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Winderig Havenfestival
IJmuiden - Afgelopen weekeinde vond voor de zesde keer het Havenfestival IJmuiden plaats. De voor-
spelde regen bleef gelukkig uit, wel waaide het nogal hard. Dat was heel toepasselijk, want het thema 
was dit jaar ‘Wind’. Maar het was prima festivalweer en veel mensen genoten van het nautische en cul-
turele aanbod dat heel divers was. Het was minder druk dan vorig jaar, maar het evenement trok even-
goed zo’n 40.000 mensen. Er viel geen enkele wanklank en de organisatie kan tevreden terugkijken op 
een bijzonder geslaagd Havenfestival. (foto: Reinder Weidijk)

Minister Van der Hoeven 
opent HISWA te water
Maandagavond was het ge-
zellig druk tijdens de previe-
wavond van de HISWA, on-
danks de relatief hoge en-
treeprijs van 55 euro.

Voor de 26ste keer wordt dit eve-
nement georganiseerd in Seaport 
Marina. In de jachthaven liggen 
ruim vierhonderd boten van vier 
tot vijfentwintig meter, waaron-
der honderd primeurs. Minister 
van economische zaken Maria 
van der Hoeven opende de ten-
toonstelling in aanwezigheid van 
burgemeester Peter Cammaert 
en de wethouders Annette Baer-
veldt en Arjan Verkaik. Na te zijn 
vertrokken voor een kort vaar-
tochtje in een rubber opblaas-
boot kwam zij even later terug 
op het grote zeiljacht van Team 
Delta Lloyd dat deelneemt aan 
de Volvo Ocean Race. 
In haar openingstoespraak refe-
reerde Van der Hoeven, evenals 
de overige sprekers, aan de hui-
dige tijden van recessie. ,,Ook de 
watersportbranche heeft hier last 

van want een boot is een luxe-
product en niet iedereen heeft 
daar nu geld voor over. Ofwel ze 
hebben het geld wel, maar vin-
den het te eng om nu een groot 
bedrag voor een droom neer te 
leggen’’, aldus Van der Hoeven. 
Maar als minister van  econo-
mische zaken bleef zij optimis-
tisch met de mededeling dat het 
consumentenvertrouwen weer 

toeneemt en dat de watersport-
branche vertrouwen in de toe-
komst moet hebben. De branche 
moet zich innovatief, met bijvoor-
beeld hybride aandrijving, flexi-
bel en professioneel blijven op-
stellen. Tenslotte werd door het 
luiden van een scheepsbel de 
botenbeurs officieel geopend.  
De HISWA duurt tot en met zon-
dag. (Joop Waijenberg)
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023-5377224

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

zondag 6 september:
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk

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

Stormvogels tegen SVW’27
Entree gratis!

Zie onze advertenties elders in deze krant

www.jutter.nl
Surf ook eens naar

Dagelijks High Tea van 14.30 uur
Alleen op reservering

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij 
verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 
06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-
23958704.
Zie ook www.ehbz.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 

Palmolie op het strand
Regio - Het strand tussen IJmui-
den en Heemskerk, dat vervuild 
was geraakt met een gele sub-
stantie, was zondag aan het eind 
van de middag weer schoon. Het 
gaat om palmolie. Dat heeft de 
gemeente Beverwijk bekendge-
maakt. Palmolie is ongevaarlijk.
Wandelaars kregen het advies 
om het goedje niet aan te raken 

en hun hond aan de lijn te hou-
den. 
De palmolie lag over een leng-
te van ongeveer 8 kilometer in 
plukjes verspreid op het strand 
tussen IJmuiden en Heemskerk. 
Het schoonmaken heeft de hele 
dag geduurd. Het is niet bekend 
waar de palmolie vandaan komt. 
(foto: Leo Tillmans)

Uniek project van start
Leerlingen Tender 
knappen woning op
IJmuiden - Leerlingen van het 
Tender College zijn vorige week 
begonnen met het opknappen 
van een woning van Woningbe-
drijf Velsen. In deze woning moet 
echt van alles gebeuren: keu-
ken plaatsen, schilderen, tim-
merwerkzaamheden, stukadoren 
en nog veel meer. Op die manier 
krijgen de leerlingen in korte tijd 
veel verschillende werkzaamhe-
den uit te voeren.
Vorige week vrijdag werd bij de 
afdeling Aannemerij van Wo-
ningbedrijf Velsen aan de Dok-
weg het startschot gegeven voor 
de samenwerking tussen Wo-
ningbedrijf Velsen en het Ten-
der College IJmuiden. Jan Hin-
loopen, manager van de Aanne-
merij, ontving de acht leerlingen 
die de woning op gaan knap-
pen.
Het is niet voor het eerst dat 
leerlingen stage lopen bij de af-
deling Aannemerij. In de afgelo-

pen jaren hebben diverse leerlin-
gen al stage gelopen bij Woning-
bedrijf Velsen.
Het idee om nu acht leerlingen 
een complete woning op te laten 
knappen is afkomstig van Mari-
anne Poen, directeur van Tender 
College IJmuiden, en de stage-
docenten van het Tender Colle-
ge. Voor Woningbedrijf Velsen is 
het vanzelfsprekend stagemoge-
lijkheden te bieden: ,,Het is voor 
ons belangrijk dat leerlingen 
kennismaken met ‘het vak’, want 
in de toekomst hebben ook wij 
weer nieuwe medewerkers no-
dig. Met deze projecten en sta-
ges geven wij invulling aan onze 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid.’’ Om van het project 
een succes te maken, is er elke 
dag een leermeester aanwezig 
met een aantal leerlingen. Ook is 
er een belangrijke rol weggelegd 
voor de gespecialiseerde aanne-
mers die worden ingeschakeld.
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muziekschool Heemskerk. Toe-
gang gratis.
Groot Velser Dictee in de Duin- 
en Kruidberg Mavo, Nic. Beets-
laan 3 Driehuis. Aanvang 13.30 
uur.
Gratis toegang wedstrijd Storm-
vogels-SVW’27, Zuiderkruisstraat 
in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. 
Tevens die dag het Arie Bakker 
veteranentoernooi.
Aangepaste gezinsdienst in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
in IJmuiden. 
Het miniconcert begint om 14.00 
uur. Om 15.00 uur de kerkdienst. 
Toegang gratis.
Band Liberty bij Pannenkoe-
kenboerderij Onder de Platanen. 
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.

Maandag 7 september

Collecteweek KWF Kankerbe-
strijding in Velsen.
Vergadering Wijkplatform Vel-
serbroek in het Polderhuis, Ves-
tingplein Velserbroek. 
Gratis workshop Salsa dansen 
in de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 8 september
 

Inzameling oude papier. Con-
tainer staat op het grasveld bij 
kerk Dinkgrevelaan. En is ge-
opend van 16.00 tot 16.30 uur.

Woensdag 9 september

Speel-o-theek Japie Krekel 
viert 5-jarig jubileum. Het feest 
begint om 13.30 uur op het gras-
veld voor de speel-o-theek aan 
de Heirwe in Velsen-Noord en 
duurt tot 16.00 uur.
Proeftraining bij IJVV Stormvo-
gels, Zuiderkruisstraat 72 IJmui-
den. Van 15.00 tot 16.00 uur trai-
nen de guppen van 4 tot 6 jaar.
Van 16.15 tot 17.15 uur de F-pu-
pillen van 6 tot 8 jaar.
Inzameling oude papier. Con-
tainer staat op het grasveld bij 
kerk Dinkgrevelaan. En is ge-
opend van 18.30 tot 19.30 uur.
Het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Youp van ‘t Hek, 
try out van zijn nieuwe show 
‘Omdat de nacht...’. Voorstelling 
is inmiddels uitverkocht.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Het Am-
pzing Genootschap Broodkast. 
20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 10 september

Het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘De laatste 
dagenv an Emma Blank’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal 
I.O.S. (afscheidstour). 21.00 uur. 
Toegang 14,-. 24.00-04.00 uur. 
LOS! met DJ Paullie & Co. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar, gratis voor 
studenten. Café: Barnaby Bright. 
22.00 uur. Gratis. 

Donderdag 3 september

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: 40th anniversary concert 
John the Revelator. 21.00 uur. 
Toegang 15,-. 
Kleine zaal: LOS! met DJ Paul-
lie & Co. 24.00 - 04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.

Vrijdag 4 september

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Slagsmalsklubben. 21.00 
uur Toegang 15,-. 24.00-04.00 
uur. Yes! We Can’t! Toegang 8,- 
vanaf 18 jaar. Café: Monikino. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 5 september

Gerard Joling in Concert. Fes-
tivalterrein Uitzichtheuvels. Zie 
www.gerardjolinginconcert.nl.
Zeevismarathon aan het 
Noordzeekanaal in het dorp Vel-
sen-Zuid. Van 08.00 tot zondag-
middag 14.00 uur. Prijsuitrei-
king vindt plaats in restaurant 
Sea You aan het begin van de 
Noordpier in Velsen-Noord.
Open dag bij Ben Rietdijk Sport 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Open dag bij Haprotech Oplei-
dingen, Rooswijkweg 191 in Vel-
sern-Noord. Van 11.00 tot 16.00 
uur.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem. 13.15-
13.45 uur. Gemengd koor Tes-
selschade.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Electric Trash: Hostage en 
Elected. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 8,- vanaf 18 jaar. Café: 
Haarlemse DJ Contest. 22.00-
03.00 uur. Gratis.

Zondag 6 september
Openluchtviering in het Burg. 
Rijkenspark in Santpoort. Aan-
vang 10.30 uur. Voorganger 
Fons Captijn.
Open dag bij Ben Rietdijk 
Sport, in Velserbroek. Van 11.00 
tot 16.00 uur.
Paranormale beurs Samma 
Saya, Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein IJmuiden. Van 
11.00-17.00 uur. 
Zangconcert bij Infomatieboer-
derij Zorgvrij om 13.00 uur. Op-
treden leerlingen zang van de 

Wat is
er te 
doen

Nieuw: Move2Fit
in Velserbroek
Velserbroek – Komende zon-
dag opent aan de Klompenma-
kerstraat 17 de Aerobic & Dance 
Studio Move2Fit. Vanaf 12.00 uur 
is iedereen van harte welkom om 
hier een kijkje te nemen, om aan 
de lessen mee te doen en na-
tuurlijk voor een heerlijk kop-
je koffie.
Els en Natascha zijn schoonzus-
jes die hun sporen al lang ver-
dienden in het les geven in de re-
gio. In juli opende het bedrijf van 
hun mannen: Scooter Service 
Velserbroek. De bovenverdie-
ping van het pand stond leeg en 
dat was hun kans om voor zich-
zelf te beginnen. Door hun lange 
ervaring weten de twee instruc-
trices precies wat ze willen en 
hebben ze ook een goed beeld 
van wat de deelnemers leuk vin-
den. Diverse takken van aero-
bic en dance, kleinschalig en in 
groepsverband in een gezelli-
ge, huiselijke en ongedwongen 
sfeer. Geen lange verplichtingen 
en geen inschrijfgeld, maar met 
een 10-rittenkaart of onbeperkt 
sporten met een maandkaart. Zo 
kunnen mensen ontdekken wel-
ke tak van sport ze leuk vinden 
en wat bij ze past. Een eenmalige 
proefles behoort ook tot de mo-

gelijkheden, net zoals een jaar-
kaart. Er is kinderopvang aan-
wezig en de lessen vinden in de 
ochtend- en avonduren en op 
zaterdag plaats. Later zal uitbrei-
ding plaatsvinden. Mensen kun-
nen bij Move2Fit onder ande-
re terecht voor yoga, bodyshape, 
freestyle en zumba. Voor kinde-
ren is er streetdance en break-
dance. Er is ook Steps 2, steps 
voor gevorderden en Els en Na-
tascha zijn de enigen in de wij-
de omgeving die dit aanbieden. 
Nieuw is XCO, deze vorm van 
sport kent geen pasjes maar 
zwaartekrachtoefeningen en is 
ook heel geschikt voor mannen. 
Club Vitaal is geschikt voor jong 
en oud en heel goed voor men-
sen die na lange tijd het spor-
ten weer op willen pakken. Een 
simpel maar leuk programma op 
muziek uit de jaren ’80. Het aan-
bod is heel divers, er is voor elk 
wat wils. Als speciale openings-
aanbieding kunnen mensen tot 1 
oktober voor tien euro sporten en 
wie bij de opening een jaarkaart 
neemt betaalt slechts 250 euro. 
Els en Natascha nodigen ieder-
een van harte uit om op zondag 
6 september vanaf 12.00 uur te 
komen kijken bij Move2Fit.

Bunker Museum iedere 
eerste zondag geopend
IJmuiden - Zondag 6 september 
is het Bunker Museum IJmuiden 
weer te bezoeken. Inmiddels is 
het museum flink uitgebreid! 
De wel bekende bunker aan de 
Badweg is aan het museum toe-
gevoegd. In deze bunker zijn een 
drietal exposities ingericht en 
is een ontvangstruimte gecre-
eerd. De ontvangstruimte wordt 
gedurende de zomer uitgebreid 
tot een heus Educatorium zodat 
men u hier ook kunt ontvangen 
voor een lezing of workshop. 
Uiteraard is er ook weer een ver-
rassende wisselexpositie, dit-
maal over de luchtoorlog. Behal-
ve handgeschilderde schilderij-
en is de opzienbarende vondst 
van afgelopen winter te zien. De 
kranten stonden er vol van, de 
ontdekking van de in de tuin ver-
stopte radiozenders van de ver-
zetsgroep in IJmuiden. Alle infor-

matie en de teruggevonden zen-
ders zijn te zien in het Bunker 
Museum IJmuiden. De openings-
tijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het Bunker Museum ligt aan de 
Badweg 38 in IJmuiden, tegen-
over Camping de Duindoorn. 
Toegangsprijs bedraagt 2 eu-
ro, kinderen tot en met 14 jaar 
0,50 euro. Het is ook weer moge-
lijk om een bunkerwandeling te 
boeken. Eén van de gidsen van 
WN2000 neemt u mee op een 
spannende ontdekkingstocht 
langs en door de bunkers in de 
zeereep. Uiteraard worden  u tij-
dens de tocht alle wetenswaar-
digheden verteld. 
Meer informatie www.WN2000.nl 
of via info@WN2000.nl. Zie ook 
www.BunkerMuseum.nl voor in-
formatie over het Bunker Muse-
um IJmuiden of voor het boeken 
van een rondleiding.

Stagezinnen 
gezocht
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge zoekt voor het cursusjaar 
2009/2010 mensen die thuis een 
stagiair van de opleiding Helpen-
de Zorg/Welzijn willen begelei-
den. Het gaat om (gast)gezinnen 
met minimaal twee kinderen die 
nog niet naar de basisschool 
gaan. De stagiair van de oplei-
ding Helpende Zorg/Welzijn leert 
twee dagen per week, op don-
derdag en vrijdag, in het gezin te 
helpen. Het gaat om ondersteu-
ning bij activiteiten met de kin-
deren, hun persoonlijke zorg, da-
gelijkse activiteiten en huishou-
delijke taken. Voor meer infor-
matie en aanmelding: Meriam 
Oud, telefoon 023-5302299 of 
moud@novacollege.nl. Zie ook 
www.novacollege.nl.

Rob Meerhof
te gast in 
Raadsplein
Velsen - Na een zomerreces van 
twee maanden gaat de gemeen-
teraad op donderdag 3 sep-
tember weer van start. Seaport 
TV doet door middel van een 
voorbeschouwing, interviews 
en commentaren uitgebreid 
en rechtstreeks verslag van dit 
Raadsplein. Speciale gast daar-
bij is Rob Meerhof, die onlangs 
zijn fractievoorzitterschap van 
de PvdA-fractie neerlegde om 
gedeputeerde te kunnen wor-
den in Noord-Holland. Donder-
dag wordt hij door de gemeen-
teraad uitgezwaaid en wordt zijn 
opvolger Kees Stapper geïnstal-
leerd. Als ‘buitenstaander’ heeft 
Meerhof daarom nu alle tijd om 
commentaar te geven voor de 
Seaport-camera. Bovendien is 
het donderdag de laatste raads-
vergadering van burgemeester 
Cammaert, die op 15 september 
officieel afscheid neemt. Ook hij 
zal daarom tijdens de uitzending 
extra aandacht krijgen. De agen-
da van het Raadsplein is geva-
rieerd, met onderwerpen als het 
rioolstelsel, de kwestie Tender 
College – Solidariteitsgebouw, 
onderzoeken van de Rekenka-
mer en een debat over de millen-
niumdoelen. Vanaf 18.45 uur live 
te volgen via Seaport TV.

