
direct wat er beter kan. Daar 
gaan we hard aan werken de ko-
mende tijd’’, vertelt hij. ,,Maar de 
mannen hebben goed werk laten 
zien. Initiatiefrijk voetbal, waarbij 
de spelers vooruit moeten den-
ken, snel zijn en lef hebben.’’
Stormvogels behaalde de vierde 
plaats, Urk de derde, titelverde-
diger Katwijk werd dit jaar twee-
de en winnaar werd het elftal 
Young Boys. Aanvoerder Vincent 
Verhage mocht uit handen van 
Peter van de Meerakker, direc-
teur Zeehaven, de Zilveren Traw-
ler in ontvangst nemen (foto). 
Deze vroeg de aanwezigen om 
een applaus voor alle vrijwilli-
gers, die dit toernooi mogelijk 
gemaakt hadden en hij had nog 
een verrassing: ,,Vanwege het 
tienjarig jubileum mag ik jullie 
allemaal namens Zeehaven een 
gratis drankje aanbieden.’’ Ook 
hiervoor klonk applaus. (Carla 
Zwart)

Oude-spullenmarkt 
voor Sri Lanka
IJmuiden – Zaterdag 29 augus-
tus organiseert Velsen voor de 
Derde Wereld een oude spullen-
markt in het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat, van 9.30 
tot 12.30 uur. 
De opbrengst van de markt is 
bestemd voor een kinderhuis in 
Sri Lanka, project van Stichting 
Ayubowan. Stichting Ayubowan 
ondersteunt een groot aantal 
kinderhuizen in Sri Lanka. Eén 
van die kinderhuizen ligt in het 
voormalige oorlogsgebied in het 
Noorden.
Kinderen hebben er hun toe-
vlucht hebben gezocht tijdens 

de oorlog. Het kinderhuis in Mu-
runkan herbergt nu 100 kinde-
ren. Daarvan zijn er 20 wees, 15 
hebben er hun vader verloren, 5 
missen hun moeder, 20 kinderen 
komen uit families die elkaar zijn 
kwijtgeraakt tijdens de oorlog en 
nog eens 40 kinderen komen uit 
zeer arme families. Die kunnen 
alleen maar overleven als ze in 
het huis worden opgevangen. 
Dit weeshuis doet een beroep op 
Ayubowan om de kosten voor le-
vensonderhoud voor die kinde-
ren gedeeltelijk op zich te ne-
men, totdat een definitieve op-
lossing is gevonden.

Felicitaties 
voor BNS
Velsen - ‘De aanhouder wint’ 
en ‘eerlijkheid duurt het langst’. 
Twee spreekwoorden die de Be-
langenvereniging Noord en Zuid 
Spaarndammerpolder (BNS) 
heeft ervaren. De BNS komt op 
voor de belangen van bewoners 
in het Velser deel van het Recre-
atieschap Spaarnwoude. Sinds 
het einde van de vorig eeuw 
vraagt de BNS aandacht voor 
goede en betaalbare aansluitin-
gen op het riool. Daarbij onder-
vond de BNS vooral in 2004 en 
2005 veel weerstand van de ge-
meente Velsen die in die perio-
de een rioleringsplan tot en met 
2009 opstelde. Uiteindelijk kwa-
men er wel enige tientallen aan-
sluitingen in de polder, maar de 
toenmalige wethouders vonden 
het niet nodig om een zeven wo-
ningen langs Zijkanaal C aan te 
sluiten. De fractie van Groen-
Links gaf vanaf 2004 herhaal-
delijk aan dat de argumenten 
van die wethouders onjuist wa-
ren. De BNS zette zich jarenlang 
in voor aansluiting van de zeven 
woningen. Dat betekende veel 
overleg met en stapels brieven 
naar de gemeente, Rijkswater-
staat, het Recreatieschap en de 
Provincie. Met succes! Want aan 
het begin van de zomer werd de 
aanhouder beloond en werd met 
de huidige wethouder overeen-
stemming bereikt. Daarom felici-
teert GroenLinks zowel de wet-
houder, de BNS en de bewoners 
langs Zijkanaal C. 

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 29 au-
gustus is er weer een welvaarts-
markt in het onderkomen bij de 
Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat 4. Iedereen is wel-
kom tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Niet alleen om te kijken of er iets 
bij is, maar ook om spullen af te 
geven. Wie geen vervoer voor 
de spullen heeft kan bellen met 
0255 511674 of 023 5378213, dan 
wordt een en ander (in overleg) 
opgehaald. De totale opbrengst 
van de markt wordt afgestaan 
aan Stichting X-Y (www.xminy.
nl), die hiermee projecten in de 
derde wereld ondersteunt.

Jongen beroofd
Regio - Een 19-jarige Haarlem-
mer is maandagavond op de Be-
tuwelaan beroofd door vier man-
nen. De Haarlemmer stond rond 
22.00 uur te wachten bij de bus-
halte. Daar stopte een donker 
gekleurde Volvo waar drie man-
nen uitkwamen. Die grepen het 
slachtoffer vast en mishandel-
den hem. Ze maakten zijn zak-
ken leeg en hebben telefoon en 
portemonnee weggenomen. De 
verdachten waren rond 25 jaar 
oud en in het zwart gekleed. De 
politie stelt een onderzoek in en 
vraagt mogelijke getuigen con-
tact op te nemen met de politie 
in Haarlem, tel. 0900-8844.
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Voor de zesde keer wordt de 
IJmuidense Vissershaven in het 
laatste weekend van augustus een 
uitgestrekt festivalterrein, compleet 
met diverse podia, een sfeervolle 
spiegeltent, tot theater omgetoverde 
pakhuizen en talloze schepen in 
alle soorten en maten. ook dit jaar 
kunnen bezoekers hun hart ophalen 
aan heerlijke porties straattheater- en 
muziekpret, die afgewisseld worden 
met allerlei ‘zeewaardige’ zaken. Na 
eerdere thema’s als ‘Water’ en ‘Vis’ 
laten de artiesten en medewerkers 
zich dit jaar inspireren door een 
ander belangrijk element in het soms 
onstuimige havengebied: ‘Wind’. 
Zin in een voorproefje? Bekijk de 
filmpjes met fragmenten van de acts 
op www.havenfestivalijmuiden.nl
 
CULTUrEEL ProgrAMMA 
 
Estafette van bruisende shantykoren 
Natuurlijk kunnen de festivalbezoekers 
ook dit jaar weer volop meedeinen 
en inhaken bij de optredens van 
de bruisende shantykoren! Twee 
dagen lang duiken de leden van 
het Heemskerks Smartlappenkoor, 
De Tweede Stem en shantykoren 
Grace Darling, Nortada, ’t Staende 
Tuygh, De Zâalnêelden, Het 
Kamper Schokkerkoor, De Zilk, De 
Vlaardingse Maatjes en De Skulpers 
op verschillende locaties op om 
een opzwepend overzicht voor te 
schotelen van uiteenlopende werk- en 
zeemansliederen. Zaterdag en zondag 
• Zie www.havenfestivalijmuiden.nl 
voor de locaties en tijden 
 
Schminken, spelen en zingen  
De vrijwilligers en medewerkers van 
Stichting Welzijn Velsen - de instelling 
voor buurthuizen, speelzalen en 
samenlevingsopbouw – laten ook 
tijdens deze festivaleditie weer zien 
wat ze waard zijn. De stichting zet 
zich in voor de kleinste én iets grotere 
festivalbezoeker. Terwijl de kinderen 
zich uitleven in sportieve opdrachten 
met een windserver en het maken van 
windmolentjes en kleurrijke vlinders, 
nodigt muziekgroep De Smederij de 
(groot)ouders uit tot het meezingen van 
oud-Hollandse liedjes. Zaterdag en 
zondag doorlopend • Kade 
 
Kinderspel ‘Met de wind in je haren’  
Het is inmiddels één van de populairste 
vaste onderdelen van het Havenfestival: 
het groots opgezette jeugdspel. Ook 
dit jaar kunnen alle kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 12 jaar zich uitleven in 
vijfentwintig nieuwe, grappige, leerzame 
en nóg avontuurlijkere opdrachten 
rond het festivalthema ‘Wind’. Van een 
stormbaanrace tot flessen vullen met 
tegenwind. Zaterdag en zondag • Zie 
www.havenfestivalijmuiden.nl voor 
informatie over deelname, inhoud 
van de opdrachten en de prijzen. 

Kunst op de kade  
Kunstminnende festivalbezoekers 
kunnen hun hart ophalen in en 
rond de 2e Havenstraat, waar het 
hele weekend meerdere bijzondere 
exposities te bezichtigen zijn. Zo 
brengt Petra C.M. Meskers van het 
Velsense Raadhuis voor de Kunst 
zes regionale beeldend kunstenaars 

bijeen in een grote gezamenlijke 
expositie, waarin het festivalthema 
‘wind’ als rode draad fungeert. De 
tentoonstelling bestaat uit schilderijen, 
grafiek, objecten, installaties en 
toegepaste kunst. De kunstenaars: 
Douwe de Vries, Alexandra Drenth, 
Marianne Geldersman, Angelo Pieters, 
Annet Verplanke, Xantha Iris, Henk 
Zwanenburg en Petra C.M. Meskers 
zelf. De Velsense Afke Spaargaren 
zoekt het hoger op en laat boven de 
2e Havenstraat haar met de hand 
ingeschilderde windvaan in de vorm 
van een vis wapperen. Elders op de 
kade richt RC de Ruimte de expositie 
‘Wervelwind van herinneringen’ in, 
een bijzonder samenwerkingsproject 
van (ex-)studenten van de Utrechtse 
Hogeschool voor de Kunsten en 
Woningbedrijf Velsen. Zaterdag en 
zondag doorlopend • Hal van Klaas 
de Boer, Hera en 2e Havenstraat 

‘Door het oog van de loods’ 
In de ruimte van Colex Watersport 
(Trawlerkade 70) richt Mirjam Terpstra 
haar foto-expositie ‘Door het oog van 
de loods’ in, die de afgelopen weken te 
bezichtigen was in het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum. De maritiem fotografe 
maakte tientallen loodsreizen mee om 
een beeld te kunnen geven van een 
unieke beroepsgroep die 24 uur per dag 
klaar staat om kapiteins van adviezen 
te voorzien: de registerloods. Bij de 
expositie ‘Door het oog van de loods’ is 
in samenwerking met het Loodswezen 
Regio-Amsterdam-IJmond een 
gelijknamig boek uitgegeven dat voor 
een gereduceerd bedrag te verkrijgen is 
tijdens het festival. Zaterdag en zondag 
doorlopend • Colex Watersport 
 
Seabreeze en Corus Bigband 
Het Havenfestival 2009 gaat swingend 
van start met optredens van twee 
gevierde Velsense bigbands: 
Seabreeze en The Swing Masters 
(bigband van Corus). De leden van 
Seabreeze brengen hun classic songs 
en funky grooves ten gehore op het 
hoofdpodium. In de spiegeltent spelen 
The Swing Masters hun pakkende 
mix van evergreens en eigentijdse 
jazz-hits. Zaterdag 12.00-13.00 uur 
• Hoofdpodium (Seabreeze) en 
Provincie Noord-Holland Spiegeltent 
(The Swing Masters) 
 
‘Benu’: zwerm windwijzende vogels  
Met hun scherpe ogen houden zij het 
festivalpubliek nauwlettend in de gaten: 
de zeven kunstige vogels op de kade. 
Zij fluiten, klapperen met hun grote 
vleugels en draaien als windwijzers 
rond op hun metershoge palen. ‘Benu’ 
(de Egyptische benaming voor feniks) 
is de stilstaande voorstelling van 
Stichting DaaD, in 2005 opgericht door 
theatermaker en beeldend kunstenaar 
Linda Anneveld. Zaterdag 12.00-18.00 
uur • Kade

‘Hondengeluk’: dans als wervelwind 
Na afzonderlijk hun dansspoor over de 
hele wereld te hebben getrokken bij de 
beste internationale gezelschappen, 
vonden de sterdansers Kevin Polak en 
Miquel de Jong elkaar in hun ambitie 
om moderne dans dichterbij het publiek 
te brengen. Dat lukt geweldig goed 
met het dansduet ‘Hondengeluk’. 

