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‘Natte Hiswa’
doet naam eer aan
Velsen - tot en met zondag 11
september vindt de Hiswa te
water - in de volksmond ook
wel ‘natte Hiswa’ genoemd voor de laatste keer plaats in
IJmuiden.
Met ruim 350 boten en jachten en een flink aantal activiteiten is de botenbeurs weer groter dan voorgaande jaren. Omdat hiermee de maximale capaciteit in jachthaven Seaport Ma-

rina is bereikt werd al een tijdje naar een grotere locatie gezocht. Deze heeft de Hiswa inmiddels gevonden op het voormalige NDSM-terrein in Amsterdam.
Wat helaas tegenzit voor deze
laatste Hiswa in IJmuiden zijn
de weersvoorspellingen. Voor
dinsdag, de openingsdag, werd
een dag met stormachtige wind
en veel regen voorspeld en ook
voor de dagen daarna ziet het er

KORTINGSWEEKEND
SKI- & SNOWBOARDCURSUSSEN

nog niet zo goed uit. De weermannen kregen gelijk. De harde storm noopte de organisatie
dinsdag eerder te sluiten vanwege de veiligheid. Pas vrijdag verwacht men een zonnetje te zien.
De ‘natte Hiswa’ doet dit jaar zijn
naam eer aan. (foto: Michel van
Bergen)

Zoek je een
baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

Veel plezier
tijdens de
Rabobank
Pierloop Velsen!

garagedeuren
www.vandervlugT.nl
Tel. 023 538 22 77
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slechts €100,- voor een
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zondag 11 september
aanvang 14.30 uur
sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen De Kennemers
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€10,- korting op een
cursus in het najaar

Heuvelweg 6-8 * Velsen-Zuid
0255 545 848 * info@snowplanet.nl
www.snowplanet.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Iris Security behaalt
Keurmerk Beveiliging
IJmuiden - Na een gedegen
voorbereiding op het behalen
van het Keurmerk Beveiliging, in
samenwerking met SBMC Organisatieadviseurs, is afgelopen juli bij Iris Security de officiële audit afgenomen door certificatie
instelling TÜV Rheinland Nederland BV.
Herman Meesters en Dave
Bruijn, directeuren van Iris Security, zijn trots op het behaalde resultaat. Iris Security scoorde het hoogst mogelijke aantal
punten voor het behalen van dit
keurmerk en dat is een kroon op
ons werk. Dit bevestigd het kwaliteitsstreven van Iris Security en
is een belangrijke aanvulling op
ons hoogstaande kwaliteitsbeleid.
Het officiële certificaat Keurmerk Beveiliging van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is op 1
September 2011 aan ons uitgereikt. Hiermee is verklaard dat er
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Iris Security, in
het kader van particuliere beveiliging verrichte werkzaamheden,
worden uitgevoerd overeenkom-

stig de daarvoor geldende eisen
uit het Keurmerk Beveiliging en
biedt opdrachtgevers zekerheid
met betrekking tot de kwaliteit,
professionaliteit en de integriteit
van ons bedrijf.
Bedrijven met het Keurmerk Beveiliging geven veel aandacht
aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hebben
een duidelijk integriteitbeleid,
dat nauwkeurig wordt nageleefd.
Iris Security heeft daartoe een
helder en volledig Bedrijfshandboek samengesteld, waarin alle
regels en eisen van de certificerende instelling zijn samengevat.
Omdat de naleving van dit handboek duidelijk aantoonbaar was
en is, heeft Iris Security het Keurmerk kunnen verwerven.
Iris Security is een jong, gestaag
groeiend bedrijf dat een breed
scala aan beveiligingsdiensten
aanbied. Tot haar klanten rekent
Iris Security onder andere de
overheid, een grote zorginstelling en logistieke bedrijven, Medewerkers worden daarnaast regelmatig ingezet voor havenbeveiliging, transportbeveiliging en
evenementen.

HoorCare in Santpoort
Santpoort-Noord - Er komt
een nieuwe HoorCare hoortoestellenwinkel aan de Hagelingerweg 45 in het winkelhart van
Santpoort-Noord. Het wordt een
professionele winkel, zegt Arthur van Els van HoorCare. ,,Wij
werken met vaste gediplomeerde audiciens die altijd voor u
aanwezig zijn. U heeft dus altijd dezelfde contactpersoon die
zorgt voor een goed advies en
luisterend oor. Altijd een oplossing voor uw oren, eenvoudig tot
high-tech. U bent van harte welkom, de koffie en thee met iets
lekkers staan voor u klaar.’’
De audicien maakt gebruik van
geavanceerde apparatuur om
u precies te vertellen hoe het
met uw gehoor gesteld is. Tijdens het onderzoek en aanpassingen wordt de mogelijkheid geboden om mee te kij-

ken. ,,Wij werken samen met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw zorgpakket wordt uw
nieuwe hoortoestel gedeeltelijk
of zelfs geheel vergoed. Bij aanschaf van een nieuw hoortoestel
zorgen wij ervoor dat de vergoeding en een eventuele eigen bijdrage voor u helemaal duidelijk
zijn. Wij verzorgen vervolgens alle aanvragen en declaraties; dat
is onze zorg!’’ De winkel is volledig verbouwd en heeft bushalte Broekbergenlaan en een mindervaliden parkeerplaats voor de
deur. ,,De gratis parkeergelegenheid is fantastisch, en we voelen
ons als kwaliteitswinkel thuis in
de buurt. Uiteraard zijn wij van
dinsdag tot en met zaterdag geopend om iedereen in de gelegenheid te stellen langs te komen.’’ Dinsdag 13 september
gaat de HoorCare-winkel open.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, 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 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht

103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties houden spreekuur: Socius Maatschappelijk
Dienstverleners en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE.
Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

pagina 4
ΩΩ

Donderdag 8 september
Open avond bij Iber Lengua
Taal en Cultuur BV, Zaanenstraat 18 in Haarlem. Van 19.00
tot 21.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Zaden en vruchten op Landgoed
Leyduin, Manpadslaan in Heemstede. Vertrek 19.00 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Gratis voor studenten. Café: Bluegrass Galore. 21.30 uur.
Toegang gratis. Dommelsch
zaal: Young & Lost. 22.00-04.00
uur. Toegang 7,50 vvk/10,- add.
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 9 september
Open dag bij De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. Van
15.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Opening concertseizoen met
pianorecital in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord..
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Vleermuizen kijken op Landgoed Elswout in Overveen. Vertrek 20.45 uur vanaf de witte bank achter de entreepoort
van Landgoed Elswout. Kosten
2,50 (volwassenen en 1,50 kinderen/65+. Aanmelden verplicht
via www.np-zuidkennemerland.
nl of via 023-5411123 (niet op
maandag).
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘In a better world’.
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 10 september
STAD ALS PODIUM 2011.
Programma: www.destadalspodium.nl.
OPEN
MONUMENTENDAGEN. Programma: www.haarlem.nl.
KORENLINT. Programma: www.
korenlint.nl.
Rommelmarkt op Kennemerplein in IJmuiden. Van 09.00 tot
16.00 uur.
Eerste Haarlems petanque
dagen bij P.U.K. Boules, Van der
Aart Sportpark, vanaf 10.00 uur.
Aanmelden: haarlemspetanqueweekend@gmail.nl.
Open dag Begraafplaats &
Crematorium Westerveld, Duin
en Kruidbergerweg 2-6 Driehuis.
Van 10.30 tot 15.30 uur.
Open dag Manege Spaarnwoude. Vanaf 11.00 uur.
Open dag Dorpshuis De Driehoek. Tevens kunnen geïnteresseerde ouders kennis ma-
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ken met Astrid en Akira van Atelier Akwadraat, vrijetijdsclub voor
kinderen en jongeren met autisme. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Rondleiding over begraafplaats
de Biezen, Kweekerslaan 21 in
Santpoort-Noord. Start 11.00 uur.
Open dag in de Forten bij
Spaarndam. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Open dag bij Iber Lengua Taal en
Cultuur, Zaanenstraat 18 in Haarlem. Van 13.00 tot 16.30 uur.
Expositie Flying Focus in het
Zee- en Havenmuseum, ‘de Visserijschool’. Museum is geopend
op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie is te zien tot en met 15 januari.
Lunchconcert in de Grote of St.
Bavokerk Haarlem. Monumentendag met La Notte of Bon ton
Consort. Van 13.15 tot 13.45 uur.
Rabobank Pierloop Velsen. De
start(Briniostraat) van 3 km is om
14.00 uur, van 8,2 en 15 km om
15.00 uur. De finish is op Plein
1945.
Vaartocht
Oude
Kolksluis
Spaarndam van 14.00 tot 15.30
uur. Fort-Zuid. Zie ook www.fortzuid.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘In a better world’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag 11 september
STAD ALS PODIUM 2011. Programma: www.destadalspodium.
nl.
OPEN
MONUMENTENDAGEN. Programma: www.haarlem.nl.
KORENLINT. Programma: www.
korenlint.nl.
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide van Wijk aan Zee van 8.00
tot 16.00 uur. Inlichtingen: 0251374434,
www.kofferbakmarkt
wijkaanzee.nl
Klaverjasmarathon, Café Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Lezing door ds. Katrijne Bezemer
ter ere van haar boek ‘Op weg
met de gnosis’. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Forteiland in kader van de Stellingmaand geopend. Vertrek
11.00, 12.45 en 15.15 uur, afvaart
om 13.00, 15.10 en 17.15 uur. Zie
ook www.ijmuidenserondvaart.nl
of www.fortijmuiden.nl.
Open dag in de Forten bij
Spaarndam. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Vrijmetselaarsloge De Hoeksteen en de Weefsters van de Loge Vita Vera houden van 11.00 tot
17.00 uur open huis. Torenstraat 2
in Velsen-Zuid.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Strandexcursie ‘Beleef het strand’
voor kinderen. Start 11.00 uur
strandopgang bij Parnassia in de
Kennemerduinen. Om 18.00 uur:
Maak kennis met Grote Klaas,
Mooie Nel en Dappere Hansje.
Start vanaf Spaarndammerdijk bij
standbeeld Hansje Brinkers.
Vaartocht
Oude
Kolksluis
Spaarndam van 14.00 tot 15.30
uur. Fort-Zuid. Zie ook www.fortzuid.nl.

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: VMU-Villa met uitzicht.
Aanvang 16.00 uur.

Maandag 12 september
Proefles Jeugd Jiu Jitsu bij
Dschen Dui, Wüstelaan 79 in
Santpoort-Zuid. Van 16.30 tot
17.30 uur.

Dinsdag 13 september
Alzheimer Café over de rol van
de huisarts in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. Aanvang 19.30
uur.

Woensdag 14 september
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 in IJmuiden. Telefonisch een
afspraak maken noodzakelijk via
0255-511117.
Rondleiding met lunch op begraafplaats De Biezen, Kweekerslaan 21 Santpoort-Noord. Aanvang 11.00 uur. Kosten 15 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘In a better world’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 15 september
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Orkater/De Nieuwkomers, zijnde The Sadists ‘Alabama Chrome’. Aanvang 20.30 uur.

Gewond door
openslaand
portier
IJmuiden - Een 53-jarige vrouw
uit Velserbroek is maandagochtend rond 11.45 uur gewond geraakt door een openslaand portier van een auto op de Kennemerlaan. De vrouw fietste hier,
toen een geparkeerde auto het
portier op een ongelukkig moment opende. De vrouw kon het
portier niet meer ontwijken en
kwam ten val. Ze is overgebracht
naar een ziekenhuis voor behandeling en controle.

Vermiste man
aangetroffen
Velsen - De heer Abma, die
sinds 22 juni jl. werd vermist, is
gisteren levenloos aangetroffen in het duingebied van Santpoort-Noord. De recherche heeft
een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat de 48-jarige
man zichzelf van het leven heeft
beroofd. De man was deze zomer in depressieve toestand vertrokken vanaf Camping de Duindoorn in IJmuiden.

Jaap Bragt 40 jaar lid
Christelijk Mannenkoor
IJmuiden - Donderdag 1 september werd Jaap Bragt gehuldigd door het Christelijk Mannenkoor |IJmuiden. Voorzitter Karel Visscher sprak de jubilaris toe.
Hij memoreerde dat Jaap veel
heeft gedaan voor het mannenkoor en bezocht altijd trouw de
repetities en uitvoeringen. Jaap
was ruim 17 jaar secretaris en is
nog steeds actief is met de Vomar Klant is Koning actie en de
jaarlijkse collecte van het Prins
Bernard cultuurfonds. Wekelijks
richt hij de zaal in voor de repetities, hij zet de koffie en bezorgt het kwartaalblad het Seinlicht. Allemaal haast teveel om op
te noemen.
Karel Visscher: ,,Jaap is een
mannenkorenlid zoals er niet
veel meer zijn, altijd enthousiast, meewerkend en trouw.’’ Ook
Jaaps vrouw Annie Bragt werd
genoemd en bedankt dat zij haar
man zoveel uren ten behoeve
van het mannenkoor thuis moest
missen. Zij kreeg een mooi boeket. De voorzitter overhandigde
Jaap Bragt een oorkonde voor

het 40-jarig lidmaatschap van de
Koninklijke Christelijke Zangers
Bond met een bijbehorende zilveren revers speld.
De voorzitter van de Velser Gemeenschap de heer Frits Vermeulen kwam samen met mevrouw Loes Huizinga en de heer
Ton van Kaam van de werkgroep
zang van de VG op de repetitie
om Jaap te huldigen. Het was
een complete verrassing. Frits
Vermeulen sprak Jaap Bragt zeer
waarderend toe en roemde zijn
enthousiasme voor de mannenkoorzang en het bijzondere feit
dat hij al 40 jaar lid is van een
koor. Vanwege zijn vele verdiensten werd Jaap Bragt de legpenning van de Velsergemeenschap
met oorkonde overhandigd. Loes
Huizinga overhandigde Jaap ook
nog een schitterend boeket.
Een groot applaus volgde waarna er nog een gezellig uur volgde met drankjes en overheerlijke
hapjes. Voor zowel Jaap als zijn
vrouw Annie maar ook voor alle
andere aanwezigen was het een
bijzonder mooie avond.

Stormvogels jeugdnieuws
IJmuiden - Stormvogels staat
weer aan de vooravond van een
nieuw seizoen, een bijzonder jaar
waarin de vereniging in 2012 het
100-jarig bestaan zal vieren met
diverse activiteiten en festiviteiten
waarover u nog uitgebreid geïnformeerd gaat worden.
Maar het wordt ook een jaar
waarin Stormvogels de ingeslagen
weg voor wat betreft de jeugdopleiding vervolgt. Er is plaats voor
iedereen zowel recreatief als prestatief. Dit gaan ze bewerkstelligen
met spelers uit de IJmond, die gewoon op de fiets naar de trainingen kunnen komen. De diverse
selecties zijn alweer enkele weken
bezig ter voorbereiding op het seizoen. De sfeer en de opkomst waren al direct prima te noemen. De
eerste bekerwedstrijden en toernooien zijn alweer gespeeld met
hoopvolle resultaten.
De trainers zijn allemaal geselecteerd om hun (betaald) voetbalen Stormvogels achtergrond. Ook

voor de recreatieteams zijn trainers beschikbaar dus ook daar
optimale aandacht voor iedere
speler, zowel recreatief als prestatief. Kortom, een technische staf
om je vingers bij af te likken en
een garantie voor een uitstekende jeugdopleiding.
Op de woensdagmiddag is er
weer het bekende woensdagmiddag spektakel waarbij alle teams
vanaf de Guppen tot en met de D
junioren trainen. Een fantastische
happening die u zeker een keer
moet gaan bekijken. Voetbal zoals voetbal is bedoeld puur en met
plezier voor het spelletje. Nieuwe
leden kunnen gratis en vrijblijvend
meetrainen op de onderstaande
tijden. Woensdag: 14.30 tot 15.30
uur Guppen en F junioren. Woensdag 14.30 – 15.30 uur E junioren. Woensdag 15.30 -16.30 uur
D junioren. Aanstaande zaterdag
barst het competitiegeweld weer
los. Stormvogels wenst ieder lid
veel plezier en succes toe.
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Stellingmaand
Forteiland

Huiswerkinstituut breidt uit

Een goed begin met
Study Consultancy
Velserbroek - Nadat Study Consultancy vorig schooljaar een recordaantal leerlingen naar een
mooi eindrapport of diploma begeleidde, belooft het ook dit
schooljaar druk te worden voor
het Velserbroekse huiswerkinstituut. Diverse leerlingen willen goed beginnen aan het nieuwe jaar en hebben zich gelijk weer
ingeschreven voor huiswerkbegeleiding of bijles. Daarnaast opent
Study Consultancy een tweede
huiswerkklas op het Ichthus Lyceum in Driehuis.
Study Consultancy verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en overige
individuele begeleiding aan leerlingen en studenten van alle opleidingen en alle leeftijden. Van het
vmbo tot en met het vwo en van
de basisschool tot en met het volwassenenonderwijs. Het team van
ervaren begeleiders, waaronder
meerdere eerstegraads bevoegde docenten, geeft op alle niveaus
inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast bieden zij structuur bij het
leer- en maakwerk.

In alle gevallen staat persoonlijke
aandacht bij Study Consultancy
voorop. Elke leerling wordt begeleid op de manier die het best bij
hem of haar past. Hierbij gaat het
niet alleen om ‘gewoon’ schoolwerk: een orthopedagoge begeleidt leerlingen met bijvoorbeeld
lees- of rekenproblemen.
De huiswerkklas in Velserbroek is
vijf middagen per week geopend.
De prettig ingerichte en met computers uitgeruste werkruimte
biedt per keer plaats aan maximaal vijftien leerlingen. In hetzelfde pand vindt ook de meeste individuele begeleiding plaats. Niet
alleen na schooltijd, maar desgewenst ook ’s ochtends, ’s avonds
of in het weekend. Vanaf dit
schooljaar organiseert Study Consultancy ook een huiswerkklas in
de mediatheek van het Ichthus Lyceum, exclusief voor de leerlingen
van deze school. Leerlingen en
ouders hebben daar inmiddels via
de school bericht over ontvangen.
Zie ook www.studyconsultancy.nl
of bel 023-5392664.

De groene uitvaart
Als iemand milieubewust en
natuurvriendelijk heeft geleefd,
ligt het in het verlengde hiervan
voor de hand, om het laatste
afscheid op deze manier vorm
te geven. Uitgangspunt is het
belang van duurzaamheid en
zuinig willen zijn met moeder
aarde.
Op praktisch elk detail van de
uitvaart kan een duurzame
keuze worden gemaakt.
Bij het opbaren kan gebruik
worden gemaakt van koeling
door middel van graszoden in
plaats van mechanische koeling.
Voor de kist kunnen diverse
duurzame keuzes worden gemaakt zoals de ‘doe-het-zelf’
kist, de kisten gemaakt van
wilde ananas, bananenblad of
wilgentenen.
De rouwkaart kan worden gemaakt van milieuverantwoord
papier, afkomstig van vezels uit
bossen die op een duurzaam
verantwoorde manier beheerd
worden.
Voor het vervoer van de overledene zijn diverse alternatieven
voor de rouwauto en volgauto,
die blijkt uit onderzoek, het
meest milieubelastende onderdeel van de uitvaart te zijn.
Alternatieven zijn de loopkoets,
de bakfiets of de uitvaartbus,
waarin de familie gezamenlijk
naar de plaats van afscheid
nemen kan worden gebracht.
En bij elke uitvaart zijn als

Alice Loeters
eerbetoon bloemen aanwezig.
Bloemen van het seizoen kosten
minder bestrijdingsmiddelen.
maar ook kan gevraagd worden om een enkele bloem mee
te nemen en dan nog het liefst
uit eigen tuin. Zo kan een groot
duurzaam boeket ontstaan.
Op 28 september is er van 19.30
tot 21.30 uur een informatieve
avond over de mogelijkheden
van een groene uitvaart. Er
vindt o.a. een demonstratie
plaats van de ‘doe-het-zelfkist’, van de opbaring door middel van graszoden en natuurlijk
wordt u ontvangen met een
kopje biologische koffie of thee.
De toegang is gratis. U bent van
harte welkom.
Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Neurofeedbackpraktijk
in Spaarndam breidt uit
Spaarndam - Stichting Pathways, gespecialiseerd in onder
andere Neurofeedback, heeft
een nieuwe praktijkruimte in gebruik genomen en is met een
aantal nieuwe behandelmethoden gestart.
Neurofeedback is een relatief
nieuwe behandelmethode, afkomstig uit de Verenigde Staten,
voor onder andere vermoeidheidsklachten, stressklachten,
ADHD en concentratieklachten.
Maar ook bijvoorbeeld slaapklachten, leerproblemen, of depressies kunnen goed worden
behandeld door middel van Neurofeedback.
Sinds een aantal jaar verzorgt de
Stichting Pathways uit Spaarndam deze behandelmethode
voor zowel kinderen als volwassenen.
“Neurofeedback is het trainen
van de hersenen’’, aldus neuropsychologe Marije Frese, ,,Door
het kijken naar een film, het luisteren naar muziek of het spelen
van een spelletje, krijgt u terugkoppeling over uw hersenactiviteit. Hierdoor kunt u uw hersenen trainen om een ingesleten
hersengolfpatroon te vervangen
door een gezonder hersengolfpatroon.” Dus met Neurofeedback train je zelf je eigen hersenen? ,,Precies. U stelt uw herse-

nen in staat om een breed spectrum aan problemen of aandoeningen zelf op te lossen. Een
aangename bijkomstigheid van
Neurofeedback is dat het voor
alle leeftijden een geschikte trainingsmethode is. Ook voor kinderen is Neurofeedback bijzonder geschikt: het kijken naar een
(kinder)film sluit aan bij de interesse van veel kinderen.’’
Hoe werkt het in de praktijk?
,,Wij beginnen altijd met een
intake-gesprek waarin wij de
klachten bespreken en maken
een EEG van de hersenen. Daarna maken wij een behandelplan.
In de regel komen onze klanten
dan twee keer per week naar
de praktijk om te trainen, gedurende een periode van ongeveer
acht tot tien weken. Een training duurt ongeveer een uur en
vindt altijd plaats in één van onze behandelruimtes. Als u zich
afvraagt of onze behandelmethoden bij u of uw kind passen
dan raden wij u aan om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek of een kijkje te nemen op
onze website.’’
Stichting Pathways, Lageweg
1 in Spaarndam, telefoon 0237850647 of e-mail stpathways@
telfort.nl. Zie ook www.stichtingpathways.nl.

