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Havenfestival trekt
meer dan 50.000 man

Scandinavia van DFDS Seaways,
het kustvaartuig De Waker, de
mijnenveger De Naaldwijk en
nog veel meer.
Vele bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om
een tochtje door de haven te maken met één van de havensleepboten, de IJmuidense rondvaartboot of de PILOTS loodsboot. De
bemanning van de diverse schepen had er plezier in om de vele
belangstellenden uitleg te geven
over de mogelijkheden van de
verschillende scheepstypen. Ook
tijdens het varen werden de bezoekers door de kapiteins getrakteerd op speciale stukjes stuurmanskunst.

Met straat- en podiumoptredens was er ook op het culturele vlak veel
te beleven (foto: Freek Weber)
IJmuiden aan Zee - Mede dankzij het prachtige weer is het Havenfestival het afgelopen weekend weer een groot succes geworden. Zowel zaterdag als zondag konden duizenden bezoekers
genieten van zowel culturele als
technische manifestaties. Of zoals Jacob Bron, directeur van de
Stadsschouwburg, het uitdruk-
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in deze krant:
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te: ,,Prachtig hoe de havenwereld
mixt met de culturele wereld.’’
Voor de water- en techniekliefhebbers was er, net als voorgaande jaren, een hoop te zien en te
beleven. Van de, met veel liefde
en huisvlijt gebouwde, scheepsmodellen tot het echte grote werk
met, onder andere, de King of
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zondag 7 september:
Aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Kolping boys
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Het Havenfestival lijkt elk jaar
weer meer bezoekers te trekken,
dit jaar waren het er meer dan
50.000, waarbij natuurlijk ook het
prachtige weer van dit weekeinde een positieve bijdrage heeft
geleverd. Maar ook het fantastische aanbod aan culturele en
maritieme manifestaties lijkt elk
jaar groter te worden zodat ook
hier het oude gezegde van toepassing is: ‘voor elck wat wils’.

Te veel op
Velserbroek - De politie heeft
in de nacht van vorige week
donderdag op vrijdag omstreeks 01.00 uur een 28-jarige
Haarlemse automobilist aangehouden. Agenten onderwierpen
de man aan een blaastest. Hij
bleek te veel gedronken te hebben (425 ugl/0,97 promille). Bovendien bleek hij niet over een
rijbewijs te beschikken. Tegen
de man is proces-verbaal opgemaakt.

Brandstichting
uw audiospecialist!

Fax: 0255-518875

IJmuiden - Maandag omstreeks 22.30 uur rook een bewoner van de Gerard Doustraat
een brandlucht. Toen hij op onderzoek ging ontdekte hij dat er
brand was gesticht in zijn papiercontainer die in de poort
achter zijn woning staat. Hij
bluste zelf het brandje en wist
daardoor schade te voorkomen.
Getuigen die iets verdachts
hebben gezien rond dat tijdstip
worden verzocht te bellen met
de politie in IJmuiden via 0900
- 8844.

Clowns bij de loopmat tijdens de verjaardag van De Heerenduinen

Eerste lustrum Zwembad
De Heerenduinen
IJmuiden – Het is alweer vijf jaar
geleden, dat het nieuwe zwembad De Heerenduinen voor het
eerst de deuren opende. Dat
eerste lustrum werd afgelopen
zondag gevierd. Mede door het
mooie weer was hier veel belangstelling voor, er stond een
lange rij voor de kassa.
Er waren clowns die ballonnen
uitdeelden, de kinderen werden
getrakteerd op popcorn en spekkies en ze hadden dikke pret op
de loopmat, die over het buitenbad gespannen was.
,,De tijd is omgevlogen’’, zegt
manager Cor Speelman. ,,Er
is in die vijf jaar veel gebeurd.
Het eerste jaar stonden de kelders blank door een constructiefout en leden we verlies, omdat we niet goed wisten wanneer
we nu wel of niet open moesten
gaan. Soms kwam er geen mens
zwemmen maar dan was er wel
de hele dag personeel aanwezig,
voor niets. Dat gaat nu beter.’’
Twee jaar terug werd de miljoen-

ste bezoeker verwelkomd en er
werden veel nieuwe activiteiten
ontwikkeld. Speelman somt op:
,,Het discozwemmen, het aquajoggen en er werd een nieuwe
lesmethode ontwikkeld voor kinderen met een rugzakje. En dat
allemaal dankzij het personeel,
dat inspeelt op de wensen van
de bezoekers.’’
Er was lange tijd een discussie of het schoolzwemmen nu
wel of niet moest blijven. Gelukkig mocht de schooljeugd blijven komen om zich de zwemkunst eigen te maken. Eerst om
de twee weken, nu zijn de scholen onderverdeeld in groepen en
krijgen ze zwemles in blokken
van steeds zeventien weken. Het
personeel van De Heerenduinen
blijft ondertussen niet stilzitten
en bedenkt steeds weer nieuwe
dingen. Zo zal er achter de glijbaan, waar nu loze ruimte is, een
kruidenbad gerealiseerd worden.
Ook stoombaden staan hoog op
het verlanglijstje. (Carla Zwart)
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Aangenaam

Geboren: Martijn Mats Smit
Zoon van: Anton Smit en Esther
van der Wal
Broer van: Thomas (5)
Geboren op: 6 juli 2008 om
14.31 uur
Geboortegewicht: 3850 gram
Santpoort-Noord – Esther had
een goede zwangerschap. De
verloskundige verwachtte dat de
baby zich eerder aan zou dienen. Uiteindelijk kwam Martijn
negen dagen na de uitgerekende bevallingsdatum. Esther liep
toen al drie dagen met gebroken
vliezen. Van de geplande thuisbevalling kon geen sprake zijn.
De arts wilde geen bevalling op
zondag plannen, zeer tegen de
zin van de verloskundige. Maar
die kwam spontaan op gang, in
de nacht van zaterdag op zondag begonnen de weeën. Die
ochtend gingen Esther en Anton naar het Rode Kruis Ziekenhuis. Na een voorspoedige bevalling werd Martijn die middag
geboren als een zondagskind.
Thomas had bij zijn oma geslapen en samen gingen ze die zondag op verjaarsvisite bij de broer

van Esther. Daar werd op afstand
de stand van zaken bijgehouden,
een bijzonder verjaardagscadeau, een nieuw neefje. Martijn
heeft ook een speciale geboortedatum: 06-07-’08. Twee uur later verplaatste het verjaardagsfeestje zich naar het ziekenhuis
en kwam iedereen Martijn bewonderen.
Martijn moest een nachtje in de
ziekenhuis blijven voor de zekerheid. De gebroken vliezen hadden voor een infectie kunnen
zorgen, dit bleek niet het geval. Esther was op dat moment
de enige kraamvrouw op de afdeling en kon samen met haar
zoon heerlijk bijkomen.
De volgende dag mochten ze
naar huis. Anton had een maand
vrij en Thomas had zomervakantie, een ideale situatie om rustig
met elkaar te genieten en aan de
nieuwe situatie te wennen.
Er kwam een groot kraamfeest,
Anton en Esther hadden hier bewust voor gekozen. Na de geboorte van Thomas bleef de
kraamvisite maanden lang doorgaan, nu was het in één keer
klaar. Doorlopend kraambezoek
zou ook onrustig voor Thomas
zijn.
Het gaat ondertussen prima met
Martijn. Met vijf weken lachte
hij al en volgens Esther heeft hij
echt het geduld van een tweede. Net als zijn broer is hij fysiek
heel sterk, hij tilde al heel snel
zijn hoofd op. Verder is het een
makkelijk kindje, hij gaat overal
mee naar toe.
Thomas is dol op zijn broer en
bijzonder trots op het feit, dat hij
nu de oudste is. Sinds kort gaat
zijn beer niet meer mee naar
school, want, zo zegt hij: ,,Een
grote broer neemt zijn beer niet
mee naar school.’’ (Carla Zwart)

Velsenarij voortaan
vanuit De Dwarsligger
Velsen - Velsenarij, het maandelijkse zondagmiddag TV programma, wordt vanaf dit nieuwe
seizoen opgenomen in buurthuis
de Dwarsligger.
De opname voor de eerste uitzending van dit seizoen, is op
zondag 7 september van 14.00
uur tot 16.00 uur. Publiek, dat
de opname gratis mag bijwonen,
is vanaf 13.30 van harte welkom
in De Dwarsligger, Planetenweg
338 te IJmuiden. De ingang is
aan de achterkant van het gebouw aan de Betelgeuzestraat.
Het wordt weer een uitzending
met uiteenlopende onderwerpen
en muzikale onderbrekingen.

De uitzending van Velsenarij zal
te zien zijn op Seaport TV, op
zondag 14 september van 16.00
tot 17.00 uur. Herhalingen zijn
op maandag 15 september van
19.00 tot 20.00 uur en woensdag 17 september van 19.00 tot
20.00 uur.
Velsenarij geeft mensen, organisaties en verenigingen uit de gemeente Velsen de kans om te laten zien waar ze mee bezig zijn,
waar ze trots op zijn of wat ze
hebben meegemaakt.
Heeft u iets wat leuk is voor het
programma Velsenarij, neem dan
contact op met Leny Ketting via
lenyketting@zonnet.nl

Driehuis - In de Kanaalstraat
in IJmuiden heeft de politie om
14.00 uur een 23-jarige man uit
IJmuiden aangehouden vanwege
vernieling van een autospiegel.
Op de Wolff en Dekenlaan heeft
hij uit frustratie om 13.00 uur de
spiegel van een personenauto
vernield. De man is boos omdat
de verzekering hem niet schadeloos wil stellen naar aanleiding

van een aanrijding in mei dit jaar.
Daarbij was de eigenaar van de
door hem beschadigde auto betrokken.
Ook had hij al eerder de eigenaar
van de personenauto thuis bezocht en gedwongen een andere verklaring bij de verzekeringsmaatschappij af te leggen. Tegen
de verdachte is proces-verbaal
opgemaakt.

IJmuiden - Politieagenten hielden maandag omstreeks 16.30
uur na een melding een 30-jarige Zwanenburger aan. Hij wordt
ervan verdacht kort daarvoor in
de Van Nieuwkoopstraat schennis te hebben gepleegd. Op de
hoek van de Kalverstraat werd
hij alsnog overmeesterd. Hij is na
verhoor heengezonden. Er wordt
proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

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

Editie 8. Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid,
Santpoort-Noord en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Help de dieren
en word collectant
Regio - In de week van 28 september tot en met 4 oktober vindt
de collecteweek van de Dierenbescherming plaats. De vrijwilligersorganisatie die opkomt voor
alle dieren, zoekt nog vele collectanten. In IJmuiden, Driehuis,
Velserbroek, Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid en Velsen-Zuid
is nog een groot tekort aan collectanten. Met enkele uurtjes inzet kunnen collectanten de dieren enorme steun bieden.
Bij de Dierenbescherming komen
jaarlijks vele meldingen van dierenmishandeling en- verwaarlo-

zing binnen. Er is veel geld nodig
om dit dierenleed tegen te gaan.
Dat geldt ook voor de opvang
van vele zwerf- en afstandsdieren in het Kerbert Dierentehuis.
Dieren komen vaak verwaarloosd binnen en hebben de nodige verzorging en medicatie nodig om weer op te knappen, zodat ze weer in een nieuw gezin
herplaatst kunnen worden.
Collectanten kunnen zich opgeven via Mevrouw Thone, telefoon 0251-226174 of via het Kerbert Dierentehuis, telefoon 0255515744.

Collecte Nierstichting
Man speelt voor eigen rechter

Schennispleger
aangehouden

Velsen-Noord - In heel Nederland gaan ruim 75.000 vrijwilligers van de Nierstichting van
14 tot en met 20 september van
deur tot deur tijdens de Nationale Collecteweek.
De Nierstichting bestaat 40 jaar
en grijpt dit jubileumjaar aan om
extra geld in te zamelen voor het
realiseren van doorbraken in het
voorkómen en de behandeling
van nierziekten.
Met dat doel voor ogen zetten
enthousiaste collectanten in Velsen Noord alles op alles om zo

veel mogelijk geld voor de Nierstichting op te halen.
De Nierstichting roept iedereen
op zich via www.nierstichting.nl
als collectant aan te melden en
in de derde week van september met een collectebus voor dit
goede doel op pad te gaan.
Aanmelden kan ook rechtstreeks
bij de collectecoördinator van de
Nierstichting in Velsen Noord:
Christa Terbeek, 0251-272775.
Kijk voor meer informatie op de
website.
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Donderdag 4 september
Filmschuur Haarlem: 19.00:
Mongol: The Untold Story of
Genhis Khan. 19.15: Caos Calmo. 21.30: Estômago. 21.45:
Factory Girl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘There will
be Blood’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30:
Orkater speelt Spica try-out.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Dommelsch zaal: LOS!
met Paullie & Co. van 23.00 tot
04.00 uur. Toegang 5,-, met OV/
Studentenkaart gratis. Vanaf 18
jaar. Café: THEUX en Propeller:
Opening De Hangar. Aanvang
21.30 uur.

Vrijdag 5 september
Filmschuur Haarlem: 16.30:
Il y a Longtemps que je t’aime.
17.00: Estômago. 19.00: Bergmania: een zomer met Monika.
19.15: Caos Calmo. 21.00: Bergmania: Het zevende zegel. 21.30:
Estômago.
SwingSteesjun Feestje: House
Special. Station Haarlem, wachtkamer 2e klasse, perron 3a. Van
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 7,tot 21.00 uur, daarna 9,-.
Postzegelvereniging
Philatelica houdt haar maandelijkse postzegelveiling in het Dienstencentrum, Laan van Berlijn 1
Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘There will be
Blood’. Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten. Excursie start 20.30 uur op Landgoed
Elswout. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden via www.npzk.nl of
023-5411129.
Toneelschuur Haarlem: 20.30:
Orkater speelt Spica try-out.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Technovision
ft. Dave Clarke. 23.00 tot 04.00
uur. Toegang 17,- vanaf 18 jaar.
Café: Subbacultcha! vs. Narrominded. 22.30 uur.

Zaterdag 6 september
Rommelmarkt van 09.00 tot
16.00 uur op het Kennemerplein
in IJmuiden.
Rommelmarkt in buurtcentrum Hof van Eden, Muiderslotweg 222a in Haarlem-Noord.
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Opening winterseizoen SnowPlanet in Spaarnwoude. Om
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16.00 uur is er een wijnproeverij onder begeleiding van Hans
Moolenaar (Wijnkoperij Moolenaar in Bloemendaal).
90-Jarig bestaan Amateurstuinvereniging Eigen Tuin,
Boerhaavelaan 41 Haarlem/
Schalkwijk. Dahliatentoonstelling.
Gezonder door wandelen.
Wandeling start 11.00 uur bij ingang Midden Herenduin, Duin
en Kruidbergerweg in Driehuis
t.h.v. nr. 18.
Kosten 10,-. Aanmelden via www.
npzk.nl of 023-5411129.
Open huis bij het Wijkgezondheidscentrum in Velserbroek.
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Stiltekring op de Breestraat
t.h.v. C&A in Beverwijk van 12.00
tot 12.30 uur.
Dansdemonstratie op de jaarmarkt op de Autoboulevard (Pijlslaan) door ORO. tussen 12.00
en 15.00 uur.
G-Hockey van HC Bloemendaal houdt een open training van
12.15 tot 13.15 uur.
Opgraving Olmen fietsexcursie
start 14.00 uur bij de balie van
duincentrum De Zandwaaier in
Overveen.
Kosten 2,50, 65+ 1,50. Aanmelden www.npzk.nl of 0235411129.
Filmschuur Haarlem: 14.15:
Estômago. 14.30: Het kleine
spookje Laban 3+. 16.30: Il y a
longtemps que je t’aime. 17.00:
Bergmania: De glimlach van
een zomernacht. 19.00: Bergmania: Wilde aardbeien. 19.15: Caos
Calmo. 21.00: Bergmania: het uur
van de wolf. 21.30: Estômago.
‘De Betoverde Waterput’, Poppentheater De Zilveren Maan in
de Aardappelkelder Landgoed
Elswout in Overveen. Aanvang
14.30 uur.
Mode-evenement Hofdames
in Galerie 37 Spaarnestad, Groot
Heiligland 37 in Haarlem. Van
16.30 tot 19.00 uur.
Van 19.00 tot 20.00 uur After Seven.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Masterclass House of Hip
Hop. Aanvang 16.30 uur. Toegang 12,50. Kleine zaal: Sellfish
(cd-presentatie). 20.30 uur. Toegang 6,-. Beiden zalen: Backyard
- Zombie Disco Squad. 22.00
tot 04.00 uur. Toegang 14,-/16,-.
Vanaf 18 jaar.
Ben Ketting (zanger en tv-presentator) in de Immanuelkerk in
Haarlem-Noord. Aanvang 19.00
uur.
SwingSteesjun Dance Classics:
House Special. Station Haarlem, wachtkamer 2e klasse, perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur.
Toegang 7,- tot 21.00 uur, daarna 9,-.
Zanger Humphrey in Café het
Centrum, Kennemerlaan IJmuiden. Er is een aparte rookruimte aanwezig.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Wuivend Graan’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘There will be
Blood’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30:
Orkater speelt Spica try-out.

Zondag 7 september
90-Jarig bestaan Amateurstuinvereniging Eigen Tuin,
Boerhaavelaan 41 Haarlem/
Schalkwijk. Dahliatentoonstelling.
Starzondag in de kerk. Iedereen
die kennis wil maken is welkom
bij de Protestantse Gemeente
Haarlem-Noord en Spaarndam.
De diensten beginnen om 10.00
uur.
Connexxion oldtimermeeting/
creatiefbeurs, Leidsevaart 396
in Haarlem. Van 10.00 tot 16.00
uur.
IVN organiseert een kinderexcursie ‘Op zoek naar de
Herfst’ op Zorgvrij. Vertrek 11.00
uur. Deelname gratis. Aanmelden niet nodig.
Open dag voor bij Saplaza,
Sports & Adventure centrum,
groene oostzijde bij de Veerplas
in recreatiegebied Spaarnwoude. Vanaf 11.00 uur.
Optreden Harmonie Soli bij
Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude. Van 13.00 tot
15.00 uur.
Leden van het conservatorium amsterdam in de het kerkje
De Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur.
Rondleiding over Landgoed
Elswout in Overveen. Start 14.00
uur bij de witte bank achter
het poortgebouw. Aanmelden
niet nodig. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Filmschuur Haarlem: 14.30: het
kleine spookje Laban 3+. 15.00:
Bergmania: Persona. 16.30:
Caos Calmo. 17.00: Bergmania:
Schaamte. 19.00: Mongol: The
Untold Story of Genghis Khan.
19.15: Caos Calmo. 21.30: Estômago. 21.45: Factory Girl.
‘De Verjaardagstaat van het
Paardje’, Poppentheater De Zilveren Maan in de Aardappelkelder Landgoed Elswout in Overveen. Aanvang 14.30 uur.
Kien/bingomiddag bij Stichting
Dock en zorgcentrum Reinalda,
Leonard Springerlaan 1. Aanvang 14.30 uur.
Barocco Locco geeft een concert om 14.30 uur in het Frans
Hals Museum in Haarlem.
Dit concert wordt gecombineerd
met een korte lezing door Anneke van de Bergh, conservator Oude Boekerij en Bijzondere Collecties van de Stadsbibliotheek Haarlem.
Stadsschouwburg Velsen: Lezing schrijver en rasverteller Kader Abdolah. Aanvang 15.00 uur.
Ron Wijngaarden (Ned. Lionel Richie) bij Paviljoen Noordzee, IJmuiden aan Zee. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyerconcert Mother of Pearls. Aanvang 17.00 uur.
Toegang gratis.
Salsamotion
@
Mango’s
Beachbar (End of Summerparty), Barnaart 15 Zandvoort. Van
18.00 tot 23.00 uur.
Gratis proefles door Tonka & André om 18.00 uur. Toegang gratis.

Stilte voor de week begint.
Wandeling start 19.00 uur bij ingang Duin en Kruidberg t.h.v. nr.
74. Kosten 2,50, kinderen/65+
1,50. Aanmelden via 0235411129 of www.npzk.nl.

Maandag 8 september
Inloopochtend Pottraumatische
Dystrofie in het Kennemer Gasthuis, gasthuiszaal locatie Zuid,
Boerhaavelaan 22 Haarlem. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Informatieavond over plannen Fort Benoorden Spaarndam.
Avond vindt plaats in Vila Westend, Westlaan 41 Velserbroek.
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00:
Mongol: The Untold Story of
Genghis Khan. 19.15: Caos Calmo. 21.30: Estômago. 21.45: Factory Girl.
Stichting Vrienden van het
Noord-Hollands Archief organiseert een bijzondere bijeenkomst in de Bakenesserkerk in
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 9 september
Inloopochtend voor rugpatiënten in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Van 10.30 tot 12.30
uur.
Papierinzameling voor de Parnassiaschool in Santpoort.
De container staat van 16.00 tot
16.30 uur en van 18.30 tot 19.30
uur op het grasveld bij de kerk,
Dinkgrevelaan.
Filmschuur Haarlem: 19.00:
Mongol: The Untold Story of
Genghis Khan. 19.15: Caos Calmo. 21.30: Estômago. 21.45: Factory Girl.
Mano Viva volwassenen en kinderen bij Poppentheater De Zilveren Maan. In de Aardappelkelder Landgoed Elswout in Overveen. 19.00 uur.
Avondwandeling door Stadskweektuin, Kleverlaan 9 Haarlem. Aanvang 19.30 uur. Kosten
2,50.
Informatiebijeenkomst over
borderline in de Stadsbibliotheek
Haarlem, Gasthuisstraat 32 Haarlem. Van 19.30 tot 22.00 uur.
Lezing over hooggevoelige,
sensitieve kinderen bij steunpunt voor ouderen, Oosten de
Bruijnstraat 60 Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘We hebben een/het boek (niet)
gelezen. 20.30: Orkater speelt
Spica try-out.
Stadsorgelconcert met Jos van
der Kooy in de Grote of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt Haarlem.
Aanvang 20.15 uur.
Relatiekomedie ‘Apen’ in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
‘Gijsbreght van Aemstel’ in de
Ruïne van Brederode. Aanvang
20.30 uur. Toegang 19,50.
Info: www.stadsschouwburgvelsen.nl. Tot en met 13 september.