“Dans als een wervelwind”, jubelde de 
pers over de voorstelling waarin de 
strak in pak geklede ‘zakenmannen’ 
hun grote danstalent en hun absurde 
humor tonen. En dat alles in, op en 
rond een Lada. ‘Hondengeluk’ is een 
coproductie van 2moveDanceCompany 
en Vloeistof. Zaterdag 13.00-13.30 
uur, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur 
• Kade 
 
T.o.K. rhythm & Brass Band 
Maar liefst tien Antilliaanse blazers en 
percussionisten zetten een muziektrein 
in beweging die, na eenmaal op 
snelheid te zijn gekomen, door niets 
meer te stoppen valt. Twee uur 
lang denderen de superenergieke 
muzikanten van de T.O.K. Rhythm 
& Brass Band over de kade met hun 
aanstekelijke exotische mix van salsa, 
calypso, samba en merengue. In hun 
kielzog zoeken ook de met soepele 
heupen uitgeruste en in schitterende 
kostuums gestoken brass-danseressen 
hun weg door de festivalmenigte. 
Zaterdag 13.00-15.00 uur • Rabobank 
Openluchttheater en kade 
 
De beste Ierse folk van Fling 
De Friese band Fling houdt zich 
al jaren met gemak staande naast 
folkgroepen van Ierse en Keltische 
bodem. Sterker nog, de Ierse pers en 
radio-dj’s lopen weg met de Hollandse 
dame en drie heren die uitblinken in het 
bespelen van fluit, fiddle, whistle, en 
uillean piper. Geniet een uur lang van 
doorleefde, passievolle muziek - van 
ballads tot stevige songs - die duidelijk 
een eigen stempel draagt, maar 
waarover ook altijd een onmiskenbare 
gloed van melancholische, traditionele 
folk hangt. Zaterdag 13.30-14.30 uur • 
Hoofdpodium  
 
Jong theatertalent speelt ‘Hamsters’ 
In het Beverwijkse Theaterhuis van 
de ambitieuze theatermaker en 
illustrator Rick Dros krijgen leerlingen 
van creatieve opleidingen volop de 
ruimte om smaakvolle en intieme 
voorstellingen te ontwikkelen. Eén van 
die voorstellingen is ‘Hamsters’. Het 
succesvolle stuk vertelt het verhaal 
van drie, volledig van de bewoonde 
wereld verwijderde, boerenzussen: Bet, 
Kaat en Aaf. Eens per drie maanden 
gaat Bet naar de stad om proviand te 
hamsteren. Maar op een dag komt ze 
terug met meer dan alleen zout, meel 
en olie. Ze komt terug met een man... 
Spel: Gerald van Luijk, Iris Stam, Pam 
Toonen en Sanne Slotemaker. Regie: 
Rick Dros. Zaterdag 14.00-14.40, 
17.00-17.40 en 19.30-20.10 uur ~ 
IJmuiden Stores 
 
Seabreeze presenteert cd 
Nadat zij op het hoofdpodium het 
swingende startschot van het festival 
hebben gegeven, keren de muzikanten 
van Seabreeze voor een half uurtje 
terug in de intieme spiegeltent voor een 
feestelijk extraatje: de presentatie van 
hun nieuwe cd. De cd van de Velsense 
bigband kwam tot stand onder 
vakkundige leiding van Wouter Hakhoff, 
die eerder werkte met onder andere 
Erik Vloeimans en Jeroen Zijlstra. 
Zaterdag 14.00-14.30 uur ~ Provincie 
Noord-Holland Spiegeltent
Voorproefje van musical ‘Titanic’ 
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De Velsense musicalvereniging Unidos 
speelde zich sinds haar oprichting 
in 2006 in de schijnwerpers met 
twee geweldig gelukte producties: 
‘Jekyll & Hide’ en ‘Parade’. Aan de 
jonge en gedreven Velsenaren de 
taak om dit succes te evenaren met 
‘Titanic’ (12 en13 februari 2010 in de 
Stadsschouwburg Velsen). Begeleid 
door een live orkest geeft de groep 
op het hoofdpodium alvast een 
voorproefje van deze internationaal 
bekroonde musical over een van de 
grootste rampen van de twintigste 
eeuw. Zaterdag 15.00-15.30 uur • 
Hoofdpodium 
 
De frisse ‘jazzy’ sound van Leine 
Van Oerol naar North Sea Jazz en 
van Lowlands naar de spiegeltent 
op de Velsense Trawlerkade: de 
Amsterdamse singer-songwriter 
Leine gaat als een speer. Iedereen 
is verslingerd aan haar frisse ‘jazzy’ 
muziek die het meest treffend wordt 
omschreven door een recensent van 
muziektijdschrift OOR: “De cd-hoes 
meldt dat de liedjes geschreven en 
opgenomen zijn aan Leine’s eigen 
keukentafel. Dan moet die tafel haast 
op een broeierige nazomermiddag 
in de schaduw van een olijfboom 
hebben gestaan, met een fris naar 
citroen geurend briesje zijn afgekoeld 
en gedekt zijn met zonnebloemen en 
witte wijn. Want zo klinkt deze plaat, 
ontspannen en steunend op het ritme 
van de akoestische gitaar”. Mis het niet! 
Zaterdag 15.00-16.00 uur • Provincie 
Noord-Holland Spiegeltent 
 
Buurthuizen presenteren zangkoor 
Stichting Welzijn Velsen en 
dagactiviteitencentrum De Smederij 
uit Velsen-Noord stelden het unieke 
zangkoor ‘Together we can’ samen. Het 
koor wordt gevormd door zangers en 
zangeressen met een verstandelijke 
handicap die elkaar gevonden hebben 
in hun grote passie voor mooie en 
vrolijke muziek. Tussen het spelen van 
bekende liedjes en leuke meezingers 
door, dragen de koorleden een aantal 
gedichten voor met voor hen herkenbare 
thema’s. Zaterdag 15.30-16.00 uur • 
Rabobank Openluchttheater 
 
Theaterfenomeen Jan rot 
Het ‘vernederlandsen’ van wereldhits 
zit zanger en schrijver Jan Rot in 
het bloed. Dat bewees hij al in zijn 
eigen liedjesprogramma’s, waarvoor 
hij hilarische én hartverscheurende 
vertalingen maakte van hits van o.a. 
Johnny Cash (‘A boy named Sue’ werd 
‘Mijn naam is Mien’), The Rolling Stones 
(van ‘Angie’ naar ‘Ankie’), The Beatles 
en Leonard Cohen. Voor het komende 
theaterseizoen tekende Rot voor 
twee gewaagde theaterproducties: de 
musical ‘De Palingvissers’, waarvoor hij 
vertalingen van de beroemdste opera-
aria’s in een oer-Hollands verhaal giet 
én de jukeboxmusical ‘Love me tender’ 
met kundig vertaalde Elvis-klassiekers. 
Geniet van een half uurtje vertaald 
vermaak door de meester zelf. Zaterdag 
15.45-16.15 uur • Hoofdpodium 
 
Velsense stadsdichter Joris Brussel 
Joris Brussel heeft zijn naam als 
stadsdichter van Velsen inmiddels meer 
dan waargemaakt. Vogels vangen 

vissen uit de kruinen van de zee / en ik 
neem die vangsten dan weer als verzen 
mee. Zo luidde één van de melodische 
regels uit het themagedicht ‘Vers over 
vis’ dat de jonge, talentvolle Velsenaar 
vorig jaar voor het Havenfestival 
schreef én voordroeg tijdens meerdere 
korte optredens. Ook dit jaar komt 
Joris naar de IJmuidense haven, om 
in de luwte van pakhuis IJmuiden 
Stores zijn poëtische blik te werpen 
op het festivalthema ‘Wind’. Zaterdag 
15.30-15.45 uur en 16.30-16.45 uur • 
IJmuiden Stores 
 
Zanggroep Voices viert jubileum 
Zanggroep Voices bestaat komend 
theaterseizoen vijfentwintig jaar. 
Voordat dit feest op 31 oktober 
2009 avondvullend wordt gevierd 
in de Stadsschouwburg Velsen 
geven de leden op het Havenfestival 
alvast een voorproefje van hun 
jubileumshow, waarin het koor langs 
de leukste titelsongs van legendarische 
televisieshows (zoals ‘Friends’ en 
‘M*A*S*H’) én de grootste hits uit 
films als ‘The Lion King’ en ‘Shrek’ 
zapt. Zaterdag 16.45-17.30 uur • 
Hoofdpodium 
 
rockabillyband The Wieners 
Waan u een uur lang terug in de jaren 
’50! Dé tijd van muzikale grootheden 
als Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis 
Presley, Everly Brothers, Gene Vincent, 
Johnny Burnette en Roy Orbison. 
Op originele instrumenten (zoals een 
Gretsch-gitaar en staande drums) 
geeft het Nederlandse trio The Wieners 
geweldige vertolkingen van de grootste 
Fifties-hits én minder bekende, maar 
minstens zo mooie, B-kantjes. Van 
stevige rockabilly tot onvervalste 
tearjerkers: alle nummers klinken als de 
oude vinyl-singeltjes in een Wurlitzer-
jukebox! Zaterdag 17.00-18.00 uur • 
Provincie Noord-Holland Spiegeltent 
 
‘Pan con timba’ uit Cuba 
Laat u aan het begin van het muzikale 
avondprogramma opzwepen door 
de geweldig dansbare Cubaanse 
klanken van Pan con timba! De 
elfkoppige band met muzikanten uit 
alle windstreken blinkt uit in alle genres 
die de Cubaanse muziek zo zinderend 
maken. Van de traditionele son en 
bolero tot de chachacha en de nieuwe 
swingende timba. Terwijl Pan con timba 
het publiek een knetterend Cubaans 
muziekvuur voorschotelt, kunnen de 
hongerige bezoekers een paar meter 
verderop genieten van een heerlijk 
dinerbuffet. Zaterdag 18.00-19.00 uur • 
Hoofdpodium

