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Havenfestival
met twee gezichten

IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden kende door de weers-
omstandigheden twee gezichten. 
Zaterdag was het vaak een race 
tegen de klok om te proberen 
met droge voeten nog een schuil-
plaats te vinden tegen de for-
se regenbuien die met regelmaat 
overtrokken. Maar op zondag liet 
het weer zich gelukkig van zijn 
goede kant zien. De buien ble-
ven uit en de zon kwam met re-
gelmaat tevoorschijn. En moes-
ten op zaterdag tal van buiten-
activiteiten het stellen met weinig 
of zelfs geen belangstelling, zoals 

het ‘Strandje van Velsen’, de vol-
gende dag waren de strandstoe-
len goed bezet en beleefden de 
kinderen veel plezier in het zand. 
De gevleugelde woorden van Jo-
han Cruijf: ‘elk voordeel heb z’n 
nadeel’ waren dit weekend op 
een aantal onderdelen van het 
festival van toepassing. Want op 
zaterdag hadden de doorzet-
ters bijvoorbeeld de gelegen-
heid om, zonder in lange rijen 
op hun beurt te hoeven wachten, 
de diverse schepen te bezichti-
gen. Aan een havensafari met de 
rondvaartboot kon zonder wacht-

tijd worden deelgenomen en ook 
voor een tochtje met één van de 
havensleepboten kon spontaan 
worden opgestapt en dat was op 
zondag wel even anders.
Hoe dan ook, het wat mindere 
weer is er beslist niet in geslaagd 
om spelbreker te worden in het al 
jaren zo succesvolle havenfesti-
val. Ook dit jaar was de organi-
satie weer tot in de puntjes ver-
zorgd en slaagden de optredende 
artiesten, koren en orkesten erin, 
het publiek op een voor-elk-wat-
wils-menu te trakteren. (Joop 
Waijenberg)

Velsen - Volgende week za-
terdag 10 september wordt de 
jaarlijkse Rabobank Pierloop 
Velsen gehouden.  Het organi-
satiecomité is druk in voorbe-
reiding voor dit grootste sport-
evenement uit de gemeente 
Velsen. Er is echter een tekort 
aan vrijwilligers en dan met 
name verkeersregelaars.
De hulp van vrijwilligers is bij 
een groot evenement als de 
Pierloop van groot belang. 
Daarom hoopt het organisa-
tiecomité dat zich nog enkele 

vrijwilligers zullen aanmelden.  
Dit kan door te bellen met Rei-
nier Koffeman op telefoon-
nummer 06-53961210 of mai-
len naar r.koffeman@quick-
net.nl. Meer informatie over de 
Pierloop is te vinden op www.
pierloop.nl. 
Er zijn al veel inschrijvingen 
van wedstrijdlopers, recrean-
ten en scholen. Er zijn nog en-
kele plekken te vergeven aan 
businessteams. Geïnteres-
seerde bedrijven kunnen zich 
opgeven via www.pierloop.nl.

Tekort aan verkeersregelaars
Vrijwilligers gezocht 
voor Rabobank Pierloop

Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland
T. 023 - 5 255 266   www.omaco.nl

Zie ons aanbod in de krant op pagina 5!
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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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
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-
514204.  Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Charme van IJmuiden 
gevat in Vreeswijkroute
IJmuiden – Vrijdagmiddag werd 
onder donker dreigende wolken-
luchten de eerste Cornelis Vrees-
wijkroute door IJmuiden gefietst. 
Met een kleine 20 man ging de 
groep onder leiding van oud-bur-
gemeester Peter Cammaert langs 
een aantal plaatsen waar Cornelis 
Vreeswijk als kind heeft gewoond, 
waar hij naar school ging en waar 
hij afscheid nam van IJmuiden 
voor zijn emigratie naar Zweden.
,,Cornelis was een stoere jon-
gen, die opgroeide met de lucht 
van zee en diesel’’, vertelde Pe-
ter Cammaert prozaïsch. Corne-
lis Vreeswijk werd in 1937 ge-
boren in IJmuiden en vertrok in 
1949 met het gezin naar Zweden. 
Het IJmuiden van de dertiger ja-
ren is zeker terug te vinden in de 
17 kilometer lange route. De route 
voert ook langs typerende IJmui-
dense plekken, zoals het belhuis-
je, de oude begraafplaats en de 
havens, waar vast nog vele voet-
stappen liggen van de troubadour 
als jonge knul. 
De route staat beschreven in een 
aardig boekwerkje dat vanaf he-
den in de bibliotheek aan het 
Dudokplein verkrijgbaar is. Het 
boekje werd vrijdagmiddag bij het 
borstbeeld van Cornelis Vreeswijk 

aangeboden aan wethouder An-
net Baerveldt.
Na afloop van de fietstocht werd 
gezamenlijk een glaasje geheven 
op Cornelis Vreeswijk in paviljoen 
Zuidpier. Daar zong troubadour 
Piter Wilkes een aantal liederen 
van Vreeswijk.
Overigens werd zondagmiddag 
tijdens het Havenfestival ook de 
nodige aandacht besteed aan de 
zanger/dichter. Tien zangers stre-
den vocaal om de Cornelis Vrees-
wijk prijs 2011, die werd gewon-
nen door Peter Schrama.
Marlies Philippa, voorzitter van 
het Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap, kondigde aan volgend jaar 
nog meer rond Vreeswijk te orga-
niseren, daar de zanger dan 75 
jaar zou zijn geworden. In 2012 is 
het echter ook 25 jaar geleden dat 
hij overleed. In Zweden is Vrees-
wijk, zelfs na zijn dood, beroem-
der dan hier in Nederland. Van-
daar dat de fietsroute ook in het 
Zweeds is beschreven.
Het genootschap hoopt hier-
mee meer Zweedse toeristen 
naar IJmuiden te trekken. Maar 
ook voor niet Vreeswijk fans is de 
route een leuke fietstocht die de 
charme van IJmuiden toont. (Ka-
rin Dekkers)

Van Kitesurfen tot luxe 
jacht op Hiswa te water
IJmuiden - Hiswa te water 2011 
biedt met zo’n 350 fonkelnieuwe 
schepen in alle soorten en maten 
een indrukwekkend overzicht van 
zowel de Nederlandse als interna-
tionale jachtbouw. Voor het eerst 
besteedt de bootshow ook aan-
dacht aan actieve watersporten. 
Daarnaast staan er vanzelfspre-
kend weer bruisende activiteiten 
op het programma. De Hiswa te 
water vindt plaats van dinsdag 6 
tot en met zondag 11 september 
in Marina Seaport IJmuiden.
Aan de steigers liggen tijdens de 
Hiswa te water open zeilboten, 
zeiljachten, luxe catamarans, mo-
torjachten, sloepen, sportboten en 
RIBs in lengte variërend van 5 tot 
25 meter. De Nederlandse jacht-
bouw is zeer goed vertegenwoor-

digd en ook de bekende interna-
tionale merken tonen veelal meer-
dere modellen uit hun range. 
De diversiteit aan merken van zo-
wel seriegebouwde als (semi)
custom-built schepen is uniek 
te noemen voor een Europese 
bootshow. Bezoekers krijgen op 
de Hiswa te water in één keer een 
goed beeld van wat de (inter)nati-
onale jachtbouw op dit moment te 
bieden heeft.
Eveneens nieuw is de avondopen-
stelling tot 20.00 uur op vrijdag 9 
en zaterdag 10 september.
Openingstijden zijn door de week 
van 11.00 tot 18.00 uur en in het 
weekend van 10.00 tot 18.00 uur 
(let op: vrijdag en zaterdag tot 
20.00 uur geopend). Zie ook www.
hiswatewater.nl.
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ΩΩ kenspark in Santpoort. Aanvang 
10.30 uur.
IVN Zuid-Kennermerland: 
Roofvogelexcursie in Spaarn-
woude. Start 11.00 uur bij boer-
derij Zorgvrij, Genieweg in Vel-
sen-Zuid.
Connexxion oldtimermeeting/
creatiefbeurs. Van 11.00 tot 
16.00 uur. Parkeerplaats Sligro, 
Jan van Krimpenweg 1 Haarlem.
Live muziek bij Fort-Zuid in 
Spaarndam. Van 14.00 tot 15.30 
uur. toegang gratis.
Talenten van het conserva-
torium Amsterdam in Stom-
pe Toren, Kerkweg Spaarnwou-
de/Haarlemmerliede. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis (na af-
loop collecte voor onderhoud 
Stompe Toren.
Theije Twijnstrat te gast in 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.30 uur.
Café Bartje organiseert eerste 
Santpoort Jazz. Aanvang 16.00 
uur.

Maandag 5 september

Open huis Volksuniversiteit 
Velsen, Nic. Beetslaan 3 in Drie-
huis. Van 19.30 tot 21.00 uur.
Contactavond bij Vogelvereni-
ging Fauna Felisena in het Jan 
Ligthartgebouw aan de Ekster-
laan 8 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

 Dinsdag 6 september

Hiswa te water tot en met 
11 september, Marina Seapot 
IJmuiden. Zie ook www.hisate-
water.nl.
Open avond bij Iber Lengua 
Taal en Cultuur BV, Zaanen-
straat 18 in Haarlem. Van 19.00 
tot 21.00 uur.
Start nieuw seizoen zangpro-
jecten in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedelaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Keth Caputo & The 
Sad-Eyed Ladies. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-.

Woensdag 7 september

Bloeddrukmeting bij Vegro 
Thuiszorgwinkel in Santpoort-
Noord. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Inloopuur voor mensen met 
Crohn en Colitis Ulcrosa tus-
sen 13.00 en 14.00 uur. Spaarne 
Ziekenhuis, centrale hal locatie 
Hoofddorp.
Legpuzzels ruilbeurs in Wijk-
steunpunt Zeewijk IJmuiden. 
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Jamsessie bij Café Bartje, 
Hoofdstraat 150 in Santpoort-
Noord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Jamsessie in Muziekcafé De 
Halve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 
23.00 uur.

Donderdag 8 september

Open avond bij Iber Lengua 
Taal en Cultuur BV, Zaanen-

Donderdag 1 september

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis.

Vrijdag 2 september
Met Branding naar Wali-
bi. Vertrek 11.00 uur vanaf De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden.
Klaverjassen, Stomvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Mon-O-Phone. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 3 september
Kunstmarkt op Plein 1945. Bi-
bliotheekVelsen heeft ook zijn 
deuren geopend voor al deze 
culturele instellingen die daar 
een actieve presentatie houden 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
Rotary Club Santpoort is aan-
wezig op de Bloemendaalse 
Jaarmarkt om geld in te zame-
len voor water in Kenia.
Waldemar Torenstra leest voor 
bij de afsluiting van Strandbibli-
otheek op het IJmuiderstrand. 
Tussen 11.00 en 12.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur Gemengd koor 
Cantamus.
Open dag bij hockeyclub 
Strawberries in Driehuis. Van 
13.30 tot 16.00 uur
Open huis in de Dorpskek, 
Burg. Enschedélaan 65 in Sant-
poort-Noord. Van 15.00 tot 17.00 
uur.
Café Bartje organiseert eerste 
Santpoort Jazz. Aanvang 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Velsalsa, 2e edi-
tie. Om 19.00 en 21.00 uur.
‘Danton en de Franse revolu-
tie’ in de Ruïne van Brederode, 
Velserenderlaan 2 in Santpoort-
Zuid. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Release Party. 20.00 
uur. Toegang 7,50. Café: Savage 
Garage Trash. 21.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: Pros-
perity Productions presenteert: 
Early Style ‘Oxygene reunion’. 
23.00-04.00 uur. Toegang 13,- 
vvk. Vanaf 18 jaar.

Zondag 4 september
Startzondag in het Burg. Rij-

straat 18 in Haarlem. Van 19.00 
tot 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Gratis voor studenten. Ca-
fé: Bluegrass Galore. 21.30 uur. 
Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: Young & Lost. 22.00-04.00 
uur. Toegang 7,50 vvk/10,- add. 
Vanaf 18 jaar.

De Theeschenkerij
in muzikale sferen
Velsen-Zuid - In De Theeschen-
kerij in park Velserbeek vindt aan-
staande zondagmiddag, 4 septem-
ber, van 15.00 uur tot 18.00 uur 
een optreden plaats van een jazz-
combo onder leiding van Robert 
van Bussel. Het jazzrepertoire dat  
ten gehore wordt gebracht zal be-
staan uit nummers uit de vijftiger 
en zestiger jaren. 
Anneke Lokerse van De Thee-
schenkerij vertelt:  ,,Dit combo 
heeft hier al eerder gespeeld en 
ik kan zeggen, ze brengen goed in 
het gehoor liggende, melodieuze 
jazz. Ik hoop dat het zondagmid-
dag mooi weer is want dan kun-
nen ze op het terras spelen en 
kunnen de gasten op het terras of 
in de tuin genieten van heerlijke 
jazz’’. ,,En de toegang is gratis’’, be-
nadrukt Anneke.
De Theeschenkerij is al vele jaren 
een bekende pleisterplaats voor 
de inwoners van Velsen en omge-
ving. Van oorsprong was het een 

Oranjerie van het landgoed Velser-
beek en werd het door de eigena-
ren gebruikt om in de winter tropi-
sche planten op te slaan. En ’s zo-
mers werden er voor de bewoners 
en genodigden kamermuziek uit-
voeringen gegeven.
Nu is het al jarenlang een prach-
tige locatie waar bruiloften, (be-
drijfs)feestjes, recepties, high teas 
en andere bijeenkomsten gehou-
den worden. Er kunnen ongeveer 
150 personen een plek vinden en 
moet het nog groter, dan kan de 
ruimte nog worden uitgebreid met 
een tent.
Anneke voegt nog toe: ,,Wat bij 
ons steeds meer in trek komt is het 
trouwen op locatie. Veel mensen 
vinden een zaaltje in een gemeen-
tehuis toch niet zo leuk en geven 
de voorkeur aan een speciale plek, 
zoals hier bij ons in een prachtige 
omgeving’’. Meer informatie is te 
vinden op de website: www.thee-
schenkerij.org. (Joop Waijenberg)

Collecteweek 
KWF
Velsen - Op maandag 5 sep-
tember gaat de grootste collec-
te van Nederland weer van start.  
In deze week staan 120.000 vrij-
willigers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. 
Een enorme operatie die van le-
vensbelang is. Immers hoe meer 
collectanten geld inzamelen, hoe 
groter de opbrengst is en hoe 
meer geld er is voor onderzoek 
en meer genezing. Kanker is een 
vreselijke ziekte die ons allemaal 
raakt. Eén op de drie Nederlan-
ders krijgt gedurende zijn le-
ven kanker, per jaar ruim 89.000 
mensen. Er sterven jaarlijks bij-
na 42.000 mensen als gevolg 
van kanker. De ziekte is hier-
mee doodsoorzaak nummer één 
in Nederland. Miljoenen men-
sen delen een droom: een we-
reld waarin kanker niet langer 
een dodelijke ziekte is. Wat zou 
het mooi zijn als deze droom uit-
komt. We doen er alles aan dit 
waar te maken. Wereldwijd wer-
ken wetenschappers naar die 
dag toe. Zo snel als zij kunnen. 
Zo snel als wij hen in staat stel-
len. We kunnen kanker onder 
controle brengen. Wij willen niet 
accepteren dat er zoveel mensen 
aan kanker lijden en er al te vaak 
aan overlijden. Ons doel:Minder 
kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Sta daarom 
vandaag nog op en help mee in 
de strijd tegen kanker. De collec-
tant van KWF Kankerbestrijding 
komt in de week van maandag 
5 tot en  met 10 september weer 
bij u aan de deur. Elke collec-
tant kan zich legitimeren. KWF 
Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe lo-
go met de krab en aan het Keur-
merk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Wie de collec-
tant mist, kan een gift overma-
ken op giro 26000. Op zaterdag 
10 september wordt er nog ge-
collecteerd In Winkelcentrum 
Velserbroek. Alle inwoners van 
Velsen kunnen de zakjes ook 
inleveren bij de filialen van het 
Kruidvat in IJmuiden en Velser-
broek. In deze winkels  staat van 
donderdag 8 tot en met zaterdag 
16 september een collectebus 
van KWF waar het zakje in ge-
deponeerd kan worden. Voor de 
hele gemeente Velsen is er drin-
gend behoefte aan collecten die 
zich in hun wijk in willen zetten.
Voor aanmeldingen in de Vel-
serbroek  graag bellen met C. 
Witte, telefoon 023-5387715  en 
voor de overige woonkernen met 
J.C. Haver–v. Rijn, telefoon 023- 
5387922.