Curiosamarkt
Santpoort-Noord - Zaterdag 10 
oktober organiseert de RK kerk 
Santpoort/Velserbroek hun jaar-
lijkse goederenveiling en curi-
osamarkt rond en in de kerk in 
aan de Wüstelaan. De opbrengst 
komt ten goede aan de kerk. 
Voor de curiosamarkt zoeken zij 
nog op zoek naar bruikbare spul-
len, deze kunnen aangeleverd 
worden op donderdag 3, 10, 17, 
24 september en 1 oktober tus-
sen 19.00 en 20.00 uur in de kerk. 
Mensen die niet in de gelegen-
heid zijn om het te brengen kun-
nen contact opnemen met tele-
foonnummer 023-5377933.
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Betaalbare sloep
voor iedereen
IJmuiden - Bij Boten Ben in 
de Egmondstraat bent u al voor 
2.500 euro eigenaar van een 
prachtige sloep van het jonge 
merk Boats2Go - compleet met 
trailer en buitenboordmotor! In 
het voormalige pand van CAR 
Autoschade staan vijftien sloe-
pen en motorboten opgesteld, 
in lengte variërend van 3.10 tot 
ruim 11 meter. Terwijl de jacht-
haven Seaport Marina vol ligt 
met sloepen die vele tienduizen-
den euro’s kosten, kun je bij Bo-
ten Ben al voor een prikkie eige-
naar worden van een prachtboot. 
,,Onze prijzen zijn zeer laag-
drempelig, Wij maken het voor 
iedereen mogelijk om booteige-
naar te worden’’, aldus Vermeer. 
Het pand aan de Egmondstraat 
is uitstekend zichtbaar vanaf de 

Kromhoutstraat, de weg die leidt 
naar de HISWA te water. ,,We zijn 
net open en hebben al drie sloe-
pen verkocht.’’, zegt Vermeer op-
timistisch. Leuk om te vermelden 
is dat Vermeer de botenhandel 
samen met zijn vader - ook Ben 
geheten - is begonnen. ,,Vroeger 
zaten we samen in de auto’s en 
nu dus in de boten. Het kan raar 
lopen’’, lacht de jongste Vermeer, 
die in IJmuiden naam maakte als 
vastgoedhandelaar.
Boten Ben is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Heeft u 
alleen ’s avonds tijd? Bel dan 
voor een afspraak met Ben Ver-
meer, telefoon 06-53952797. Wie 
de boten alvast wil bekijken, 
neemt een kijkje op www.boats-
2go.nl. U vindt Boten Ben aan de 
Egmondstraat in IJmuiden.

Bas Muijs bij Ris
IJmuiden – Vrijdagmiddag was 
het erg druk bij juwelier Ris aan 
de Lange Nieuwstraat. De ac-
teur Bas Muijs was op bezoek. 
De acteur, onder andere bekend 
van de televisieserie Goede Tij-
den Slechte Tijden, was in de 
zaak om de sieradenlijn XXL te 
promoten.
Deze lijn bestaat voornamelijk 
uit zilverkleurige stoere, robuus-
te armbanden. Ze zijn in eerste 
instantie voor mannen bedoeld 
maar ook vrouwen dragen ze 
graag. Het publiek, dat hoofdza-

kelijk uit jonge meiden bestond, 
verdong zich om een glimp van 
de acteur op te vangen, om een 
handtekening te vragen of om 
samen met hem op de foto te 
gaan.
Er werd die middag ook een sie-
raad verloot en Daisy was de ge-
lukkige. ,,Alsof het zo moest zijn, 
zij is echt het perfecte type om 
dit sieraad te dragen’’, zegt Pieter 
Ris. Daisy mocht een armband 
uitzoeken en die werd speciaal 
voor haar op maat gemaakt. Zij 
was hier uiteraard heel blij mee.

Bond in One Way Wind
IJmuiden - In de vijfde editie 
van One Way Wind komt zange-
res Martine Bond aan het woord 
over haar rol als Maria Magdale-
na in de Volendamse versie van 
de musical Jesus Christ Super-
star en de moeilijke weg naar de 
top.
In 2006 kwam het album Bitters-
weet Love op de markt en vorig 
jaar wist ze een succesje te boe-
ken met de single Heartbeat, dat 
voor een TV-commercial van een 
verzekeringsmaatschappij werd 
gebruikt. In het tweede uur komt 
Jan Muhren aan bod. Jan moest 
destijds de keuze maken tus-
sen de voetballerij en de muziek. 

De broer van de bekende voet-
ballers Gerrie en Arnold Muhren 
koos voor het artiestenbestaan 
en wist met  de groep Next One 
enkele malen de Top 40 te halen. 
Sinds 1978 is Jan te zien op brui-
loften en (bedrijfs)feesten in het 
hele land maar vooral ook in het 
eigen palingdorp. 
One Way Wind zal naast vrij-
dagavond 4 september tussen 
19 en 21 uur ook op zondag 6 
september  tussen 16 en 18 uur 
op herhaling te beluisteren zijn. 
Erik Beekman is de presentator. 
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel op 89.0, FM 107.8 en via 
de website www.seaportplaza.nl.

Rommelmarkt
aan Trawlerkade 
IJmuiden – Vanaf 4 septem-
ber houdt de organisatie van het 
Santpoortse straatvoetbal elke 
zaterdag een rommelmarkt aan 
de Trawlerkade 98, van 11.00 tot 
15.00 uur. Hier zijn leuke spul-
len verkrijgbaar, zowel nieuw als 
tweedehands. Ook zijn er herin-
neringen voor speciale gelegen-
heden, zoals een bruiloft of een 
geboorte. Leuk om cadeau te 
krijgen of te geven. Ook is er his-
torische kleding te koop, die over 
is van het dorpsfeest. Leuk voor 
in de verkleedkist, voor een spe-
ciale gelegenheid of wie weet 
heeft een toneelvereniging er 
wel iets aan. Van de loterij die 
toen plaatsvond zijn de volgende 
prijzen nog niet afgehaald: Geel 
114 - 209 - 277 - 564 - 604 - 693. 
Oranje 146 - 148 - 189 - 205 - 
252. Zij kunnen tot 30 septem-
ber worden opgehaald. Inlich-
tingen via 023-5370144 of 06-
23334208.

Zeevismarathon 
verplaatst naar 
andere locatie 
Velsen-Zuid - Zeehengelsport 
vereniging ZHSV Zeevissen.com 
organiseert alweer haar twaalf-
de zeevismarathon. Traditio-
neel wordt de zomereditie ver-
vist in het eerste volle weekend 
van september: 5 en 6 septem-
ber 2009, en normaal gespro-
ken ook op de Noordpier bij Wijk 
aan Zee. Echter wegens de her-
stelwerkzaamheden op zowel 
de Noord- als de Zuidpier zijn 
we noodgedwongen uit te wij-
ken naar het Noordzeekanaal. 
De nieuwe locatie waar de ma-
rathon vervist zal worden is aan 
het Noordzeekanaal in het dorp 
Velsen-Zuid. In overleg met de 
plaatselijke bewonersvereniging, 
de gemeente Velsen, de KLPD 
en de hengelsportfederatie heb-
ben we het voor elkaar gekregen 
het unieke 30-uurs zeevisevene-
ment toch doorgang te kunnen 
laten geven. Dit jaar zullen meer 
dan 30 deelnemers uit zowel Ne-
derland als België weer strijden 
om de prijzen en de marathon-
wisseltrofee. De zeevismarathon 
is 30 uur onafgebroken zeevis-
sen. De wedstrijd begint op za-
terdagmorgen om 08.00 en duurt 
tot zondagmiddag 14.00 uur. Na-
dat iedereen de spullen heeft 
opgeruimd en de vissen geteld 
zijn is de prijsuitreiking in Res-
taurant Sea You aan het be-
gin van de Noordpier te Velsen. 
Vanwege de duur van de wed-
strijd is er volop mogelijkheid om 
veel en op verschillende manie-
ren een vis te vangen. Op zondag 
komt Klaas Venneman, één van 
Nederlands beste visrokers, een 
demonstratie visroken geven. Te-
vens kunt u dan een heerlijk vers 
gerookt visje komen eten en/of 
een lekker pondje vers gerook-
te vis kopen. Voor meer inforam-
tie kan men kijken op www.zee-
vissen.com. 

George Baker
op 2Generations
Velsen-Zuid - Op zaterdag 7 
november tijdens 2Generations 
in SnowPlanet zal een echte va-
derlandse ster een daverde show 
gaan weggeven: George Baker 
komt naar Velsen! 
2Generations belooft weder-
om een feest der herkenning te 
worden, wie kan immers niet de 
hit ‘Una Paloma Blanca’ meezin-
gen?
De muziek van George Baker 
spreekt 25 jaar na de legen-
darische wereldhit ‘Una Palo-
ma Blanca’ (er werden wereld-
wijd meer dan 9 miljoen exem-
plaren verkocht) onverminderd 
tot de verbeelding. ‘Little Green 
Bag’ scoorde in 1999 hoog in de 
hitlijsten nadat het was gebruikt 
als titelsong voor Quentin Taran-
tino’s film Reservoir Dogs.
Naast George Baker zal een van 
Nederlands beste DJ’s, Gregor 
Salto, een optreden verzorgen. 
Tickets zijn op dit moment al-
leen nog online te bestellen op 
www.2Generations.nl. Zorg dat u 
op tijd bestelt, want zelfs nu al 

gaat de verkoop erg hard. Tot 1 
oktober is er online een speciale 
aanbieding voor groepen, waar-
bij een groep van tien personen 
één ticket cadeau krijgt. 
Naast de editie van 7 november 
zal 2Generations op 3 oktober 
plaatsvinden in de Philharmo-
nie in Haarlem, met onder an-
dere optredens van Jamento en 
Spargo. 

Koor Get Together Again
Velsen - Gospelkoor Get Toge-
ther Again heeft de afgelopen 
zomer beslist niet stilgezeten! 
Het nieuwe seizoen wordt dan 
ook met veel elan begonnen en 
heeft meteen twee spetterende 
optredens in petto. Allereerst ge-
ven zij op 6 september een con-
cert in het sfeervolle kerkje De 
Stompe Toren in Spaarnwoude. 

De week daarop is het de beurt 
om tijdens de Haarlemse open 
monumentendagen acte de pré-
sence te geven. Tijdens dit week-
end wordt ook Korenlint georga-
niseerd waarbij talloze koren op 
diverse lokaties in de historische 
binnenstad hun kunsten ten ge-
hore brengen. Zie ook www.gos-
pelkoorgta.nl.
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Graag richt ik mijn blik op een 
deel van de gemeenteraad 
en wel de coalitie. De coalitie, 
vraagt u zich misschien af. Ja, 
daar waar de beslissingen wel-
overwogen worden genomen, 
waar men zich niet echt druk 
hoeft te maken of een voor-
stel vanuit eigen hoek van ta-
fel wordt gehaald of eventueel 
naar een volgende vergadering 
verhuist. Nee dat gebeurt niet, 
het wordt positief afgehamerd 
en daarmee heb je als coalitie 
je punt naar de burger weer ge-
maakt... Tenminste, zo zou het 
kunnen. Maar zo werkt het ge-
lukkig niet!
De ChristenUnie maakt graag 
deel uit van de coalitie van 2010. 
Het is dé plek om de burgers 
van Velsen te dienen, want daar 
gaat het uiteindelijk om! Het is 
ook de plek waar je als politie-
ke partij het verschil kunt zijn én 
maken en dit is precies wat de 
ChristenUnie wil doen. Wij den-
ken dat de burgers van Velsen 
niet achter de feiten aan willen 
lopen maar willen weten waar 

ze aan toe zijn. De Christen-
Unie gaat voor open, eerlijk en 
oprecht. Debat voeren aan de 
hand van feiten en een zuivere 
en vooral transparante besluit-
vorming. Dat alles dan ook nog 
in een behoorlijk tempo en zon-
der onnodige zijwegen. Recht 
op het doel af! Niet om de he-
te brij heendraaien en niet als 
het erop aankomt plotseling 
180 draaien zoals we helaas wel 
eens zien. Bij alles houden we 
voor ogen dat het uit te leggen 
moet zijn aan de burger. Als ge-
kozen partij ben je volksverte-
genwoordiger en de Christen-
Unie vindt het dan ook zeer be-
langrijk de burgers te betrekken 
bij de politieke besluitvorming. 
Het is mijn wens de raad van de 
burgers van Velsen om te zet-
ten in de raad voor de Burgers 
van Velsen!
Ik wil dienen en bedienen. Ik wil 
het vertrouwen van de burger 
voor de gemeenteraad van Vel-
sen. Op naar 2010!

Edwin Dominggus, ChristenUnie

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Nieuw: Zonnestudio 
Rue du Soleil
IJmuiden - Deze week nieuw 
geopend aan de Reinier Claes-
zenstraat 1: een zonnestudio 
met de welluidende naam Rue 
du Soleil, voorheen Quick Sun.
Yvonne Tesselaar, die al bijna 
acht jaar naar haar zin in de zon-
nestudio werkt, heeft de zaak 
overgenomen. Ze ging voortva-
rend te werk: de zaak onderging 
een metamorfose en werd voor-
zien van een nieuw likje verf. Het 
resultaat mag er zijn. De zonne-
studio is ruim en overzichtelijk 
en straalt rust uit, het is er pret-
tig vertoeven. Er zijn acht cabi-
nes, waarvan zeven zonneban-
ken en één turbogezichtsbrui-
ner met handenbruiner. Er zijn 
drie nieuwe banken geplaatst en 
de andere banken zijn voorzien 
van nieuwe lampen. Alle ban-
ken voldoen aan de 0,3 norm, dit 
betekent dat ze aan de wettelij-
ke norm voldoen, dat ze goedge-
keurd en veilig zijn. Na het zon-
nen schenken Yvonne en haar 

medewerkers graag een gra-
tis kopje koffie of thee voor de 
gasten zodat ze nog even rustig 
kunnen nagenieten.
Het is nog steeds zo dat de men-
sen er terecht kunnen met en 
zonder afspraak.
Wat er wel veranderd is zijn de 
openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 21.00 
uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur en zondags gesloten.
Er zijn voor in de toekomst nog 
plannen voor uitbreidingen. Eer-
daags wordt er gestart met het 
opknappen van  de beneden-
ruimte. Daar is nog plaats voor 
bijvoorbeeld een schoonheids-
salon, of een nagelstyliste.
Tot en met 19 September is er 
een aantrekkelijke openingsaan-
bieding: de mensen kunnen zon-
nen voor maar vijf euro. Yvon-
ne en haar team staan klaar om 
haar gasten te verwelkomen.  
Rue du Soleil is telefonisch te 
bereiken via 0255-535905.

Jubileumdag
Aevum Kozijnen
Haarlem – Wat er allemaal mo-
gelijk is op het gebied van kunst-
stof op en om het huis is zaterdag 
12 september te zien op de jubi-
leumdag bij Aevum Kozijnen aan 
Conradweg 32 in de Waarderpol-
der, van 10.00 tot 16.00 uur. Tij-
dens de jubileumdag zijn er de 
hele dag heerlijke Italiaanse hap-
jes en drankjes. En alle klanten 
die in september of oktober een 
opdracht geven ontvangen een 
dinerbon voor twee bij Italiaans 
restaurant Da Maurizio in IJmui-
den. 
In de prachtige showroom staan 
verschillende en heel diverse op-
stellingen van kunststof creaties. 
Natuurlijk vormen kozijnen een 
groot onderdeel van het assorti-
ment. De nieuwe kozijnen zijn al 
lang niet meer te vergelijken met 
de eerste generatie kozijnen. Tra-
ditionele kozijnen met alle afge-
schuinde hoeken en balkjes zijn 
nu ook in prachtige kleuren en 
zelfs in houtstructuur verkrijg-
baar, waardoor ze nauwelijks te 
onderscheiden zijn van hout. En 
wie toch liever echt hout, of alu-
minium heeft, kan ook terecht bij 
Aevum Kozijnen, zelfs voor repa-
raties en aanpassingen. Het gro-
te voordeel van kunststof is na-
tuurlijk dat het onderhoudsarm 
is. Nooit meer schilderen, dat be-
spaart veel geld en moeite. En al-
leen af en toe een natte lap er-
overheen en het is weer netjes. 
Zeker op minder goed bereikbare 
plaatsen als dakkapellen en ge-
veldelen is kunststof ideaal. De 
prijzen van een kunststof dak-
kapel vallen bovendien ontzet-

tend mee. En ook geveldelen zijn 
verkrijgbaar in kunststof in ver-
schillende kleuren en toepassin-
gen, zodat zowel voor moderne 
als traditionele gevels keuzes zijn 
te maken. Ook op het gebied van 
voordeuren, erkers, schuifpui-
en en vouwwanden, biedt kunst-
stof veel mogelijkheden. En denk 
eens aan balkonbeglazing, waar-
mee men van het balkon een 
wintertuin maakt, met glasdelen 
die volledig kunnen worden ge-
opend. Over tuinen gesproken: 
in de showroom kan men ook de 
terrasdelen van kunststof bewon-
deren: in prachtige tinten, slipvrij 
en natuurlijk ook hier nauwelijks 
onderhoud. 
Aevum Kozijnen Haarlem wordt 
gerund door Nico en Diantha van 
der Wiele. Nico doet het monte-
ren en Diantha bemant de show-
room. Bij Aevum Kozijnen krijgt 
men uiteraard tien jaar garantie 
op de kozijnen, montage, kleur-
echtheid en hang- en sluitwerk. 
Alle kozijnen met draai- kiepdeu-
ren of –ramen krijgen meteen het 
Politiekeurmerk. Veiliger kan niet. 
Aevum Kozijnen is uw klantvrien-
delijke partner op het gebied van 
kozijnen en meer. Openingstijden 
zijn van maandag tot en met za-
terdag. Afspraken zijn ook mo-
gelijk op donderdagavond. Zie 
www.aevum-kozijnen.nl of bel 
023-5762567. Aevum Kozijnen is 
over de nieuwe brug bij de Waar-
derpolder goed te bereiken. Ge-
woon rechtdoor tot aan het zes-
kantige restaurantje Sea Cottage, 
dan links en meteen rechts de 
weg volgen.