Diner op de kade 
Ook dit jaar hoeven festivalbezoekers op 
zaterdag niet in haast een hapje thuis te 
eten of een restaurant in de buurt op te 
zoeken om weer op tijd terug te kunnen 
zijn voor het muzikale avondprogramma. 
Vanaf zes uur staan de gedekte 
eettafels klaar op de kade. Het diner 
gaat altijd door; bij slecht weer wordt het 
buffet verplaatst naar de nabij gelegen 
Provincie Noord-Holland Spiegeltent. 
Zie www.havenfestivalijmuiden.nl 
voor informatie over maaltijden en 
reserveringen. Zaterdag 18.00-20.30 
uur • Kade
La Tuniña laat Spanje (her)leven  

‘Tuna’ is de aanduiding voor een groep 
Spaanse studenten uit de vroege 
Middeleeuwen, die - voor de kost en 
voor eigen vermaak - samen muziek 
maakten tijdens de verre tochten naar 
de leermeesters. De komst van de 
Universiteiten maakten de tochten 
overbodig, maar het fenomeen ‘Tuna’ is 
tot op de dag van vandaag springlevend, 
óók in Nederland. Nadat de mannelijke 
Tuna-afdeling van de TU in Eindhoven 
vorig jaar eeuwenoude tijden liet 
herleven in de IJmuidense haven, is het 
nu de beurt aan La Tuniña: gloedvolle 
en feestelijke dinermuziek door een 
groep traditioneel geklede studentes. 
Zaterdag 19.00-20.30 uur • Vóór het 
Hoofdpodium 
 
Dans de salsa met Club Fiera 
Haal uw golvende jurken, zomerse 
bloesjes en soepele schoenen uit de 
kast en dans de vlammende salsa 
en bachata in het openluchttheater! 
De instructeurs van Club Fiera - met 
dansscholen door heel Noord-Holland 
- brengen u in diverse workshops de 
meest zinderende danstechnieken 
bij. Tussen de workshops en het 
vrijdansen door geven het salsakoppel 
Martine en Hans, het bachatakoppel 
Sederick en Jessica en tien leerlingen 
van de dansschool indrukwekkende 
demonstraties. Zaterdag 19.30-21.30 
uur • Rabobank Openluchtttheater 
 
Wereldpremière IJmuider Symfonie 
Lokale koren, geschoolde solisten 
en geroemde componisten bundelen 
hun krachten in een zeer bijzonder 
project dat een van de hoogtepunten 
van het Havenfestival IJmuiden 2009 
zal worden. Componiste en pianiste 
Jina Sumedi (die de hele wereld 
over toerde en in Nederland werkte 
met o.a. Liesbeth List, Eddy Terstall, 
Paul de Leeuw en André van Duin) 
en ‘4tuoze Matroos’ Cees Koldijk 
maakten een muziekstuk van een 
klein uur, waarin een prachtig muzikaal 
licht wordt geschenen op het unieke 
karakter van havenplaats IJmuiden. 
Twee Velsense koren - shantykoor ’t 
Staende Tuygh en vrouwenkoor Sparkle 
- én solisten Mieke van der Hulst, 
Fabiana Dammers en MC Beer voeren 
het stuk meeslepend en vakkundig 
ten tonele. De wereldpremière van 
de IJmuider Symfonie is tot stand 
gekomen met financiële steun van de 
Provincie Noord-Holland en Rotary Club 
Velsen. Zaterdag 20.30-21.30 uur • 
Hoofdpodium 

‘Een glaasje Kleinkunst’ 
De in IJmuiden opgegroeide Rebecca 
Bakker verwierf al op jonge leeftijd 
nationale bekendheid toen zij met 
de vertolking van een lied van 
Jewel tweede werd in de finale 
van de Soundmixshow. Na diverse 
theateropleidingen en televisierollen 
trekt het zang- en schrijftalent nu haar 
kleinkunstspoor langs theaterdiners 
en festivals met  zangeres en pianiste 
Pascale van Apeldoorn (samen het 
duo PR). Geniet van het beste uit ‘Een 
Glaasje Kleinkunst’: een programma 
vol “goed in het gehoor liggende 
sfeervolle liedjes”. Zaterdag 21.30-
22.30 uur • Provincie Noord-Holland 
Spiegeltent 
Combo houdt publiek warm 
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Na de IJmuider Symfonie en vóór 
de Bob Marley-tributeband houden 
de drie heren van het Zuiderzee 
Combo het publiek vóór het 
hoofdpodium in de vrolijke festivalsfeer 
met hun akoestisch gespeelde 
countrysongs, walsen, chansons én 
polonaisekrakers. Muzikanten: Arie 
Sikkink, Ben Visser en Theo Pauw. 
Zaterdag 21.30-22.30 uur • Vóór het 
hoofdpodium 
 
onsterfelijke Bob Marley-hits 
Vijfentwintig jaar geleden overleed 
één van de beste songwriters die 
de wereld ooit heeft gekend: Bob 
Marley. Als wervelende afsluiting 
van de eerste festivaldag zet de 
succesvolle gelegenheidsformatie 
Tribute2BobMarley de ‘King of 
Reggae’ op weergaloze wijze in de 
schijnwerpers. Begeleid door een all-
star band van (oud)-muzikanten van 
o.a. Benny Sings, Wudstik en Candy 
Dulfer steelt frontman Philip Junior 
Tecla de show als look én voice-a-like 
van de man die onsterfelijke krakers 
schreef als ‘No Woman No Cry’ en 
‘One Love’. Zaterdag 22.30-24.00 uur 
• Hoofdpodium 
 
Jonge Stem speelt ‘Moulin rouge’ 
‘Moulin Rouge’ (met legendarische 
nummers als ‘Nature Boy’, ‘Your 
Song’ en ‘Sparkling Diamonds’) 
was een enorme bioscoophit, maar 
is gek genoeg nog niet eerder als 
musical op de planken gebracht. 
Jeugdmusicalvereniging De Jonge 
Stem gaat daar verandering 
in brengen! Voordat het lokale 
musicaltalent de bewerking op 13 
en 14 november a.s. opvoert in de 
Stadsschouwburg Velsen, nemen de 
leden het festivalpubliek alvast een 
half uurtje mee naar de legendarische 
nachtclub in het Parijs van begin 
twintigste eeuw. Zondag 12.00-12.30 
uur • Hoofdpodium 
 
Concertorkest IJmuider Harmonie 
Het vijftigkoppige Concertorkest 
van de IJmuider Harmonie laat zijn 
uitgebreide instrumentarium klinken 
in het openluchttheater. Symfonische 
blaasmuziek door lokaal talent. 
Zondag 12.00-13.00 uur • Rabobank 
Openluchttheater 
 
Pure gitaarmuziek van Poco Loco 
De bekende Spaanse zanger-gitarist 
Fermin Miranda is de drijvende kracht 
achter het duo Poco Loco. Op geniaal 
bespeelde gitaren brengt hij samen 
met Nikolas Maljer het beste wat 
de Spaanse, Zuid-Amerikaanse en 
Mexicaanse muziek te bieden heeft. 
Van zinderende rumba en salsa tot de 
mooiste mariachi’s. Zondag 12.00-
13.00 uur • Provincie Noord-Holland 
Spiegeltent 
 
Taraf de Hollanda: gipsy op z’n best 
Taraf is de traditionele benaming voor 
een orkestje waarmee de lautari, de 
Roemeense zigeunermusici, al sinds 
de Middeleeuwen optreden op speciale 
gelegenheden, zoals huwelijken en 
begrafenissen. In 2007 is in Nederland 
de eerste Taraf van West-Europa 
opgericht: Taraf de Hollanda. De groep 
bestaat uit Roemeense en Nederlandse 
topmuzikanten die als geen ander de 

vurige gipsy in de vingers hebben, 
maar óók uitblinken in jazz, pop en 
bossanova. Aan het begin van de 
tweede festivaldag laten de talenten 
hun opzwepende muziekmix over de 
kade klinken. Zondag 13.00-14.00 uur • 
Hoofdpodium 
 
Slapstick en schitterende samenzang  
Vette blazers, betoverende samenzang, 
absurde humor en vooral ontembare 
energie. The Slampampers hebben 
het allemaal in huis. Het hilarische trio 
- bestaande uit leadzanger Mr. Muggin’ 
Buzz Base, drummer Dr. Alban Jive en 
saxofonist Mr. Lonny Love - verovert de 
voorbijganger op de kade zonder twijfel 
met de vrolijkste Jump & Jive-muziek, 
een verdwaalde rap en ongeplande 
acrobatiek. Zondag 13.30-14.00, 14.30-
15.00 en 15.30-16.00 uur • Kade 
 
Dolkomische act met doosjes 
Pandora Pink - de artiestennaam van de 
Australische Louise Clark – heeft alles 
in zich wat een straattheaterartiest goed 
maakt: de beste timing, een elastieken 
lijf, scherpe humor, maffe kolder en heel 
veel lef. In haar successhow haalt ‘The 
rock ’n roll princess’ al ‘twistend’ en 
‘shoutend’ spectaculaire stunts uit met 
een van de simpelste hulpmiddelen: een 
stapel doosjes. Zondag 13.15-14.00 
uur en 16.30-17.15 uur • Rabobank 
Openluchttheater 
 
Muziek van Big Band Velsen 
Liefhebbers van bigbands worden dit 
Havenfestival op hun wenken bediend. 
Naast optredens van Seabreeze en 
The Swing Masters trakteert de bigband 
van het Kunstencentrum Velsen het 
festivalpubliek op vijftig swingende 
minuten in de spiegeltent. Zondag 
13.30-14.20 uur • Provincie Noord-
Holland Spiegeltent
 
Cornelis Vreeswijk-middag 
Twee jaar na de geslaagde Cornelis 
Vreeswijk-viering op het Havenfestival 
waart de geest van de roemruchte 
troubadour, die in Zweden uitgroeide 
tot een van de grootste muziekhelden 
aller tijden, opnieuw door zijn 
geboorteplaats! Op zondagmiddag 
bouwt  het Cornelis Vreeswijk 
Genootschap het intieme pakhuis 
IJmuiden Stores om tot zangcafé De 
Frisse Bries, waar in het speciaal 
geschreven programma ‘Cornelis 
als Vliegende Hollander’ een grote 
verzameling Vreeswijk-juwelen wordt 
opgevoerd door bevlogen muzikanten 
(onder wie Ibo Bakker, Jan Deurloo, 
Jurjen Oostenveld en Wendela Sterker). 
Na het pakhuisprogramma neemt 
ceremoniemeester Marlies Philippa 
(voorzitter van het CVG) het publiek 
mee naar het hoofdpodium voor een 
feestelijke finale-act met een bijzondere 
rol voor de aftredende Velsense 
burgemeester Cammaert. Zondag 
14.00-16.00 uur • IJmuiden Stores • 
16.00-16.30 uur • Hoofdpodium 
 