Woensdag 10 september

Parkinson inloopmiddag in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Tussen 14.00 en 15.00 uur.
Verrukkelijke vruchten. Wandeling start om 14.00 uur bij informatiepaneel ingang Bleek enBerg, Bergweg in Bloemendaal.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden via www.npzk.nl of
023-5411129.
Filmschuur Haarlem: 14.30:
Het kleine spookje Laban 3+.
14.45: Caos Calmo. 16.30: Il y a
longtemps que je t’aime. 17.00:
Estômago. 19.00: Mongol: The
Untold Story of Genghis Khan.
19.15: Caos Calmo. 21.30: Estômago. 21.45: Factory Girl.
Mano Viva volwassenen en kinderen bij Poppentheater De Zilveren Maan.
In de Aardappelkelder Landgoed
Elswout in Overveen. 15.00 en
19.00 uur.
Papierinzameling voor de Parnassiaschool in Santpoort.
De container staat van 18.30 tot
19.30 uur op het grasveld bij de
kerk, Dinkgrevelaan.
Jamsessie in de Halve Maan,
Hagelingerweg 36 SantpoortNoord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Toegang gratis.
Paranormale avond in de
Droomfabriek, Floresstraat 14
Haarlem-Noord. Van 20.00 tot
2.200 uur. Toegang 7,50.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘We hebben een/het boek (niet)
gelezen. 20.30: Orkater speelt
Spica première.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: De Bloeiende Maagden speelt Donkey God de La
Mancha. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Het Ampzing Genootschap
De Broodkast. 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 11 september
Informatiestand voor slechtziende in het Spaarne Ziekenhuis. Tussen 09.00 en 12.30 uur.
Inloopochtend voor kankerpatiënten in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Voorlichtingsmiddag dialyse in
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Mano Viva volwassenen en kinderen bij Poppentheater De Zilveren Maan.
In de Aardappelkelder Landgoed
Elswout in Overveen. 19.00 uur.
Stadsgesprek autoluwe binnenstad om 20.00 uur in de Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘We hebben een/het boek (niet)
gelezen. 20.30: Vallende Ster.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: De Bloeiende Maagden speelt Donkey God de La
Mancha.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: LOS! met Paullie & Co. van 23.00 tot 04.00 uur.
Toegang 5,-, met OV/Studentenkaart gratis. Vanaf 18 jaar.
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Maatschappelijk
jaarverslag Corus
Velsen - Het maatschappelijk
jaarverslag van Corus in IJmuiden dat deze week is verschenen, heeft als thema‚ ‘Op weg
naar schoon en zuinig’. Het bedrijf benadrukt hiermee zijn ambities en activiteiten op het gebied van milieu, energie en klimaat. Het verslag geeft daarnaast ook inzicht in de strategie
en prestaties op het gebied van
de zorg voor medewerkers en de
wijze waarop het bedrijf betrokken is bij de samenleving en de
omgeving. Omdat duurzaam ondernemen voor Corus verschillende aspecten omvat, worden
veel onderwerpen in het verslag
belicht.
De veiligheid en gezondheid van
medewerkers zijn topprioriteiten
voor Corus. Het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren daalde van 1,73 in
2006 naar 1,69 in 2007. Het ziekteverzuim steeg daarentegen van
4,8 procent in 2006 naar 5,1 procent in 2007. In 2007 heeft Corus
het Vitaliteitcentrum geopend
om de medewerkers in elke levensfase gezond, vitaal en gemotiveerd te houden.
Corus werkt continu aan het verbeteren van het leefklimaat in
de omgeving. Ondanks deze inspanningen zijn er in 2007 meer
klachten ontvangen dan in 2006.
Het grootste deel hiervan betreft
geur; hiernaar loopt inmiddels
uitgebreid onderzoek. Verder is
het staalbedrijf in 2008 met een
nieuwe klachtenafhandeling begonnen, waarbij medewerkers
van de productieafdelingen op
huisbezoek gaan om ter plekke klachten te inventariseren en
naar Corus door te spelen.
De emissies van een aantal
luchtzijdige componenten zijn
achtergebleven bij de verwachtingen. Groot onderhoud in 2007
aan de Hoge Druk Wasser van

de Sinterfabriek zorgde voor een
eenmalige verhoging van een
aantal emissies. In de aan Corus verleende revisievergunning
zijn reeds maatregelen opgenomen die tot een verdere verbetering van de milieuperformance
voor bijvoorbeeld de emissie van
fijn stof moeten leiden.
Het operationeel resultaat steeg
van 515 miljoen euro in 2006
naar 696 miljoen euro in 2007.
Door de reparatie van Hoogoven
7 was er in 2006 sprake van een
verminderd productieniveau. In
2007 is het productievolume hersteld: de staalproductie steeg
van 6,4 miljoen ton in 2006 naar
7,4 miljoen ton in 2007.
Op energiegebied behoort Corus
in IJmuiden tot de wereldtop van
de staalbedrijven. Nieuwe initiatieven worden voorbereid om
dit in de toekomst vast te houden en waar mogelijk verder te
verbeteren. Het gebruik van innovatieve staalproducten, zoals
hoge sterkte stalen die lichtere auto’s mogelijk maken, biedt
kansen om verdere energie- en
milieubesparingen te realiseren.
Er is hard gewerkt aan de bouw
van de nieuwe dompelverzinklijn
(DVL3) en de nieuwe koudwalsinstallatie (KW22) die deze duurzame producten kunnen maken.
Het bedrijf heeft moderne installaties, gebaseerd op de best beschikbare techniek.
Het personeelsvervoer van Corus
waar dagelijks bijna 3000 medewerkers gebruik van maken is
niet alleen veilig en praktisch,
maar ook duurzaam. Hiermee
worden per jaar veertig miljoen
reizigerskilometers bespaard.
Het maatschappelijk jaarverslag
is te downloaden op www.corus.nl. Indien u prijsstelt op een
gedrukt exemplaar, kunt u deze
aanvragen via supportdeskcpa@
corusgroup.com.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 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 ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284. 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 Zieken-

huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): 023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
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.wonenplusvelsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

HOV tussen Haarlem
en IJmuiden
Helden en Ridders
in het zand

IJmuiden aan Zee – Helemaal links staat Lily Vo. Samen met dit
team vrijwilligers organiseert zij zaterdag 6 september het feest ‘Helden en Ridders’, dat vanaf 13.00 uur voor paviljoen Noordzee plaats
gaat vinden. Diverse sportkampioenen geven hier demonstraties. Er
zijn spelletjes voor kinderen en het festijn wordt afgesloten met een
gratis kindermenu.

IJmuiden - Na het grote succes van de Zuidtangent tussen
Haarlem en Amsterdam-ZO via
Schiphol, willen nu de provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen ook een Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) aanleggen tussen IJmuiden en Haarlem
en hiermee aan te sluiten op het
regionale netwerk in de noordvleugel van de Randstad.
Onlangs heeft het college van
B&W van Velsen een drietal tracés uitgewerkt voor het toekomstige stuk HOV tussen HaarlemNoord en IJmuiden. Dat zijn de

volgende:
Variant 0+, Het opwaarderen van
het huidige tracé. Variant 1, De
bus door Driehuis en de auto’s
over de oude spoorlijn en vervolgens aantakken op de Santpoortse dreef, waarbij het bestaande spoor via een tunnel gepasseerd wordt. Variant 2, Idem
als variant 1, echter in deze variant gaat de bus over de oude
spoorlijn en de auto’s door Driehuis. In een nota van het college
van B&W van Velsen aan de gemeenteraad schrijft het college
dat de provincie Noord-Holland

een voorkeur zou hebben uitgesproken voor variant 2 en dat
de provincie vrijwel de volledige
kosten voor de aanleg van variant 2 voor haar rekening neemt.
Tevens zegt het college dat de
provincie geen financiële bijdrage zal beschikbaar stellen indien
de raad voor variant 1 kiest.
Statenlid
Gohdar
Massom
(PvdA), die plaatsvervanger
voorzitter is van de provinciale statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Noord-Holland, ontkent dat de provincie
een voorkeur hebben uitgesproken voor één van de varianten.
Hij zal in de commissievergadering Wegen, Verkeer en Vervoer
(WVV) van 1 september vragen
hierover stellen aan gedeputeerde staten.
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Ouderennieuws

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Dagtocht op donderdag 18 september: via het Gooi naar de
Utrechtse heuvelrug met koffie
en gebak, bezoek kaasboerderij, met lunch. Opstappen Santpoort-Zuid, Noord en Hofstede.
Kosten 32 euro. Info: Lydia van
der Tuin, 023-5381221 of e-mail:
l.vandertuin@versatel.nl
ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig verzorgde reis met MS Prinses Juliana over de Moezel en de
Rijn. Van IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25
oktober. Er zijn nog enkele plaatsen. Inlichtingen: 06-22197237.
ABC/WAO,
Kromhoutstraat
IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden
zijn op de maandag: Schilderen
en hout bewerking, op de dinsdag: diverse computercursussen,
‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken, tiffany zowel ’s middags
als ’s avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor mensen met een beperking, darten en hout bewerking,
en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en
hout bewerking.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650.
Open tafel. Kookenthousiastelingen gevraagd voor de open
tafels. U kunt contact opnemen
met Gerard Schol van het wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag,
woensdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieuwe leden voor de stoelgymnastiek, Country Line Dance en de
internetcursus. Voor informatie
en kunt u contact opnemen met
het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een
nieuwe Dartclub starten op de
vrijdagmiddagen van 14.15 tot
16.30 uur. 55plussers kunnen
zich hiervoor opgeven. Kosten
15,- per seizoen. Internetcursus voor senioren op 3 maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3
middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en
12.00 uur. U moet hiervoor een
afspraak maken bij De Delta,
Rijnstraat 2 of bel 0255-533885
(ouderentelefoon).
De allochtone medemens kan op

donderdagochtend van 09.00 tot
10.30 uur terecht.
Elke laatste woensdagmiddag
van de maand inloopspreekuur
tussen 13.30 en 15.00 uur voor
bijstand met ambtenaar Aad
Wanmaker.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Maandag 6 oktober gaat de internetcursus van start. De cursus
wordt gegeven op de maandagof de vrijdagochtend, van 09.30
tot 11.30 uur en bestaat uit 3 dagen.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en
feestdagen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De
kosten bedragen 2,40 euro per
keer. Gaarne wel even vooraf
aan melden bij de receptie of het
restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden.
Een driegangenmaaltijd met
verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Donderdag 9 september. Opgeven donderdag 4
september. Kosten ,5,-. Voor de
open tafel op vrijdag 19 september kunt u zich maandag 11 september opgeven.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Expositie van mevrouw Slotboom en mevrouw Zant. . Dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot
16.30 uur. Toegang gratis.
Kids en Respect zondag 7 september om 10.30 uur. Kosten 1,-.
Nazomer kienavond vrijdag 12
september. Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 3,30 (incl. kopje koffie
en twee kienronden) vanaf 25
augustus verkrijgbaar.
Optreden Kassian, vrijdag 19
september om 19.30 uur. Kaarten 2,50 vanaf 1 september verkrijgbaar.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Delta Zangers. Woensdag 10
september. Aanvang 14.30 uur.
Menu van de dag: Shoarma
met aardappelschijfjes en rauwkost. Donderdag 11 september.
Aanvang 12.30 uur.
Zondag 14 september demonstratie streetdance door Battle
Cry Jeugd. Aanvang 15.00 uur.
Modeshow en hoedenparade. Dinsdag 16 september om
14.30 uur.
Creatieve middag Fimokralen
maken. Op woensdag 17 september om 14.30 uur. Om 12.30
uur menu van de dag: stamppot
Engeltjes in het gras.

Menu van de dag: Chilli Concarneschotel met rauwkost.
Donderdag 25 september om
12.30 uur. Van 15.00 tot 17.00 uur
afscheid Cas van Veen.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel start 12 september
van 12.30 tot 13.30. Kosten 4,50.
Info: 0255-520960.
Schakers gezocht voor senioren
op donderdagmiddag. Informatie
023-5375867.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,.Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms Tel 023-5384997 0617044490
Opening
verenigingsjaar
(dinsdag 7 oktober) naar Bolsward. Dit is in de eerste plaats
voor leden van KBO. Om 11.15
uur is de viering met Fons Captijn, na deze dienst kunt u de
kerk bekijken.
U brengt en bezoek aan Museumdorp Allingwier. Als afsluiting
een 3-gangen diner in Wognum.
Kosten 45,50.

Bijtgrage honden
van de straat
Santpoort - Een 49-jarige bewoonster van de Kerkerinklaan
belde vorige week woensdag
rond 09.15 uur de politie met de
melding dat twee honden haar
konijnen hadden doodgebeten
in haar achtertuin. De vrouw
had de honden vastgehouden.
Gewaarschuwde agenten hebben de honden in beslag genomen en een onderzoek ingesteld
naar de eigenaar. De vermoedelijke eigenaar van de honden is
gevonden. Hij is uitgenodigd op
het bureau voor het afleggen
van een verklaring. De honden
zijn ondergebracht in een asiel.
De afgelopen weken hebben er
in (de omgeving van) SantpoortNoord negen soortgelijke incidenten voorgedaan. De politie
hoopt met het aantreffen van deze honden dat er een einde aan
de reeks incidenten is gekomen.

Soli tijdens het buitenconcert in Velserduin

Kinderexcursie IVN
en Soli bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 7
september gaan natuur en muziek hand in hand op informatieboerderij Zorgvrij in het recreatiegebied Spaarnwoude.
’s Morgens is er van 11.00 tot
12.15 uur in het kader van de
Groene Maand een leuke kinderexcursie . Leden van IVN nemen de kinderen mee voor een
wandeling over het Natuurpad in
het recreatiegebied Spaarnwoude. Tijdens de excursie krijgen de
kinderen informatie over de natuur, de plantjes en de beestjes
die ze onderweg tegenkomen.
Als onderdeel van de excursie wordt een bezoek gebracht
aan de weertuin en het insectenhotel. In de weertuin staan
verschillende
weerinstrumenten, zoals een regenmeter, windmeter, barometer en thermometer. Hiermee kunnen de kinderen
meer te weten komen over het
weer. In de weertuin staat een
insectenhotel. Hier nestelen de

insecten die in de weertuin voorkomen. De excursie is kosteloos,
om 11.00 uur verzamelen op het
erf bij de boerderij.
Ieder weekend kunnen kinderen bij de balie een vragenformulier over de weertuin ophalen.
Als de vragen goed worden beantwoord ligt er een kleine verassing klaar.
’s Middags treedt het harmonieorkest van Soli op bij boerderij
Zorgvrij in het recreatiegebied
Spaarnwoude. Het orkest telt 65
leden en speelt van klassiek tot
swingende pop. Op het programma staan o.a. het duet uit de Parelvissers, muziek van Gershwin, een zeemans medley en de
brandweermars. De muziek is
bestemd voor jong en oud. Het
gratis optreden is van 13.00 tot
15.00 uur. Bij goed weer speelt
het orkest op het erf en anders
in de boerderij. Boerderij Zorgvrij
ligt aan de Genieweg 50 in het
recreatiegebied Spaarnwoude.

Nieuws uit de huizen De
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur

Open dag op zaterdag 6 september van 13.00 tot 16.00 uur. Er is
dan uitgebreide informatie over alle cursussen en de gelegenheid
voor inschrijvingen.
Jazzdance for Kids op donderdag van 16.00 tot 16.50 uur voor
4 tot 6-jarigen, van 17.00 tot 17.50 uur voor 7 tot 10-jarigen en van
18.00 tot 18.50 uur voor 11 tot 13-jarigen. Kosten 23 euro voor 10
lessen.
Mandala en geboortemandala tekenen. Cursus wordt gegeven
op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten 42,50 euro excl.
materiaal voor 10 lessen.

Geen krant gehad?

De
Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Nieuws voor
de schoter?

Bel 0255-533900

Kinderactiviteiten van start. Jazzballet, maandag van 15.45 tot
16.45 uur. peutergym, donderdag van 10.00 tot 11.00 uur, kleutergym woensdag van 13.30 tot 14.30 uur, knutselclub Creatieve Handen, woensdag van 13.30 tot 15.30 uur, street- en videoclipdance,
donderdag van 17.00 tot 18.00 uur.

info@deschoter.nl

De
Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Nieuws
de19.30schoter?
Vrijdansen
zaterdag 6voor
september van
tot 24.00 uur. Kosten
2,50 euro, incl. hapjes.
info@deschoter.nl
De
Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon
023-5388830
Inloop/opvang bij MamaMia vanaf dinsdag 9 september. De inloop/opvang-ochtenden zijn op dinsdag, woensdag en donderdag
in de grote zaal van het Polderhuis.
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Kinderen veilig naar school
Santpoort-Noord - Geruime tijd leeft bij het wijkplatform
Santpoort-Noord de wens om te
komen tot een verkeersplan voor
de woonkern.
Nu de scholen weer begonnen
zijn hebben zij een eerste aanzet
gemaakt voor een dergelijk plan,
met als motto: ‘Iedereen veilig
van en naar school’.
Het idee is om een aantal groene routes door Santpoort-Noord
te creëren die aan de volgende

eisen voldoen:
Herkenbaar voor automobilisten
en veilig voor fietsende kinderen.
De knelpunten moeten worden
weggenomen zodat ouders hun
kinderen veilig naar school laten
fietsen, hierdoor neemt het halen
en brengen met de auto af.
Voor dit plan is een breed draagvlak nodig, hiervoor is contact
gezocht met beide basisscholen.
Om dit plan te kunnen laten werken moet er een breed draagvlak

zijn. Hiertoe heeft het wijkplatform reeds contact gezocht met
de beide basisscholen.
Het wijkplatform vraagt aan de
bewoners, wat zij als onveilige
plekken ervaren.
Reacties naar: santpoort-noord@
hotmail.com of sturen naar wijkplatform Santpoort-Noord, Patriciuslaan 12, 2071 TL SantpoortNoord. Als dit plan volledig uitgewerkt is zal het worden aangeboden aan de politiek met de
wens besluitvorming voor te bereiden om tot uitvoer te komen.

Korting op de eerste behandeling

Nieuwe praktijk natuurgeneeskundig therapeute

Regio - Ingeborg Engelsma, afkomstig uit de verzorging en gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeute, heeft sinds twee
maanden in de Swaluestraat 3
te Zandvoort een praktijk, waar
u voor verschillende diensten en
adviezen terecht kunt.
ngelsma: “Klachten en blokkades komen vaak voort uit een
bepaalde levensstijl en gezondheidstoestand. Veel voorkomende klachten zijn slapeloosheid, depressies, burn-out, astma, zelfs kinderloosheid en 70%
van de klachten vindt zijn oorzaak in een verkeerde darmfunctie. De darmen staan namelijk in verbinding met het centrale zenuwstelsel en ongezonde factoren kunnen de oorzaak
zijn van niet goed functioneren-

de darmen. Hierdoor hopen in de
plooien van de darmen afvalstoffen zich op, die leiden tot de vorming van schadelijke gifstoffen.
Ik geef dan voedingsadviezen,
maar vooral effectief is colon hydrotherapie, of te wel een hoge
darmspoeling.” In Delft heeft zij
hiervoor een Amerikaanse Hboopleiding gevolgd (in dat land
is deze therapie een ‘hype’ en
wordt door veel bekende artiesten gevolgd). De behandeling
is beslist niet te vergelijken met
een klysma, die enige jaren geleden vooral bekendheid heeft gekregen door de spraakmakende
televisie-uitzendingen van Patty Brard!
Wat houdt een darmspoeling in?
“Het reinigen van de dikke darm
en het ontgiften van het bloed

Ingeborg Engelsma
Natuurgeneeskundig therapeute
Swaluestraat 3 • 2042 KA Zandvoort • Tel. 06-51272174 of 023-5746725

Met deze bon

10opeuro
korting
uw eerste behandeling

staat centraal. Door de arm te
vullen met gezuiverd water worden vastzittende, aangekoekte
afvalstoffen verwijderd. Zodoende komen er aanzienlijk minder
gifstoffen in de bloedbaan terecht, waardoor o.a. lever, nieren, huid en longen sterk ontlast worden”, aldus Ingeborg.
De eerste behandeling, inclusief
een intake gesprek, duurt ongeveer anderhalf uur en eventuele
vervolgbehandelingen (aangeraden wordt voor het beste resultaat gedurende vier weken 1x
per week een spoeling te laten
doen) 45 minuten. Voor en tijdens de spoeling worden speciale massagetechnieken toegepast.
Hoe gaat het verder in zijn werk?
Er wordt gebruik gemaakt van de
Hydromat, een gesloten systeem
waarbij geen geur vrijkomt, en
is voorzien van een kijkglas, zodat bekeken kan worden hoe de
zogeheten ‘slakken’ uit de darm
verdwijnen. Via een canule wordt
er warm water (38 gr. Celsius)
heel langzaam in het lichaam
aangebracht, waarna gedurende
zes seconden onder een bepaalde druk het gezuiverde water het
lichaam wordt ingevoerd, waarna men even rust krijgt. Deze
procedure wordt een aantal malen herhaald, waarbij de aangekoekte ontlasting via de afvoerslang in het riool verdwijnt. Een
zeer goede beschrijving van dit
proces is te vinden op haar uitgebreide website: www.natuurgeneeskracht.nl
Waarvoor kunt u nog meer bij Ingeborg Engelsma terecht? Doordat zij beschikt over mediamieke gaven kan zij haar energie
afstemmen op die van een ander. Naast gal- en leverreiniging
biedt zij gesprekstherapie (vooral relatieproblematiek), rouwverwerking, Guasha therapie, readings, en hotstone en kruidenstempel massages. Duidelijk een
aanvulling op de reguliere gezondheidszorg!
Swaluestraat 3, 2042 KA Zandvoort, 06-51272174 of 0235746725. www.ingeborgengelsma@planet.nl