Unidos aanwezig
op het Havenfestival
IJmuiden - Veel bezoekers 
konden zich afgelopen week-
einde op het Havenfestival even 
een echt ‘Jantje’ voelen.
Musicalvereniging Unidos gaf 
iedereen de mogelijkheid zich te 
laten fotograferen als een Jan-
tje, bij wijze van promotie voor 
de hun aanstaande productie. 
Musicalvereniging Unidos, in-
middels vijf jaar oud, viert hun 
jubileum dit jaar met deze le-

gendarische Hollandse volks-
musical. De voorstellingen vin-
den plaats op 10 en 11 februari 
in de Velsense Schouwburg. 
Voor degene die zich heeft la-
ten fotograferen en de foto wil 
downloaden kan dit doen via 
de site van de vereniging; www.
musicalvereniging-unidos.nl. 
Kaarten voor de voorstelling 
kunnen hier ook besteld wor-
den.
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Stellingmaand Forteiland
IJmuiden - In een cirkel rond 
de hoofdstad ligt de Stelling van 
Amsterdam. De oude verdedi-
gingslinie is gebouwd tussen 
1880 en 1914 om de vijand bui-
ten te houden. Het was in zijn 
tijd de modernste en qua opper-
vlakte de grootste kringstelling 
van Europa. De stelling was 135 
kilometer lang en bestaat uit dij-
ken, sluizen, dammen en maar 
liefst 42 forten en 4 batterij-
en. De stelling staat sinds 1996 
vanwege zijn unieke universele 
waarde op de Werelderfgoed-
lijst van Unesco.
De hele maand september staat 
de Stelling van Amsterdam in 
het teken van geschiedenis, 
theater, kunst en nog veel meer. 
Natuurlijk doet het Kustfort 
IJmuiden hieraan mee en het 
opent daarom zijn zware deuren 
voor het publiek op zondag 4, 11 
en 25 september.
Het 19e eeuwse Pantserfort is 
meer dan de moeite van een be-
zoek waard.
Onder leiding van een gids kunt 
u ronddwalen door de donke-
re gangen en verblijven. U kunt 
genieten van de vele verhalen, 
die de ronde doen over dit ver-
dedigingswerk.
Nu het broedseizoen van de 
meeuwen voorbij is, kan de 
westkant van het eiland weer 
betreden worden. U kunt daar 
zien hoe de Werkgroep On-

derzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden (WOVIJ) bezig is met 
het ontgraven van een gedeelte 
van een loopgraaf. Deze onder-
grondse gangen verbonden de 
diverse bunkers met elkaar en 
werden gedurende de 2e We-
reldoorlog door de Duitsers ge-
bouwd.
Naast de Duitse bouwwerken 
is er op het eiland ook nog een 
Nederlandse mitrailleurkaze-
mat te bewonderen. Het over-
gebleven militaire bouwwerk is 
te bezichtigen. Dit exemplaar is 
weliswaar door de Duitsers ge-
modifi ceerd (de ingang is ver-
plaatst), maar de oorspronke-
lijke vorm is goed herkenbaar. 
Op het strand aan de westkant 
van het eiland staan de origine-
le drakentanden uit de oorlogs-
periode.  
In de koepelzaal van het fort 
kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje nog even 
rustig nagenieten. Hier worden 
ook diverse posters en boekjes 
en het onlangs geïntroduceer-
de fortbier te koop aangeboden.
De afvaarten vanaf de Kop van 
de Haven met de rondvaartboot 
Koningin Emma zijn om 11.00, 
12.45 en 15.15 uur. Vertrek van-
af het eiland om 13.00, 15.10 of 
om 17.15 uur. Telefonische boe-
kingen via 0255-511676. 
Zie ook www.ijmuidenserond-
vaart.nl en www.fortijmuiden.nl.

Goede vangst voor 
sportvissers op pier
IJmuiden - Opmerkelijke vangs-
ten zijn er gedaan afgelopen vrij-
dagavond op de Noord- en Zuid-
pier. Geen bot, tong of kabel-
jauw, maar wel plastic fl essen, 
blikjes, barbecues, viskisten en 
zelfs strandstoelen behoorden 
tot de vangst. Onder het motto 
‘hou je visstek schoon’ is de be-
langrijkste Nederlandse zeevis-
stek ontdaan van zwerfvuil. Vijf-
tien sportvissers visten in een 
kleine drie uur tijd meer dan der-
tig vuilniszakken vol rotzooi van 
de pieren. 
,,Het blijft ongelofelijk wat men-
sen achterlaten na een dagje re-
creëren op de pier”, geeft Ron 
Gatowinas, voorzitter van de 
commissie zeevissen van Sport-
visserij MidWest Nederland aan. 
,,Er ligt van alles en iedereen die 
je spreekt op de pier ruimt al-
tijd netjes z’n troep weer op. Dat 
zal best wel, maar het vuil komt 
toch echt niet uit de lucht val-
len. Natuurlijk liggen er zaken 
die zijn komen aandrijven. Net-
ten, stukken touw, wrakhout en 
ga zo maar door zijn niet eerst 
de pier opgesleept. Die drijven in 
de Noordzee, zijn met een har-
de wind door golven de pier op-
geslagen en blijven hangen in 
de blokken. Maar hier heb ik bij-
voorbeeld een verzameling afval 
in een plastic tas. Netjes bij el-
kaar geraapt en vervolgens tus-
sen twee blokken gestopt. Hoe 
moeilijk kan het zijn om die tas 
weer mee de pier af te nemen en 
in de vuilnisbak op de parkeer-
plaats weg te gooien?
Toch hebben de opruimacties 
wel succes. In 2009 moesten we 

nog twee keer heen en weer rij-
den om een volle aanhanger te 
legen. Nu kunnen we het met 
één aanhanger af. Als er min-
der rotzooi ligt, is de drempel 
om troep achter te laten schijn-
baar hoger. Bovendien zorgt ook 
de voorlichting aan sportvissers 
voor een schonere pier. Wie de 
pier oploopt ziet kan het gro-
te spandoek met ‘hou je visstek 
schoon’ bijna niet missen. En 
volgend jaar hopen we nog een 
grotere slag te maken.
De bevoegdheid voor Buitenge-
woon Opsporings Ambtenaren 
(BOA’s), in dienst bij Sportvisse-
rij MidWest Nederland, gaan we 
uitbreiden. Wij mogen - als al-
les meezit - dan ook op de pie-
ren controleren. Het meenemen 
van ondermaatse vis en zwerf-
vuil zal dan speerpunt van het 
beleid zijn. 
Uiteraard blijven we ook door-
gaan met de opruimacties. Het 
is onze beste stek en er komen 
naar schatting meer dan 10.000 
sportvissers per jaar. Het bevis-
baar en schoon houden van bei-
de pieren, daar zullen wij altijd 
voor blijven vechten.”
De actie ‘Hou je visstek schoon’ 
is een samenwerkingsverband 
van de georganiseerde sport-
visserij. De hengelsportvereni-
gingen Zeevissen.com, IJmui-
der Zuidpier Zeevis Vereniging 
(IJZVV), Sportvisserij MidWest 
Nederland, zeevistips.nl en al-
le hengelsportzaken in de om-
geving van de pieren. De kos-
ten voor de afvoer van het vuil 
neemt de gemeente Velsen voor 
haar rekening.

Waterloo-jeugd klaar 
voor nieuw seizoen
Driehuis - Na jaren zonder 
jeugdbestuur te hebben ge-
werkt is Waterloo er in geslaagd 
dit jaar te starten met een jeugd-
commissie. Tevens werd een ac-
tiviteitencommissie opgericht 
en zijn er spelers van de selec-
tie Waterloo bereid gevonden om 
de jeugd  te gaan trainen. Het 
meisjesvoetbal is fl ink gegroeid 
en ook daar zijn nieuwe trai-
ners voor gevonden. Het staat er 
dus goed voor aan de start van 
het komende seizoen !!  Naast 
de huidige activiteiten zoals een 
jeugdkamp, uitstapje Walibi, sin-
terklaasfeest, zaalvoetbal en het 
ouder/kind toernooi zullen nog 
meer activiteiten ontplooid wor-
den. Tevens is dit een bijzonder 

jaar voor onze voetbalvereniging, 
we vieren namelijk ons 75-jarig 
bestaan. Maar in eerste instantie 
draait het natuurlijk om het voet-
bal. Bij Waterloo voetbal je het 
eerste seizoen gratis en voor de 
kleding wordt gezorgd. Zo kun je 
rustig een seizoen proberen zon-
der veel kosten te maken. Na-
tuurlijk kun je ook altijd een trai-
ning bijwonen om te kijken of je 
het leuk vind. Ben je tussen de 
vier en dertien jaar oud, meisje of 
jongen, en heb je zin om te voet-
ballen, kom eens langs bij voet-
balvereniging Waterloo. 
Voor informatie kunt u bellen 
met de heer J. Buys, telefoon 06-
46227673 of jeugd@vvwaterloo.
nl.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la car-
te menu. 6,- p.p. Het restaurant is 
weer geopend vanaf dinsdag 30 
augustus.
Open tafel. Kosten voor 3-gangen 
maaltijd met koffi e na bedragen 
6,-. 2 Dagen van te voren opge-
ven voor 12.00 uur bij de beheer-
der Gerard Schol.
Open huis, zaterdag 3 september 
van 10.00 tot 14.00 uur. 
Kienavond op woensdag 14 sep-
tember. Aanvang 19.00 uur, zaal 
open 18.40 uur. Kaartverkoop start 
maandag 5 september om 09.00 
uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het weekend. 
Darten op maandag (gehele dag), 
woensdag-, donderdag- en vrij-
dagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s 
Middags op donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor se-
nioren. Kosten voor deze cursus 
bedragen 16, 50 euro voor 3 mid-
dagen. Enige ervaring met de muis 
gewenst.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 11.30 
uur kan men een maaltijdkeuze 
doorgeven. De menukaart is ver-
nieuwd. Kosten bedragen 6,50 eu-
ro voor een drie-gangen menu. 
Vooraf reserveren niet nodig.
Open tafel is er niet in juli en au-
gustus. Vrijdag 2 september is er 
geen open tafel i.v.m. Vrijwilligers-
dag. Vanaf 9 september start men 
weer met open tafel.
Start line-dans, donderdag 1 
september. Kosten circa 60 euro 
per seizoen.
Modeshow, donderdag 8 septem-
ber door H & A Mode. Modeshow 
start om 10.00 uur, verkoop duurt 
tot circa 15.00 uur. Toegang gratis.
Expositie t/m 3 oktober door Riet-
je Stahli.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

PVIJ start nieuw seizoen
IJmuiden - De Postzegel Vereni-
ging IJmuiden begint het seizoen 
2011/2012 op maandagavond 
5 september om 20.00 uur in de 
zaal van de Adelbertuskerk, Spar-
renstraat 46. Elke maand komt de 
vereniging twee maal bijeen en is 
er gelegenheid om te ruilen en de 
allerlaatste nieuwtjes op het ge-
bied van postzegels uit wisselen.
Ook de jeugd is van harte wel-

kom op de clubavond. Ook kan 
men dan alles te weten komen 
over de diverse activiteiten van 
de vereniging, zoals bv. De vei-
ling, ruildag. De vereniging neemt 
ook deel aan de Filamanifestatie 
die volgend jaar in april in Pur-
merend zal worden gehouden. 
Meer informatie: telefoonnum-
mer 0255-756195 (na 18.00 uur) 
of hein60@hotmail.nl.

IJmuiden – Zondag omstreeks 
14.30 uur ontdekten bewoners van 
een woning aan de Leeuweriklaan 
bij thuiskomst van vakantie, dat er 
was ingebroken in hun woning. 
Men was binnengedrongen door 
verbreking van een raam aan de 
voorzijde. Uit de woning zijn sie-
raden en apparatuur gestolen. Ge-
tuigen die iets hebben gezien wat 
met de inbraak in verband kan 
worden gebracht, worden verzocht 
zich te melden via 0900–8844.

Woninginbraak
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Nieuw: Beautysalon 
Marilyn Monroe
Velserbroek - Maria Donker-
voort heeft  na het afronden van 
haar opleiding tot allround na-
gelstyliste haar eigen beautysa-
lon geopend. Beautysalon Mari-
lyn Monroe bevindt zich aan de 
Zadelmakerstraat 60 in Velser-
broek.
,,U kunt bij mij terecht voor een 
spa manicure, spa pedicure en 
natuurlijk voor een complete set 
acryl- of nailart-nagels. Per 1 no-
vember kunt u bij mij tevens te-
recht voor een schoonheidsbe-
handeling en kunt u gebruik ma-
ken van de zonnenbank. Ik werk 
met producten zoals magnetic en 
o.p.i, waar ik ook een leuk assor-
timent van heb voor de verkoop in 
de winkel. Daar heb ik nog meer 
leuke dingen zoals beautery, tas-

jes en sjaals. De opening is vrij-
dag 2 september en dat wil ik vie-
ren met een leuke openingsaan-
bieding. De hele maand septem-
ber betaalt u geen 65 maar 45 eu-
ro voor een complete set acrylna-
gels. Ik werk normaal volgens af-
spraak, maar u kunt ook gewoon 
gezellig even langs komen, ook 
als u geen afspraak heeft, zodat 
ik u verder kan helpen. De koffie 
staat in ieder geval klaar. Ik hoop 
u snel te zien in mijn Beautysalon 
Marilyn Monroe.’’ Openingstij-
den: maandag van 12.00 tot 17.00, 
dinsdag en woensdag van 12.00 
tot  21.00, donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 en zaterdag van 
12.00 tot 17.00 uur. Het telefoon-
nummer van Marilyn Monroe is 
06-52140418.

40 jaar 
Huis ter Hagen
Driehuis - Vandaag is het feest 
in Huis ter Hagen. Het is de af-
trap van een week vol festivi-
teiten rondom het 40-jarig be-
staan van het woonzorgcentrum 
in Driehuis. Naast de bewoners 
en hun familie, doen ook de me-
dewerkers, vrijwilligers en men-
sen die bij Huis ter Hagen inwo-
nen aan de festiviteiten mee. De 
feestweek ging vanmorgen om 
07.00 uur van start met een fees-
telijk ontbijt op bed voor de be-
woners. Om 10.15 uur werd de 
feestweek voor alle bewoners en 
genodigden officieel geopend. 
Op vrijdag 2 september is er om 
14.30 uur een High Tea voor be-
woners en een spectaculair op-
treden van Cindy’s Angels illusi-
oniste. Voor alle vrijwilligers van 
Huis ter Hagen wordt op zater-
dag 3 september een High Tea 
georganiseerd. De receptie voor 
genodigden vindt op zondag 4 
september plaats met vooraf-
gaand een dankviering alleen 
voor bewoners en genodigden 
met een optreden van het Pro-
mise Gospelkoor. Nostalgisch 
Kienen voor alle bewoners is 
op maandag 5 september en op 
dinsdag 6 september kunnen de 
bewoners genieten van diverse 
optredens van personeel in een 
spectaculaire playback show. De 
feestweek wordt op woensdag 7 
september afgesloten met een 
galadiner voor alle bewoners.

Telstar verkoopt pixels
KNRM is hét goede 
doel van Telstar
IJmuiden - Tijdens het haven-
festival stond aan het begin 
van de Trawlerkade, op het ter-
rein van de KNRM, een kraam 
van Telstar waar het publiek 
pixels voor één euro per pixel, 
met een minimum afname van 
25 pixels, kon kopen. Onder de 
bezielende leiding van com-
mercieel directeur van Telstar, 
Steef Hammerstein en met veel 
enthousiasme, maar ja wat wil 
je ook na een 3–0 overwin-
ning op FC Dordrecht de vo-
rige avond, probeerden Ham-
merstein en een aantal spelers 
de bezoekers tot koop te ver-
leiden. 
,,Door pixels te kopen kunnen 
supporters van de club, maar 
ook particulieren en bedrijven, 
hun steentje bijdragen aan de 
unieke samenwerking tussen 
de voetballers en de redders’’, 
licht Steef toe. En hij vervolgt: 
,,Bij 100.000 verkochte pixels 

wordt het logo van de KNRM 
op het wedstrijdtenue van Tel-
star geplaatst en de helft van 
de opbrengst van het pixelpro-
gramma gaar naar de KNRM. 
Hiermee leveren wij een we-
zenlijke bijdrage aan de veilig-
heid op het water en de club 
voldoet tevens aan haar doel-
stelling om maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen’’.
Hij houdt het publiek, onder 
het voorbijgaan, tevens een 
grote plastic emmer onder de 
neus met het verzoek om daar 
een visitekaartje in te doen, 
waar straks een gelukkige win-
naar uit getrokken zal worden. 
De prijs bestaat uit een vaste 
stoel in het Tata Steel Stadion 
gedurende één seizoen!
Op de website: www.scpixel.
nl staan alle bijzonderheden 
vermeld omtrent het bijzonde-
re pixelprogramma. (Joop Wa-
ijenberg)

Cunnar Kops 
naar EK en WK
IJmuiden - In 2011 is Cunnar 
Kops de best scorende judoka 
in de leeftijdsgroep onder de 20 
jaar. De 19-jarige IJmuidenaar, 
zoon van sportschoolhouder Jos 
Kops van ABC Kops, werd in fe-
bruari al Nederlands Kampioen 
in de gewichtsklasse tot 66 ki-
logram. Daardoor kreeg hij een 
aantal Europese toernooien toe-
gewezen door de Judo Bond Ne-
derland om zich te bewijzen. Op 
drie van de vijf toernooien wist 
Cunnar een podiumplaats te be-
reiken; in Duitsland 3e, in Italië 
2e en in Polen 1e. Hierdoor staat 
hij in de ranking voor het komen-
de EK in België in september als 
6e geplaatst. In november is hij 
door deze prestaties ook gese-
lecteerd voor deelname aan het 
WK in Zuid-Afrika in november. 