Festival van het leren
Regio - Nova Contract, onder-
deel van ROC Nova College, viert 
de hele maand september het 
Festival van het leren.  Dit initia-
tief is een samenwerking tussen 
het ROC Nova College en de bi-
bliotheken in Midden- en Zuid-
Kennermerland. Op de locaties 
van het ROC Nova College en 
bij de bibliotheken in Beverwijk, 
Haarlem en IJmuiden krijgen 
volwassenen 15 euro korting bij 
aanmelding voor een opfriscur-
sus Nederlands, Engels, rekenen 
of computerles. Elke tiende aan-
melding krijgt bovendien een Ri-

tuals verzorgingsset cadeau. No-
va Contract sluit hiermee aan bij 
het landelijke Festival van het le-
ren (12 tot en met 17 september), 
bedoeld om volwassenen te sti-
muleren een cursus of opleiding 
te gaan volgen. De cursussen die 
Nova Contract verzorgt zijn spe-
ciaal voor volwassenen die de 
behoefte hebben hun kennis op 
te frissen. Er is keuze uit cursus-
sen Beter Nederlands leren le-
zen en schrijven, Engels spreken 
voor beginners, rekenen en di-
gitale vaardigheden voor begin-
ners en iets gevorderden. 

Jammen in 
de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 6 septem-
ber gaat men weer jammen in 
de Zeewegbar. Dit jam-seizoen 
zullen Rafael, Annebel (Mother 
of pearls) en Michael Sondorp 
(Sculpture &the Clay) de touw-
tjes in handen nemen. Zij wisse-
len elkaar om de vier weken af. 
Het spits wordt afgebeten door 
Rafael en Annabel. Vier weken 
later is het de beurt aan Michael.  
Soep en hapjes worden  zoals 
gebruikelijk uitgedeeld en back-
line is aanwezig. Iedereen is wel-
kom om een deuntje te spelen of 
zingen of gewoon lekker te ge-
nieten van de muziek. De jam-
sessie begint om 16.30 uur.

Zelfvertrouwen 
vergroten bij 
kinderen
Velserbroek - Sinds januari ge-
ven Marieke Rozemeijer (kinder-
therapeute) en Birgitte van Gin-
kel (psycholoog/leerkracht spe-
ciaal onderwijs) DDE weerbaar-
heidstraining; Durven, Doen en 
vertrouwen op je Eigen-wijsheid, 
in het Polderhuis. De reacties van 
zowel de kinderen als ouders zijn 
heel positief. Enkele reacties van 
kinderen op de vraag: Wat heb 
je geleerd? N. (11 jaar): ,,Hoe je 
voor jezelf op kunt komen en te 
leren om ‘nee’ te durven zeg-
gen.’’ K. (9 jaar): ,,Mijn boosheid 
proberen te beheersen en als 
een pauw te reageren!’’ Op de 
vraag ‘Wat vond je van de trai-
ning’, antwoordt G. (11 jaar): ,,Ik 
vond het heel erg leuk omdat we 
veel spelletjes doen en je leert 
er nog wat van.’’ Uit de enquê-
te van de ouders kwam naar vo-
ren dat de kinderen zelfbewuster 
zijn geworden en daardoor stevi-
ger in hun schoenen staan. Ou-
ders geven aan zelf ook hand-
vatten te hebben gekregen om 
hun kind nog beter te begelei-
den. Nieuwe groepen starten op 
30 september, er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor meer 
informatie: Marieke Rozemeijer, 
telefoon 06-48862180 of marie-
ke.rozemijer@gmail.com.

Bromfietser 
moet rijbewijs 
inleveren
IJmuiden - Politieagenten zagen 
zaterdag omstreeks 21.15 uur op 
de Gulikerstraat een bromfiets 
rijden, waarvan de kentekenplaat 
was afgeplakt. Ook deed de ver-
lichting het niet van de brom-
mer. De bestuurder negeerde 
eerst het stopteken, maar kon la-
ter toch tot stoppen gedwongen 
worden. De bromfiets is voor een 
technisch onderzoek meegeno-
men naar het politiebureau. De 
bestuurder, een 20-jarige jonge-
man uit Velserbroek, moest zijn 
rijbewijs inleveren en krijgt pro-
ces-verbaal.
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Clubkampioenschappen
bij LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Afgelopen week was 
het tennispark van LTC De Hee-
renduinen decor voor de jaarlijk-
se Clubkampioenschappen. Zo’n 
140 seniorleden hadden zich in-
geschreven om gedurende ze-
ven dagen te strijden om de ti-
tel van clubkampioen. De ‘echte’ 
clubkampioenen zijn de heer en 
dame die de hoogste enkel klas-
se weten te winnen, daarnaast 
kan men natuurlijk clubkampi-
oen worden in de ‘eigen’ speel-
sterkte en klasse. 
Tijdens het finaleweekend was 
toernooisponsor Brederode 
Sport Santpoort aanwezig om de 
deelnemers de mogelijkheid te 

bieden hun tennisoutfit te ver-
nieuwen. Veel Heerenduinerle-
den, zowel deelnemers als be-
zoekers, maakten hiervan gretig 
gebruik! 
De finaledag werd onder prach-
tige weersomstandigheden ge-
speeld en Melanie Lettenme-
ijer (DE7) en Maarten Stet (HE7) 
werden gehuldigd (zie foto) als 
winnaars van de hoogste en-
kel klasse en mogen zich nu een 
jaar lang clubkampioen noemen. 
De wedstrijdleiding (Loes en 
Kees van Schooten en Nel Sto-
ker) kon terugzien op een prach-
tig toernooi.  Zie ook www.ltcde-
heerenduinen.nl.

Gymleraar Hans
neemt afscheid
Velsen-Zuid – Afgelopen maan-
dag nam Hans Roodenberg (75) 
na zestien jaar afscheid van gym-
vereniging Velsen. Dit gebeur-
de in de kantine van Full Speed. 
Er was koffie met gebak, de club 
ging zoals elk jaar klootschie-
ten en daarna waren er loven-
de woorden, waaruit de waar-
dering voor de gymleraar duide-
lijk bleek.
,,Hans is een prachtige vent, 
maar een ouderwetse leraar’’, 
zegt Fok Wittebrood, lid van de 
vereniging. ,,Hij bereidde zijn 
lessen altijd terdege voor en 
daar kreeg je hem niet van af. Wij 
wilde wel eens smokkelen, maar 
zoals Hans het in zijn hoofd had, 
zo moest het gebeuren.’’ Hans 
begon pas met zijn sportcarriè-
re nadat hij met de VUT ging. De 
laatste jaren van zijn werkzame 
leven trainde hij bij Suomi, later 
gaf hij er ook les. Nadat hij ge-
stopt was met werken, volgde hij 
allerlei sportopleidingen en be-
haalde hij diverse licenties. Zoals 
Hart in Beweging en Meer bewe-
gen voor Ouderen. Hij begeleid-
de trim- en wandelgroepen en 

gaf les in Nordic Walking. ,,Ik ge-
loof heilig in het gegeven: ‘Edu-
cation Permanente’. Een mens 
moet steeds leren, zich blijven 
ontwikkelen’’, vertelt de sportle-
raar. ,,Na de diverse opleidingen 
volgde ik ook EHBO en leerde ik 
reanimeren. Omdat ik voorna-
melijk met 55-plussers werk, heb 
ik ook te maken met mensen met 
reuma, hartklachten en de ziek-
te van Parkinson. Daar verdiep 
ik me dan weer in: wat doet een 
dergelijke ziekte met een mens 
en wat kan ik voor diegene bete-
kenen?’’ Hans Roodenberg heeft 
altijd met plezier les gegeven bij 
de gymvereniging. ,,Ik stop om-
dat ik altijd gebonden was aan 
de schoolvakanties. Mijn vrouw 
en ik gaan er vaak op uit en als 
we eens in mei of in juni weg wil-
den, dan kon dat niet. Nu wel’’, 
vertelt hij. Wel houdt hij nog een 
trim- en een wandelgroep onder 
zijn hoede: ,,Dat zijn in de loop 
der jaren vrienden en vriendin-
nen van me geworden.’’ Rood-
enberg wordt bij gymvereniging 
Velsen opgevolgd door Dick 
Klinge. (Carla Zwart)

Hippische
dag bij De
Hofgeestruiters
Velserbroek - Zondag 27 sep-
tember organiseert de Hofgeest-
ruiters een grote hippische dag. 
Op deze dag komen drie tak-
ken van paardensport aan bod: 
dressuur, springen en cross. De-
genen die aan alledrie meedoen 
dingen mee voor het allround-
kampioenschap! Natuurlijk zijn 
er mooie prijzen te winnen in al-
le rubrieken. De dressuur is in 
de bak aan ‘t Speijk in Velser-
broek. Je kunt je opgeven voor 
een of twee proeven op de vol-
gende niveaus: A, B, L1, L2, M1. 
Het springen is in de volgende 
rubrieken: 20-40, 40-60, 60-80 
en 80-100 centimeter. Na het ge-
wone springen is de puissance. 
Je mag aan twee springrubrie-
ken meedoen plus het puissance 
springen. Daarbij wint de combi-
natie die het hoogste springt. Er 
is een prijs voor de beste pony en 
een voor het beste paard. Ook is 
er weer een cross. Aan de cross 
mag je alleen meedoen als je ook 
een parcours springt. Zie www.
hofgeestruiters.nl voor de kosten 
en deelnameregels. Voor alle on-
derdelen geldt dat een goedge-
keurde cap gedragen moet wor-
den, zowel tijdens de wedstrijd 
als tijdens het inrijden en wach-
ten op het terrein. Voor de dres-
suur is gepaste kleding gewenst 
(lichte broek, donkere bovenkle-
ding), officiële wedstrijdkleding 
is niet verplicht. Voor het sprin-
gen en de cross is het belang-
rijk dat je er verzorgd uitziet en 
dat alles veilig is. Stuur om je 
op te geven een e-mail naar in-
fo@hofgeestruiters met daarin 
naam, leeftijd, naam paard/po-
ny (en of het een paard of pony 
is) en geef duidelijk aan, in welke 
rubrieken je mee wilt doen. Ook 
zijn zij nog op zoek naar vrijwil-
ligers. Alle hulp is welkom. Dus 
wil je helpen geef je dan op via 
info@hofgeestruiters.nl.

Schaakclub Kijk Uit
Wisselend spel bij 
aanvang seizoen 
IJmuiden - Het nieuwe schaak-
seizoen bij Kijk Uit is begonnen, 
wat opviel was het steeds wisse-
lende speelbeeld op de borden.
Runner-up bij de jeugd, Guido 
de Waal, had daar geen last van. 
Na een onnauwkeurige zet van 
tegenstander Wim Geels sloeg 
Guido meteen toe, won een stuk 
en had de eerste overwinning 
binnen. Jeugdkampioen Ingmar 
Visser kwam niet verder dan re-
mise tegen zijn vader Andries die 
- in de zogenaamde voetbalterm 
‘met de punt naar voren’ - de 
aanvallen van Ingmar onschade-
lijk maakte.
Bij Patrick de Koning en Dirk 
Geels was de stelling maar moei-
lijk te beoordelen. De koning van 
Patrick stond op een redelijk ge-
vuld bord op e3 als extra aanval-
ler geposteerd. Dirk raakte hier-
door waarschijnlijk de kluts kwijt 
want plotseling miste hij een to-
ren en gaf op.
Ook Kees Giesberts raakte stuk-
ken kwijt en wel tegen Peter Ste-
kelenburg. Nadat het tweede 
stuk van Kees in de doos was 
verdwenen gaf hij op.
Piet Lanser kreeg tegen Tom 
Noordzij een uitgelezen moge-
lijkheid om zijn al vroeg opgelo-
pen achterstand goed te maken 

door de dame van Tom buit te 
maken. Piet zag het echter niet 
en Tom haalde de winst binnen.
Gregory van den Ende en Egbert 
Mulder (foto) speelden een ‘ac-
cordeonpartij’. Gregory verzuim-
de zijn koningsvleugel te ont-
wikkelen en Egbert leek naar 
winst te ‘wandelen’. Maar Gre-
gory vocht zich terug in de par-
tij en de strijd was weer volledig 
open. Totdat Gregory zijn paard 
weg blunderde en Egbert alsnog 
de winst pakte.
Rene Koens hield Peter Groene-
weg stevig in de tang en na kwa-
liteitswinst speelde Rene naar 
winst.
Ozden Tuna behandelde volgens 
Jan Jansen de Aljechin opening 
niet helemaal correct, maar Jan 
kon het voordeel niet uitbuiten. 
Daarna kreeg Ozden na lang na-
denken positievoordeel, te lang, 
want de tijd begon te dringen 
en beide spelers besloten tot 
remise. Sinclair Koelemij pakte 
meteen de koppositie door zijn 
Leeuwopening weer van stal te 
halen. Andre Kunst leek beter uit 
deze gevreesde opening te ko-
men. Maar de Leeuw bleek koel-
bloedig, won een pionnetje en 
Andre moest steeds verder ach-
teruit. Te ver!

Dutch Tennis en 
recreatiebadminton
IJmuiden - Al enkele jaren vor-
men de activiteiten van Dutch 
Tennis en Recreatiebadminton 
een vast onderdeel van het ge-
meentelijke sportaanbod.
De activiteiten vinden plaats in 
sporthal Zeewijk op woensdag 
van 09.00 tot 12.00 uur. Verder in 
de verenigingshal Onze Gezel-
len, van der Aartweg 16 te Haar-
lem op donderdag van 09.30 tot 
12.00 uur. 
Het seizoen loopt van septem-
ber tot en met juni. Dit onder 
de enthousiaste en kundige lei-
ding van Dick Klinge. De activi-
teiten zijn geschikt voor ieder ni-
veau. Wie zin heeft om sportief 
en toch ontspannen bezig te zijn, 
komt gewoon eens langs en doet 
een keertje mee. Na afloop is er 
zeker dat voldane gevoel. Aan-
melden is simpel, namelijk in de 
sporthallen telkens voorafgaand 

aan de lessen.
De kosten zijn afhankelijk van 
het instapmoment en bestaan uit 
de aanschaf van een eenmalige 
stamkaart en strippenkaart, met 
10, 20, 30 of 40 strippen.

Cd Zuidpier 
van Bran
IJmuiden - In het Thalia Thea-
ter wordt 11 september om 20.30 
uur de cd ‘Zuidpier’ van Bran 
gepresenteerd. Deze groep be-
staat uit Paul Bakker, Fred Hop-
man en Cees van de Laarse. En-
tree en eerste drankje zijn gratis. 
Het in IJmuiden ontstane Bran 
omschrijft hun muziek zelf als: 
Nederlandstalige babyboom-
grensgevalmuziek. Zij ontvan-
gen, naast hun eigen optreden, 
die avond tal van muzikale gas-
ten. Zoals Shirley Melger. Cees 
van de Laarse. Heel anders is de 
Haarlemse groep Amhran met 
onvervalste folk. En in IJmuiden 
kunnen uiteraard de shanty’s 
niet ontbreken. De dj van Han-
nibal Sound zal de rest van de 
avond zorgen dat er gedanst kan 
worden. De cd ‘Zuidpier’ is ver-
krijgbaar op de avond. Zie ook-
www.wish1well.nl.



pagina 20 3 september 2009

Algemeen belang? Maar dat 
verkoopt alleen niet zo lekker. 
One issues en individuele be-
langen adopteren is veel mak-
kelijker. Misschien populistisch, 
maar het levert gegarandeerd 
stemmen op! Maar populis-
me staat ook gelijk aan iemand 
naar de mond praten. Tegen zijn 
om tegendraads te zijn. We heb-
ben het recent helaas weer mo-
gen ervaren hoe politieke par-
tijen ongepast omgaan met “het 
klokkenluidersprobleem” en hoe 
zij  “showen” met het weglopen 
uit een raadsvergadering. Dit is 
onverantwoord en hoort niet in 
onze democratie. Je bent niet 
gekozen om weg te lopen.  
Daarom wil het CDA helemaal 
geen populistische partij zijn. In-
tegendeel. Zij wil gezien worden 
als betrouwbare en solide par-
tij. Een partij met idealen, met 
hart voor Velsen maar ook een 
partij met lef en verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Zo wil het CDA 
werken, blik gericht op de bur-
ger en constructief toewerken 
naar concrete besluitvorming 
waar de Velsense burger wat 
aan heeft. En lef en verantwoor-
delijkheid tonen we. We nemen 
deel aan het College van B & W, 
maar schromen niet ook hen te 
corrigeren vanuit onze contro-
lerende functie indien dat nodig 
is. En dit geldt niet alleen voor 
Wethouders van andere partijen, 
maar we kijken ook naar ons ei-
gen functioneren. Verantwoor-
delijkheid nemen, ook als de 
boodschap soms vervelend is. 
Dat is een kenmerk van een be-
trouwbare partij.
Oppositie partijen proberen hier 
vaak een slaatje uit te slaan. Blijf 
weg bij de “gevestigde partijen” 
en kies vooral een lokale partij, 
want die behartigd het beste uw 
belang zo horen we menig par-
tij schreeuwen. Maar vergis u 
niet! Het CDA Velsen, uw CDA, 
behartigd de belangen van Vel-
sen al decennia lang. Met wis-
selend succes en met vallen en 
opstaan. Dat geef ik toe. Maar 
altijd eerlijk en oprecht en het 
hart op de goede plaats. Kom 

dus niet aan met smoesjes dat 
alleen lokale partijen de Velsen-
se belangen dienen.
Een andere dooddoener is “de 
arrogantie van de macht”. Som-
mige partijen claimen meer naar 
hun burger te luisteren dan an-
dere politieke partijen. Hoezo 
arrogantie! Het is strategie van 
politieke partijen die er kennelijk 
baat bij hebben zich af te zet-
ten tegen “de gevestigde orde”. 
Het verkoopt makkelijk en wordt 
door menig kritische burger 
graag voor waar aangenomen.
Maar wist u dat het een he-
le lastige klus is om met 4 par-
tijen in een coalitie tot goede 
besluitvorming te komen? Ie-
der met hun eigen beloftes, ver-
kiezingsprogramma en idea-
len. Dit vraagt daarom veel over-
leg en afstemming. Ik hoor u al 
denken: is dat geen achterka-
mertjespolitiek? Nee, dat is con-
structief overleggen van gelijk-
waardige partijen in een coali-
tie die graag iets willen bereiken 
in de Gemeente Velsen, maar 
die ook hun idealen willen blij-
ven uitdragen en tevens herken-
baar en zichtbaar willen blijven. 
En als er één partij is die zicht-
baar dicht bij de mensen staat is 
het wel het CDA. Of het nu gaat 
om onze senioren, het onder-
wijs, de wijken, de sportvereni-
gingen of de zwakkeren in onze 
samenleving. Het CDA heeft oog 
voor hun wensen en problemen 
en zoekt hen op. 
Het CDA neemt hier haar ver-
antwoordelijkheid. Om u, als in-
woner van Velsen, zo goed mo-
gelijk te vertegenwoordigen. Ik 
mag namens het CDA de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2010 uw lijsttrekker zijn. 
Graag ontmoet ik u en hoor van 
u wat u allemaal bezighoudt. 
Niet om u in verkiezingstijd naar 
de mond te praten, maar om al 
die informatie af te wegen in 
het algemeen belang en daar-
mee ook uw belang! Ik hoop dat 
u ons dat vertrouwen weer wilt 
schenken.  
 