De wethouders krijgen de poster overhandigd

Gratis theater, muziek en film

Mooi weer in Oud-IJmuiden
IJmuiden - De eerste sloopwerkzaamheden in Oud-IJmuiden zijn begonnen, op 15 september gaan die officieel van
start. Het gedeelte achter de
Oranjestraat gaat plaats maken
voor nieuwbouw. In maart 2009
wordt begonnen met de sloop
van de Oranjestraat. De bewoners zullen dus een tijd lang
overlast ondervinden van de
sloop en nieuwbouw. Ook moeten zij (tijdelijk) verhuizen, soms
niet van harte, omdat zij hun woning, waaraan zij gehecht waren,
moeten verlaten. Om een gebaar
naar de bewoners te maken is
besloten tot een gratis culturele week van zaterdag 13 tot en
met zondag 21 september. Vorige week donderdag werd door
de betrokken partijen in hotel
Augusta de plannen gepresenteerd, onder de titel: ‘Mooi weer
in Oud-IJmuiden’. Tegenover het
hotel, in het plantsoen aan de
Oranjestraat, zal een groot podium komen te staan. Daar zullen verschillende gratis optredens plaatsvinden. Er zal onder
andere Ierse folkmuziek, Griekse ballades en Argentijnse en
Mexicaanse muziek klinken. Er
is straat- en kindertheater en er
zal een openluchtbioscoop zijn,
waar naast onder andere ‘ABBA:
The Movie ook historische filmbeelden van het oude IJmuiden
te zien zullen zijn. De week loopt
over in het Cultuurweekend. Bewoners kunnen voor zaterdag
20 september gratis kaarten be-

stellen voor Wipneus & Pim en
de Loco Loco Disco Show in het
Thalia Theater. De week is vooral
bedoeld als gebaar naar de bewoners van Oud-IJmuiden, maar
verder is iedereen er welkom. Jacob Bron, directeur van de Stadsschouwburg en zelf inwoner van
Oud-IJmuiden, bedacht het plan
en stapte er mee naar de wethouders AnneMieke Korf (bouw)
en Margo Bokking (cultuur). Die
waren enthousiast, maar: er was
geen geld. Gelukkig bleek het
Bouwfonds, dat de programmering van de schouwburg in het
Thalia Theater sponsort, bereid
om ook dit project te sponsoren, samen met de wooncorporaties AWV Eigen Haard en Woningbedrijf. En nu ligt er een programma, waar alle betrokkenen
heel blij mee zijn. Eén onderdeel
bleef liggen: het theaterstuk ‘Buren’ dat opgevoerd zou worden
vanaf de balkons van leegstaande flats. ,,De politie is de politie
en de brandweer is de brandweer, op korte termijn kregen we
daar geen vergunning voor’’, zegt
Ben Vos van het Bouwfonds.
,,Maar dit plan is te leuk om te
laten liggen, we poetsen het niet
weg maar het ligt nog in het verschiet’’, aldus Jacob Bron. Het is
de bedoeling, dat er volgend jaar
weer een dergelijk project wordt
georganiseerd.
Meer informatie over de culturele week: www.oudijmuiden.nl en
www.stadsschouwburg.nl (Carla Zwart)

Eerste jamsessie
in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag
10 september van 20.00 uur tot
23.00 uur begint het nieuwe jamsessie-seizoen in Muziekcafé De
Halve Maan. Dit wordt de derde
jaargang met het vaste sessieteam: Marcel Selier-zang/drums,
Rafael Fernandez-bas, Robin van
Rijswijk-gitaar, Michael van Baekel-toetsen en Bas Kors-gitaar.
Tom Makkes regelt weer het ge-

luid. Iedereen is weer van harte
welkom, Lany en Anne zorgen
weer voor de gastvrijheid. Neem
wel je eigen instrument mee en
als het kan, meld je van te voren
aan in verband met het ruime
aanbod van muzikanten via tonhelwes@quicknet.nl. Muziekcafé
De Halve Maan is te vinden aan
Hagelingerweg 36 te SantpoortNoord. De toegang is vrij.
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Saplaza bij
Kennemer
Business

De fietsploeg van Schipper Kozijnen in hun nieuwe tenue

Schipper Kozijnen
sponsort fietskleding
Regio - Een gezond bedrijf heeft
gezonde medewerkers nodig.
En het is alom bekend dat sporten goed is voor de gezondheid.
Maar, sporten kost ook geld.
Daarom biedt Schipper Kozijnen, in samenwerking met fitnesscentra, haar medewerkers
al weer enige jaren de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan
bedrijfsfitness.
Met het sponsoren van fietskleding is onlangs weer een grote groep medewerkers ondersteund in het uitvoeren van hun
sport. Op zaterdag 23 augustus
vertrok vanaf de showroom op
bedrijventerein de Veken in Opmeer, een wielerploeg van bij-

na 20 mensen in Schipper Kozijnen tenue, om aan de eerste
Schipper Kozijnen wielerklassieker te beginnen. Deze voerde de
wielrenners door het prachtige
Westfriese landschap. Naarmate de tour vorderde en de ploeg
aan de tweede etappe begon,
ontstonden langzaam de bijtende kuiten en begon de vermoeidheid toe te slaan. Door de laatste
kilometers goed kop over kop te
rijden hebben allen de tour volbracht.
Naast ondersteuning van de eigen medewerkers worden, in de
regio’s waar een Schipper Kozijnen vestiging is, ook diverse
sportverenigingen door het bedrijf gesponsord.

SnowPlanet opent het
winterseizoen spectaculair
Velsen-Zuid - Tijdens het weekend van 6 en 7 september opent
de indoor piste in Spaarnwoude
de deuren voor het publiek voor
een spectaculaire start van het
winterseizoen.
Bezoekers krijgen de gelegenheid om tijdens dit weekend een
gratis proefles skiën of snowboarden te volgen; de doorgewinterde sporter kan gaan ‘telemarken’ of ‘snowbiken’. Tevens
vinden er demonstraties van de
ski- en snowboardclubs plaats,
die het publiek kennis laten maken met het freestylen en slalommen. Een goede voorbereiding is het halve werk; dit geldt
ook voor de wintersport! Elk jaar
boeken duizenden mensen lessen om te leren skiën/snowboarden of om de techniek te verbeteren. Tijdens het openingsweekend wordt een aantrekkelijke vroegboekkorting gegeven.
Naast alle sneeuwpret is er op
zaterdag 6 september om 16.00
uur een wijnproeverij onder begeleiding van Hans Moolenaar
(Wijnkoperij Moolenaar in Bloemendaal), vergezeld van heerlijke culinaire hapjes verzorgd
door het à la carte restaurant
The Lodge. Rond de klok van

vijf uur zal, net als in Oostenrijk,
de après-ski los barsten met live
muziek in het après-ski café Rudi’s. Dit is maar een kleine greep
uit het totale programma: kijk
voor een volledig overzicht op
www.snowplanet.nl.
SnowPlanet heeft The SnowPlanet Store in eigen beheer genomen en is nu trotse eigenaar van de grootste in wintersport gespecialiseerde winkel
in Noord-Holland. In deze ‘super-store’ van 340 vierkante meter zijn alle toonaangevende skien snowboardmerken vertegenwoordigd en is alles op het gebied van sport en mode vinden.
Om dit feit groots te vieren ontvangen bezoekers op 6 en 7 september kortingen vanaf 15 procent op de gehele collectie (ook
de nieuwe collectie).
Inschrijvingen voor proeflessen,
wijnproeverij, etcetra via www.
snowplanet.nl of bel naar de receptie, 0255-545848. In het winterseizoen (1 september tot
en met 29 april) is de piste van
SnowPlanet dagelijks geopend
van 09.00 tot 23.00 uur, waarna u nog gezellig een drankje kunt drinken. De keuken sluit
om 21.30 uur.

Haarlem - Het nieuwe Saplaza
in Haarlem heeft zich als 200ste
partner bij Kennemer Business
Media aangesloten. Daarmee
gaat Saplaza proactief participeren in de professionele mediaen netwerkdiensten voor bedrijven en organisaties in Haarlem
en de wijde omgeving. Directeur
Rob Wieleman over de samenwerking: ,,Voor Kennemer Business Media is het behalen van
het 200ste bedrijf dat media- en
netwerksamenwerking met ons
aangaat absoluut een mijlpaal.
Bedrijven, maar ook non-profitorganisaties, kiezen uit het enorme aanbod van media en netwerkclubs steeds vaker voor ons
pakket van zakenmedia en zakenevenementen. Met Saplaza zijn
wij natuurlijk erg blij. Het is een
gloednieuw en ambitieus bedrijf onder leiding van de superenthousiaste Theo Bakkum. Wij
gaan hen graag ondersteunen in
de zakelijke markt. De Jaarlunch
2008 van alle partners van onze
internetportal vindt trouwens op
22 september plaats in Saplaza.”
Saplaza is het nieuwe Sports &
Adventure centrum aan de groene oostzijde van Haarlem bij
de Veerplas in recreatiegebied
Spaarnwoude. Het is een verrassende plek met een prachtig strandrestaurant en geweldige evenemententerreinen. Saplaza biedt verschillende activiteiten aan. Voor jong & oud, samen of alleen, voor iedereen is
er de mogelijkheid om te genieten, te sporten, te ontdekken, te
ontspannen en te beleven. Sinds
begin juli is het strandrestaurant
met terras aan het water open
voor particulieren en voor de
zakenmarkt voor ontbijt, lunch,
brunch & diner, bijeenkomsten
en evenementen. Er is zelfs een
speciale businesslounge met internet en audiovisuele apparatuur. De verdere ontwikkelingen
en de groei van het leisurecentrum is te volgen op de website.
Meer informatie via 023-5511131
of www.saplaza.nl.

‘Lekker Lezen’
bij Het Anker
Velserbroek - Vrijdag 29 augustus was het op basisschool
Het Anker ‘Lekker Lezen’-middag. Kinderen hadden een kussen en hun favoriete boek meegenomen, zodat ze lekker konden lezen.
Daarnaast was er in de hal een
boekenmarkt. Iedereen kon hier
oude, uitgelezen boeken verkopen en nieuwe aanschaffen.
Jong en oud scharrelde tussen
de grote hoeveelheid boeken
en veel mensen gingen met een
grote stapel boeken naar huis:
weer ‘Lekker lezen!’

Monique van Duin in haar salon

De gezonde weg
naar schoonheid
Velserbroek - Monique van
Duin is een hele nieuwe weg ingeslagen met haar salon, die zij
sinds kort gestart is in de Velserbroek. Salon Beau Qi, wat
mooie levensenergie betekent,
is meer een gezondheidssalon
dan een schoonheidssalon. In de
salon houdt Monique zich vooral bezig met ontzuren, ontgiften
en ontslakken. ,,Verzuring van
het lichaam is vaak de oorzaak
van veel ziektes en klachten zoals overgewicht, cellulite, acné,
rimpels en dergelijke. Dus als je
het lichaam gaat ontzuren worden veel klachten minder. Ontzuren is ook de basis om bij welke
schoonheidsbehandeling of afslankkuur dan ook, blijvend resultaat te krijgen. Vandaar dat bij
Beau Qi een ontzuringsprogramma altijd bij een behandeling is
inbegrepen”, aldus Monique.
Monique begon twee jaar geleden de opleiding Chinese Gezondheidskunde. Deze kennis
én de kennis die zij al had als
schoonheidsspecialiste
resulteert in een prachtig concept.
“Beau Qi werkt als één van de
eerste in Nederland met No
Cream Cosmetics. Dit concept
is gebaseerd op een combinatie van de Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCM) en geavanceerde
computertechnologie.
Met deze methode wordt door
middel van een meridianenmeting een behandeling gestart.
Hierdoor krijgt u steeds een behandeling, die bovenal heel ontspannend is, gebaseerd op úw

huid. Het menselijk lichaam bevat een volledig netwerk van
energiebanen, oftewel meridianen, die de uitstraling zijn van
onze ingewanden en organen.
Op de meridianen bevinden zich
zeer werkzame punten. Met deze punten wordt in verschillende
therapieën gewerkt, denk maar
aan acupunctuur, acupressuur,
hotstone massage, voetreflexologie enzovoorts. ,,Elk van deze
punten heeft een eigen werking
in ons lichaam”, vertelt Monique.
No Cream Cosmetics is een behandelmethode die van binnenuit werkt. De kuur verbetert niet
alleen de huid, ook de gehele
conditie en vitaliteit neemt toe.
Het concept is gebaseerd op een
diepe detox van het bindweefsel en het herstel van de lokale bloedsomloop en het lymfesysteem. Er wordt gewerkt met
een energetische analyse, kleur,
licht, vacuüm en met galvanische stroom.
De langdurige werking van de
behandeling is het resultaat
van het weer op gang brengen
van onder andere de inwendige
doorbloeding en lymfewerking,
waardoor in de huid een herstelproces in werking gezet wordt.
Het zelfherstellend vermogen
van het lichaam wordt aangezet
tot celvernieuwing, hetgeen zich
manifesteert in een stralend en
jeugdiger uiterlijk.
Kijk voor meer informatie en een
aantrekkelijk aanbod op www.
beauqi.nl. Of bel 06-40240600 of
mail naar Monique@beauqi.nl.
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Papierinzameling
Santpoort - Op dinsdag 9 en
woensdag 10 september wordt
er weer oud papier ingezameld
voor de Parnassiaschool in Santpoort. De papiercontainer staat
van 18.30 tot 19.30 uur op het
grasveld bij de kerk Dinkgrevelaan. Dinsdagmiddag is de container geopend van 16.00 tot
16.30 uur. Bij het inleveren van
uw oud papier dingt u mee naar
de heerlijke slagroomtaart.

kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl

Open bunker AWMM
IJmuiden - Zondag 7 september opent Stichting Atlantikwall Wapens en Munitie Museum (AWMM) voor de vijfde keer
in 2008 haar bunkerdeuren. Wederom is er weer een mooie wisselexpositie voorbereid. Dit keer
zal de nadruk liggen op lampen
zoals zaklantaarns, bunkerlampen en lantaarns. Ook zullen er

nu weer wat wapens tentoongesteld worden.
Stichting AWMM is nog steeds
op zoek naar een grotere permanente locatie waar ze hun omvangrijke collectie kunnen tonen aan het publiek. Momenteel moeten de tentoongestelde
materialen per openstelling mee
naar de bunker en aan het eind

van de dag weer mee naar huis.
Dit in verband met ongedierte en
vocht in de bunker. Heeft u een
tip voor een geschikte (betaalbare) ruimte, meldt dit dan alstublieft via onderstaand e-mailadres.
De openingstijden zijn elke eerste zondag van de maand van
mei tot en met oktober van 11.00
uur tot 16.00 uur. De bunker ligt
tussen de Heerenduinweg en
de Ampèrestraat, langs het oude betonpad (wandelpad), aan
de noordkant van IJmuiderslag.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig in de buurt van de
bunker. Bij de bunker kan er niet
geparkeerd worden. Voor een
duidelijke routekaart wordt er
geadviseerd te kijken op www.
awmm.org.
Entreeprijs is 1 euro, kinderen tot
en met 12 jaar gratis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met awmm@quicknet.nl.

Mysterieuze opdracht
voor IJmuidens straalbedrijf
IJmuiden - Driehonderdduizend
objecten van 1,5 centimeter werden vorige week aan één kant
vel blauw gespoten. Normaal
verft het KBR Staalbedrijf B.V
onderdelen van bruggen, sluizen en booreilanden, maar voor
dit kunstproject heeft het bedrijf 80 vierkantenmeter van de
loods verhuurd. ,,Toen ik van de
opdracht hoorde heb ik wel even
twee keer na gedacht, want het
klonk ongeloofwaardig”, zegt
Van Mourik, werkvoorbereider
van het Staalbedrijf. ,,Maar als
er ruimte is in de loods staan wij
open voor afwijkende opdrachten.”
Maaike, de leidster van het vormgevingsproject zegt: ,,Na ander
halve dag weken met 5 man ben
ik blij dat het nu af is, toch had ik
wel verwacht dat het meer werk
zou zijn. Het verven was zo gedaan alleen het neerleggen van
de voorwerpen heeft veel tijd gekost.”
De objecten worden gebruikt
in een installatie van het Droog
Event 2: Urban Play dat van 21
tot en met 2 november plaats
vindt in Amsterdam tijdens de
vormgevingsbiennale
ExperimentaAmsterdam. Het Droog

Filmopnamen in IJmuiden

Geheimzinnigheid
rond Gooische Vrouwen
IJmuiden - Zondagavond konden we nog een keer genieten
van het einde van de derde serie
van Gooische Vrouwen. Kijkers
konden zien hoe de vier vrouwen
Willemijn, Cheryl, Anouk en Claire zich bogen over een door Tippi Wan gemaakte bom. Hoe dat
verder gaat is vanaf aanstaande
zondag te zien in de vierde serie
van Gooische Vrouwen.
Het open einde heeft heel Nederland in de ban weten te houden. Het staat inmiddels wel vast
dat Annet Malherbe (de bijna
onvervangbare Willemijn) uit de
serie stapt omdat zij weer het toneel op gaat. Er is veel gespeculeerd over haar vervanger en
nieuwe sterren in de serie. Dat
dit alles met veel geheimzinnig-

heid wordt omgeven schijnt de
populariteit alleen te vergroten.
Ook tijdens filmopnamen in
IJmuiden, dinsdag, bij de spoorwegovergang in IJmuiden aan
de Minister van Houtenlaan
werd nog veel geheim gehouden
om de kijkers te kunnen verrassen. Wel was een van de hoofdrolspeelsters aanwezig, maar wie
dat was mocht niet in deze krant
worden vermeld. Ze zag er wel
prachtig uit.
Op de foto is te zien dat er opnamen worden gemaakt van een
personenauto die op het spoor
in de problemen komt. Opnames
van een naderende trein zullen
ze in IJmuiden niet kunnen maken. Maar daar vinden die filmmakers vast en zeker iets op.
(Karin Dekkers)

Vegro Thuiszorgwinkel voor
een voetreflexzonemassage
event bestaat uit een route van
13 installaties van internationale ontwerpers. De installatie is
ontworpen door het ontwerpburo van de wereldberoemde grafische vormgever Stefan Sagmeister. Hij is bekend geworden door
de albumcovers van onder andere Lou Reed, Rolling stones en
Talkingheads.
Nu de objecten blauwgeverfd
zijn, is deze fase afgerond. De
volgende stap is het opbouwen

van de installatie aan het IJ in
Amsterdam. Wil je als vrijwilliger Sagmeister. Inc daar graag
bij helpen voor een halve dag of
langer van 13 tot en met 20 september? Mail dan naar droog@
stagmeister.com.
De installatie van Sagmeister.Inc
is te bekijken van 21 september
tot 2 november. Volgens projectleidster Maaike zal de installatie
een hoop mooie foto’s opleveren.
(Marjolein Blaauwbroek)

Santpoort - Op zaterdag 6 september houdt een voetreflexmasseuse zitting in Thuiszorgwinkel Santpoort. Voetreflexzonemassage gaat uit van het opheffen van energieblokkades in
het lichaam die kunnen ontstaan
zonder dat iemand zich er van
bewust is. Door drukpunten onder en op de voet te masseren,
wordt het hele lichaam bereikt.
Door middel van enkele behandelingen kunnen klachten vaak
worden opgelost of verminderd.

Ook in geval van ernstige of
chronische ziektes kan voetreflexzonemassage verlichting van
klachten en pijn geven. Een behandeling duurt ongeveer een
uur. Hierna zult u zich ontspannen en in balans voelen. Wilt u
graag een voetreflexzonemassage ondergaan? Geeft u zich
dan op in de Thuiszorgwinkel
aan de Crocusstraat 1 in Santpoort-Noord of bel gratis 0800–
2887766. De kosten zijn 25 euro,
65plus 20 euro.

pagina 14

4 september 2008

Nieuwbouw op plek
flat Keetberglaan
IJmuiden – Het Masterplan
Zeewijk nadert zijn voltooiing.
Als laatste zal de twaalfhoog flat
aan de Keetberglaan gesloopt
worden om plaats te maken voor
nieuwbouw.
Oorspronkelijk zou hier een wijkje met 50 eengezinswoningen
komen. Die plannen zijn veranderd. Woningbedrijf Velsen wil
er drie woontorens gaan bouwen, die haaks op de straat komen te staan. De bewoners van
het nieuwe wijkje dat op de plek
van de twee zeshoog flats aan
de Dennekoplaan verscheen,
zijn hier niet blij mee. Tijdens de
koop is hen door de makelaar
verteld dat de flat plaats zou maken voor laagbouw.
Vorige week donderdag werd
dit nieuwe plan besproken door
de gemeenteraad. Volgens verantwoordelijk wethouder AnneMieke Korf beslist uiteindelijk
het college, zij vroeg de mening
van de raad. De PvdA zit met de
prestatie-afspraken, die willen

dat er zo veel mogelijk woningen
gebouwd worden, maar vinden
het een slecht stedenbouwkundig plan. De partij wil alternatieven zien. Dit ligt wel erg ver van
gemaakte afspraken af, ze mist
ook toelichting en onderbouwing
voor de hoogbouw. De SP is voor
betaalbare woningen en is van
mening dat er geen andere mogelijkheden zijn dan hoogbouw.
Deze partij vindt het een redelijk
plan. De LGV is voor laagbouw, in
ieder geval maximaal zes bouwlagen en is het niet eens met dit
nieuwbouwplan.
De VVD vindt dat er naar geheel
Velsen gekeken moet worden,
ook naar bijvoorbeeld de Grote
Buitendijk in Velserbroek. Als er
geen alternatief is, dan gaat deze partij akkoord met dit plan.
Groen Links kon zich in het plan
vinden en ook de ChristenUnie
vond het acceptabel, mits omwonenden en het wijkplatform
zich er in kunnen vinden. D66
Velsen is voor veel woningbouw

Juf Tineke al 25 jaar
bij De Drie Turven
IJmuiden - Tineke Oostdam (59)
begon 25 jaar geleden als peuterjuf bij peuterspeelzaal De Drie
Turven in Zeewijk. Na een opleiding kinderverzorging ging ze
werken in een leuk team in het
toenmalige buurtcentrum aan de
Dennekoplaan.
Zeewijk was toen een zeer kinderrijke wijk. De vraag naar een
plekje op de peuterspeelzaal was
erg groot. Tineke heeft de wijk
en daarmee de speelzaal zien
veranderen. Tegenwoordig is De
Drie Turven een multi-culturele
speelzaal met wel tien verschillende nationaliteiten in de groepen. Het werk veranderde ook.
Vroeger was de speelzaal een
plek waar kinderen gezellig met
elkaar konden spelen. Tegenwoordig wordt er veel aandacht
besteed aan ontwikkelingsstimulering. Kinderen worden geholpen bij hun taalontwikkeling

en er wordt aandacht besteed
aan motoriek, creativiteit en sociale ontwikkeling. Zo worden de
kinderen beter voorbereid op de
basisschool.
Afgelopen week was het groot

en kan zich in het plan vinden.
Tineke van Ombergen van Velsen Lokaal: ,,Het Masterplan wilde juist van die hoge flats af. De
bewoners zijn op het verkeerde
been gezet; tijdens de verkoopprocedure is hen beloofd dat die
flat weg zou gaan. Als er dan
toch hoogbouw moet komen,
dan liever zeshoog. Elders in de
wijk zijn meer woningen teruggebouwd dan er gesloopt werden, daarmee is genoeg gecompenseerd. Zo dwing je mensen
naar de rechter toe, Zeewijk verdient beter.’’
Dit leverde een applaus op van
bewoners op de publieke tribune. Ook het CDA is het niet eens
met de hoogte en vraagt zich af
of er geen alternatieven zijn en
waarom er geen rekening is gehouden met de omwonenden.
Volgens de heer Warmendam
van het Woningbedrijf is dit wel
gebeurd: ,,De flats komen zo ver
mogelijk van de laagbouw af te
staan. Verder kan niet, want dan
kom je in duingebied waar niet
gebouwd mag worden.’’ Er bleek
wel een alternatief plan te zijn en
de meeste partijen zien dit graag
verder uitgewerkt.
Angelique Braams, een bewoonster van de laagbouw: ,,Ik heb
directeur Ted Kuné van het Woningbedrijf bij mij thuis uitgenodigd, ik kan alle argumenten weerleggen. Nooit meer iets
van gehoord. Ik heb gevraagd
of ik vanavond in mocht spreken, maar dat was niet volgens
de procedure.’’ Ze vervolgt: ,,Het
gaat niet alleen om mijn eigen
woongenot, Zeewijk gaat me aan
het hart. Ik woon er al mijn hele leven. Voordat ik er een huis
kocht woonde ik samen met
mijn man in een flat in Zeewijk
en daarvoor met mijn ouders. Ik
was blij dat het zo’n mooie wijk
werd en nu dit. Het is een slecht
plan dat niet door mag gaan, anders stappen wij naar de rechter.’’ (Carla Zwart)
feest. Juf Tineke werd met een
motor met zijspan van huis opgehaald en begeleid door alle kinderen en heel veel ouders
naar de speelzaal gebracht. Daar
werd het feest gevierd. Ze kreeg
mooie cadeaus , bloemen en een
avondje uit.
Juf Tineke denkt absoluut nog
niet aan stoppen met werken. Ze
vindt de peuters veel te belangrijk en leuk.