Rondleiding begraaf-
plaats De Biezen
Santpoort-Noord - De monu-
mentale begraafplaats de Bie-
zen aan de Kweekerslaan 21, is 
ontworpen door landschapsar-
chitect L.P. Zocher. Op de cul-
tuurhistorisch gezien zeer waar-
devolle begraafplaats, waar nog 
steeds kan worden begraven, 
bevinden zich bijzondere gra-
ven en de beplanting is zeer ka-
rakteristiek te noemen.
In 2004 werd de begraafplaats 
gerestaureerd in de oorspron-
kelijke stijl.
Cor Moolenaar en Rene de 
Graaf, deskundigen over deze 
begraafplaats en beiden lid van 
de projektgroep Allerzielen Vel-
sen Verlicht, houden twee rond-
leidingen. Hierin komen de his-
torie, de bijzondere graven en 
de flora en fauna aan bod. Ook 
is de inventarisatie van alle gra-
ven aanwezig.
Op zaterdag 10 september om 

11.00 uur vindt de eerste rond-
leiding plaats. Kosten hiervoor 
zijn 7,50 euro.
Op woensdag 14 september 
vindt om 11.00 uur de tweede 
rondleiding plaats, die eindigt 
met een lunch op de begraaf-
plaats, verzorgd door cateraar 
Joke Jongejans. Kosten hier-
voor bedragen 15 euro.
De opbrengst van deze rondlei-
dingen komt ten goede aan de 
organisatie van de jaarlijks te-
rugkerende viering die dit jaar 
zal plaatsvinden op 9 november. 
Wilt u aan een van de rondlei-
dingen deelnemen meldt u zich 
aan via info@allerzielenvelsen.
nl of telefonisch op nummer 06-
57548724. Donaties voor de or-
ganisatie zijn nog steeds wel-
kom op Rabobank rekening-
nummer 126617716 t.n.v. Stich-
ting Allerzielen Velsen Verlicht 
(ANBI-status). 

Amusements Orkest 
werkt toe naar Notenfeest
Velsen - Het Velser Amuse-
ments Orkest, een muziekgezel-
schap dat bestaat uit enthousi-
aste amateurs, begint dinsdag 6 
september weer met de weke-
lijkse repetities. Orkest, solisten 
en dirigent Dolph Hulsbergen 
werken toe naar het Notenfeest 
op 12 november in dorpshuis De 
Moriaan in Wijk aan zee. 
Daar zijn ook de wekelijkse re-
petities. Wie eens wil ervaren 
hoe zo’n orkest klinkt,  zou een 
bezoek kunnen brengen aan een 

van deze repetities, die duren 
van 20.00-22.30 uur. En wie weet 
vindt u het zo leuk dat u ook wel 
deel van deze club zou willen 
worden.  Mocht u zelf geen mu-
ziek kunnen (of willen) maken, 
dan kunt u ook donateur wor-
den. Voor slechts tien gulden per 
jaar. Als donateur krijgt u een 
gratis kaart voor het  Notenfeest. 
Dorpshuis De Moriaan ligt aan 
de Dorpsduinen 4 in Wijk aan 
Zee. Zie ook www.velseramuse-
mentsorkest.nl. 
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Kijkje achter de schermen
Open dag Westerveld
Driehuis - In een heuvelach-
tig duingebied, uitgestrekt en 
groen, ligt Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld. Een uniek 
gedenkpark, waar historie en de 
moderne tijd naadloos op elkaar 
aansluiten. De dienstverlening 
staat op het hoogste niveau; 
vóór, tijdens én na de plechtig-
heid.
Zo heeft Westerveld bijvoorbeeld 
Villa Westerveld, waar op een in-
tieme en geheel eigen manier af-
scheid genomen kan worden van 
een dierbare. Villa Westerveld is 
een prachtige, monumentale vil-
la met twee sfeervolle rouwka-
mers, die voor nabestaanden 24 
uur per dag met een eigen sleu-
tel toegankelijk zijn.
In de Monumententuin is te zien 
wat er zoal mogelijk is in het ge-
denkpark. Traditionele graven, 
kunstzinnige urnenmonumen-
ten, maar ook bijvoorbeeld de 
mogelijkheden op het gebied 

van beplanting zijn er in alle rust 
te bekijken. 
Westerveld organiseert op 10 
september een open dag. Van 
10.30 tot 15.30 uur is iedereen 
van harte welkom om kennis te 
maken met het veelzijdige ge-
denkpark en een kijkje te nemen 
achter de schermen. Er wor-
den diverse rondleidingen gege-
ven, de crematieruimte is te be-
zoeken en er wordt een demon-
stratie gegeven hoe ‘begraven’ in 
zijn werk gaat. 
Ook is Westerveld op 10 septem-
ber gastheer van de Internatio-
nal Funeral Awards (IFA), een in-
ternationale, onafhankelijk orga-
nisatie van professionals uit de 
uitvaartbranche. Verschillende 
opvallende initiatieven binnen 
de uitvaartbranche presenteren 
zich tijdens deze landelijke jury-
dag aan het publiek en worden 
beoordeeld door een vakkundige 
jury van de IFA.

Biodanza Vital 
Development
Regio - Wil je vitaal en liefdevol 
aan het nieuwe seizoen begin-
nen: In de omgeving van Haar-
lem en IJmuiden zijn er mogelijk-
heden om kennis te maken met 
Biodanza Vital Development. Elke 
woensdagochtend vanaf 14 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur in 
de Droomfabriek aan de Flores-
straat 14 in Haarlem-Noord. El-
ke vrijdagochtend vanaf 16 sep-
tember van 9.30 tot 11.30 uur in 
buurtcentrum de Spil, Frans Hals-
straat 29 in IJmuiden. Op zondag-
middag 11 september van 13.00 
tot 17.00 uur is er een specia-
le kennismakingsworkhop Bio-
danza Vital Development en Voi-
ce Dialogue in de kunstwerk-
plaats Quinta Essentia, Spiering-
weg 913 in Zwaanshoek. Bio-
danza Vital Development is een 
universele dansvorm die ieder-
een uit alle culturen, jong en oud, 
man en vrouw, soepel en stram, 
dik en dun, op zijn eigen manier 
kan uitvoeren. Het brengt je ple-
zier, energie en vitaliteit in je le-
ven, zodat je de stappen kunt zet-
ten die belangrijk en goed voor je 
zijn. Als je verlangt naar vrijheid 
en vitaliteit, als je vrij wilt bewe-
gen op heerlijke muziek, wilt ge-
nieten en ontspannen, in contact 
wilt komen met andere mensen 
en wilt voelen dat je leeft, dan is 
deze cursus iets voor jou. Meer 
informatie en/of aanmelden: In-
eke Meek, telefoon 06-52587561 
of info@meekitmove.nl. Zie ook 
www.meekitmove.nl.

Kaarten nu in de verkoop
Silverius en Rob Boskamp 
op vierde editie In2disco
IJmuiden - Met de komst van 
Silverius, Rob Boskamp en 
Dirty Brown Visuals kent ook 
de vierde editie van In2dis-
co een sterke line-up. De vol-
gende 70’s, 80’s en 90’s party 
in het Thalia Theater in IJmui-
den vindt plaats op zaterdag 
8 oktober. De kaartverkoop 
is inmiddels van start gegaan 
bij de bekende voorverkoop-
adressen.

Silverius behoort net als Rob 
Boskamp en Alex van Oostrom 
tot de beste classics-dj’s van ons 
land. De Amsterdammer maakte 
zijn status iedere zaterdagavond 
waar in het programma Floor-
fillerz van Radio Veronica. Sil-
verius, die eigenlijk Silveer van 
Deinsen heet, begon al op jon-
ge leeftijd met draaien. Op zijn 
twintigste kreeg hij een baan bij 
de bekende Amsterdamse pla-
tenzaak Rhtyhm Import, waar hij 
altijd toegang had tot de nieuw-
ste platen. Eind jaren ‘90 werkte 
hij voor MTV en 3FM. Ondertus-
sen draaide hij in vrijwel al grote 
discotheken in binnen- en bui-
tenland. Anno 2011 is Silverius 
nog steeds een veelgevraagde 
dj. De organisatie van In2disco 
is blij dat zij hem heeft kunnen 
vastleggen voor het feest op za-
terdag 8 oktober.
Rob Boskamp groeide op met 
soul en disco en maakte in de 
Amsterdamse discotheek Lucky 

Star midden jaren zeventig zijn 
debuut als dj. Daarna volgen op-
tredens in vele andere Mokum-
se uitgaansgelegenheden, zoals 
50/50 club, La Bouteille, Cup-
final en Bistrotheque. In 1985 
werd Rob gevraagd zich aan te 
sluiten bij de Disco Mix Club, 
een dj-organisatie waarvan op 
dat moment alleen de beste dj´s 
van de wereld lid waren. Hier-
mee bracht hij maandelijks mix-
cd’s en remixes uit, wat ervoor 
zorgde dat zijn dj-carrière in een 
stroomversnelling terechtkwam. 
Tussen 1985 en 2011 stond Bos-
kamp op vrijwel alle populaire 
dancefeesten achter de draai-
tafels.
Het filmdoek van Thalia wordt 
tijdens het feest gevuld door 
Dirty Brown Visuals. Dit bedrijf 
is gespecialiseerd in het creëren 
van sfeer met behulp van beel-
den, graphics en kleuren. DBV 
bestaat meer dan tien jaar en 
was onder andere verantwoor-
delijk voor de visuals bij We All 
Love 80’s & 90’s en de concer-
ten van dj Ferry Corsten in Ahoy.
Kaarten voor In2disco kosten 15 
euro en zijn verkrijgbaar bij Ho-
tel Augusta en Indigo Style in 
IJmuiden en Brederode Sport in 
Santpoort-Noord. Online bestel-
len kan via www.thaliatheater.
nl. Het feest duurt van 21.00 tot 
03.00 uur. In2disco wordt me-
de mogelijk gemaakt door Indi-
go Style.

Lars Bottelier 
Nederlands 
kampioen
IJmuiden - Lars Bottelier heeft 
in Oosterhout de Open Ne-
derlandse Kampioenschappen 
Open Water Zwemmen gewon-
nen. De 14-jarige zwemmer uit  
IJmuiden won de nationale ti-
tel op de 2.500 meter vrije slag. 
In een spannende strijd eindig-
de hij op twee seconden van de 
nummer 2. Hij is de eerste zwem-
mer binnen de Velser Zwem Ver-
eniging die zich Nederlands 
Open Water Zwemkampioen 
mag noemen. Op 11 september 
ontvangt hij nog een prijs omdat 
hij bovenaan staat in de landelij-
ke competitie vrije slag.

Roofvogelexcursie
Velsen-Zuid - Zondag 4 septem-
ber organiseert IVN Zuid-Kenne-
merland een roofvogelexcursie op 
de fiets in Recreatieschap Spaarn-
woude. In dit uitgestrekte polder-
landschap zijn diverse voorzienin-
gen aangebracht voor recreatie en 
natuur, maar op tal van plekken is 
het oorspronkelijke landschap van 
polders en dijken nog prominent 
aanwezig. Deze landschappelijke 
diversiteit heeft een grote aantrek-
kingskracht op roofvogels. Diverse 
roofvogelsoorten zijn in het Recre-
atieschap Spaarnwoude het ge-
hele jaar aanwezig. Met name de 
Buizerd en de Torenvalk laten zich 
gemakkelijk zien. Dat gaat ook op 
voor de Sperwer. Havik en Slecht-
valk laten zich wat moeilijker be-

trappen. Voor het zien van veel 
roofvogels speelt het weer ech-
ter een belangrijke rol. Roofvo-
gels houden van zon. Met de ter-
miek die daardoor boven land ont-
staat zijn ze vaker in de lucht. Ver-
der zijn er in deze tijd van het jaar 
ook roofvogels op weg naar het 
zuiden. Zoals de Bruine kiekendief 
en de Boomvalk. Beide tevens ook 
broedvogel in het Recreatieschap 
Spaarnwoude. En met een beet-
je geluk komt er zomaar een Vis-
arend voorbij zoals in de editie van 
vorig jaar.  De ruim drie uur du-
rende fietsexcursie vanaf Boerde-
rij Zorgvrij voert langs de kust van 
het voormalige IJ en het veenwei-
degebied van Spaarnwoude. On-
derweg zijn er diverse stops op lo-
caties met veel roofvogels. Zoals 
ondermeer het Minutiebos bij Fort 
Benoorden Spaarndam, het West-
hoffbos, de Houtrakkerbeemden, 
de Inlaagpolder en de Vereenigde 
Binnenpolder. Wie meer wil we-
ten over de oude IJ-kust, de pol-
ders van Spaarnwoude en de roof-
vogels in het bijzonder is van harte 
welkom! Vertrek om 11.00 uur van-
af boerderij Zorgvrij, Genieweg, 
Velsen-Zuid.  Deelname is gratis! 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Torenstra leest voor
op afsluiting strandbieb
IJmuiden - Waldemar Torenstra,  
bekend van ‘Ja zuster, nee zus-
ter’, ‘Zomerhitte’ en ‘De gelukkige 
huisvrouw’, gaat zaterdag 3 sep-
tember voorlezen bij de Strandbi-
bliotheek op het IJmuiderstrand. 
Hij sluit daarmee het vijfde suc-
cesvolle seizoen van de Strandbi-
bliotheek af. Torenstra gaat voorle-
zen uit het boek: ‘Het boek’ en zal 
daarna helpen bij een knutselac-
tiviteit. Tussen 11.00 uur en 12.00 

uur kan iedereen gratis komen 
luisteren, knippen en plakken.
Vanaf 12.00 uur staat Beauty on 
the Beach op het programma. Dit 
was deze zomer de drukst bezoch-
te activiteit: al 129 kinderen lieten 
hun nagels lakken en hun ouders 
schrikken met een (nep)tattoo. 
Ook ouders deden mee, zij kregen 
een voetenbad. De afsluiting van 
de Strandbibliotheek is op zater-
dag 3 september vanaf 11.00 uur. 
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DCIJ-nieuws
Moeilijke start
voor oudere spelers
IJmuiden - Bij Damclub IJmui-
den is sprake van een goede mix 
van oudere en jongere spelers. Ja-
renlang waren de ouderen, mede 
door een surplus aan routine, de 
aanstormende jeugd de les te le-
zen. Daar schijnt, gezien de uitsla-
gen in de eerste ronde, een einde 
aan te komen.
Jan Apeldoorn is nog lang niet  op 
het niveau waarop hij gewend is 
te acteren. Tegen Paul Smit liet hij 
zich, na een schijfverlies in de ope-
ning, wel heel gewillig ter slacht-
bank voeren. Leo Binkhorst ver-
ging het al niet beter. Het was de 
jeugdige Stella van Buuren die 
hem met uiterst nauwkeurig posi-
tiespel op een nederlaag trakteer-
de.
Ook de 78 jarige Cees van der 
Steen, die nog immer bekend staat 
als een vechter, kwam tegen Joop 
Wind van een koude kermis thuis. 
De partij kende aanvankelijk een 
scherpe opening waarin Wind zich 
duidelijk de sterkste toonde. Een 
misgreep van de veteraan was vol-
doende voor Wind om de winst 
binnen te halen. Dana van der Wie-
le leek voor een regelrechte ver-
rassing te zorgen. Met sterk spel 
bracht ze Nicole Schouten bijna op 
de knieën. In het moeilijke eind-
spel miste ze de sterkste voort-
zetting waardoor het alsnog remi-
se werd. Jan Maarten Koorn (foto) 

maakte het Cees van der Vlis bij-
zonder lastig. Met de grootst mo-
gelijke inspanningen slaagde Van 
der Vlis erin een remise te behalen. 
Het treffen tussen Berrie Bottelier 
en Rick Hartman was van hoog ge-
halte. Het was Bottelier die in het 
gevorderde middenspel een goe-
de stand in winst wist om te zetten. 
Het toptreffen tussen Cees Pip-
pel, de regerend clubkampioen, en 
Martin van Dijk eindigde na een 
consequent doorgevoerde tactiek 
in een puntendeling. Daarmee kre-
gen beiden loon naar werken. Dat 
voorzitter Willem Winter ook dit 
seizoen weer mee wil doen in de 
strijd om de lubtitel onderstreep-
te hij in zijn partij tegen Jacqeli-
ne Schouten. Met hard werken en 
uiterst secuur manoeuvreren ver-
kreeg hij licht voordeel. Het was 
leerzaam hoe hij het voordeeltje 
omzette in winst.