Robert te Beest, CDA Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Iedereen heeft zelfhelend vermogen

Eerste lustrum voor 
praktijk homeopathie
IJmuiden – De praktijk voor 
klassieke homeopathie en na-
tuurgeneeskunde Clare Span-
jaard
bereikte dit jaar het eerste lus-
trum. In die vijf jaar was er een 
stijgende lijn. Begon Clare in een 
kamer op de tweede verdieping 
van haar woonhuis, nu is er een 
eigen praktijkruimte naast dat 
huis, met een eigen ingang. Ook 
bezochten steeds meer mensen 
haar praktijk.
Klassieke homeopathie stimu-
leert het zelfhelend vermogen 
van de mens. Iedereen heeft de 
kracht om zichzelf van binnen 
uit in balans te brengen of te he-
len. ,,Ik heb in die vijf jaar mijn 
blik verruimd, ik kijk nu ook naar 
de levensstijl van mensen die mij 
bezoeken, het gaat om het to-
taalplaatje. Ook geef ik onder 
andere voedingsadviezen’’, ver-
telt Clare, die bevlogen over haar 
beroep vertelt. Ook maakt ze ge-
bruik van voetreflexologie, stoel-
massage en kruiden. Ze zoekt 
de oorzaken van de klachten die 
mensen hebben op. Vaak zijn li-
chamelijke en emotionele klach-
ten signalen van het lichaam, dat 
aangeeft niet in balans te zijn. 
,,Iedereen zou naast de huisarts 
een homeopaat moeten heb-
ben’’, aldus Clare. ,,Bij klachten 
aan neus, keel en oren werkt ho-
meopathie vaak beter dan anti-

biotica. Soms zijn  medicijnen 
nodig, maar het hoeft niet al-
tijd. En mensen die naar een fy-
siotherapeut gaan zijn vaak veel 
eerder van hun klachten verlost 
als ze ondersteund worden door 
homeopathie. Het geeft vaak 
net dat ene zetje en is vrien-
delijk voor het lichaam.’’ Clare 
geeft ook cursussen in homeo-
pathische eerste hulp. Ze vindt 
het leuk om haar kennis over te 
dragen: ,,Mensen kunnen vaak 
meer dan ze denken. Zij krijgen 
dan ook een set homeopathi-
sche middelen mee waar ze zelf 
mee aan de slag kunnen.’’ Cla-
re helpt als klassieke homeopaat 
zowel kinderen als volwassenen 
met lichamelijke en emotionele 
klachten.
Maar mensen kunnen ook bij 
haar terecht voor voetreflexo-
logie of een stoelmassage, ge-
woon ter ontspanning of tegen 
nek-, rug- en schouderklachten. 
Zij is lid van de beroepsvereni-
ging NVKH en de NWP, de be-
handeling wordt (soms gedeel-
telijk) vergoed.
Zie ook www.clare-spanjaard.nl. 
Mensen kunnen zich daar ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief 
met tips en algemene informa-
tie willen ontvangen. De prak-
tijk is te vinden aan de Kanaal-
straat 214 en telefonisch te be-
reiken via 0255-537865. 

Informatieavond 
over multimedia
Velsen - Wie kent ze niet? De 
grappige filmpjes op YouTube 
die zich als een virus versprei-
den. Heinekens ‘walk-in’ en ‘wal-
king fridge’ zijn daarvan de op-
vallendste voorbeelden. Maar 
ook met serieuze en eenvou-
dig geproduceerde video’s kan 
een onderneming veel effect be-
reiken. Op dinsdag 22 septem-
ber organiseert Jonge Onder-
nemers IJmond (JOIJ) een leer-
zame bijeenkomst in IJmuiden 
over crossmediaal promotie be-
drijven. 
Hoofdspreker is Peter Luit. Hij 
is mediaconsultant, trendwat-

cher, spreker en auteur voor di-
verse weblogs en vakbladen op 
het gebied van mediaontwikke-
lingen. Hij wordt bijgestaan door 
Irene ’t Hart, een ervaren produ-
cente van videofilms. 
De locatie van dit evenement is 
Grand Café La Belle aan de Zee-
weg 113 in IJmuiden. Inlopen kan 
vanaf 19.30 uur, de presenta-
tie start om 20.00 uur. De avond 
wordt afgesloten met een borrel, 
die volop gelegenheid biedt om 
te netwerken. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven via www.
joij.nl. Deelname kost 15 euro. 
Gratis voor leden.

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 6 september 
zal de paranormale beurs van 
Samma Saya weer plaatsvinden 
in Zalencentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein in IJmuiden. 
Ook deze keer is het weer gelukt 
om er weer een verscheidenheid 
aan mediums, paragnosten bij 
elkaar te vinden en zal er weder-
om voor iedereen een advies of 
spiritueel handvat te vinden zijn 
in een van de te consulten.
Het is een kleine beurs voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid, werk, et cetra. Of voor 
mensen die gewoon interesse 
hebben in deze materie en er-
mee willen kennismaken. In een 
gemoedelijke en ontspannen 

sfeer kan men een consult krij-
gen waarbij aan de hand van een 
meegebrachte foto of ring een 
vraag beantwoordt kan worden, 
kan men zijn gids ontmoeten. 
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Zo kunnen er onder an-
dere (meerdere) paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs, ta-
rotkaartleggers, hypnotherapeu-
ten, auratekenaars, gidszieners 
en -tekenaars, reikimasters en 
pendelaars aanwezig zijn. 
De Beurs zal plaatsvinden van 
11.00 tot 17.00 uur. Toegang 5 
euro per persoon, de consulten 
zijn niet hoger dan 12,50 euro 
per persoon. Kinderen onder de 
11 jaar zijn gratis, mist onder be-
geleiding.

Open weekend 
bij Ben Rietdijk
Velserbroek - Zaterdag 5 en 
zondag 6 september viert Ben 
Rietdijk Sport, Health en Beau-
ty feest met een open weekend! 
Het sportcentrum van de regio 
bestaat 15 jaar en van 11.00 tot 
16.00 uur is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te nemen 
in het moderne sportcentrum in 
Velserbroek. Inmiddels is Ben 
Rietdijk Sport Health en Beauty 
al een waar begrip geworden in 
de regio. Het is al weer 15 jaar 
geleden dat Ben Rietdijk van 
start ging met het sportcentrum.  
Ben Rietdijk is gestart met een 
serie groepslessen in de gymzaal 
van de Rozenbeekschool (75m2), 
maar groeide daar al snel uit. Het 
toenmalige sportcentrum ver-
huisde in 1996 naar de locatie 
op het Ster Bastion. Hier werd 
gestart met 475m2, maar ook 
dit bleek al snel te klein. Nadat 
de bovenverdieping en de over-
kant erbij waren getrokken en 
ook dit te klein bleek, is het cen-
trum verhuisd naar de huidige 
locatie. Dankzij de huidige loca-
tie zijn de faciliteiten en moge-
lijkheden flink gegroeid en kan 
men inmiddels van jong tot oud 
sporten.  Van recreatief spor-
ten tot topsport; alles is moge-
lijk. Ben Rietdijk Sport is al jaren 
sterk vertegenwoordigd in de ju-
do-wereld, zo trainen een aan-
tal nationale toppers op hoog ni-
veau bij Ben. Judolessen en tui-
melen is al vanaf zeer jong mo-
gelijk in het sportcentrum, een 
geweldige manier om de moto-
rische ontwikkelen van kinderen 
te ondersteunen en verbeteren.  
Speciaal voor de allerkleinsten 
onder ons zijn er ook genoeg 
andere mogelijkheden;  zo kun-
nen ze bijvoorbeeld balletles vol-
gen en is ook zwemles een mo-
gelijkheid.  Bovendien zijn er nog 
geen wachtlijsten voor zwemles, 
en kan er zo gestart worden! De 
allernieuwste trend op het ge-
bied van groepslessen is Zum-
ba, ook deze groepsles wordt 
veelvuldig gegeven in het sport-
centrum. Op swingende latijns-
amerikaanse muziek worden de 
leukste dansen samengevoegd, 
met als resultaat dat u niet al-
leen sportief bezig bent, maar er 
ook nog ontzettend veel plezier 
in heeft! Naast de sportactivitei-
ten is er ook voldoende gelegen-
heid voor ontspanning. Zo kan 
iedereen altijd na afloop van het 
sporten genieten van een gratis 
drankje. Verder kunnen de kids 
naar de kinderopvang gebracht 
worden, zodat ouders onbezorgd 
kunnen sporten. Ook een medi-
sche afdeling ontbreekt niet, de 
fysiotherapiepraktijk Fit & Vitaal 
staat altijd voor iedereen klaar 
en helpt iedereen weer zo snel 
mogelijk op de been. Speciaal 
om te vieren dat Ben Rietdijk een 
jaar open is op de nieuwe loca-
tie is er een open weekend geor-
ganiseerd. Gedurende het open 
weekend op 5 en 6 september 
kan iedereen kennis maken met 
de vele sportfaciliteiten.
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Strandwachtexamen
IJmuiden - Zondag werden de 
strandwachtexamens van Red-
dingsbrigade Nederland gehou-
den voor de leden van IJmuider 
Reddingsbrigade.
In mei 2009 startte de opleiding 
Strandwacht, met een hele gro-
te groep kandidaten voor Brevet 
Strandwacht (24 leden) en een 
flinke groep voor Strandwacht A 
(7 leden) en B (3 leden). De af-
gelopen zomerperiode werd er 
op zaterdagochtend en op enke-
le doordeweekse avonden theo-
rie- en praktijkles gegeven door 
de instructeurs van de IJmuider 
Reddingsbrigade.
Zondag was het dan zover: het 
examen Strandwacht. Reddings-
brigade Nederland had een 
groep examinatoren naar IJmui-
den gestuurd om het examen af 
te nemen. Eerst werd het prak-

tijkexamen gedaan, in een pitti-
ge branding. In 3 groepen wer-
den de kandidaten afgetest op 
hun vaardigheden tijdens diver-
se reddingsmethoden.
Na het praktijkexamen werd er 
op post De Waecker begonnen 
met het mondelinge theorie-exa-
men. In koppels van twee moes-
ten de kandidaten tegenover 
de examinatoren vragen beant-
woorden over de zee, de wind, 
het getij en het strand.
Na een kort beraad van de exa-
mencommissie, kwam de voor-
zitter van het examen de uit-
slag vertellen: zes personen zak-
ten voor hun theorie van Bre-
vet Strandwacht en één kandi-
daat zakte voor de praktijk van 
Strandwacht B. Alle andere kan-
didaten slaagden voor hun exa-
men.

Driehuis - Het cursusjaar van 
Volksuniversiteit Velsen 2009-
2010 wordt traditiegetrouw ge-
opend met het Groot Velser Dic-
tee. Het wordt voor de zevende 
keer gehouden. Een mooie ge-
legenheid om taalliefhebbers te 
ontmoeten en de kennis van on-
ze prachtige Nederlandse taal 
te testen. Ook dit jaar wordt het 
Dictee geschreven door Bart 
Boele. Iedereen is van harte wel-
kom op zondag 6 september om 
13.30 uur in de Duin- en Kruid-
berger Mavo, Nicolaas Beets-
laan 3 in Driehuis. Aanmelden 
kan via info@vu.velsen.net. Zie 
ook www.vu.velsen.net.

WBV start 
met verkoop
woningen 
IJmuiden - Woningbedrijf Vel-
sen start met de verkoop van 
een aantal van haar huurwonin-
gen. De huurders van de wonin-
gen in de Lagersstraat en om-
geving hebben de primeur. Zij 
ontvangen een brief met daarin 
een richtbedrag voor de waarde 
van hun woning. Enkele wonin-
gen die mogelijk in de toekomst 
betrokken zijn bij herinrichtings-
plannen blijven als huurwoning 
in het bezit van het woningbe-
drijf. Woensdag 2 september was 
er een informatieavond voor be-
trokken bewoners. Woningbe-
drijf Velsen wil in de bedrijfsvi-
sie 2008–2011 ‘Passie voor Wo-
nen in Velsen’ de komende ja-
ren meer variatie aanbrengen in 
de prijs- en kwaliteitsverhoudin-
gen in de woningvoorraad. Zo 
zijn er meer keuzemogelijkhe-
den. Naast de bouw van nieu-
we koopwoningen, wordt nu ook 
een deel van de huurwoningen 
verkocht. In vervolg op het be-
sluit om woningen te verkopen, 
heeft Woningbedrijf Velsen geke-
ken naar welke woningen daar-
voor in aanmerking kwamen. Er 
is gelet op onder andere de loca-
tie, kwaliteit van de woningen en 
de verkoopwaarde. Met de ver-
koop van de woningen willen zij 
zorgen voor meer variatie in keu-
ze koop/huur. De verkoop is ook 
nodig om de omvangrijke inves-
teringen in het kader van nieuw-
bouw en de verbetering van de 
kwaliteit van de bestaande huur-
woningen te kunnen financie-
ren. De keuze te starten met de 
verkoop van de woningen in de 
Lagersstraat en omgeving heeft 
daar ook mee te maken. Het gaat 
om (kleine) eengezinswoningen 
in een gewilde wijk. Men denkt 
dat deze woningen aantrekkelijk 
zijn om te kopen. Goede wonin-
gen in een leefbare omgeving. 

Velser Dictee

Afternoon High Tea
bij Villa West End
Velserbroek - Dagelijks is het 
mogelijk bij Villa Westend te re-
serveren voor een Afternoon 
Hight Tea. 
Geniet samen met vriendinnen of 
familie van een mooie nazomer-
middag op het terras aan het wa-
ter of binnen in het stijlvolle res-
taurant. 
Na een feestelijke toost met bub-
bels  serveert men  scones met 

clotted cream & marmelade, har-
tige finger-sandwiches en war-
me quiches. Met diverse petit 
fours, bonbons en natuurlijk vele 
soorten thee. 
De High Tea is te reserveren tus-
sen 14.30 en 17.00 uur met mini-
maal twee personen en kost 25 
euro per persoon. Reserveren 
kan via telefoonnummer 023-
5381878.

Iber Lengua start met 
huiswerkbegeleiding
Regio - Na enkele jaren van 
studiebegeleiding op het ge-
bied van vreemde talen is 
Iber Lengua BV dit seizoen 
ook begonnen met een to-
taalaanpak voor huiswerkbe-
geleiding.