Noa Dekker wint de
finale van Stuifstars
Regio - Voor de 50ste keer werd
afgelopen week de Stuif Stuif gehouden. Wat een geweldig evenement voor kinderen tot 12 jaar.
Lees hier alles over op Stuifstuif.nl.
Een evenement op Stuif Stuif is de
Stuifstars. Noa Dekker uit Velserbroek (in het midden op de foto)
heeft samen met haar vriendinnen
Sophie Kanger en Jade Oerlemans
meegedaan en zijn de dagwinnaars geworden op maandag 29
augustus. Dat gaf ze recht op een
finaleplaats op vrijdag 2 september. Samen met tien andere kandidaten werd gestreden om de eer.
Noa en haar vriendinnen wisten deze finale te winnen met een
live-gezongen versie van een lied-

je van het Junior Songfestival: ‘You
tell me’. Het was weer een geweldig optreden.

IJmuiden - Afgelopen zondag
hebben veel mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om
het Forteiland IJmuiden te bezoeken. Het weer werkte mee en
men kon genieten van een rondleiding door deskundige gidsen.
Het eiland met zijn pantserfort,
bunkers en loopgraven brengt u
in een sfeer van avontuur, ontdekking en verwondering. Eregast
was Freddy van Oversteegen, die
door het Erepeloton BS (Binnenlandse Strijdkrachten) was uitgenodigd. Leider van de BS Nico van Gijn en gids Theo Schutijser gaven haar en enkele familieleden een rondleiding door het
fort. Keuken, bakkerij, de privaten
van de manschappen, de gevangenis en natuurlijk de mysterieuze
waterput werden uitvoerig bekeken. Hoogtepunt was het bezoek
aan het museum in de kardoezenruimte. Hier wordt een breed
beeld gegeven van de ontwikkeling van wapens, munitie en verdedigingswerken in het algemeen
en van het Kernwerk IJmuiden in
het bijzonder. Sinds kort liggen
hier ook de wapens die Freddy tijdens haar verzetswerk samen met
Hannie Schaft en haar zus Truus
heeft gebruikt. De kwieke dame
was duidelijk even verrast, maar
daarna kwamen de verhalen van
weleer los. Zondag 11 september
is het Forteiland IJmuiden in het
kader van de Stellingmaand opnieuw geopend voor het publiek.
Door de vele trappen en smalle gangen is het fort helaas minder geschikt voor mensen in een
rolstoel en stevig schoeisel is een
aanrader. In de koepelzaal van
het fort kunt u onder het genot
van een hapje en een drankje nog
even rustig nagenieten. Hier worden ook diverse posters, boekjes en het onlangs geïntroduceerde Fortbier te koop aangeboden.
De afvaarten vanaf de Kop van de
Haven met de rondvaartboot Koningin Emma zijn om 11.00, 12.45
en 15.15 uur. Het vertrek met de
rondvaartboot terug vanaf het eiland is om 13.00, 15.10 of de laatste afvaart om 17.15 uur. Telefonische boekingen via 0255-511676.
Zie ook www.ijmuidenserondvaart.nl of www.fortijmuiden.nl.

Schilderclub
Velserhooft
van start
Santpoort-Noord - Teken- en
schilderclub Velserhooft, georganiseerd door Zorg Balans,
gaat weer van start op woensdag 14 september 2011. Onder
begeleiding van Afke Spaargaren wordt er van 10.00 tot 12.00
uur getekend en geschilderd in
de recreatieruimte van Velserhooft in Santpoort-Noord. De ingang bevindt zich aan Valckenhoeflaan 1b. Belangstellenden
zijn van harte welkom om te komen kijken.
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Open dag
Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Crematorium Westerveld houdt op
10 september een open dag. Iedereen is tussen 10.30 en 15.30
uur van harte welkom om kennis te maken met de uitgebreide
dienstverlening en mogelijkheden van het gedenkpark. Westerveld is tijdens de open dag
tevens gastheer van de landelijke jurydag voor de International Funeral Awards (IFA). De IFA
reikt jaarlijks prijzen uit voor de
meest vernieuwende initiatieven
binnen de uitvaartbranche. De
combinatie van een Open Dag
én een jurydag betekent voor
bezoekers een uitstekende kans
om zich niet alleen te laten voorlichten over de mogelijkheden
van Westerveld, maar ook om
kennis te maken
met opvallende ontwikkelingen.
De keuze tussen begraven en
cremeren is er een waarover
u misschien niet dagelijks nadenkt. Toch is het goed om te
weten wat er allemaal mogelijk is om een goede invulling te
geven aan een uitvaart. En dan
gaat het niet alleen over de talloze manieren waarop u een
plechtigheid vorm kunt geven,
maar ook over de keuze van aula, muziek, asbestemming, gedenktekens en de uitgebreide
mogelijkheden voor de condoleance na afloop van de plechtigheid. Westerveld wil u graag
voorlichten.

Tijdens de Open Dag kunnen bijna alle ruimtes worden bezocht.
Er worden uitgebreide rondleidingen georganiseerd waarbij medewerkers uitleg geven en
vragen beantwoorden. Ook is de
bijzonder ingerichte Monumententuin te bezoeken en wordt gedemonstreerd hoe ‘begraven’ in
zijn werk gaat. Op 10 september
wordt ook een groot aantal opvallende initiatieven voor de uitvaartbranche gepresenteerd, niet
alleen aan de deskundige jury van de IFA - een onafhankelijke, internationale organisatie van
professionals binnen de uitvaartbranche - maar ook aan de bezoekers van de open dag. Tijdens
de open dag worden de deelnemers met de meest bijzondere
diensten of producten genomineerd voor een Funeral Award.

Altijd goed vertoeven
bij De Konijnenberg

Rabobank Velsen en Omstreken

Nieuwe directievoorzitter aan de slag
Velsen - Mathijs Smit is deze
maand officieel van start gegaan als directievoorzitter van
Rabobank Velsen en Omstreken. De Raad van Commissarissen besloot hem na drie
maanden ‘interimmen’ te vragen voor een vaste aanstelling. Met de benoeming van
Smit is het directieteam weer
compleet.
Tussen 1995 en 2011 doorliep
Smit (links op de foto) acht management- en directiefuncties
bij Rabobank Nederland en verschillende lokale banken. In april
van dit jaar begon hij als directievoorzitter ad interim bij Rabobank
Velsen en Omstreken. ,,Ik kreeg
de opdracht om te bekijken waar
de bank momenteel staat. Maar
die conclusie heb ik niet kunnen
trekken, want al na drie maanden werd ik gevraagd om directievoorzitter te worden.’’ Lang nadenken over de vraag van RvCvoorzitter Frans Baud hoefde hij
niet. ,,Ik heb een uitstekend gevoel bij deze bank. Wat mij meteen opviel was de grote diversiteit in het werkgebied. Of het nou
gaat om de mentaliteit van de inwoners van de verschillende kernen of de grote verscheidenheid
in het type bedrijvigheid, het lijkt
wel of alle facetten hier op een
paar vierkante kilometer vertegenwoordigd zijn. Door mijn Rotterdamse roots heb ik iets met
de recht-voor-zijn-raap-mentaliteit van de IJmuidenaar, maar
ook de nuchtere houding van de
Santpoorter en Spaarndammer
spreekt mij heel erg aan.’’
Smit heeft voor het directieteam
een helder doel geformuleerd.
,,Bij deze bank gaat veel goed,
maar er kunnen ook dingen beter. Eigenlijk vind ik dat we elke dag een stukje beter moeten
worden. Bij Rabobank Velsen en
Omstreken hebben we de mensen waarmee we die slag kunnen
maken.’’
De medewerkers van Rabobank
Velsen en Omstreken moeten
altijd op de hoogte zijn van de
meest actuele wet- en regelgeving, vindt Smit: ,,Voor een bank

wordt de zorgplicht steeds belangrijker. De overheid verwacht
dat wij onze klanten een spiegel
voorhouden als zij over een hypotheek komen praten. Kun je
nog wel aan je betalingsverplichtingen voldoen als je gaat scheiden of als de kinderen gaan studeren? Een bank is meer dan
een pasje en een saldo. Door
de zorgplicht moeten we soms
advocaat van de duivel spelen,
maar alles is erop gericht om te
voorkomen dat onze klanten onaanvaardbare risico’s lopen. Ik
ben ervan overtuigd dat die manier van bankieren op de lange
termijn een veel duurzamere relatie met de klant oplevert.’’
,,In het laatste klanttevredenheidsonderzoek scoort Rabobank Velsen en Omstreken een
ruime 7’, vervolgt Smit. ‘Ik noem
dat een Hollandse voldoende,
een cijfer waar je niet zo veel
mee kunt. Geef mij maar een 3 of
een 9, dan weet je tenminste wat
je moet verbeteren of wat je moet
doen om je positie te behouden.
Bovendien vind ik het veel belangrijker dat een klant bereid is
om onze bank bij een ander aan
te bevelen. Dat is voor mij het ultieme bewijs dat een klant tevreden is.’’
Het volledige interview met Mathijs Smit staat in de Dichterbij van
september 2011. Het ledenmagazine is gratis af te halen in de vestigingen van Rabobank Velsen en
Omstreken.

Regio - Of het weer nu wel of
niet mee doet, op het terras of in
de serre van Pannenkoekenhuis
De Konijnenberg in Heemstede
is het altijd goed toeven. De perfecte plek om tijdens een fietsof wandeltocht even een lekker
kopje koffie te drinken of een ijsje te komen eten.
Deze maanden kunt u op het
loungeterras natuurlijk ook een
fles koude prosecco of rosé bestellen met een kaasplankje. Kinderen kunnen een pannenkoek
met cadeautje kiezen en even
gaan kijken naar huismascotte
‘Karel Konijn’.
Wist u dat er vanuit De Konijnenberg allemaal leuke kinderspeurtochten vertrekken door het aangelegen Groenendaalse bos? Zie
ook www.dekonijnenberg.nl onder ‘kids’ voor alle informatie en
activiteiten die er zijn.
Het restaurant serveert naast
de lekkerste pannenkoeken ook
vast op de kaart een super saté

van de haas met frieten, een carpaccio vers van het mes, een salade met geitenkaas en spekjes
en lekkere wraps.
De Konijnenberg aan de Herenweg 33 in Heemstede is 7 dagen
per week geopend voor lunch en
diner. Zie ook www.dekonijnenberg.nl.

Nieuwe dienst KVSA Webservices

E-mail en documenten
overal beschikbaar
IJmuiden - KVSA is al ruim 130
jaar een bekende naam in IJmuiden en omstreken. Maar wat u
misschien niet weet is dat KVSA
ook al meer dan 40 jaar actief is
in de telecommunicatie en ICTdienstverlening. Vanuit de divisie
KVSA Webservices worden diverse webdiensten aan geboden,
zoals een nieuwsbrief, het ontwikkelen van een startwebsite of
juist een uitgebreide website met
volledig geïntegreerd relatiebeheer. ,,Bij al onze diensten bieden wij u full service aan’’, vertelt
Ferry Wenning, hoofd van de ICTafdeling van KVSA. ,,Sinds kort
hebben wij de mogelijkheid om u
24-uur per dag en overal ter wereld toegang aan te bieden tot
uw e-mail, agenda, documenten
en contactpersonen zonder dat u
hiervoor extra computers of dure
office-pakketten moet aanschaffen. Met onze professionele en
zeer gebruiksvriendelijke oplossing kunt u thuis, op het werk of
onderweg altijd beschikken over
de informatie die u nodig heeft
bij uw dagelijkse werkzaamheden. Als u beschikt over een Internet verbinding dan kunt u via
uw webbrowser altijd bij uw gegevens. Of dit nu op uw PC, laptop of iPad is.’’
Het samenwerken met anderen
is met deze oplossing geen probleem meer. Het delen van agenda’s en documenten kunt u met
één druk op de knop instellen. U
bepaalt zelf met wie u uw informatie deelt en op welke manier.
Onze oplossing is ook geschikt
voor de nieuwste manieren van

communicatie. Door de uitgebreide social media integratie
bent u altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot uw branche en bedrijf. U kunt eenvoudig Twitter
en Facebook berichten versturen en volgen. Zelfs het opzetten
van een social netwerk binnen
uw bedrijf behoort tot de mogelijkheden!’’
,,Onze oplossing is erg gebruiksvriendelijk, maar mocht u hulp
nodig hebben, onze helpdesk is
voor u aanwezig. De medewerkers staan klaar om u bij te staan
waar nodig. Bij KVSA Webservices hebben we alle faciliteiten
zelf in huis om u van A tot Z te
begeleiden in uw ICT behoefte.
Van website tot online kantoor
en zelfs lokaal werkplekbeheer:
Onze klanten kunnen altijd bij
ons terecht.’’ Zie ook www.kvsawebservices.nl.
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Fiets voor prijswinnaar Tour de
France actie
IJmuiden - Ook dit jaar heeft A,
Donker Rijwiel en Scooterpalace weer een mooie fiets ter beschikking gesteld voor de prijswinnaar van onze Tour de France
puzzelactie. De winnaar die niet
alleen de vraag maar ook het
juiste antwoord op die vraag
wist, is Frank Post uit IJmuiden.
Hij won de Giant Single 4U Basic GTS fiets ter waarde van 449
euro. Bij de Tour de France actie
moesten letters bij elkaar gepuzzeld worden die de vraag vormden: Waar startte de tour? Frank
kwam met het antwoord Passage du Goi, Labarre - de Monts.
Frank is heel blij met zijn nieuwe
fiets en heeft inmiddels al heel
wat kilometers weggetrapt op dit
populaire model van Giant. Op
de foto Arie Jan Donker en winnaar Frank Post (rechts) tijdens
de overhandiging van de fiets,
vorige week dinsdag.

Lezing in
De Kapel
Regio - Op zondag 11 september houdt ds. Katrijne Bezemer
ter ere van haar net bij uitgeverij Synthese verschenen boek
‘Op weg met de gnosis’ een lezing in De Kapel, Potgieterweg 4
te Bloemendaal, over een hoofdstuk daaruit: De gnosticus en de
dieren. De woorden dier en dierlijk worden veel gebruikt in de
oude geschriften van Nag Hammadi die de gnostische denkwijze weergeven. Ze verwijzen
daarin meestal naar een onontwikkeld mens, een mens die
de gnosis niet heeft. Hoe dachten de gnostici over echte dieren? Roept onze tijd, waarin
naast de bestaande bio-industrie er nu aandacht is voor de
rituele slacht, misschien op tot
een nieuwe kijk op dieren? Een
daarmee samenhangende maar
meeromvattende vraag is of wij
tot geheel nieuwe benaderingen
op allerlei levensterreinen kunnen en dienen te komen. De lezing begint op 10.30 uur. Toegang is gratis. Zie ook www.dekapel-bloemendaal.nl.

‘t Muzenhuis start
nieuw muzikaal seizoen

Twee dagen feest bij Multimate

‘Kom dit weekend naar
Multimate en sla uw slag’
IJmuiden - Dat zegt Ben Schafstall, bedrijfsleider van de Multimate bouwmarkt aan de Cock
van der Doesstraat in IJmuiden.
,,We hebben het nodige te vieren’’, zegt hij en somt op: ,,In de
eerste plaats is het 25 jaar geleden dat we ons als bouwmarkt
vestigden in IJmuiden, in de
tweede plaats zitten we 12,5 jaar
op deze locatie en het is één jaar
geleden dat we onder de naam
van Multimate verder zijn gegaan.’’
Voldoende redenen dus om flink
uit te pakken en dat gaat dan
ook aanstaande zaterdag, 10
september en zondag 11 september gebeuren, want op beide dagen zullen alle artikelen
BTW VRIJ worden verkocht. Na
de verbouwing en herinrichting
van de zaak, vorig jaar, is er een
bijzonder fraaie verkoopruimte, als een soort van binnenplein
gecreëerd waar onder meer binnen- en buiten deuren alsmede
de luxe schuifdeurkasten van de
merken Stanley en Garobe staan
opgesteld.
,,Voor deze artikelen hebben onze experts hier een eigen verkoopplek waar ze de klant aan
de hand van de computer allerlei

voorbeelden kunnen laten zien,
wat bijvoorbeeld de inrichtingsmogelijkheden van zo’n luxe
schuifdeurkast zijn. Voor onze
uitgebreide deurencollectie van
Cando, Skantrae, Maestro en
Weekamp, kunt u kiezen uit een
zeer groot assortiment aan luxe
deurbeslag.”
Multimate is in IJmuiden en directe omgeving de enige bouwmarkt waar men van een doosje
schroeven tot aan een badkuip
met whirlpool terecht kan. ,,Dat
maakt ons in deze plaats toch
wel een beetje bijzonder en we
doen dan ook erg ons best om
dat zo te houden. Service en persoonlijk advies worden bij ons
met hoofdletters geschreven.
Als er hout of plaatmateriaal op
maat moet worden gezaagd dan
doen we dat gratis, evenals het
bezorgen van bestellingen. Sinds
enkele maanden kennen wij ook
de Multimate montageservice,
voor het monteren van bijvoorbeeld een mengkraan, het plaatsen van een luxe schuifdeurkast
of het leggen van laminaat’’, aldus Ben.
Zie ook www.multimate.nl voor
de folder aanbiedingen. (Joop
Waijenberg)

Regio - Inmiddels zijn de scholen weer begonnen, de leerlingen hebben kennis gemaakt
met de nieuwe ‘juf’ of de nieuwe
‘meester’, de middelbare scholieren hebben de nieuwe roosters
opgehaald en nu is de tijd aangebroken om te zien of er nog
tijd over blijft om met andere activiteiten te beginnen. Bij die andere activiteiten hoort zeker ‘muziek’. En wie ‘muziek’ zegt, zegt
natuurlijk: ‘Muziekschool ’t Muzenhuis’.
Juist bij kinderen komt het leren bespelen van een muziekinstrument ‘aangewaaid’. Kinderen
hoeven daar vrijwel geen moeite
voor te doen. Alleen het applaus
van de papa’s en de mama’s, de
opa’s en de oma’s is zo motiverend, dat menig kind met heel
veel plezier uit zichzelf dagelijks
met oefenen begint en daar heel
veel plezier aan beleeft.
Muziekschool ’t Muzenhuis, met
locaties in Haarlem, Velserbroek
en in de Bollenstreek, geeft met
ongeveer 40 gediplomeerde docenten muziekles op vrijwel elk
muziekinstrument. Van viool tot
contrabas, van ukelele tot gitaar/
basgitaar, van accordeon tot piano, van dwarsfluit tot saxofoon
en van klarinet tot zang.