Caviashow in club-
gebouw Cor Bos
IJmuiden - De Nederlandse 
Caviafokkersclub organiseert 
op zaterdag 10 september een 
tafelkeuring in clubgebouw 
Cor Bos van Kleindiersport-
vereniging IJmond en om-
streken, Heerenduinweg 6B in 
IJmuiden. De keuring begint 
om 10.00 uur en de dag wordt 
om 16.00 uur afgesloten.
Op deze show zijn er weer veel  
uiteenlopende rassen en kleu-
ren cavia’s te bewonderen. 
Heeft u wel eens een tessel 
(langhaar met krullen) of een 
ch-teddy cavia gezien? De ge-
showde cavia’s worden hob-
by-matig gefokt en de moois-
ten worden door de fokkers 
geshowd. Een bonte verzame-
ling dieren die de Nederland-
se rassenstandaard zo veel 
mogelijk benadert. Onderlin-
ge competitie in een gezellige 
sfeer, maar ook zeer de moei-
te van het bekijken waard. 
Ook zijn er op de show cavia’s 
en cavia-artikelen te koop en 
kunt u informatie over de ver-
zorging van uw cavia’s krijgen.
Kinderen (en andere cavialief-
hebbers) kunnen met hun ei-
gen cavia deelnemen aan de 
keuring in de huisdierklasse. 
De keurmeester keurt de die-
ren op verzorging en gezond-
heid. Hij/zij vertelt hoe je het 

beste voor je cavia kan zorgen 
en helpt bij het nagels knip-
pen (1,50 euro per cavia). De-
ze keuring begint om 10.00 
uur. Opgave voor deelname 
op de dag zelf vanaf 09:45 uur 
bij het secretariaat in het club-
gebouw. Kosten 1,50 euro per 
cavia. Voor iedere inschrijving 
is er een leuke herinnering en 
attentie beschikbaar. Komt u 
gerust eens langs om te zien 
hoe anderen met hun hobby 
bezig zijn. De toegang is gra-
tis. 
De Nederlandse Caviafok-
kersclub organiseert een paar 
keer per jaar op verschillende 
plaatsen in Nederland keurin-
gen van cavia’s voor haar le-
den en liefhebbers van cavia’s.
De Nederlandse Cavia fokkers 
Club is een club van liefheb-
bers die zich inzet voor de ca-
via in Nederland in de breed-
ste zin van het woord. Het be-
stuur van de NCC tracht jaar-
lijks om voor de leden een zo 
gevarieerd mogelijk program-
ma op te stellen om de ken-
nis van het houden, fokken en 
verzorgen van cavia’s te sti-
muleren. De doelstelling is om 
de gezondheid en welzijn te 
bevorderen zodat we gezonde 
en goede cavia’s kunnen hou-
den, fokken en showen.

Branding naar Walibi 
IJmuiden - Vrijdag 2 septem-
ber gaan de jongerenwerkers 
van Jongerencentrum Bran-
ding naar Walibi World met 
jongeren van 11 tot en met 18 
jaar om van de achtbanen en 
andere attracties te genieten.
Om 11.00 uur vertrekken de 
jongeren bij Buurtcentrum 
De Dwarsligger en omstreeks 
19.30 uur wordt er weggere-
den bij het pretpark voor de 
thuisreis. 
Wees er snel bij, omdat er maar 
45 plaatsen beschikbaar zijn. 
De kosten bedragen 25 eu-
ro per persoon en dat is inclu-
sief het vervoer naar het pret-
park. Je moet je van tevoren 
opgeven en betalen in verband 

met het reserveren van de bus 
en de entreekaarten. Je reser-
vering is pas geldig als er be-
taald is, bellen om op te geven 
is niet genoeg. Opgeven en be-
talen kan tijdens het Havenfes-
tival bij de jongerenwerkstand. 
De jongerenwerkers en vrijwil-
ligers staan bij de buikschuif-
baan.
Opgeven kan ook bij het 
buurtcentrum De Dwarsligger 
planetenweg 338, van maan-
dag 29 augustus tot woens-
dag 31 augustus van 12.00 tot 
18.00 uur, bij de jongerenwer-
ker Andres Kiekens. Telefoon 
06-54212162. Spreek bij geen 
gehoor even in en dan wordt er 
zo snel mogelijk teruggebeld.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Zaterdag 3 sep-
tember begint het seizoen 2011–
2012 voor de klootschieters van 
sportvereniging Full Speed. Bijna 
drie maanden op non-actief, heb-
ben de leden er weer zin in om de 
spieren en gewrichten weer een 
beetje los te gooien. Er komen wat 
mutatie’s aan, Agnes Liesker stopt 
er mee om persoonlijke redenen. 
Het bestuur wenst haar veel ge-
luk en gezondheid. Ook komen er 
nieuwe leden bij. Maar het groot-
ste verlies is Jos Breij, deze voor-
zitter van de gehandicaptensport, 
is na enkele operatie’s op 29 ju-
ni overleden. U zult begrijpen dat 
de klaverjasavonden op donder-
dagen in oktober, en in maart de 
marathon, geen doorgang zal vin-
den. In Spaarnwoude is niet al-
le onkruid gemaaid, deze week 
worden de merktekens op de par-
coursen opnieuw geschilderd en 
kan men de laatste stand bekij-
ken. Meer informatie: Harm Jong-
man, 0255-514780 of Dirk Sieraad, 
0255-515602. Zie ook www.svfull-
speed.nl.

IJmuiden - Na een heerlijke va-
kantie gaat Jeu de Boule vereni-
ging PUIJ weer van start met haar 
wekelijkse klaverjasavonden op 
de vrijdagavond. Deze avonden 
beginnen om 19.30 uur en mee-
doen bedraagt 2 euro. Er wordt 
in een gezellige sfeer Amster-
dams gekaart. Zij doen niet aan 
koppelkaarten. PUIJ is gelegen 
aan de Heerenduinweg naast het 
Kerbert Asiel. Zij kunnen nog kla-
verjassers/sters plaatsen. Er wor-
den drie potjes gespeeld en voor 
een hapje wordt gezorgt. Van-
af 16 september is hun clubhuis 
weer geopend. Meer informatie: 
P.Verdoes, telefoon 0255-523592.

Klaverjassen 
bij PUIJ weer 
van start

IJmuiden - Vrijdag 2 september 
starten men weer met een nieuw 
seizoen klaverjassen in de kanti-
ne van Stormvogels aan de Zui-
derkruisstraat. Vanaf 20.00 uur 
kan een ieder weer in een gezel-
lige sfeer klaverjassen. Naast de 
wekelijkse klaverjasprijzen is er 
ook weer een tombola aanwezig. 
Kom gerust eens langs om te kij-
ken en natuurlijk te klaverjassen.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

IJmuiden - Woensdag 7 septem-
ber is er weer een ruilbeurs voor 
legpuzzels van 14.00 tot 15.30 uur 
in Wijksteunpunt Zeewijk. Jong 
en oud is er van harte welkom.

Legpuzzel 
ruilbeurs

Pretpark speeltuin Zeewijk
IJmuiden – De laatste week van 
de zomervakantie is ingegaan, 
maandag gaan de kinderen weer 
naar school. Veel van hen zullen 
wel weer toe zijn aan wat regel-
maat na zo’n lange vakantieperi-
ode, veel ouders ook. De zomer-
vakantie is de gelegenheid bij 
uitstek om op vakantie te gaan. 
Sommige kinderen gingen met 
hun ouders kamperen in Neder-
land, anderen vlogen naar (bij-
voorbeeld) de Spaanse zon. Dan 
waren er ook nog de thuisblij-
vers, die het gezellig maakten 
door af en toe een dagje uit te 
gaan. Naar de dierentuin, of een 
pretpark. Ook is er een groep 
kinderen, die daartoe niet in de 
gelegenheid zijn. Simpelweg 

omdat Bruin dat niet trekt. Voor 
deze groep kinderen organiseer-
den Bert en Susan Kurpershoek, 
beheerders van speeltuin Zee-
wijk, afgelopen zondag een ge-
zellige dag. De speeltuin was die 
dag veranderd in een mini pret-
park met allerlei leuke attrac-
ties. Vooral het grote springkus-
sen en de draaimolen waren erg 
in trek. Er waren kinderen, die na 
wat rondjes direct weer aanslo-
ten in de rij wachtende om op-
nieuw een rondje in de draaimo-
len te maken. Het was erg druk, 
ook het terras zat vol met ouders 
die genoten van het zonnetje en 
een kopje koffie. De kinderen 
genoten en Bert en Suus kregen 
veel enthousiaste reacties.

Start repetities opera 
‘Giovanna d’Arco’
IJmuiden - Dinsdag 6 septem-
ber start het Velser operagezel-
schap Bel Canto met haar repe-
tities voor de opera ‘Giovanna 
d’Arco’ van Giuseppe Verdi, die 
volgend jaar april 2012 wordt 
opgevoerd in Stadschouwburg 
Velsen. 
Deze avond is een inlooprepeti-
tie voor zowel nieuwe leden, als 
ook voor zangers en/of zange-

ressen die op projectbasis tot 
en met april 2012 mee willen 
doen aan de voorbereiding en 
uitvoering van de opera.
Wie interesse heeft en enthou-
siast is, is van harte welkom 
om aan deze productie mee te 
doen. 
Kom langs en maak kennis met 
het koor in gebouw De Abeel, 
Abelenstraat 1.
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Open dag Strawberries: 
hockey op alle niveaus
Driehuis - Tijdens de open dag 
van hockeyclub Strawberries op 
zaterdag 3 september a.s. komen 
veel bekende hockeyers naar 
Velsen om kinderen kennis te la-
ten maken met de hockeysport. 
Er is een clinic die wordt bege-
leid door Bovenlander & Boven-
lander. 
Naast oud-international Rob De-
rikx (foto) komen er ook hoofd-
klassespelers zoals Loran Gail-
laard en Gijs Campbell naar Drie-
huis. Rob Derikx  speelde 174 in-
terlands voor Nederland. Hij 
heeft twee keer op de Olympi-
sche Spelen gespeeld en speel-
de ook twee keer een WK. Derikx 
werd in 2003 door de wereldhoc-
keybond FIH genomineerd voor 
de titel talent van het jaar.
De clinic wordt begeleid door 
Bovenlander-specialist Maarten 
van Poll. Trainers deze dag zijn de 
spelers van Strawberries Dames 
1 en Heren 1. Kortom, kinderen 
kunnen op hoog niveau voor het 
eerst kennismaking met hockey. 
Strawberries is de enige club in 
Velsen en heeft nu plaats voor 
jongens tussen de 6 en 16 jaar 
en meisjes van 6 tot 9 jaar. Ook 
is er een aparte clinic voor de zo-
genaamde trimmersgroep. Dit 

is hockey voor volwassenen die 
niet in het weekeinde maar door-
de-week trainen en af en toe een 
wedstrijd spelen. 
Hockey is een sport die sterk aan 
populariteit wint. De sport is aan-
trekkelijk door de snelheid van 
de bal en omdat lichamelijk con-
tact uitgesloten is. Het is leuk om 
op jonge leeftijd met een gezon-
de dosis sportiviteit in een team 
te leren samenwerken 
Iedereen die belangstelling heeft 
voor hockey kan zich inschrijven 
voor de clinic. Deelname is gratis. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Zie ook www.khc-strawberries.nl 

Nu ook 
buikdansen 
bij Ter Horst
IJmuiden - Mary en Chris ter 
Horst geven alweer 11 jaar dans-
lessen in het gelijknamige dans-
centrum aan de Trompstraat in 
IJmuiden. Dat ze dit goed doen 
blijkt wel uit het groeiende aan-
tal leerlingen, de behaalde re-
sultaten bij het jaarlijkse afdan-
sen en de prijzen die worden be-
haald door de wedstrijdparen 
van Ter Horst.
,,Ieder jaar proberen we wat 
nieuws”, aldus Mary. ,,We hebben 
Iers dansen, solodansen voor al-
leenstaanden, salsa, streetdance 
en zumba gedaan. Niet alles is 
een succes gebleken, maar hier 
kom je achter door het gewoon 
te doen.’’

Ballroom en latin blijven popu-
lair. Zumba groeit aan populari-
teit en aan streetdance/D4F ne-
men steeds meer dansers deel. 
Bij streetdance/D4F worden de 
clips van bijvoorbeeld TMF na-
gedanst. Er zijn clubs voor jeugd 
en voor volwassenen. Voordeel 
van streetdance is dat je het al-
leen kunt doen. Ook aan wed-
strijden voor deze dansvorm 
wordt door sommige dansers 
van Ter Horst driftig deelgeno-
men en met succes.
Dit jaar voegen zij buikdansen 
aan hun dansassortiment toe. 
Buikdansen is sierlijk en vrou-
welijk, het is tegelijk inspanning 
en ontspanning, gezond voor li-
chaam en geest. Je gebruikt niet 
alleen je buik en je heupen, je 
danst, golft, wiegt en trilt met je 
hele lichaam. Buikdansen maakt 
je soepel, verstevigt je spieren, 
verbetert je conditie, vermindert 
stress en is goed voor het zelf-
vertrouwen. 
Het lijkt er op dat deze lessen erg 
in trek zijn. Dagelijks krijgen ze 
inschrijvingen en dan komen er 
vaak vier à vijf leerlingen tegelijk.
Zie advertentie elders in deze 
krant.

Sporten in Velsen altijd 
leuk en gezellig bij TVS
Santpoort-Noord - TVS staat 
voor Turnvereniging Santpoort 
en is opgericht in 1925. De ver-
eniging hield zich in het begin 
primair bezig met turnen maar 
inmiddels biedt TVS naast het 
turnen ook body-forming, kleu-
tergym vanaf 3 jaar, jazzdans 
vanaf 4 jaar, conditietraining 
voor dames en heren en volley-
bal aan. Voor ieder wat wils op 
zijn of haar eigen niveau. TVS 
vindt men op diverse locaties in 
de gemeente Velsen: Gymzaal de 
Weid in Velserbroek, de Water-
loozaal in Driehuis, de Parnas-
siazaal en de Molenduinzaal in 
Santpoort-Noord.
TVS beschikt over een eigen 
kantine. Deze is gevestigd in Vel-
serbroek aan de Weid 22 (altijd 
open tijdens kampioenschappen 
en andere speciale gelegenhe-

den). Naast het vaste lesrooster 
organiseren zij elk jaar een fan-
tastische kleuterdag, spannende 
clubkampioenschappen en een 
jazzdans demonstratie met een 
uitvoering in het Witte Theater in 
IJmuiden.
Op zoek naar een sportieve uit-
daging voor uw kind of uzelf? Ie-
dereen is van harte welkom bij 
TVS. U hoeft niet direct te be-
slissen want u krijgt altijd eerst 
twee maal een gratis proefles. U 
kunt zich aan het begin van de 
les melden bij de leiding. Het 
lesrooster is te vinden op www.
tvsonline.nl.
Voor alle TVS-kinderen is er elk 
jaar een schitterend sinterklaas-
feest in gymzaal de Weid met 
een geweldig verhaal. Helemaal 
gratis, en voor elk kind een leu-
ke attentie!

Zaterdag open dag
bij Mike Flanders 
IJmuiden - Vorig seizoen 
opende Mike Flanders een 
nieuwe dansschool in IJmuiden 
en in dit eerste seizoen werden 
de leukste lessen aangeboden 
in streetdance, breakdance, 
hiphop en zumba. Ook de spe-
ciale kinder zumbatomic-les-
sen stonden in het rooster.
Dit seizoen wordt er buiten al 
deze lessen voor jeugd en vol-
wassenen een nieuwe weg in-
geslagen met een samenwer-
king met Capoeira verenin-
ging Senzala de Santos on-
der leiding van Geraldo Cout-
inho Santos. Deze vereninging 
gaat van start met 7 uur Ca-
poeira in de week waarvan 1 
uur voor kinderen en 6 uur voor 
volwassenen en jongeren van-
af 14 jaar. Maar wat is Capoeira 
nou eigenlijk en waar komt het 
vandaan? 
Capoeira begon zich te vormen 
in tijd dat slavernij op gang 
kwam in Brazilië. Uit de nood-
zaak zich geestelijk en lichame-
lijk vrij te kunnen vechten be-

oefenden vele slaven Capoei-
ra. Hiermee maakten zij in fei-
te van hun eigen lichaam een 
wapen. Dansen en muziek wer-
den meer dan een vorm van ex-
pressie en hebben bijgedragen 
aan het einde van de slaver-
nij. Bij Senzala de Santos wordt 
er gewerkt binnen de ruimte 
die je hebt en met het lichaam 
wat je hebt, zonder angst om 
blij te zijn. Ben je nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan ze-
ker naar de open dag op zater-
dag 3 september om alvast een 
voorproefje te krijgen van deze 
Braziliaanse kunsten. Maar na-
tuurlijk ook om kennis te ma-
ken met alle andere dansvor-
men die Mike Flanders Dance 
Experience te bieden heeft. Tij-
dens deze gezellige open dag 
zullen er vanaf 13.00 uur ver-
schillende demonstraties voor-
bij komen, maar van de mees-
te dansvormen worden er ook 
korte lessen gegeven waar-
aan iedereen mee kan doen. 
De deur staat voor iedereen 

open en de koffie staat klaar! 
Het programma van deze open 
dag en het dansrooster voor 
het komende seizoen wat aan-

staande maandag 5 septem-
ber al van start gaat kun je te-
rugvinden op www.mfdance- 
experience.nl.
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Revolutie op fitnessgebied
Fast Fit bij Ben Rietdijk
Velserbroek - Weinig tijd? En 
toch strak en fit? Start met Fast 
Fit! Ben Rietdijk Sport nodigt je, 
met jouw gezonde dosis scep-
sis, graag uit een kijkje te gaan 
nemen naar het nieuwste fit-
nessconcept op het gebied van 
minimale tijdsinvestering, maxi-
maal rendement. Met twee sets 
van vier minuten op de nieuwe 
Fast Fit ROM-machine, een sci-
ence fictionachtig ogende trai-
ningsmachine, train je ruim 
tachtig procent van al je spieren 
in slechts acht minuten per dag! 
Fast Fit is uitvoerig getest door 
TNO en de uitkomsten zijn rond-
uit verbluffend.
Als je drie keer in de week ge-
durende twee maanden traint, 
neemt het uithoudingsvermo-
gen toe met 72 procent toe. De 
dynamische spierkracht neemt 
met 10 procent toe. En het vet-
percentage neemt maar liefst af 
met 3,5 procent. Waar wacht je 
nog op? Te volle agenda? Geen 
Tijd? Drie keer per week acht mi-
nuten trainen kan iedereen wel 
plannen voor een work-out. En 
leeftijd speelt ook al geen rol. De 
Fast Fit training is geschikt voor 
iedereen van zestien tot tach-
tig jaar oud. Met iedere training 
van twee keer vier minuten kun 
je wel tot achthonderd calorieën
verbranden.
Eigenaar Ben Rietdijk: ,,Ik was 
zelf nogal sceptisch in het begin. 
Ik was overtuigd dat acht minu-
ten training te kort zou zijn, maar 
je weet het pas echt als je het 
zelf doet. De eerste vier minuten 
train je het bovenlichaam met 

een soort roeiachtige beweging 
die rug-, arm-, borst- en buik-
spieren tot het uiterste prikkelt. 
Daarna neem je aan de achter-
kant van het toestel plaats, waar 
je met een soort stepbeweging
het onderlijf aanpakt. Na de trai-
ning voel je direct dat je energie 
krijgt!”
Fast Fit is een revolutionaire 
manier van trainen. Hoe meer 
energie je zelf in de training 
investeert,hoe meer energie je 
terugkrijgt. Je spieren reage-
ren onmiddellijk op deze slim-
me manier van trainen. Je voelt 
je al snel strakker in je lijf zon-
der spierpijn te hoeven oplopen. 
Fast Fit maakt dat trainen effec-
tief kan zijn. Korte inspanning 
met een hoog rendement was tot 
voor kort ondenkbaar in fitnes-
sland. Deze manier van trainen 
staat nu bij Ben Rietdijk Sport op 
je te wachten.
Ben Rietdijk Sport zoekt vijftig 
personen die geen tijd hebben 
om te sporten, maar er wel strak
uit willen zien. Doe mee aan het 
Fast Fit-programma bij Ben Riet-
dijk Sport. Aanmelden kan via 
info@benrietdijksport.nl.
De kosten bedragen slechts 59 
euro voor vier weken, voor niet-
leden 79 euro. Met een intro-
ductieaanbod traint u vier we-
ken (drie keer in de week) op af-
spraak, met een personal coach, 
Ben Rietdijk Sport is gevestigd 
aan de Zadelmakerstraat 42-46. 
Meer informatie en/of aanmel-
den: info@benrietdijksport.nl of 
023-5384002. Zie ook www.ben-
rietdijksport.nl. 