Amerikaanse vogelkers
overwoekert NPZK
Regio - Het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
(NPZK)
groeit in een schrikbarend hard
tempo dicht met Amerikaanse
vogelkers (ook wel ‘bospest’ genoemd). PWN gaat dit probleem
aanpakken om te zorgen dat de
originele duinplanten en dieren
in de Kennemerduinen kansen
krijgen om zich te herstellen. Het
verwijderen van de Amerikaanse
vogelkers gebeurt tussen september 2008 en maart 2009.
Een schaapskudde gaat meehelpen om te voorkomen dat
het duin opnieuw dichtgroeit.
De schapen zijn van het ras
Schoonebeeker.
Het werk wordt uitgevoerd door
een aannemer, het Greenteam
van PWN en vrijwilligers. Meedoen als vrijwilliger? Dat kan. Bel
naar PWN, 023–5413289.
Kleine struiken worden uitge-

trokken, grotere worden omgezaagd. Overblijvende stobben worden nabehandeld met
Round-up. Dit is een biologisch
afbreekbaar bestrijdingsmiddel
dat ervoor moet zorgen dat er
geen nieuwe uitlopers ontstaan.
In eerste instantie lijkt het resultaat van al dit werk nergens op.
Een gebied dat er voor het oog
lekker groen uitzag verandert in
een landschap van omgehakte bomen, restanten van boomstronken en andere sporen van
het werk. Ook voor de boswachters best een schok. Maar uit ervaring weten ze dat de natuur al
heel snel haar eigen gang weer
gaat. De boswachters kijken uit
naar een meer open duinlandschap met kenmerkende planten en dieren. Ook voor bezoekers valt er dan weer meer te genieten.

Pers niet welkom op infoavond

Bewoners Keetbergflat
tegen plannen met cv
IJmuiden - De informatieavond,
maandagavond, van Woningbedrijf Velsen over de verwarming van de Keetbergflat is op
het allerlaatste moment omgezet in een avond waarop bewoners vragen konden stellen. Antwoorden waren er dus niet. Opmerkelijk feit was overigens dat
de aanwezige pers voor aanvang
werd weggestuurd.
Bewoners kregen 10 augustus
een brief over het plan van aanpak om de stadsverwarming om
te zetten in centrale verwarming.
Acht jaar geleden hadden bewoners een dergelijk plan nog toegejuicht. Destijds werd groot onderhoud gepleegd en was een
eigen verwarmingsketel een van
de prioriteiten op het wensenlijstje van de bewoners. Na dit
groot onderhoud hebben veel
bewoners hun flats opgeknapt,
behangen, voorzien van nieuwe vloerbedekking en bijvoor-

beeld stucwerk. Zij zitten daarom nu niet te wachten op centrale verwarming, allerlei gaten
in wanden en vloeren en een
hoop gedoe. Zeker niet nu de flat
in januari gaat worden gesloopt.
Hoewel dat door de laatste ontwikkelingen in de raad nu onzeker is geworden.
Nu negentig procent van de bewoners tegen het plan van aanpak is om cv in te bouwen, zegt
de huurcommissie dat het plan
niet door zou moeten gaan.
Woningbedrijf Velsen hoorde
maandagavond de vele klachten
van de bewoners over het plan
stilzwijgend aan. Er werd gesproken over ‘China-praktijken’,
gezien het wegsturen van de
pers; kapitaalvernietiging, in verband met de komende sloop en
financieel gewin, daar het enige herkenbare voordeel van het
plan de winst is die het woningbedrijf uit de verhoogde huur
denkt te halen.
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niseerd werd. In november wordt
de gemeenteraad over het verlichtingsplan geïnformeerd.
De Nacht van de Nacht is een
landelijk initiatief van de Milieufederatie en wordt in 2008 voor
de vierde keer georganiseerd.
Meer informatie over de Nacht
van de Nacht en donker en licht
vindt je op www.nachtvandenacht.nl!

Wethouders Verkaik en Ockeloen zijn blij met het plan ‘Nacht van de
Nacht Velsen’

‘Nacht van de Nacht Velsen’

Wethouders pakken plan
met beide handen aan
Velsen - Zou er in Velsen een
plek zijn waar het zo donker is
dat je echt geen hand voor ogen
ziet? Er is zoveel verlichting dat
echt donker zeldzaam is. In de
Nacht van de Nacht kun je beleven dat donker fijn kan zijn en
dat we ook met wat minder licht
toekunnen. Het Plan van Aanpak
voor de Velsense Nacht van de
Nacht 2008 is vrijdag 19 augustus door de werkgroep ‘Nacht
van de Nacht Velsen’ overhandigd aan wethouders Verkaik en
Ockeloen.
De werkgroep bestaat uit Hiske
Brouwer van het Pieter Vermeulen Museum, Jowien van der
Vegte van Natuurmonumenten
en Marc Hillebrink van Groen
Links Velsen, ondersteund door
de Milieufederatie Noord-Holland. Zij werken samen aan een
drietal projecten in het kader van
de Nacht van de Nacht: dimmen
van verlichting van gebouwen,

een excursie door IJmuiden en
het Nationaal Park en een lessenserie voor de basisscholen.
Deze lessenserie is vanaf het
moment van aanbieding aan de
wethouders gratis te halen op de
website www.pieter-vermeulenmuseum.nl.
Bij de overhandiging van het
Plan van Aanpak werd de medewerking van het college gevraagd voor deelproject één:
het dimmen van verlichting van
openbare gebouwen in de Nacht
van de Nacht, dit jaar op zaterdag 25 oktober.
De beide wethouders pakten
het plan met beide handen aan.
Ze vinden het een goed initiatief en meldden dat er al gewerkt wordt aan een nieuw verlichtingsplan voor de gemeente. Dit is gestart naar aanleiding
van de Nacht van de Nacht vorig
jaar, toen de Nacht van de Nacht
voor het eerst in Velsen georga-

Wat is de Nacht van de
Nacht?
Dieren maar ook mensen hebben steeds meer last van licht.
Donker is een oerkwaliteit die
rust geeft. De Nederlandse nacht
wordt elk jaar 3% lichter en uit
onderzoek blijkt dat 48% van de
mensen last heeft van kunstlicht.
Ook kost overbodig kunstlicht
veel energie en draagt daarmee
bij aan klimaatverandering. Deze nacht probeert men het overbodige licht tijdelijk iets te verminderen.
Het eerste project is het doven van verlichting in de Nacht
van de Nacht. Straatverlichting
is vaak nodig voor de veiligheid,
maar schijnwerpers op gebouwen niet. Die wil men uit krijgen
in deze speciale nacht. De gemeente maar ook bedrijven en
kerken in heel Velsen worden
gevraagd mee te doen en schijnwerpers deze nacht uit te laten.
Het tweede project is een donkere excursie waar iedereen aan
mee kan doen. Lichte en donkere plekken in de gemeente worden bezocht: in de bebouwde
kom en in het Nationaal Park. Er
wordt gezocht naar een plek in
Velsen waar je echt geen hand
voor ogen kunt zien.
Ten derde wil men kinderen bewust maken van licht en donker
om hen heen. Vorig jaar heeft het
Pieter Vermeulen Museum daarvoor een lespakket ontwikkeld
voor scholen in de regio. Dit jaar
is dat uitgewerkt tot een gratis
lessenserie voor scholen in het
hele land.
Alle activiteiten in Velsen en elders zijn te vinden op de website
www.nachtvandenacht.nl.

Schaakclub Santpoort van start
Velserbroek - Na de zomercompetitie konden de schakers
gelijk door naar het Polderhuis in
Velserbroek, voor de competitie
2008/2009. De opkomst was deze eerste keer zeer groot.
De grootste verrassing was wel
de nederlaag van Gerard Swier
tegen Aad Zandvliet. Verder was
het opvallend dat voorzitter Wim
Gravemaker zijn eerste twee partijen allebei in winst wist om te
zetten. Oefening baart kunst, dat
geldt ook voor Gijsbert de Bock
die in de vrijdag Jeugd/Senioren competitie ongeslagen aan
de leiding gaat. Naast de Senioren- en de Jeugd/Senioren competitie is er dit seizoen nog een
nieuwe groep, een soort Kroongroep, met spelers van het eerste
team van Santpoort van start gegaan. Het voordeel hiervan is dat

de spelers zoveel mogelijk tegen
hun eigen niveau spelen. Of een
speler nu een rating heeft van
2000+ of gewoon een huisschaker is, elke speler kan met plezier zijn avondje schaak spelen.
Nieuw is ook dat er op de dinsdagavonden een aparte ruimte is om te vluggeren en partijen te analyseren, dit alles natuurlijk om voor de schaker een
zo prettig mogelijke sfeer te creëren waarin men optimaal kan
presteren.
Ook kan men bij SC Santpoort in
het Polderhuis lessen volgen. Dit
geldt voor zowel de senioren als
de jeugd. Bij de senioren worden
tien lessen door IM Job Delemare verricht, IM Piet Peelen, speler en trainer van het eerste, gaat
ook 10 lessen per jaar verzorgen. Voor de jeugd zijn er vijf ni-

veaugroepen, per les zijn twee
gediplomeerde trainers aanwezig.
Afgelopen seizoen hebben acht
jeugdspelers van SC Santpoort
zich geplaatst voor het NK in hun
leeftijdcategorie. Twee van deze
jeugdspelers, Ilias van der Lende en Miguoel Admiraal, hebben
zich voor het eerst in de geschiedenis van de club geplaatst voor
het EK in Montenegro dat deze maand plaats zal vinden, een
zeer positieve ontwikkeling binnen de club.
Mocht u geïnteresseerd zijn, kijk
dan op www.schaakclubsantpoort.nl of bel 023-752285, Wim
Gravemaker. U of jij kunt ook op
de dinsdag- of vrijdagavond vrijblijvend langs komen in het Polderhuis in Velserbroek.

Theaterconcert Golden
Earring in Schouwburg
Velsen - Een concert van de
Golden Earring is voor de fans
nog altijd de garantie voor een
avondje stevig uit je dak gaan op
hits als ‘Radar Love’, ‘Just a little bit of peace in my heart’ en
‘Twilight Zone’. Barry, Cesar, George en Rinus betreden dinsdag
16 september (20.15 uur) het podium van de Stadsschouwburg
Velsen voor hét rockfeest van
het jaar.
Al sinds 1992 treden Barry, Cesar, George en Rinus met groot
succes unplugged op in de Nederlandse theaters. Ook in de
Velsense schouwburg worden
hun vele hitsuccessen als ‘Radar
Love’, ‘Just a little bit of peace in
my heart’, ‘Long blond animal’ en
‘Twilight Zone’ woord voor woord
door het altijd even enthousiaste
publiek meegebruld.
Ook de pers is nog lang niet op

onze vaderlandse rocktrots uitgekeken. Een greep uit de landelijke dagbladen: ,,Het is een
feest der herkenning”, en ,,Rock’n-roll uit vuistje, met overtuiging
gebracht door een sympathieke
vriendenband van wereldklasse.”
In september tovert de Golden
Earring de Velsense schouwburg
voor één avond weer om tot een
onvervalste rock-’n-roll-tempel,
waarin zo’n 35 jaar vaderlandse rockhistorie de revue zal passeren. Een feest der herkenning.
De fans weten ongetwijfeld genoeg. Voor ‘Golden Earring in
concert’ in de Stadsschouwburg
Velsen zijn nog kaarten verkrijgbaar.
Prijs: 31,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer
informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

OV-chipkaart live
Regio - Vanaf vandaag kunnen
reizigers in Haarlem IJmond en
Amstelland-Meerlanden gebruik
maken van hun OV-chipkaart. In
overleg met Stadsregio Amsterdam heeft Connexxion de apparatuur in de bussen voor de
concessie Amstelland-Meerlanden, inclusief de Zuidtangent, en
Haarlem IJmond aangezet.
,,Wij zijn content met de toestemming die wij gekregen hebben om met ons OV-chipkaart
systeem in de concessie Amstelland-Meerlanden en Haarlem
IJmond ‘live’ te gaan,’’ zegt Jan
Willem van de Wetering, directeur van Connexxion Openbaar

Vervoer. ,,Hiermee krijgen we de
mogelijkheid om in deze concessies een eerste belangrijke stap
naar de verdere invoering van de
OV-chipkaart te zetten.”
Reizigers die in het bezit zijn van
een OV-chipkaart kunnen op de
onderstaande lijnen hun chipkaart gebruiken. De strippenkaart en overige papieren vervoerbewijzen blijven in deze fase
ook gewoon geldig op de bussen.
Bij vragen kunnen reizigers contact opnemen met de klantenservice van Connexxion (telefonisch
via: 0900 - 266 63 99 (lokaal tarief) of via de website www.connexxion.nl).

Meer keuze voor
woningzoekenden
Velsen - Het college heeft besloten, om de grenzen voor woningzoekenden uit te breiden.
Zij kunnen nu ook een woning
in Zuid-Kennemerland zoeken.
Na lokaal en regionaal overleg is
er overeenstemming tussen Velsen en de regio Zuid-Kennemerland, om de huurwoningmarkten voor elkaar open te stellen.

Dit gaat om een experiment (pilot) van een jaar, daarna wordt
gekeken of dit een definitief vervolg krijgt.
Aan de gemeenteraad wordt
toestemming gevraagd voor een
krediet vanuit het Woonfonds,
om de kosten die gepaard gaan
met de uitvoering van dit experiment te dekken.
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Nieuwe expositie De Hofstede

Stadsschouwburg Velsen

Komische verhalen van
Richard Groenendijk
Velsen - Richard Groenendijk
is een van de leukste verhalenvertellers in cabaretland. Hilarische conferences, bizarre personages, een flinke dosis zelfspot
en meesterlijke onderonsjes met
het publiek zijn Groenendijk’s
handelsmerk. Vrijdag 19 september (20.15 uur) staat hij met zijn
door pers en publiek bejubelde solo ‘Na de Wedstrijd’ in de
Stadsschouwburg Velsen.
Richard Groenendijk is een entertainer, showman, babbelkous,
typetjesmaker. Een lolbroek die
niet vies is van een beetje glamour en overdrijving. Maar met
hetzelfde gemak maakt hij ook
in zijn programma ruimte voor
een paar wrange en kwetsbare anekdotes, die op hun beurt
weer overgaan in hilarische en
gierende ‘over the top’-scènes.
En Richard Groenendijk doet,
net als Marc-Marie Huijbregts,

niets liever dan het publiek op
een speelse manier bij zijn verhalen betrekken. In ‘Na de Wedstrijd’ vertelt de rasentertainer
onvergetelijke anekdotes vol humor en zelfspot uit het ‘familiealbum van de Groenendijks’.
‘Na de Wedstrijd’ is een programma over hoe mensen met elkaar
omgaan. Over winst en verlies,
opgeven of doorgaan, punten
pakken en gemiste kansen.
Boodschap voor alle cabaretliefhebbers (ook voor hen die Richard Groenendijk tot nu toe gemist hebben): grijp nú uw kans.
Want om met de woorden van de
GPD-dagbladen te eindigen: ‘Richard Groenendijk verdient voor
‘Na De Wedstrijd’ een trofee.’
Toegang: 20,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
2 euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Ouderenkoor
start Kerstproject
IJmuiden - Onder leiding van
dirigent Thom ten Harkel is het
Algemeen Velser Ouderen Koor
(AVOK) alweer druk aan het repeteren voor het Kerstconcert en
een heel bijzonder Kerstconcert
gaat het worden! Een reis om
de wereld (in 80 minuten), misschien wat langer. Kerstliederen
uit negentien verschillende landen staan op het programma,
dat op de haar bekende wijze,
aan elkaar zal worden gepraat
door Marry ten Harkel.
Nog een reden waarom dit een

bijzonder concert wordt: AVOK
maakt er een Kerstproject van.
Een uitnodiging dus aan sopranen, alten maar vooral tenoren
en bassen (daar is een chronisch
tekort aan) om mee te doen met
dit aparte Kerstproject. Muziek
kunnen lezen is handig maar beslist geen must.
Repetities zijn elke woensdag
van 09.45 tot 11.45 uur in de Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. De
kosten per repetitie zijn 1 euro.
Vanaf 50 jaar kunt mee reperteren.

Velserbroek - In wijksteunpunt
De Hofstede is een nieuwe expositie te bezichtigen van twee
exposanten. De dames Zant en
Slotboom tonen hier beiden hun
werken.
Wil Zant houdt zich bezig met 3D
knippen. Bij deze techniek worden zes dezelfde platen in etappes geknipt. Het eindresultaat is
schitterend en geeft een driedimensionale prent die ook nog
eens van een mooi passe-partout en lijst wordt voorzien.
Het is een bewerkelijke techniek
waarbij mevrouw Zant een mesje en schaartje gebruikt. Met een
kleine afbeelding is zij ongeveer
drie uur bezig, een middelgrote
afbeelding kost haar zes tot zeven uur en een grote wel 20 uur.
Kerstkaarten en geboortekaarten kan mevrouw Zant op bestelling maken.
Ook Dana Slotboom exposeert
enkele van haar werkstukken,
het betreft hier aquarellen van
haar hand met als onderwerp
landelijke taferelen. Boerderijen,
koeien en landschappen vormen
haar onderwerpen.
Mevrouw Slotboom is, opmerkelijk genoeg, pas op latere leeftijd gaan schilderen. Door gezondheidsbeperkingen
moest
mevrouw het roer omgooien
om haar leven nog zin te geven.
Dankzij mensen als Cor van Egmond en Henk Dekkers, die haar
de kneepjes van de schildertechniek bijbrachten kan zij nu,
met gepaste trots, enkele van
haar mooiste stukken tonen.
Het werk van beide exposanten
is zeker de moeite waard, komt
gerust eens langs. De expositie is alle werkdagen van 09.00
tot 16.30 uur gratis te bekijken
in wijksteunpunt de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

Bromfietscontrole
Santpoort/Velserbroek - Op
vrijdag 22 augustus heeft de politie bij een bromfietscontrole
ruim 50 brommers en hun bestuurders gecontroleerd.
De controles vonden plaats op
de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek (tussen 16.00 en 17.30 uur)
en op de Hoofdstraat in Santpoort-Noord (tussen 19.00 en
20.30 uur). 47 keer werd er een
overtreding geconstateerd.
Er werden proces-verbalen opgemaakt voor onder andere een
te hoge snelheid, geen verlichting, het rijden zonder helm of
het ontbreken van een verzekering.
De politie hield de controle in
deze twee straten naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de overlast van
brommers.

Derde Whisky aan Zee
festival op 4 oktober
IJmuiden aan Zee - Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck organiseert
nu voor de derde keer in samenwerking met de Nederlandse
whisky importeurs het grootste
Scotch Single Malt Whisky evenement van Noord-Holland. Na
maanden van enthousiaste voorbereiding vindt op zaterdag 4 oktober aanstaande de derde editie
van ‘Whisky aan Zee’ plaats.
,,Weer een komend hoogtepunt
van dit jaar, waar we al enkele
maanden naar uitkijken”, aldus
ondernemersechtpaar Richard
en Esther Blesgraaf. ,,Dit whiskyfestival begint steeds grotere vormen aan te nemen, de belangstelling voor Whisky aan Zee’
groeit nog steeds, zelfs tot ver
buiten de regio!” Veel liefhebbers
die over ons lezen of van ons horen verwachten dit niet in IJmuiden. Misschien schuilt daarin de
kracht van dit whisky festival.”
Er zullen ruim 120 vooral Schotse
whisky’s geopend staan in een
sfeervol ‘Strandpaviljoen Noordzee’, gelegen direct aan zee. Het
festival doet dan ook gelijk zijn
naam eer aan. Verder een stand
met ruim 20 verschillende whisky likeurs & creams, een tiental
Japanse whisky’s, zalm & oesters, (whisky)auteur Hans Offringa signeert zijn nieuwste boek,
kunstenaar Hans Dillesse exposeert met aquarellen van distilleerderijen, Kenneth’s Whisky
Cocktail bar en als één van de
primeurs: Islay en Highland Single Malt Whisky ijs in samenwerking met ijssalon Bonasera

uit IJmuiden.
Ook kunt u een aantal zeer oude whisky’s gaan proeven. Zelf
groot whiskyliefhebber, vertelt
Richard Blesgraaf dat zij hun
gasten ook in staat willen stellen om oude whisky’s van 30 jaar
en ouder van tussen de 100 en
400 euro te kunnen laten proeven. In de slijterij hebben zij ruim
300 soorten single malt whisky’s
op voorraad.
De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het ‘Saendistrict
Pipes & Drums’ en ‘The Chearfull
Fruitflies’. The Chearfull Fruitflies
zijn een vijfkoppig jazzcombo dat
in 2001 het publiek plat speelde op het North Sea Jazz Festival. Zij spelen aanstekelijke oude jazzmuziek uit de tijd van de
Amerikaanse drooglegging.
Tevens bestaat de mogelijkheid om na de middagsessie
of vóór de avondsessie gezellig een hapje te gaan eten. Wilt
u gebruik maken van de oerHollandse po? Strandpaviljoen
Noordzee serveert een heerlijk
compleet stamppottenbuffet.
Gezien de grote belangstelling
zal dit evenement uit twee sessies bestaan, een middagsessie van 13.30 tot 17.30 uur en de
avondsessie van 19.00 tot 23.00
uur. De toegangsprijs voor de
middag- of avondsessie bedraagt
25 euro. U kunt vanaf nu kaarten
reserveren via info@zeewijck.nl
of aankopen in de slijterij in winkelcentrum Zeewijkpassage aan
Zeewijkplein 25, telefoonnummer 0255-540331.
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Start nieuwe cursus
Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond start binnenkort weer
een cursus voor aspirant vrijwilligers, die straks als vrijwilliger in
de terminale zorg willen werken.