Australische jongleur Mr. Spin   
“Mr. Spin is zonder twijfel een van 
de beste jongleurs van Australië.” 
Aldus de internationale pers over het 
straattheaterfenomeen Nigel Martin 
die al vele prijzen in de wacht sleepte 
met zijn geniale en hilarische act. In 
de meest onmogelijke houdingen, 

met glazen water op zijn hoofd en 
ondertussen ontspannen grappend 
met het publiek, toont mr. Spin zijn 
onovertroffen jongleerkunsten. 
Zondag 14.00-14.45 uur en 15.30-
16.15 uur • Kade 
 
Luzazul met Portugese sterzangeres 
Iedereen is het erover eens: de 
Portugees-Nederlandse band Luzazul 
is hot. Grote troef van het kwintet 
is het zoetgevooisde timbre van de 
Portugese sterzangeres Magda Mendes 
“die met haar charmante verschijning 
en prachtige stem met elk liedje de 
Luzazul-fanclub in aantal verdubbelt”. 
Aldus de pers die superlatieven 
tekort komt bij de bespreking van de 
debuut-cd met de beste mix van fado, 
flamenco en bossanova: “Sprankelend. 
Melodieus. Gevarieerd. Professioneel. 
Enthousiast” (NRC). “Concurrentie 
voor ZUCO 103!” (Heaven). Kortom: 
de ultieme muziek voor de (hopelijk) 
zwoele zondagmiddag. Zondag 14.30-
15.30 uur • Hoofdpodium 
 
PA3: écht rockconcert voor kids 
Het is tijd voor een écht rockconcert 
voor stoere jongens en meiden. Dus 
geen suffe deuntjes en kinderachtige 
melodietjes maar superswingende 
nummers met knallende ritmes. Laat 
dat maar over aan Pieter Tiddens, de 
cabaretier en muzikant die zo’n beetje 
de uitvinder is van het kindercabaret 
in Nederland. Schraap de kelen maar 
en maak de dansspieren alvast los, 
want bij PA3 (waarmee Tiddens een 
geweldige knipoog maakt naar de 
beroemde Vlaamse meidengroep 
K3) gaat het er lekker ruig aan toe. 
Zondag 14.30-15.30 uur • Rabobank 
Openluchttheater 
 
‘Powerchansons’ van Alderliefste 
Alderliefste heeft zich de afgelopen 
jaren in de kijker gespeeld als dé band 
van het ‘powerchanson’: rocknummers 
met een vleugje funk, geschreven in 
de door zanger Gerard Alderliefste zo 
geliefde Franse taal vol nostalgie. Met 
twee top tien hits op zak (bijzondere 
Frans-Nederlandse duetten met Paul 
de Leeuw en met Liesbeth List en 
Ramses Shaffy) speelt het populaire 
trio een festivalset van hun nieuwe 
theaterprogramma ‘De Franse slag’. 
Bandleden: Gerard Alderliefste, Luc 
de Bruin en Robert Kramers. Zondag 
15.00-16.00 uur • Provincie Noord-
Holland Spiegeltent
 
Charlie Dée zingt Joni Mitchell 
Met haar beweeglijke stem en poëtische 
pen groeide Joni Mitchell uit tot één van 
de meest invloedrijke singer-songwriters 
van de afgelopen decennia. Nog altijd 
maken de talloze Mitchell-parels heel 
veel los bij muziekliefhebbers. Zo ook 
bij de Nederlandse Charlie Dée, die 
zich inmiddels ook al bewezen heeft als 
singer-songwriter van formaat. Voordat 
zij het komende seizoen met ‘A tribute 
to Joni’ langs de theaters toert (26 
september 2009 in het Witte Theater), 
strijkt Charlie neer in de spiegeltent, 
waar zij (samen met band) de songs 
van haar grote inspiratiebron afwisselt 
met prachtig puur eigen repertoire. 
Zondag 16.30-17.30 uur • Provincie 
Noord-Holland Spiegeltent 
Stand-uppers van de popmuziek 
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Het idee is simpel, de uitwerking één 
groot feest! De vier heren van de 
Coronas komen met een koffer vol 
keuzenummers naar de Trawlerkade 
en plaatsen hun Coronas-balkon vóór 
het hoofdpodium. Bezoekers worden 
uitgenodigd het balkon te beklimmen 
en de band en het publiek toe te 
spreken via de Coronas-hotline. Welk 
nummer willen zij horen? 
De keuzelijst is eindeloos: van 
Amerikaanse evergreens tot oer-
Hollandse tranentrekkers. Luid 
het zesde Havenfestival zingend 
en dansend uit met de geestigste 
en muzikaalste feestband van 
Nederland! Zondag 17.00-18.00 uur • 
Hoofdpodium 
 
NAUTISCH ProgrAMMA
 
Spectaculaire reddingsacties 
Drie reddende instanties bundelen 
hun krachten om het publiek een 
spectaculaire reddingsdemonstratie 
voor te schotelen. KNRM-boot Koos 
van Messel, een helikopter van de 
Koninklijke Marine en deskundige 
duikers van DuikTeam IJmond zetten 
een redding in scene. Door een 
speaker klinken de aanwijzingen die 
vanuit boot en helikopter gegeven 
worden. Zaterdag 16.30 uur, zondag 
16.00 uur • Kade 
 
Neem een duik bij DuikTeam IJmond 
DuikTeam IJmond trakteert het 
festivalpubliek niet alleen op de groots 
uitgevoerde reddingsdemonstraties. 
Onder vakkundige begeleiding kunnen 
de (lichamelijk en geestelijk in goede 
gezondheid verkerende) bezoekers 
zélf een professionele duik nemen in 
de met 36000 liter water gevulde tank 
van het team. Bij de kraam van het 
DuikTeam IJmond staan de kenners 
bovendien klaar om alle vragen te 
beantwoorden. Zaterdag en zondag 
• Kade

Imposante schoenerbrik 
Eén van de grootste blikvangers van 
dit jaar is de grondig opgeknapte ‘Tres 
Hombres’. De 32 meter lange en 126 
ton zware schoenerbrik zal ingezet 
worden voor een bijzondere vorm 
van goederenvervoer: de zeilende 
handelsvaart. De Stichting Atlantis 
Zeilende Handelsvaart heeft het eerste 
transport met de ‘Tres Hombres’ 
(naar Porto) al gepland. Maar voordat 
het zover is, ligt het zeilschip een 
weekend lang te kijk in de IJmuidense 
Vissershaven. Zaterdag en zondag • 
Kade

Kookdemonstraties en vistafel 
Vis is natuurlijk heel lekker om te 
eten, maar het is ook altijd leuk 
en leerzaam om er iets van af te 
weten. In de tot vishal omgedoopte 
Kloosterboerhal kan het allebei. De 
professionele kok Carola de Kanter 
bereidt in kookdemonstraties van 
een klein kwartier heerlijke gerechten 
(waar het publiek uiteraard lekker 
van mag proeven!) en Productschap-
medewerker Charles Zorgdrager 
presenteert diverse vissoorten uit de 
Noordzee op een speciaal ingerichte 
vistafel. Zaterdag vanaf 13.30 uur •  
Kloosterboer 
Kustwachtvaartuig ‘Waker’ 

Sinds 1995 ligt het 
kustwachtvaartuig ‘Waker’ - dat 
daarvoor onder andere in gebruik was 
bij Greenpeace - in Den Helder. Met 
uitzondering van het laatste weekend 
van augustus. Dan is het mooie 
vaartuig te bewonderen op het 
Havenfestival IJmuiden. Zaterdag en 
zondag • Kade

Scouting en zeeverkenners 
De Velsense scoutinggroep M.Azn. 
de Ruyter is aanwezig op het festival 
met informatiekraam en clubboot. Ook 
zeeverkennersgroep Nannie van der 
Wiele is present en heeft een leuk 
extraatje voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 
in petto: zeiltochtjes door de haven. 
Zaterdag en zondag • Kade
 
Zeekadetten 
Bij de maritieme jeugdvereniging 
zeekadetkorps IJmond worden 
scheepskenners in de dop getraind 
tot zeewaardige, stoere zeekadetten. 
De vereniging brengt haar 35 
meter lange korpsschip ms. Willem 
Beukelszoon mee. Een voormalig 
onderzoeksvaartuig dat zijn naam 
dankt aan de uitvinder van het 
‘haringkaken’. Zaterdag en zondag • 
Kade 
 
Zee- en Havenmuseum 
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum 
is een avontuurlijk museum, waar 
bezoekers van alles te weten kunnen 
komen over de zee en haar bewoners 
én over de geschiedenis van de 
zeevaart. Ter gelegenheid van het 
Havenfestival richt het museum 
in de 2e Havenstraat een groot 
‘informatiecentrum’ in. Hier kunnen 
festivalbezoekers aan de hand van 
diverse presentaties de sfeer van het 
échte museum proeven. Zaterdag en 
zondag •  Schildersbedrijf Haasnoot 
 
rondvaarten door havengebied 
De volgende nautische 
bedrijven organiseren tijdens 
het festivalweekend een aantal 
doorlopende en gratis toegankelijke 
rondvaarten door het IJmuidense 
havengebied: Coöperatieve Vereniging 
van Vletterlieden, Sleepdienst Iskes & 
Zn., Loodswezen Amsterdam-IJmond, 
Svitzer Wijsmuller. Tegen betaling 
van 5 euro per persoon maakt de 
IJmuidense Rondvaartmaatschappij 
op vaste tijden (zie www.
havenfestivalijmuiden.nl) rondvaarten 
over de Noordzee. Zaterdag en 
zondag • Kade
 
opleidingsschip ‘Amalia’ 
De Maritieme Academie is dé school 
(met vmbo- en mbo-opleidingen 
in IJmuiden en Harlingen) voor 
toekomstige matrozen, kapiteins, 
machinisten en stuurmannen en 
stuurlui. Op het festival is een van de 
opleidingsschepen van de Academie 
- ‘Prinses Amalia’ - present. Zaterdag 
en zondag • Kade

Vaartocht met elegante driemaster 
Ook dit jaar meert de elegant 
gestroomlijnde driemaster Minerva 
weer aan in de IJmuidense 
Vissershaven. En ook dit jaar voert de 
grootste zeezeilende gaffelschoener 
van Nederland (bijna vijftig meter 

lang!) het festivalpubliek tijdens 
twee vaartochten langs de fraaie 
Noord-Hollandse kusten. Zie www.
havenfestivalijmuiden.nl voor 
informatie over reserveringen en 
prijzen. Zondag 13.00-15.00 en 16.00-
18.00  uur • Kade