Hockeyclub Haarlem 
start seizoen 2011-2012
Haarlem - Het weekend van za-
terdag 3 en zondag 4 september 
staat voor Hockeyclub Haarlem 
in het teken van de opening van 
het seizoen 2011-2012.
Op zaterdag 3 september komen 
alle jeugdteams in actie. Zij spe-
len, al dan niet onderling, vriend-
schappelijke wedstrijden. In de 
week erop beginnen de trainin-
gen weer. Na een succesvol ver-
lopen seizoen 2010-2011 kijkt 
de jeugdcommissie uit naar het 
nieuwe seizoen.
Op zondag is het de beurt aan 
de senioren. In de ochtend spe-
len alle elftallen onderlinge wed-
strijden ter voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Om 12.45 uur is 
het de beurt aan Dames 1, dat 
in het komende seizoen uitkomt 
in de 2e Klasse KNHB. Onder 
leiding van de nieuwe trainer/
coach Hajo van der Harst treden 
de dames aan voor een vriend-
schappelijk duel tegen HBS. Hajo 
was een aantal jaren geleden al 
eens trainer/coach van de man-
nen van Hockeyclub Haarlem en 
is dus een oude bekende van de 
club.
Aansluitend speelt Heren 1 om 
14.30 uur een voorbereidings-
wedstrijd tegen het Gooische. Dit 

belooft een spectaculaire wed-
strijd te worden, zeker omdat de 
heren van het Gooische uitko-
men in de Overgangsklasse.
Heren 1 speelt het komende sei-
zoen in de 1e Klasse KNHB. Net 
als vorig jaar is Arvid van der Tol 
de trainer. In de afgelopen we-
ken is hard gewerkt om het elftal 
voor te bereiden op de start van 
de competitie. Of dat gelukt is, 
kunt u op 4 september zelf zien.
Voor het komende seizoen heeft 
de hoofdsponsor van de club, 
Rabobank Haarlem en omstre-
ken, naast Heren 1 ook Dames 1 
onder haar hoede genomen. Bei-
de elftallen zijn bij die gelegen-
heid volledig in het nieuw gesto-
ken.
Na afloop van de wedstrijden zal 
het nieuwe tenue van Hockey-
club Haarlem, dat sinds enke-
le weken beschikbaar is bij Hoc-
key Republic, officieel in gebruik 
worden genomen. Voor de leden, 
supporters, sponsoren en geïnte-
resseerden is er gelegenheid om, 
onder het genot van een drankje, 
het nieuwe seizoen in te luiden. 
Geïnteresseerd in wat Hockey-
club Haarlem jong en oud te bie-
den heeft? Kijk op www.hchaar-
lem.nl.

Goed, 
gezond, 
gezellig
bij VOLO
Haarlem - VOLO, wie kent het 
niet. De gymvereniging bestaat 
ruim 60 jaar en biedt nog steeds 
voor alle leeftijdsgroepen les-
sen aan. De recreatievolleybal-
lers beginnen op 5 september 
weer met hun lessen en hopen 
op de toernooien goed te pres-
teren. De turnsters van de wed-
strijdgroep gaan proberen op 
dinsdag, donderdag en zaterdag 
zo goed te oefenen dat zij weer 
prijzen mee naar huis nemen na 
hun wedstrijden. Voor de kleuters 
beginnen de lessen op woens-
dag 7 september om 14.00 uur in 
gymzaal van De Dolfijn aan de G. 
van Aemstelstraat 118 in Haar-
lem. De oudere kinderen vanaf 7 
jaar beginnen in de grote zaal in 
de Jephtastraat, waar alle andere 
lessen zijn.
Keep-fit lessen zijn er voor ieder-
een, dus ook voor 50-plussers die 
lekker willen bewegen op woens-
dagavond. Deze groep bestaat nu 
weliswaar uit dames, maar he-
ren zijn hier ook welkom. De les 
wordt besloten met badminton of 
volleybal zodat ieder een og even 
alles uit de kast kan halen voor 
hij of zij weer naar huis gaat. De 
aerobicsles op donderdag is ook 
al een pittige les, die u weer alle 
spieren laat voelen, ook waarvan 
u niet wist dat u ze had. Uiter-
mate geschikt voor 50+. Na de-
ze warming-up gaan de senioren 
turnen. Ook zij die lang geen tur-
nen hebben gedaan zijn geweldig 
bezig om te oefen en te proberen 
of het nog gaat wat zij vroeger 
geturnd hebben. De jeugd kan 
op zaterdag ook recreatief tur-
nen, eventueel als aanvulling op 
de woensdag-middaglessen. Zij 
kunnen in alle lessen nog leden 
opnemen. De eerste twee lessen 
zijn bij VOLO altijd gratis. U kunt 
dus gerust eens komen kijken en 
meedoen als u het leuk vindt.
VOLO is aan gesloten bij de 
Haarlem SportPas, (voor spor-
ten met 80 procent korting, ko-
pie van de pas inleveren) en de 
JeugdSportPas. 
Meer informatie over VOLO kunt 
u vinden op www.volo.nl of tele-
fonisch bij Jana Ender, telefoon 
023-5382097 of 06-49798345, 
verder per mail i.ender@wa-
nadoo.nl of gv.volo@zonnet.nl. 
Nieuw voor ouderen die af en toe 
willen sporten is er een 10 les-
senkaart van één uur.

Hart in Beweging
IJmuiden - Hart in Beweging 
is een zwemactiviteit die speci-
aal bedoeld is voor (ex)-hartpa-
tiënten.
In het water worden verschillen-
de oefeningen aangeboden. Tij-
dens het uitvoeren van de oe-
feningen wordt er gebruik ge-
maakt van diverse materialen. 
Op deze manier is het mogelijk 
om variatie aan te brengen bin-
nen de zwemactiviteiten. Naast 
de verschillende spelvormen 
worden er ook ontspanningsoe-
feningen gedaan.
Iedereen kan meedoen op zijn 
eigen niveau. Als deelnemer be-
paal je zelf de intensiteit van het 
bewegen. Hierdoor kan Hart in 
Beweging door jong en oud ge-
daan worden.
Met Hart in Beweging worden 

verschillende factoren nage-
streefd: Plezier; van belang is dat 
de deelnemers genieten tijdens 
het bewegen en graag deelne-
men aan recreatieve sportbe-
oefening in een groep. Zelfver-
trouwen; door deelname aan 
zwemactiviteiten en het contact 
met andere (ex)-hartpatiënten 
het vertrouwen in eigen kunnen 
terug krijgen of verbeteren. Pre-
ventie; een bijdrage leveren aan 
het voorkomen van verdere hart-
klachten door middel van aan-
gepaste sportactiviteiten in het 
water.
Hart in Beweging start per 8 
september in zwembad De Hee-
renduinen aan de Heerenduin-
weg 6 . Van 14.30 tot 15.30 uur. 
Inschrijven kan via 0255-531888 
of www.zwembadvelsen.nl.
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Oyama start seizoen
Velserbroek - Vanaf maandag 5 
september start het nieuwe sei-
zoen bij sport- en danscentrum 
Oyama in Velserbroek. Hét mo-
ment om weer lekker te begin-
nen met bewegen. Oyama heeft 
een gevarieerd lesrooster met 
lessen voor zowel beginners als 
gevorderden. Van judo, karate,  
tot pilates, zumba, bodyshape en 
pop show musical dance. Oyama 
biedt met gratis proefl essen ie-
dereen de mogelijkheid om uit te 
proberen welke sport het beste 
bij hem of haar past. Het lesroos-
ter is te downloaden op www.oy-
ama.nu.
De lage tarieven, de ongedwon-
gen sfeer in combinatie met de 
enthousiasme van de ervaren 
docenten maken het bij Oyama 
uitstekend sporten. Maar er zijn 
nog meer voordelen: drie gratis 
proefl essen, geen inschrijfgeld 
en geen abonnement, de moge-
lijkheid om twee maal per week 
te sporten, makkelijk bereikbaar 
en voldoende parkeergelegen-
heid!
Oyama start met een cursus 
aangepast dansen voor kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking. Deze cursus start op 
woensdagmiddag 7 september  
van 17.00 tot 18.00 uur. De cur-
sus duurt in eerste instantie 12 
weken. De dansles is voor kinde-
ren van 7 tot en met 11 jaar. De 

danslessen zijn gericht op het 
plezier in bewegen op muziek en 
het werken aan de motoriek en 
de conditie. Om de kinderen vol-
doende individuele aandacht te 
geven, beperken we de groep tot 
maximaal 10 kinderen. Tijdens 
de danslessen worden de ba-
sispassen geleerd op leuke aan-
sprekende muziek in een zaal 
met spiegels. De lessen duren 
45 minuten. Voor meer informa-
tie over aangepast dansen of als 
u uw kind wilt aanmelden kunt u 
een e-mail sturen naar: oyama@
worldonline.nl.
50 go fi t is bedoeld voor 50 plus-
sers die graag fi t willen blijven 
of de conditie willen verbeteren. 
Gezond bewegen geeft energie. 
Tijdens de 50 go fi t-lessen be-
weegt u binnen uw mogelijkhe-
den.
Na de wervelende show in 
Stadsschouwburg Velsen als af-
sluiting van het vorige seizoen, 
gaan de onze danskids ook dit 
jaar weer hard aan de slag om 
een mooie show te maken. Ben 
je tussen de 6 en 16 jaar? Vind je 
het leuk om te dansen en om on-
der leiding van de dansdocentes 
te oefenen voor een show in de 
stadsschouwburg, kom dan eens 
langs voor een paar proefl essen. 
Kijk voor meer informatie, tarie-
ven, lesrooster en adresgege-
vens, op www.oyama.nu.

Inspiratie bij Yogastudio Santpoort
Santpoort-Noord - Vanaf 
maandag 5 september kun je 
weer dagelijks terecht voor in-
spirerende yogalessen bij Yoga-
studio Santpoort. Hier verzorgt 
men een breed aanbod van di-
verse vormen van yoga, zoals  
vinyasa yoga, ashtanga yoga, 
slow yoga, zwangerschapsyoga 
en Hatha yoga. 
Yoga is bewegen, ademen en 
bewustzijn. Dit zul je in iedere 
les ervaren en jou zowel fysiek al 
mentaal uitdagen. Tijdens de di-
verse lessen wisselen kracht, dy-
namiek, stilte en rust elkaar af, 
met aandacht voor de adem en 
de juiste opbouw van de houdin-
gen. 
Yogastudio Santpoort heeft het 
afgelopen jaar een fantastisch 
openingsjaar beleefd en gaat vol 
enthousiasme het aankomen-
de jaar tegemoet! Zo zullen er 
workshops voor beginners wor-
den aangeboden en ook de fa-
milieyoga-workshop staat weer 
op de agenda. Komend seizoen 
zullen er nog veel meer aanvul-
lingen zijn op het gebied van 
workshops, lessen en dergelijke, 

dus hou de website in de gaten, 
of meld je aan voor onze nieuws-
brief. 
Ben je nieuwsgierig geworden 
naar de lessen? Wil je de rust-
gevende studio ervaren of weten 
of yoga iets voor jou is? Voor ie-
dereen die wil kennismaken met 
de yoga is er een proefpakket. 
Het proefpakket bestaat uit drie 
yogalessen naar keuze. Alleen 

in september betaal je slechts 
22,50 euro voor een proefpakket!
Yogastudio Santpoort is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag. Kijk op de website voor 
de exacte openingstijden en 
overige informatie. Yogastudio 
Santpoort, Hoofdstraat 170. Zie 
ook www.yogastudiosantpoort.
nl of mail naar info@yogastudio-
santpoort.nl.

IJmuiden - Deze maand start 
de nieuwe voetbalcompetitie! 
Heb jij zin om mee te doen? 
Meld je dan aan bij IJVV Storm-
vogels. Iedereen is welkom, jon-
gen, meisje, man, vrouw. Er is 
voor elk wat wils, van onze mi-
ni’s tot en met onze veteranen.
Naast de wedstrijden en trainin-
gen zijn er veel andere activitei-
ten, zoals feestavonden voor 
medewerkers en vrijwilligers, 
toernooien voor jeugd en seni-
oren (zowel selectie als recrea-
tieteams), een heuse zeskamp, 
zaalvoetballen, keepersdag, ta-
lentendag, het altijd gezellige 7 
tegen 7 toernooi voor leden fa-
milie en vrienden , vuurwerk-
show, sponsoravonden, kerst-
bingo, sinterklaasfeest, nieuw-
jaarswedstrijden voor jeugd en 
senioren, veteranentoernooi, 
klaverjassen elke vrijdagavond 
en buitenlandse tripjes voor 
onze jeugd! Kortom een ver-
eniging die plezier en presta-
tie hand in hand laat gaan! Een 
vereniging voor jong en oud, 
voor de recreatieve voetballers 
en ook voor diegene die pres-
teren hoog in het vaandel heb-
ben. De vereniging bruist van 

de activiteiten en beschikt over 
fantastische faciliteiten en mo-
gelijkheden. Inmiddels is onze 
jubileumcommissie aan de slag 
met de voorbereidingen voor 
het 100-jarig bestaan. Op 2 ju-
ni 2012 is het zover! Vanaf dat 
moment begint ook een jubile-
umseizoen met  zeer veel aan-
sprekende activiteiten. 100 jaar, 
een mooie leeftijd en prachti-
ge historie en ook nog spring-
levend! We nodigen je hierbij uit 

om je aan te melden om lid te 
worden bij deze prachtige ver-
eniging. Of kom gewoon eens 
kijken en kennismaken. Pro-
fi teer van onze jubileumkor-
ting! Nieuwe jeugdleden tot 15 
jaar betalen het eerste seizoen 
slecht 50 procent van hun con-
tributie! Mini’s (onze allerjong-
sten) betalen al jaren het eer-
ste seizoen slechts 15 euro voor 
een heel seizoen. Meld je aan 
op www.stormvogels.nl