Van planning en begeleiding bij 
huiswerk tot bijles in de diverse 
vakken van het middelbaar on-
derwijs. Gericht op gemotiveer-
de middelbare scholieren die 
een extra zetje in de rug kun-
nen gebruiken om zonder stress, 
en met resultaat, het schooljaar 
door te komen. 
Gemotiveerd, omdat net als bij 
de Iber Lengua talencursussen, 
de kern van de huiswerkbege-
leiding gebaseerd is op de eigen 
filosofie van Iber Lengua: ,,Het 
succes van goede huiswerkbe-
geleiding is voor 95 procent af-
hankelijk van de inzet en moti-
vatie van de leerling en voor 90 
procent hiervan is de huiswerk-
begeleider verantwoordelijk.”
Deze eigen motivatie kwam ook 
weer naar voren tijdens de open 
dagen voor het nieuwe cursus-
seizoen waarin medewerkers 
van Iber Lengua weer tientallen 
geïnteresseerden van informatie 
hebben voorzien over het aan-
bod aan cursussen, zoals com-
mercieel gerichte avondoplei-
dingen, conversatiecursussen 
voor particulieren, maar ook in-
tensieve spoedopleidingen, alle-
maal in vijftien verschillende ta-
len. 
De cursussen voor particulieren 

zijn gericht op situaties uit het 
dagelijks leven of vakantie en 
naast een basiskennis aan gram-
matica worden de lessen voor-
namelijk gevuld met conversatie 
en rollenspellen. Er zijn cursus-
sen voor verschillende niveaus 
en alle cursussen worden ver-
zorgd door ervaren (near)native 
docenten.
Naar eigen zeggen zou ze avon-
den kunnen vullen met verha-
len over enthousiaste leerlingen 
en de progressie die zij beha-
len in een cursus bij haar talen-
instituut, maar liever laat Joana 
Keur enkele leerlingen zelf aan 
het woord. De heer Kwakman: 
,,Heb een hoop geleerd en op-
gestoken. Iber Lengua krijgt het 
voor elkaar dat ik ‘school’ echt 
leuk vond door de lieve manier 
van lesgeven en het hele lieve 
karakter van de docent. Ik ben in 
ieder geval niet meer bang om 
een Duitser aan te spreken!”
Mevrouw Loogman: ,,Ik vond 
het zeer prettig om samen met 
mijn docent deze cursus te mo-
gen doen. Ik heb veel geleerd en 
zal deze zomer mijn best doen 
in Italië. In september hoop ik je 
weer te zien en ga ik met nieuwe 
energie de volgende cursus in.”
Wilt u weten of er ook voor u dit 
seizoen nog plaats is bij een ta-
lencursus? Of wilt u meer in-
formatie over de nieuwe huis-
werkbegeleiding voor jonge-
ren? Neem dan contact op 
met Manine Koetsier, tele-
foon 023-5389849 of e-mail  
manine@iberlengua.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Voorbereidingen 
Allerzielen Alom
Santpoort-Zuid - Allerzielen is 
van oudsher een katholieke tra-
ditie waar men bidt voor de do-
den, kaarsen brandt en chrysan-
ten op het graf plaatst. Allerzie-
len Alom is een nieuwe manier 
van Allerzielen vieren. Het initia-
tief is afkomstig van kunstenaar 
Ida van der Lee en beoogt in te 
spelen op de grote behoefte aan 
rituelen rond sterven en dood. 
De viering van Allerzielen Alom 
is voor iedereen toegankelijk. 
Ook in de gemeente Velsen zal 
op woensdag 28 oktober van 
19.00 tot 22.00 uur een Allerzie-
len Alom viering plaatsvinden 
op begraafplaats de Biezen. De 
voorbereiding vindt plaats met 
iedereen die zich hiervoor wil in-
zetten. Iedereen die zijn dierba-
ren wil herdenken is hier wel-
kom, ook als de overledenen 
niet op begraafplaats de Biezen 
zijn begraven. De begraafplaats 
wordt gastvrij ingericht met licht, 
vuur, klank en kunst.
Ter voorbereiding op de viering 
op 28 oktober zijn de volgen-
de voorbereidingsavonden ge-
pland. Ook deze avonden zijn 
voor iedereen vrij toegankelijk. 
Op 9 september vindt een infor-
matieavond plaats. Initiatiefne-
mer Ida van der Lee geeft infor-
matie over de viering Allerzielen 

Alom aan de hand van een foto-
presentatie. Doel is om iedereen 
vertrouwd te maken met Aller-
zielen Alom en er is ruimte om 
behoeftes en ideeën uit te wis-
selen. Op 14 september vindt 
een foto inloopavond plaats. Op 
deze avond kunnen mensen die 
hun overledenen op een eenvou-
dige manier willen eren een foto 
laten scannen. Deze foto wordt 
verwerkt in een lichtobject voor 
gebruik op de avond van Aller-
zielen Alom.
Op 21 september vindt een in-
spiratieavond plaats. Deze avond 
is bedoeld voor nabestaanden 
die individueel op het graf van 
hun dierbaren een passende en 
bijzondere ambiance willen cre-
eren. Indien er geen graf is kan 
een plekje daartoe worden be-
stemd. 
Tips en ideeën, zowel praktisch 
als creatief, worden deze avond 
hiertoe aangereikt. Alle avonden 
vinden plaats in de Gemeente-
lijke Wijkpost, W. Danielslaan 
53 in Santpoort-Zuid. De avon-
den beginnen om 20.00 uur en 
zullen tot uiterlijk 22.00 uur du-
ren. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Alice Loe-
ters Persoonlijke Uitvaartzorg: 
06-57548724 of info@aliceloe-
ters.nl
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.15 uur (rond 11.45 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
6,-. Op woensdag en vrijdag om 
12.00 uur open tafel. Er wordt 
vers gekookt. Kosten 6,-. Aan-
melden uiterlijk twee dagen van 
tevoren bij de beheerder!
Thema-avond eenmaal in de 
maand op donderdagavond.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 10 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e 
donderdagavond van de maand. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- in-
cl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Open huis zaterdag 5 septem-
ber om alle activiteiten te promo-
ten. Van 10.00 tot 14.00 uur.
Spelochtend voor visueel ge-
handicapten op donderdag 10 
september. Van 10.00 tot 11.30 
uur.
Zorg voor u op maat. Twee keer 
per week kapsalon de Ster (dins-
dags en vrijdags), woensdag een 
pedicure. Maandag-, woensdag- 
en vrijdagochtend van 9.00 tot 
10.00 uur bloedprikpost van Me-
dial, ook voor trombose. De ou-
derenadviseurs die senioren hel-
pen met allerlei vraagstukken en 
het helpen invullen van diver-
se formulieren. Dinsdagochtend 
Coby Bos (ouderenadviseur) 
van 11.00 tot 12.00 uur spreek-
uur. Mw. Sultan Çelik heeft op 
donderdagochtend van 9.00 tot 
10.30 uur spreekuur speciaal 
voor de allochtone inwoners van 
Velsen.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel dinsdag 8 septem-
ber: kip/kerriesoep, nasi met sa-
té, blanke vla met slagroom en 
een kopje koffie tot besluit. Vrij-
dag 11 september: groenten-
soep, witte bonen met snijbonen, 
aardappelen, braadworst en ba-
varois met slagroom toe. Reser-
veren maandag 7 september tus-
sen 11.00-12.00 uur. Kosten 6,-.
Restaurant van 12.00 tot 13.00  
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 6,-. 
Lezing over Egypte vrijdag 11 
september door Helen Wenni-
gers. Aanvang 19.00 uur. Kos-
ten 6,50 incl. kopje koffie/thee 
en hapjes.
Koersbal op maandag zijn nog 

leden welkom.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Diverse clubs gaan weer van 
start. Bridgen, dinsdag 15 sep-
tember 13.30 uur. Schilderen, 
pergamano 7 september hier is 
nog plaats voor nieuwe deelne-
mers.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Met ingang van 7 september a.s. 
starten we weer met al onze ac-
tiviteiten in De Delta.
Bij alle activiteiten is nog plaats 
voor nieuwe leden: Maandag-
ochtend: koersbal. Maandag-
middag: sjoelen. Dinsdagmiddag: 
volksdansen, darten. Woensdag-
ochtend: ouderenkoor (Vitaal). 
Woensdagmiddag: klaverjassen, 
rummicup. Donderdagochtend: 
ouderenfitness. Donderdagmid-
dag: klaverjasles. Donderdag-
avond: gezelligheidskoor (Delta-
singers). Vrijdagochtend: open 
tafel. 
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of vervoer: 
tel. 0255-518888.

Verpleeghuis Velserduin, Ni-
colaas Beetslaan 4 Driehuis
Menu van de dag: Shoarma 
met aardappelschijfjes en rauw-
kost. Donderdag 10 september. 
Aanvang 12.30 uur. Modeshow 
Meijssen met ‘Hoedenparade 
Prinsjesdag, dinsdag 15 septem-
ber. Aanvang 14.30 uur. Menu 
van de dag: stamppotje Engel-
tjes in het groen. Woensdag 16 
september om 12.30 uur.

Wijksteunpunt Watervliet: 
Doelmanstraat 34 Velsen-Noord.
Open huis zaterdag 5 septem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur.

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

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Arie Koomen 
speelt in Thalia
IJmuiden - Ze waren de gro-
te hit op het Lowlands Festi-
val, zijn een van de populairste 
programma’s van Comedy Cen-
tral en op dinsdag 15 septem-
ber (20.30 uur) stralen ze in het 
Thalia Theater: de stand-up co-
medians van ‘Night of Comedy’. 
Het vaste team kent dit jaar maar 
liefst drie nieuwe talenten waar-
onder de winnaar van Cameret-
ten, Max van den Burg. Samen 
met de gastspelers zorgen zij 
voor een avond vol liefde, drama 
en natuurlijk veel humor. Speci-
aal voor het optreden in IJmui-
den betreedt de populaire caba-
retier Arie Koomen het podium 
van het knuste comedytheater 
van Nederland. Geen geforceer-
de verhalen of morele zedenpre-
ken, maar een optreden waarbij 
de comedian rechtstreeks con-
tact heeft met zijn publiek. Hij 
verrast, confronteert, grapt en 
zet te kijk, dat is stand-up come-
dy. In ‘Night of Comedy’ ziet het 
publiek de crème de la crème 
van de (inter)nationale come-
dywereld. Wie de geroutineerde 
MC in het Thalia gaat aankondi-
gen is geheim, maar zeker is dat 
de eredivisie onder aanvoering 
van IJmuidenaar Arie Koomen 
op het podium zal verschijnen. 
Prijs 20,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Loca-
tie: Breesaapstraat 52, IJmuiden. 
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Majorettes in het nieuw
Velsen - De majorettes van Mu-
ziekvereniging Soli zijn na de zo-
merstop weer begonnen met 
trainen. De eerste repetitie werd 
er echter nog geen ‘frontspin’, 
‘butterfly’ of andere draai met 
de baton geoefend, maar gin-
gen de meiden groepsfoto’s ma-
ken. Eerder dit jaar presenteerde 
Soli al nieuwe uniformen voor de 
muzikanten die ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan wer-
den aangeschaft, maar hier bleef 
het niet bij aangezien de kleding 
van de majorettes hier niet meer 
mooi bij kleurden, moesten ook 
zij in een nieuwe outfit. Voor de 
zomermaanden en binnenoptre-
den hebben ze een jurkje, voor 
de winterse optredens, zoals de 
intocht van Sinterklaas, een lek-

ker warm trainingspak. Onder 
leiding van instructrice Wen-
dy van Gijlswijk oefenen ze el-
ke week de verschillende draai-
en, gooien en rolls met de baton. 
Ook wordt er veel aandacht be-
steed aan ballet en danspassen. 
Al deze technieken worden la-
ter toegepast in een show, wel-
ke op populaire mechanische- 
of op live-muziek wordt uitge-
voerd. Majorette is erg afwisse-
lend en soms ook wel lastig als je 
tegelijk moet dansen en draaien 
met je baton. Maar het is voor-
al ook erg gezellig! Elke woens-
dagavond traint de meidengroep 
- waar overigens ook best jon-
gens bij mogen komen - in de 
spiegelzaal van het Solicentrum, 
bij station Driehuis. 

Aangepaste
gezinsdiensten
Velsen - Zoals alle kerkelijke 
activiteiten starten in septem-
ber ook weer de kerkdiensten 
van de commissie aangepaste 
gezinsdiensten in de IJmond. Ie-
der jaar werken zij met een the-
ma. Dit jaar staan de diensten in 
het teken van David en Muziek 
was een onderdeel van zijn le-
ven. Daarom wil men op 6 sep-
tember de aftrap voor dit jaar 
doen met een optreden van Mir-
jam Rietberg en Dasha Beltiuko-
va, zij spelen respectievelijk op 
harp en dwarsfluit. Mirjam Riet-
berg heeft na haar opleiding aan 
het conservatorium van Amster-
dam met succes deelgenomen 
aan diverse concoursen in Ne-
derland maar ook in het buiten-
land. Dasha Beltiukova komt uit 
Minsk en was ook student aan 
het conservatorium van Amster-
dam en heeft haar Masteroplei-
ding Cum Laude afgerond. Ie-
dereen wordt van harte uitgeno-
digd om de aangepaste gezins-
diensten dus ook dit minicon-
cert bij te komen wonen in de 
Laurentiuskerk, Fidelishof 30 te 
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. De 
toegang is gratis. Ook kunt u van 
de gelegenheid gebruik maken 
om de kerkdienst mee te maken 
welke om 15.00 uur zal aanvan-
gen.

Nieuw seizoen bij 
Hobbyhuis van A-Z
IJmuiden – Een leuke hobby of 
bezigheid kan bijdragen aan een 
veel prettiger leven. Tijdens het 
knutselen of het aanleren van 
nieuwe kennis is er ook altijd wel 
tijd voor een gezellig praatje. 
Hobbyhuis van A-Z aan Krom-
houtstraat 50a wil voor alle men-
sen een gezellige sfeer bieden 
waar men tegen een geringe 
prijs mee kan doen aan tal van 
cursussen en activiteiten. 
Ook als er sprake is van een be-
perking. De prijzen voor deelna-
me worden heel laag gehouden. 
En de activiteiten zijn bestemd 
voor alle inwoners van Velsen.
Hobbyhuis van A-Z is in wijde 
kring beroemd om zijn houtbe-
werkingsafdeling met profes-
sionele apparatuur. Wie graag 
iets wil maken kan zich hier pri-
ma uitleven. Want voor een tien-
tje in de maand kan men onder 
begeleiding wel vijf dagdelen per 
week komen timmeren, zagen en 
schuren.
Daarnaast worden in de ande-
re ruimte verschillende leuke 
en nieuwe cursussen georgani-
seerd. Computerlessen, je kunt 
het zo gek niet bedenken, of je 
kunt het hier leren, van internet 
tot fotobewerking. Wie graag En-
gels of Duits wil leren moet bij 
het Hobbyhuis zijn. En daarnaast 
zijn er nog heel creatieve work-
shops, zoals modelbouwen (op 

de maandagmiddag), patchwork 
en quilten (woensdagochtend), 
scrapbook maken (dinsdagmid-
dag), tiffany, kleding maken en 
schilderen. Misschien iets minder 
creatief, maar zeker net zo gezel-
lig is de dartclub. Hobbyhuis van 
A-Z heeft de plannen voor een 
klusgroep helemaal klaar. Men is 
alleen nog op zoek naar vrijwil-
ligers die de begeleiding van de 
klussen op donderdag of vrijdag 
op zich kunnen nemen. Er wordt 
dan samengewerkt met leerlin-
gen van het Tender College. Mis-
schien een leuke uitdaging voor 
iemand met technisch vernuft of 
veel handigheid?
Ook zoekt het Hobbyhuis nog 
een voorzitter of mensen met 
bestuurlijke capaciteiten die een 
deel van deze werkzaamheden 
willen verrichten.
De werkzaamheden aan de 
Kromhoutstraat zullen dit najaar 
starten, waardoor het Hobbyhuis 
mogelijk iets moeilijker bereik-
baar zal zijn. Toch gaan alle acti-
viteiten gewoon door. Voor men-
sen die problemen hebben met 
vervoer van en naar het Hobby-
huis wordt meegedacht aan een 
oplossing. 
Vervoer hoeft geen probleem te 
zijn. Wie meer wil weten kan kij-
ken op www.abcwaovelsen.nl of 
bellen naar Carrie Nupoort, tele-
foon 06-12650716.



HAVENFESTIVAL IJMUIDEN 2009
ZATErDAg 29 EN ZoNDAg 30 AUgUSTUS

Zowel zaterdag als zondag was het een drukte van belang op het 
Havenfestival. Het gekozen thema ‘Wind’ voor dit festival was goed gevonden 
want beide dagen stond er een stevige bries. Zo sterk zelfs dat de geplande, 
spectaculaire, reddingsacties met een helikopter van de Koninklijke Marine, 
de reddingsboot Koos van Messel en de duikers van DuikTeam Holland 
voor zowel zaterdag en zondag werden afgelast. Ook het kustwachtvaartuig 
“Waker”, dat de vorige jaren wel aanwezig was, moest vanwege de harde 
wind op zee blijven. Afgezien van de wind waren beide dagen gezegend met 
veel zon, zodat het voor alle bezoekers goed toeven was, zowel op de boten 
als op de terrasjes.