Achter de schermen van de KNrM 
De KNRM opent speciaal voor het 
Havenfestival de deuren van haar 
hoofdgebouw en richt een kleine 
nautische markt in die muzikaal 
wordt opgesierd door optredens van 
diverse shantykoren. De nieuwsgierige 
festivalganger kan binnen de 
werkplaatsen verkennen en buiten 
diverse reddingsboten bezichtigen. 
Nieuwe donateurs worden uitgenodigd 
voor een vaartocht met voormalige 
reddingsboten, waaronder de Johanna 
Louisa. Zaterdag en zondag • KNRM-
terrein 
 
Vissersvaartuig Egmonder Pinck 
Ruim drie eeuwen geleden bracht 
zij vele kilo’s vis aan boord: de tien 
meter lange Egmonder Pinck die op 
initiatief van het Museum van Egmond 
vakkundig is gereconstrueerd. Op 
het Havenfestival kunnen liefhebbers 
het mooie platbodem vissersvaartuig 
bezichtigen en bij de KNRM is een 
Egmonder Pinck-stand ingericht. 
Tevens worden er vanaf de KNRM-
steiger op kleine schaal vaartochtjes 
met bezoekers georganiseerd. 
Zaterdag en zondag • Kade 
 
Corus roeiploeg showt sloepen 
De Corus Roeiploeg toont twee 
sloepen op de kade: de whalersloep 
‘Epoxydus’ en de oudst varende. 113 
jaar oude en eigenhandig opgeknapte 
spiegelsloep ‘Adamanteus’. Zaterdag 
en zondag • Kade

ooK VEEL TE bELEVEN  
bIJ WAASDorP

Gedurende het Havenfestival IJmuiden 
heeft Nico Waasdorp ook zijn feestje 
voor de deur! Beide dagen kunt u in 
de winkel en in het platerestaurant 
smullen van diverse visspecialiteiten. 
Op het gezellige buitenterras wordt 
beide dagen vis gerookt en kunt u vis 
tapas, koude dranken en de lekkerste 
haring nuttigen. Of wat dacht u van de 
overheerlijke handgemaakte Sushi! 
Ook het Mijnenschip De Naaldwijk ligt 
weer afgemeerd in de Vissershaven 
en is beide dagen geopend voor 
publiek. Vanaf dit schip en het terras 
zullen diverse Shanty koren optreden 
en voor de kinderen is onder toezicht 
van de Zeekadetten een springkussen 
aanwezig. Ook bij cafetaria de Puntzak 
kunt u smullen van zelfgemaakte patat 
frites, diverse snacks, overheerlijke 
sate en de overbekende huisgemaakte 
bal gehakt uit de jus! Op het terrein 
van de Havendagen kunt u ook 
genieten van Franse zilte Oesters 
die vanuit een houten botter worden 
geopend en die in harmonie met 
een glas Prosecco kunnen worden 
genuttigd. Kortom, genoeg te smullen 
en te beleven bij Waasdorp aan de 
Halkade!
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Club van 1000
Laagdrempelig alternatief
voor businessclub Telstar
Velsen-Zuid - SC Telstar 
heeft een nieuwe sponsor-
categorie: de Club van 1000. 
Deze club stelt ondernemers 
in het MKB in staat om tegen 
beheersbare kosten sport, 
sponsoring en netwerken te 
combineren.

Leden van de Club van 1000 be-
talen 1.000 euro voor een stoel 
op de nieuwe westtribune. Ge-
durende het eerste seizoen krijgt 
een lid de mogelijkheid om een 
tweede stoel voor dezelfde prijs 
aan te schaffen. Doordat gelijk-
gestemden elkaar ontmoeten in 
een sportieve, relaxte ambiance 
ligt het netwerkgehalte automa-
tisch erg hoog.
Voor aanvang en na afloop van 
de wedstrijden ontmoeten de 
leden van de Club van 1000 el-
kaar in de nieuwe grote busi-
nesslounge om een kopje kof-
fie of drankje te drinken. In de 
businessruimte Club West be-
staat de mogelijkheid om overi-
ge sponsoren en spelers te ont-
moeten. Ook worden er per sei-
zoen diverse netwerkevenemen-
ten georganiseerd. Deze evene-
menten worden afgestemd op 
het programma van de busines-
sclub Telstar.
SC Telstar heeft de realisatie 
en organisatie van de Club van 
1000 in handen gegeven van Je-

roen de Wolff en Cees Zwanen-
burg.  Deze twee personen heb-
ben op het commerciële vlak 
hun sporen ruimschoots ver-
diend. Bij iedere thuiswedstrijd 
of evenement zijn zij aanwe-
zig om als goede gastheer re-
laties te ontvangen, te begelei-
den en met elkaar in contact te 
brengen.
De eerste van hopelijk vele be-
drijven die zich hebben aange-
meld voor de Club van 1000 is 
Henk Carton Voegwerk en Ge-
velrestauratie. De nieuwe tribu-
ne, de sponsoravond in het Ken-
nemer Theater en het relatief la-
ge instapbedrag waren voor 
Carton de belangrijkste rede-
nen om toe te treden tot de club. 
,,Op de sponsoravond kwam ik 
een hoop oude bekenden tegen. 
Eén daarvan was Cees Zwanen-
burg. Met hem heb ik spijkers 
met koppen geslagen. Ik vond 
dat ik het, ondanks de slechte 
economische omstandigheden, 
toch moest doen. Maar 1000 
euro was in mijn  situatie wel het 
maximale dat ik uit wilde geven. 
De Club van 1000 was een pri-
ma alternatief voor de business-
club, waarvan de bedragen toch 
een stuk hoger liggen.’’ 
Interesse in de Club van 1000? 
Bel dan 06-52716016 (Jeroen 
de Wolff) of 06-20968739 (Cees 
Zwanenburg).

Club Fiera IJmuiden
tijdens Havenfestival
IJmuiden - Voor de mees-
te mensen is de vakantie al-
weer voorbij, maar bij Club Fiera 
IJmuiden kunnen zij het hele jaar 
in tropische sferen vertoeven. Dit 
kunnen zij ervaren op 29 augus-
tus tijdens het Havenfestival.
In het openluchttheater zal het 
team van Club Fiera een aan-
tal demonstraties geven, sa-
men met enthousiaste cursisten. 
Daarna geven zij gratis drie ge-
weldige workshops, waar men-
sen de salsa, de bachata en de 
merenque kunnen leren. Dit al-
les begint om 19.30 uur en zal 
rond 21.30 uur eindigen. Hier-
na is er not twee uur vrij dansen.
Het wordt een tropisch en swin-

gend feest.
Maar club Fiera doet meer. Op 
8 en 9 september zijn er open 
dagen in Toedeloe aan de Ke-
nemerlaan 38. Deze vinden 
plaats in een unieke sfeer, ze zijn 
laagdrempelig, gezellig en er zijn 
professionele leerkrachten. Aan-
vang van de open dagen is 20.00 
uur en de toegang is gratis.
De cursussen beginnen weer op 
15 en 16 september, inschrijven 
kan via 06 11621137 of mailen 
via ijmuiden@clubfiera.com.
Hier kan men ook met vragen te-
recht. De mensen van Club Fie-
ra hopen veel belangtellenden te 
zien op het Havenfestival en tij-
dens de open dagen. 

Volksuniversiteit Velsen 
houdt open huis
Driehuis - Het nieuwe seizoen 
van Volksuniversiteit Velsen aan 
de Nicolaas Beetslaan 3 in Drie-
huis. start binnenkort. Om be-
langstellenden te informeren 
over alle cursussen is er maan-
dag 31 augustus open huis van 
19.30 tot 21.00 uur.
Tijdens dit open huis kunt u zich 
laten informeren over alle cur-
sussen, excursies, lezingen en 
workshops die dit nieuwe sei-
zoen worden aangeboden. Veel 
bestaande, inmiddels bij velen 

bekende en goed bezochte cur-
sussen zijn weer in het program-
ma opgenomen. Zo kunt u weer 
voor veel talen, computerlessen 
en bijvoorbeeld bridge terecht.
Nieuwe cursussen zijn onder an-
dere: Laat je stem horen, Op-
geruimd in hoofd en huis, com-
putercursussen Windows Vista, 
Wereldreligies en nog veel meer.
Tijdens het open huis kunt u ken-
nismaken met het nieuwe pro-
gramma en de deskundige do-
centen. Zie www.vu.velsen.net.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Santpoort-Noord - Calluna vul-
garis is de struikheide die we al-
lemaal kennen van de in augus-
tus paars bloeiende heidevelden 
(als het heidehaantje tenminste 
niet al te actief is). Al eeuwenlang 
wordt deze in de nazomer bloei-
ende heide ook in honderden 
variaties veredeld en gekweekt, 
maar pas sinds het eind van de 
vorige eeuw is er een heel nieu-
we groep bijgekomen: de knop-
bloeiers. Dat zijn struikheide-
planten waarbij de bloemknop-
pen niet helemaal opengaan. 
De bloei blijft als het ware in de 
knop steken. Die bloemknoppen 
zijn net zo mooi gekleurd als de 
open bloemen bij andere struik-
heideplanten. Qua kleur maakt 
het dus niets uit of een plant een 
knopbloeier is of niet. Maar wel 
voor de bloeiperiode. Die is na-
melijk veel langer doordat insec-
ten de bloemknoppen niet kun-
nen bestuiven. Daardoor verwel-
ken de kleurrijke bloemknoppen 
later dan gewone struikheide-
bloemen. Knopbloeiers bloeien 
nu al en dat doen ze nog als de 
andere struikheideplanten allang 
zijn uitgebloeid!
De kwekers hebben niet stilge-

zeten. Uit de knopbloeiers zijn 
diverse series met nog meer spe-
ciale eigenschappen ontwikkeld. 
Een van de nieuwste en beste is 
de serie Beauty Ladies. Die be-
staat inmiddels uit enkele tien-
tallen verschillende planten met 
roze, paarse en zilverwit getinte 
bloemen. Er zitten tinten bij die 
in andere struikheiderassen nog 
nooit zijn vertoond. Heel don-
ker paars bijvoorbeeld. De klei-
ne blaadjes van de planten zijn 
meestal groen (geel komt ook al 
voor). Ze bloeien minstens acht 
weken lang door en dat bete-
kent dus heel lang kleur! Opval-
lend aan de Beauty Ladies is dat 
ze sterk rechtop groeien en dat 
de bloemkleuren zo helder en 
vol zijn. Al die kleuren zijn bo-
vendien erg goed te combine-
ren. Er zijn heel mooie groepen 
mee te maken in contrasterende 
of juist in elkaar overvloeiende 
tinten. Wat je maar mooi vindt. 
Bij GroenRijk heb je nu keuze in 
overvloed. De groei-eigenschap-
pen zijn erg goed. Het zijn sterke 
planten. Beauty Ladies zijn oor-
spronkelijk in Noord-Duitsland 
ontwikkeld en daardoor volko-
men winterhard.