Kom voetballen bij Stormvogels

Hart in Beweging in de Heerenduinen
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Soultrain
to Thalia
IJmuiden - Na het succes van 
Bluestrain to Thalia is er nu ook 
Soultrain to Thalia. De eerste edi-
tie vindt plaats op vrijdag 23 sep-
tember. Een nieuw concept waarbij 
diverse soulbands en acts zorgen 
voor een super vette soulavond. 
Zo zijn daar Rilan and the Bomba-
diers, een nieuwe jonge soulband 
uit Haarlem, nu al opgepikt door 
het management van Alain Clark. 
Deze jongens gaven de afgelo-
pen weken al een aantal buiten-
gewoon succesvolle optredens tij-
dens Haarlem Jazz, het Havenfes-
tival IJmuiden en waren de knal-
ler op Beeckestijnpop. Tim Ou-
werkerk en Rilan delen de passie 
voor muziek uit de jaren ‘50 en ‘60 
en onder invloed van Otis en Lit-
tle Richard brengen zij hun versie 
van de soul anno 2011. De stem 
en het uiterlijk van Rilan is al di-
verse malen vergeleken met die 
van Otis Redding en Sam & Da-
ve, maar laat de Bombadiers Green 
Onions spelen en je kunt met je 
ogen dicht de fabuleuze Booker T. 
& The MG’s horen. Verder hebben 
we een uniek en exclusief optre-
den van Soul met Peren (Funk met 
Peren). Voor één keer gooien ze al-
le remmen los en komen ze met 
een superstrakke soul show! Ook 
komt VJ-Mo-Town met een ver-
rassende line-up. En last but not 
least: Mary Amora is Just Like Ti-
na. In 2000 verhuisde Mary naar 
Nederland, waar ze een jaar later 
meedeed met de populaire Hennie 
Huisman Soundmixshow. Met haar 
live imitatie van Tina Turner’s ‘River 
Deep Mountain High’, won Mary 
de harten van miljoenen kijkers en 
de show. Sinds die dag wordt Ma-
ry de Nederlandse Tina Turner ge-
noemd. Speciaal voor de Soultrain 
to Thalia geeft zij een oorverdoven-
de show. Maar laten we eerlijk zijn: 
Soul is altijd hip geweest, Soul is 
there to stay en een mens zonder 
soul is geen mens, maar een robot! 
Kom dus naar de openingsavond 
van het Thalia theaterseizoen en 
pak die eerste mega dosis soul di-
rect mee! Aanvang concert 20.30 
uur (zaal open 20.00 uur). Toegang 
15 euro. Kaarten verkrijgbaar bij 
Hotel Augusta in IJmuiden of via 
www.thaliatheater.nl. (foto: Juriaan 
Hoefsmit)

Alzheimer Café Beverwijk
Hoe werkt het geheugen?
Regio - Op dinsdag 6 sep-
tember is er een bijeenkomst 
in eennieuw Alzheimer Café in 
Beverwijk. Deze is gevestigd 
in Wooncentrum Nieuw Ake-
rendam, Mr. Van Lingenlaan 2 
in Beverwijk, Het onderwerp is 
tijdens deze bijeenkomst ‘Hoe 
werkt het geheugen?’ Een 
medewerker van het DOC-
team (Dementie Onderzoek 
en Casemanagement) vertelt 
belangstellenden meer over 
deze materie. “Ons geheugen 
zit ingewikkeld in elkaar. Her-
inneringen kun je kort bewa-
ren, of lang en iets er tussen 
in. Ook slaan we verschillende 
soorten informatie op in ver-
schillende geheugens.” 
Wie wél wil komen, maar géén 
vervoer heeft of wie het be-
zoek liever niet aan familie 
of vrienden vertelt, kan con-
tact opnemen met tel.: 06-
29507734. Er wordt dan ge-

zocht naar een passende op-
lossing. Meer weten over dit 
onderwerp? Ga dan naar het 
Alzheimer Café op dinsdag 6 
september van 19.30 tot 21.00 
uur. Iedereen is welkom: men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig.
De bezoekers krijgen informa-
tie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door 
een vaste gespreksleider. Na 
dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een 
tafel met brochures en andere 
literatuur om thuis eens rustig 
na te lezen. Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder te-
lefoonnummer 06-33631872.

Tuincentrum Gozeling 
wordt Welkoop Santpoort
Santpoort - Na jaren van 
doorzetten zijn eindelijk alle 
vergunningen aanwezig voor 
de bouw van het nieuwe tuin-
centrum aan de Hagelinger-
weg in Santpoort- Noord. De 
start van de nieuwbouw is al 
begonnen en de eerste palen 
staan in de grond. Het nieuwe 
tuincentrum zal verder gaan 
onder de naam Welkoop Sant-
poort. 
Eigenaar Sander Gozeling ver-
telt: ,,We hebben gekozen voor 
de organisatie Welkoop om 
een nog breder assortiment 
voor de klant te kunnen bie-
den. De winkel wordt inge-
deeld in vier hoofdgroepen: 
‘dier & welzijn’, ‘plant & zorg’, 
‘werken in de tuin’ en ‘genie-
ten in de tuin’. Tevens hebben 
wij onze eigen huismerken zo-
als Landgoed (tuinproducten) 
en Kenner (dierenvoeding) in 
het assortiment opgenomen. 
De nieuwbouw gaat nog een 
paar maanden duren en dan 

gaan de deuren van het nieu-
we tuincentrum al open in de 
eerste week van november. We 
beginnen meteen in de kerst-
periode en natuurlijk zal de ge-
hele winkel in de kerststijl zijn 
zoals de klant van ons gewend 
is.’’
De nieuwe Welkoop winkel 
krijgt naast een grote kas van 
2000 vierkante meter een bui-
tenterrein van 700 vierkante 
meter  en meer dan zestig par-
keerplekken zodat de klanten 
eenvoudig kunnen parkeren. 
Het 2000 vierkante meter over-
dekte tuincentrum is hiermee 
meteen het grootste overdek-
te tuincentrum van Santpoort. 
Door de uitbreiding is de nieu-
we Welkoop nog op zoek naar 
enthousiaste verkoopmede-
werkers (zie advertentie).
Welkoop Santpoort nodigt u 
tevens graag uit om begin no-
vember eens langs te komen in 
het nieuwe tuincentrum om te 
genieten van het buitenleven.

Sensoor biedt ondersteuning
Wie luistert echt naar je? 
Regio - Soms is het fijn om met 
iemand te kunnen praten. Even 
je verhaal kwijt te kunnen en sa-
men een oplossing bedenken 
voor een probleem. Of alleen 
voor het contact, want een goed 
gesprek lucht op. Sensoor is de 
grootste organisatie in Neder-
land die emotionele ondersteu-
ning biedt per telefoon of via de 
chat. Bovendien is het vrijwel de 
enige organisatie die los van po-
litie en brandweer 7 dagen per 
week en 24 uur per dag bereik-
baar is.
Volgens communicatieadviseur 
Jeanine van Ooijen is er ieder 
jaar een stijging te zien in het 
aantal telefoongesprekken en 
chats, afgelopen jaar zo’n zes-
tien procent. ,,Er is een duidelij-
ke behoefte aan een gesprek met 
iemand die met echte aandacht 
luistert zonder dat diegene direct 
een oordeel velt. Psychosociale 
problemen als depressie, angst 
of burn-out  komen veel aan bod. 
Maar ook relatieproblemen zijn 
veelvuldig onderwerp van ge-
sprek. Verder zien we een voort-
durende toename van gesprek-
ken over eenzaamheid ”, zegt ze. 
De hulpdienst had het vorig jaar 
met 11.480 gesprekken drukker 
dan ooit.
Bij Sensoor merken ze meteen 
een toename van telefoontjes 
bij schokkende nieuwsberich-
ten, zoals onlangs na het geweld 
in Noorwegen. Van Ooijen: ,,We 
krijgen mensen aan de telefoon 
die zeggen: ik vind het zo vrese-
lijk wat daar is gebeurd. Als zo-
iets nou maar in Nederland niet 
ook gebeurt. Maar als ik dat te-
gen mijn man of de kinderen ver-
tel, zeggen die, waar maak je je 
druk over. Hun bezorgdheid en 
gevoel van onveiligheid wordt ei-
genlijk niet serieus genomen. Bij 
Sensoor treffen ze een vrijwilliger 
die daar wel open voor staat. Dat 
geeft mensen lucht en dan kun-
nen ze weer verder.”
Isolde is een van de vrijwilligers 
bij Sensoor Haarlem. Het is niet 
haar werkelijke naam, want ano-
nimiteit  tussen beller en vrijwil-
liger is een belangrijk kenmerk. 
,,Ik herinner mij dat ik een recla-
mespot zag over Sensoor op de 
televisie. Misschien kennen de 
mensen ‘m wel. Je ziet een man 
die tijdens een feestelijke recep-
tie een leuke toespraak lijkt te 
houden. Tegelijkertijd hoor je zijn 
stem via de telefoon. Hij vertelt 
wat hij werkelijk denkt en over 
de problemen waarmee hij wor-
stelt. Dat greep mij erg aan. Ik 

realiseerde me dat zoiets bij veel 
mensen speelt. We tonen onze 
vrolijke kant, maar hoe we ons 
echt voelen, blijft vaak verborgen. 
Het gaf mij het duwtje om mij aan 
te melden als vrijwilliger bij Sens-
oor. Ik heb eerst goed nagedacht 
wat mij hiervoor geschikt maakt. 
Ik ben geïnteresseerd in men-
sen en kan goed luisteren. Daar-
in word je intensief getraind, al-
vorens aan de slag te gaan Het is 
echt niet noodzakelijk dat je een 
achtergrond hebt in de psycholo-
gie of het maatschappelijk werk. 
Juist niet, want ik zeg altijd, dat ik 
niet met mijn hoofd luister, maar 
met mijn hart.”
Alle vrijwilligers doorlopen een 
grondige training van drie maan-
den en worden regelmatig bijge-
schoold. Van Ooijen: ,,Het is niet 
zo dat je er bent met die ene ba-
siscursus. We komen regelma-
tig bij elkaar voor overleg en in-
formatieavonden. Maar je neemt 
er veel van mee. Je leert dingen 
waar je niet alleen aan de tele-
foon iets aan hebt, maar ook in 
het dagelijks leven. Bovendien 
staan werkgevers vaak positief 
tegenover vrijwilligerswerk. Het 
komt voor dat je door het pakket 
van training en bijscholing die wij 
aanbieden weer sneller aan de 
slag komt in het arbeidsproces’’.
Op 27 september start een nieu-
we basistraining. Aanmelden kan 
tot 1 september. Sensoor is 7 da-
gen per week, 24 uur per dag be-
reikbaar voor een anoniem en 
vertrouwelijk gesprek via 023-
5471471 of 0900-0767 (5 ct p/m). 
Chatten kan via www.sensoor.nl/
haarlem. Lijkt het u leuk om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan? 
Bel dan 023-5291909 (op werk-
dagen tussen 9.00 en 14.00 uur) 
of kijk op www.sensoor.nl/haar-
lem.

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag rond 19.40 uur zagen 
politiemensen twee bromfietsers 
rijden over de Minister van Hou-
tenlaan. 
De twee bestuurders, een 18-ja-
rige Spaarndammer en een 
18-jarige man uit Santpoort-

Noord, reden met een gecorri-
geerde snelheid van 82 kilometer 
per uur. Hierop is het tweetal vei-
lig door de agenten aan de kant 
van de weg gezet en zijn hun rij-
bewijzen ingevorderd. Tegen de 
twee zal proces-verbaal worden 
opgemaakt.

Rijbewijzen ingevorderd
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Santpoort-Noord - Maan-
dag 5 september beginnen de 
basisscholen weer met de les-
sen. De Bosbeekschool zamelt 
al tientallen jaren oud papier in. 
Zij hop dat de mensen in Sant-
poort hun oude kranten en ove-
rig papier niet langs de stoep 
zet voor de ophaaldienst van de 
gemeente, maar de moeite wil-
lennemen om het naar de Bos-
beekschool te brengen. Het ou-
de papier kan dagelijks, onder 
schooltijd, in de oud papier op-
slag, naast het schoolplein in 
de Molenstraat gebracht wor-
den.

Inzameling 
oud papier

Rotary Kennemerland 
voor water Kenia
Regio - Op zaterdag 3 septem-
ber is Rotary Club Santpoort 
aanwezig op de Bloemendaal-
se Jaarmarkt om geld in te za-
melen voor water in Kenia. In ruil 
voor een donatie kunnen bezoe-
kers van de kraam chrysanten, 
fles wijn, handgemaakte kaarsen 
en suikerspinnen kopen en soms 
winnen.
Sinds een aantal jaren zet de 
Rotary in de regio Kennemer-
land zich in om geld in te zame-
len voor water voor Kenia. Er zijn 
nauwe banden met de Rotary in 
Machakos. Deze club zoekt wa-
terprojecten uit die zeker kans 
van slagen hebben. Door de kor-
te directe lijnen komt het geld in 
zijn geheel ten goede aan deze 
projecten. 
Tien scholen (7000 leerlingen) 
zijn reeds voorzien van water-
tanks en dakgoten. Twee scho-
len (750 leerlingen) worden mo-
menteel voorzien van watertanks 
en dakgoten. Simavi financiert 
dit mee. 

Vanwege de extreme droogte 
worden de 65 watertanks voor 
het begin van het schooljaar ge-
vuld met water aangevoerd door 
tankauto’s. 
Een damproject is gerealiseerd 
waardoor het dorp Yeemulwa 
(3.000 inwoners) nu de beschik-
king heeft over voldoende drink-
water en water om o.a akkers te 
bewerken. Een tweede dam is 
onlangs gebouwd bij het dorp 
Kanyongo (3.500 inwoners). De 
financiering van beide dammen 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door The Rotary Foundation.

Het zou geweldig zijn als veel 
mensen op 3 september bij de 
Rotary kraam langs komen. Met 
de opbrengst van deze dag kun-
nen we meer scholen in Kenia 
van water voorzien!
Donaties zijn van harte wel-
kom! Bankrekening 570243351 
ten name van Rotary club Sant-
poort onder vermelding van ‘wa-
ter voor Kenia’.

VSV naar 
volgende ronde 
KNVB beker
Velserbroek - Deze zondag 
stond er de beslissende wed-
strijd voor plaatsing voor de 
volgende ronde van de KNVB 
beker op het programma in de 
Velserbroek. Zowel VSV als On-
ze Gezellen hadden hun bei-
de voorgaande wedstrijden ge-
wonnen dus vandaag zou de 
beslissing vallen. VSV had een 
iets beter doelsaldo , dus in 
principe zou een gelijkspel vol-
doende zijn. Al snel werd dui-
delijk dat deze partij niet in een 
gelijkspel zou eindigen. VSV 
was op alle fronten de betere 
ploeg. De Velserbroekers maak-
ten een veel frissere en gretige-
re indruk dan de Haarlemmers 
en dat werd ook in de score 
duidelijk gemaakt. Na een 3-0 
ruststand, doelpunten van Pas-
cal Maat, Khalid el Kandousi en 
Jasper Post, ging VSV ook in 
tweede helft onverdroten door 
met opvoeren van de score. 
Met fris en fruitig aanvalsspel 
werd O.G. van het kastje naar 
de muur gespeeld en stokte de 
doelpuntenfabricatie uiteinde-
lijk bij 8-2. Scoreverloop na de 
rust: 4-0 Robert Wijdoogen, 4-1 
na een verkeerde terugspeelbal, 
5-1 Glenn van Geldorp, 6-1 Ta-
nyu Güler, 7-1 Glenn van Gel-
dorp, 7-2 en tenslotte 8-2 door 
Khalid el Kandousi. Opvallend 
was dat VSV tot het einde toe 
de voetballende oplossing in 
een hoog tempo bleef zoeken. 
Uitblinkers bij VSV waren, zon-
der andere spelers iets te kort 
te willen doen, Marc Wijdoog-
en en Tanyu Güler. In deze partij 
kende VSV geen zwakke scha-
kels en zal VSV trainer Richard 
Hoogervorst enkele moeilij-
ke knopen moeten doorhakken 
bij zijn keuze van de eerste elf 
voor de eerste competitiewed-
strijd tegen Uitgeest. Ook VSV 2 
boekte een eenvoudige 5-0 be-
kerzege op Schoten 2. Hier was 
Safac Kilic met vier doelpunten 
de gevierde man. Dus zondag 
4 september eerst VSV 2-Kol-
ping Boys 2 en daarna VSV te-
gen Uitgeest.

‘Staten en raden 
gepasseerd bij besluit’
Ondanks de toezegging van het 
bestuur van het recreatieschap 
Spaarnwoude om het plan voor 
een vakantiepark rond Fort Be-
noorden Spaarndam aan de Pro-
vinciale Staten en gemeenteraden 
voor te leggen nemen de bestuurs-
leden van het Schap al vaste posi-
ties in. Gedeputeerde Staten maak-
te gisteren bekend dat zij akkoord 
zijn, net als de betreffende wet-
houder van Amsterdam, Freek Os-
sel. Hiermee worden de gemeen-
teraden en Provinciale Staten ge-
passeerd. Het bestuur van het Re-
creatieschap vindt kennelijk dat 
een open discussie over deze plan-
nen verder geen consequenties 
mag hebben. Omwonenden wor-
den al helemaal niet gehoord. GS 
en Amsterdam baseren hun goed-
keuring op een rapport in opdracht 
van de projectontwikkelaar dat on-
volledig, gekleurd en in een aantal 
opzichten volstrekt onjuist is. Ex-

tra verkeer door Spaarndam wordt 
10 maal zo hoog als beweerd; een 
contra-expertise hierover wordt 
genegeerd. Bovendien is het tot op 
de dag van vandaag nog volstrekt 
onduidelijk wat de lasten en ba-
ten voor het Recreatieschap en de 
gemeente Velsen zijn. De project-
ontwikkelaar wordt gesubsidieerd 
met 1.8 miljoen uit het fonds voor 
de Stelling van Amsterdam, waar-
bij driekwart ervan bedrijfsruimte 
voor Landal wordt en de rest een 
armzalig bezoekerscentrum met vi-
deo’s van 1½ minuut en Bollo de 
Beer. Dit terwijl het fort ook kan 
worden geconserveerd voor een 
paar ton indien uitgevoerd als so-
ciaal werkproject. Dit besluit is on-
gewenst, onnodig en ondemocra-
tisch. Met de projectontwikkelaar 
als lachende derde.
 