Vanaf links: Rabobank directeur Franca van Winkel, Ineke van Broekhuijzen van Tandem, Eveline Kroezen van SMD en Piet Koster van MEE
Noordwest-Holland

Rabobank doet duit in het zakje

Meer steun bij financiële
thuisadministratie
Regio - Dankzij een nieuwe samenwerking tussen MEE Noordwest Holland, Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
(SMD) en Tandem, zal in de toekomst de dienstverlening bij financiële thuisadminstratie worden verbreed. En dit is nog maar
het eerste samenwerkingsproject van deze organisaties. Om
dit initiatief te steunen doneerde
Rabobank Velsen en omstreken
alvast een mooi bedrag van 1000
euro. Daarnaast loopt nog een
aanvraag voor steun bij het coöperatiefonds van de Rabobank
voor dit project.
Cliënten van MEE en SMD wordt
al veel specialistische steun voor
de thuisadministratie aangeboden. In Beverwijk en Heemskerk
biedt FAT hulp aan ouderen bij
het afwikkelen van de thuisad-

ministratie. MEE helpt mensen
met een beperking bij het invullen van belastingformulieren.
Tandem heeft als specialist op
het gebied van mantelzorg vaak
een signalerende functie.
Omdat de behoefte aan hulp bij
thuisadministratie nog steeds
groeit (meer ouderen, ingewikkelde formulieren en meer mensen met schulden) wil men door
de samenwerking een breder
aanbod ontwikkelen voor hulp
bij thuisadministratie. Dinsdagmiddag ondertekenden de drie
organisaties de samenwerkingsovereenkomst. Tot er nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld gaat de
bestaande hulpverlening op de
oude voet verder. Deze hulp bij
thuisadministratie zal zich gaan
uitstrekken over heel Midden
Kennemerland. (Karin Dekkers)

Zo’n veertig vrijwilligers zetten
zich twee maal per week in voor
de terminale zieke mens.
Deze vrijwilligers helpen zowel
bij mensen thuis als in het Bijna
Thuis Huis. In de terminale zorg
werken is mooi werk dat veel van
je vraagt, maar waar je ook heel
veel voor terug krijgt. Daar weet
ook vrijwilligster Marja Heeremans alles van af. Vier jaar geleden kwam zij via een andere
vrijwilligster bij de Stichting. ,,De
cursus was heel prettig en leerzaam”, zegt Marja. ,,En het werk
is net zó mooi als ik had gehoopt. Natuurlijk heb je niet elke
dag diepgaande gesprekken met
de gast of diens familie. Het ene
moment zit je stilletjes naast ie-

mands bed, op andere momenten vang je de familie op met een
kopje koffie of thee, en soms ga
je zelfs even naar buiten met iemand die ernstig ziek is. Dankzij de fijne organisatie voel je je
als vrijwilliger zeer gesteund. Het
contact met de andere vrijwilligers is trouwens ook heel plezierig. Elke maand is er overleg, maar ook is er regelmatig
vriendschappelijk contact met
andere vrijwilligers mogelijk, bijvoorbeeld via de maandelijkse
wandelclub”.
Zoals Marja al vertelde kun je
in dit werk niet zomaar aan de
gang. Een eerste stap is een informatief gesprek met een van
de coördinatoren. Daarna volgt
een introductiecursus van acht
dagdelen. Wordt het volgen van
de cursus van beide kanten positief ervaren dan wordt men ingewerkt onder leiding van een
ervaren vrijwilliger. Al deze activiteiten moeten de aspirant vrij-

Vriendinnen doen 25
keer Zwemvierdaagse
IJmuiden - De Zwemvierdaagse
in Zwembad de Heerenduinen
vond onlangs voor de 28ste keer
plaats. Het prachtige zwembad
vierde zondag nog haar lustrum
en deed er dinsdag nog een viering bij: de huldiging van de dames Gerie Diender (70 jaar) en
Wil Faassen (69) die dit jaar voor

de 25ste keer deelnamen aan
het zwemfestijn. Voor deze prestatie ontvingen de vriendinnen
ieder een prachtig boeket.
Zwemmen doen zij een tot twee
keer in de week, uiteraard in
De Heerenduinen. Zwembadinstructeur wordt onderweg naar
zijn werk (op de fiets) regelmatig

Zeskampspektakel en
dropping in IJmuiden
IJmuiden - WhoZnext teams uit
IJmuiden organiseren een spectaculaire zeskamp en dropping
op 20 september. WhoZnext heeft
als doel om jongeren zelf leuke
en sportieve activiteiten te laten
organiseren voor hun sportvereniging, school of centrum. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke activiteiten voor de jeugd en wordt
een jeugdkader gecreëerd.
De zeskamp bestaat uit zes onderdelen waaraan maximaal vijftien teams deel kunnen nemen.
De onderdelen zijn: ‘D’r op & D’r
over (zeephelling)’, levend sjoelen
(buikschuiven met poortjes), sumoworstelen, bounceball, kangoeroe wip en touwtrekken. De
werving vindt plaats via de whoZnext teams zelf. Dit zijn de whoZnext teams van Badmintonvereniging BC Velsen, het Vellesan
College en Tiener- en Jongeren-

werk Branding.
Het spectakel wordt afgesloten
met een dropping met een spel
in een bos in de buurt.
De deelnemende teams kunnen
zelf bepalen of zij aan één onderdeel meedoen of allebei.
De kosten kunnen dankzij de
sponsoring van onder andere de
Rabobank laag worden gehouden. Deelname per persoon voor
beide onderdelen is 5 euro. Eén
onderdeel kost 3 euro.
De zeskamp vindt plaats op het
veld achter het Vellesan College of bij slecht weer in sporthal
oost van 11.30 tot 16.00 uur. De
dropping start om 19.30 uur. Vertrekpunt is hierbij ook de sporthal. Opgeven kan per team of
individueel. Opgeven via www.
drop6kamp.hyves.nl of www.vellesancollege.nl. Deelname is op
eigen risico.

Zwembadmanager Cor Speelman, instructeur Ton en de dames Wil
Faassen en Gerie Diender

Lida Nijssen stopt
Velsen - Lida Nijssen-Hoogerbeets heeft het fractievoorzitterschap van het CDA in de gemeenteraad overgedragen aan
Robert te Beest. Zij voelde zich
hiertoe genoodzaakt door persoonlijke omstandigheden. Haar
grote verantwoordelijkheidsgevoel – zowel voor het raadswerk
als voor haar gezin en familie –
hebben haar tot deze beslissing

gebracht. Robert te Beest heeft
zich bereid verklaard de taak van
fractievoorzitter op zich te nemen. Hiertoe was reeds in het
voorjaar 2008 besloten, er was
al voorbereid dat met ingang van
het zomerreces de nieuwe situatie zou ingaan. De politieke actualiteit van de afgelopen maanden heeft Lida Nijssen doen besluiten haar verantwoordelijk-

williger voldoende basis geven
om van start te gaan. De vrijwilliger staat er vanzelfsprekend niet
alleen voor, maar wordt ondersteund door de coördinatoren.
De huisarts, de Zorgspecialist en
de Thuiszorg bieden professionele medische zorg. De taak van
een vrijwilliger is dzelfde als die
van een mantelzorger die zorg
biedt aan een zieke partner, familielid of zieke vriend of vriendin. Als vrijwilliger heb je niet alleen met de zieke mens te maken maar ook met de familie en
andere mensen eromheen.
Een vrijwilliger heeft geen speciale vooropleiding nodig voor dit
werk en geen medische kennis.
Wel een gevoel iets voor anderen te willen doen en graag de
medemens in de laatste fase van
het leven ondersteuning te willen geven. ‘Er zijn’ voor de mensen in die situatie.
Wil je meer weten over dit werk
als vrijwilliger dan kun je contact
opnemen met een van de coördinatoren in het Bijna Thuis Huis,
Wulverderlaan 51 in SantpoortNoord, telefoon 023-5493214,
www.vtzijmond.org.
ingehaald door mevrouw Faassen die hem dan passeert op
haar fiets (met hulpmotor). Sporten is voor de twee dames heel
belangrijk. In 1982 zwommen
zij samen hun eerste Zwemvierdaagse. Slechts een jaar sloegen
zij over en dat lag aan de nieuwbouw van het zwembad. De dames zijn ook dol op wandelen,
want ook de Avondvierdaagse in
Velsen hebben zij al 25 keer samen gelopen.
,,Mijn medailles zijn het eerste wat mijn man ophing toen
we verhuisd waren naar Velserbroek,’’ zegt mevrouw Faassen. ,,Mijn kleinkinderen zijn ook
heel trots op me,’’ lacht mevrouw
Diender, die ook zo’n rijtje medailles heeft.
De twee zijn al 42 jaar vriendinnen, sinds zij naast elkaar kwamen wonen in IJmuiden. Muziek
is ook een belangrijk onderdeel
in hun leven. Door dj Frank Galan werden zij ooit de Selvera’s
genoemd naar destijds bekende
zangeressen. Liever dan op de
muziek van de steelband die de
laatste zwemvierdaagse openden, zwemmen zij op muziek van
André Hazes. En zwemmen doen
zij als de beste. ,,En zonder te
‘hangen’, hoor,’’ zegt Gerie. ,,Wij
zwemmen de 500 meter in een
keer door en zouden best nog
meer kunnen.’’ (Karin Dekkers),
heid te nemen om de toen ontstane situatie tot een goed einde
te brengen. (Motie van wantrouwen tegen wethouder AnneMieke Korf met betrekking tot het
dossier Oude Pontweg). Vanwege de doorstart van de coalitie is
het moment nu daar om het fractievoorzitterschap over te dragen
aan Robert te Beest.
Lida Nijssen zal het raadswerk
verder met grote inzet blijven
doen en zal tevens vice-fractievoorzitter zijn.
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Lezing schrijver Kader Abdolah

‘Mohammad houdt
je een spiegel voor’
IJmuiden – De nieuwe werken
van Kader Abdolah ‘De Boodschapper’, over het leven van de
profeet Mohammad en ‘De Koran’, een Nederlandse vertaling
van dat boek, zijn zeer succesvol. De schrijver geeft door het
hele land lezingen om over zijn
boeken te vertellen en om vragen van lezers te beantwoorden.
Zondag 7 september is hij tijdens
een extra geboekte voorstelling
te gast in de Stadsschouwburg
Velsen.
Als kind al voelde de uit Iran afkomstige Abdolah zich niet verwant met de ideeën uit de Koran.
Op vijftienjarige leeftijd keerde hij de Islam zelfs de rug toe.
Hij keek het boek niet meer in,
tot vier jaar geleden. Over het inzicht dat hij toen verkreeg, is de
schrijver zelf nog het meest verbaasd. ,,Ik had eerst Jip en Janneke als studieboek nodig, om
anders naar de Koran te kunnen kijken’’, zegt hij lachend tij-

dens een telefonisch interview.
Hij verduidelijkt: ,,Jip en Janneke leerden mij de Nederlandse
taal.’’ De schrijver vervolgt: ,,Ik
leerde zonder vooroordelen naar
de Koran te kijken. Mijn vertaling
is een poldermodel. Een miljard
moslims denken dat de Koran
uit de hemel en rechtstreeks van
Allah komt. Het is een meesterwerk en je moet het ook op die
manier lezen. Maar met steeds
meer moslims in Nederland was
er gewoon een Nederlandse vertaling nodig.’’
Als de schrijver over Mohammad
vertelt, raakt hij steeds meer op
dreef: ,,Jezus was voor 80 procent fictief en voor 20 procent
waar, Mozes was zelfs voor 100
procent fictief. Mohammad is
voor 100 procent waar, je kunt
je er mee identificeren. Ik leerde hem als mens te zien, niet als
profeet.
Hij is door de jaren heen van zijn
ware karakter beroofd, er is een

heilige van hem gemaakt. Ik zie
hem als een boeiende persoonlijkheid, waar je veel van kunt leren. En op een mens kun je ook
kritiek hebben, voorheen mocht
je de Koran en de Islam niet bekritiseren. Maar veel wetten zijn
na 1400 jaar achterlijk en gevaarlijk. Vrouwen waren in die tijd als
schapen, ze hadden geen rechten. Een man mocht 100 vrouwen thuis hebben. Mohammad
was revolutionair, hij besliste dat
de mannen voortaan nog maar
vier vrouwen mochten hebben.
Dat vonden ze toen raar. Als je
dat nu bekijkt, dan is dat nu weer
achterlijk.
Zo houdt Mohammad je steeds
een spiegel voor, door vergelijkingen te maken kom je tot inzichten.’’ Hij besluit: ,,Ik verheug
me op het bezoek aan Velsen, ik
vind het altijd weer mooi om een
nieuw publiek te ontmoeten. Ik
heb diverse scenario’s voor mijn
lezingen, maar ik laat me altijd
leiden door wie ik voor me zie.’’
De lezing van Kader Abdolah is
op zondag 7 september om 15.00
uur in de Rexfoyer.
Kaarten zijn te bestellen via
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefonisch via 0255-515789.
(Carla Zwart)

Open dag
Veerplas

Mother of Pearls tijdens
Stage Café in de foyer
IJmuiden - Ook voor het stage
cafe personeel is die mooie zomer weer voorbij, dat wil zeggen
het nieuwe stage café-seizoen
staat weer voor de deur.
Als openingstrekker is de band
Mother of Pearls aangetrokken.
Mother of Pearls is een veelgevraagde band met een dynamische uitstraling, die van het podium afspat. Vanmiddag wordt
ook de nieuwe gitarist voorgesteld, die met zijn spel de beken-

de Mother of Pearls-sound nog
beter tot zijn recht laat komen.
Het repertoire kan omschreven
worden als: lekker hedendaagse in het gehoor liggende dansbare muziek. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zondagmiddag 7 september naar het Witte Theater aan de Kanaalstraat
257 in IJmuiden. De aanvangstijden zijn iets veranderd namelijk
16.30 uur in plaats van 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Man in arm gestoken
IJmuiden - Zondagavond is een
42-jarige IJmuidenaar in de videotheek aan Plein 1945 in zijn
arm gestoken door een 28-jarige Velsenaar.
De twee kwamen samen binnenlopen en kregen ruzie, waarna de Velsenaar toestak en vervolgens op de fiets vluchtte. De

IJmuidenaar is door ambulancepersoneel opgevangen en zijn
wond werd gehecht, daarna kon
hij naar huis. De man heeft aangifte gedaan bij de politie.
De politie heeft de dader inmiddels aangehouden. Bij de ruzie
ontstond flinke ravage in de videotheek.

Regio - Spaarnwoude is nog
leuker geworden. Met de komst
van Sport en Adventure Plaza de
Veerplas, kortweg Saplaza is ook
het deelgebied De Veerplas zomer en winter aantrekkelijk om
erop uit te trekken. Er is een
strandrestaurant en er worden al
activiteiten georganiseerd in de
schoolvakanties en voor groepen. Volgend jaar komt er een
Avonturenpark en een stadscamping bij.
Het recreatieschap organiseert
samen met Saplaza een open
dag op zondag 7 september,
aanvang 11. 00 uur. Tijdens de
open dag zijn er diverse workshops, zoals vlottenbouwen en
vlieger maken. Ook is er een
roofvogelshow en zijn er demonstaties speedminton, kanopolo en bumball. Je kunt meedoen
aan knotshockey, volleybal, kanovaren en raften. Om 15.00 uur
is er een ballonnenwedstrijd met
voor de winnaars toegangskaarten voor Circus Renz.
Recreatieschap Spaarnwoude is
aanwezig om iedereen kennis te
laten maken met alle activiteiten
die in het hele gebied te doen
zijn. Met de prijsvraag die door
het recreatieschap is uitgeschreven kan onder andere een kaasworkshop worden gewonnen.
Recreatieschap Spaarnwoude en
Saplaza nodigen iedereen uit om
op 7 september te komen. Kom
op de fiets. Dat is gezond, milieubewust en praktisch. Locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude, deelgebied Veerplas in Haarlem, Waarderpolder, tegenover
de KPN-toren.

De scoutinggroep trok met haar activiteiten veel bekijks

Scouting Michiel de Ruyter
heel actief op Havenfestival
IJmuiden - Het was dit weekeinde een zonnig en geslaagd
Havenfestival 2008 met veel activiteiten, informatie en cultuur
op de Trawlerkade in IJmuiden.
Veel bedrijven en verenigingen
die wat met water te maken hebben waren uitgenodigd. Voor de
kinderen was er veel te doen ze
konden gratis meedoen aan allerlei spelletjes met het thema
‘Voel je als een vis in het water’.
Zo ook bij scoutinggroep Michiel
Adriaenzn. de Ruyter. Er kon gehapt worden naar aas, wat dit
keer bestond uit heerlijke snoepveters in een droog aquarium of
kinderen konden hun knopencertificaat halen.
De scoutinggroep heeft een

lang nautisch verleden en beschikt over een aak van honderd
jaar oud, die omgebouwd is tot
drijvend clubhuis, aan het kleine IJ in Velsen-Zuid. In de wintermaanden gaat de hele groep
naar de blokhut aan de Bosweg,
waar de hele winter wordt gewerkt aan het knopen en splitsen en andere nautische vaardigheden.
De groep heeft nog ruimte voor
kinderen vanaf 5 jaar en stafleden (leiding) die het leuk vinden om de kinderen spelenderwijs wegwijs te maken met alles wat met het nautische leven
te maken heeft. Voor meer informatie kunt u kijken op www.deruyter.nl.

Stadsschouwburg Velsen op Havenfestival

Eén van de winnaars van de
‘Op Hoop van Zegen’-actie
IJmuiden - Musicalster Ben
Cramer zet woensdag 4 maart
(20.15 uur) koers naar IJmuiden
om te schitteren in de musical
‘Op Hoop van Zegen’.
Het publiek kon tijdens het Havenfestival vrijkaarten voor de-

ze nieuwe musical winnen door
op de foto te gaan met Ben Cramer of met Ellen Pieters en Charly Luske
De vijf prijswinnaars en alle andere foto’s staan op www.stadsschouwburgvelsen.nl
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Forteiland
zoekt gidsen

Formulierenbrigade Velsen
helpt bij invullen formulieren
Velsen - Bewoners van Velsen
met een laag inkomen hebben
misschien wel recht op bepaalde
voorzieningen of regelingen die
de financiële situatie verbeteren.
De Formulierenbrigade Velsen
helpt bij het invullen van de formulieren en kijkt naar de regelingen en voorzieningen die van
toepassing kunnen zijn.
De kosten van een dagje uit kunnen bijvoorbeeld terug worden
gevorderd middels een formulier Sociaal Culturele Activiteiten. Ook is er bijzondere bijstand
voor chronisch zieken en gehandicapten en is kwijtschelding gemeentelijke -en waterschapsbelastingen mogelijk. Als er spra-

ke is van een onvolledige AOW,
kan de Formulierenbrigade Velsen kijken of de mogelijkheid
bestaat op een aanvulling.
Bel om een afspraak te maken
met de Formulierenbrigade Velsen tussen 9:00 en 17.00 uur telefoonnummer 0255-533885. Of
loop even binnenlopen bij Loket
Velsen voor Wonen, Welzijn en
Zorg of maak een afspraak via
de e-mail formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De formulierenbrigade komt ook bij mensen thuis die niet mobiel zijn. Loket Velsen voor Wonen, Welzijn
en Zorg, afdeling Formulierenbrigade is te vinden in de Rijnstraat 2 in IJmuiiden.

Archeologisch onderzoek
naar Kasteel Spaarnwoude
Velsen-Zuid - In het dorp
Spaarnwoude heeft naar alle
waarschijnlijkheid ooit een kasteel gestaan. De plaats waar dit
kasteel gestaan zou moeten hebben werd in het verleden aangeduid als ‘op ’t Hoog’. De oude
strandwal waarop ook het kerkje de Stompe Toren staat. Deze
strandwal is volgens de Archeologische Monumenten Kaart
(AMK) een terrein van hoge archeologische waarde.
In een uit 1462 opgemaakte akte blijkt dat er sprake is van een
overdracht van een hofstede met
bijbehorende stukken land.
Om zekerheid te krijgen over
de feitelijke plaats waar ooit dit
stukje cultureel erfgoed in de
gemeente heeft gestaan start
RAAP Archeologisch Advies-

bureau BV op 2 september een
geofysisch, archeologisch onderzoek naar de restanten van
dit kasteel. Het onderzoek wordt
uitgevoerd om inzicht te krijgen
in de ligging van het voormalige
kasteel van Spaarnwoude en indien aanwezig het in kaart brengen van deze archeologische
resten.
Het door RAAP uit te voeren onderzoek bestaat uit twee gedeelten, te weten het bureauonderzoek en het in kaart brengen van
het gebied door een geofysisch
veldonderzoek.
Het onderzoek is aangevraagd
door de Historische Werkgroep
Spaarndam en wordt mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Op Sterk Water:
improcabaret is hot!
IJmuiden - Boom Chicago, de
Lama’s en Op Sterk Water: improcabaret is hot! Op Sterk Water stond al vier keer in een uitzinnig en uitverkocht Thalia Theater. Omdat het publiek er geen
genoeg van kan krijgen, stapt
het veelvuldig geprezen improvisatiecollectief in de tourbus
naar IJmuiden om het publiek
op dinsdag 16 september (20.30
uur) een onvergetelijke en vooral
unieke avond te bezorgen.
Op aanwijzingen van het publiek
ontstaat een originele voorstelling vol cabaret, live-muziek,
stand-up comedy en toneel.
Geen voorstelling is hetzelfde.
Wil het publiek de Dr. Phill-show
als Shakespeare-drama? Een
uitzending van Peter R. de Vries
als luchtige opera? De schoonfamilie of de collega’s zien als
prehistorische holbewoners? Bij
Op Sterk Water kan het allemaal!
Een voorstelling van Op Sterk

Water is daarom elke avond anders. Het publiek bepaalt wat het
te zien krijgt. De groep cabaretiers, acteurs, tv- en theatermakers trekt in wisselende samenstellingen langs de theaters. Bekende oud-leden van dit improcollectief zijn muzikant Roel van
Velzen en cabaretier Klaas van
der Eerden. Welke spelers en
welke pianist dit keer naar Velsen komen, blijft een verrassing.
Maar zeker is dat de toeschouwers een energieke en hilarische
voorstelling te zien krijgen.
Op Sterk Water staat niet voor
niets bekend als hét improvisatiecollectief met de hoogste
grapdichtheid, de muzikaalste
geesten en een absolute lachgarantie! De toegang bedraagt
18,75 euro. Locatie: Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Familiedag Manege
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Dit jaar vierde manege Kennemergaarde op
zondag 31 augustus haar fameuze familiedag. Het woord ‘familie’
mag met een korreltje zout genomen worden en dus ontstonden er teams bestaande uit allerlei pluimage.
De teams waren een mix van familie en vrienden waarin leeftijd er niet toe deed. Er waren
verschillende spellen uitgezet,
waaronder tally-ho, stoelendans
en sumoworstelen. Elk team
deed mee aan de verschillen-

de activiteiten. Zo kregen ook de
kleinste helden de kans op een
pony mee te doen met bijvoorbeeld gymkana en konden de
ouderen zich uitleven in heuse
sumo-worstel-pakken. Het zonnetje maakte de feestdag compleet en ook aan de inwendige
mens was gedacht.
De dag werd afgesloten met een
goed verzorgde barbecue welke
zeer gezellig was. Het was een
dag die dankzij veel inspanning
van menigeen zorgde voor veel
ontspanning voor iedereen!