Vaarbewijs
Heemskerk - Varen met inzicht 
is veilig varen met plezier. In een 
cursus vaarbewijs leert men al-
les over navigeren bij wind en 
bij stroom, GPS, meteorologie, 
voorrangsregels, lichten, ge-
luidsseinen en meer. Toplicht 
Vaaropleidingen start half sep-
tember avondcursussen te Alk-
maar en Haarlem. Vijf lessen 
voor 150,00 euro. En op 12 sep-
tember is er een dagcursus te 
Heemskerk. 
De kosten bedragen 110,00 eu-
ro. Een week later kan men al 
examen doen. Toplicht doet 
ook privé-opleidingen. De 
slaagkans is 97%. Het vaar-
bewijs is al verplicht voor mo-
torboten die sneller kunnen 
dan 20 km/uur. Dus opblaas-
boten, waterskiën en jetskiën.  
Zie ook www.toplicht.nl.

Beverwijk - 21 jaar geleden is 
Lijntje88 gestart als afslank-
club. Lijntje88 heeft door de ja-
ren heen bewezen alle hypes te 
kunnen weerstaan, immers be-
wezen is dat afvallen in groeps-
verband nog steeds een van de 
meest effectieve manieren is om 
af te vallen. De ervaring leert dat 
afvallen onder begeleiding en in 
groepsverband makkelijker is, 
want er is stimulering, steun, een 
stok achter de deur, deskundig 
advies en men kan de voedings-
kennis verhogen. Omdat ook 
Lijntje88 zich bewust is van het 
feit dat afslanken en een druk le-
ven niet altijd even goed samen 
lijken te gaan, is er nu ‘slank in 
een kwartier’. ‘Slank in een kwar-
tier’ bestaat naast het al bewe-
zen programma van Lijntje88 uit 
een geheel nieuw receptenboek 
waar alleen maar recepten staan 
die in een kwartier op tafel kun-
nen staan en die uitstekend pas-
sen binnen het programma van 
Lijntje88 ‘Slank in een kwartier’ 
stelt ook jou in staat om af te val-
len zonder daar veel tijd voor vrij 
te hoeven maken. Lijntje88, te-
lefoon 0251-234490, mobiel 06-
41459528.

Lijntje 88
‘Slank in 
een kwartier’
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Jaarlijks zomerfeest 
Hofstede succes
Velserbroek - Afgelopen vrijdag 
was het weer zover. Het jaarlijk-
se zomerfeest vond plaats in het 
wijksteunpunt de Hofstede. On-
geveer 110 gasten en 15 vrij-
willigers zorgden er samen met 
de muzikanten van “De Diego’s 
voor dat het dak eraf ging. Ve-
len zochten de dansvloer op voor 
een klassieke dans zoals de fox-
trot, maar het was ook twisten 

en swingen geblazen. Van al dat 
dansen kreeg men honger en 
aan de prachtige buffetten werd 
veel eer gedaan. 
Aan het einde van deze prachti-
ge middag en avond liet menig-
een blijken uit te kijken naar een 
volgend feest. De vrijwilligers 
van de Hofstede die dit mogelijk 
maakten werden op een dave-
rend applaus getrakteerd.

Zangprojecten 
Dorpskerk
Santpoort-Noord - Vanaf 1 
september om 20.00 uur kan 
men weer meezingen in een 
nieuw seizoen zangprojecten en 
vespers in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord. Het eerste zang-
project van dit najaar is geti-
teld ‘Faith, Hope and Love’. Mo-
menten van muziek en momen-
ten van stilte. Zingend je eigen 
toon zoeken en zingend tonen 
met anderen samen laten klin-
ken. Zingend woorden proeven 
en opnieuw proeven! Zingen als 
balsem voor hart en ziel! In het 
eerste zangproject met afsluiten-
de vesper worden er Engelstali-
ge liederen over Geloof,  Hoop 
en Liefde gezongen; prachtige 
anthems, opwekkende hymnes, 
carols, en ook ‘Songs of Praise’. 
Een vesper over geloven en ver-
trouwen. Over positief zin geven 
aan je leven. Zingen om elkaar 
te bemoedigen en te inspireren, 
maar ook om elkaar uit te da-
gen en te bevragen. Waar geloof 
jij in? Zangers in alle stemtypen 
(sopraan, alt, tenor, bas) worden 
bij deze uitgenodigd om mee te 
zingen in het projectkoor ‘Dorps-
kerkcantorij’. Het koor staat on-
der leiding van Antje de Wit. 
Repetities vinden plaats iede-
re dinsdagavond in het Ontmoe-
tingscentrum achter de Dorps-
kerk te Santpoort-Noord aan 
de Burgemeester Enschedélaan 
67. De vesper, waarin het resul-
taat zal klinken van dit zangpro-
ject, zal plaatsvinden op zater-
dag 3 oktober en wordt vooraf-
gegaan door een generale repe-
titie en gezamenlijke maaltijd. Bij 
voorkeur opgave vooraf in ver-
band met zitplaatsen, koffie en 
bladmuziek. Deelnamekosten 
voor dit zangproject: 16 euro. 
Aanmelden kan via symphonia@
xs4all.nl of eventueel telefonisch  
bij Antje de Wit, 023-5373192 of 
06-21805104. 

Zevende Polderjam
Velserbroek - Iedere muzikant 
of belangstellende uit de Velser-
broek en omstreken heeft zon-
dag 13 september weer een gel-
dige reden om naar buurthuis 
de Veste (café het Polderhuis) 
te gaan. Deze zondag staat de 
kantine van het Polderhuis vanaf 
15.30  uur weer in het teken van 
de jamsessies. 
Op het podium staat een back-
line met twee gitaarversterkers, 
een basversterker, een drumstel 
en een zangmicrofoon klaar. Het 
enige wat het podium nog nodig 
heeft, is het muzikale publiek. 
Pak dus je gitaar, plug hem in en 
improviseer, probeer met je band-
je nieuwe nummers uit of speel 

lekker relaxed met (on)bekenden 
je favoriete muziek. Met de jam-
sessies in buurthuis de Veste wil 
de organisatie (Frans Looij en 
Tim Kors) een podium bieden 
aan het vele talent dat in de re-
gio rondloopt. Volgens de orga-
nisatie krijgen talenten te weinig 
mogelijkheden om zich te laten 
horen en zien aan een publiek. 
De sfeer was tijdens de vijfde 
jamsessie ook weer heel gemoe-
delijk, en zo bleek dat het Pol-
derhuis zich perfect leent voor 
de creatieve jamsessies. De jam-
sessie duurt tot 18.30 uur. Opge-
ven kan via www.buurthuis-de-
veste.nl, 023-5388830 of via Tim 
Kors 06-49944923.

Tribute to The Police
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag vierde sessieband drum-
mer Nils de Heer (Keka) zijn 
45ste verjaardag in café de Hal-
ve Maan. Inclusief een life optre-
den: A tribute to The Police. Zan-
ger/bassist Mike Janmaat van 
‘Als de Brandweer’ onderbrak 
hiervoor zijn privé verplichtingen. 
Sponk gitarist Robin van Rijswijk 
completeerde het trio.
‘Keka and Friends’ trapte af met 
een strakke uitvoering van ‘Mes-
sage in a bottle’. Bij ‘Walking on 
the moon’ had de band schijn-
baar moeiteloos de juiste flow 
gevonden. Wat een swingende 
en door drummer Keka met sub-
tiele accenten aangevulde uit-
voering. De bandleden hadden 
elkaar gevonden en voelden el-
kaar feilloos aan. Daarna volg-
de een strakke uitvoering van 
Roxanne. Voorzien van humo-
ristische introductie’s door Mike 
Janmaat zette de band vervol-
gens een andere Police klassie-

ker in: ‘Can’t stand losing you’. 
De mix van Keka’s explosieve 
beats, Mike’s loepzuivere zang 
en Robin’s foutloze gitaar-rifs 
sweepte het publiek op. De Hal-
ve Maan schudde op zijn grond-
vesten. 
Bij het spelen van Keka’s favorie-
te nummer ‘So Lonely’ (niet au-
tobiografisch) waren de remmen 
er al helemaal af en ging ‘Keka 
and Friends’ helemaal los! Al met 
al heeft deze gelegenheidsband 
een ruim halfuur durend dave-
rend optreden neergezet. Hierna 
werd nog een spontane jamses-
sie gespeeld waaraan ook Ke-
ka’s drumcoach (Sponk drum-
mer Loek Bartelings) deelnam. 
Het fantastische geluid was de 
verdienste van technicus Frido 
de Ligt.
Uitsluitend Keka’s neefje Darius 
(5) kon de muzikale ijver van zijn 
oom’s band minder goed waar-
deren: ,,Keka is lief, maar die 
harde muziek is waardeloos!”

Billboard met foto’s 
volleybaltoernooi 
Velserbroek - Sinds een week 
staat voor de zaak van 123 Ma-
kelaardij een billboard vol met 
foto’s van het vijfde 123 Make-
laar dames straten zaalvolleybal-
toernooi Velserbroek in oktober 
2008. 123 Makelaar is sinds vorig 
jaar hoofdsponsor van dit toer-
nooi. En met veel succes, want er 
is een goede samenwerking ont-
staan tussen de organisatie en 
de makelaar. Tijdens het toernooi 
op 10 oktober in het Polderhuis 
zal de naam van 123 Makelaar 
Nieuw Velsen weer op de shirts 
van de 240 Velserbroekse da-
mes prijken. Ook de andere le-

den van de organisatie zijn vorig 
jaar in het nieuw gestoken. 123 
Makelaar Nieuw Velsen werkt 
vanuit een stijlvol vormgegeven 
pand met moderne look op een 
top locatie in het winkelcentrum. 
Het team staat de klant bij op het 
gebied van aan- en verkoop van 
de woning. Men gaat verder dan 
alleen het samenbrengen van de 
kopende en verkopende partij. 
Ze adviseren ook op het gebied 
van hypotheken en verzekerin-
gen. Voorafgaand aan het toer-
nooi zal er weer een clinic ge-
houden worden op donderdag-
avond 1 oktober.

Spreekuur jongerenwerk
Velserbroek - Het wekelijkse 
spreekuur van ambulant jonge-
renwerker Alexander van de Pie-
terman weer begonnen.
Elke dinsdagavond zit hij klaar 
om met jongeren over hun wen-
sen en problemen in de wijk en 

praten. Ook buurtbewoners zijn 
van harte welkom om eens met 
de jongerenwerker te praten. 
Het spreekuur is elke dinsdag 
van 18.00 tot 19.00 uur in het 
kantoor van in Buurthuis de Ves-
te in het Polderhuis.