Inmiddels is ’t Muzenhuis in Velserbroek op de dinsdagmiddag
onder leiding van musicaldocente Debbie Beukers van start gegaan met twee kindermusicalgroepen. Houden uw kinderen
van zingen, dansen en acteren,
dan zijn deze groepen precies
wat uw kinderen leuk zullen vinden. Er zijn twee groepen na elkaar, één groep in de leeftijd van
5 tot en met 8 jaar en een groep
van 9 tot 12/13 jaar. In het voorjaar staat er een optreden van
een echte musical op het programma. Spreekt dat je wel aan,
kom dan de sfeer eens proeven
of doe mee. De eerste keer is helemaal vrijblijvend zonder kosten.
Op de maandagavond kun je in ’t
Muzenhuis in Velserbroek meedoen met de combolessen. Deze
lessen staan onder leiding van
drumdocent Rob Klerkx die tevens de drummer is van Moke.
Je hoeft om aan deze lessen mee
te doen, geen leerling van ’t Muzenhuis te zijn.
Surf eens langs www.muzenhuis.nl Dan ziet u, dat al voor een
klein maandelijks bedrag met de
lessen kunnen worden begonnen. Of bel de Muzenhuisadministratie via 023–5360525.

Vrouwenteam SC
Telstar op de foto
Velsen-Zuid - Maandagmiddag,
5 september, was er een officieel
fotomoment voor het nieuwe vrouwenteam van SC Telstar. Tussen
enkele forse regenbuien door lukte
het uiteindelijk om de vrouwen, die
net naar de kapper waren geweest,
zowel vóór het stadion als op het
speelveld op de foto vast te leggen.
Vóór het stadion traden de dames aan in hun nieuwe ‘uitgaanskleding’, zwarte broek en jasje met
een wit overhemd. Daarna was het
omkleden geblazen, wat enige tijd
in beslag nam, waarna ‘De Witte
Leeuwinnen’ in hun nieuwe, witte spelerstenue het hoofdveld opkwamen waar ze samen met staf
en begeleiders nogmaals op de fo-

to gingen. Ook nieuw is de speciale website voor de vrouwen die
een dezer dagen van start is gegaan. Op www.dewitteleeuwinnen.
nl kan nu onder meer het weekprogramma van de vrouwen worden gevolgd, zoals trainingen,
wedstrijdlocaties of andere activiteiten Dit is te vinden via het navigatiemenu menu onder: witte leeuwinnen 2011-2012. Maar ook het
wedstrijdprogramma voor het komende seizoen staat op deze site.
En om alvast een tweetal data te
noemen waarop de vrouwen thuis
spelen: op 30 september komt SC
Heerenveen op bezoek en op 14
oktober wordt thuis tegen VVV
Venlo gespeeld. (Joop Waijenberg)
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BC Velsen start
nieuw seizoen

Open dagen bij Special
Health in Santpoort
Santpoort-Noord - Vanwege
het eenjarig bestaan van Special Health Fysiosport & Fitness
zijn er zaterdag 10 en zondag 11
september van 11.00 tot 16.00
uur open dagen bij dit beweegcentrum aan Crocusstraat 1e in
Santpoort-Noord.
Richard de Jonge heeft sinds de
overname van het centrum verschillende aanpassingen aangebracht, zoals de bouw van een
extra verdieping, de introductie van TRX Training en de mogelijkheid voor massage en pedicure. Nieuw is de Core Power Training die uit vier onderdelen bestaat, waarbij vooral aan
de stabiliteit van de romp wordt
gewerkt, wat het gehele lichaam
ten goede komt. Ook nieuw zijn
de professionele slideboards
voor schaatstrainingen. Sinds
kort worden er bij Special Health
bovendien dagelijks groepslessen gegeven, steeds met een andere invulling. Voor leden zijn de
groepslessen gratis. Niet-leden
kunnen meedoen met een strippenkaart van tien lessen.
Bij Special Health wordt veel

aandacht gegeven aan de individuele mogelijkheden en doelen van de sporter. Zo is er altijd een intake met fitheidstest,
waarna een eigen trainingsschema wordt gemaakt. Zo kan
in groepsverband worden gewerkt aan het eigen schema, in
de vorm van een circuittraining.
Dan heeft men de gezelligheid
van de groep en bijna de begeleiding van een personal trainer.
In de trainingszaal is altijd deskundige leiding aanwezig en
omdat de groepen klein worden gehouden is die begeleiding
dichtbij.
Voor wie aan een specifiek doel
wil werken, bijvoorbeeld bij
sportprestaties of voor afvallen
is personal training ook een mogelijkheid.
Special Health is een bijzonder
beweegcentrum met veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van sporters, voor jong
en oud, voor mensen met of zonder blessures of beperkingen.
Special Health is zes dagen
per week geopend. Info 0235373890 of www.specialhealth.nl

Hockeyclinic druk bezocht

Nieuwe jeugdleden voor
hockeyclub Strawberries
Driehuis - Het was zweten zaterdag op de open dag van hockeyclub Strawberries. Met een
opkomst van wel honderd kinderen kan de dag een succes genoemd worden. Er was een clinic
van Bovelander & Bovelander die
werd begeleid door hoofdklassespelers uit het land en oud-international Rob Derikx en natuurlijk door spelers van Heren 1 en

Dames 1 van Strawberries. Heel
leuk was de finale van Strawberries Got Talent waarbij de jongste jeugd hun ‘tips & tricks’ op
het veld vertoonden. Dat laatste
werd nog eens over gedaan door
de hoofdklassespelers die iets
meer ervaring hebben. Strawberries kon tijdens de open dag
ruim 20 nieuwe leden inschrijven. (foto: Alexander Hagel)

Velsen - Badminton Club B.C.
Velsen start in de eerste week
van september het nieuwe seizoen. Iedereen kan gratis kennismaken met badmintonsport
op recreatief- of wedstrijdniveau. Ieder nieuw lid ontvangt
een gratis racket om meteen te
kunnen starten. Senioren kunnen kijken en meespelen op
maandagavond in het Polderhuis
vanaf 19.00 uur. En op woensdag- en donderdagavond in de
Zeewijkhal vanaf 20.00 uur. De
jeugd is welkom op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
in het Polderhuis en van 11.00
tot 13.00 uur in de Zeewijkhal.
Leenrackets voor de proefles zijn
aanwezig. Badmintonclub Velsen is een sportclub voor het hele gezin en bovendien de oudste
en meest veelzijdige badmintonvereniging in de gemeente Velsen. Er kan gespeeld worden op
elk niveau, van beginnend recreant tot de meest ambitieuze wedstrijdspeler. De jongste
jeugdspeler is 6 jaar, de oudste recreant inmiddels 84 jaar.
Er wordt zowel in IJmuiden als
in Velserbroek gespeeld. Ook dit
jaar staan er weer leuke evenementen op stapel, zoals het Familie en Vriendentoernooi op 13
november. Leden kunnen dan
familie en vrienden uitnodigen
om een dagje mee te spelen en
te ervaren hoe leuk het is om te
spelen bij een badmintonclub.
BC Velsen heeft ook een afdeling
aangepast sporten voor mensen
met een handicap, uiteraard onder leiding van een deskundige trainer. Deze lessen zijn op
woensdagavond van 19.00 tot
20.00 uur in de Zeewijkhal. Kijk
voor meer informatie op de website www.bcvelsen.nl. Of neem
contact op de ledenadministratie 0255 – 513415.

Move2Fit klein maar fijn
Velserbroek - Sporters die houden van gezelligheid zullen zich
bij Move2Fit snel thuis voelen.
Aan Klompenmakerstraat 17
is op de bovenverdieping een
prachtige sportzaal, een kleedkamer, receptie met wachtruimte
en een gedeelte met kinderopvang. Er worden alleen groepslessen gegeven. Douches zijn er
niet.
,,De meeste dames douchen
toch liever thuis’’, zegt Els, die
samen met schoonzus Natasja
Move2Fit runt. De sportstudio is
boven het scooterbedrijf van hun
echtgenoten gevestigd. Zo wordt
het hele pand goed gebruikt.
De groepslessen zijn zowel ‘s
ochtends als ‘s avonds. En in de
ochtenden is er kinderopvang.
Hoewel Move2Fit een kleine
sportstudio is, biedt het een scala aan verschillende en moderne groepslessen zoals zumba,
pump, Sh’Bem en XCO. En daarnaast is er bodyshape, yoga en
steps op verschillende niveaus.
,,Wij zijn echte stepfanatiekelingen’’, zegt Els. ,,Er zijn zelfs mensen die uit Castricum komen
voor onze stepslessen niveau 3.
Wie iets rustiger aan wil doen
met minder ingewikkelde pas-

sen kan bij de andere niveaus
terecht.’’
Move2Fit onderscheidt zich ook
door de Breakdance lessen voor
kinderen vanaf 7 jaar die in Velserbroek zeer populair zijn.
De kleinschaligheid van Move2Fit wordt door de eigenaren als
voordeel beschouwd. ,,We kennen hier iedereen bij naam en
daardoor blijft het gezellig. De
sporters die hier komen waarderen dat.’’
Move2Fit bestaat deze week alweer twee jaar. Daarom is op
zondag 18 september een open
dag van 13.00 tot 18.00 uur,
waarbij iedereen gratis mag
meesporten. Er zijn spetterende
workouts op een groot buitenpodium en in de sportschool. Bovendien zijn er scherp geprijsde
aanbiedingen voor nieuwe leden
die zich op deze dag inschrijven.
Wie gaat sporten bij Move2Fit
kan uit diverse abonnementsvormen of een strippenkaart kiezen. Move2Fit is een kleine maar
fijne sportschool met veel mogelijkheden. Adres: Klompenmakerstraat 17, Velserbroek, 0235374043. Zie ook move2fitvelserbroek.hyves.nl of mail naar
move2fit@live.nl
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Woningbedrijf Velsen
tevreden over festival

Paviljoen
heropend
Velsen-Zuid - Na de wedstrijd
tussen Telstar en Almere City FC
zal het geheel verbouwde paviljoen feestelijk worden heropend.
Een aantal maanden lang zijn vele
vrijwilligers bezig geweest om het
Paviljoen in een geheel nieuw jasje te steken, en het resultaat mag
er wezen! Het paviljoen is jarenlang al de thuisbasis voor een grote groep supporters die hier voor
en na de wedstrijd in alle gezelligheid een hapje en een drankje kunnen nuttigen. De laatste jaren toonde het Paviljoen echter
steeds meer gebreken waarna onder aanvoering van vrijwilligers
Arjen Veenstra en Charice Ridderbos, de samenwerking met de
club en de supportersvereniging
in gang werd gezet. Het resultaat
is een geheel vernieuwd supportershome waar de club en de supporters trots op mogen wezen.

Inloop repetitie
Grace Darling
IJmuiden - Vrouwenshantykoor
Grace Darling is een enthousiaste groep dames die hoofdzakelijk shanty’s zingen. Shanty’s zijn werkliederen die dit koor
ten gehore brengt met gebruik
van choreografie. Elke dinsdag
wordt er gerepeteerd. Het shantykoor heeft nog plaats voor dames in de diverse stemgroepen.En voor de muzikale omlijsting zoekt Grace Darling tevens een vrouwelijke accordeonist. Mocht u geïnteresseerd
zijn dan bent u van harte welkom bij de inlooprepetities op
dinsdag 13, 20 en 27 september
om 19.45 uur in het W.F. Visserhuis, Houtmanstraat 1 te IJmuiden. Voor meer informatie kunt
u kijken op www.gracedarling.nl
of bel met mevrouw Trix Roorda
0630281122/0255-518068.

Klaverjasmarathon
IJmuiden - Zondag 11 september wordt in Café Kamperduin
aan de Bik en Arnoldkade 12
een klaverjasmarathon georganiseerd. Het klaverjassen begint om
10.00 uur, zaal is om 09.00 uur geopend. De kosten bedragen 8,50
euro, dit is inclusief lunch. Meer
informatie: telefoon 0255-534213

Klaverjastoernooi
IJmuiden - Zondag 18 september om 10.30 uur organiseert
klaverjasvereniging Klaversientje
een klaverjastoernooi in Velserduin aan de Scheldestraat 101.
Er worden zes partijen gespeelt.
Er kunnen mooie prijzen gewonnen worden. Opgeven kan via telefoonnummer 0255-5205332

400 km roeien voor
armoedebestrijding
Regio - Een ploeg van zeven
roeiers van Koninklijke Roei en
Zeilvereniging Het Spaarne uit
Haarlem heeft eind augustus 400
km geroeid voor Row4Rights. Zij
roeiden 9100 euro bij elkaar voor
armoedebestrijding in Slowakije
en Hongarije. Hoofdsponsor was
Flynth uit Aalsmeer, Mijdrecht en
Hoofddorp. Zij waren dan ook
shirtsponsor. Maar ook Logica
uit Amsterdam was sponsor. En
verder veel familieleden en alle
roeiers die genoten van de taarten en cake-actie bij Het Spaarne.
De Santpoortse Carmen Hartendorf hoorde in juni bij de roeivereniging van de actie Row4Rights.
Er werden roeiers gezocht voor
de tocht van 400 kilometer over
de Donau tussen Wenen en Boedapest. Vrij snel werd een team
samengesteld dat meteen begon met een aantal trainingen.
Ondertussen werden sponsors
gezocht. Flynth in Aalsmeer, de
werkgever van Carmen, was
meteen enthousiast. Het team
moest 7.000 euro sponsorgeld
bijeen brengen om te kunnen
meedoen. Dus werden familieleden en werkgevers benaderd. En
ook bakten de roeiers vele taarten en cakes die bij Het Spaarne werden verkocht. Uiteindelijk werd het benodigde bedrag
van 7.000 euro zelfs 9100 euro en
nog steeds druppelen bedragen
binnen.

De eerste Row4Rights startte 20
augustus met 19 teams in Wenen. In de boot van Het Spaarne
werd steeds met 5 mensen geroeid, een begeleider en reserveroeier bleven aan wal. Onderweg
werd in tenten gebivakkeerd bij
watersportverenigingen en zelfs
een voetbalclub. Dagelijks werden afstanden van 60 à 70 km
geroeid.
,,De sfeer was heel goed’’, vertelt
Carmen. ,,We hebben elkaar erdoorheen gesleept. Onderweg is
heel wat afgezongen op de Donau. Eerst met het gewone repertoire, maar op het laatst ook
gekke liedjes over muggenbulten en blaren.’’
Op de laatste dag, zaterdag 27
augustus, gingen de 19 teams
in kolonne Boedapest in, langs
het parlementsgebouw en onder
een prachtige brug door. Daar
verwelkomden veel familieleden
en vrienden de vermoeide roeiers. ,,Dat was een prachtig einde
van een zware tocht’’, zegt Carmen, die de roeitocht als heel supermooi beschouwde.
De totale opbrengst van
Row4Rights is maar liefst
133.000 euro en is inmiddels
overgemaakt naar Amnesty Slowakia en EAPN, European Anti Povery Network, waar het zal
worden gebruikt voor de broodnodige armoedebestrijding in
Hongarije en Slowakije. (Karin
Dekkers)

Feestelijke seizoensopening Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De opening
van het nieuwe concertseizoen
in ’t Mosterdzaadje op vrijdag
9 september om 20.00 uur is in
handen van de Londense meesterpianist James Lisney. Op zijn
oorstrelend programma staan
Mendelssohn ,Schubert en Chopin. . Zie ook www.jameslisney.
com.
Op zondag 11 september maakt
men, om 15.00 uur, kennis met
het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. Het kwartet werd in

2010 opgericht door vier bevlogen studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Groot
succes behalen zij door de bundeling van grote kwaliteit en de
programma’s die ze samenstellen. Zie ook www.nieuwamsterdamsklarinetkwartet.nl.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

IJmuiden - Woningbedrijf Velsen was voor de tweede keer
aanwezig op het Havenfestival. Dit jaar presenteerden wij
wederom onze projecten. Ondanks de regen op zaterdag
waren er veel bezoekers. Nieuwe geïnteresseerden en bezoekers die vorig jaar al waren geweest. Ook de Huurdersraad
van Woningbedrijf Velsen en
projectgroep
Oud-IJmuiden,
die hun stand in de tent hadden, zijn positief over de belangstelling.
Er waren bezoekers die interesse hebben om een nieuwe
woning te huren of te kopen.
Anderen vonden het interessant te zien hoe ‘hun’ IJmuiden
de komende jaren gaat veranderen.
Sommige bezoekers die voor
de tweede keer kwamen, vonden het jammer dat er nog
geen plattegronden te zien waren. Zo lijkt het alsof er geen
voortgang is. Achter de scher-

men zijn er veel stappen gezet, maar dat is voor toekomstige huurders en kopers niet
altijd zichtbaar. Volgend jaar
starten wij gelukkig met de
bouw van verschillende projecten: De Golfbreker (Lange
Nieuwstraat), Zeewaarts (Keetberglaan), Hoogeberg (Trompstraat), Sterrenstorm (Planetenweg) en de renovatie van
De Lantaarntjes (Orionweg).
Dan wordt echt duidelijk dat er
wat gaat gebeuren.
De prijsvraag zorgde voor veel
reuring in de tent. Er werd druk
onderling overlegd. Vooral de
foto’s van de Lange Nieuwstraat en De Meteoor aan de
Radarstraat brachten veel
mensen in de problemen. Er
hebben 181 mensen meegedaan aan de prijsvraag. Er waren 91 goede inzendingen.
Daaruit hebben wij een winnaar geloot: de heer G. Freriks
uit IJmuiden. Hij heeft een dinerbon gewonnen.

Vrijdag Telstar-Almere

Poortvliet blikt vooruit
We kunnen heel tevreden terugkijken op de laatste periode
bij Telstar. Allereerst was er natuurlijk de wedstrijd tegen FC
Dordrecht waar wij weer hebben laten zien dat het voetballend bij ons erg goed zit. Ik ben
heel tevreden over het spel wat
wij hebben laten zien en dat wij
de kansen hebben afgemaakt.
Dit is het spel zoals we het willen zien. In Eindhoven lieten wij
dit ook al zien, echter kregen wij
die wedstrijd niet de beloning
die wij hoorde te krijgen. De afgelopen wedstrijd heeft ons heel
veel hoop, en voornamelijk vertrouwen gegeven.
De afgelopen week hebben wij
in de personen van Sheotahul,
Cijtje en Irwin drie goede, multifunctionele versterkingen gekregen. Sheotahul kende bij zowel Willem II als FC Volendam
een goede tijd en maakte veel
indruk. We zijn erg blij dat hij nu
bij ons in de gehele voorhoede
uit de voeten kan. Cijntje heeft
ons laten zien dat hij over heel
veel kwaliteiten beschikt. Net als
Sheotahul is hij ook in de gehele voorhoede beschikbaar. Het
was duidelijk dat wij wat problemen hadden in onze voorhoede
op de vleugels. Met deze nieuwe aanwinsten zijn we hier toch
een stuk sterker geworden. Ook
hebben we in Irwin een prima
speler met een prachtige Liverpool achtergrond. Als rechtsback en middenvelder weet ik
zeker dat hij veel kan en zal toevoegen. Ik heb bij de spelers op
het moment nog niet het gevoel
dat zij helemaal klaar zijn om
volle bak te kunnen gaan in de
wedstrijd. Het feit dat wij de vo-

rige wedstrijd met 3-0 wonnen
geeft natuurlijk wel aan dat wij
niet direct het elftal om hoeven
te gooien. De nieuwe spelers
maken ons completer en hebben afgelopen trainingen wel laten zien dat ze heel goed bij ons
passen.
De wedstrijd tegen Almere is
toch een speciale wedstrijd. Zij
zijn erg goed begonnen en laten zien dat het erg goed mogelijk is om voorin mee te draaien.
Zij zullen met veel vertrouwen
onze kant opkomen. Het is aan
ons om hier met een juist antwoord op te komen. Ik verwacht
een mooie wedstrijd, wij willen de punten hier houden! Onze doelstelling moet ook zijn om
de punten hier te houden en attractief voetbal te laten zien en
daarmee het publiek te vermaken. Wij zullen onze gasten niets
cadeau geven, en met de steun
van het publiek heb ik er alle
vertrouwen in. Tot vrijdag!
Jan Poortvliet
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Canadese veteranen
in Velsen en Overveen
Regio - Op 15 september bezoeken 33 Canadezen, onder
wie negentien militairen van het
Hastings and Prince Edward Regiment (HPER) Santpoort en
IJmuiden. De groep bestaat uit
twee veteranen uit WOII, veteranen uit latere oorlogen en militairen die nog actief dienen. Het
gezelschap arriveert rond 16.30
uur bij het gemeentehuis, waar
de Canadezen worden verwelkomd door burgemeester Franc
Weerwind. Namens de Historische Kring Velsen overhandigt
Weerwind de groep een herdruk van de Special Edition van
het verenigingsmagazineVelisena, dat de Kring in mei 2000 tijdens een bezoek van Canadese
veteranen heeft uitgegeven. Om
17.00 uur leggen de militairen op
Plein 1945 een krans bij het Monument voor de Gevallenen.
Leden van het HPER kwamen
op 8 mei 1945 rond 11.00 uur bij
Santpoort-Noord de gemeentegrens over, waar ze met luid gejuich door een uitzinnige bevolking werden ontvangen. Nederland was toen al enkele dagen
bevrijd, maar een groep Duitse
soldaten van de Kriegsmarine in
IJmuiden weigerden zich over te
geven.
Eerder die dag zijn de militairen
in Kamp Amersfoort in Leusden. In dat Polizeiliches Durchgangslager zijn onder anderen
op 16 april 1944 486 gijzelaars
opgesloten, die op die zondagmorgen tijdens een grote razzia
in Velsen-Noord en Beverwijk
zijn opgepakt.
Rond 14.00 uur komt de groep
aan op de Eerebegraafplaats in
Overveen. Daar vertelt beheerder George ten Hoope iets over
het ontstaan van de dodenakker
en leggen de militairen bloemen

op het graf van Hannie Schaft.
Leden van het HPER waren daar
in de zomer van 1945 betrokken bij het opgraven van de vele stoffelijke overschotten uit de
duinen.
Na Overveen gaan de Canadezen naar Hotel Duin en Kruidberg, waar de officieren van het
HPER destijds ingekwartierd
waren. De manschappen vonden onderdak in huizen aan de
J.T. Cremerlaan, Kruidbergweg,
Kerkweg en de Kerkerinklaan in
Santpoort-Noord.
Een dag eerder zijn de oud-strijders in Holten, waar op de Canadese Begraafplaafplaats een
ceremonie wordt gehouden. Piper Dirk Goudkuil uit het Gelderse Lieren en trompettist Erik
Hartendorf uit Santpoort verlenen daarbij muzikale medewerking. Daarna gaan de Canadezen naar Apeldoorn, waar ze
Paleis Het Loo bezoeken. Het
HPER heeft zware strijd geleverd op de Veluwe en op Het
Loo was destijds het tijdelijk
hoofdkwartier van de Canadezen gevestigd.
De oud-strijders beginnen hun
tocht in Normandië, waar vooral Juno Beach in de belangstelling staat. Op dat strand landden de Canadezen op D-Day,
6 juni 1944. Via België gaat de
groep naar Groesbeek, Arnhem,
Holten, Apeldoorn, Amersfoort,
Overveen, Santpoort, IJmuiden
en Amsterdam.
De Canadezen volgen met hun
trip voor een groot deel het
spoor van hun voorgangers in
1944 en 1945. Dat is ook precies de bedoeling van de reisleiding: de jongere garde laten
zien waar hun regiment gevochten heeft voor de bevrijding van
Europa.