IJmuiden aan Zee - Voor Forteiland IJmuiden is men op zoek
naar nieuwe gidsen om rondleidingen te verzorgen en vrijwilligers. Vrijwilligers werken onder
andere mee aan onderhoud van
de historische ruimtes, het archiveren van materialen of assisteren bij de verkoop van artikelen
op de publieksdagen. Het fort is
in voorjaar en zomer iedere eerste zondag van de maand opengesteld voor publiek. Gidsen krijgen een gedegen opleiding.
Het Fort maakt onderdeel uit van
de Stelling van Amsterdam. Tot
de Tweede Wereldoorlog was het
fort bemand met Nederlandse
soldaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Duitse soldaten in het fort gelegerd en zijn
er diverse bunkers aan het fort
en op het eiland gebouwd. In
1964 verliet de laatste fortwachter het eiland en is het bouwwerk
langzaam in verval geraakt.
Sinds 2001 worden er door ervaren gidsen weer rondleidingen
op het eiland gegeven.
Wie ook gids wil worden en bereid is om op de publieksdagen
mensen een aantal uren rond te
leiden, kan zich aanmelden. Ook
vrijwilligers zijn van harte welkom.
Neem contact op met: de heer
L.B. van Duijn, via 0255-513719
of e-mail. lbvanduijn@quicknet.
nl of de heer C.J. van Dam via
0255-537434 of e-mail. c.dam@
quicknet.nl.

Zonnedag
Award voor
Duin en Kruidberg op de Hiswa De Platanen

Drijvend restaurant
met Fruits de Mer
Velsen - Landgoed Duin en
Kruidberg heeft tijdens de HISWA te water in IJmuiden een
drijvend restaurant met Fruits
de Mer georganiseerd. De 25ste
HISWA is dit jaar van dinsdag 2
tot en met zondag 7 september.
In het drijvend restaurant van
Duin en Kruidberg wordt een
verrukkelijk assortiment van
(vis)gerechten geserveerd. Daarnaast is er een behoorlijke keuze aan champagnes en zijn er
tevens vruchtensappen en water
op de kaart te vinden.

Alain Alders, de chef van ‘De
Vrienden van Jacob’, het met een
Michelin ster bekroonde res-

taurant van Landgoed Duin en
Kruidberg, is enthousiast over
dit unieke, tijdelijke restaurant.
,,Want’’, zo zegt hij. ,,Boten, water en gerechten van de zee horen bij elkaar.’’ Maar ook voor
degenen die geen vis, schaalof schelpdieren kiezen staat er
een passend gerecht op de menukaart.
Het drijvend restaurant bevindt
zich op een ponton en heeft 70
zitplaatsen. Het restaurant is geopend tijdens de openingstijden
van de HISWA te water, elke dag
van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 7 september van 10.00 tot
18.00 uur. De kreeften, ‘fruits de
mer’, wilde oesters, kaviaar en
andere ingrediënten komen vers
vanuit het ijs en worden à la minute bereid door Alain Alders,
bijgestaan door één of twee van
zijn collega’s. Alles is heel naturel, zelfs het weer, want zowel
het restaurant als de keuken bevinden zich in de buitenlucht.

Velsen-Zuid - Pannenkoekenboerderij ‘Onder de Platanen’
kreeg op woensdag 3 september een Zonnedag Award uitgereikt. Josje van der Putten, directeur van de Pannenkoekenboerderij, kreeg uit handen van
Ton de Kleijn districtshoofd in
Noord-Holland de Zonnedag
Award overhandigd. Met deze
onderscheiding bedankt Nationale Vereniging de Zonnebloem
de Pannenkoekenboerderij voor
haar gastvrijheid en toegankelijkheid.
Brede paden, een aangepast toilet, ruime deuropeningen, voldoende parkeergelegenheid. Het
lijkt zo vanzelfsprekend dat dit
soort praktische zaken goed geregeld zijn, maar heel vaak laat
de toegankelijkheid te wensen
over en stuiten gehandicapten
letterlijk en figuurlijk op drempels. In Pannenkoekenboerderij
‘Onder de Platanen’ is alles goed
geregeld en kunnen de gasten
van de Zonnebloem samen met
de vrijwilligers op een prettige
manier genieten van de prachtige natuur en een lekkere pannenkoek op z’n tijd.
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VZV-SGY jeugdwaterpolotoernooi
IJmuiden - Op het moment dat
u dit leest is het exact twee weken geleden dat Waterpoloënd
Nederland dankzij het Olympisch goud in Beijing een reuzensprong voorwaarts maakte. Door de ‘goudhaantjes’ van
coach Robin van Galen, gekozen
tot beste coach van de spelen,
krijgt de sport weer de aandacht
die zij verdient. Waterpolo is topsport. Deze topsport wordt al bijna 80 jaar bedreven door VZV,
thans bekend als SG IJmond
(SGY). In de afgelopen jaren ontwikkelde SGY een jeugdoplei-

ding die landelijk aanzien geniet
en al vele talenten heeft voortgebracht. Het resultaat uit zich
in het feit dat SGY jaarlijks in diverse jeugdafdelingen het landskampioenschap behaalt en veel
spelers afvaardigt aan regionale en nationale jeugdselecties.
Bij SGY staat ‘talent centraal’ en
worden jeugdige talenten begeleid tot in de top. Onlangs is SGY
een verregaande samenwerking
aangegaan met Top Waterpolo Zaanstreek (TWZ). TWZ heeft
een heren- en damesteam in de
op hoogste klasse van Nederland

Spectaculair schaken
bij Kijk Uit senioren
IJmuiden - Er was veelspektakel te beleven afgelopen vrijdag
in het Jan Ligthart gebouw aan
de Eksterlaan. Naast enkele ingecalculeerde uitslagen waren
er ook een aantal verrassingen
qua uitslag of als spelverloop.
De eerste verrassing kwam van
Tom van der Vlugt tegen Johan
van Velthuijsen. Hoewel Tom enkele pionnen achter stond wist
hij Johan op een mooie manier
schaakmat te zetten. Met een
paard wist hij de koning van Johan schaak te zetten en de ko-

ning kon geen kant meer op. Het
zogenaamde stikmat.
Andries Kouthoofd moest het
hoofd buigen voor Linda de
Groot, terwijl Kees Giesberts
door Wim Geels van het bord
gespeeld werd. Dirk Geels won
overtuigend van Siebren Frolich.
Door zijn overwinning komt Dirk
in de top tien terecht en worden zijn aspiraties duidelijk. Vorig jaar winnaar van groep drie,
nu is groep twee aan de beurt.
René Koens verloor van Egbert
Mulder. In het begin van de par-

en speelt bovendien geheel niet
onverdienstelijk internationaal
waterpolo. Jonge talenten van
SGY stromen nu al probleemloos
door naar de hoofdklasse equipe
van ex-damesbondscoach Paul
Metz, die vier jaar geleden het
oranje stokje heeft overgedragen aan Robin van Galen. Door
deze ambitieuze samenwerking
is voor talenten van SGY dus een
definitief pad naar de absolute
top gelegd. Het ROC NOVA College heeft oog voor talent. Het is
dan ook hierom dat zij jaarlijks
hun medewerking verlenen het
top jeugd waterpolo toernooi,
dat hun naam draagt en door
VZV/SGY wordt georganiseerd.
Zaterdag 6 september, van 12.20
tot 19.15 uur, spelen jeugdselecties (jongens en meisjes) tot zeventien jaar in De Heerenduinen
tegen de sterke selecties van Polar Bears, AZC en De Robben.
Bovendien spelen de Heren van
TWZ om 14.00 uur en 16.40 uur
een wedstrijd tegen de nieuwe
club van gouden coach Robin
van Galen, GZC DONK uit Gouda. Dit alles mogelijk gemaakt
dankzij de steun van het ROC
NOVA College. Waterpolo is ‘hot’
en op zaterdag 6 september bent
u van harte welkom om dit spektakel gratis te aanschouwen in
zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden. Meer informatie over
het programma vindt u terug op
www.sgy.nl..
tij had René een voordeeltje behaald, maar verspeelde later zijn
dame. Egbert speelde de partij prima uit. De strijd tussen Peter Duijn en Sjef Rosier strandde
in een puntendeling. Beide spelers zagen geen heil meer in de
stelling en besloten deze te laten
voor wat die was.
Ook Jan Geus kwam remise
overeen. Tegen Colleen Otten
kwam hij wel een pionnetje voor
maar de grote vraag was of hij
deze in het eindspel kon verzilveren. Door het remise aanbod van
Jan bleef deze vraag de vraag.
Jan Jansen behaalde een overwinning tegen Andries Visser.
Jan kon de partij wellicht eerder
naar zich toe trekken, maar door
een vorkje met een loper raakte
hij een zuur verdiend stuk dat hij
voor stond weer kwijt. Twee oprukkende pionnen maakte het
Andries echter zo moeilijk dat hij
toch moest opgeven. Clubkampioen André Kunst speelde tegen runner-up Sinclair Koelemij.
Sinclair kwam vroeg in de partij een kwaliteit voor te staan en
wist even later door een knappe
combinatie het leven van André
zo zuur te maken dat hij inzag
dat verder spelen geen zin had.
Door deze overwinning heeft
Sinclair zich bovenaan de ranglijst genesteld. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 6 september

Young boys-odin’59 (1a)
HboK-Kennemerland (2a)
blauw Wit W.-IJmuiden (3a)
FC Castricum (3a)-Jong Holland
Jong Hercules (3a)-tob
eDo (3b)-Wartburgia
vvH/velserbroek (4D)-rCH
velsen (4D)-KDo

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

zondag 7 september

aDo’20 (hoofdklasse)-Westlandia
KFC-De Kennemers (1a)
Stormvogels (2a)-Kolping boys
eDo (2a)-Hellas Sport
Dem-vSv (2a)
De Foresters-vitesse ‘22 (2a)
velsen (3b)-evC
alcmaria victrix-onze Gezellen (3b)
vvZ-DSS (3b)
FC uitgeest (4a)-FC Den Helder
ZtS-FC velsenoord (4C)
DSK-Schoten (4D)
SvIJ (4D)-olympia Haarlem
PSCK-Wijk aan Zee (5C)
Sv beverwijk (5C)-egmondia
HYS-Waterloo (5D)
terrasvogels (5D)-Spaarnwoude

- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00

Jongtalent turnen TVS
Velsen - Al vele jaren wordt
door meisjes bij TVS geturnd op
verschillende niveaus. Er kan recreatief geturnd worden en er
is wedstrijdturnen. Meisjes die
meer dan één keer per week willen turnen en talent hebben kunnen geselecteerd worden voor de
keurploeg. Er wordt dan meerdere keren per week geturnd en
op regionaal en landelijk niveau
wedstrijden gespeeld.
Binnenkort wil de vereniging
gaan starten met een jongtalentgroep. Deze meisjes in de leeftijd
van vijf tot en met acht jaar zul-

Klaverjasclub
Stormvogels

IJmuiden - De eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen is
weer goed verlopen. Er werden
negen tafels bezet. De hoofdprijs een DVD speler ging naar
de heer C. Pals. Vrijdag 5 sep-

len twee of drie keer per week
gaan trainen om de basis van het
turnen te leren. Wanneer zij goed
genoeg zijn, kunnen ze lid worden van de keurploeg van TVS.
Geïnteresseerden in de jongtalentgroep kunnen zich aanmelden bij Bianca van der Heide 0224-751206 of biancavdheide@hotmail.com. Er kan dan
vrijblijvend een week mee worden getraind met de groep. Kijk
op de website om een indruk te
krijgen wat selectieturnen inhoudt of bezoek één van de trainingen.
tember zijn er weer leuke prijzen
te winnen bij het klaverjassen in
de kantine van IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruisstraat 72
in IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
De hoofdprijs in de loterij is dan
een boodschappenmand. Bel of
mail voor meer informatie Henk
Retz, tel. 06-34040940 of e-mail
hj.retz@quicknet.nl.
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Cursus voor kinderen
met overgewicht
IJmuiden - Op donderdag 11
september start in IJmuiden een
preventief voedings- en bewegingsprogramma voor kinderen
van 8 tot en met 12 jaar met een
(dreigend) overgewicht.
Steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd zijn te zwaar.
Met alle gevolgen van dien: lichamelijke klachten, gepest worden en zelfs op den duur ernstige gezondheidsproblemen.
De cursus Fit, Food & Fun bestaat uit 10 wekelijkse voedingsen beweeglessen voor de kinderen en 2 ouderavonden over gezonde voeding, opvoeding en
beweging. De voedingslessen
worden gegeven door een dië-

tist van de thuiszorgorganisatie Zorgbalans. De kinderen krijgen praktische informatie, leuke
huiswerkopdrachten en er wordt
gepraat over het maken van keuzes. Hierna volgt een speelse beweegles van een uur onder leiding van een docent sport en
beweging van Sportsupport. Bij
een ouderbijeenkomst is de GGD
Kennemerland betrokken. De
lessen vinden plaats na schooltijd van 15.45 tot 17.30 uur op basisschool De Pleiaden.
Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met het Servicepaspoort:
tel. 023 - 8 918 440 of ga naar
www.servicepaspoort.nl

Expositie Margriet Groos
in Bibliotheek Duinrand
Regio - Margriet Groos-Swagerman is geboren in IJmuiden en
woont daar nog steeds. Een jaar
of dertien terug begon zij met
aquarelleren, tekenen vond ze al
heel lang leuk om te doen. Tijdens het schilderen vergeet zij de
dagelijkse dingen om haar heen
en als het resultaat dan ook nog
leuk wordt, dan is dit echt genieten voor Margriet. Werken doet
ze ook, ze heeft een klein atelier
voor het bekleden van kinderrolstoelen en reparatie werk voor
diverse bedrijven.
Haar werk is de hele maand september te zien in de bibliotheek
Duinrand in Zandvoort.

Santpoort - Dorpshuis Het Terras heeft nog plaats bij de volgende cursussen. Glas in lood
voor beginners, geheugentraining. mensendieck. Aquarelleren, bridge voor beginner, workshop schrijfmapje maken, EHBO
bij kinderen, ongevallen in en
om het huis, vrijetijdsongevallen, reanimatie, workshop kerstbol, workshop kerstkroon. Inlichtingen over deze cursussen zijn
verkrijgbaar via telefoonnummer
023-5384845.
De Servettoos

Optreden hilarische
groep de Servettoos
IJmuiden - Woensdagavond 10
september is er een komisch optreden van de Servettoos in wijksteunpunt Zeewijk aan het Zeewijkplein 260 in IJmuiden.
De Servettos bestaan uit drie Vel-

sense amateur theatermakers:
Monique Boots, André Castricum en Coby Bos.
Zij verzorgen een ouderwets gezellige avond met veel hilariteit
en vrolijkheid. Kaarten á 3 euro

Kinderexcursie:

‘Op zoek naar de Herfst’

Bromfietscontrole
Santpoort/Velserbroek - Op
vrijdag 22 augustus heeft de politie bij een bromfietscontrole
ruim 50 brommers en hun bestuurders gecontroleerd. De controles vonden plaats op de Aletta
Jacobsstraat in Velserbroek (tussen 16.00 en 17.30 uur) en op de
Hoofdstraat in Santpoort-Noord
(tussen 19.00 en 20.30 uur). 47
keer werd er een overtreding ge-

Cursussen
bij Het Terras

constateerd. Er werden procesverbalen opgemaakt voor onder andere een te hoge snelheid,
geen verlichting, het rijden zonder helm of het ontbreken van
een verzekering.
De politie hield de controle in
deze twee straten naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de overlast van
brommers.

Velsen-Zuid - Het IVN ZuidKennemerland organiseert in samenwerking met recreatieschap
Spaarnwoude op zondag 7 september een excursie voor kinderen van 4
tot en met 10
jaar rond informatieboerderij Zorgvrij. Om
11.00 uur gaan
kinderen het
´Natuurpad` op
die ligt rond informatieboerderij Zorgvrij.
Deze natuurexcursie voor kinderen staat onder begeleiding
van
IVN-natuurgidsen Als
echte natuurvorsers gaan kinderen op pad.
Op zoek naar de herfst in de natuur van bomen, planten, vogels
en andere dieren!
Zie je de kastanjes al in de bomen hangen of zijn er al echte
grote paddestoelen? Kinderen
kijken naar de natuur en leren in

korte tijd wat er allemaal te beleven valt in de natuur. Voelen aan
een boombast of zoek de herfst
op in de natuur! Voel eens de
kleine friemelbeestjes
in de grond.
Dit allemaal is mogelijk…Het leuke van
een natuurpad lopen
is dat er altijd wat te
zien valt. Zeker nu de
herfst nabij is! Kinderen die van alles
willen weten over
de natuur of over de
herfst kunnen natuurlijk gewoon komen. Doen!
De excursie begint
om 11.00 uur bij informatieboerderij
Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude
en duurt ongeveer anderhalf uur.
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Informatie bij
Marc van Schie, 023-5351239 of
op www.ivnzk.nl
Kijk ook eens op www.natuurwegwijzer voor alle natuurexcursies!

Kleding- en speelgoedbeurs
Velserbroek - Vrijdag 12 september houdt de Ark aan de Platbodem 201 in Velserbroek haar
welbekende kleding- speelgoedbeurs. U bent van harte welkom
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Dit
keer gaat het om najaar- en winterkleding vanaf maat 104 (geen
rompers, boxpakjes of babyarti-

kelen}. U kunt ook boeken, cd,s,
dvd,s, videobanden en dergelijke
inbrengen, en wat dacht u van
een fietsje, driewieler, fietszitje.
Van de opbrengst is 70 procent
voor de inbrenger. Informatie:
Herma Hoppenbrouwer, telefoon
023-5395981 of Monique Kortekaas, telefoon 023-5396619.

Schaken
overdag

IJmuiden - Binnenkort bestaat
voor senioren de mogelijkheid
om op donderdagmiddag een of
meerdere partijen te schaken in
Wijksteunpunt De Delta aan de
Rijnstraat.
In dit centrum was al eerder een
schaakclubje actief, dat door gebrek aan leden helaas enkele jaren geleden moest worden opgeheven. Wie als huisschaker of
als (ex)clubschaker in een prettige sfeer graag wekelijks wil
schaken, kan geheel vrijblijvend
023 5375867 bellen voor nadere
informatie.

Maak kans
op boottocht
IJmuiden - De organisatie van
Open Nederlandse Kampioenschappen zeezeilen, Yachtclub
Seaport Ymuiden, en de gemeente Velsen willen het zeilevenement van 19 tot en met 21
september niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit jaar is het mogelijk om het evenement van
zeer dichtbij te bekijken. Degene
die de juiste antwoorden op onderstaande vragen heeft maakt
kans op een snelle boottocht
op 20 september. Test uw kennis over uw eigen gemeente en
vul de antwoorden op de vragen
en de bonusvraag in. 1. Waarom
heeft het ONK zeezeilen dit jaar
een feestje te vieren? 2. Hoe lang
bestaat de Nederlandse Zeevisgroothandel?3. Hoe lang wordt
de HISWA al in IJmuiden aan
Zee gehouden?4. Wat zijn de namen van de havens in Velsen?
5. Hoeveel hotels en campings
zijn er in Velsen? 6. Hoe heet de
wethouder Toerisme van de gemeente Velsen? 7. Wat maakt
Velsen en IJmuiden aan Zee volgens u zo bijzonder/ uniek voor
de bezoekers en toeristen?
Tip: kijk op de website http://
www.toerismevelsen.nl als u de
antwoorden op de vragen niet
weet. De antwoorden op de vragen dienen uiterlijk 15 september binnen te zijn.
Per mail: dkostandy@velsen.nl,
of per post: gemeente Velsen
t.a.v. Debby Kostandy, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.
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HAVENFESTIVAL IJMUIDEN 2008