Voor de liefhebbers van een vaartochtje was er volop keuze. Bij de KNRM 
konden tochtjes worden gemaakt met de Johanna Louise en de Koos van 
Messel, maar ook met de sleepboten van Iskes kon een rondje worden 
gevaren. Altijd spectaculair is een tocht met één van de loodsboten. Met vol 
vermogen een paar scherpe bochten draaien doet je hart in de keel kloppen. 
Een andere publiekstrekker was de geweldige, 50 tons kraan Nijlpaard, 
gebouwd door Figee. De kraandrijver had er zichtbaar plezier in om met 
de enorme grijper een paar duizend liter water op te hijsen en daarmee 
richting publiek of voorbijvarende boten te dreigen. Ook de Koningin Emma 
van de IJmuidense rondvaartmaatschappij mocht zich verheugen op veel 
belangstelling voor een tochtje door de havens. Voor de liefhebbers van grote 
en kleine boten was het ook dit jaar weer één groot feest. (Joop Waijenberg)

Spektakel, zon en wind op zesde Havenfestival

Het Havenfestival had zaterdag een regionale opening. In IJmuiden Stores 
zong De Tweede Stem, het koor van buurtcentrum de Spil. In de spiegeltent 
speelde de bigband van Corus en op het hoofdpodium verzorgde Seabreeze 
een optreden. Dit voor het eerst onder leiding van de nieuwe bandleider 
Wouter Hakhoff, die er een hele show van maakte. Als hij het speciaal voor 
het Havenfestival gecomponeerde nummer ‘Een warme wind’ aankondigt, 
vertelt hij het publiek dat zij na afloop romantisch moeten applaudisseren: 
,,Dat is niet zo moeilijk, iets meer wrijven en duwen.’’ Seabreeze krijgt even 
later in de spiegeltent hun eerste cd overhandigd, hierna is daar een optreden 
van Leine. Een zangeres die mooie, melodieuze liedjes zingt. Soms met een 
krachtig stemgeluid, dan weer heel breekbaar. Dit doet in de verte aan Bjork 
denken. In de 2e Havenstraat zijn mooie werken te zien van de mensen van 
het Raadhuis voor de Kunst. Hun gast is de veertienjarige Angelo Pieters 
uit Velsen-Noord. Een muzikaal talent dat al drummend zijn compositie 
‘Windspel’ laat horen. Sascha en Elou komen binnen, zij gaan een windmolen 
maken. Ze hebben het naar hun zin op het Havenfestival: ,,Er is hier veel te 
zien en te doen, ook voor kinderen.’’ Bij de stand van de Dwarsligger zingt 
het koor ‘Together we can’. Een gelegenheidskoor van het buurtcentrum en 
de Smederij uit Velsen-Noord. Maar iedereen is zo enthousiast, dat besloten 
is om door te gaan met de zanggroep. Bij Kloosterboer krijgen mensen uitleg 
over diverse soorten vis: ,,Een bot kun je bakken maar je moet hem warm 
opeten, want koud is hij niet te vreten.’’ Musicalvereniging Unidos geeft op het 
hoofdpodium een voorproefje van Titanic, de musical waarmee ze in februari 
2010 in de Stadsschouwburg staan. De groep laat horen de lat wederom 
hoog te leggen. Wie ‘Hondengeluk’ op het programma zag staan en op zoek 
ging naar honden op de kade, kwam bedrogen uit. Het bleek een act ze zijn 
van twee heren en een Lada. In en om de auto haalden de mannen de meest 
vreemde capriolen uit, tot groot vermaak van het publiek. RC de Ruimte gaf 
met ‘Brainstormen over IJmuiden’ de mensen gelegenheid hun wensen of 
klachten over hun woonplaats op te schrijven. ‘IJmuiden is mooi’ staat er en 
ook: ‘Sloop nou toch eindelijk het pand van Schoorl’. Daaronder heeft iemand 
geschreven: ‘Mee eens’. Op een overvol terras maakt Cock Zwanenburg 
al zingend een dansje met een dame. Even verderop zit Mevrouw Lauman 
uit Alkmaar samen met haar vriendin te genieten van een wijntje. Ze waren 
hier vorig jaar voor het eerst en dat beviel zo goed, dat ze dit jaar weer 
kwamen. ,,Onze mannen zijn bij de boten, die vermaken zich wel. Kunnen wij 
even bijkomen’’, vertelt de vrouw. ,,Ik vind dit een geweldig festival. Lekker 
rondlopen en naar de muziek luisteren en nu heerlijk op het terras mensen 
kijken. Straks gaan we naar het Diner aan de Kade. Daar hebben we vorig 
jaar ook zo van genoten, dus daar verheugen we ons op.’’ (Carla Zwart)

Optredens met regionaal tintje

www.havenfestivalijmuiden.nl
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Rabobank-Familiedag
Zonnige start van nieuw 
voetbalseizoen bij VSV
Velserbroek - Zaterdag  22 au-
gustus was bij VSV de Rabo-
bank-familiedag. Het was de 
eerste zaterdag na de zomer-
vakantie dus een goed moment 
voor deze sportieve dag. 
Het is de tweede keer dat Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
hoofdsponsor is van deze dag. 
VSV had deze dag vol gepland, 
met een keepersochtend, pre-
sentatie van de jeugdscheids-
rechters en het Rabomix-toer-
nooi.
De dag startte om 9.00 uur, 
met alle jeugdkeepers van VSV. 
Zij werden voor deze gelegen-
heid getraind door de selectie-
keepers onder leiding van Pier-
re Visser. Pierre is keeperstrai-
ner van de selectie van VSV. Zo’n 
25 keepers in de leeftijd van 7 
tot 17 jaar waren aanwezig. Na 
de training kregen zij nog een 
lunch bij VSV. Om 12.00 uur zijn 
alle jeugdscheidsrechters in een 
nieuw tenue gestoken en daarna 
op de foto gezet.

Om 14.00 uur begon het Rabo-
mix-toernooi. De teams beston-
den uit vier spelers boven de 16 
jaar en spelers onder de 16 jaar. 
De ouders die deze dag mee 
speelden hebben zich behoorlijk 
uitgesloofd. Na een spannende 
strijd is uit eindelijk het team on-
der de naam Feyenoord kampi-
oen geworden. Twee dames van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
hebben de vermoeide maar ge-
lukkige winnaars de medailles 
om hun hals gehangen.
Dit soort dagen kan alleen geor-
ganiseerd worden met voldoen-
de vrijwilligers. Net als vorig jaar 
werden de vrijwilligers weer bij 
gestaan door de spelers van de 
selectie van VSV. 
Duidelijk herkenbaar in een knal 
oranje shirt van de Rabobank 
hebben de mannen geholpen om 
deze dag weer tot een succes te 
maken. Het seizoen bij VSV is 
hiermee geopend en nu gaan de 
teams van VSV weer knallen op 
de diverse velden.

Openluchtviering
Santpoort - De parochies IJmui-
den, Driehuis, Santpoort/Vel-
serbroek, Adelbertus, Schoten, 
Spaarndam en Haarlemmerliede, 
wil iedereen van harte uitnodi-
gen voor de jaarlijkse openlucht-
viering op zondag 6 september 
om 10.30 uur in het Burgemees-
ter Rijkenspark in Santpoort. Het 
thema is: ‘Zie, er gaat iets nieuws 
beginnen!’
De viering wordt voorgegaan 
door Fons Captijn, Han Hoogak-
ker, en Peter de Jong. Het koor 
Obelisk zal de viering muzikaal 
opluisteren. Voor de kinderen is 
er tijdens de openluchtviering 
kindernevendienst, waar de kin-
deren op hun eigen manier met 
het thema aan de slag gaan.
Na afloop is er een kopje kof-
fie en gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. De organisatie wil 
vraagt iets mee te nemen om te 
delen bij de koffie, bijvoorbeeld 
krentenbollen of koek. 
In verband met overlast voor de 
buurt, verzoeken zij zoveel mo-

gelijk op de fiets te komen. Men 
kan de wegwijzers volgen vanaf 
de ingang tegenover Korenmo-
len De Zandhaas.
Bij slecht weer gaat de open-
luchtviering niet door. De vie-
ring wordt dan gehouden in de 
O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand (de Naaldkerk) in Sant-
poort-Noord. Bij twijfel kan men, 
vanaf zaterdag 5 september 
15.00 uur, bellen met het paro-
chiecentrum van de Mariakerk, 
telefoon 023-5374498. 
Op deze zondag zijn alle kerken 
in de regio Delta gesloten. Ook 
viert Soli haar 100-jarig bestaan 
op deze dag. De muziekvereni-
ging is 100 jaar geleden begon-
nen onder de naam Soli Deo 
Gloria van oudsher een katho-
lieke muziekvereniging. De kerk 
heeft altijd een goede band met 
Soli onderhouden.
Een suggestie onzerzijds: ’s mor-
gens de viering in het Burg. Rij-
kenspark en ’s middags het con-
cert in Caprera. 

Barbecue in Valeriuslaan
Driehuis – De bewoners van 
de Valeriuslaan en de Kriemhil-
destraat hielden afgelopen za-
terdag een buurtbarbecue. Het 
idee hiervoor ontstond drie jaar 
geleden tijdens Driehuis aan 
Tafel, dat vanwege het slechte 
weer toen in de Engelmundus-
kerk plaatsvond. Daarna bleef 
het idee een tijd hangen. Dit jaar 
pakten vijf gezinnen het weer op 
en realiseerden het plan. Er wa-
ren kinderspelen en er was een 
loterij waarvoor de plaatselijke 
middenstand prijzen beschikbaar 
stelde. Daarna was er een heer-
lijke barbecue en tot slot danste 
iedereen tijdens de clinic salsa, 
gegeven door Angelo en Angela 
uit Velsen-Zuid. Het was gezellig 
en druk. ,,De straat is de laatste 

jaren erg veranderd, er kwamen 
veel nieuwe jonge gezinnen wo-
nen’’, zegt Eric van der Does, één 
van de organisatoren en voor die 
avond benoemd tot nachtburge-
meester van Driehuis. ,,Je kent 
elkaar van gezicht, je groet el-
kaar en daar blijft het bij. De-
ze buurtbarbecue is bedoeld als 
een nadere kennismaking.’’ 
En die opzet was geslaagd, veel 
buren waren aanwezig om el-
kaar te ontmoeten en elkaar be-
ter te leren kennen. Tijdens het 
salsadansen doet iedereen vro-
lijk mee. Een enkele fanatieke-
ling telt hardop mee om in de 
maat te blijven. Eric staat er naar 
te kijken en besluit: ,,Volgens mij 
is er vandaag een mooie, nieuwe 
traditie geboren.’’ (Carla Zwart)

Modelbouw-
vereniging het Y
Velsen-Zuid – Zondag 13 sep-
tember wordt er door model-
bouwvereniging het Y in Spaarn-
woude een open dag gehou-
den, van 10.00 tot 16.30 uur. Er 
worden veel modellen tentoon-
gesteld en er rijden treinen en 
stoomtrekkers. Kinderen kunnen 
een ritje maken met de stoom-
trein. Voor liefhebbers is er veel 
te zien. De modelbouwvereni-
ging is bereikbaar via de weg 
langs het Noordzeekanaal, bij de 
skibaan de afslag r102 nemen.

Motorfiets in 
brand gestoken
Velsetbroek - In de nacht van 
maandag op dinsdag is vanaf 
het Liniepad in Velserbroek een 
motorfiets gestolen. Het gaat om 
een BMW 1150 van een 51-jari-
ge man uit Velserbroek. De mo-
tor is later in de nacht afgebrand 
teruggevonden in Haarlem-
Noord. De politie onderzoekt wie 
de motor heeft gestolen en in 
brand heeft gestoken.

Kleding- en 
speelgoedbeurs
Velerbroek - Vrijdag 18 septem-
ber houdt PCB De Ark aan de 
Platbodem 201 in Velserbroek 
van 19.00 tot 20.30 uur de wel-
bekende kleding- en speelgoed-
beurs. Wie een nummer wilt om 
kleding en/of speelgoed in te 
brengen kan vanaf 2 septem-
ber contact opnemen met Mo-
nique Kortekaas, telefoon 023-
5396619.

Succes voor 
Terrasvogels
Santpoort-Zuid - De D1 van 
Terrasvogels kent een succes-
volle start van het nieuwe voet-
balseizoen. Het team sloot het 
eigen jeugdtoernooi af met een 
mooi eerste plaats. De finale te-
gen Onze Gezellen eindigde in 5–
0. Aan het regionale voetbaltoer-
nooi op sportpark De Elta deden 
bijna 200 spelers mee van onder 
andere de Koninklijke HFC, Alli-
ance, DSS en Onze Gezellen. ’s 
Morgens was het toernooi voor 
de F en de E teams. Terrasvogels 
was ook hier succesvol met een 
eerste plaats voor de F1 en een 
tweede plaats voor de F2 en de 
E1. Het programma van de D-
teams in de middag leverde di-
verse spannende wedstrijden op. 
Voor de D1 van Terrasvogels is 
de goede start van het nieuwe 
seizoen een vervolg op de suc-
cessen in het afgelopen jaar. Met 
een aantal nieuwe spelers wordt 
deze opgaande lijn nu doorge-
zet. De D1 kan nog enkele spe-
lers gebruiken voor het nieuwe 
seizoen dat op 12 september van 
start gaat. Meer informatie: Bert 
ter Maat, telefoon 023–5390828 
of berttermaat@msn.com.

Een fietstocht
langs de Vecht
Velserbroek - Op dinsdag 25 
augustus heeft buurthuis De 
Veste een fietstocht georgani-
seerd langs de Vecht en om-
streken. Om 9.00 uur meldden 
23 bewoners zich bij het buurt-
huis. Met de fietsen op de Twin-
ny Loads, in de paardenwagen 
en op de aanhanger vertrok de 
groep naar Abcoude, de start 
van de tocht. Tijdens de 37 ki-
lometer lange tocht was er een 
koffiepauze in een boerderij, een 
lunchpauze op het terras aan de 

Vecht en aan het einde van de rit 
was er nog een theepauze inge-
last. Een prachtige route met veel 
Nederlands schoon, een aardig 
briesje en een enkele regendrup. 
Slechts een maal had de groep 
fietsers te te kampen met een le-
ge fietsband, die deskundig door 
de heren werd gemaakt. Medio 
oktober zal er nog een fietstocht 
georganiseerd worden. Meer in-
formatie is later te vinden op de 
website van buurthuis de veste 
of in de media.
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Sterke start nieuw 
seizoen Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 11 september om 20.15 uur 
maakt het nieuwe concertsei-
zoen in ’t Mosterdzaadje een 
sterke start met het Trio Ele-
giaque. Met Anastasia Kozlo-
va is een concert meer dan mu-
ziek alleen. Dit programma heeft 
ze rond de grootste Argentijnse 
dichter en schrijver Jorge Luis 
Borges samengesteld. Brahms 
was zijn favoriete  componist en 
Piazzolla schreef veel muziek ge-
inspireerd door Borges.
Tussendoor zal Anastasia het 
publiek meevoeren in de wereld 
van Borges.
Anastasia ( Sint-Petersburg), Ka-
milla (Oezbekistan) en Ketevan 
(Georgië) leerden elkaar in Ne-
derland kennen op het Conser-
vatorium. De eerste keer dat zij 
samen optraden was voor het 

eindexamen van Kamilla. De mu-
zikale klik was groot en zij beslo-
ten verder samen te gaan.
Op zondag 13 september om 
15.00 uur komt Robert Valter met 
zijn trio het nieuwe program-
ma ‘Grenzeloze Passie’ ten doop 
houden. Samen met de accorde-
onist André Vrolijk en de contra-
bassist Jasper Teule is het pu-
bliek verzekerd van een concert 
dat bruist, spettert en ontroert 
met de mooiste muziek uit veel 
landen. Dit is het eerste van hun 
concert tour door Nederland. (zie 
ook www.robertvalter.nl). 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord  023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk
www.mosterdzaadje.nl

Rabo Ouder Kind 
Toernooi geslaagd
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag vond op tennispark van 
LTC Brederode het jaarlijkse Ra-
bo Ouder Kind Toernooi, onder 
prima weersomstandigheden, 
plaats. Anders dan voorgaande 
jaren werd het toernooi door de 
Rabobank gesponsord.
Het tennispark was versierd met 
diverse Rabo-spandoeken, te-
vens kregen alle 80 deelnemers 
een bidon en klepper in Rabo-
kleuren. Hoogtepunt van het 
evenement was de clinic voor 
jong en oud georganiseerd door 
TOV, Tennis Organisatie Vel-
sen, die de trainingen verzorgt 
bij LTC Brederode. Alle deelne-
mers werkten een circuit van be-
hendigheidsoefeningen af waar-
bij vooral het onderdeel ‘kegels 
met tennisbal’ raken met door 

het ballenkanon afgevuurde bal-
len in de smaak viel. Van de kant 
af leek het zo makkelijk maar in 
het veld bleek wel hoe lastig het 
was. Ofschoon de tenniswedstrij-
den tijdens het Ouder Kind Toer-
nooi in het teken staan van spel-
plezier zonder wedstrijdelement, 
gold bij de clinic dat jong en oud 
fanatiek streden voor leuke prij-
zen. Uiteindelijk werden Jelle en 
vader Nico Wester winnaar van 
de clinic en kregen zij uit handen 
van mw. Sellen, cliëntenadviseu-
se bij Rabo, fraaie tennistassen 
overhandigd. 
LTC Brederode dankt de Rabo-
bank als sponsor waardoor het 
Ouder Kind Toernooi een speci-
aal tintje kreeg zonder dat het 
ongedwongen familiaire karak-
ter verloren ging.

Inzameling 
oud papier
Santpoort - Op dinsdag 8 en 
woensdag 9 september wordt 
er weer oud papier ingezameld 
voor de Parnassiaschool in Sant-
poort. De papiercontainer staat 
van 18.30 tot 19.30 uur op het 
grasveld bij de kerk Dinkgre-
velaan. Op dinsdagmiddag is 
de container ook geopend van 
16.00 tot 16.30 uur. Bij het inle-
veren van het oud papier dingt 
men mee naar de heerlijke slag-
roomtaart, die maandelijks wordt 
verloot. De taart is in juni geval-
len op lotnummer: 287.

Vergadering 
Wijkplatform
Velserbroek - Maandag 7 sep-
tember houdt het Wijkplatform 
Velserbroek haar twee maande-
lijkse openbare vergadering in 
het Polderhuis, Vestingsplein in 
Velserbroek. Op de agenda staan 
onder andere de brommerover-
last op de Galle Promenade, be-
antwoording van de ongevraag-
de adviezen, ontsluiting van het 
bedrijventerrein, de rommel op 
de Zwanenbocht. Verder staat 
ook de nota Inspraak en Samen-
spraak op de agenda.