100 jaar
Nieuwe Kerk

Pieter Vemeulen Museum

Schoolklas gezocht om
tentoonstelling te openen
Driehuis - - Donderdag 16 september wordt de spectaculaire
tentoonstelling ‘Nachtbrakers’
geopend in het Pieter Vermeulen Museum. Het museum zorgt
er altijd voor dat tentoonstellingen op originele wijze worden
geopend. Voor de opening van
‘Nachtbrakers’ zal het Pieter Vermeulen Museum worden omgebouwd tot een bioscoop. Alvorens de tentoonstelling open te
stellen voor publiek wordt in de
Pieter Vermeulen Bioscoop de
filmhit ‘Legend of the guardians’
gedraaid.
Deze prachtige fantasiefilm uit
2010 waarin uilen de hoofdrol
spelen, sluit natuurlijk perfect
aan bij de spannende tentoonstelling waarin de Nederlandse
uil centraal staat.
Het museum wil voor deze opening graag een schoolklas uitnodigen. Alle schoolklassen die
voor 9 september een groeps-

bezoek voor de tentoonstelling
‘Nachtbrakers’ boeken, maken
kans om bij de opening aanwezig te zijn. De opening is op vrijdag 16 september van 13.00 uur
tot ongeveer 16.00 uur. De winnende schoolklas krijgt 9 september bericht.
Voor scholen is er een lespakket en een educatief programma ontwikkeld waaronder een
speurtocht. De tentoonstelling is
geschikt voor de groepen 5 tot
en met 8, maar er zal ook voor de
jonge kinderen een eenvoudiger
muizen-speurtocht zijn.
Verder heeft het museum een
leskist over uilen ontwikkeld
voor de groepen 5 tot en met 8
die naast het tentoonstellingsbezoek of los gehuurd kan worden. In de leskist zijn opgezette
uilen, boeken, posters, spellen
en materialen te vinden die te
maken hebben met de verschillende uilensoorten in ons land.

Monumentendagen

Landgoed Beeckestijn
gratis bezoeken

Goede start meiden
VVH/Velserbroek
Velserbroek - Dit seizoen beschikt VVH/Velserbroek ook over een
meidenteam. De MB1 komt uit in de 1ste klasse. In de nieuwe VVHtenue’s zien de meiden er netjes uit. De eerste wedstrijd tegen DEM
B1 werd afgelopen zaterdag met 13-0 gewonnen. Hierbij hebben de
meiden een visitekaartje voor VVH afgegeven en laten zien dat ze tot
veel in staat zijn.

Velsen-Zuid - Het net gerestaureerde monumentale hoofdgebouw van de buitenplaats
Beeckestijn is tijdens de Nationale Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september open voor het publiek. Bezoekers betalen dit weekeinde
geen toegang voor de tentoonstelling; normaal wordt 6 euro
voor een kaartje in rekening gebracht.
Op Beeckestijn is sinds dit voorjaar het Podium voor Tuin- en
LandschapsCultuur gevestigd.
Op de begane grond kan de vaste tentoonstelling ‘De logica van
het Landschap’ over de invloed
van mensen op hun natuurlijke
omgeving worden bekeken. In
een apart zaaltje wordt een dynamische diashow over de geschiedenis van de buitenplaats

vertoond. De oude keuken is nu
een ‘laboratorium’ waar kinderen
zelf een landschap kunnen ontwerpen. In de ruimtes voor tijdelijke exposities vertellen de nieuwe eigenaren van Beeckestijn,
Natuurmonumenten (tuinen) en
Vereniging Hendrick de Keyser
(gebouwen) hoe zij omgaan met
cultureel erfgoed.
De eerste verdieping van het
hoofdgebouw wordt zakelijk gebruikt. Er zijn kantoren gevestigd en er kan worden vergaderd. De Koetshuizen hebben
weer een horecabestemming. In
december wordt in het noordelijk Koetshuis een restaurant geopend. Het zuidelijk Koetshuis
wordt verbouw voor bruiloften &
partijen. Beeckestijn is ook een
trouwlocatie. Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

IJmuiden - De Nederlands Hervormde Gemeente viert in het
weekend van 16 tot en met 18
september 2011 dat haar kerkgebouw 100 jaar geleden is gebouwd. Het unieke aan deze kerk
is dat het een rijksmonument is en
de enige kerk binnen Nederland
die gebouwd is volgens de anglicaanse traditie. Een architect met
de naam Forsyte uit Londen heeft
de tekeningen voor de bouw van
deze kerk voor zijn rekening genomen. Om het jubileum te vieren
is er op vrijdagavond 16 september een concert door het Haarlems Bach Ensemble met solisten. Uitgevoerd worden Cantate 43 van Johann Sebastian Bach
en de Theresien Messe van Joseph Haydn. De aanvang is om
20.15 uur. De toegang is gratis,
aan het eind zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Zaterdag 17 september staat in het teken van het ‘gemeente zijn’ vroeger en nu. De kinderen van de gemeente hebben een rondvaart,
waar flessenpost in de zee wordt
gegooid en als ze terug zijn een
spannende ballonnenwedstrijd.
’s-Middags vindt er om 14.00 uur
een reunie plaats van oud gemeente-leden en de huidige. Tijdens deze reünie zal er een tentoonstelling geopend worden over
‘100 jaar Nieuwe Kerk’ en het eerste exemplaar van het jubileumboek zal worden uitgereikt. Men
gebruikt gezamenlijk een maaltijd en als afsluiting van deze dag
vindt er een Vesper plaats onder
leiding van ds. L.P.J. van Bruggen met muzikale medewerking
van het koor Immanuel. De vesper vangt aan om 19.30 uur. Zondag 18 september vindt ’s-middags om 15.00 uur de herdenkingsdienst plaats. Voorganger zal
zijn ds. L.P.J. van Bruggen en muzikale medewerking zal worden
verleend door de Cantorij van de
Nieuwe kerk. Woensdag 21 september is er een orgelconcert van
de organisten die aan de kerk verbonden zijn geweest en de huidige organisten. Hierover volgende
week meer in deze krant.

Fietsexcursie
Spaarnwoude
Spaarndam - Dinsdag 13 september organiseert IVN Zuid-Kennemerland een boeiende fietsexcursie ‘Het landschap als geschiedenisboek’ dwars door het recreatiegebied Spaarnwoude. Een afwisselende fietstocht met veel geschiedenis en rijke historie door
het hele recreatiegebied Spaarnwoude. Start om 18.00 uur vanaf de Spaarndammerdijk bij het
standbeeld van Hansje Brinkers
in Spaarndam. Deelname is gratis.
Aanmelden vooraf bij Cora Miltenburg, 023-5379490. Zorg voor
goede schoenen en zo mogelijk
een verrekijker. Deze tocht is niet
geschikt voor kinderen. Zie ook
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
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Benauwde overwinning
voor voetballers VSV
Velserbroek - Na een redelijk
voorspoedig verlopen voorbereiding moest voor het ‘echie’ worden aangetreden op sportpark de
Hofgeest. VSV 2 gaf ’s morgens
het verkeerde voorbeeld door onnodig met 1-2 te verliezen van
Kolping Boys 2. Een aantal spelers
gaf aan niet helemaal te beseffen
wat selectievoetbal inhoudt door
doodleuk bij de eerste wedstrijd
te laat te komen. Niet erg slim als
er sprake is van een brede gelijkwaardige selectie. Typisch een
gevalletje van eigen glazen ingooien.
VSV 1 was dus gewaarschuwd.
In de beginfase kreeg VSV maar
moeilijk grip op Uitgeest. Vooral de steeds inschuivende vleugelverdedigers en de veel diepgaande middenvelders zorgden
voor grote problemen bij de Velserbroekers. Gelukkig waren de
centrale verdedigers Simsek en
debutant Faassen wel in goeden doen want anders had er na
een kwartier wel eens een andere
score dan 0-0 als tussenstand op
het denkbeeldige scorebord kunnen staan.
Vrij onverwacht werd het 1-0 door
de zeer verdienstelijk spelende
Jorian Faassen. Hij stoomde van
achter uit op over de as van het
veld en scoorde met medewerking van de vijandelijke doelman
het openingsdoelpunt van deze
competitie. Kort daarna leek Jasper Post uit de draai de 2-0 te maken maar zijn schot ging rakelings
voorlangs. Toch werd het niet onverdiend 1-1. Doelman Cusell

raakte verstrikt in kluwen spelers
voor hem en via een paar klutssituaties belandde de bal tenslotte
in het doel. Hierna ging de partij
gelijk op en leek El Kandousi vlak
voor de pauze de 2-1 te maken.
Zijn directe tegenstander scheurde bij zijn verdedigende actie vermoedelijk zijn kruisband af en
Kandousi leek eenvoudig te scoren maar hij schoot jammerlijk
naast. Vlak na de blessureonderbreking leek wederom Kandousi
de 2-1 te maken maar nu schoot
de kwikzilverachtige linksbuiten
over. VSV kreeg meer en meer
grip op de partij zonder echt gevaarlijk te worden. Even leek het
nog verkeerd af te lopen voor de
Rood-Witten, maar Cusell redde
in een één op één duel met de tegenstander. Zo verzoende iedereen zich al met een remise tot de
85ste minuut. Robert Wijdoogen speelde de bal hoog voor het
doel en de verder onzichtbare
Post kopte de 2-1 binnen. Groot
was de ontlading bij alle spelers, Post werd bedolven onder
een menselijke berg van spelers
en het was wonderlijk dat hij uiteindelijk ongehavend onder deze
berg vandaan kwam. VSV 1 zette
zo de door C1, B1 en A1 ingezette tendens voort, alle eerste teams
wisten met één doelpunt verschil
hun eerste wedstrijd te winnen.
Dit was dus een mooi openingsweekend en hopelijk volgen er
meer van dit soort weekenden.
Volgende week weer een totaal
andere tegenstander namelijk Zilvermeeuwen uit Zaandam.

Start cursus
aangepast
dansen

SC Santpoort weer van
start in het Polderhuis
Velserbroek - Volgende week
dinsdag starten de schaakcompetitie 2011-2012 en de lessen
weer in het Polderhuis in Velserbroek.
Jeugd en volwassenen die belangstelling hebben om mee te
doen kunnen zich opgeven via
de site www.schaakclubsantpoort.nl of via 06-25206073.
Voor de jeugd wordt er in elke
leeftijd categorie les gegeven
vanaf stap 1 tot 5+. Voor de senioren is er ook de mogelijkheid
om les te krijgen van IM Job
Delemare. U hoeft hier niet speciaal lid voor te zijn bij SC Santpoort, wel staat er een kostenvergoeding tegenover. SC Santpoort neemt in de schaakwereld
een steeds grotere plaats in,
het eerste van Santpoort heeft
nog nooit zo hoog gespeeld,
3de klas KNSB met een ge-

middelde rating van ruim 2000.
Zij gaan met IM Piet Peelen in
de gelederen en Peter de Roode als teamleider een gooi doen
naar het kampioenschap, verleden jaar werden zij knap tweede. Verder komt het 2de uit
in de 1ste klas, het 3de in de
tweede klas, het 4de in de derde klas en het 5de in de vierde
klas! Dus zowel voor de prestatieschaker als de huis-, tuin- en
clubschaker is er bij Santpoort
plaats. Naast de senioren heeft
Santpoort een geweldig sterke
jeugdafdeling die grossieren in
prijzen en uitkomen op NK
EK en zelf WK. De jeugd krijgt
les van gediplomeerde schaakmeesters, het blijkt toch dat
winnen de beste stimulans is
om er in door te gaan.
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl

Wie wordt Hippisch
Kampioen 2011

Zaalvolleybalclinic
Velserbroek - Onder de bezielende leiding van Jochem de
Gruijter zal donderdag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur
weer een clinic worden gegeven
voor alle stratenteams die mee
gaan doen op 8 oktober a.s. aan
het achtste HHI Metaalwerken
damesstraten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek.
Jochem de Gruijter (foto) komt
in ieder geval met Wouter Stolz
(Eredivisie ex Martinus en Nesselande) Hanneke Nijhuis (Eredivisie Taurus dames 1) en
Alexander van de Kooi (Inter

Rijswijk, NVC) de clinic verzorgen. De organisatie hoopt dat
deze clinic de teams weer helpt
bij de voorbereidingen op het
toernooi. Daarnaast zal de clinic
worden gehouden in de geest
van het toernooi, waar sportiviteit en gezelligheid erg belangrijk zijn. Na afloop van de clinic
zal in de kantine de inmiddels
bekende verloting plaatsvinden
als dank voor de komst van alle volleyballende vrouwen uit de
straten uit Velserbroek. De sponsors zullen weer mooie prijzen
beschikbaar stellen.

Velserbroek - Het hippischweekend van de Hofgeestruiters wordt dit jaar
voor de zesde keer georganiseerd op het terrein aan ’t Speijk in Velserbroek. Het weekend vindt plaats op zaterdag
17 en zondag 18 september.
Op zaterdag 17 september is
de start van de dressuur. Onervaren ruiters of jonge paarden kunnen starten in de klasse A. Ook kan er gestart worden in de klassen B tot en met
M2. Aan het eind van de middag is er voor de prijs uitreiking
een dressuurclinic van Bobby Jo met haar pony Wibiënto.
Bobby start in de klasse Z en is
lid van de Hofgeestruiters. Iedereen is welkom om bij deze
clinic te komen kijken.
Zondag 18 september start de
ochtend met springen. De parcoursen starten op de hoogte van 20-40 cm oplopend tot
en met 100 cm. Een belangrijke strijd waarin ruiter en paard
zich kwalificeren voor het kampioenslint is het laatste onderdeel, de cross. De cross wordt
uitgezet in recreatiegebied

Spaarnwoude.
De verschillende landelijke
hindernissen en de waterbak
zijn goed te rijden voor ieder
die tot 50 cm kan springen. Wil
je Hippisch Kampioen worden?
Neem dan deel aan de drie onderdelen van het weekend. Natuurlijk is het ook mogelijk om
alleen dressuur of springen
mee te doen. Vele sponsoren
uit de omgeving hebben al leuke prijzen toegezegd. Zie ook
www.hofgeestruiters.nl.

Velserbroek - Op woensdag 7
september start sport- en danscentrum Oyama in Velserbroek
met een cursus aangepast dansen voor kinderen met een verstandelijke beperking. De cursus is op woensdagmiddag van
17.00 tot 17.45 uur en duurt in eerste instantie 12 weken. De dansles is bedoeld voor kinderen van
7 tot en met 11 jaar. De kosten
voor 12 weken bedragen 46 euro. De danslessen zijn gericht op
het plezier in bewegen op muziek, het werken aan de motoriek en de conditie. Voldoende lichaamsbeweging voor kinderen
met een verstandelijke beperking is belangrijk. Dansen stimuleert de motorische, muzikale en
sociale vaardigheden. Om de kinderen voldoende individuele aandacht te geven, wordt groep beperkt tot maximaal 10 kinderen.
Tijdens de danslessen worden
de basispassen geleerd op leuke aansprekende muziek in een
zaal met spiegels. De lessen duren 45 minuten. Niet té lang, om
de aandacht van de groep vast te
kunnen houden. Nelleke Suk, instructrice bij Oyama, verzorgt de
lessen. Zij vindt het belangrijk dat
er ook voor kinderen met een verstandelijke beperking een mogelijkheid is om zich lekker te kunnen uitleven op muziek. Zij miste
in Velserbroek en omgeving aanbod op het gebied van dans voor
deze kinderen. Ze is er van overtuigd dat daar wel behoefte aan is
en nam daarom het initiatief om
deze lessen bij Oyama te introduceren. Voor meer informatie over
aangepast dansen of voor aanmelding kunt u een e-mail sturen
naar: oyama@worldonline.nl

Politie adviseert
voorzichtig
te zijn
Velsen - De politie wil bewoners
van Velsen adviseren om op hun
hoede te zijn wanneer zij benaderd worden door klusjesmannen, dakreparateurs of schoonmaakbedrijven aan de deur. Met
regelmaat worden er brieven bezorgd bij bewoners van bedrijven die aankondigen dat ze binnenkort aan de deur hun diensten
aan komen bieden. Ook wordt er
door mensen aangebeld met een
gelikt verhaal over de aan te bieden diensten Hier kan niets mis
mee zijn, maar de politie heeft in
het verleden met regelmaat meldingen ontvangen van mensen die
de dupe zijn geworden door opdringerige klusjesmannen of bedrijven die extreem hoge bedragen vroegen voor hun geleverde werk. Mocht u toch in een onprettige situatie zijn beland, dan
kunt u altijd contact opnemen met
uw wijkagent door te bellen met
0900-8844.
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Expositie in
de Poorterzaal

Start verkoop 10 september

Heerlijk wonen in
Het Schuttersstuk
Regio - Op het terrein waar
vroeger de St. Adalbertusschool
stond, wordt nu Het Schuttersstuk gerealiseerd. Acht eengezinswoningen (koop) en achttien appartementen, waarvan
zes koopappartementen, worden
gebouwd. Het woonplan kent
een carrévormige opzet rondom een sfeervolle binnentuin.
Het wordt een eigentijds stukje
Spaarndam, waar de historie van
het dorp nog altijd voelbaar is. In
Spaarndam krijg je het beste van
twee werelden: de rust van het
dorpsleven met het bruisende
stadsleven van Amsterdam en
Haarlem om de hoek!
Spaardam heeft een bijzondere band met kunstschilder Frans
Hals, hij is hier met zijn vrouw
Lysbeth getrouwd. Het project
is daarom vernoemd naar zijn
bekendste werken: de Schuttersstukken. In het project Het
Schuttersstuk is ruimte voor iedereen die van gezellig en comfortabel wonen houdt. Er bevinden zich een basisschool en diverse speelplaatsen voor kinderen. Voorzieningen als een supermarkt, bank en huisarts zijn
op loopafstand. Ook zijn er diverse restaurants en sportverenigingen in de buurt. Kortom,

Het Schuttersstuk is een heerlijke plek voor jong en oud!
Het Schutterstuk ligt aan de
Claes van Kietenstraat in Spaarndam-Oost, het nieuwere gedeelte van Spaarndam. De gunstige ligging nabij een aantal grote
rijkswegen (A9, A200) zorgt voor
een snelle verbinding naar steden als Haarlem en Amsterdam.
Ook het openbaar vervoer is prima geregeld in Spaarndam.
Deze week is de website van Het
Schuttersstuk live gegaan: www.
schuttersstuk.nl Op deze website
kunt u informatie en plattegronden vinden over de eengezinswoningen, de appartementen en
de omgeving. Als u op de hoogte
wil blijven van het project kunt u
zich hier ook inschrijven voor de
nieuwsbrief.
Laat je inspireren en kom zaterdag 10 september tussen 11.00
en 14.00 uur langs bij de start
verkoop! Medewerkers van Ymere en makelaars zijn aanwezig
om het bouwplan toe te lichten. Ook kunnen zij u alles vertellen over een speciale aanbieding voor de snelle beslissers: de snelle koperskorting. De
start verkoop vindt plaats in het
Dorpshuis Spaarndam, Ringweg
36 in Spaarndam.