Derde plaats 
voor Bodin
Santpoort-Noord - Onlangs 
deden Ivo en Joris Bodin uit 
Santpoort-Noord, jeugdleden 
van tennisvereniging LTC Bre-
derode, mee aan de Nederland-
se Jeugd Kampioenschappen 
(NJK) in Asten (NB). Joris kwam 
uit in de categorie tot en met 12 
jaar en mocht na winst op Lasse 
van der Vliet, Stijn de Haan, Rick 
Landa en de derde geplaats-
te Maikel Borg de halve finale 
spelen tegen Guus Koevermans. 
Helaas verloor Joris deze wed-
strijd in drie sets. Door vervol-
gens te winnen van Guy den He-
ijer werd Joris uiteindelijk derde, 
een knappe prestatie. Ivo verloor 
in de eerste ronde tot en met 14 
jaar in een goede wedstrijd van 
de als 11e geplaatste Bram Mar-
tijn. Beide jeugdleden, die trai-
nen bij TOV, sloten met deze 
wedstrijden hun zomerseizoen af 
en gaan zich nu voorbereiden op 
het winterseizoen in de hal.
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Afscheidsbijeenkomst 
burgemeester Cammaert
De afscheidsbijeenkomst van burge-
meester Cammaert vindt plaats op dins-
dagavond 15 september 2009. Als loca-
tie is gekozen voor de Stadsschouwburg 
waar hem door het gemeentebestuur een 
concert door muziekvereniging Soli en 
een receptie worden aangeboden.

Burgemeester Cammaert is 17 jaar burge-
meester geweest waarvan 6 jaar in de ge-
meente Velsen. Hij wil graag afscheid ne-
men te midden van allen met wie hij con-
tacten heeft onderhouden. Voor het af-
scheid van burgemeester Cammaert zijn 
uitnodigingen verstuurd. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen en wilt u het con-

cert bijwonen kunt u zich aanmelden via 
communicatie@velsen.nl.

Vanaf 21.15 uur kunt u de burgemeester 
en zijn vrouw persoonlijk de hand schud-
den in de foyer van de Stadsschouwburg. 

Amsterdamse wethouder 
Ossel bezoekt havengebied
Op uitnodiging van Zeehaven IJmuiden 
NV, Corus en de Haven Ondernemers 
Vereniging IJmond heeft wethouder Freek 
Ossel van Amsterdam op vrijdag 21 au-
gustus 2009 een werkbezoek gebracht 
aan bedrijven in het zeehavengebied van 
Velsen. Ook de Velsense wethouder Arjen 
Verkaik was hierbij aanwezig.

Amsterdam laat hiermee haar betrokken-
heid en interesse zien in de IJmuidense 
havens en onderstreept zo de wederzijdse 
wens om verder te bouwen aan de goede 
relatie tussen Amsterdam en Velsen. Bin-
nen de Metropool Regio Amsterdam zijn 
beide gemeenten economisch nauw ver-
want en liggen er tal van nieuwe moge-
lijkheden. Belangrijke gezamenlijke on-
derwerpen zijn de verbetering van de be-
reikbaarheid van het Noordzeekanaalge-
bied, onder meer door aanleg van een 
tweede Zeesluis, en versterking van het 
toerisme en recreatie. De gemeenteraad 
van Velsen heeft zich uitdrukkelijk uitge-
sproken om de band met Amsterdam te 

versterken. Amsterdam en Velsen wer-
ken dan ook aan een gezamenlijke agen-
da om deze ambitie ook daadwerkelijk in-
houd te geven.

Het werkbezoek begon met een bezoek 
aan de Hollandse Visveiling IJmuiden 
BV en werd gevolgd door een presen-
tatie over Zeehaven IJmuiden NV. Daar-
na is met een reddingboot van de KNRM 
een tocht gemaakt door de havens, waar-
na werd afgesloten met een bezoek aan 
Corus in IJmuiden. Vertegenwoordigers 
van Corus hebben een toelichting op het 
staalbedrijf gegeven en gezamenlijk is 
een bezoek gebracht aan enkele bedrijfs-
installaties.

Op de foto staan van links naar rechts 
Freek Ossel (wethouder gemeente Am-
sterdam), Peter van de Meerakker (direc-
teur Zeehaven IJmuiden NV), Frans Baud 
(voorzitter Haven Ondernemers Vereni-
ging IJmond) en Arjen Verkaik (wethou-
der Velsen). (foto: Ko van Leeuwen)

Programma

19.15 uur ontvangst in de foyer
20.00 uur concert door muziek-

vereniging Soli in de
theaterzaal
toespraken

21.15 uur receptie in de foyer
23.00 uur einde bijeenkomst

Nieuw seizoen JeugdSportpas
Maandag 24 augustus heeft Wethou-
der Annette Baerveldt (Sport) de nieu-
we JeugdSportPas-brochure uitge-
reikt aan leerlingen van basisschool 
De Duinroos in Velserbroek. 

Vanaf maandag 24 augustus ontvangen 
alle kinderen van groep 4 tot en met 8 de 
JeugdSportPas-brochure op school. Zij 
kunnen zich aanmelden voor één of meer 
sporten door het inschrijfformulier ach-
terin de JeugdSportPas-brochure op te 
sturen naar SportSupport.

Ruim 4000 leerlingen in het basisonder-
wijs krijgen de JeugdSportPas-brochure 
waarmee zij een keuze kunnen maken uit 
40 verschillende sporten. Dit jaar doen de 
bekende sporten weer mee zoals atletiek, 
judo, schaken, paardrijden, schaatsen of 
fietscross. Maar er zijn ook nieuwe spor-
ten die het aanbod nog completer maken. 
Nieuw zijn: capoeira, handboogschieten, 
klassiek ballet, freestyle dance, hiphop en 
majorette. Voor kinderen van groep 3 is er 
ook een klein aanbod beschikbaar.

Het ‘snuffelen’ aan een sport bestaat uit 
vier kennismakingslessen van één uur, 
tenzij anders vermeld. De lessen worden 
na schooltijd gegeven door en bij sport-
verenigingen uit Velsen en omgeving. Een 
kennismaking wordt aangeboden tegen 
een lage prijs van  6,00 tot  12,50. 
Alle lessen worden georganiseerd in het 
kader van de JeugdSportPas Velsen. De 

kinderen maken vrijblijvend kennis maar 
kunnen uiteraard lid worden van een ver-
eniging als zij enthousiast zijn over de 
sport.

De JeugdSportPas wordt uitgevoerd door 
SportSupport uit Haarlem in samenwer-
king met sportverenigingen, basisscho-
len, sportorganisaties en de gemeen-
te Velsen. Voor meer informatie over de 
JeugdSportPas kan contact worden op-
genomen met de coördinator Yvonne 
Wolff, 023-5260302 of via de mail naar: 
ywolff@sportsupport.nl. Voor informatie 
over cursussen of inschrijving kan gebeld 
worden naar 023-5251630 of per e-mail 
jspvelsen@sportsupport.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Identiteitskaart voor 
14-jarigen niet langer gratis
De regeling dat 14-jarigen gratis een 
Nederlandse identiteitskaart kunnen 
aanvragen wordt per 1 januari 2010 
afgeschaft. Tot en met 31 december 
2009 kan deze gratis kaart nog wor-
den aangevraagd. Jongeren die in de 
eerste acht weken van 2010 de 14- 

jarige leeftijd bereiken (vóór 25 fe-
bruari) vallen nog binnen de rege-
ling mits de identiteitskaart vóór 31 
december 2009 is aangevraagd. Voor 
verder regels en voorwaarden zie 
www.velsen.nl > Nederlandse Identi-
teitskaart.
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Herstelwerkzaamheden
aan de Pieren van IJmuiden
Rijkswaterstaat voert tussen half augus-
tus en eind september 2009 werkzaam-
heden uit aan de Pieren van IJmuiden. De 
werkzaamheden zijn nodig om de scha-
de te herstellen die is ontstaan tijdens het 
stormseizoen.

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet 
toegestaan tijdens de werkzaamheden 
de pieren te betreden. Het werk start op 

de zuidpier van 24 augustus tot en met 
26 september. Op de noordpier begint de 
aannemer op  31 augustus en ook hier 
wordt gewerkt tot en met 26 september. 
Bij slechte weersomstandigheden kan er 
niet worden gewerkt waardoor de werk-
zaamheden kunnen uitlopen. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Rijkswaterstaat, telefoon 023-5301475.

Hiswa te water in IJmuiden
Van dinsdag 1 september t/m zon-
dag 6 september 2009 vindt in Ma-
rina Seaport IJmuiden de veertiende 
editie van de Hiswa te water plaats.

De Hiswa te water is de meest com-
plete in-water bootshow van europa
met ruim 400 schepen aan de steigers, 
meer dan 100 primeurs en diverse 
nieuwe elementen. De HIsWA te wa-
ter 2009 ziet er weer veelbelovend uit. 
op en rond het water worden diverse 
nautische activiteiten georganiseerd. 
De bootshow is geopend van dinsdag 

t/m vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 10.00 tot 
18.00 uur.

om de doorstroom van het verkeer 
op de toegangswegen te optimalise-
ren worden op diverse kruispunten 
verkeersregelaars ingezet. De bussen 
van Connexxion rijden via de normale 
route. Zij keren aan het begin van het 
Hiswa-terrein (net voorbij de rotonde 
aan het einde van de Badweg), om-
dat de boulevard deels is afgesloten. 
(foto: Otti Fotografie)

Debat project Kustwaarts

Jaarverslag 2008 WMO-raad
Op 20 augustus heeft de WMO-raad Vel-
sen zijn jaarverslag over 2008 aangebo-
den aan wethouder Ineke Edzes-Altena. 
De WMO-raad geeft als adviesorgaan van 
het college van B&W, gevraagd en onge-
vraagd advies over maatschappelijke on-
derwerpen in Velsen. Dit is het tweede 
jaarverslag dat de WMO-raad aanbiedt.

In het jaarverslag van 2008 staan naast 
de uitgebrachte adviezen, ook de rol, 
de werkwijze en de samenstelling van 
de WMO-raad Velsen. In 2008 is gead-
viseerd over de volgende onderwerpen:

• Lokaal gezondheidsbeleid
• Evaluatie uitvoering WMO
• Tevredenheidsonderzoek cliënten WMO
• Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin
• Ouderenvoorzieningen Velsen
• Uitvoeringsprogramma 2009

• Collectieve preventie Geestelijke 
  Gezondheidszorg
• Mantelzorg

Het jaarverslag staat ook op 
www.velsen.nl onder bestuur & organisa-
tie/ adviescommissies.

De Wmo-raadvergaderingen vinden, met 
uitzondering van de zomervakantie, iede-
re maand op donderdagmiddag plaats. 
Dit jaar worden de vergaderingen dus ge-
houden op 1 oktober, 29 oktober en 26 
november van 15.00 tot 16.30 uur in het 
stadhuis Velsen.

Als u meer informatie wilt over de WMO-
raad Velsen kunt contact opnemen met 
het secretariaat, Postbus 142, 1970 AC 
IJmuiden, telefoon 0255 458458 of e-mail  
wmo-raad@welzijnvelsen.nl.