Stichting Natuurbehoud Fort Be-
noorden Spaarndam, J. Pranger

Provincie achter ont-
wikkeling Fort Benoorden
Regio - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland staan 
achter de plannen van het Recre-
atieschap Spaarnwoude om Fort 
Benoorden Spaarndam te ontwik-
kelen tot bezoekerscentrum voor 
de Stelling van Amsterdam. Ook 
de ontwikkeling van een recreatie-
park in het huidige munitiebos is in 
lijn met het provinciale beleid om 
cultureel erfgoed een nieuwe be-
stemming te geven en toegankelijk 
te maken. Op 23 augustus hebben 
Gedeputeerde Staten vastgesteld 
dat het plan van ondernemer ES-
BI-bouw voldoet aan het Program-
ma van Eisen. Uitgangspunt van 
het programma van eisen is het 
vinden van een toeristisch-recrea-
tieve bestemming voor het Fort be-
noorden Spaarndam en het Muni-
tiebos, die een goede basis vormt 
voor het duurzame herstel, gebruik 
en behoud van het monumentale 
fort. Daarnaast zijn eisen gesteld 
aan het behoud van natuurwaar-
den en het ontsluiten van het ge-
bied, met aandacht voor de afwik-
keling van het verkeer. 
Het plan van Esbi-bouw bestaat uit 
de uitgebreide restauratie van het 
fort, een bezoekerscentrum voor 
de Stelling van Amsterdam, een re-
creatiepark met 83 houten huisjes 
(in plaats van de betonnen lood-
sen die nu op het terrein staan) en 
een pitch&puttbaan. Door de plan-
nen van Esbi-bouw worden het 
fort en het munitiebos openbaar 
toegankelijk gemaakt. Het recre-
atiegebied krijgt er een mooie at-
tractie bij en het fort en de Stel-
ling van Amsterdam wordt bij een 
nieuw publiek bekend. In het fort 
wordt een viertal hotelkamers in-

gericht, waardoor toeristen en re-
creanten die wandelen of fietsen 
langs de Stelling van Amsterdam 
de mogelijkheid hebben om te 
overnachten in een fort. De recre-
atiewoningen komen in plaats van 
de betonnen loodsen die nu op het 
terrein staan, waardoor de bebou-
wing qua oppervlakte gelijk blijft 
aan de huidige situatie. Ook wordt 
een deel van het schootsveld her-
steld naar de oorspronkelijke situ-
atie (openheid). Het vrijgekomen 
schootsveld wordt ingevuld met 
een waterrijk natuurgebied. Hier-
mee wordt de natuur in het landje 
van Gruijters versterkt. De Pitch & 
Putt baan vormt de overgang tus-
sen de natuur en het recreatiepark. 
Uit berekeningen blijkt dat de ver-
wachte verkeersstromen beperkt 
zijn. Op 5 september bespreekt de 
Statencommissie Ruimte en Milieu 
het plan van ESBI-bouw. Op 30 
september neemt het Algemeen 
Bestuur van het Recreatieschap 
Spaarnwoude een besluit over het 
plan. De provincie Noord-Holland 
is siteholder van het Unesco-mo-
nument de Stelling van Amster-
dam waar fort benoorden Spaarn-
dam deel van uitmaakt en heeft te-
vens zitting in het bestuur van het 
recreatieschap Spaarnwoude. Het 
recreatieschap is een samenwer-
kingsverband tussen de provin-
cie Noord-Holland, de gemeenten 
Amsterdam, Haarlem, Haarlem-
merliede & Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer en Velsen. Uitgebrei-
de informatie over de ontwikkeling 
van Fort Benoorden Spaarndam, 
waaronder het Programma van Ei-
sen, is te lezen op www.spaarn-
woude.nl.

Zangprojecten en 
vespers beginnen weer
Santpoort-Noord - Op dins-
dagavond 6 september om 20.00 
uur start het nieuwe seizoen van 
zangprojecten in de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Heb je zin in 
zingen, ontspanning en ontmoe-
ting? Laat je je graag inspireren 
door de grote rijkdom van mooie 
geestelijke muziek, teksten uit 
allerlei christelijke tradities en 
werken van allerlei componis-
ten?  Het eerste zangproject van 
projectkoor Dorpskerkcantorij 
duurt twee maanden, is getiteld 
‘Praise we the Lord’ en richt zich 
op de rijke muzikale traditie van 
de Anglicaanse kerk. Dit Angli-
caanse en Engelstalige repertoi-
re zal worden uitgevoerd in een 
vesper op 5 november.
Het koor repeteert muziek voor 
een reeks vespers in de Dorps-
kerk. De Santpoortse vespers 
zijn avondgebeden waar mu-
ziek en meditatie de rode draad 
vormen. Het koor verleent ook 

regelmatig medewerking aan 
diensten van de Protestantse ge-
meente in de Dorpskerk. 
Iedereen is welkom om mee te 
zingen in de zangprojecten van 
de Dorpskerkcantorij. Je kunt 
ook gewoon een keertje komen 
om de sfeer te proeven. Muzikale 
leiding is in handen van Antje de 
Wit, koordirigente en voorzan-
ger in de Dorpskerk. De kosten 
voor dit zangproject bedragen 
13 euro, gaarne contant te beta-
len bij de eerste repetitie. Repe-
tities zijn  iedere dinsdagavond, 
20.00 tot 21.30 uur, in het Ont-
moetingscentrum van de Dorps-
kerk, Burg. Enschedélaan 67. 
Gaarne deelname vooraf aan-
melden per email sympho-
nia@xs4all.nl of telefonisch 06-
21805104 (Antje de Wit). Voor 
verdere informatie en actueel 
zangnieuws zie ook www.pkn-
santpoortenvelserbroek, onder 
‘zangprojecten’ en ‘vespers’. 
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Volksuniversiteit Velsen 
gaat weer van start
Driehuis - De scholen gaan 
weer bijna beginnen en ook 
Volksuniversiteit Velsen is weer 
klaar voor een nieuw seizoen. 
Op maandagavond 5 september, 
van 19.30 tot 21.00 uur (school-
locatie Nic. Beetslaan 3 in Drie-
huis), vindt weer het jaarlijk-
se open huis plaats van Volks-
universiteit Velsen. De mogelijk-
heid om kennis te maken met 
het nieuwe programma, vragen 
te stellen aan de docenten en in 
te schrijven voor alle cursussen, 
lezingen en excursies.
Zoals gebruikelijk is er weer een 
rijk aanbod aan diverse cur-
sussen, lezingen en excursies. 
Nieuw zijn dit jaar bij de talen 
de cursussen Chinees, Zweeds 
en Pools. Daarnaast wordt voor 
veel talen ook een vakantiecur-
sus aangeboden. De mogelijk-
heid om in kortere tijd een basis 
van de taal te leren van het land 
waar u naar toe gaat.

Ook bestaat de mogelijkheid om 
een cursus Geografie te volgen, 
waarin u geleerd wordt anders te 
kijken naar alles in uw omgeving 
of een cursus voor jonge ouders, 
om tips te krijgen over de opvoe-
ding van uw kinderen.
De excursies die op het pro-
gramma staan bieden u de mo-
gelijkheid om Velsen en omstre-
ken op een andere manier beter 
te leren kennen. 
De begeleiders zijn stuk voor 
stuk experts op hun gebied en 
zullen u uitgebreid informeren 
om op die manier een onverge-
telijke wandeling of tentoonstel-
ling te ervaren.
Het programma bevat ook weer 
diverse lezingen, van muziek, tot 
faalangst, van een Tsarenrit door 
Rusland tot het kennismaken 
met heerlijke wijnen.
Meer informatie: www.volks-
universiteit/velsen.nl of telefoon 
0255-519313.

Taal, de wortels van communicatie 
Open avond en
dagen bij Iber Lengua 
Haarlem - Het maakt niet uit 
waar uw wortels liggen, u kunt 
elke taal leren. Wilt u dit zelf er-
varen? Kom dan naar de open 
dagen van Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV aan de Zaanen-
straat 18. De deuren van het 
taalinstituut worden geopend 
op dinsdag 6 en donderdag 8 
september van 19.00 tot 21.00 
uur en op zaterdag 10 septem-
ber van 13.00 tot 16.30 uur. De-
ze dagen staan in het teken 
van ‘Taal, de wortels van  com-
municatie’. 
Twijfelt u over die cursus 
Spaans of Italiaans voor uw va-
kantie of uw werk, wilt u graag 
uw Engels of Duits verbeteren, 
maar denkt u dat zo’n cursus 
toch wel spannend is? Dan is 
dit uw kans om, zonder verde-
re verplichtingen, te ‘proeven’ 
van de taal! U kunt gratis deel-
nemen aan proeflessen in ver-
schillende talen, op dinsdag 6 
september en op donderdag 
8 september om 20.00 uur en 
op zaterdag 10 september om 
15.00 uur. Tijdens de open da-

gen kunt u bij de medewerkers 
van Iber Lengua terecht voor 
informatie over alle cursus-
sen, zoals commercieel gerich-
te avondopleidingen (voordien 
georganiseerd door de Kamer 
van Koophandel), conversatie-
cursussen voor particulieren, 
maar ook intensieve spoedop-
leidingen, allemaal in 20 ver-
schillende talen. Voor de com-
merciële groepen praktijkge-
richt met aandacht voor zake-
lijke cultuurverschillen en met 
internationaal erkende diplo-
ma’s. De cursussen voor par-
ticulieren zijn gericht op situ-
aties uit het dagelijks leven en 
de vakantie en de lessen wor-
den voornamelijk gevuld met 
conversatie. Er zijn cursus-
sen voor verschillende niveaus 
en alle cursussen worden ver-
zorgd door ervaren (near) na-
tive docenten.
Wilt u graag een gratis proefles 
volgen? Meld u zich dan aan 
voor vrijdag 2 september via 
023-5389849 of denise@iber-
lengua.nl.

Eerste jamsessie dit 
seizoen bij Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag 
7 september is het eindelijk weer 
zover! Na een lange zomerstop 
beginnen de, inmiddels bekend-
ste, jamsessies weer in Muziek-
cafe De Halve Maan aan de Ha-
gelingerwe 36. 
De sessies worden weer bijge-
staan door de bekende leden 

van de sessieband. Voor meer 
informatie en/of aanmelden: an-
nebelvanwijk@gmail.com. Dirk 
en Martine zijn er weer klaar 
voor. De sessies beginnen om 
20.00 uur en eindigen om 23.00 
uur precies! 
De toegang is gratis , maar neem 
wel je stem of instrument mee!

Kleurwedstrijd 
GroenRijk
Santpoort-Noord – Bij tuincen-
trum GroenRijk stond de afgelo-
pen weken alles in het teken van 
de uitverkoop. Dit bracht veel 
drukte met zich mee, er was veel 
belangstelling. Voor de kinde-
ren was er een kleurwedstrijd. Er 
kwamen heel veel inzendingen 
binnen en alle kinderen had-
den goed hun best gedaan, zo-
dat het voor de jury nog moeilijk 
kiezen was. Toch zijn ze er uit-
eindelijk uitgekomen. Zaterdag 
kwamen de winnaars hun prijs 
in ontvangst nemen. De derde 
prijs, een opblaasbaar zwem-
bad, was voor Michel Laanbroek 
uit Haarlem. De tweede prijs, 
een picknicktafel, ging naar Alba 
Schoonhoek (6) uit IJmuiden. De 
eerste prijs, een prachtig speel-
huisje, was voor de Santpoort-
se Jurgen Schop, die nog maar 
twee jaar is. Hij was uiteraard erg 
blij met zijn mooie prijs en gaat 
daar volop van genieten.

Swingen op Broekbergenplein
Eerste Santpoort Jazz
Santpoort-Noord - Twee om-
vangrijke bigbands, het jazzy 
straatorkest Toos, de blues-ex-
plosie Noslack, de virtuoze pia-
nist Dirk Jan Vennik en het swin-
gende kwartet van drummer 
Kees van Lent. Daaruit bestaat 
het afwisselende en aantrekke-
lijke programma van Santpoort 
Jazz, dat komend weekend zijn 
première beleeft op het Broek-
bergenplein bij café Bartje. Het 
bekende dorpscafé is de initia-
tiefnemer.
Eigenaar Wouter van der Zwet 
Slotenmaker: ,,Plaatsen als 
Haarlem, Bloemendaal en Zand-
voort organiseren al jaren met 
veel succes een jazzevenement. 
Volgens mij past dat ook prima 
in Santpoort. Het sfeervolle plein 
hier voor onze deur is er uiter-
mate geschikt voor. Als het aan-
slaat, heeft Santpoort voortaan 
zijn eigen jaarlijkse jazzfestival.”
Voor de eerste editie heeft pro-
grammeur Gertjan Huijbens een 
toegankelijk programma samen-
gesteld met enkele bekende na-
men uit de regio. Het begint za-
terdag 3 september om 16.00 
uur met de bigband Velsen. ,,Wij 
gaan swingen met bekende jazz 
Standards én moderner funky 
werk”, zegt dirigent Frank Ane-
pool. ,,Onze band bestaat voor 
een belangrijk deel uit cursisten 
van het kunstencentrum, maar 
ook andere muzikanten zijn wel-
kom. Ik noem ons altijd de leuk-
ste bigband van Velsen!’’
Na bigband Velsen neemt tussen 
17.00 en 19.00 uur het straator-
kest Toos uit Haarlem bezit van 
het Broekbergenplein. Speci-
aal voor deze gelegenheid spe-
len deze ‘muzikale neefjes en 
nichtjes van Toos van den Heu-

vel’ een aantal verrassende jazz-
nummers.
Om 19.00 uur is het podium voor 
Dirk Jan Vennik. ,,Naast mijn be-
kende boogie- en blues- impro-
visaties breng ik zaterdag ook 
jazz en funk”, vertelt de beken-
de pianist, mondharmonicaspe-
ler én zanger. ,,Het gaat mij om 
de communicatie met het pu-
bliek. Ik heb er erg veel zin in, 
het wordt vast heel gaaf.’’
Daarna is het tijd voor ‘the Dut-
ch Blues Explosion’ Noslack. 
Deze regionale band speelt zo-
wel eigen nummers als covers 
en is naast de blues ook beïn-
vloed door surf, jazz en country. 
Noslack staat tussen 20.30 uur 
en 22.00 uur op het podium en 
sluit daarmee de eerste dag van 
het festival af.
Op zondag 4 september begint 
het festival ook om 16.00 uur en 
ook met een bigband. Dit keer 
is dat de omvangrijke en spet-
terende Ray’s Initiative Bigband 
uit Castricum met een repertoi-
re van funk, jazz, rock en swing. 
Klassiekers als Sweet Georgia 
Brown worden moeiteloos afge-
wisseld met funky nummers als 
Hip to be Square.
Om 18.30 uur staat het kwartet 
van Kees van Lent op het pro-
gramma. ,,Wij maken een mix 
van latin, jazz en fusion”, vertelt 
de slagwerkdocent en uitvoe-
rend musicus uit IJmuiden. ,,Het 
zijn bestaande nummers, waar-
bij we onze eigen arrangemen-
ten hebben gemaakt. Het vari-
eert van Sonny Rollings tot Her-
bie Hancock.” Daarmee zorgen 
Kees van Lent en zijn medemu-
zikanten tot 22.00 uur voor een 
passend slotakkoord van de eer-
ste editie van Santpoort Jazz.

IJmuiden - Maandag 5 septem-
ber houdt Vogelvereniging Fau-
na Felisena een contactavond, 
aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. De avond wordt ge-
leid door Fred van Amerongen. 
De toegang is gratis, koffie staat 
klaar. Het Jan Ligthartgebouw 
aan de aan de Eksterlaan 8 is rol-
stoelvriendelijk. Meer inforamtie: 
Fred van Amerongen, telefoon 
023-5390989.

Vogelvereniging 
Fauna Felisena

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week woens-
dag tussen 15.45 en 17.00 uur 
een gordelcontrole uitgevoerd 
aan de Hoofdstraat. In ruim een 
uur tijd werden 25 automobilis-
ten bekeurd voor het niet dragen 
van een gordel. Een slechte en 
levensgevaarlijke score.

Bekeuringen 
voor niet 
dragen gordel

Regio - Het festival Mystery-
land is zonder incidenten verlo-
pen. Het evenement vond zater-
dag tussen 11.00 en 23.00 uur 
plaats op het voormalige Floria-
de-terrein in de gemeente Haar-
lemmermeer. Ondanks de regen 

was de stemming bij de bezoe-
kers opperbest. In totaal werden 
zes aanhoudingen verricht. De 
aangehouden personen bleken 
in het bezit van drugs. De politie 
kijkt terug op een geslaagde edi-
tie van het festival.

Mysteryland zonder 
incidenten verlopen
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12 september ’s middags

Stadhuis paar uur dicht
Op maandag 12 september is het 
stadhuis vanaf  13.00 uur gesloten. 
Ook de dependance in de Water-
vliet in Velsen-Noord is dan geslo-
ten. Voor de medewerkers van de 

gemeente Velsen wordt deze mid-
dag een personeelsfeest georga-
niseerd. Het (sportieve) program-
ma vindt plaats in Recreatiegebied 
Spaarnwoude.