Schaken in
het Polderhuis
Velserboek - De eerste twee 
ronden zitten erop, opvallend is 
dat bij de Kroongroep twee va-
der zoon-combinaties zijn en 
één broer zus-combinatie, het 
schaken zit kennelijk toch in 
de genen. De meest opvallen-
de uitslag was hier dat Martijn 
de Roode won van nieuwkomer 
Wim Eveleens. Bij de dinsdag se-
nioren groep heeft na twee ron-
den niemand meer een 100 pro-
cent score, de meest opvallende 
uitslag was dat Gijsbert de Bock 
voor het eerst in zijn schaakcar-
rière een halfje pakte tegen nes-
tor Nikolay Drel. Bij de vrijdag 
jeugd/senioren gaan drie man 
en een vrouw aan de leiding WL 
Gravemaker, broer en zus Robin 
en Cherl Looyer en Erwin Lucas-
sen. Afgelopen weekend speel-
den de broers Daan, Bas en 
Sjoerd Haver een weekend toer-
nooi in Tilburg bij de Stukken-
jagers met fantastische resulta-
ten Daan haalde in de B klas-
se met 4,5 uit 6 een gemiddel-
de rating van 1850 , Bas 3,5 uit 
6 en heeft de laatste drie maan-
den zijn rating zien stijgen met 
meer dan 200 en komt nu uit op 
een rating van 1812, Sjoerd in 
de C klasse haalde 4,5 uit 6 en 
werd daarmee vijfde! De lessen 
bij schaakclub Santpoort werpen 
hun vruchten af en natuurlijk on-
der de bezielende leiding van va-
der Ton die zijn zonen er naar toe 
rijd en begeleid, dat beloofd nog 
wat voor de toekomt. Volgende 
week dinsdag is de jaarvergade-
ring en prijsuitreiking. Voor meer 
informatie www.schaakclubsant-
poort.nl

VSV verder in 
bekertoernooien
Velserbroek - Zowel in de HD 
cup als in de KNVB beker heeft 
VSV de tweede ronde bereikt.
Voor de HD cup werd in de eer-
ste wedstrijd nog met 3-3 ge-
lijkgespeeld tegen DSS. In deze 
wedstrijd kwam weer het oude 
euvel naar boven, zelf veel kan-
sen missen en te gemakkelijk 
goals tegen krijgen.
Wedstrijd twee tegen United/
DAVO leverde een 4-2 overwin-
ning op na een 4-0 ruststand.
Ook hier hadden de Velserbroe-
kers een veel grotere overwin-
ning kunnen behalen maar door 
gemakzucht en concentratiever-
lies kon United de schade be-
perkt houden. De laatste wed-
strijd tegen Concordia werd za-
kelijk met 2-0 gewonnen en 
daardoor gaat VSV voor de vier-
de keer in successie naar laatste 
zestien van de HD cup.
Ook voor de KNVB beker kan 
VSV de tweede ronde niet meer 
missen. Na een 4-1 overwinning 
op Wijk aan Zee en een 3-0 over-
winning op Waterloo kan VSV de 
tweede ronde al niet meer mislo-
pen. Werd er in de wedstrijd te-
gen Wijk aan Zee bij vlagen nog 
goed voetbal gespeeld en tallo-
ze kansen gecreëerd. Tegen Wa-
terloo was hier weinig meer van 

over. Zeer moeizaam wist VSV de 
steekderby pas in de slotfase te 
beslissen nadat de Driehuizena-
ren in de eerste helft drie dotten 
van kansen niet wisten te benut-
ten. Afgelopen zondag was de 
laatste testcase in het vriend-
schappelijke duel tegen Velsen. 
Hier liet VSV zich weer van zijn 
goede kant zien. Vrij eenvoudig 
werd Velsen met 3-1 aan de kant 
gezet. Vooraf aan deze wedstrijd 
wist ook VSV 2 zich via een 6-
0 overwinning op Alliance 2 te 
plaatsen voor de volgende be-
kerronde.
Dat dit alles nog niets zegt voor 
de aanstaande competitiestart 
mag duidelijk zijn. VSV is de 
breedte beduidend sterker dan 
vorig seizoen. Hetgeen betekent 
dat de keuzemogelijkheden voor 
de technische staf enorm zijn 
toegenomen. Er staan ongeveer 
18 min of meer gelijkwaardige 
spelers te trappelen om het eer-
ste team te spelen maar helaas 
kunnen er maar elf spelen. Wie 
waar en in welk team zal spelen? 
Na zondag zal alles een stuk dui-
delijker zijn. VSV 2 speelt om 11 
uur tegen Hellas Sport en daar-
na opent VSV 1 de competitie te-
gen HSV om 14.00 uur op sport-
park De Hofgeest.

Gratis racket bij
BC Velserbroek
Velserbroek - Wie lid wordt van 
Badminton Club Velserbroek, 
krijgt een gratis racket cadeau. 
Gezellig en recreatief badminton 
spelen, dat is waar de vereni-
ging voor staat. Plaats van bij-
eenkomst is het Polderhuis. Bad-
minton is een sport voor jong en 
oud, iedereen kan het leren. Om-
dat er vaak twee tegen twee ge-
speeld wordt, is badminton ook 
geschikt voor stellen en koppels 
om samen te sporten. Mensen 
kunnen vrijblijvend twee keer 

een avond of een middag ken-
nis komen maken zonder enige 
verplichting. 
Zo kan men ontdekken of de-
ze sport iets voor ze is. De seni-
oren spelen op woensdagavond 
van 19.00 tot 22.00 uur. Voor re-
creatieve spelers wordt op deze 
avond gratis training aangebo-
den. De jeugd speelt op zaterdag 
van 12.00 tot 14.00 uur. Zie voor 
meer informatie: www.bcvelser-
broek.nl, of kom gewoon eens 
langs in het Polderhuis.

Liberty speelt bij  
Onder de Platanen
Velsen-Zuid - Zondag 6 sep-
tember treedt de band Liberty uit 
Velserbroek van 15.00 tot 17.00 
uur op bij Pannenkoekenboer-
derij Onder de Platanen.
De samenstelling van de band is: 
David Widen, zang, Sjoerd Jan-
sen, lead gitaar, Jeroen Tervoort, 
tweede gitaar, Pim Koster, bass 
en Sjoerd de Vries, drums.
Zij spelen allerlei covers van ar-
tiesten die het publiek kent. 

Daarnaast spelen zij ook eigen 
nummers met dit genre. Het pu-
bliek kent Liberty onder ande-
re van het Ichthus College (vier 
van de bandleden zijn leerling 
geweest op deze school en de-
den mee aan de muscial) en zij 
speelden ook op de Meuzelhoek 
in Haarlem. Op zaterdag 5 sep-
tember verzorgen zij een optre-
den in de Tempelier in Haarlem. 
Zie ook www.liberty-band.nl.
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Stormvogels wint 
tafelvoetbalspel
IJmuiden - Donderdag 13 au-
gustus werd het tafelvoetbalspel 
officieel overhandigd aan een 
vertegenwoordiging van de D1-
junioren van Stormvogels. De-
ze overhandiging gebeurde door 
Dennis de Snaijer, aftersales ma-
nager van Volkswagen, Martin 
Schilder.
Op zaterdag 16 mei was het D1-
team uitgenodigd om deel te 
nemen aan de finaleronde van 
het Volkswagen Junior Masters 
Toernooi. Dit toernooi werd geor-
ganiseerd op het KNVB-complex 
in Zeist. Op deze geheel verzorg-
de dag, (zelfs voor ,,Volkswagen” 
kleding was gezorgd), werd ge-
streden om een trip naar Zwe-

den, waar de finale van het EK 
voor spelers onder de 21 jaar zal 
worden gehouden. Het was al 
snel duidelijk dat de D1-selectie, 
aangevuld met enkele spelers 
van D2 en de E-top, niet naar de 
kwartfinale zou gaan, maar weg-
gespeeld werden ze nu ook weer 
niet. De onderlinge verschillen in 
hun poule waren zeer klein. Ze 
konden het toernooi met opge-
heven hoofd verlaten, wetende 
dat ze een goede prestatie had-
den neergezet. Met later nog een 
mooi cadeau op de koop toe: 
een professioneel tafelvoetbal-
spel voor in de kantine of in een 
later te creëren jeugdhonk. Een 
aanwinst voor de vereniging.

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

dringend noodzakelijk. Wie het 
fonds zelf wil steunen kan zich 
aanmelden als collectant. Het 
kost maar een paar uurtjes per 
jaar. Ook worden er nog coördi-
nators gevraagd. 
Zij verspreiden de collectebus-
sen onder de collectanten, hel-
pen zoeken naar nieuwe collec-
tanten en  tellen na afloop het 
ingezamelde geld.
Aanmelden kan telefonisch of 
per e-mail via 023-5387922 of 
joskehaver@quicknet.nl. Voor 
Velserbroek de heer Chef Witte, 
telefoon 023-5387715.

Japie Krekel viert
5-jarig jubileum
Velsen-Noord - woensdag 9 
september viert speel-o-theek 
Japie Krekel haar 5-jarig jubile-
umfeest. Voor de kinderen is er 
van alles te doen: er staat een 
groot springkussen, diverse jum-
bo-spellen, trampolines en ander 
buitenmateriaal van de speel-o-
theek. Kinderen kunnen ook een 
kleedje meenemen en hun eigen 
oude spulletjes verkopen. Ver-
der zijn er bij de loterij heel veel 
mooie prijzen te winnen zoals 
een ijsmachine, party-grill, div. 
waardebonnen, games, zelfge-
maakte sieraden. De kosten voor 

één lootje bedragen 0,50 euro. 
Van de opbrengst koopt Japie 
Krekel weer nieuw speelgoed, 
dat de kinderen natuurlijk weer 
kunnen lenen. Voor de ouders is 
er een gezellige koffiecorner en 
voor de kinderen is er limonade 
met een snoepje. Ook kunt u nog 
even rondsnuffelen bij de kraam 
met tweedehands spulletjes, wie 
weet treft u daar ook nog iets 
van uw gading aan.
Het feest begint om 13.30 uur 
op het grasveld voor de speel-o-
theek aan de Heirweg in Velsen-
Noord en duurt  tot 16.00 uur.

SVIJ naar
De Brug
IJmuiden - Afgelopen vrijdag-
avond stond de laatste wedstrijd 
van het oefen cq bekerprogram-
ma van v.v. SVIJ 1 op het sche-
ma. Met in het achterhoofd dat 
een overwinning genoeg zou 
zijn voor een plaats in de vol-
gende ronde van de KNVB-be-
ker, werd er onbevangen ge-
start tegen zondag 2e klasser 
én buurman, Stormvogels. On-
der het toeziende oog van maar-
liefst 400 toeschouwers, waar-
van zéér veel van v.v. SVIJ werd 
er een prima schouwspel op de 
mat gelegd door het elftal van 
trainer Barzilay. Nauwelijks be-
vangen door enige nervositeit 
werd er uitstekend tegengas 
geboden tegen een nagenoeg 
compleet Stormvogels. twee 
maal nam de selectie van Bar-
zilay zelfs een voorsprong maar 
ook twee maal moest v.v. SVIJ 
toezien dat Stormvogels langzij 
kwam. De 2-2 eindstand was er 
dan ook ééntje waar je van te vo-
ren voor zou tekenen, maar waar 
men achteraf binnen de v.v. SVIJ 
gelederen toch wat ‘ziek’ van 
was, omdat er wel degelijk meer 
in gezeten had. Een compliment 
ook voor de scheidsrechter, want 
de man uit Andijk had zich zeer 
ingeleefd en was duidelijk op de 
hoogte van de stand in de poule 
en de rivaliteit (van oudsher) die 
er is tussen beide verenigingen. 
Nu het oefenen erop zit kan men 
vaststellen dat men bij v.v. SVIJ 1 
aardig op schema zit. In de HD-
Cup is men door naar de volgen-
de ronde en in de KNVB-beker 
zijn ze uitgeschakeld ondanks 
twee puike wedstrijden. Aan-
staande zondag wordt de com-
petitie begonnen middels een 
lastige uitwedstrijd bij de Brug 
(14.00 uur). In de hoop dat de 
trainer de selectie net als tegen 
Stormvogels niet hoeft te motive-
ren, wordt er vanuit gegaan dat 
de seizoenstart beter zal zijn als 
vorig jaar. Het 2e elftal zal star-
ten middels een uitwedstrijd te-
gen DSS 2, dus er mag worden 
vastgesteld dat het begin van 
speelschema, niet in het voor-
deel van v.v. SVIJ is opgemaakt.

Speciaal optreden 
Klavierschippers
IJmuiden - Een kleine groep 
van de Klavierschippers heeft 
woensdag 26 augustus een ge-
zamenlijk optreden verzorgd tgv 
van de verjaardag van Jacqueli-
ne van de Leden. 
Zij vormt samen met haar vader 
Jan Zwanenburg het duo de Be-
landas. Het optreden vond plaats 
voor een volle zaal in verzor-
gingstehuis Breezicht in IJmui-
den. 
Een speciale ode werd gebracht 
aan de beide oma’s van Jacque-
line van de Leden. Het nummer 
Speel nog een keer op die ou-

de Accordeon werd vol overtui-
ging en emotie door Jacqueline 
gezongen onder begeleiding van 
de Klavierschippers.
De Klavierschippers zelf zijn on-
dertussen druk bezig met hun 
voorbereidingen voor de okto-
ber show welke zal plaatsvinden 
op 23 en 24 oktober in de LTS 
in IJmuiden. Er zijn nog kaarten 
te verkrijgen. Hiervoor kan men  
contact op nemen met Aaf Dek-
ker, telefoon 0255-513873, of 
Daphne Willenbroek, telefoon 
06-52037466. Zie ook www.kla-
vierschippers.nl.

Teamdag Stormvogels
IJmuiden - Net zoals in voor-
gaande jaren was er ook dit jaar 
een teamdag georganiseerd voor 
de voltallige selectie en begelei-
dingsstaf van Stormvogels. Afge-
lopen weekeinde begon op vrij-
dagavond met een leuke sportie-
ve wedstrijd tegen SVIJ voor de 
KNVB-beker. De wedstrijd ein-
digde in een remise (2-2), waar-
door Stormvogels op basis van 
eerdere overwinningen op Over-
bos en IJmuiden door gaat naar 
de volgende ronde. 
De vrije zaterdag heeft een aan-
tal selectiespelers gebruikt om 
uit te rusten maar een groot aan-
tal had een cultureel uitje ge-
pland en wel naar Mysteryland. 
Alle selectiespelers waren zon-
dagochtend aanwezig op 9.30 
uur op sportpark Zeewijk met 
een fiets. 
Vooraf werden de jongens in 4 
groepen verdeeld en toegespro-
ken door de trainer. Na het uit-
delen van een mooie rugzak met 
lunchpakket kon de fietstocht 
beginnen. Gedurende de tocht 
moesten de spelers door middel 
van cryptische omschrijvingen 
langs vier ‘stempelposten’ fiet-
sen. Bij iedere post moest er ook 
een opdracht uitgevoerd wor-
den. Zo moesten de spelers in 
Velserbroek over een sloot zien 
te geraken om de volgende cryp-
tische beschrijving te bemachti-
gen. Nabij Bloemendaal ontvin-
gen de spelers een aparte op-
dracht. Hier werd hen pen en pa-
pier overhandigd en was de op-
dracht om een nieuw clublied te 

maken.  Tijdens de route was er 
1 groep op het lumineuze idee 
gekomen om de gastvrijheid van 
de bewoners in Santpoort-Zuid 
en Driehuis te testen. In de se-
lectie hebben we onze eigen Ed-
dy Zoëy ontdekt aangezien hij bij 
alle 5 de adressen heel enthousi-
ast werd ontvangen door de be-
woners. Op de vragen hoe gast-
vrij bent u eigenlijk en heeft u 
iets te drinken voor ons werden 
de groep spelers bij elk adres 
enthousiast uitgenodigd om in 
de tuin te genieten van een sma-
kelijk drankje. Er was zelfs één 
bewoner in Driehuis welke on-
der het genot van een drankje 
de spelers zijn verzameling ou-
de sportauto’s liet zien. Natuur-
lijk moesten de spelers onder-
weg mede door het fantastische 
weer af en toe ook wat verkoe-
ling opzoeken. Gelukkig vonden 
allen spelers wel de juiste route 
terug naar sportpark Zeewijk.
Op sportpark Zeewijk waren nog 
een aantal activiteiten opge-
steld waar alle spelers aan mee-
deden. Zo was er een wedstrijd 
touwtrekken en kon er een prijs 
behaald worden door het raak-
schieten van een blikje frisdrank 
op de doellat. Als laatste activi-
teit was Dikke Bertha neer gezet. 
Na een spannende afvalrace was 
de uiteindelijke winnaar bekend. 
Zijn officieel gemeten keiharde 
schot had een snelheid van 120 
km per uur. De middag werd ge-
zamenlijk met de partners, be-
stuursleden en  sponsoren afge-
sloten met een barbecue.

Man ernstig 
gewond
Haarlem - Een 45-jarige Haar-
lemmer is vrijdagavond rond 
22.30 uur ernstig gewond ge-
raakt bij een ongeval op de krui-
sing van de Stresemannlaan en 
de Montessoristraat. Agenten 
troffen de man na de melding lig-
gend op straat aan. Hij is met zijn 
bromfiets tegen een auto aange-
reden of gevallen en heeft daar-
bij zeer zwaar hoofdletsel opge-
lopen. De man is in zorgwekken-
de toestand naar een ziekenhuis 
gebracht en daar opgenomen. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar de toedracht van het onge-
val. Mogelijke getuigen worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Schalkwijk, via 
0900-8844.  
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Zaterdag 5 september
Concert Gerard Joling
Op zaterdag 5 september 2009 vindt 
in Velsen Valley (Recreatiegebied 
Spaarnwoude) het concert van Ge-
rard Joling plaats.

De zogenaamde Kiss and Ride-locatie 
voor het afzetten en ophalen van bezoe-
kers van het concert wordt aangegeven 
door bebording en bevindt zich aan de 
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. 

Bij de instroom van bezoekers van het 
concert (vanaf circa 15.00 uur) en bij de 
uitstroom van bezoekers van het concert 
(vanaf circa 23.00 uur) moet rekening 
worden gehouden met mogelijke filevor-
ming op de Amsterdamseweg (N202), A9 
en A22. Naar verwachting zal het verkeer 
rond middernacht weer normaal zijn.

Op vrijdag 4 september van 12.00 uur tot 
19.00 uur en zaterdag 5 september van 
12.00 uur tot 16.30 uur vindt een sound-

check plaats. Het is mogelijk dat u daar-
door muziek hoort. De opbouw van de 
concertlocatie is begonnen op woensdag 
27 augustus. De afbouw duurt tot en met 
10 september 2009.