Bridgevereniging Velsen
plaats voor nieuwe leden

Santpoort-Zuid - Van 5 september tot 8 oktober zijn in de
Poorterszaal van ’t Brederode
Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 211 schilderijen te bezichtigen van Marijke Hagen. Al
vanaf haar jeugd was zij gefascineerd door tekenen en schilderen. Het is dus geen wonder dat
zij, na haar loopbaan in het organisatie- en advieswerk, zich hierop is gaan toeleggen. Zij houdt
zich zowel met het fijnschilderen
bezig als met impressionistisch
werk. De onderwerpen zijn veelal realistische stillevens, meestal bescheiden van formaat. Volgens de traditie van eeuwenoude schildertechniek werkt Hagen op een houten paneel. Haar
impressionistisch werk wordt in
beginsel op locatie en later in
haar atelier gemaakt. Ze streeft
naar de kunst van het weglaten;
een stijl die haar dwingt niet in
detail te treden. Bezichtigingstijden zijn op maandag en dinsdag
van 13.30 tot 15.30 uur of op afspraak via telefoonnummer 0235381999.

Nieuws uit de huizen De Spil D
buur t

Santpoort-Noord - Dinsdagavond 30 augustus werd het zomertoernooi van Bridgevereniging Velsen weer feestelijk afgesloten met een einddrive. Zoals ieder jaar waren er opnieuw
aantrekkelijk prijzen te winnen,
getuige de bijgaande foto van
de prijzentafel. De diverse winnaars in zowel de A-, de B- als
de C-lijn gingen dan ook blij verrast met een leuke attentie naar
huis. Aan het slot van de avond
sprak voorzitter Gerard Schutte
een dankwoord uit in de richting
van de clubleden die zich ook dit
jaar weer ingespannen hadden
het zomertoernooi tot een succes te maken.
Bovendien kon hij mededelen

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur
Nieuws voor
de schoter?

dat enkele gast-thuisbridgers
de sfeer zo prettig vonden dat
zij besloten lid van Bridgevereniging Velsen te worden. De voorzitter dankte hen voor hun enthousiasme en nodigde diegenen van de aanwezigen die tot
nu toe geaarzeld hadden uit, om
zich bij hen aan te sluiten. Er is
in deze zaal nog plaats genoeg
voor een tiental extra clubleden.
De vereniging nodigt ook andere thuisbridgers uit om eens
een kijkje te komen nemen. Men
speelt op dinsdagavond in de recreatiezaal van Velserhooft aan
de Valckenhoeflaan te Santpoort-Noord.
Inschrijvingstijd
tussen 19.00 en 19.30 uur. U bent
van harte welkom.

Geen krant gehad?

Dae rsDwgger B
li

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

G

B
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Telstar verwelkomt
drie nieuwe spelers

Uit den Vreemde
1 jaar in Santpoort
Santpoort-Noord - Het is al
weer een jaar geleden dat Uit
den Vreemde in de Hoofdstraat
in Santpoort-Noord haar deuren
opende.
Inmiddels hebben al vele Santpoorters Uit den Vreemde ontdekt als een ideale kadowinkel, maar ook klanten uit Velserbroek, IJmuiden en Haarlem
weten de winkel te vinden.
De kracht van de winkels van Uit
den Vreemde is het enorme assortiment en de vriendelijke prijzen. Uit den Vreemde heeft de
grootste collectie boeddhabeelden van Nederland, een enorme
sortering wierook, klankschalen, mineralen, Tibetaanse en
Oosterse Kunst. Daarnaast verkopen zij bijvoorbeeld ook: kussenslopen, kleden, sjaals, bijou,
tassen en niet te vergeten een
enorme collectie zilveren sieraden.

Uit den Vreemde in de Kruisstraat 20 te Haarlem is ook een
aanrader. Deze winkel is een
stuk kleiner, maar de bezoekers
wanen zich daar in de schatkamers van Azië.
Uit den Vreemde exploiteert ook
Onze Bovenkamer, een yoga,vergader-, cursus- en expositieruimte. Deze prachtige ruimte
ligt boven Uit den Vreemde in de
Hoofdstraat. Deze ruimte is per
dagdeel te huur. Op 7 november a.s. start hier Yogacentrum
Santpoort. Zie ook www.onzebovenkamer.nl.
Uit den Vreemde bedient niet alleen de particuliere markt, maar
ook de zakelijke markt. Uit den
Vreemde behoort tot de grootste wierook- en new age-groothandels van Nederland en is gevestigd aan de Hoofdstraat 172B
te Santpoort. Zie ook www.uitdenvreemde.com.

Koel/vriescombinatie
voor Nico Waasdorp
IJmuiden - Zeevishandel N.
Waasdorp heeft een nieuwe
Renault Master koel/vrieswagen in gebruik genomen. Deze
zal ingezet worden voor het vervoer naar weekmarkten, de partyservice en het leveren aan horeca. De laadruimte bestaat uit twee
compartimenten en biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd te koelen en te vriezen.
Het gecontroleerd vervoeren en
afleveren op de wettelijke temperatuur aan de klanten is een uitdaging op zich. De ideale aflevertemperatuur van verse vis is onder de 7°C. Voor diepvriesproducten is dit onder de -18°C. ,,Dit
is nog nergens werkelijk haalbaar gebleken, wij zijn de eerste
die dat wel kunnen’’, vertelt Nico Waasdorp. De nachtkoeling is
ideaal voor markten maar ook bij
het voorladen en voorkoelen van
de laadruimte. Hierdoor wordt het
logistieke gekoelde proces niet
onderbroken en blijven de producten op de gewenste temperatuur, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het wagenpark telt nog een aantal koelwagens geleverd door
Zonneveld Bedrijfswagens. Alle
voertuigen voldoen aan de HACCP-norm. De laatste aanwinst
heeft een EURO 5 motor met
roetfilter en draagt zo bij aan de
duurzame bedrijfsvoering.
Met name de vissector kent grote
pieken. ,,Optimale inzetbaarheid
is op zo’n moment cruciaal, dynamische bedrijven zoals Waasdorp zijn dan bij ons aan het juiste
adres’’, aldus Piet Braam van Zonneveld Bedrijfswagens.

Velsen - Cerilio Cijntje, Gerson
Sheotahul en Steven Irwin zullen zich per direct bij Telstar aansluiten. Cijntje maakt transfervrij
de overstap van Willem II naar de
Witte Leeuwen net als Sheotahul
die voor een jaar gehuurd zal worden. Steven Irwin zat zonder contract zat nadat Liverpool zijn contract niet verlengde.
Cijntje was eerder actief in de
jeugd van ADO’20, Ajax en Telstar.
Ook was hij actief voor het nationale team onder 15 – 16 – 17 en
18. maakte hij de overstap naar
Willem II, echter besloot hij dat
hij graag dichter bij huis zou willen voetballen. Telstar greep haar
kans en bood Cijntje aan om als
amateur aan de slag te gaan bij
Telstar. Het komende seizoen zal
hij de kans krijgen een contract te
verdienen.
Steven Irwin was voorheen actief
in het tweede elftal van het Engel-

se Liverpool. In dit elftal was hij
aanvoerder en won hij onder meer
een FA Cup. Ook nam hij een aantal keer deel aan trainingskampen
van het eerste elftal, echter maakte hij nog geen speelminuten in
het eerste elftal. Vorige week dook
de Engelsman op bij Telstar waar
hij tijdens de trainingen en de oefenwedstrijd tussen Telstar en Magreb’90 een goede indruk achter liet op de technische staf. Irwin tekent bij Telstar een contract voor één seizoen met een optie voor nog een seizoen. Gerson
Sheotahul kwam in de jeugd uit
voor RKSV DCG en AFC alvorens
hij naar FC Volendam verkaste. In
het seizoen 2006/2007 maakte de
24 jarige aanvaller zijn debuut in
het ‘andere oranje’. Na vier seizoen
maakte hij de overstap naar Willem II waar hij sinds het seizoen
2009/2010 37 keer uitkwam voor
de tricolores.

OIG/IHD steekt verkoopwinkel in nieuw jasje
IJmuiden - De Stichting OIG/
IHD heeft de winkel aan de Industriestraat 66 in IJmuiden inwendig een totale opknapbeurt
gegeven. Dit bekende verkooppunt is nu weer aangepast aan
de wensen en eisen van de huidige tijd. Er is een nieuw plafond
geplaatst, de verlichting is aangepast en uitgebreid met nieuwe
lichtbakken en de elektrische installatie is vernieuwd. In het achterste gedeelte van het pand is de
vloer vernieuwd en voorzien van
een keurig groen tapijtje.
Jan Bleeker, één van de 100 vrijwilligers, laat trots de vernieuwde binnenruimtes zien en vertelt:
,, Om aan de huidige veiligheidseisen te voldoen hebben we van
de brandweer bijvoorbeeld ook
noodverlichting moeten laten
aanleggen. En om de kleding wat
klantvriendelijker te kunnen laten
zien hebben we groot aantal kledingrekken op de kop weten te
tikken, zodat we alles nu op hangertjes in deze rekken kunnen
ophangen. En langs de muren
hebben we wandplanken aangebracht zodat we onze andere ver-

koopartikelen fatsoenlijk kunnen
uitstallen. Woensdag, 7 september, was de eerste verkoopdag in
het vernieuwde onderkomen en
konden belangstellenden, ’s ochtends tussen negen en twaalf uur,
weer terecht om te kijken of er
iets van hun gading bij is. Daarna is de winkel weer elke woensdagochtend geopend. Gebruikte kleding is voor een heel vriendelijk prijsje te koop. Zo kost een
paar schoenen 3 euro, een broek
2,5 euro en een 2-persoons dekbedhoes mag voor 3 euro mee
naar huis. Maar ook hanglampen,
speelgoed, bankstellen en dergelijke zijn in de winkel voorhanden.
De opbrengst wordt gebruikt
voor het bieden van aangepast
vervoer, met zeven eigen busjes, voor mensen met een beperking. Maar ook organiseert OIG/
IHD voor deze doelgroep ontspanningsactiviteiten zoals soosavonden, handwerken en zwemmen. Maar ook wordt er een jaarlijkse vakantieweek voor gehandicapten georganiseerd alsmede
een jaarlijkse uitgaansdag en een
feestmiddag. (Joop Waijenberg)

Open dag in
dorpshuis
De Driehoek
Driehuis - Aan het begin van
het seizoen presenteren wij op
zaterdag 10 september het nieuwe aanbod. Bij dit nieuwe aanbod zijn weer veel bekende cursussen zoals: Meer Bewegen
voor Ouderen, De Eettafel, Franse Conversatieles, Schilderles
en Koersballen. Een totaaloverzicht van het aanbod staat in het
programmaboekje van Stichting
Welzijn Velsen. Alle bestaande
clubs kunnen nieuwe leden gebruiken dus maak van de gelegenheid gebruik om in te schrijven. Ook zijn er nieuwe activiteiten zoals: De Wandelclub, Fit &
Fun, Techniek/Creatief voor Kinderen (met autisme), Tai Chi/meditatie voor volwassenen en Wushu (zelfverdediging voor kinderen). De Verbinding presenteert
zich met heerlijke hapjes en er is
een workshop ‘Zelf papier maken’. In de middag treden op: het
Smartlappenkoor, Plug Inn en
De Gasten van de Waard. Kortom een zeer kleurrijke dag met
voor elk wat wils. Vanaf 10.00 uur
is iedereen van harte welkom in
dorpshuis De Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a, telefoon 0255520850.

Jopenfestival
Regio - Op het Nieuwe Kerksplein vindt zondag 11 september
van 10.30 tot 18.00 uur het Jopenfestival plaats. Iedereen is van
harte uitgenodigd om de nostalgische tijden te herbeleven en te genieten van robuuste hoogstaande
culinaire versnaperingen, spectaculaire acts met een dikke knipoog naar de middeleeuwen en authentieke ambachtslui waarbij ook
de jongere generatie wordt uitgenodigd om deze ambachten uit te
oefenen. Natuurlijk kan dit alles
onder het genot van de Jopen bieren. Na afloop van het festival kan
men met het middeleeuws gezelschap Monnickendam massaal
meelopen naar de Jopenkerk voor
een authentiek Bourgondisch diner. Deelname kost 25 euro. Wilt
u verzekerd zijn van een plek? Email naar: evenementen@jopenbier.nl of bel 023-5334114.
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 14 september bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de
Lange Nieuwstraat 469. De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord
staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en uitleg gegeven over
de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke
steunzool, die vaak hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert de
spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit
voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten zijn enthousi-

ast over de Vibrionveer. De stand
van de voet en de holling van de
voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund
en de voet kan weer op natuurlijke wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden
krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De
Fusegold Vibrionveer heeft een
handzaam formaat en past in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken.
Leemans is telefonisch beschikbaar op telefoonnummer 0255511117. Zie ook www.schoes2fit.
nl.

Winterlessen bij
SnowPlanet vervroegd
Velsen-Zuid - Nog voor het
winterseizoen kan de jeugd bij
SnowPlanet alweer beginnen
met wintersportlessen. Op zaterdag 10 september begint de eerste cyclus ski- en snowboardlessen voor de jeugd tot 16 jaar.
Met een vroege start kunnen u
en uw kinderen straks optimaal
genieten van de vaak te korte tijd
op uw wintersportbestemming.
Door in september te starten vermijdt u het hoogseizoen
van SnowPlanet en daarmee de
grootste drukte op de piste. Bij
SnowPlanet worden groepen ingedeeld op niveau en leeftijd,
waardoor het beste naar boven
wordt gehaald. De lessen worden aangeboden door professionele ski- en snowboardinstructeurs met een Anwärter-opleiding.
De eerste cursussen van het
seizoen zijn extra voordelig geprijsd. U betaalt voor deze cursus
100 euro (exclusief borg voor de

lespas). Ook voor de jeugd boven 16 jaar en volwassenen is dit
weekend de prijs voor de lessen
gunstig. Boek op 10 of 11 september uw lessen voor het najaar en ontvang 10 euro vroegboekkorting.
SnowPlanet is de ‘coolste’ indoor sneeuwpiste met echte
sneeuw. SnowPlanet heeft twee
pistes. Een lange piste van 230
meter en een beginnerspiste van
100 meter. Daarnaast beschikt
SnowPlanet over een grand café, een grill- en fonduezaal, een
à-la-carterestaurant, een aprèsski café, twee vergaderzalen en
twee feestzalen. Naast vrij skiën,
snowboarden en (privé)lessen
biedt SnowPlanet ruime mogelijkheden voor feesten en (maatwerk-) partijen voor de zakelijke
en particuliere markt. SnowPlanet is zeven dagen per week geopend en ligt in het recreatiegebied Spaarnwoude, tussen Haarlem en Amsterdam.

“ Volledige
toewijding.
Daar draait
het om bij
een uitvaart.”
Els Kuenen, Uitvaartleider

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN

Velserweg 18, BEVERWIJK

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 10 september wordt van 09.00 tot 16.00 uur
een gezellige rommelmarkt gehouden met veel kramen die vol
liggen met van alles en nog wat.
Wie ook zijn overtollige spullen
wilt verkopen kan een kraam huren via telefoonnummer 0255533233 of 06-10475023.

Nieuw: Huisdierentaxi
Regio - Jimme en Cynthia Pot
zijn begonnen met een huisdierentaxi. Cynthia werkt parttime
als dokterassistente en Jimme
mag om gezondheidsredenen
niet meer werken. Het stel - getrouwd, twee kinderen en veel
huisdieren - fokt Franse bulldogs. Jimme kwam op het idee
om een huisdierentaxi te beginnen. Aanleiding was de brand in
het Dier Medisch Centrum in Beverwijk.
Deze locatie was tijdelijk buiten
gebruik en er werden tijdelijk
geen operaties gedaan. De mensen moesten met hun huisdier
naar Velserbroek. Jimme bood
spontaan zijn hulp aan voor deze
ritjes en zo is de huisdierentaxi

ontstaan. Jimme rijdt het meeste, maar Cynthia staat hem bij
waar nodig.
De huisdierentaxi is bedoeld
voor mensen die met hun huisdier op pad moeten of willen en
geen vervoer hebben. Dat kan
zijn voor een bezoek aan de dierenarts, bezoek aan familie (een
‘normale’ taxi accepteert vaak
geen huisdieren) of het vervoer
van huisdieren (met hun baasje)
naar dierenziekenhuizen.
De huisdierentaxi is niet bedoeld
voor het werk wat bij de dierenambulance hoort, zoals het vervoeren/ophalen van aangereden dieren en vermiste/gevonden (huis)dieren. Zie ook www.
hfdefransebulldog.nl.

Proeflessen Jiu Jitsu
Santpoort-Zuid - Dit schooljaar start Dschen Dui aan de
Wüstelaan 79 met Jeugd Jiu Jitsu op de maandagmiddag. Op
12 en 19 september van 16.30 tot
17.30 uur kunnen kinderen hier
terecht voor een gratis proefles
Jeugd Jiu Jitsu.
Opgeven is niet nodig, jongens
en meisjes van 7 tot en met 12
jaar kunnen zo meedoen. Om je
vrij te kunnen bewegen is makkelijk zittende (sport)kleding gewenst en je hoeft geen schoenen
of sokken aan op de mat.
Jeugd Jiu Jitsu is een zelfverdedigingssport. Je leert je weren
tegen alle mogelijke aan-vallen,
zoals schoppen, slaan en vastpakken. Het lijkt zowel op Karate als op Judo, die dan ook beide uit het Jiu Jitsu voortkomen.
De nadruk ligt op verdedigen en

niet op aanvallen. Het is dan ook
geen agressieve sport. Tijdens
de lessen jeugd Jiu Jitsu worden
bepaalde fysiek gevaarlijkere
technieken zoals rugworpen en
rugklemmen weggelaten. Er blijven echter genoeg technieken
over die kinderen makkelijk en
zonder gevaar kunnen uitvoeren.
Over die kinderen makkelijk en
zonder gevaar kunnen uitvoeren.
Oorspronkelijk was Jiu Jitsu de
verdedigingskunst van de Japanse Samoerai (ridders) en is
erop gebaseerd de kracht van de
tegenstander te gebruiken om
die te verslaan.
Jiu Jitsu ontwikkelt je reflexen en
doorzettingsvermogen, geeft je
moed en zelfvertrouwen, verbetert je conditie en lenigheid en is
vooral gewoon leuk om te doen.
Zie ook www.dschendui.nl.