Opening TATA Steel Stadion
Loco-burgemeester Ockeloen en de heer Mhuturaman, directeur van TaTa Steel, kijken 
naar de openingshandeling van het vernieuwde TaTa Steel Stadion, de thuishaven van 
Telstar. In zijn toespraak feliciteerde loco-burgemeester Ockeloen Telstar met de ver-
nieuwde huisvesting en wenst ze een succesvol seizoen toe.

Wethouder Edzes-Altena ontvangt het WMO jaarverslag 2008 uit handen van de 
voorzitter van de WMO-raad, Hilbrand Zuidema (foto: Ko van Leeuwen)

Op dinsdag 25 augustus 2009 is in het 
Thalia Theater in IJmuiden een debat ge-
houden over allerlei aspecten in de drie-
hoek Zandvoort-IJmuiden-Amsterdam. 
De driehoek maakt deel uit van de Metro-
poolregio Amsterdam. Meer dan 70 perso-
nen waren aanwezig, uit diverse sectoren 
van de samenleving (politiek, gemeentelij-
ke diensten, haven en industrie), afkom-
stig uit Velsen en uit buurgemeenten. 

Wethouder Annette Baerveldt (Toerisme 
en projectwethouder Kustvisie) ging in 
op de promotie van IJmuiden en het re-
aliseren van aantrekkelijker ontsluitingen 
van de toeristische attracties. In het debat 
werd Velsen/IJmuiden expliciet gezien als 

een tamelijk ontspannen verzameling klei-
nere gebieden, met elk een eigen iden-
titeit. Voor nu en voor de toekomst geldt 
dat alles telkens weer draait om het vin-
den van de juiste samenwerking, binnen-
gemeentelijk, tussen de verschillende ge-
meenten, in het kader van de ontwikkeling 
van de metropoolregio. Het debat over het 
project Kustwaarts had ook de bestuurlij-
ke belangstelling van wethouders Anne-
Mieke Korf en Arjen Verkaik.

Frans Baud (voorzitter van de Haven en 
Ondernemers Vereniging IJmond) had het 
vooral over de niet altijd positieve invloed 
die gemeentegrenzen hebben op de sa-
menwerking in metropoolverband.
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Inspraakrapportage Gijzenveltplantsoen
Onderdeel van het project Stadspark in IJmuiden is het 
herinrichten van het Gijzenveltplantsoen. Woensdag 15 
april jl. is hierover een informatie-inspraakavond gehou-
den. De avond was druk bezocht. Naar aanleiding van 
de reacties is het ontwerp, waar mogelijk, aangepast. 

Het nieuwe ontwerp is inmiddels door het college vast-
gesteld. De omwonenden die op de inspraakavond aan-
wezig waren hebben de inspraakrapportage toegestuurd 
gekregen. De inspraakrapportage is ook in te zien op 
www.velsen.nl.

Constructie
klokkenstoel
gerenoveerd
Elk kwartier luiden de klokken in het Vel-
sense stadhuis. Ook wordt er wekelijks 
op donderdag muziek gespeeld door de 
stadsbeiaardier. Maar afgelopen maand 
was het even stil. De reden hiervan was 
dat de stalen draagconstructie waaraan 
de klokken in de toren hangen plaatse-
lijk ernstig door roestvorming was aan-
getast. De door de roest verzwakte stalen 
balken zijn inmiddels allen vervangen en 
de werkzaamheden afgerond. Sinds afge-
lopen maandag zijn de klokken weer te 
beluisteren.

Topdrukte in De Heerenduinen
Afgelopen week was er topdrukte in zwembad De Heerenduinen met als hoogtepunt 
woensdag 19 augustus. Die dag zijn er ruim 1500 personen de kassa’s gepasseerd.

Convenant betaald voetbal
Op vrijdag 21 augustus 2009 om 19.00 
uur, voorafgaand aan de wedstrijd tegen 
Helmond Sport, is in het nieuwe stadion 
van Telstar, het convenant betaald voetbal 
Telstar ondertekend door de convenant-
partners. Zij dragen de verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid van de voetbal-
supporters. Daarmee zorgen de conve-
nantpartners ervoor dat de supporters in 
een veilige sfeer plezier beleven aan voet-
balwedstrijden. Het convenant is onder-

tekend door de burgemeester van Velsen 
(P.A.G.Cammaert), de Officier van Justitie 
(L.B. Haneveld), de teamchef Velsen Re-
giopolitie Kennemerland (M.P.J.M. Put-
man) en de algemeen directeur van Tel-
star (P. de Waard). Het convenant wordt 
afgesloten voor een periode van twee 
voetbalseizoenen. Daarna wordt bekeken 
of de samenwerking in het kader van de 
openbare orde en veiligheid effectief is 
geweest. (foto: Friso Huizinga)

Havenfestival IJmuiden
Aankomend weekend vindt voor 
de zesde keer het Havenfestival 
plaats in en rond de Vissershaven 
in IJmuiden.

Vele Velsenaren zullen de weg naar 
het festival weer weten te vinden. Het 
programma ziet er wederom aantrek-
kelijk en gevarieerd uit met als één van 
de hoogtepunten op zaterdagavond 
de wereldpremière van de IJmuider 

Symfonie. Voor dit optreden was ech-
ter een groot scherm naast het podi-
um nodig. Om het scherm te realise-
ren heeft de gemeente extra geld be-
schikbaar gesteld. Naast gebruik voor 
de première wordt het scherm ook ge-
bruikt voor mededelingen zoals wijzi-
gingen in het programma. 

De gemeente Velsen wenst alle be-
zoekers veel plezier!

Vanaf links: M.P.J.M. Putman, P. de Waard, P.A.G. Cammaert en L.B. Haneveld 



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

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

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

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

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 

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

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

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

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

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

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 

- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

RAADSPLEIN 3 SEPTEMBER 2009
 
Donderdag 3 september 2009 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
 
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur Eenhoornstraat/Tendercollege
 
Sessie 1-2
20.00 - 20.30 uur WMO-verordening
 
 
Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Informatiebijeenkomst 
  modernisering sociale 
  werkvoorziening
 
Sessie 2-2
20.00 - 20.30 uur Startnotitie gemeentelijk 
  rioleringsplan
 
 
Commissieruimte 2
 
Sessie 3-1
19.00 - 20.30 uur Rapporten 
  Rekenkamercommissie
 
 
 
Inspreken tijdens de carrousel:
Over de agendapunten 1-1 en 2-2 kan worden 
ingesproken.  
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 2 
september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

 Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan  via e-mail: 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 
 
Raadsvergadering - aanvang 21.00 uur
 
Raadzaal
 
Punt Onderwerp
1 Opening
2R Vaststellen:
-  notulen raadsvergadering 2 juli 2009
-  besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2009
3R Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Onderzoek geloofsbrieven, toelating als 
 raadslid en afleggen eed/belofte van de 
 heer C. Stapper
5R Benoeming 1e waarnemend voorzitter van 
 de raad
 Debat, gevolgd door besluitvorming
6R Voortgangsnota Millenniumdoelen
 Besluitvorming
7R Eenhoornstraat 4 (onder voorbehoud 
 resultaat sessie)
8R Eerste wijziging Verordening op de heffing 
 en invordering woonwagenrechten 2008
9R Fractieverantwoording 2008
10R Vestigen van een wettelijk voorkeursrecht
11R Jaarrekening 2008 en begroting 2010 van 
 de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
12R Jaarverslag en jaarrekening 2008 de Meergroep
13R Eerste begrotingswijziging 2009 de Meergroep
14R Groencompensatie i.v.m. realisatie aansluiting
 bedrijventerrein ‘Broekerwerf’ op oostelijke 
 toe- en afrit A208 en parkeerplaatsen langs 
 Broekerdreef
15R Groencompensatie i.v.m. de realisatie van de 
 aansluiting van het Gijzenveltplantsoen op de 
 Heerenduinweg
16R Wet investeren in jongeren
17R Onttrekken tunneltje Gildenspoor aan het 
 openbaar verkeer in de zin van de Wegenwet
18R WMO-verordening (onder voorbehoud 
 resultaat sessie)
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19R Rapport Rekenkamercommissie: Quick scan 
 dossiervorming (onder voorbehoud resultaat 
 sessie)
20R Rapport Rekenkamercommissie: Quick scan 
 externen (onder voorbehoud resultaatsessie)
21R Afscheid Rob Meerhof als raadslid
 Sluiting
 
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail 
naar griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór 
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering 
zelf worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de 
lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte 
inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen 
bij Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de 
e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl 
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort
Ver Loren van Themaatlaan 13 1 acacia 
Roerstraat 61 1 atlasceder  
Brederoodseweg 96 1 blauwspar en 
 1 conifeer 
Hoofdstraat 120 1 naaldboom  
Hagelingerweg 120 1 berk  
Kievitlaan 24 1 conifeer 
Roos en Beeklaan 37A 1 eik 
(boom is direct gekapt omdat deze door een slechte 
conditie een ernstig gevaar vormde voor de directe 
omgeving)
Hazevlak ong. 4 meidoorns, 1 iep 
 en 1 sierappel
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herinrich-
ting van het plantsoen en speelplek)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
25 augustus 2009.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-151-2009  Trompstraat 208 te IJmuiden; het reno-

veren  van een gemeentelijk monument
BP-152-2009  Grahamstraat 275 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een terras/
balkon

BP-153-2009  Tiberiusplein 1 te IJmuiden; het 
veranderen van een werkplaats tot 
kantoor en opslag

BP-154-2009  Hagelingerweg 321 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
clubhuis met bestuursruimte en berging

BP-155-2009  Huygensstraat 61 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-163-2009  Reigersbossenlaan 46 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-164-2009  Linie 25 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging met carport
BL-165-2009  Bloemendaalsestraatweg 16 te 

Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (voorgevel)

BL-166-2009  Grote Buitendijk 250 te Velserbroek; 
het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-6-2009  Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord; 

het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009 
(het oprichten van een woning)

BL-121-2009  Fazantenlaan 42 te IJmuiden; het 
legaliseren van een erfafscheiding 
(groendrager)

BL-157-2009  Velserduinweg 203 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

         
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 28 augustus t/m 8 oktober 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-3-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van reclameborden
 
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet 
het beroepschrift voor het einde van deze termijn 
zijn bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-145-2009  Corantijnstraat 22 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een kozijn (voorzijde)
BP-121-2009  Kerkweg 3 en 5 te Santpoort-Noord; het 

pleisteren van de gevels
BP-122-2009  Kerkweg 3 te Santpoort-Noord; het 

vergroten van de achtergevel
BP-124-2009  Kennemerlaan 92 te IJmuiden; het 

veranderen van de voorgevel
BP-126-2009  Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen 

van gevelsignage en bewegwijzering
BP-127-2009  Grahamstraat 279 en 281 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
terras/balkon

BP-142-2009  Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een vloeistofdichte vloer 
en een opslagruimte

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing ver-
leend voor:
BP-51-2009 Driehuizerkerkweg 91 en 91A te Driehuis 
NH; het veranderen en vergroten van een praktijk-
ruimte en bovenwoning
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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