Bromfietscertificaat omruilen 
vóór 1 oktober 2009
Houders van een bromfietscertificaat 
hebben tot 1 oktober 2009 de tijd om hun 
bromfietscertificaat om te wisselen voor 
een rijbewijs met de categorie AM. Per 
1 oktober 2006 is het bromfietscertifi-
caat vervangen door de categorie AM op 
het rijbewijs. Na 1 oktober 2009 is om-
ruilen niet meer mogelijk. Als de houder 
het bromfietscertificaat niet voor 1 ok-
tober heeft omgeruild, moet hij/zij voor 
het verkrijgen van een bromfietsrijbe-
wijs een theorie-examen afleggen bij het 
CBR. Naar verwachting wordt per 1 janu-
ari 2010 het praktijkexamen voor brom-
fiets ingevoerd. Voor burgers die ooit een 

rijbewijs A of B hebben gehaald dat voor 
vernieuwing in aanmerking komt, geldt 
bovenstaande niet.

De afdeling Burgerzaken werkt alleen 
op afspraak. U kunt via www.velsen.nl > 
digitaal loket een afspraak maken. Ook is 
de afspraken- en infolijn (0255-567323) 
elke dag bereikbaar van 09.00 tot 16.00 
uur. Voor het omruilen van een brom-
fietscertificaat moet een recente goed-
gelijkende foto, die aan alle wettelij-
ke eisen voldoet, meegenomen wor-
den. De verschuldigde leges bedragen 

 37,-.

Het doel van het herinrichten van 
de Kromhoutstraat is het verkrijgen 
van een aantrekkelijke route naar de 
kust.

Een herkenbare kustroute zal bijdragen 
aan de uitstraling van IJmuiden aan Zee 
en is voorwaarde om evenementen als de 
HISWA ook in de toekomst aan IJmuiden 
te binden. Een grotere aantrekkingskracht 
van de kust is gunstig voor het onderne-
mersklimaat en draagt bij aan de werkge-

legenheid. De nadruk bij het ontwerp ligt 
op de bereikbaarheid van de kust, de ver-
keersveiligheid en de werkbaarheid voor 
de ondernemers die aan de Kromhout-
straat zijn gevestigd.

In het definitief ontwerp vindt veel minder 
interactie plaats tussen verkeer naar het 
strand en de bedrijvigheid op het indu-
strieterrein. Dit komt omdat er gekozen is 
voor een aparte (veilige) fietsroute en het 
scheiden van strandverkeer en beroeps-

verkeer met bestemming industrieterrein.

In het voortraject is in het kader van de 
burgerparticipatie uitvoerig gesproken 
met twee vertegenwoordigers van Haven- 
en ondernemersvereniging IJmond en de 
Ondernemersvereniging IJmuiden aan 
Zee. In hetzelfde kader is uiteraard veel 
ruimte geweest voor individuele onderne-
mers. Zij zijn in de gelegenheid geweest 
om de zorgen over de bereikbaarheid van 
hun onderneming te uiten en met initia-

tieven te komen. In overleg met hen zijn 
zoveel mogelijk aanpassingen in het defi-
nitieve ontwerp overgenomen.

Het voortraject wordt afgesloten met 
het vrijgeven voor inspraak van de teke-
ning van herinrichting van de Kromhout-
straat door B&W. Op woensdag 23 sep-
tember wordt in het Holiday Inn van 16.00 
tot 19.00 uur een inloopmiddag georgani-
seerd voor het bekijken van de plannen. 
Zie ook www.velsen.nl

Tekeningen Kromhoutstraat vrijgegeven voor inspraak

Tandem zoekt vrijwilligers
Met de slogan ‘Toe aan een nieuwe uit-
daging? Word vrijwilliger bij Tandem’ is 
deze non-profitorganisatie begonnen 
aan een wervingsactie voor vrijwilli-
gers. Wethouder Ineke Edzes-Altena 
ondersteunt deze actie van harte. ,,Met 
de subsidie die wij als gemeente ge-
ven, ondersteunt Tandem onder ande-
re de inzet van mantelzorgers en bud-
dy’s bij chronisch zieken. Nu zoeken ze 
bij Tandem vrijwilligers die als buddy of 

zorgvrijwilliger aan de slag willen. Vrij-
willigerswerk is heel dankbaar en het 
levert de vrijwilliger zelf ook veel erva-
ring op. Een mes dat aan twee kanten 
snijdt.’’

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? 
Meldt u dan aan bij Tandem. Mail naar 
vrijwilligershulp@tandemzorg.nl of bel 
023-8910610. 
Zie ook www.tandemzorg.nl

Minister opent HISWA
Tijdens een prachtige nazomeravond opende de minister van economische zaken Ma-
ria van der Hoeven maandag de 26e editie van de HISWA te water. De beurs is sinds 
dinsdag 1 september tot en met zondag 6 september van 11.00 tot 18.00 uur geopend 
voor bezoekers. Op zaterdag en zondag is de HISWA open van 10.00 tot 18.00 uur.
(foto: Reinder Weidijk)
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Halkade opgepimpt met foto’s
De gemeente Velsen heeft de ambitie 
om toeristische potentie van de haven 
beter te benutten en ons daarin ster-
ker te profileren.

Jaarlijks passeren een kwart miljoen Brit-
se en een kwart miljoen Nederlandse en 
West Europese passagiers vanaf de Feli-
son Terminal de Halkade. Met de nieuw-
bouw aan de Halkade en de IJmuider 
Delta is een begin gemaakt met de ont-
wikkeling naar een aantrekkelijk gebied 
rondom deze route. De gemeente wil de 
uitstraling van het gebied verbeteren door 
de de muur langs de Bik en Arnoldkade 
aan te kleden met grote aantrekkelijke fo-
to’s (2 bij 3 meter) van onze gemeente.

De foto’s zijn de winnende foto’s van de 
fotowedstrijd van het Havenfestival. Sa-
men met het Havenfestival IJmuiden en 
de IJmuider Courant is begin dit jaar het 
initiatief genomen om een fotowedstrijd 
over Velsen te organiseren. De winnende 
foto’s werden bekend gemaakt tijdens de 
opening van het Havenfestival. Omdat het 
college ‘Samen wil werken aan Velsen’ 

zijn er partners gezocht om dit project te 
kunnen realiseren. KVSA, DFDS Seaways, 
Zeehaven IJmuiden en Bouwbedrijf de 
Gebroeders Stolk dragen het profilerings-
project een warm hart toe hebben de ne-
gen doeken samen met de gemeente Vel-
sen financieel mogelijk gemaakt. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Vingerafdrukken
verplicht in reisdocument
Het opnemen van vingerafdrukken is 
met ingang van 21 september 2009 
verplicht. 

Op grond van de Europese regelgeving 
is alleen een uitzondering mogelijk voor 
kinderen jonger dan 12 jaar en als het fy-
siek onmogelijk is om vingerafdrukken op 
te nemen. De vingerafdrukken worden 
bij het aanvragen van een reisdocument 
elektronisch opgenomen met een vinger-
afdruklezer. Het is van belang dat de van 
u op te nemen vingerafdrukken de best 
mogelijke kwaliteit hebben.

Let u er daarom s.v.p. op dat, als u het 
reisdocument gaat aanvragen, oneffenhe-
den (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vin-
gers zoveel als mogelijk zijn verwijderd. Er 
worden vier vingerafdrukken elektronisch 
opgenomen met een vingerafdruklezer 
die aan de balie is geplaatst. De opgeno-
men vingerafdrukken worden opgeslagen 
in de reisdocumentenadministratie. Twee 

vingerafdrukken worden ook opgeslagen 
in de chip van het reisdocument. Voordat 
met de verwerking van uw aanvraag be-
gonnen wordt, zal de medewerker aan de 
balie nagaan of er vingerafdrukken kun-
nen worden opgenomen. Indien van een 
of meerdere vingers geen vingerafdruk-
ken kunnen worden opgenomen, omdat 
bijvoorbeeld een vinger in het verband zit, 
worden vingerafdrukken opgenomen van 
een of meer andere vingers waar dat wel 
mogelijk is. 

In het geval dat bij u vanwege een tijdelij-
ke verhindering geen vingerafdruk opge-
nomen kan worden, kan er geen reisdocu-
ment met een geldigheidsduur van 5 jaar 
worden verstrekt. Ook dit vloeit voort uit 
de Europese regelgeving. Doet zich zo’n 
situatie bij u voor, dan heeft u een keuze. 
Of u komt op een later moment terug als 
er wel vingerafdrukken kunnen worden 
opgenomen, of u krijgt een reisdocument 
met een geldigheid van 12 maanden.

Fietstocht langs 
‘beeldbepalende’ punten
Op zondag 13 september doet Velsen 
mee aan de landelijke Open Monu-
mentendag. Het centrale thema van 
dit jaar is ‘Op de kaart’. Aan de hand 
van dit thema hebben de medewer-
kers van Monumentenzorg en Arche-
ologie een aantrekkelijke fietsroute 
door Velsen samengesteld.

Bijna iedereen buigt zich wel eens 
nieuwsgierig over oude ansichtkaarten 
met zwart-wit beelden van historische 
straatjes, dorpsgezichten en andere nos-
talgische taferelen. Veel van deze ansicht-
kaarten zijn vervaardigd door J.P. Nau-
ta, die in Velsen-Zuid woonde en werkte. 
Zijn prentbriefkaarten tonen fraaie beel-
den uit Velsen en omgeving uit lang ver-
vlogen tijden. 

Een toepasselijker voorbeeld van ‘op de 
kaart gezet’ is dan ook nauwelijks denk-
baar. Daarnaast komen specifieke on-
derwerpen aan bod, zoals de loop van 
het Noordzeekanaal, de unieke verzame-
ling die de buitenplaats Spaarnberg ooit 
herbergde of het opmerkelijke hoogte-
verschil tussen begraafplaats De Biezen 
en het omringende landschap. Stuk voor 
stuk onderwerpen waarmee Velsen op de 
kaart is gezet en die een beeld geven van 
de rijke geschiedenis van de gemeente.

De fietsroute met bijbehorende kaart is 
voor  3,95 verkrijgbaar bij:

• Boekhandel Bredero in Santpoort-
Noord

• Boekhandel Erasmus in IJmuiden
• de Centrale Bibliotheek in IJmuiden
• Stadhuis Velsen, balie Vergunningen 

en Uitvoering, tijdens de gebruikelijke 
openingsuren.

Op www.openmonumentendag.nl kunt u 
terecht voor aanvullende informatie.

Lintje voor de heer J. de Boer
Op vrijdag 28 augustus 2009 is aan de 
heer J. de Boer uit Santpoort-Noord 
een Koninklijke Onderscheiding (Lid 
in de Orde van Oranje Nassau) uitge-
reikt door de burgemeester van Haar-
lemmermeer.

In alle activiteiten die de dhr. De Boer ver-
richt, komt steeds zijn enorme betrok-
kenheid voor zijn museum De Cruqui-
us naar voren. Na zijn pensionering bij 
Hoogovens, 25 jaar geleden, heeft hij zich 

volledig gericht op De Cruquius, met als 
kroon op zijn werk: de herinbeweging-
stelling van ’s werelds grootste stoomma-
chine. Op 4 juni 2002 werd deze stoom-
machine door Zijne Koninklijke Hoogheid 
Kroonprins Willem-Alexander ter gele-
genheid van het 150-jarig bestaan van de 
Haarlemmermeer officieel weer in bewe-
ging gesteld. De heer De Boer heeft na-
mens het gemeentebestuur van Velsen, 
een felicitatiebrief en een boeket bloe-
men toegestuurd gekregen.

Expositie over vooroordelen
Op donderdag 3 september opent 
wethouder Annette Baerveldt (Onder-
wijs en Jeugdbeleid) in de Centrale bi-
bliotheek in IJmuiden de expositie van 
Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland. Bij de opening zijn ook leer-
lingen van het Vellesan College aan-
wezig.

In 2008 en 2009 vond vanuit het Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land de Respect Estafette plaats. 

Leerlingen van het Vellesan College 
in IJmuiden schreven brieven aan ver-
schillende mensen over discriminatie, 
vooroordelen en respect. De terug-
schrijvers waren onder andere mos-
lim, gehandicapt, lesbisch, maar bo-
venal gewoon mens. 

Fragmenten uit deze briefwisseling 
zijn te lezen in de expositie die van-
af 3 september tot eind september te 
bezichtigen is.



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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid 

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE
 
Dinsdag 8 september 2009 vanaf 20.00 uur vergadert 
de Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op 
het stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 8 september, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl .
  
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Terugblik jaarrekening 2008 
4. Brainstormsessie Gezamenlijk onderzoek Verkeer en 

vervoer in Zuid-Kennemerland 
5. Keuze onderzoeksonderwerp: Inzicht in doelmatig-

heid verbonden partijen/Gemeenschappelijke rege-
lingen/rekeningen

6. Speerpunten controle accountant   
7. Rondvraag
8. Sluiting

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
Hagelingerweg 321 1 es  
Harddraverslaan 8 1 lindeboom 
Duin- en Kruidbergerweg 70 3 kastanjebomen en 
 1 eik 
Duinweg of Duivelslaan 19 3 acacia’s 
Orionweg 128-174 2 abelen, 2 esdoorns 
 en 1 olijfwilg

(bomen mogen worden gekapt omdat deze overlast 
geven en op den duur gevaar kunnen opleveren voor 
de openbare veiligheid)
Gijzenveltplantsoen ong. 15 bomen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege de wijziging 
van het wegtracé)

Onderstaande bomen mogen worden gekapt vanwege 
het Bomenplan Velsen 2003
 
IJmuiden:
Heerenduinweg ong. 16 iepen 
Heerenduinweg ong. 5 esdoorns 
Meidoornstraat ong. 2 meidoorns 
Velsen-Zuid:
Amsterdamseweg ong. 24 populieren 
Velserbroek:
J. Paxtonstraat ong. 19 elzen 
Bagijnenkamp ong. 4 essen 
Bagijnenkamp ong. 5 lijsterbessen 
Betsy Perkstraat ong. 15 sierkersen 
Santpoord-Noord
Bickerlaan ong. 17 sierkersen 
 
Totaal te rooien bomen 107 stuks

Dagtekening van deze kap-/verplantvergunningen 
is 1 september 2009.

Motivatie aanvraag
Het Bomenplan Velsen 2003 is in september 2003 
door de raad vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn aan 
de hand van inventarisatie lijsten samengesteld voor 
het vervangen van laan- en straatbomen binnen de 
gemeente. Oude en niet vitale bomen worden ver-
vangen. Bovenstaande lijst is een uitwerking van het 
vastgestelde beleid.
 
Er wordt naar gestreefd dit plantseizoen de bomen 
in bovenstaande straten te vervangen. De bewoners 
in de betreffende straten zullen van tevoren op de 
hoogte worden gebracht d.m.v. een tekening met de 
voorgestelde plannen. 

M E D E D E L I N G E N
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Het voornemen is 107 bomen te rooien en 175 stuks 
bomen aan te planten.
 
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 inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met 
het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, telefoon 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-156-2009  Piet Heinstraat 56 te IJmuiden, het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw en het veranderen 
van de erker

 
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-167-2009  Da Costalaan 34 te Driehuis NH; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-168-2009  Bloemendaalsestraatweg 20 en 22 te 

Santpoort-Zuid; het veranderen van 2 
dakkapellen (achtergevel)

BL-169-2009  Linie 34 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging

BL-170-2009  Overbildtweg 38 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van 3 dakkapellen (voor-, 
zij- en achtergevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen wor-
den ingediend bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-132-2009  Waterlelie 15 te Velserbroek; het veran-

deren en vergroten van de tweede ver-
dieping van een woning

BP-133-2009  Waterlelie 16 te Velserbroek; het veran-
deren en vergroten van de tweede ver-
dieping van een woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 4 september t/m 15 oktober 
2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-146-2009  Gildenlaan ong. te Velsen-Noord; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uit-
voering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 4 september t/m 15 oktober 
2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstel-
lingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken 
liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
van 4 t/m 17 september 2009 ter inzage.
B1-3-2009  Monnickendamkade ong. te IJmuiden; 

het oprichten van havenkantoren
BL-154-2009  Zeeweg 217 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
uitbouw

PS-25-2009  Wijkerstraatweg 204 te Velsen-Noord; 
verzoek wijzigen bestemming i.v.m. ves-
tigen huisartsenpraktijk

 
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:
B2-7-2009  Breesaapstraat 2 te IJmuiden; het plaat-

sen van een dakopbouw
BL-77-2009  Jagtlustlaan 5 te Santpoort-Zuid; het 

legaliseren van balkonhekken
BL-103-2009  Bickerlaan 87 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een erker en het veranderen van de 
voorgevel van een aanbouw

BL-141-2009  Hageveldlaan 4 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-149-2009  Hageveldlaan 6 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een erker en twee dak-
kapellen (voor- en achterzijde)

BL-152-2009  Van Dalenlaan 136 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-158-2009  Oude Pontweg 131 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging

BL-160-2009  Broekbergenlaan 11 te Santpoort-Noord; 
het vernieuwen van een garagedeur

BP-24-2008  P.C. Hooftlaan 70 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een balkonhek

BP-103-2009  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het gewijzigd uitvoeren van 
BP-137-2008 (het oprichten van een 
hoofdgebouw met tribune)

BP-108-2009  Blauwe Zeedistel 58 te IJmuiden; het 
oprichten van een balkon met trap

BP-112-2009  Marktplein 27 te IJmuiden; het veranderen 
van de voorgevel van een winkelpand

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-28-2009 Oude Pontweg ong. te Velsen-Zuid; 
verzoek verlengen ontheffing tijdelijke standplaats 
Oude Pontweg
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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