Alzheimer
Café over
rol huisarts
IJmuiden - Dinsdag 13 september is er weer Alzheimer Café in
IJmuiden, het onderwerp deze
avond is: ‘Wat kan mijn huisarts
betekenen?’
De huisarts speelt normaal gesproken een belangrijke rol wanneer men zich zorgen maakt om
de vergeetachtigheid van een
naaste. Is er sprake van gewone
vergeetachtigheid of is er méér
aan de hand? Dit is één van de
vragen die huisartsen vaak gesteld krijgen. De huisarts is vaak
een vertrouwd persoon, zeker als
men deze langer kent. Gespreksleider Ada Schuurman heeft deze avond de heer Cuvelier, huisarts in IJmuiden aan tafel.
Wie wil komen, maar géén vervoer heeft of wie om privé redenen liever niet met familie of
vrienden komt, kan contact opnemen voor een anonieme oplossing via telefoonnummer 0629507734.
Het Alzheimer Café is in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16
in IJmuiden. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma
start om 19.30 uur. Het programma wordt één week voor het volgende Alzheimer Café in de lokale kranten gepubliceerd en is
tevens beschikbaar op de website: www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland
Iedereen is welkom: mensen
met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden en buren. Wie nog nooit eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken.
De toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden deze
geïnterviewd door de vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er
gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis
eens rustig na te lezen.
Meer informatie? Werkgroep
Alzheimer Café is overdag bereikbaar onder telefoonnummer
06-33631872.

pagina 26

8 september 2011

Open Monumentendagen

Engelmunduskerk in
Velsen-Zuid ook open
Velsen-Zuid - De Engelmunduskerk te Velsen-Zuid (Oude Dorp
Velsen) zal tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10
en zondag 11 september ook de
deuren openen en voor belangstellenden te bezichtigen zijn.
De kerk is beide dagen open van
13.00 tot 16.00 uur. Het adres is
Kerkplein 1, 1981 BH VelsenZuid. Het thema van de 25ste
Open Monumentendag is Nieuw
gebruik - Oud gebouw en gaat
over herbestemming en aandacht
voor behoud, maar ook voor ontwikkeling en een nieuwe vorm.
Na de laatste restauratie in
2002/2003 voldoet het interieur
van de kerk aan moderne eisen.
Dit betekent dat de Engelmunduskerk met de aangrenzende
Goede Herderzaal nu ook uitermate geschikt is voor nieuw multifunctioneel gebruik, zoals lezingen en presentaties, concerten en exposities. De kerk is ook
een officieel aangewezen locatie

voor de voltrekking van een burgerlijk huwelijk. Dit nieuwe multifunctionele gebruik levert tevens
een bijdrage aan de instandhouding van deze uit de 12de eeuw
stammende kerk en sluit goed
aan bij het thema van de 25ste
Open Monumentendag. Tijdens
de Open Monumentendagen is
ook het prachtige drieluik Kostbaarder dan Zuiver Goud te zien.
Met dit drieluik (3 x 100 x 120 cm)
werd de Haarlemse schilder Willem Schouten genomineerd voor
de Vermeulen Brauckman Kunstprijs 2010. Het werk was te zien in
het museum Catharijneconvent in
Utrecht. Het thema voor de wedstrijd was een bijbeltekst uit het
boek Job 28:19 : Wat is kostbaarder dan zuiver goud?
Voor dit werk maakte de schilder onder meer gebruik van de
prachtige bijbels in de vitrinekast van de Engelmunduskerk
en de rijk versierde omslag van
de Lebuïnuscodex uit het muse-

um Catharijneconvent in Utrecht.
Zijn atelier bevindt zich in het
Raadhuis voor de Kunst in Velsen-Zuid. Speciale aandacht
word dit keer ook gegeven aan
de in de kerk aanwezige zeer bijzondere grafsteen (238 x 192 cm)
van Willem van Brederode (gestorven 1285) en zijn vrouw Hildegonde van Voorne (gestorven
1302) die in 1967 naast de kerk
onder de voormalige Brederodekapel is opgegraven. Het betreft
hier een van de oudste graven
van een leenman en zijn vrouw
in een kerk in Nederland. De zeer
goed bewaarde skeletten zijn indertijd overgebracht naar het
Noordhollands
Archeologisch
depot en uitgebreid onderzocht.
Het afgelopen jaar is vooral aandacht geweest voor de gezichtreconstructie die met behulp van
de schedels van dit echtpaar zijn
gemaakt. Op dit moment is hierover een expositie in de Ruine
van Brederode in Santpoort.

Badmintonclub IJmond

Het badmintonseizoen
gaat weer beginnen
IJmuiden – Aanstaande dinsdag start bij de Badmintonclub
IJmond het nieuwe seizoen. Na
de lange zomer kunnen de badmintonners zich in de zaal weer
in het zweet werken om de conditie op peil te krijgen/houden
en om een gezellige avond te
hebben met de vele andere leden. Op dinsdag 20 en donderdag 22 september organiseert
BC IJmond twee open avonden.
Op deze avonden kun je kennismaken met het badmintonnen bij deze vereniging, waar zowel recreanten als competitie-

spelers actief zijn (vijf teams). De
BC IJmond speelt op dinsdagen donderdagavond van 20.00
tot 23.00 uur in sporthal IJmuiden-Oost.
Ben je na de introductie enthousiast en wil je lid worden dan kun
je in september profiteren van de
speciale actie: voor slechts 125
euro acht maanden spelen, de
mogelijkheid om te trainen, en
je krijgt gratis een mooi badmintonracket.
Meer informatie: telefoonnmmer
0251-205803. Zie ook www.bcijmond.nl.

Schaakseizoen bij
Kijk Uit is begonnen

Schouwburg opent met
‘Magie van Velsen’
IJmuiden - Op zaterdag 17 september opent de Stadsschouwburg Velsen het nieuwe theaterseizoen met een speciale, feestelijke avond met als thema ‘De
Magie van Velsen’. Die magie is
te zien en te horen in een programma vol Velsense en met
Velsen verbonden ingrediënten. De Stadsschouwburg Velsen
maakt het podium vrij voor het
Tata Steel Symfonisch Blaasorkest. Het orkest schotelt het publiek een muzikaal uur voor vol
populaire musicalsongs en onvergetelijke popklassiekers. Het
80-koppige orkest onder leiding

van dirigent Hennie Ramaekers
(foto) behoort tot de muzikale
eredivisie van ons land.
De openingsavond van de Stadsschouwburg Velsen wordt een
avond vol Velsense verrassingen.
Na het prachtige ‘staaltje’ muzikaal Velsens vuurwerk van het
Blaasorkest wordt het publiek in
de foyers getrakteerd op de Velsense popband ‘Vlucht 13’. Unplugged laten de vijf ‘Vlucht
13’-mannen zien wat zíj onder
de magie van Velsen verstaan.
De REXfoyer- sponsor Rabobank Velsen en omstreken –,
wordt voor één avond symbo-

lisch omgedoopt in het Cornelis
Vreeswijk Café, waar o.a. de Nederlands-Scandinavische zanger Laurens Joënsen een muzikale hommage zal brengen aan
de vermaarde IJmuidense troubadour Cornelis Vreeswijk. Met
‘De Magie van Velsen’ zet de
Stadsschouwburg een sterk theaterseizoen in de schijnwerpers,
waarin naast lokale ‘helden’
als Arie Koomen ook regionale grootheden als Brigitte Kaandorp en Erik van Muiswinkel hun
opwachting maken. Prijs: 15 euro. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255-515789.

IJmuiden - Na twee speelronden heeft André Kunst als enige
de volle buit binnengehaald. In
zijn partij tegen Sebastiaan van
Westerop begon hij maar moeizaam. André moest al snel een
kwaliteit geven om een aanval te
stuiten, maar nadat Sebastiaan
lang had gerokeerd, kreeg André een prima aanval op de koning en haalde de winst binnen.
Patrick de Koning wist met zijn
onorthodoxe schaakstijl een half
punt te behalen tegen Jan Jansen. Jan leek de hele partij beter
te staan maar de oplossing vinden, was zoeken naar een naald
in een hooiberg.
Ook Peter Hamersma bouwde
tegen Ingmar Visser een betere
stelling op, wat hem twee pionnen opleverde. Maar Ingmar, een
geducht eindspelspecialist, wist
in een lopereindspel Peter knap
op remise te houden.
Sinclair Koelemij en Andries Visser kwamen ook remise overeen.
Andries had een kwaliteit gegeven om Sinclair van de winst te
houden. Het toren loper eindspel
was in een gierende tijdnood
niet meer te winnen.
Louw Post (foto) behaalde wel
het volle punt. In zijn partij tegen Peter Groenenweg speelde hij een toren loper eindspel

mooi naar de winst. Jeugdkampioen Barry Broek leed schipbreuk tegen Wim Geels. Barry
moest zijn dame geven om niet
mat te gaan. Daarna was de partij gelopen.
Egbert Mulder en Paul Koper zagen er na een paar uur schaken
geen heil meer in en besloten op
een betrekkelijk vol bord tot remise. René Koens profiteerde
optimaal van een foutje van Rick
Mulder, terwijl Johan van Velthuijsen het niet kon bolwerken
tegen Kees Giesberts, maar had
naar eigen zeggen ‘lekker geschaakt. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

10 september 2011
Voorwoord
wethouder Sport
Annette Baerveldt

Van de voorzitter
Zaterdag 10 september klinkt
het startschot voor de 21e
Rabobank Pierloop Velsen.
Om 14:00 uur beginnen we
met de jeugdloop over 3
kilometer. In deze jeugdloop
strijden de basisscholen
uit Velsen voor de scholen
prijs. De 8,2 en 15 kilometer
starten een uur later. Op deze
afstanden wordt er individueel gelopen maar ook in bedrijvenverband. Op de 15 kilometer is er ook een KNAU
wedstrijdloop in verschillende
categorieën. Voor alle lopen
wordt het startschot gegeven
door de wethouder Sport
van de gemeente Velsen Annette Baerveldt , zij reikt ook
de prijzen uit voor de diverse
lopen.
Ook dit jaar weer een aantal
nieuwe sponsoren. Bij deze
wil ik dan ook onze sponsors
hartelijk bedanken voor hun
medewerking.
Net als voorgaande jaren
staat er ook dit jaar, naast
het organisatiecomité, een
honderdtal vrijwilligers klaar.

Graag wil ik alle vrijwilligers,
zoals de verkeersregelaars,
bemanning van de waterpasten en de mensen die zorgen
dat de start en finish soepel
verloopt, hartelijk bedanken
voor hun inzet.
Het parcours van de 15 kilometer heeft ten opzichte van
vorig jaar een kleine wijziging
ondergaan in verband met
de werkzaamheden aan de
Kromhoutstraat..
Zoals elk jaar vragen we
ook nu weer begrip van
de weggebruikers en in het
bijzonder aan de automobilisten. Uiteraard ontstaan er
opstoppingen in het verkeer.
Wij hopen dat u daar rekening mee wilt houden, het
gehele loopfestijn duur circa
drie uur. Wij als organisatie
proberen de overlast tot een
minimum te beperken en met
begrip van u, wordt het zeker
een veilig evenement.
Wat het weer betreft, na de
natte zomer die we gehad
hebben hopen we dat de
weergoden ons gunstig

gestemd zijn en zorgen voor
een mooie septemberdag.
Ik wilde op voorhand alle
sponsors en vrijwilligers
bedanken voor hun bijdrage,
zonder hun is een evenement
als dit niet te organiseren.
Als laatste doe ik een oproep
aan alle niet lopers, om de
lopers aan te moedigen langs
het parcours. De lopers krijgen hier vleugels van want
wat is er mooier lopen door
Velsen en aangemoedigd
worden door het publiek.
Cor van der Giesen
Voorzitter organisatie comité

Velsen heeft een aardige variant op
‘rokjesdag’, de eerste mooie dag in
het voorjaar waarop na de winter
de benen weer gezien mogen worden. Want zo aan het einde van elke zomer komt altijd weer die dag
waarop blote benen boven degelijke hardloopschoenen de straten
van Velsen betreden. Jong, oud en
alles wat zich daartussenin voelt is
dan in training voor de Rabobank
Pierloop Velsen. Dit jaar alweer voor
de 21e keer.
Dit grootste sportevenement van
Velsen biedt elk jaar ongeveer 2.000
lopers de kans om de mooie kanten van de gemeente te zien. Voor
veel mensen dus niet alleen tijdens
de wedstrijd, maar ook tijdens al die
trainingsrondjes!
Een goede training is nodig omdat
de Pierloop een pittige loop is. Dit
vanwege de wisselende ondergrond
waarop gelopen wordt en de hoogteverschillen. Er bestaat zelfs een
speciale Pierloopcursus waar je al
vanaf half juni aan mee kunt doen.
Deze wordt georganiseerd door
de organisatie van de Pierloop, AV
Suomi uit Santpoort-Noord. Tijdens
deze cursus worden lopers voorbereid op de uitdaging van 8,2 of 15
kilometer. Je leert mensen kennen
met dezelfde ambitie en wordt goed
voorbereid om je persoonlijke grenzen af te tasten. Of dat nu het uitlopen van de afstand is of het halen
van een goede tijd.
Niet iedereen is een loper en zelf

ben ik daar een voorbeeld van.
Maar ik kijk altijd wel met een zekere jaloezie naar mensen die dat
wel zijn. Zowel in mijn familie als op
het stadhuis van Velsen. Want ook
dit jaar lopen delegaties van de gemeente mee waaronder ook de gemeentesecretaris. Hij is aanvoerder
van het 15 kilometerteam. Daarnaast loopt ook minimaal 1 gemeentelijk team mee met de 8,2 kilometer.
Nee, dan heb ik gelukkig de eer om
voor de 4e keer het startschot te
mogen geven. En telkens als ik dan
iedereen zie vertrekken begint het
bij mij te knagen. Zal ik toch niet
eens gaan trainen?
Veel dank aan de organisatie van
dit prachtige evenement en veel
succes aan alle deelnemers.
Annette Baerveldt
Wethouder Sport gemeente Velsen

Organisatie
Het organisatieteam van de 21e Rabobank Pierloop Velsen bestaat
uit de volgende personen.
Cor van der Giesen: voorzitter, algemene zaken
Netty Struijs: accountmanager Gemeente Velsen
Johan van Ikelen en Reinier Koffemans, Parcours en vrijwilligers
Marco de Boer: website, voor inschrijven en uitslagverwerking
Donate Vonk: Publiciteit
Mathijn Korf: startcoördinatie
Nico Koers: businessloop
Peter van Kaam: Scholenloop
Laurens van der Giesen: finishcoördinatie
Arjo Eijgelsheim: Coördinatie sporthal Oost
Het stichtingsbestuur van de Rabobank Pierloop Velsen is als volgt
samengesteld
Edwin Mascini: voorzitter
Kees de Jong: secretaris
André Heming: penningmeester
Jan Kees van de Leek: bestuurslid
John van Vliet, bestuurslid namens av Suomi
Cor van der Giesen: organisatie comité

Na inschrijvingen
Als u deze speciale utgave over de Rabobank Pierloop Velsen
leest, is de datum voor de inschrijving op internet al gesloten.
Maar treurt u niet. Op zaterdag 10 september kunt u altijd nog inschrijven in de sporthal aan de Briniostraat. Vanaf 12:30 uur tot
een half uur van de start.
Voor de kosten voor de na inschrijving zijn.
3 km 5 euro, 8,2 km 11,00 euro en de 15 km 15,00 euro.

Denk aan de gezondheid
Loop niet als je ziek bent of je niet fit voelt of andere klachten hebt.
Je loopt een te groot risico om slecht te presteren, uit te vallen en
eventueel je gezondheid te schaden. Er komen nog genoeg andere gelegenheden om je zelf te bewijzen! Als je een (chronische)
aandoening of ziekte hebt, die tot medische problemen aanleiding
kan geven, zorg dan dat je je medische gegevens duidelijk zichtbaar draagt. Dat kan bijvoorbeeld achterop je startnummer of in
een SOS medaillon. Zorg dat je familie en vrienden je startnummer weten. Een loper is simpelweg iemand die loopt. Meer niet.
Probeer zo iemand te zijn. Stel uw eigen doelen, of dat nu vier
rondjes op de atletiekbaan zijn of deze Pierloop. Ook hier geldt
weer dat u realistische doelen moet stellen en niet te veel van u
zelf mag verlangen. Lopen is leuk maar het moet ook leuk blijven.

Drink voldoende
Het lichaamsgewicht bestaat voor ongeveer zestig procent uit
vocht. Vocht vloeit door de ontelbare aderen, transporteert essentiële bouw- en voedingsstoffen naar de cellen en voert afvalproducten af. Vocht draagt bij aan de opname van vitaminen en mineralen uit voedsel en versnelt de opname van glucose, die we
als energie nodig hebben. Dus wie te weinig drinkt tijdens een
loop, loopt vanzelf problemen tegen het lijf. Juist daarom is het
belangrijk om het vochtverlies ten gevolge van het zweten weer
aan te vullen, anders raakt het lichaam uitgedroogd, waardoor het
minder efficiënt gaat werken! Als je dorst krijgt heb je als 1-2 liter vocht verloeren, wat gepaard gaat zal gaan met een duidelijk
verminderd prestatievermogen. Zorg dus dat je voldoende drinkt.
Drink een half uur voor de aanvang van de loop nog zo’n 250500ml en maak gebruik van iedere drankpost om 150-200 ml.
(1 á 2 bekertjes) te drinken.

Waterposten
Ook dit jaar zijn er op het parcours een aantal waterposten aanwezig ,de locaties van de posten zijn
- De Heerenduinweg tegen over het zwembad
- Ijmuiderslag vlak voor de strandopgang
- Bij het Holliday Inn hotel
- Marconistraat
Uiteraard staat er ook drinken voor u klaar na de finish.

Klaas Ebbeling Trofee
Tijdens de 21e editie van de Rabobank Pierloop Velsen wordt
voor de zevende maal gelopen
voor de Klaas Ebbeling trofee.
Deze trofee is bestemd voor de
snelste heer en de snelste dame uit de gemeente Velsen op
de 15 km.
Uit respect en waardering voor
alles wat hij in het verleden voor
de Rabobank Pierloop Velsen
heeft gedaan, heeft het Stichtingbestuur in 2004 besloten de Klaas Ebbeling trofee te introduceren.
Indien een loper of loopster de trofee vijf maal achtereen wint,
mag de trofee worden behouden. Naast de fraaie beker krijgen
de snelste dame en heer ook een plaquette uitgereikt als blijvende herinnering aan het winnen van de Klaas Ebbeling Trofee
Winnaars Klaas Ebbeling trofee
Jaar
Heer
Dames
2004
Bob keuzekamp
Esther Kalkman
2005
Eddy Wagner
Noella Kieftenbel
2006
Bob Keuzekamp
Petra Bakker
2008
Bob Keuzekamp
Petra Bakker
2009
Bob Keuzekamp
Petra Bakker
2010
Bob Keuzekamp
Petra Bakker

Start- en finishbegeleiding
Ook dit jaar heeft de organisatie
van de Rabobank Pierloop Velsen weer de beschikking over
een eigen begeleidingsteam bij
start en finish. Dit zijn speciaal
getrainde mensen die er op toezien dat tijdens een groot evenement alles ‘op rolletjes’ verloopt.
Zij hebben een gedegen ervaring in het begeleiden van mensenmassa’s en weten hoe ze met
mensen moet om gaan in een
groot aantal verschillende situaties. Hun taak tijdens de Rabobank Pierloop Velsen is specifiek
gericht op een soepel, ordentelijk en bovenal veilig verloop van
de start en de finish. Deelnemers
hebben nogal eens de drang om
zover mogelijk vooraan te starten.
Het liefst in het vak waarin de
wedstrijdlopers starten. De begeleiders zullen er nauwlettend
op toe zien dat de deelnemers in
die vakken staan, waarin zij behoren te staan. Ook bij het finishvak zullen begeleiders aanwezig
zijn om er voor te zorgen dat alles
ordentelijk verloopt.