IJmuiden - Omdat er een band
uitviel, mocht Seabreeze Bigband zaterdag tijdens het Havenfestival verhuizen van de
spiegeltent naar het hoofdpodium. De bigband stond daar
zonder dirigent, Uli Kaethner
was een week eerder plotseling opgestapt. Zijn plaats werd
ingenomen door trompettist
Jeroen Kiewiet, die dat lang
niet slecht deed. Een sleepboot
vaart luid toeterend door de
haven, de saxofonist toetert terug. Zanger Mark Sassen kondigt een volgend nummer aan
en vertaald ‘Take the A train’
in ‘Take the fishtrain’. Hiermee
verijst hij naar het thema ‘Vis’
dat het Havenfestival meekreeg. Even later laat Unidos
het publiek een gedeelte horen
uit de musical, die momenteel
ingestudeerd wordt.
Het eerste lustrum van het festival, de landelijke Visserijdag en
het honderdjarig bestaan van de
Nederlandse Zeevisgroothandels
Vereniging resulteerde in een fantastisch weekend met mooi weer
waar veel bezoekers van genotesn. Zij kwamen ogen en oren te
kort. Zaterdag verrichtte minister
Gerda Verbrug de officiële opening.
,,Platvissen zoals de tong en de
schar zwemmen over de bodem
van de zee’’, vertelt een man aan
aandachtig luisterend publiek bij
vishal Kloosterboer. In de IJmuiden Stores vraagt vrouwenshantykoor Grace Darling zich al zingend
af wat ze met de dronken zeeman
zullen doen, het publiek zingt vrolijk mee. Even later bezingt Mieke van der Hulst op dezelfde plek
de Noordzee. Aan de overkant, in
het Rabobank Openluchttheater,
kijken kinderen met open mond
naar een man die jongleert met
kegels terwijl hij zich tegelijkertijd in evenwicht weet te houden
op een éénwielerfiets. Boten varen
af en aan in de haven. Een vrouw
zit langs de kant, lekker in het
zonnetje, de boten uit te zwaaien.
De opvarenden wuiven vrolijk te-

foto: Joop Wayenberg

Veel variatie Havenfestival
rug. Even later komt met veel geraas een helikopter van de Marine
laag overvliegen voor een spectaculaire reddingsactie in de haven.
Aan de Halkade verrees weer het
Waasdorppleintje, waar bezoekers
op het terras onder het genot van
een heerlijk visje konden luisteren
naar shantykoren.
Die avond verzorgt The Dock of
the Bay een spetterend optreden, de dag wordt rond middernacht afgesloten met een schitterend Corus vuurwerk vanaf het
Forteiland.
Zondagmiddag is het warmer en
nog drukker dan zaterdag. Op het
hoofdpodium speelt The Swing
Masters van Corus, die een geweldige zangeres hebben meegebracht. In de spiegeltent zet de
Big Band Velsen zijn beste muzikale beentje voor. In IJmuiden Stores geeft Plug-In een voorproefje
van het nieuwe programma, dat
naar meer smaakt. De violiste van
de groep maakte eerder die week
een val, waarbij zij haar vingers
kneusde. Net van de hand, waarmee ze de snaren beroert. Het was
tijdens het optreden niet te merken.
In de spiegeltent treedt aan het
einde van de middag De Levende
Jukebox op. Als zij de aanwezigen
tijdens een romantisch lied verzoeken om dicht bij elkaar te kruipen, geeft niemand daar gehoor
aan. De tent heeft op dat moment
wel iets weg van een sauna.
Alleen jammer dat er zo vroeg
werd begonnen met het opruimen. Om 15.30 uur werden de
stoelen bij het hoofdpodium al
weggehaald terwijl het laatste optreden daar om 17.00 uur begon.
Aan de ene kant begrijpelijk, want
het opbouwen en weer afbreken
van een dergelijk festival is een
gigantische klus. Maar sommige
mensen dachten hierdoor dat het
afgelopen was en gingen huiswaarts.
Daardoor stonden er bij het optreden van Hotel nog maar weinig
mensen voor het podium. En deze
geweldige band had meer publiek
verdiend. (Carla Zwart)

foto: www.kovanleeuwen.nl
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VSV schakelt zichzelf uit
IJmuiden - Was iedereen na de
wedstrijd tegen DZS (10-2 overwinning) vol goede moed, na
de midweekse nederlaag tegen
VVZ stond een ieder weer met
beide benen diep in de Velserbroeker klei.
Er waren natuurlijk talloze excuses aan te voeren voor de zware verliespartij in Zaanstad, maar
wel heel duidelijk werd dat VSV
in deze wedstrijd op wedstrijdinstelling werd geklopt.
Te veel spelers dachten deze
partij plichtmatig te kunnen spelen en dus kwamen de zwaktes
van sommige mensen wel erg
duidelijk aan het licht. Na een 20 ruststand werd het uiteindelijk 5-1 en slechts het laatste half
uur was van VSV zijde van een
acceptabel niveau. VVZ, toch zeker geen hoogvlieger in de derde klasse, wist goed gebruik te
maken van de desorganisatie bij
stilstaande spelsituaties en strafte dit dan ook genadeloos af.
Gelukkig kreeg VSV de zaterdag
daarop de kans om zich te re-

vancheren tegen ZCFC, een zaterdag tweedeklasser, eveneens
uit Zaanstad. Onder subtropische omstandigheden kwam
VSV redelijk uit de startblokken
en al na twintig minuten spelen wist Remco Verschuren met
een schitterende volley de 1-0
binnen te knallen. Daarna verzandde de wedstrijd in een soort
van rommelig flipperkastvoetbal
waarin VSV wel duidelijk de bovenliggende partij was, maar tot
weinig vloeiende aanvallen kon
komen. Met name de voorzetten
vanaf de zijkant lieten te wensen over en ook de periodes van
langdurig balbezit bleven achterwege.
Het was zowaar ZCFC dat nog
gelijk wist te maken bij een van
hun spaarzame uitvallen.
De tweede helft was het aankijken niet waard. Verschillende
spelers wisten haarfijn te vertellen wat er fout ging terwijl een
blik in de spiegel wellicht een
betere optie zou zijn geweest.
Toch wist Stephan Timmers met

DCIJ–nieuws

Casper Remeijer en
Stijn Tuijtel in vorm
IJmuiden - Casper Remeijer behoort dit seizoen tot de favorieten voor de clubtitel. De 17 jarige
Remeijer maakt een snelle ontwikkeling als dammer door.
De wijze waarop hij Paul Smit
versloeg verraadde veel van zijn
kwaliteiten. Technisch maar ook
tactisch weet hij zijn tegenstander bij voortduring voor schier
onoplosbare problemen te plaatsen. In een doolhof aan varianten raakte Smit het spoor bijster en na een boeiend gevecht
moest hij de vlag strijken. Stijn
Tuijtel zal door een ophanden
zijnde wereldreis de benodigde punten niet kunnen halen en
daarmee is er voor Remeijer een

concurrent minder. Tegen Feroz Amirkhan boekte Tuijtel een
fraaie overwinning. Martin van
Dijk, toch een van de sterkere
spelers op de damclub, trad aan
tegen Jelmer Gouda en Berrie
Bottelier. De jeugdspelers kwamen nog wat tekort om hun trainer te verslaan. Beiden verloren
na goede weerstand te hebben
geboden.
Piet Kok liet het in zijn eerste partij lelijk afweten. In het gevorderde middenspel en met een gelijke stand blunderde hij. Cees van
der Vlis had daarna geen moeite de strijd in zijn voordeel te beslissen. Vince van der Wiele liep
tegen een schijfverlies aan in zijn

een heel fraaie kopbal nog de 21 te maken en zodoende in ieder
geval nog de overwinning uit het
vuur te slepen.
VSV 2 deed het daarna in de dezelfde hitte heel wat beter door
Zandvoort met 4-0 van het veld
af te blazen. Als met name de
spitsen wat scherper waren geweest was een overwinning met
dubbele cijfers zeker mogelijk
geweest.
Na deze wedstrijden was er ’s
avonds nog een reünie voor oud
spelers uit de gemeente Velsen. Vele oudjes konden herinneringen ophalen en dit initiatief
van onder andere Jaap de Vries,
Leen van der Lugt en Floor Bal
moet zeker een jaarlijks terugkomend gebeuren worden
Vergeet u tenslotte niet de VSV
poule in te vullen want zondag
begint de competitie met de kraker tegen DEM en precies om
14.00 uur sluiten de totoloketten.
Dus hopelijk tot ziens in Beverwijk, VSV kan uw steun goed gebruiken.
partij tegen Rick Hartman. Maar
met goed verdedigen slaagde
Vince er alsnog in een punt uit
het vuur te slepen. De partij tussen Bram van Bakel en Jacqeline Schouten liet een onvervalste hekstelling zien. Een speelwijze waar Schouten zeer bedreven
in is en die haar uiteindelijk de
overwinning bezorgde. Jan Apeldoorn is als altijd met grote verwachtingen aan het seizoen begonnen.
Na een wat mindere partij een
week eerder speelde hij tegen
Kees van Nie als in zijn beste dagen. In een boeiende partij kon
Apeldoorn een damzet uit de
stand toveren en won. Jan Maarten Koorn heeft dit seizoen eveneens de nodige ambities.
Tegen Willem Winter moest hij
echter een teleurstelling verwerken. Winter, altijd listig, won
in het middenspel een schijf
en werkte daarna de partij bekwaam af.

Boy Wu

Een mooi schijnoffer
van Boy Wu
IJmuiden - In de tweede ronde van de jeugdcompetitie baarde Boy Wu opzien door met een
correct schijnoffer Thomas Lichtendaal het nakijken te geven.
Boy zag een mooi mat, maar er
stond nog een loper in de weg.
Boy zette zijn loper op de diagonaal, Thomas pakte de loper en de weg lag open voor het
begeerde mat. Guido de Waal
hield het heel erg lang vol tegen
Ingmar Visser.
Even leek het erop dat Guido
goede kansen zou krijgen, maar
door secuur te verdedigen wist
Ingmar het tij te keren en alsnog
de punten te pakken.
Mark Scholten is sterk begonnen
dit nieuwe seizoen, ditmaal versloeg hij Roelof Stikker.
Na in het middenspel twee lichte stukken te hebben gewonnen,
bekroonde hij een fraaie aanval met mat. Ook Erin Lucassen
is op dreef, tegen Tom Noordzij
won hij veel materiaal.
Daarna joeg hij de koning van
Tom het open veld in en liet de
ontheemde monarch mat lopen.
Dan is er nog een speler die de
volle buit heeft na twee rondes
en dat is Thomas Otte. Dit keer

Klaverjassen bij
Onderling Genoegen
IJmuiden - Klaverjasvereniging
Onderling Genoegen start op
vrijdag 12 september weer met
de onderlinge competitie voor
koppels.
De competitie loopt over 18
rondes die om de twee weken
plaatsvinden. Daarnaast is er een
slotavond, waarop de uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt en iedereen een prijs mee
naar huis neemt.
De entree bedraagt 2 euro per
persoon, ofwel 4 euro per koppel per avond.
Tevens worden loten verkocht.
De loten worden per plankje van
vijf nummers verkocht; kosten

per plankje 0.50 euro.
De prijzen die kunnen worden
gewonnen zijn onder andere diverse soorten waardebonnen,
staatsloten, drank en nog vele
andere zaken.
De ruimte, waarin wordt gekaart
bevindt zich onder de Pieterskerk in de Zuiderkruisstraat.
De zaalingang echter is in de
Mercuriusstraat (de witte deuren). In het gebouw mag niet
worden gerookt. Het klaverjassen begint om 20.00 uur. De zaal
is open om 19.30 uur.
U kunt zich opgeven bij Peter
Maasland via telefoonnummer
0255-531570.

was hij Ben Eppink te slim af.
Menno Jaspers en Koen van de
Velde besloten tot remise nadat eerst Menno een paard had
voorgestaan en daarna Koen
voordeel kreeg.
Voor Quinten Otte was Wim Dijkman een maatje te groot. Wim
speelt al lange tijd en Quinten is
net begonnen met schaken.
Ook Barry Broek kon met al zijn
schaakervaring de winst bijschrijven. Job Elsendoorn, voor
de tweede maal op de club,
moest toezien hoe Barry de winst
pakte.
Armando Noordzij beleefde een
benauwde ontsnapping. Marco
Wellinga, tot het fatale moment
heer en meester op het bord,
zette zijn dame en toren zo ongelukkig neer dat Armando geen
kant meer op kon met zijn koning en Armando hield zo een
half puntje over aan het duel.
Thomas Rebel deed de trukendoos al in de openingsfase open
en Cory van Bellen liep mat. Anne Dijkman en Bram Zwanenburg besloten tot remise na een
lang partijtje schaak.
Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Politie zoekt
getuigen
mishandeling

Nieuwe auto voor
Zeehaven IJmuiden
Garage Stormvogels heeft onlangs een nieuwe wagen geleverd aan
Zeehaven IJmuiden. De Nissan is uitermate geschikt voor het Havenbedrijf IJmuiden.

Regio - De politie in Beverwijk
zoekt de getuige van een mishandeling die heeft plaatsgevonden in de Jacob van Deventerstraat op donderdag 28 augustus. Een jongen uit Beverwijk
werd tussen 20.30 en 21.00 uur
mishandeld door twee andere
jongens. De getuige heeft ingegrepen door zijn auto tussen de
jongens in te zetten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en
de politie stelt een onderzoek
in naar de twee verdachten. De
doortastende getuige wordt verzocht contact op te nemen met
de politie, tel. 0900-8844.
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Een week lang gratis theater, muziek en film

Culturele Week
Oud-IJmuiden 2008
slopen en bouwen’ mogelijk. Het
eerste ‘culturele sloopfestijn’ is
de Bouwfonds Culturele Week
Oud-IJmuiden 2008. Meer informatie: www.oudijmuiden.nl en
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Programma Culturele Week
Oud-IJmuiden
Zaterdag 13 september
20.15 uur: Opening Culturele
week Oud-IJmuiden
20.30 uur: Straattheater
21.00 uur: Ierse troubadour Danny Guinan & band.
Zondag 14 september
15.00 uur: ‘Icarus’, kindertheater (6+)
17.30 uur: ‘Icarus’, kindertheater (6+)
21.00 uur: Griekse ballads van
Palio Paréa.
IJmuiden - Bouwfonds, Stadsschouwburg Velsen, AWV Eigen
Haard, Woningbedrijf Velsen en
de gemeente Velsen gaan theatraal slopen en bouwen in OudIJmuiden.
Speciaal voor inwoners en bedrijven van de oudste havenwijk
van IJmuiden en natuurlijk voor
alle andere belangstellenden organiseren zij samen: de Culturele Week Oud-IJmuiden. Van zaterdag 13 tot en met zondag 21
september kan iedereen genieten van gratis theater, muziek en
film!
Openluchttheater
Een week lang wordt er theatraal gesloopt en gebouwd in
Oud-IJmuiden. Bedrijven, oude
en nieuwe bewoners van OudIJmuiden en andere belangstellenden kunnen in het openluchttheater, in het plantsoen aan de
Oranjestraat (tegenover Hotel
Augusta) genieten van swingende nazomerconcerten en vrolijk
kindertheater.
Ook worden zij getrakteerd op
verrassend straattheater. Bijzonder is de openluchtbioscoop
Oud-IJmuiden waar niet alleen hitfilms als ‘ABBA: the Movie’ worden vertoond, maar ook
unieke historische beelden van
Oud-IJmuiden.

Mooi weer in Oud-IJmuiden
Goed nieuws: de weergoden
spelen géén hoofdrol tijdens de
Culturele Week Oud-IJmuiden.
Mocht er toch een verdwaalde regenbui over Oud-IJmuiden trekken, dan gaat het gratis toegankelijke evenement gewoon door. Het publiek kan onder enorme parasols (in dat geval dus paraplu’s) genieten van
het culturele spektakel.
Theatraal slopen en bouwen
De komende jaren transformeert
Bouwfonds in samenwerking
met AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen Oud-IJmuiden
tot een prachtige wijk. Dé plek
om op historische grond modern
te leven, te werken en cultuur te
beleven.
Stadsschouwburg Velsen voorziet de ‘facelift’ van het oude havengebied van een culturele dimensie. Tijdens de sloop en de
nieuwbouw worden bedrijven,
oude en nieuwe bewoners van
de havenwijk getrakteerd op
uiteenlopende culturele evenementen.
Bouwfonds sponsort niet alleen
de programmering van Stadsschouwburg Velsen in het monumentale Thalia Theater, maar
maakt ook met genoemde woningcorporaties het ‘theatraal

Beroepskeuzetest op
website ROC Nova College
Haarlem - ROC Nova College
heeft haar website www.novacollege.nl uitgebreid met een beroepskeuzetest en voorlichtingsfilms over de diverse beroepen.
Toekomstige cursisten kunnen
die gebruiken om de juiste opleidingskeuze te maken. Dat vermindert de kans op een verkeerde opleidingskeuze met mogelijke uitval als gevolg.
Het Nova College realiseert zich
dat het kiezen van de juiste opleiding cruciaal is voor het welslagen van een cursist en daarmee de kans op voortijdig
schoolverlaten kan verminderen.
Iemand die een opleiding volgt
voor een beroep dat niet bij hem
past, heeft veel minder kans van
slagen dan iemand die zich kan
ontwikkelen in een richting die
hem op het lijf is geschreven. Die
past bij zijn talenten en ambities.
Daarom investeert het Nova College intensief in het begeleiden
van toekomstige cursisten bij

het maken van de juiste keuze.
Het Nova College werkt daarbij
nauw samen met het voortgezet
onderwijs in de regio, zodat leerlingen daar al de juiste sector- of
profielkeuze maken.
Als voorbereiding op de juiste
opleidingskeuze heeft het Nova College een uitgebreid programma
voorlichtingactiviteiten en oriëntatietrajecten ontwikkeld gericht op tweedejaars,
derdejaars en vierdejaars vmbo
leerlingen. Ook verzorgt het Nova College voorlichting op scholen voor voortgezet onderwijs en
houdt twee keer per jaar Open
huis. Met de nieuwe beroepskeuzetest en de beroepen in
beeld kunnen toekomstige mbocursisten zich nu ook gemakkelijk vanuit huis via internet oriënteren op een toekomstig beroep
en een hiervoor passende beroepsopleiding.
Voor meer informatie over het
Nova College, website www.no-

Dinsdag 16 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Portugese fado’s van
Quatro Ventos.
Woensdag 17 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Openluchtbioscoop –
‘ABBA: The Movie.’
Donderdag 18 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Argentijns tangokwintet Quinteto Azul.
Vrijdag 19 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Openluchtbioscoop ‘Amelie’.

e-commerce
Nieuws uit de huizen Workshop
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Overvaller is IJmuidenaar
Regio - Politie Kennemerland heeft een 37-jarige man uit
IJmuiden aangehouden voor de
gewapende overval op een Fortisfiliaal in de Breestraat in Beverwijk op 24 juni.
De man kwam in beeld na een
uitzending van Opsporing Ver-

zocht van 26 augustus waarin
beelden van de overval werden
getoond. Na meerdere tips kon
de verdachte worden aangehouden. Het onderzoek is nog gaande. De verdachte wordt vandaag
voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Cultuurweekend Velsen

Zaterdag 20 september
14.30 uur: Wipneus & Pim - Thalia Theater
21.00 uur: Mexicaanse volksmuziek van Serenata Mexicana
22.00 uur: Loco Loco Disco Show
- Thalia Theater.
Zondag 21 september
14.30 uur: Straattheater
15.00 uur: Cubaanse zang van
Delia Gonzalez y Grupo Tumbao.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

IJmuiden
Projectbureau
IJmond Veelzijdig organiseert op
23 september samen met Jong
MKB IJmond en de FED IJmond
een praktijkgerichte workshop ecommerce voor startende ondernemers in de IJmond. Dit is het
derde evenement dat dit jaar onder de naam IJmond Start wordt
gehouden.
Internettoepassingen zijn niet
meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Daarom
wil IJmond Start middels een
praktische workshop de nieuwe
ondernemers de ‘dos en don’ts’
van internettoepassingen bijbrengen.
Marc van Castricum van Bambanian zal achtergronden behandelen van de diverse mogelijkheden die het world wide web
biedt. Daarbij komen zaken aan
de orde als zoekmachine marketing, webdesign, webshops en
de gevaren van internet.
Zo worden de starters in anderhalf uur eens geïnformeerd vanuit de praktijk. Daarnaast is er

tevens gelegenheid om met collegastarters op een ongedwongen manier te netwerken en van
gedachten te wisselen.
De workshop over e-commerce
start op 23 september om 19.30
uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
bij Villa Westend in de Velserbroek. Deelname is gratis. Aanmelden voor deze workshop kan
via info@ijmond-veelzijdig.nl.
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Fietsen vernield
op Stationsplein

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Haarlem - Op het Stationsplein
heeft de politie vorige week vrijdag om 15.30 uur twee jongens
aangehouden die twee fietsen
van een trap aan het gooien waren. Het gaat om jongens uit
Beinsdorp en Hoorn. De oudste
jongen van de twee filmde met
zijn telefoon de vernieling van de
fietsen. De fietsen zijn eigendom
van de school. Tegen de jongens
is proces-verbaal opgemaakt.

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900
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Actualisatie Beleidsnota
Monumentenzorg Velsen
Het College van burgemeester en
wethouders heeft besloten om de
gemeenteraad voor te stellen om
de geactualiseerde beleidsnota
Monumentenzorg Velsen vast te
stellen.
De nota is aangepast aan de
gewijzigde regelgeving en inzichten
na een evaluatie medio 2007.

6 en 7 september

Concert Gerard Joling
Op zaterdag 6 en zondag
7 september 2008 vindt in het
recreatiegebied Spaarnwoude het
concert van Gerard Joling plaats.

Amsterdamseweg (N 202), A9 en A22.
Naar verwachting zal het verkeer rond
middernacht op beide dagen weer
normaal zijn.

Verkeer
De zgn. Kiss and Ride-locatie voor het
afzetten en ophalen van bezoekers
van het concert wordt aangegeven
door bebording en bevindt zich aan de
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.
Bij de instroom van bezoekers van het
concert (beide dagen vanaf ± 16.00
uur) en bij de uitstroom van bezoekers
van het concert (beide dagen vanaf
± 23.00 uur) moet rekening gehouden
worden met mogelijke ﬁlevorming op de

Soundcheck
Op donderdag 4 september en vrijdag
5 september vindt op beide dagen van
12.00 uur tot 19.00 uur een soundcheck
plaats. Gedurende deze periode is het
derhalve mogelijk dat u muziek hoort.
Opbouw en afbouw
De opbouw van de concertlocatie is
begonnen op 27 augustus 2008.
De afbouw duurt tot 11 september
2008.

Maak kans op een
snelle boottocht!
De organisatie van Open Nederlandse Kampioenschappen zeezeilen,
Yachtclub Seaport Ymuiden, en de gemeente Velsen willen het zeilevenement
van 19 tot en met 21 september niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit jaar is
het mogelijk om het evenement van zeer dichtbij te bekijken. Degene die de
juiste antwoorden op onderstaande vragen heeft maakt kans op een snelle
boottocht op 20 september.
Test uw kennis over uw eigen gemeente en vul de antwoorden op de vragen
en de bonusvraag in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De evaluatie van de beleidsnota
heeft laten zien dat de nota voldoet
en tot een zorgvuldig beheer en
weloverwogen behoud van het
architectonisch en cultuurhistorisch
erfgoed van Velsen leidt. Zowel intern
als extern is de bekendheid van
Monumentenzorg vergroot, en wordt
deze naar waarde geschat.

Dag van de
Nederlandse Zeevisserij
Op zaterdag 30 augustus werd in
IJmuiden de Dag van de Nederlandse
Zeevisserij gehouden. Hierbij was ook
mevrouw Gerda Verburg, de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aanwezig. Tijdens een bijeenkomst hield
burgemeester Cammaert een toespraak
waarin hij onder andere aangaf dat
visserij de oorsprong van het bestaan
van IJmuiden vormt. Na een korte
historische schets over het ontstaan
van de visserijsector in IJmuiden
ging de burgemeester ook in op het
feit dat IJmuiden het visserijcentrum
van Noord-West Europa is met een
concentratie van de pelagische visserij,
een concentratie van de handel, een
vestiging van IMARES en de 2e visafslag
van Nederland.
Peter Cammaert zei voorts in zijn
toespraak het volgende : “hoewel de
visserijsector regelmatig in zwaar weer
zit, is de sector als geheel sterk en
zoekt men op een innovatieve wijze
naar nieuwe kansen en initiatieven.
Het kweken van tong hier in IJmuiden
is daarvan een tastbaar voorbeeld.
Daarnaast zien we ook in IJmuiden
dat de kleinschalige visserij terugkomt.
Ik noem het behoorlijke aantal

staandwantvissers. Vissers die door hun
kleinschaligheid werken aan een nieuwe
toekomst en daarmee tevens invulling
geven aan het begrip duurzaamheid.
De visafslag groeit tegen de landelijke
trend in, mede het gevolg van een
vernieuwing als een internetveilsysteem.
De zeevisgroothandel komt weliswaar
moeilijker aan Noordzeevis. Maar,
nieuwe vissoorten uit het buitenland
blijken ook gretig aftrek te vinden bij de
klant. De nabijheid bij Schiphol is daarbij
voor de zeevisgroothandel in IJmuiden
een belangrijk voordeel”.
De burgemeester sloot zijn toespraak
af met de woorden: ”het College van
burgemeester en wethouders van
Velsen zal zich - daar waar mogelijk
- van harte inspannen om een gezonde
visserijtoekomst mogelijk te maken.
Gelet op de ontwikkelingen in ons
havengebied is het zonneklaar dat
IJmuiden zijn positie als internationaal
viscentrum kan vergroten. In de
economische agenda van het College
van burgemeester en wethouders
worden concreet het uitbuiten van de
positie van IJmuiden als kustplaats
en promotie van IJmuiden als visstad
genoemd”.