Gemeentegids Velsen
Er is weer een nieuwe gemeen-
tegids Velsen gemaakt - een han-
dig overzicht van alle informatie 
over Velsen van A tot Z. De versie 
2011-2012 is in de nieuwe huis-
stijl vormgegeven en wordt in de 
week van 29 augustus t/m 3 sep-
tember huis aan huis verspreid.

Wie de gids niet ontvangen heeft 
moet contact opnemen met FMR 
Producties, tel. 0223-661425 of via 
info@fmrproducties.nl. Daar kunt 
u ook veranderingen of aanvullin-
gen doorgeven voor de volgende ge-
meentegids (2012-2013).
 
Contactgegevens: FMR Producties, 
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel 
0223-661425, fax 0223-661054, e-
mail: info@fmrproducties.nl.

Inspraakavond op 19 september

Herinrichting van het
Moerbergplantsoen
Het Moerbergplantsoen in 
IJmuiden wordt aangepakt. Op 
maandag 19 september is de in-
spraakavond in het W.F. Vis-
serhuis. De plannen liggen vier 
weken ter inzage in het stad-
huis. 

Op donderdag 1 september begint 
de inspraakperiode voor de herin-
richting van het Moerbergplant-
soen. Gedurende vier weken kun-
nen geïnteresseerden de voorge-
nomen plannen en de toelichting 
inzien. Deze liggen ter inzage op 
het gemeentehuis en zijn te bekij-
ken op www.velsen.nl.

Op maandag 19 september 2011 
wordt om 19:30 uur een inspraak-
avond georganiseerd in het W.F. 
Visserhuis, Houtmanstraat 1 te 
IJmuiden, waar de voorgenomen 
plannen worden toegelicht. Eén 
van de elementen daarin is verbe-
tering van de verkeersveiligheid 
door vrijliggende fietspaden en een 
goede oversteekplaats aan te leg-
gen. De aanpak van het Moerberg-
plantsoen past in de ontwikkeling 
van het Stadspark.

Aanmelding voor de inspraak-
avond op 19 september is niet 
noodzakelijk. Iedereen is van har-
te welkom.

Subsidie en mooie prijzen

BespaarDaar-campagne
Een set zonnepanelen of 3.000 
euro – dat kunnen inwoners van 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
of Velsen winnen. Tussen 29 au-
gustus en 3 september valt huis 
aan huis een krant in de bus die 
helemaal over energiebesparing 
gaat, de BespaarDaar-krant. Lees 
de actievoorwaarden en maak 
een kans. 

Tussen 29 augustus en 3 september 
verschijnt de speciale BespaarDaar 
campagnekrant. Deze krant wordt 
gratis huis aan huis bezorgd. Er staat 
informatie in over de campagne en 
over energiebesparingsmaatregelen. 
In het hart van de krant zit een pos-
ter. Wie deze voor het raam hangt, 
maakt kans op een set zonnepanelen. 

Alle inwoners van de IJmond kun-
nen deelnemen aan de posterac-
tie. De actievoorwaarden staan in de 
krant. Wie geen krant heeft gekregen, 
kan hem ophalen bij het stadhuis van 

Velsen aan het Dudokplein in IJmui-
den en bij de Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 in Beverwijk. 

Er is ook 3.000 euro te winnen om 
aan isolatiemaatregelen te besteden.  
Zo maakt u uw huis energiezuini-
ger en bespaart u straks jaarlijks op 
de energiekosten! Wie hieraan mee 
wil doen, moet eigenaar én bewo-
ner zijn van een woning in Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest of Velsen.  
Bezoek de website www.Bespaar-
Daar.nl en laat uw gegevens achter 
op de speciale actiepagina. 

De vier IJmondgemeenten startten 
in juni 2011 gezamenlijk de campag-
ne BespaarDaar IJmond. Als inwo-
ner van een van deze vier gemeen-
ten kunt u maximaal 1.000 euro sub-
sidie aanvragen voor isolatiemaatre-
gelen aan uw eigen woning. Op www.
BespaarDaar.nl kunt u deze subsidie 
aanvragen.

Werkzaamheden aan spoor
In de nacht van 4 op 5 september 
2011 gaat ProRail werken aan de 
spoorwegovergang van de Ken-
nemergaardeweg in Santpoort-
Noord.

Het werk wordt gedaan tussen 23.30 
en 06.00 uur; gedurende die tijd is de 
overweg afgesloten voor verkeer. Er 
kan sprake zijn van geluids- en licht-

overlast. ProRail heeft de direct om-
wonenden via een brief op de hoog-
te gesteld.

Voor vragen of opmerkingen over 
de werkzaamheden is ProRail tij-
dens kantooruren bereikbaar op het 
algemene contactnummer 0800-
7767245.
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Langs Vreeswijk op de fiets
Fietsen langs de plaatsen die een 
rol hebben gespeeld in het le-
ven van Cornelis Vreeswijk - dat 
kan sinds kort aan de hand van 
een boekje. Wethouder Annette 
Baerveldt nam vrijdag 26 augus-
tus het eerste exemplaar van de 
fietsroute in ontvangst.

Een groep van zo’n 20 belangstellen-
den nam deel aan de eerste Cornelis 
Vreeswijk fietsroute. Bij strandpa-
viljoen Zuidpier was een tussenstop, 
een plek waar Vreeswijk regelma-

tig graag kwam. Piter Wilkens ont-
haalde de aanwezigen muzikaal met 
in het Fries gezongen teksten van de 
Nederlands/Zweedse troubadour. 

De fietstocht is afwisselend en leidt 
langs verschillende herkenbare pun-
ten in IJmuiden. Het gratis boekje 
is te verkrijgen bij het VVV-agent-
schap in de bibliotheek aan het Du-
dokplein en te downloaden vanaf de 
websites www.toerismevelsen.nl en 
www.ijmuidenaanzee.nl. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Open dag ‘Groene IJmond’
Op zaterdag 8 oktober houdt de 
‘Groene IJmond’ open dag. Ont-
dek het nieuwe groen of doe mee 
aan een activiteit. Noteer de da-
tum vast; het programma komt 
op www.groeneijmond.nl te 
staan. 

Op zaterdag 8 oktober houdt de 
‘Groene IJmond’ van 12.00 tot 16.00 
uur open dag. Alle groengebieden 
vanaf de Lunettenzone in Heems-
kerk, de parken De Duinen (foto), 
Nieuw Westerhout, Vondelkwartier 
en Scheybeeck in Beverwijk tot en 
met het Wijkeroogplantsoen in Vel-
sen-Noord zijn opgeknapt met nieu-
we duinmeren en beken. 

Het geheel is verbonden door nieu-
we fiets- en wandelpaden. De inwo-
ners beschikken nu over een groen-
gebied van formaat met allerlei re-
creatiemogelijkheden om de hoek. 
Het gebied is klaar en dat is reden 
voor een feest. Onder het motto ‘Be-
leef de natuur dichtbij’ is iedereen 
van harte welkom om de open dag te 
bezoeken.

De provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen – samenwerkingspart-
ners in de Groene IJmond – nodigen 
u uit om te komen genieten. Ontdek 
nieuwe plekken of doe mee aan een 
van de vele activiteiten voor jong en 
oud. Alle verenigingen in het gebied 
houden een open dag en er zijn ver-
schillende sportieve- en educatie-
ve activiteiten. Zie ook www.groen-
eijmond.nl.

Landmetingen najaar 2011
Vanaf september 2011 gaan 
landmeters de gemeente Velsen 
opnieuw in kaart brengen. De 
gemeente moet over de meest 
actuele gegevens beschikken om 
haar werk goed te kunnen doen. 
De metingen duren tot het eind 
van dit jaar.

De ambtenaren op het stadhuis heb-
ben zeer gedetailleerd digitaal topo-
grafisch kaartmateriaal van de ge-
meente (schaal 1:500). Zij kennen 
dit materiaal als de GBKV, de Groot-
schalige Basiskaart Velsen. Op deze 
basiskaart staat geografische en ge-
ometrische informatie die belang-
rijk is voor de gemeente Velsen om 
haar beheer- en maatschappelijke 
taken uit te kunnen voeren.

Om deze kaart zo actueel mogelijk 
te houden is het noodzakelijk dat 
er met enige regelmaat (land)me-
tingen worden gedaan. Landmeters 
van het ingenieurs- en adviesbu-
reau RPS uit Leerdam zullen in op-
dracht van de gemeente Velsen de 
actuele terreinsituatie inmeten. Als 
zij daarvoor privéterreinen moeten 
betreden, zullen zij de betreffende 
eigenaren of gebruikers daar toe-
stemming voor vragen. De metin-
gen worden gedaan van september 
tot en met december 2011.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de gemeente Vel-
sen via 14-0255, het nieuwe tele-
foonnummer.

Proef opnieuw verlengd

Huren bij de buren
Als inwoner van Velsen ook een 
woning in Zuid-Kennemerland 
kunnen huren, en andersom – dat 
is de bedoeling van een proef die 
al enige tijd loopt. In afwachting 
van een nieuw te formuleren Vel-
sense Woonvisie is de proef op-
nieuw verlengd. 

Sinds januari 2009 kunnen wo-
ningzoekenden uit Velsen in aan-
merking komen voor een huurwo-
ning in de regio Zuid-Kennemer-
land (Bloemendaal, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Haarlem en 
Heemstede) en andersom. Officieel 
heet dat: openstelling van de huur-
woningmarkt. Aanvankelijk was het 
een proef voor één jaar, maar voor 
een beter inzicht in het effect werd 
de proef al eens verlengd tot augus-
tus 2011. Nu is besloten dat de proef 
doorloopt tot eind 2011/begin 2012. 
De reden daarvoor is dat de gemeen-
te de komende maanden nieuw 

woonbeleid gaat formuleren, wat ge-
baseerd is op de Visie op Velsen 2025 
‘Kennisrijk werken in Velsen’. Op ba-
sis van de woonvisie wordt besloten 
of de huurwoningmarkt open blijft 
of niet.  

Woningzoekenden uit Velsen met 
belangstelling voor een huurwo-
ning in Zuid-Kennemerland kun-
nen zich inschrijven bij Woonser-
vice op www.mijnwoonservice.nl. 
Hier staan ook alle spelregels. Wie 
geen internet heeft, kan zich laten 
inschrijven en informeren bij Woon-
service, Belgiëlaan 63, 2034 AW, 
Haarlem. Voor de deelnemers aan 
de proef die zich al eerder hebben in-
geschreven verandert er niets. Hun 
inschrijving loopt gewoon door. De 
spelregels die voor de proef gelden 
blijven van toepassing. 

Zie ook www.mijnwoonservice.nl of 
www.woneninvelsen.nl.

Evenementen in Velsen
• Dinsdag 6 t/m zondag 11 september: Hiswa te Water
• Zaterdag 10 september: Rabobank Pierloop Velsen
• Zondag 11, 18 en 25 september: Bezoek Forteiland IJmuiden

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden 
tot het bestuurssecretariaat, telefoon 14 0255, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond 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.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.



‘Een avond om nooit te vergeten’

Interview Anneke Van Es
Velsen - ,,Een bezoek aan de 
schouwburg is een echt uitje. En 
dat zo lekker dichtbij”, zegt me-
vrouw Van Es van de gelijknamige 
snackbar om de hoek van de Stads-
schouwburg Velsen. ,,Wij hebben 
helaas niet veel tijd om de schouw-
burg te bezoeken omdat wij zelf tot 
laat aan het werk zijn, maar Tine-
ke Schouten vind ik geweldig. Die 
typetjes en van die verhalen waar-
van je denkt ‘dat heb ik ook meege-
maakt!’” Tineke Schouten’s typetjes 
zijn niet alleen hilarisch, maar ook 
zeer herkenbaar. ,,Je wilt niet we-
ten wat ik hier allemaal langs krijg. 
In 23 jaar komen er heel wat type-
tjes voorbij. Maar ja die kijken ook 
op een bepaalde manier naar jou”, 

lacht de IJmuidense horecadame. 
Snackbar Van Es ontvangt ook veel 
schouwburgbezoekers en artiesten. 
,,Uit het werk nog snel even een pa-
tatje halen. Of een uitgebreider me-
nu met een kopje koffie.” De leuk-
ste herinnering heeft zij aan Her-
man Finkers. ,,Na lang nadenken 
vroeg hij ‘zeg verkopen jullie soms 
ook patat’. Dan lig ik dus helemaal 
dubbel gevouwen van het lachen.”
,,Afgelopen seizoen heb ik Bill Wy-
man gezien in de schouwburg”, 
denkt Anneke van Es terug. ,,Ge-
weldig al die oude rockers op het 
podium. Die overjarige hippies - ‘t 
is bij elkaar zo’n 500 jaar wat op het 
podium staat – bezorgden ons een 
avond om nooit te vergeten. De hele 

zaal ging uit zijn dak op lekkere ou-
de nummer uit de jaren ’60 en ’70. 
Dan wordt een bezoekje aan het 
theater meteen een reünie. Met alle 
mensen van jouw leeftijd. Mensen 
die je nog kent van school of ge-
woon van hier uit de buurt.” 
Voor de liefhebbers van The Stones 
komt de tribute-act ‘Stoned Again’ 
naar Thalia. Liefhebbers van ‘Gou-
den Ouden’ kunnen hun hart opha-
len tijdens ‘British Pop Invasion’ en 
‘Soul of Motown’. 
Voor deze shows waarbij je lekker 
kunt meedansen, is een patatje een 
goede ondergrond om de avond 
mee te starten.,,Dat pas helemaal in 
’t sfeertje. Vroeger als je naar een 
concert ging at je ook nog even 

gauw ergens een patatje. Patat en 
bier horen bij zo’n concert. Staat er 
niet overal waar een concert gege-
ven wordt een patatkraam?” Sta-
concert ‘Stoned Again’, woensdag 
28 september Thalia Theater. In de 
Stadsschouwburg Velsen ‘The best 
of British Pop Invasion’ op dinsdag 
22 november en ‘Soul of Motown’ 
op woensdag 7 maart. Meer infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255–515789.

Regio - Maandagochtend rond 
08.50 uur kwam er een melding 
binnen dat er een ruit was ver-
nield bij een tandheelkundig 
centrum aan de Wagenweg in 
Haarlem. Agenten constateerden 
op de locatie dat de ruit was in-
gegooid. Er is vermoedelijk geen 
sprake geweest van inbraak. De 
vernieling van de ruit heeft er-
gens tussen donderdag 25 en 
maandagochtend 29 augustus 
08.50 uur plaatsgevonden. De 
politie komt er graag achter wie 
deze vernieling gepleegd heeft 
en hoopt daarom dat er mensen 
zijn die iets gezien of gehoord 
hebben. Informatie kan worden 
doorgegeven aan de politie in 
Haarlem via 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen van 
vernieling

Mededelingen
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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 22 augustus tot 
en met 26 augustus 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000564  Duinvlietstraat 8 Velsen-Noord 
  het plaatsen van een nieuwe dakkapel 
 (24/08/2011)
w11.000566  Zwanebloembocht 38 Velserbroek 
  het vergroten van een dakkapel 
 (25/08/2011)
w11.000565  Groenweg 69 IJmuiden 
  het wijzigen van het gebruik 
 (sportschool) en aanpassen voor- en 
 zijgevel (25/08/2011)
w11.000568  Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
 het oprichten van een windturbine 
 WT 1 (26/08/2011)
w11.000567  Velserduinweg 48 IJmuiden 
  melding brandveilig gebruik voor 
 meer dan 5 zelfstandige woningen in 
 een hoofdgebouw (26/08/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000446  Wilhelmina Druckerstraat 33   
 Velserbroek
  het plaatsen van een dakopbouw  
 (01/07/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000470  Van Lenneplaan 16 Driehuis 
  het veranderen en vergroten van de 
 1ste verdieping van een woning 
 (24/08/2011)
w11.000473  Hagelingerweg 70 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een dakopbouw 
 (23/08/2011)
w11.000474  Hagelingerweg 68 B Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een dakopbouw 
 (24/08/2011)
w11.000486  Sparrenstraat 37 IJmuiden 
  het plaatsen van een dakopbouw 
 (25/08/2011)
w11.000492  Parlevinkerstraat 23 Velsen-Noord  
 eventueel te verwijderen asbest
 aanpassing gevel en toevoeging  
 brandcompartimenten en verwijderen 

 asbest (26/08/2011)
w11.000499  Voorplaats 8 Santpoort-Noord 
  het oprichten van een aanbouw aan 
 achtergevel en een dakkapel 
 (26/08/2011)
w11.000514  Molenstraat 13 Santpoort-Noord 
 revisie van de reeds verleende 
 bouwvergunning BP-251-2007, 
 het veranderen en vergroten van een 
 woning (23/08/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van voetbalwedstrijden:

i11.005932  het sportpark Schoonenberg te 
 Velsen Zuid
  diverse Beker-, competitie- en 
 oefenwedstrijden in het speelseizoen 
 2011-2012 (25/08/2011).

De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Drank- 
en Horecawet (DHW) ontheffi  ng verleend voor de 
onderstaande dag en locatie:

i11.007672 Café Bartje Santpoort-Noord
 Jazz op 3 en 4 september 2011 
 (24/08/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.008470 Velsen-Zuid 
 fi lm foto-opnamen 01.09.2011 
 (26/08/2011)
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