Prijzengeld
Prijzengeld per categorie,
15 kilometer
100 Euro 1e prijs Heren
75 Euro 2e prijs Heren
50 Euro 3e prijs Heren
100 Euro 1e prijs Heren 35+
75 Euro 2e prijs Heren 35+
50 Euro 3e prijs Heren 35+
75 Euro 1e prijs Heren 45+
50 Euro 2e prijs Heren 45+
75 Euro 1e prijs Heren 55+
50 Euro 2e prijs Heren 55+
100 Euro 1e prijs Dames
75 Euro 2e prijs Dames
50 Euro 3e prijs Dames
100 Euro 1e prijs Dames 35+
50 Euro 2e prijs Dames 35+
100 Euro 1e prijs Dames 45+
50 Euro 2e prijs Dames 45+
Bonus
100 Euro
75 Euro
50 Euro
100 Euro
75 Euro
50 Euro

Overall klassement
1e Heer
2e Heer
3e Heer
1e Dame
2e Dame
3e Dame

Verbetering parcoursrecord
250 Euro
Parcoursrecord heren 44.57,40
Parcoursrecord dames 49.46,50
Voor het uitreiken van een eerste
prijs moeten er minimaal 3 deelnemers in die categorie zijn en
voor een eerste en tweede prijs
minimaal 5 deelnemers (bijvoorbeeld)
Prijzen gelden alleen voor de wedstrijdlopers, die in bezit zijn van
een KNAU licentie

Verkeersmaatregelen tijdens de
Pierloop
Op zaterdag 10 september vindt
voor de 21e maal het grootste sportevenement van Velsen plaats, de Rabobank Pierloop Velsen. Het parcours voert
door een groot deel van Velsen
en gaat uiteraard gepaard met
de nodige verkeersmaatregelen.
Tijdens het evenement, met
starts om 14.00 uur (3 km) en
15.00 uur (8,2 en 15 km), zal op
diverse plaatsen in IJmuiden rekening moeten worden gehouden met oponthoud voor met
name het autoverkeer. Met name in het zuidelijk en westelijk
deel van IJmuiden zal er sprake
zijn van tijdelijke verkeersstremmingen, tussen 14.00 en 16.30
uur. Wachttijden kunnen oplopen tot 20 minuten op momenten dat een langgerekt aaneengesloten deelnemersveld passeert. Dit zal in ieder geval het
geval zijn tijdens de passage
van de Waterloolaan-Zeeweg
tussen ca 15.15 uur en 15.35
uur.
De routes van de lopers staan
in de huis-aan-huis verspreide Pierloopkrant vermeld. Het
kruisende verkeer wordt tijdens de passage van de deelnemers tijdelijk stilgezet. Uiteraard zal zoveel mogelijk worden geprobeerd voertuigen tijdens gaten in het deelnemersveld door te laten. De veiligheid
van de lopers mag daarbij uiteraard niet in het gedrang komen.
De mogelijkheid om deze ruimtes te benutten zal volledig naar
inschatting en vermogen van de
ter plaatse aanwezige verkeersregelaars moeten geschieden.
Dit is een buitengewoon lastige taak voor verkeersregelaars
(vrijwel allen vrijwilligers), omdat naast het boordelen van de
ruimte vooral ook de reactiesnelheid en vaardigheid van de
weggebruiker nauwelijks van te
voren is in te schatten. De weggebruiker wordt daarom om begrip gevraagd voor het oponthoud.
Verkeersregelaars treden overigens wel op een wettelijke basis op. Weggebruikers zijn wettelijk verplicht aanwijzingen van
verkeersregelaars op te volgen.
Doen zij dit niet dan kunnen zij
rekenen op een proces-verbaal
van de politie.
Door middel van deze informatie kunnen weggebruikers echter voldoende rekening houden

met vertragingen op de verschillende wegen.
Afhankelijk van de spreiding
van het deelnemersveld kunnen
vertragingen oplopen tot rond
de 20 minuten. Op het gedeelte Waterloolaan-Zeeweg-Heerenduinweg moet er rekening
mee worden gehouden dat rond
15.15 uur het verkeer ongeveer
15 minuten wordt stilgezet, omdat de Zeeweg op dat deel te
smal en daardoor te gevaarlijk is om verkeer toe te laten
tijdens de passage van de vele deelnemers. Bovendien is afslaand verkeer op dat moment
niet mogelijk, zodat ook daardoor het verkeer komt vast te
staan. Het zal dan nog een enige tijd in beslag nemen voordat
de verkeerssituatie zich weer
heeft hersteld.
Het opbouwen/afzetten van het
parcours gebeurt zo zorgvuldig
mogelijk en vergt uiteraard de
nodige tijd. De totaal ca. 4 km
afzettingen moeten daarom op
een aantal plaatsen al ruim voor
de starttijd worden neergezet.
De organisatie vraagt begrip
daarvoor. De belangrijkste wegen zullen uiteraard zo kort mogelijk worden afgesloten.
Na passage van de laatste lopers wordt direct begonnen met
het opruimen van de afzettingen, maar uiteraard kost ook dit
enige tijd. De meeste afsluitingen vinden in de periode vanaf het middaguur tot ca. 17.00
uur plaats. In verband met de
inrichting van de start- en finishlocatie, resp. Briniostraat
en fietspad Plein 45, zijn deze locaties vanaf ca. 10.00 uur
geheel of gedeeltelijk afgesloten. Het fietspad van de Lange
Nieuwstraat zal gedurende vrijwel de hele middag afgesloten
zijn voor alle verkeer. Fietsers
moeten dan gebruik maken van
de parallelroutes Willemsbeekweg-Rijnstraat of KalverstraatOosterduinweg.
Voetgangers kunnen het fietspad op een aantal locaties oversteken, maar worden wel dringend verzocht daarbij de Pierloopdeelnemers niet te hinderen.
De organisatie vertrouwt erop
dat deze vooraankondiging en
de ervaringen van voorgaande
jaren ertoe bijdragen dat eenieder voldoende rekening kan
houden met het oponthoud.

DE GEHELE ZATERDAG AFGESLOTEN STRATEN:
Briniostraat en aansluitende weggedeelten van de
- P.J. Troelstraweg en van de Wilgenstraat.
- Marconistraat
- Plein 45 fietspad (tpv finishlocatie bij Plein 45).
IN DE MIDDAG AFGESLOTEN STRATEN:
IJmuiden oost, Velsen-zuid, Driehuis:
- Wilgenstraat deel aansluitend aan Briniostraat
- Leeuweriklaan (tussen Merellaan en Zeeweg)
- Kievitlaan (tussen Merellaan en Zeeweg)
- Van Ostadestraat (tussen V.d. Helststr. en Spaarnestraat)
- Ruysdaelstraat (t.p.v. aansluiting Spaarnestr.)
- Spaarnestraat (tussen V. Ostadestr. en Lange Nieuwstr.)
- Velserduinweg (tussen Lange Nieuwstr. en Tussengang)
- K. Zegelstraat (tussen Strengholtstr. en Lange Nieuwstr.)
- Engelmundusstraat (t.p.v. fietspad Lange Nieuwstraat)
- Driehuizerkerkweg (van Parkweg tot Waterloolaan)
- fietspad Lange Nieuwstr. (K. Zegelstraat-Plein 45) afhankelijk van
opbouwfase finish vanaf eind van de ochtend tot 17.00u.
- fietspad Lange Nieuwstr.(Marktpl. tot K.Zegelstr.) v.a. ca. 12.00u
tot ca 17.00u)
- Lange Nieuwstraat aansluitingen parallelweg
IJmuiden-west:
- Marconistraat
- Grahamstraat (tussen Marconistr. en Kompasstr.)
- Kompasstraat (tussen Vleetstraat en Havenkade)
- Havenkade (tussen Dokweg en Orionweg/Linnaeusstraat)
- Saturnusstraat (tussen Mercuriusstr. en Plutostraat)
- Moerbergplantsoen tussen Toricellistraat en rotonde Lange Nieuwstraat
PARKEERVERBOD VAN VRIJDAGAVOND TOT ZATERDAGAVOND
- Briniostraat
- Tiberiusplein
- Platanenstraat ten noorden van Abelenstraat
- Grahamstraat oostzijde ter hoogte van pad naar Torricellistraat
- Moerbergplantsoen beide zijden deel ten zuiden van Torricellistraat
- Saturnusstraat oostzijde tussen Grote Beerstraat en Dolfijnstraat
- Planetenweg deel zuidzijde tegenover Linnaeusstraat
OPMERKINGEN:
Er kunnen zich omstandigheden voordoen die eventueel aanvullende of
gewijzigde maatregelen noodzakelijk maken.
Vooral tussen 14.00 en 16.30 uur kunnen op wegen in het gebied ten zuiden van de Lange Nieuwstraat-Kompasstraat vertragingen ontstaan in
de tijdvakken dat lopers passeren.
Sluiproutes zijn niet aanwezig of niet zinvol, vanwege afsluitingen her en
der in het gebied. Er wordt verzocht auto’s zoveel mogelijk buiten af te
sluiten wegen te parkeren.
De organisatie doet een dringend beroep op eenieders medewerking en
vraagt begrip voor het tijdelijke verkeersoponthoud.
In het bijzonder wordt begrip gevraagd voor de verkeersregelaars. Zij zijn
vrijwel allemaal vrijwilligers die deze moeilijke taak niet als dagelijkse bezigheid hebben. Ondanks dat hebben zij een wettelijke status. Het niet
opvolgen van hun aanwijzingen is zondermeer strafbaar en zal via de politie kunnen leiden tot een proces verbaal.
Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers wordt eenieder
dringend verzocht om tijdens de passage van de deelnemers:
- DE AANWIJZINGEN VAN DE VERKEERSREGELAARS TE VOLGEN!!!
- GEEN HEKKEN E.D. TE VERPLAATSEN!!!
- HONDEN BINNENSHUIS OF KORT AANGELIJND TE HOUDEN!!!
- HET PARCOURS VRIJ TE HOUDEN!!!
VERKEERSSTREMMINGEN TIJDENS PIERLOOP
Zaterdag 10 sept. moet in verband met de pierloop in het bijzonder tussen 14.00 uur en 16.30 uur rekening worden gehouden met tijdelijke forse
stremmingen van het verkeer tussen het noorden en zuiden van IJmuiden. Dat geldt met name voor verkeer dat de lijn Kromhoutstraat-Dokweg-Havenkade-Marconistraat-Moerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat
kruist. Daarnaast moet het verkeer rond 15.15 uur gedurende ca. 15 à 20
minuten rekening houden met stilstaand verkeer op de route Waterloolaan-Zeeweg-Heerenduinweg.
In de hele zuidelijke helft van IJmuiden zijn bovendien wegen afgesloten, of worden door het parcours gekruist. Geadviseerd wordt de gepubliceerde informatie hierover in de huis-aan-huis-Pierloopbijlage goed te
raadplegen en de zuidelijke helft van IJmuiden, incl. de Lange Nieuwstraat, tussen 14.00 en 16.30 uur met de auto te mijden.
Gedurende een groot deel van de middag is in IJmuiden alleen op de onderstaande plaatsen verkeer noord-zuid v.v. mogelijk. Tijdens de loop zal
hier echter, door parcourskruising, tijdens onderstaande tijdvakken, soms
flink oponthoud kunnen ontstaan:
- Dokweg (15.45-16.20 uur t.h.v. Loggerstr.)
- Havenkade (15.45-16.20 uur) Opmerking: deel Havenkade tussen Orionweg en Dokweg is afgesloten van ca. 14.30 – 16.30 uur!

Sponsors

- Snelliusstraat (15.20-16.30 u. t.h.v. Marconistr.)
- IJsselstr.(15.20-16.30 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Scheldestr.(15.20-16.40 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Vechtstr. (15.20-16.40 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Marktplein west (15.25-16.45u. t.h.v. fietspad L. Nieuwstr.)
- Plein 1945-Zoutmanstraat (geen oponthoud)
- Willebrordstr (alleen oponthoud tussen 14.55 en 15.10u.)
- Kanaaldijk-Pontplein (idem).
Alle maatregelen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Voor nadere informatie zie: www.pierloop.nl

Bedrijf uitgelicht
Meer dan alleen winnen.
Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën over
sport. Sport verbindt en inspireert. We steunen niet alleen
sporten waar we allemaal naar kijken, maar ook sport
waar we allemaal wat aan hebben. Daarom zijn wij al jaren hoofdsponsor van de Rabobank Pierloop Velsen en
doen onze collega’s mee met het businessteam.
Ook dit jaar lopen er weer ruim 30 collega’s van Rabobank Velsen en Omstreken mee in het businessteam tijdens de Pierloop. Al vanaf begin juni werd er samen met
een trainer van Atletiekvereniging Suomi hard getraind in
voorbereiding op de 8,2 of 15 km. Onze lopers zijn unaniem: ‘Lopen is gewoon lekker, het is goed voor je lijf, je
wordt er fit van, maar het is vooral heel bijzonder om dat
samen met collega’s te doen.’
Namens Rabobank Velsen en Omstreken wensen wij alle
lopers heel veel loopplezier en bedanken wij de organisatie wederom voor hun fantastische inzet!

Hoofdsponsors:
Rabobank Velsen en Omstreken
Gemeente Velsen
A-sponsors:
Roeda Mascini Smit Notarissen
Flynth adviseurs-accountants
B-sponsors:
BK Groep
RSM Niehe Lancée Kooij
C-sponsors:
Zeehaven IJmuiden nv
Cornelis Vrolijk’s Visserijmaatschappij BV
Ovenbouw Holland
Tanger Advocaten
Work Out Body and Mind
Winkeliersvereniging
Stadscentrum IJmuiden
Oliehandel Klaas de Boer
B.V.
KVSA
Bannink en partners
EP Tol
Zwart Techniek IJmuiden
Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort
Overige sponsors:
Drukkerij Cornegge
De Jutter/De Hofgeest
Multirent Haarlem
BAM Wegen

HOOFDSPONSORS

Ovenbouw Holland BV
in Velsen-Noord biedt
10 werkzoekenden een
stagetraject aan en
bij succesvolle afronding van dit traject een
baangarantie. De stage
begint in oktober en
duurt maximaal vijf
maanden. Dat gebeurt
in samenwerking met
Werkplein IJmond.
Aansluitend word je
opgeleid tot ovenbouwkundig vakman. Het
gehele traject duurt
twee jaar. Tijdens deze
periode krijg je een
vast contract bij
Ovenbouw Holland BV.

A SPONSORS

B SPONSORS

Ovenbouw Holland BV
werkt voor diverse
staalbedrijven in
Europa. Tata Steel in
IJmuiden is een van de
grootste klanten.

Overige sponsors

Ovenbouw Holland BV
verzorgt dit traject
samen met Werkplein
IJmond, Zebra Uitzendbureau B.V en SSPB.

Ovenbouwkundig
C Sponsors
vakman.
Iets voor jou?
Ben je werkzoekend en heb je interesse in deze unieke kans?
Neem dan snel contact op met je werkcoach of mail naar
klantenserviceijmond@uwv.nl.
Ook kan er van 22 tot en met 26 augustus ’s middags tussen
13.00 en 17.00 uur worden gebeld met Werkplein IJmond:
0251-783020.

OVENBOUW
HOLLAND B.V.
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Schaatsvereniging Velsen
start schaatslessen

Masterclass
pensioen
Driehuis - Op 27 september organiseert Administratie- en Fiscaal Adviesbureau Aadonis in samenwerking met de Volksuniversiteit Velsen een masterclass
over het pensioen van de directeur grootaandeelhouder (DGA)
en de zelfstandige ondernemer
(ZZP-er) onder de titel ‘Pensioen
niet doen!?’. In deze masterclass
zal Paul van Ravenzwaaij ingaan
op de mogelijkheden die de DGA
/ ZZP-er heeft om zijn pensioen
op te bouwen. Hierbij zal aandacht
besteed worden aan de vraag of
de DGA / ZZP-er wel pensioenrechten moet opbouwen, de mogelijkheid om het pensioen binnen
de eigen onderneming op te bouwen en de invloed van het gekozen pensioensysteem op de ontwikkeling van de pensioenpremie
in de toekomst. Paul van Ravenzwaaij MPLA houdt zich al meer
dan 20 jaar bezig met de advisering omtrent pensioenregelingen,
is als docent verbonden aan diverse pensioenopleidingen en is de
auteur van het boek Pensioen voor
de DGA. Daarnaast publiceert hij
regelmatig in diverse pensioentijdschriften. Locatie: Volksuniversiteit
Velsen, Duin en Kruidberg Mavo,
adres: Nicolaas Beetslaan 3, 1985
HP Driehuis. Tijd: 19.00 tot 22.00
uur. Toegang 5 euro. Aanmelden:
irmasinnige@aadonis.nl of janvandenbroek@aadonis.nl Informatie: www.aadonis.nl

Instrument
proberen
bij Soli
Santpoort-Noord - Altijd al eens
een saxofoon, klarinet, trompet of
de trom willen uitproberen? Zondag 11 september, van 13.00 tot
16.30 uur, kan iedereen die dat
leuk lijkt een muziekinstrument komen bespelen bij Soli aan de Hagelingerweg 325 (naast station
Driehuis). In kleine, leuke workshops van een half uur worden
er in groepjes de koper, hout- en
slagwerkinstrumenten uitgelegd en
kan er naar hartenlust op worden
geblazen of geslagen. Aan het einde van de middag spelen de deelnemers gezamenlijk een eenvoudig
stuk muziek op het instrument naar
keuze. Zie ook www.soli.nl. Aanmelden kan via opleidingen@soli.nl.

Winkeldief
Santpoort-Noord - Personeel
van winkel aan de Hagelingerweg
heeft afgelopen maandag, rond
17.40 uur, een 64-jarige winkeldief
aangehouden en overgedragen
aan de politie. De man, afkomstig
uit Bloemendaal, had een aantal repen chocolade uit de winkel meegenomen zonder te betalen. Hij werd meegenomen naar
het politiebureau en tegen hem is
proces verbaal opgemaakt.

Eerste Jazzevenement in
Santpoort lijkt geslaagd
Santpoort-Noord - Onder de
naam Santpoort Jazz vond zaterdag en zondag de première
plaats van het eerste Santpoortse
jazzfestival op het Broekbergenplein bij café Bartje. Als er iets te
vieren valt is het doorgaans een
gezellige drukte op het pleintje
en dat was ook weer het geval tijdens dit jazzweekend. De weergoden hebben hierbij zeker de
helpende hand geboden want het
hele weekend lag de temperatuur
boven de twintig graden.
Desgevraagd bevestigt Gertjan Huijbens, samen met Wouter van der Zwet Slotenmaker van
café Bartje initiatiefnemer voor
deze eerste happening, dat het
goede weer zeker heeft meegewerkt aan de hoeveelheid bezoekers. ,,Als het geregend zou hebben dan was het festival letterlijk in het water gevallen, want
we staan hier niet overdekt. Maar

nu kunnen we terugkijken op een
gevuld plein gedurende de afgelopen twee dagen. Samen met
Wouter zullen we de komende tijd gaan evalueren hoe en
of we hiermee verder gaan. We
zullen overleggen of we dezelfde muziekkeuze aanhouden en
of we voor dezelfde openingstijden gaan. Maar zoals ik er nu tegen aan kijk, denk ik dat dit festival wel een vervolg gaat krijgen’’.
Verder was er voor gezorgd dat
de hongerige bezoeker zijn maag
kon vullen en had Wijnhuis Ten
Bilt een grote tent geplaatst waar,
heel toepasselijk, geselecteerde
“jazzwijnen” werden geschonken.
Met een muziekprogramma bestaande uit klassieke en moderne
nummers maar ook boogiewoogie, dixieland- en bluesmuziek,
was er voor elk wat wils wat een
gemoedelijke en relaxte sfeer opleverde. (Joop Waijenberg)

Regio - Op zaterdag 1 oktober opent de overdekte kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem weer haar deuren om jong
en oud in staat te stellen de
schaatssport te beoefenen.
Dat stelt Schaatsvereniging
Velsen in staat om eveneens
op zaterdag 1 oktober van start
te gaan met schaatslessen
voor de jeugd van 6 tot en met
14 jaar. De schaatslessen worden op zaterdagochtend van
08.20 tot 09.20 uur gegeven
op de overdekte kunstijsbaan
in Haarlem. De deelnemers
aan de schaatscursus worden
naar gelang hun vaardigheid
op het ijs ingedeeld in groepen
die onder leiding staan van ervaren instructeurs. De volledige cursus duurt tot en met zaterdag 10 maart 2012 en leidt
op voor een schaatsvaardigheidsbewijs of een schaatsdiploma. Op de laatste dag wordt
de cursus traditioneel afgesloten met een elfdorpenstempeltocht.
Belangstellenden
voor het jeugdschaatsen kunnen zich opgeven en informatie verkrijgen bij mevrouw Tini
Looijaard, van Dalenlaan 67,
2082 VC Santpoort-Zuid, telefoon: 023-5377856. Voor ge-

vorderden biedt schaatsvereniging Velsen de mogelijkheid om aan wedstrijden deel
te nemen. Dit gaat in combinatie met trainingen die gegeven worden op maandagavond
van 18.50 tot 19.55 uur en op
woensdagavond van 17.30 tot
19.00 uur onder leiding van gediplomeerde trainers. Informatie over het wedstrijdschaatsen kan verkregen worden bij
de heer Rob ten Hoorn, Maasstraat 89, 1972 ZC IJmuiden,
telefoon 0255-532507.
Voor recreanten heeft schaatsvereniging Velsen de mogelijkheid om op dinsdag- of vrijdagavond van 22.00 tot 23.00
uur onder deskundige begeleiding aan conditie en schaatstechniek te werken zodat u,
als het gaat vriezen, klaar bent
voor de natuurijstochten.
Speciaal voor de senioren is
er op donderdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur de gelegenheid om de conditie en
schaatstechniek op peil te
houden. Informatie over het recreatieschaatsen is te verkrijgen bij de secretaris, de heer
Bert Al, Waterlelie 28, 1991GD
Velserbroek, telefoon 0235386180.