Minister Verburg reikte de Productschapsprijzen 2007 uit aan de winnaars die
in het jaar 2007 de best verzorgde vis aan wal hebben gebracht.
Op de foto staat minister Verburg temidden van enkele prijswinnaars.

Waarom heeft het ONK zeezeilen dit jaar een feestje te vieren?
Hoe lang bestaat de Nederlandse Zeevisgroothandel?
Hoe lang wordt de HISWA al in IJmuiden aan Zee gehouden?
Wat zijn de namen van de havens in Velsen?
Hoeveel hotels en campings zijn er in Velsen?
Hoe heet de wethouder Toerisme van de gemeente Velsen?
Wat maakt Velsen en IJmuiden aan Zee volgens u zo bijzonder/
uniek voor de bezoekers en toeristen?

Tip: kijk op de website http://www.toerismevelsen.nl
als u de antwoorden op de vragen niet weet.
De antwoorden op de vragen dienen uiterlijk 15 september binnen te zijn.
Per mail: dkostandy@velsen.nl, of per post: gemeente Velsen tav
Debby Kostandy, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Foto: Peter Wiezoreck (in opdracht van het Productschap Vis)
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Vaststellen bestemmingsplan
Oud-IJmuiden West

Wethouder Ockeloen (rechts op de foto) ondertekende samen met vertegenwoordigers
van de Milieufederatie de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen.

Velsen koopt duurzaam in
op 2 september heeft wethouder Karel
ockeloen de Deelnameverklaring
Duurzaam Inkopen van senternovem
ondertekend om daarmee de ambitie
uit te spreken serieus werk te maken
van duurzaam inkopen. ook vijf andere
noord-Hollandse gemeenten (velsen,
Bergen, Beverwijk, Castricum, Den
Helder en Heerhugowaard) maken
werk van hun klimaatambities door
de Deelnameverklaring Duurzaam
Inkopen te ondertekenen. De
aandacht voor duurzaam inkopen
groeit. of het nu gaat om groene
stroom, duurzaam bouwmateriaal,
energiezuinige kantoorapparatuur
of biologische catering, steeds meer
gemeenten en provincies maken
werk van duurzaam inkopen. De

doelstellingen zijn dan ook niet mals.
De Rijksoverheid heeft als ambitie
om in 2010 bij 100 procent van haar
inkopen duurzaamheid mee te nemen;
voor provincies en waterschappen is
dit 50 procent. De gemeenten streven
naar 75 procent in 2010 en 100
procent in 2015. ondertekening van
de deelnameverklaring is de eerste
stap naar dit doel. De lokale overheid
is met haar totale aanbestedingen
van 17 miljard euro per jaar één
van de grootste opdrachtgevers van
nederland. Als die overheid eisen stelt
aan haar producenten, krijgt de markt
voor duurzaamheid een geweldige
impuls. Daarnaast geeft de overheid
een krachtig signaal af door het goede
voorbeeld te stellen.

Informatieavond

Plannen Fort Benoorden
Spaarndam
Het Recreatieschap spaarnwoude
organiseert op maandag 8
september een informatiebijeenkomst
voor belangstellenden over de
herontwikkeling van het fort
Benoorden spaarndam. tijdens
deze avond krijgen belangstellenden
informatie over de eisen waar
plannen voor het fort aan moeten
voldoen en krijgt men informatie over
de procedure voor de werving van
een ondernemer.
mevrouw Annette Baerveldt,
wethouder van de gemeente
velsen, en bestuurslid van het
Recreatieschap spaarnwoude zit de
avond voor.
Datum: 8 september 2008
tijdstip: 19.00-20.30 uur
locatie: villa Westend, Westlaan 41,
1991 Al velserbroek
Het bestuur van het Recreatieschap
spaarnwoude heeft de wens om
het fort en het munitiecomplex te

ontwikkelen tot een toeristischrecreatieve locatie. fort Benoorden
spaarndam is onderdeel van
de Positie van spaarndam. De
positie is een beeldbepalend
cultuurhistorisch element midden in
het recreatiegebied spaarnwoude.
Het Recreatieschap vindt het van
belang dat de herontwikkeling
van het fort en het bijbehorende
munitiecomplex de herkenbaarheid
van de stelling van Amsterdam in
het landschap vergroot en dat het
moet passen binnen of aanvullend
zijn op het huidige aanbod aan
voorzieningen in het recreatiegebied.
vanzelfsprekend zijn behoud en
versterking van de cultuurhistorische
waarden, de natuurwaarden en de
landschappelijke waarden belangrijke
aandachtspunten. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
de informatiebijeenkomst bij te
wonen. Zij kunnen zich aanmelden
via e-mail: mvanderweijden@
recreatienoordholland.nl

Het College van burgemeester en
wethouders heeft op 2 september
besloten om de gemeenteraad voor te
stellen een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor oud-IJmuiden
West. Het bestemmingsplan oudIJmuiden West omvat het westelijke
deel van de wijk oud-IJmuiden.
voor oud-IJmuiden West wordt
de transformatie beoogd van een
verouderd bedrijventerrein naar

een aantrekkelijke buurt waar
wonen, werken en recreëren
samen gaan. Het gebied is
momenteel een gezoneerd
bedrijventerrein in het kader van
de Wet geluidhinder als onderdeel
van het Industrieterrein IJmond. om
het gebied te transformeren naar
een gemengde woonwijk wordt in
dit bestemmingsplan woningbouw
mogelijk gemaakt op het verouderde
bedrijventerrein van oud-IJmuiden.

Plaatsing GSM-antennes
en antennemasten
In de gemeente Velsen bestaat
al sinds 2000 beleid over de
plaatsing van GSM-antennes en
antennemasten. Dit beleid is aan
herziening toe. Er zijn sinds 2000
(ingrijpende) veranderingen geweest
in (bouw)regelgeving ten aanzien van
antennes. Bovendien is het Velsense
beleid op een aantal punten niet meer
conform het rijksbeleid.
Antennes en de volksgezondheid
veel mensen maken zich zorgen over
de mogelijke gevolgen van de straling
van de antenne-installaties voor de
volksgezondheid. om die reden leidt de
plaatsing van met name Umts-antennes
soms tot ongerustheid bij omwonenden.
lange tijd was het gezondheidsaspect
reden om de plaatsing van nieuwe
(Umts-) antennes te weigeren.
Uit Zwitsers onderzoek (Cofam-II
onderzoek) is gebleken dat er geen
relatie bestaat tussen blootstelling aan
Umts en een verminderde gezondheid.
op grond van het gezondheidsaspect
kan een bouwvergunning van antennes
voor mobiele communicatie niet meer
worden geweigerd. Diverse uitspraken
van de rechter en de Raad van state
bevestigen dit. De Gemeente velsen sluit
zich bij dit standpunt aan.
op 2 september 2008 heeft het College
van burgemeester en wethouders
daarom het besluit genomen het beleid
ten aanzien van antenne-installaties
voor mobiele telecommunicatie
te actualiseren. Dit zal aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Nieuwe richtlijnen
De nieuw geformuleerde ruimtelijke
richtlijnen sluiten aan bij het rijksbeleid,
maar bieden ook voldoende handvatten
om sturing te kunnen blijven geven aan
waar er wel (vrijstaande) masten kunnen
worden geplaatst, en waar niet, of onder
welke voorwaarden.

Uitgangspunt van het nieuwe
gemeentelijke beleid is dat nieuwe
antennes zo veel mogelijk op bestaande
gebouwen en bouwwerken worden
geplaatst. In de Woningwet is bovendien,
sinds de wijziging in 2003, vastgelegd
dat antennemasten tot 5 mtr. onder
voorwaarden bouwvergunningsvrij op
bestaande gebouwen en bouwwerken
kunnen worden geplaatst (hiervoor is dus
geen bouwvergunning nodig).
Alleen wanneer er geen gebouwen
en bouwwerken beschikbaar zijn kan
overwogen worden een vrijstaande
antennemast te plaatsen.
maar hier verbindt het College wel
voorwaarden aan:
• In eerste instantie zullen alleen
vrijstaande antennemasten op
bedrijventerreinen en langs de grote
doorgaande wegen worden geplaatst.
• Het is vanuit ruimtelijk oogpunt
niet wenselijk dat vrijstaande
antennemasten midden in
woongebieden worden geplaatst.
• tevens is er terughoudendheid
geboden bij het plaatsen van
antennemasten in landelijke
gebieden, parken, landgoederen,
binnenduinrand, recreatie en
natuurgebieden. een vrijstaande
antennemast in open of beboste
gebieden, doet afbreuk aan de
uitstraling van het gebied.
• Wanneer het plaatsen van een
vrijstaande antennemast noodzakelijk
blijkt, dient de antennemast qua
vormgeving, hoogte en schaal te
passen in het gebied en kan er
eventueel voor gekozen worden de
antennemast aan de rand van een
woonwijk te plaatsen.
meer informatie over gezondheid,
wet- en regelgeving en techniek kunt u
vinden op www.antennebureau.nl. Het
Antennebureau is het informatiebureau
van de overheid over antennes.
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Brandweer Kennemerland
organiseert een
gehandicaptendag
op zaterdag 13 september organiseert
Brandweer Kennemerland een dag
voor verstandelijk gehandicapten
vanaf 6 jaar. net als voorgaande jaren
belooft het weer een leuke dag te
worden, met een spelletjesprogramma,
brandweerdemonstraties en een
ballonnenwedstrijd. De brandweer

nodigt iedereen met een verstandelijke
handicap uit om langs te komen op deze
speciale dag.
De dag vindt plaats op de
Brandweerkazerne van Haarlem, aan de
Zijlweg 200. Het programma duurt van
09.00-16.00 uur en is inclusief lunch. De
dag wordt feestelijk afgesloten met een

muziekoptreden. ouders of begeleiders
kunnen de deelnemers aanmelden
door een mail te sturen aan André
stol of tamara stolwijk van de
Brandweer Kennemerland,

Per 1 juli 2008 is het regionaal Brandweerkorps Kennemerland een feit. Het
korps telt ruim 850 medewerkers. De korpsen die meedoen zijn van noord naar
zuid: Uitgeest, Heemskerk, velsen, Haarlem/Bloemendaal, Haarlemmerliede
en spaarnwoude, Heemstede, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmermeer.
Door het samengaan worden de efficiency en slagkracht van de brandweer
groter, en daarmee de veiligheid van de burger.
De bereikbaarheid van de brandweer velsen blijft hetzelfde:
• Het algemeen alarmnummer: 112
• Bezoek- en postadres: Kazerne, ’s Gravenlust 35, 1981 Ae velsen-Zuid
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MEDEDELINGEN
AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@
velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden
tot wethouder Margo Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland kunt u zich wenden
tot wethouder Carel Ockeloen

aastol@brandweerkennemerland.nl en
tstolwijk@brandweerkennemerland.nl.
Aanmelden kan tot 8 september
aanstaande. Per deelnemer mag
1 begeleider meekomen.

ject Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder
Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; SantpoortZuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

RAADSPLEIN
Donderdag 11 september 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 19.25 uur Groen- en Waterplan: cluster volkstuinen
Sessie 1-2
19.30 - 21.00 uur Landschappelijke en ecologische
ontwikkelingsvisie De Biezen e.o.
- pauze Sessie 1-3
21.15 - 22.15 uur Bestemmingsplan Driehuis/VelsenZuid

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

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 19.55 uur Discussienota HVO-IKOS
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Versterkt vmbo beroepsgericht en
mogelijkheden voor huisvesting van
voortgezet onderwijs
- pauze Sessie 2.3
21.15 -22.15 uur Groen Beleidsplan Velsen

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter
Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en pro-

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00-20.00 uur Evaluatie jaarwisseling 2007-2008

Sessie 3-2
20.00-21.00 uur

Kadernota Kunst en cultuurbeleid
gemeente Velsen 2009-2012

Over de agendapunten 1-2, 2-1, 2-2 en 3-1 kan worden
ingesproken. Om te kunnen inspreken kunt u zich tot
uiterlijk woensdag 10 september aanstaande, 16.00 uur
melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail:
griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via e-mail: griffier@velsen.
nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering - aanvang 22.15 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 28 augustus 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Grenscorrectie tussen Haarlem en Velsen
5R Onttrekken parkeerterrein Lange Nieuwstraat en
Rijnstraat aan openbaar verkeer
6R Tracékeuze Hoogwaardig Openbaar Vervoer voor
het traject door Velsen
7R Algemene Subsidieverordening
8R Intrekken Verordening (re-)integratie arbeidsgehandicapten
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
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MEDEDELINGEN
HONDENCONTROLE
In de gemeente Velsen moet iedereen, die één of meerdere honden houdt, hondenbelasting betalen. De houder
van één of meerdere honden is wettelijk verplicht daarvan zelf aangifte te doen.
Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting
te komen is het noodzakelijk dat met regelmaat een
hondencontrole wordt gehouden.
De gemeente heeft aan firma Holland Ruiter opdracht
gegeven om binnenkort de hondencontrole namens de
gemeente te houden.
Aan de hand van gegevens van de gemeente zal een
aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden
controleren.
De hondencontroleur kan dus bij u aanbellen en u enkele
vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond.
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter plaatse
een beoordeling maken over het wel of niet aanwezig
zijn van één of meer honden. Indien u niet thuis bent
en de hondencontroleur heeft het vermoeden, dat u op
uw adres één of meerdere honden houdt, zal hij/zij bij
u een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten.
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich
legitimeren door het tonen van een door de gemeente
verstrekt legitimatiebewijs.
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2008 bedraagt
het tarief voor de eerste hond € 91,86 voor de tweede
hond € 116,39 en voor iedere hond boven het aantal
van twee € 130,73, het kenneltarief bedraagt € 644,15.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog
niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte te
doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten
met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet,
en de hondencontroleur treft wel een hond aan, dan
riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting
verhoogd met een wettelijke geldboete.
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch
aanvragen bij de bureau Belastingen en Invordering
van de gemeente, tel. (0255) 56 73 22. U kunt het biljet
ook afhalen bij de receptie van de gemeente Velsen,
Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en
aantal en soort
dagtekening
huisnummer
kapvergunning
Klipper ong.
5 essen, 10 peren- 2 september 2008
bomen en 1 abies
(bomen mogen worden gekapt vanwege overlast en
herplant van éénzelfde boomsoort in de straat).
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-214-2008 Dokweg 9 te IJmuiden; het veranderen
van een washal

BP-215-2008 Kromhoutstraat 26 te IJmuiden; het veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-216-2008 Moerbergplantsoen 65A te IJmuiden; het
veranderen van de noordgevel van een
gymzaal
BP-217-2008 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het legaliseren van een dakterras
BP-218-2008 Floraronde 289 te Velserbroek; het oprichten van een berging
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-14-2008 De Vliet 19 te Velserbroek; het oprichten
van een garage
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-11-2008 Boterdijkweg 1 te Velserbroek; het oprichten van een bedrijfsgebouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-280-2008 Ans Rosendahlstraat 27 te Velserbroek;
het legaliseren van een erfafscheiding
BL-281-2008 Platanenstraat 16 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-282-2008 Ver Loren van Themaatlaan 10 te VelsenZuid; het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw en een berging
BL-283-2008 Wijk aan Zeeërweg 69 te IJmuiden; het
veranderen van een woning (inpandig)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 5 t/m
18 september 2008 ter inzage.
BL-221-2008 Brederoodseweg 67 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
BL-246-2008 Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw en een dakkapel
(achtergevel)
BL-247-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het
oprichten van een berging
BP-176-2008 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-186-2008 De Ruyterstraat 64 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning verleend voor:

BL-164-2008 Linie 31 te Velserbroek; het legaliseren
van 2 bergingen
BL-187-2008 Corantijnstraat 14 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-200-2008 Hofdijklaan 10 te Driehuis; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw (achterzijde)
BL-209-2008 Kievitlaan 2 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning (uitbouw en
garage)
BL-230-2008 Fazantenlaan 27 te IJmuiden; het plaatsen
van een dakkapel (voorzijde)
BL-234-2008 Joke Smitkade 92 te Velserbroek; het
legaliseren van een schutting
BL-239-2008 J.T. Cremerlaan 6 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-243-2008 Ahornstraat 50 te IJmuiden; het veranderen van een winkeldeur in een raam met
kozijn
BL-258-2008 Anemonenstraat 18 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BL-259-2008 Dennekoplaan 28 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een dakkapel
(voorgevel)
BP-110-2006 Zeeuwstraat 4 te Velsen-Noord; het veranderen van een gedeelte van een garagebedrijf in een woning
BP-38-2008 Hoofdstraat 189 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een magazijnruimte (achter
winkelpand)
BP-139-2008 Brederoodseweg 47 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een kelder (zijgevel)
BP-144-2008 Kanaalstraat 166 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BP-179-2008 Kennemerstrand 174 te IJmuiden; het
plaatsen van een koelcontainer
BP-197-2008 Oude Pontweg 190 te Velsen-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woonwagen met een uitbouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
Charlotte de Bourbonlaan 19 te SantpoortPS-7-2008
Zuid; verzoek vrijstelling ex art. 19 lid 3
voor het openstellen van een woning voor
logies en ontbijt
PS-20-2008 Antillenstraat 21 te Santpoort-Noord;
verzoek vrijstelling en toestemming uitvoeren aan huis gebonden beroep
(gewichtsconsulentepraktijk)
PS-29-2008 Platbodem 36 te Velserbroek; verzoek starten vrijstellingsprocedure voor aan huis
gebonden beroep (grafisch ontwerpen)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen
een termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.

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

MEDEDELINGEN
MANDAAT O.G.V. DE ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT
Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 3:42
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met ingang
van 15 september 2008 mandaat hebben verleend aan
de directeur van het Centraal Nautisch Beheer om ontheffing te verlenen van de verplichting om gebruik te
maken van de diensten van vletterlieden, als omschreven
in artikel 2.22 lid 3 van de Havenverordening Velsen.
Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage op
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw mr. A.L. Bangert van de afdeling Algemene
Zaken, tel. (0255) 56 72 53.
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

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

vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen,
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te
Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI,
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL
Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

Stadsschouwburg
in Spaanse danssfeer
Velsen - Velsen krijgt een Cultuurweekend! Na het succes van
vier jaarlijkse Cultuurnachten,
opent een groot aantal culturele instellingen gezamenlijk een
héél weekend de deuren. Jong
en oud kunnen zich op zaterdag
20 en zondag 21 september laten verrassen door al het moois
dat Velsen aan cultuur te bieden
heeft. De Stadsschouwburg Velsen staat dit seizoen in het teken
van dans. Daarom zet het theater
dans in het Cultuurweekend ook
extra in de schijnwerpers.
De
Stadsschouwburg
Velsen lonkt dit weekend naar het
prachtige Spanje. Op zaterdagavond wordt het hele gebouw in
mediterrane sfeer gebracht.
Op het podium danst flamencodanseres Silvia Cabeza de sterren van haar eigen prachtige
Spaanse danshemel.
Om het publiek in de bruisende,
mediterrane sferen te laten komen en/of te laten blijven, is de
foyer van de schouwburg omgetoverd tot een sfeervolle tapasbar, waarin het Spaanse duo La
Rosa de scepter zwaait. La Rosa
brengt authentieke, pure Spaanse zigeunermuziek. Zangeres

Astrid Duran en gitarist Manito
trakteren het publiek zo op een
aantal wereldberoemde rumba’s,
bolero’s en tango’s.
De REX-foyer is het domein van
de Nederlandse sopraan Sonja
van Lier. Zij is een van de meest
veelzijdige zangeressen van ons
land. Zij baarde prachtig opzien
in de theaters met een overrompelend zangrecital waarin de
Spaanse volksliederen van de legendarische componisten Lorca
en De Falla centraal staan.
De voetjes kunnen vervolgens
van de vloer tijdens de Afterparty in de schouwburg.
Op zondagmiddag wordt er opnieuw geroffeld. Flamenco, Afrikaanse drums, dance, hip hop,
Indiase tabla’s en Cubaanse rumba’s komen samen in de
nieuwe show van de internationaal vermaarde slagwerkgroep
Drums United. Bijzonder is dat
de vlammende roffels van Drums
United worden gecombineerd
met het vurige voetenwerk van
de Spaanse flamencodanseres
Nuria Manglano.
Het Cultuurweekend Velsen sluit
in de oudste havenwijk van de
gemeente de Culturele Week
Oud-IJmuiden af; een week lang,

van 13 tot en met 21 september,
theater, muziek en film in het het
openluchttheater in het Oranjestraatplantsoen (tegenover Hotel
Augusta) en in het Thalia Theater. Deze twee theaters in OudIJmuiden doen ook mee aan het
eerste Cultuurweekend Velsen.
De populaire dj’s Wipneus & Pim
geven zaterdagmiddag voor alle kinderen in het Thalia Theater een knotsgek knalfeest: ‘De
Showtrap’. In het openluchttheater zorgt Serenata Mexicana die
avond voor muzikaal vuurwerk.
De zes rasmuzikanten worden
alom beschouwd als de Europese schatbewaarders van de Mariachi cultuur; de traditionele,
passionele Mexicaanse volksmuziek. Nog wat later op de avond
kunnen volwassenen lekker losgaan op de dansvloer in het Thalia Theater. Het is dan tijd voor de
Loco Loco Discoshow.
Op zondagmiddag kan het publiek in de Oranjestraat genieten
van verrassend straattheater. De
Cubaanse zangeres Delia Gonzalez sluit hier met haar band die
namiddag het Cultuurweekend
Velsen in Oud-IJmuiden af. Een
feestmiddag vol swingende Cubaanse muziek.

In het Cultuurweekend krijgt
het publiek met een passe-partout vrije toegang tot alle deelnemende locaties. Prijzen: voorverkoop 10 euro, tijdens Cultuur-

weekend 12,50 euro. Speciaal
kinder-passe-partout 5 euro. Het
complete programma met aanvangstijden: www.cultuurweekendvelsen.nl.