IJmuider Harmonie
dweilt op straat
Velsen - De IJmuider Harmonie
staat bekend om haar grote diversiteit en kwaliteit. Met haar
verschillende orkesten is zij regelmatig te zien in de gemeente.
Denk maar eens aan de Showband op Koninginnedag, bij VSV
of bij Telstar. Het Concert Orkest
op het Nieuwjaarsconcert in de
burgerzaal en de Seabreeze op
het havenfestival. De Pietenband
met de intocht van Sinterklaas in
Velsen Noord. Overal is de IJmuider Harmonie aanwezig. Overal…..? Nee niet overal. Waar het
nog aan ontbrak was een heus
dweilorkest dat op braderieën,
jaarmarkten, feesten en partijen
van zich kan laten horen. Maar
daar is dit jaar verandering in gekomen. Diverse enthousiaste leden hebben de koppen bij elkaar
gestoken, zeg maar de instrumenten en zijn met een uitgebreid repertoire aan het oefenen
geslagen. En na twee geslaagde
try-outs weet deze formidabele
groep het zeker. Hier kunnen ze
mee door. Diverse impressario’s

hebben inmiddels een demo ontvangen. En met een eigen website is de naam van dit dweilorkest gelanceerd. De jongste afdeling van de IJmuider Harmonie heet: De Scheepstoeters.
En doordat de IJmuider Harmonie, en dus ook de Scheepstoeters synoniem staan voor kwaliteit zijn de eerste optredens
al geboekt. Óók in de gemeente Velsen. Binnenkort zijn zij te
zien en te horen in Velserbroek
en IJmuiden. Oprichter Marco
Hilarius en dirigent Bart Halma
zijn er van overtuigd dat dit orkest een verrijking is voor de vereniging en een aanwinst voor de
gemeente Velsen, om zodoende
diverse evenementen vrolijk op
te kunnen luisteren. Wat Kleintje
Pils voor het schaatsen betekent
kunnen de Scheepstoeters voor
Velsen gaan betekenen.
Via
www.IJmuider-Harmonie.
com vindt u de link naar de website van de Scheepstoeters en
alle overige afdelingen van de
IJmuider Harmonie.

Met korting naar
‘In a better world’
IJmuiden - Vrijdag 9, zaterdag
10 en woensdag 14 september,
20.30 uur, kunnen bezoekers van
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 met korting naar de
film ‘In a better world’.
Anton is arts en werkt in Afrika in een vluchtelingenkamp.
Thuis, in Denemarken, wordt zijn
10-jarige zoontje Elias op school
gepest. Dat verandert met de

komst van Christian, die Elias
in bescherming neemt. Ze worden hechte vrienden, maar wanneer Elias door Christian wordt
betrokken bij een wraakactie,
wordt hun vriendschap op de
proef gesteld. De gevolgen missen hun uitwerking niet en stelt
de relatie tussen de jongens en
hun ouders in een nieuw daglicht.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘in a better world’ op 9,
en 10 en 14 september 2011 om 20.30 uur.
bon is geldig voor 2 personen
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Nieuw gebruik - Oud gebouw

Open Monumentendag
Op zondag 11 september wordt in
Velsen de 25e editie van de landelijke Open Monumentendag
gevierd. Het thema is ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’. Belangstellenden kunnen een aantal gebouwen bezoeken die een nieuwe bestemming hebben gekregen.
In 2011 viert de landelijke Open Monumentendag haar 25-jarig jubileum. Onder de titel ‘Nieuw gebruik –
Oud gebouw’ is het centrale thema
dit jaar herbestemming. Ook in Velsen hebben monumentale gebouwen, om ze te kunnen behouden, een
nieuwe bestemming gekregen. Zo
krijgen ze nieuwe toekomstkansen
en blijven ze voor de omgeving bewaard.

ze is gratis af te halen bij onder andere boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, boekhandel Erasmus
in IJmuiden en het VVV-agentschap
in de bibliotheek in IJmuiden.
Informatie over de gebouwen waar u
naar toe kunt plus de openingstijden
staat op www.openmonumentendag.
nl en op www.velsen.nl. De folder
over de monumenten in Velsen is te
downloaden vanaf www.velsen.nl.

Verkeershinder Pierloop
Op zaterdag 10 september 2011
staat Velsen in het teken van de
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft
deze feestelijke loop flinke consequenties voor het verkeer dat van
noord naar zuid in IJmuiden wil
en andersom. Hieronder de belangrijkste gegevens. Meer informatie op www.pierloop.nl en in
de speciale Pierloopbijlage in de
Jutter/de Hofgeest.

Tijdens de Open Monumentendag
op zondag 11 september aanstaande
bestaat de unieke mogelijkheid een
aantal van deze gebouwen te bezichtigen waaronder het Bell-huisje in
IJmuiden, boerderij Middenduin en
landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort.

Bestemming bereikt
Nieuw gebruik – Oud gebouw
Zondag 11 september 2011

De opengestelde panden zijn opgenomen in een speciale brochure getiteld ‘Bestemming bereikt’. De-

1

Beter voor het milieu

Oplaadpunten voor elektrische auto’s op komst
Nog dit jaar komen er vijf oplaadpunten voor elektrische
auto’s in Velsen. Dat is goed
voor het milieu, vindt het college van B&W van Velsen.

in Velsen. De verwachting is dat de
locaties eind oktober bekend worden en dat de punten daarna worden geplaatst.Zie ook www.e-laad.
nl.

In de gemeente Velsen komen nog
dit jaar vijf oplaadpunten voor
elektrische auto’s. Het college van
B& W van Velsen heeft in haar vergadering van 30 augustus besloten
om mee te werken aan een proefproject voor drie jaar, dat wordt
uitgevoerd door de stichting Elaad.nl. De gemeente en de stichting zijn nog in gesprek over de precieze plekken van de oplaadpunten

Elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit en maken minder lawaai. De gemeente Velsen heeft in
haar Milieubeleidsplan 2008-2012
de ambitie uitgesproken om waar
mogelijk initiatieven te stimuleren
voor de toepassing van alternatieve motorbrandstoffen. De doelstelling om oplaadpunten te realiseren staat in het Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020.

Het tweede weekend van september is het weekend van de Pierloop.
Dit jaar is de eenentwintigste editie. Honderden enthousiastelingen
– jong en oud, mannen en vrouwen,
particulieren en bedrijventeams – lopen van de start in de Briniostraat in
een grote lus naar de finish in de Lange Nieuwstraat. Er zijn veel mensen
op de been – niet alleen lopers, maar
ook publiek en mensen van de organisatie.
Het verkeer dat van de noord- naar de
zuidkant van IJmuiden gaat (en andersom) moet rekening houden met
flinke stremmingen. Dat geldt vooral
voor hen die tussen 14.00 en 16.30 uur
de lijn Kromhoutstraat-Dokweg-Havenkade-Marconistraat-Moerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat kruisen. En voor hen die rond 15.10 uur
in de buurt zijn van de WaterloolaanZeeweg-Heerenduinweg; zij moeten
rekening houden met ongeveer 15 tot
20 minuten stilstaand verkeer. Verkeersregelaars doen hun best om de
veiligheid te bewaken van lopers, toeschouwers en verkeerdeelnemers.
Voor een goed overzicht van de route
is het handig om de plaatselijke dagen weekbladen of www.pierloop.nl te
raadplegen. Het beste is het om tussen 14.00 en 16.30 uur weg te blijven
met de auto uit de zuidelijke helft van

IJmuiden, inclusief de Lange Nieuwstraat.
Een aantal noord-zuidverbindingen
is ’s middags afgesloten, waaronder
Grahamstraat, Moerbergplantsoen
en Velserduinweg. Op een aantal andere plaatsen kunt u gedurende een
groot deel van de middag in IJmuiden
wel van noord naar zuid en andersom.
Tijdens onderstaande tijdvakken kan
daar wel oponthoud ontstaan, omdat
de lopers dan langs dit deel van het
parcours komen:
- Dokweg (15.45 tot 16.20 uur ter
hoogte van de Raafstraat)
- Havenkade-Linnaeusstraat-Orionweg (15.45 tot 16.20 uur). Let op:
Havenkade tussen Orionweg en
Dokweg is afgesloten van ca. 14.30
tot 16.30 uur!
- Snelliusstraat (15.20 tot 16.30 uur
ter hoogte van de Marconistraat)
- IJsselstraat (15.20 tot 16.30 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Scheldestraat (15.20 tot 16.40 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Vechtstraat (15.20 tot 16.40 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Marktplein west (15.25 tot 16.45
uur ter hoogte van het fietspad Lange Nieuwstraat)
- Plein 1945-Zoutmanstraat (nagenoeg geen oponthoud)
- Willebrordstraat (alleen oponthoud
tijdens de start tussen 14.55 en 15.10
uur)
- Kanaaldijk-Pontplein (alleen oponthoud tijdens de start tussen
14.55 en 15.10 uur)
Alle maatregelen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Zie ook www.pierloop.nl
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Maandag 12 september na 13.00 uur

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

gemeente Velsen wordt deze middag een personeelsfeest georganiseerd. Het (sportieve) programma vindt plaats in Recreatiegebied
Spaarnwoude.

Ladies Night voor Pink
Ribbon in De Heerenduinen
Een avond inspannen en ontspannen, waar een goed doel
van meeprofiteert – dat kan zaterdag 17 september in zwembad De Heerenduinen tijdens
de Ladies Night. Een deel van de
opbrengst gaat naar Pink Ribbon. Kaarten vóór de 17e aanschaffen of reserveren.
Op zaterdag 17 september van 19.00
tot 22.00 uur is het Ladies Night
in zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden. Vrouwen zijn van harte
welkom voor een avond inspannen
en ontspannen. Ze kunnen meedoen aan verschillende aqualessen,
stands bezoeken vol accessoires,
mode- en beauty-artikelen en krijgen na afloop een gevulde goodiebag.

Het zwembad is vanaf 19.00 uur
open en de activiteiten starten om
19.30 uur. Toegangskaarten voor
deze avond – aan te schaffen of te
reserveren vóór de 17 september –
kosten € 7,50 per persoon, waarvan
het zwembad € 2,50 aan Pink Ribbon doneert.
De Stichting Pink Ribbon uit Bussum is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor
borstkanker. De stichting richt zich
vooral op bewustwording en geeft
voorlichting over de risico’s die tot
deze ziekte kunnen leiden. In oktober, ‘borstkankermaand’, zijn
er allerlei acties en evenementen
om fondsen te werven. Daar doet
zwembad De Heerenduinen ook
aan mee.

14-0255: nieuw
nummer gemeente
Het stadhuis van Velsen is
sinds kort te bereiken onder
nummer 14-0255. Dat is niet
voor iedereen helemaal duidelijk. Het blijkt dat sommige mensen een andere combinatie maken waar 14-0255
in voorkomt. Dat leidt tot
verkeerde verbindingen en

dat is niet de bedoeling.
Belt u het stadhuis, dan gebruikt u zes cijfers: 14 0255.
Geen andere toevoegingen,
ook geen ‘0’ ervoor, ook niet
als u mobiel belt. Zes cijfers, dat is alles wat u nodig
heeft.

Evenementen in Velsen
• Dinsdag 6 t/m zondag 11 september: Hiswa te Water
• Zaterdag 10 september: Rabobank Pierloop Velsen
• Zaterdag 10 september: Open Dag Begraafplaats & Crematorium
Westerveld
• Zondag 11 september: Open Monumentendag
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Speeltuin Santpoort 65 jaar
Een nieuwe boomhut, een jubileumboek, een optocht en een feest
– zo vierde Speeltuin Santpoort
op zaterdag 3 september het feit
dat ze dit jaar 65 is geworden.
Wethouder Annette Baerveldt
nam een exemplaar van het boekje in ontvangst.
De Speeltuin Santpoort bestaat 65
jaar. Ter gelegenheid daarvan werd
er een nieuwe attractie geopend: de
boomhut. Er was een optocht en ’s
middags was er feest. Bovendien heeft
de stichting Speeltuin Santpoort een
boekje laten maken, waarin de ge-

schiedenis van de speeltuin wordt beschreven. Veel voormalige klanten
van de speeltuin delen hun herinneringen aan de speeltuin. Ook Tante
Eef, al meer dan 32 jaar hét boegbeeld
van de speeltuin, komt aan het woord.
Het jubileumboek, samengesteld
door Kirsten Beukering en Fernanda Gouda, is rijk geïllustreerd met foto’s van vroeger en nu. Burgemeester Franc Weerwind schreef het voorwoord. Wethouder Annette Baerveldt
nam een exemplaar in ontvangst. Het
is te koop voor 5 euro. (foto: Ko van
Leeuwen)

Rondleidingen De Biezen
Op zaterdag 10 en woensdag 14
september worden er rondleidingen gegeven op gemeentelijke begraafplaats De Biezen
in Santpoort-Noord. Tijdens
de rondwandeling krijgt u informatie over de flora en fauna, en over de geschiedenis van
de graven.
Op zaterdag 10 september om
11.00 uur bent u van harte welkom aan de Kweekerslaan 21 in
Santpoort-Noord. Een medewerker van de gemeente Velsen en een
vrijwilliger van de stichting Allerzielen Velsen leiden u ruim een
uur rond. Zij kunnen u veel vertellen over de flora en de fauna en
over de geschiedenis van de graven. De kosten bedragen € 7,50 per
persoon.
Op woensdag 14 september kunt
u ook een rondleiding krijgen, die
dan met een lunch wordt afgesloten. Kosten € 15. De inkomsten komen ten goede aan de stichting Allerzielen Velsen.

Veel inwoners van Velsen kennen
de rustieke, groene begraafplaats
uit 1874 niet. Het ontwerp is van de
hand van Zocher, de tuin- en landschapsarchitect uit Haarlem, die
ook Westerveld heeft ontworpen.
Op de Biezen liggen veel bekende
mensen uit de omgeving begraven
zoals Olga van Gotsch en Pieter Vermeulen. Aanmelden via info@allerzielenvelsen.nl of 06-575 48 724.

Mededelingen

8 september 2011

Adres

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

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

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

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

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

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

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

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

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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 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 Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde 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) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

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

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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‘Planetenweg’

bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de
Milieudienst IJmond.

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn
voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een
gedeelte van de Planetenweg te IJmuiden.

De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan
een besluit hogere waarde Wet geluidhinder te nemen
ten behoeve van Bestemmingsplan Planetenweg te
Velsen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Planetenweg’
heeft betrekking op een deel van de Planetenweg te
IJmuiden. Het plangebied omvat het bouwblok met de
huisnummers 278-336 (tegenover het parkeerterrein
van de iets zuidelijker gelegen sportvelden). Het
huidige woningblok van 30 woningen zal gesloopt
worden, omdat de woningen verouderd zijn. Hiervoor
in de plaats komen 35 nieuwe woningen. De woningen
worden in de huursector gerealiseerd.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde
ligt met ingang van 9 september 2011 gedurende zes
weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit
samen met het ontwerpbestemmingsplan in te zien
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Ontwerpbestemmingsplan

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Planetenweg’ voor een ieder met ingang van
9 september 2011 gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens
is een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein
te IJmuiden. Het bestemmingsplan is ook digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identiﬁcatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0802PLANETENWEG1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien
u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten
aan de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met de heer P. Blom,
telefoon (0255) 567 200.

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namen
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond
het volgende bekend.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Planetenweg te Velsen”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst
IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863.

Inventarisatie t.b.v. bestemmingsplannen
“IJmuiden West”, “Santpoort-Zuid” en
“IJmuiden Centrum”

Burgemeester en wethouders zijn voornemens
nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de
volgende gebieden: “IJmuiden West”, “Santpoort-Zuid”
en “IJmuiden Centrum”.

Santpoort-Zuid

Het gebied “Santpoort-Zuid” is in het zuiden en westen
begrensd door de gemeentegrens met Bloemendaal
en de woonbebouwing aan de Brederoodseweg. In het
noorden wordt het plangebied begrensd door de
Middenduinerweg, en in het oosten door de Wijnoldy
Daniëlslaan, de Olga von Gotschlaan, de Wüstelaan,
het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de
spoorbaan Haarlem-Beverwijk. Het plangebied
kenmerkt zich door de woonbebouwing van de kern
Santpoort-Zuid. Zie ook bijgaande afbeelding.

IJmuiden Centrum

Het gebied “IJmuiden Centrum” is gelegen tussen de
Piet Heinstraat/Oosterduinweg in het noorden en de
Merwedestraat/Rijnstraat/Willemsbeekweg in het
zuiden (zie afbeelding).
Het plangebied kenmerkt zich door het lokale
winkelcentrum (Lange Nieuwstraat) dat de ambitie
heeft een regionale functie te gaan vervullen. In
het plangebied is ook de woonfunctie prominent
aanwezig. Tussen de woon- en winkelfuncties zijn
enkele dienstverlenende bedrijven aanwezig.

IJmuiden West

Het gebied “IJmuiden West” wordt in het noorden
begrensd door het Noordzeekanaal, in het oosten
door de Grahamstraat en de Radarstraat, in het
zuiden door de Heerenduinweg en in het westen door
het Snippenbos, Keetberglaan, Amperestraat en de
groenstrook langs de Dokweg en de Kerkweg. Zie ook
bijgaande afbeelding.Het plangebied kenmerkt zich
door de woonbebouwing van Zee- en Duinwijk en het
sportpark Zeewijk.

Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor Bestemmingsplan Planetenweg te Velsen is
genomen.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten
behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Planetenweg, een verzoek om vaststelling van hogere waarden
in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij
Milieudienst IJmond. Het hogere waarde besluit
heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze

Aanleiding

De directe aanleiding om voor deze gebieden een nieuw
bestemmingsplan op te stellen is gelegen in het feit dat:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen
waaruit de plangebieden thans in planologisch
opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één
bestemmingsplan;
• de wens bestaat om de bestaande regels/verbeeldingen te uniformeren en te globaliseren, zodat er
een eenduidige juridische systematiek komt voor
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het hele plangebied;
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan
10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is
om ze te actualiseren;
• een planologisch regime voor het “Centrumplan”
moet worden vastgesteld.

w11.000571

Inventarisatie initiatieven in het plangebied

w11.000569

Om bij het opstellen van de hierboven genoemde
bestemmingsplannen rekening te kunnen houden
met toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen
die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete
plannen en ideeën heeft, deze aan de gemeente
kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij om
fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en
bouwen) maar het kan ook gaan om een transformatie
in het gebruik.

w11.000570

w11.000574

w11.000573

w11.000575
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen.
Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente.

Burg. Weertsplantsoen 9, SantpoortNoord
het kappen van een boom
(29/08/2011)
Willemsbeekweg 80, IJmuiden
melding brandveilig gebruik
(29/08/2011)
Berglaan 8 Santpoort-Noord
het kappen van 1 hulstboom
(29/08/2011)
Kruidbergerweg 77 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(30/08/2011)
Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis
het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
(30/08/2011)
Seinpostweg 19 IJmuiden
het vervangen van de gevelbekleding
(31/08/2011)

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

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

Verlenging beslistermijn
Wilt u een initiatief indienen?

Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid
mogelijk te beschrijven en te voorzien van kaartmateriaal. U dient uw initiatief binnen vier weken na
publicatiedatum in te dienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Vermeld op uw reactie om
welk bestemmingsplangebied het betreft (“IJmuiden
West”, “Santpoort-Zuid” of “IJmuiden Centrum”).
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 29 augustus
2011 tot en met 2 september 2011 de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 0255-567 424.
w11.000572

Duin- & Kruidbergerweg 89
gebruik van weiland voor één dag als
parkeerterrein (29/08/2011)

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
w11.000164

w11.000305

w11.000309

w11.000471

Valckenhoeﬂaan 2 9000 SantpoortNoord
het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (23/02/2011)
Broeklanden 3 Velserbroek
het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (26/04/2011)
Westlaan ong. Velserbroek
het inrichten van een jongeren
ontmoetingsplaats (26/04/2011)
Waterloolaan 1 Driehuis
het slopen van een clubgebouw, het
kappen van een aantal bomen en
het oprichten van een nieuw
clubgebouw (15/07/2011)

w11.000225

w11.000383

w11.00057

Laaglandersluisweg ong. Velsen-Zuid
het legaliseren en uitbreiden van de
huidige recreatieve activiteiten
(01/09/2011)
Wulverderlaan 1 Santpoort-Noord
het verbouwen van een woning tot
hospice (02/09/2011)
Duin- & Kruidbergerweg 89
gebruik van weiland voor één dag als
parkeerterrein (05/09/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het
organiseren van een evenement:
i11.004227

op het strand IJmuiden aan Zee, via
het havengebied en sluizencomplex
richting Wijk aan Zee, de mountainbikerace Hoek van Holland-Den Helder
op 13/11/2011 (29/08/2011).

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en)
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

sinds 1888

van 1930

WEKELIJKS THUIS IN:
AALSMEER AALSMEERDERBRUG AKERSLOOT AMSTELHOEK BAKKUM BENNEBROEK BEVERWIJK CASTRICUM DE HOEF DE
KWAKEL DE RONDE VENEN DRIEHUIS HAARLEM-NOORD HAARLEM-ZUID HEEMSKERK HEEMSTEDE KUDELSTAART LIMMEN
MIJDRECHT RIJSENHOUT SANTPOORT-NOORD SANTPOORT-ZUID SPAARNDAM-NIEUW SPAARNDAM-OUD SPAARNWOUDE
UITGEEST UITHOORN VELSEN-NOORD VELSEN-ZUID VELSERBROEK VINKEVEEN WAVERVEEN WILNIS WIJK AAN ZEE IJMUIDEN

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

