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Santpoort Jazz: vol en 
gevarieerd programma
santpoort-noord - Pas één jaar 
oud en direct een flinke groei-
spurt: Santpoort Jazz 2012 duurt 
dit jaar een dag langer dan vo-
rig jaar om de uitbreiding van 
vijf naar negen acts mogelijk te 
maken. Het gratis toegankelijke 
festival presenteert van vrijdag-
avond 7 september tot en met 
zondagavond 9 september op het 
Broekbergerplein bij Café Bartje 
een gevarieerd programma met 
diverse stijlen jazz, waaronder 
drie bigbands, en dampende uit-
stapjes naar de blues en soul.
Santpoort Jazz begint op vrij-
dag 7 september om 19.30 uur 
met bigband Seabreeze, onder-
deel van de IJmuider Harmonie 
met achttien muzikanten onder 
de muzikale leiding van Erik Blok. 
Na Seabreeze is het podium van-
af 21.00 uur voor Jimmy’s Gang, 
de bluesband van frontman Jim-
my Martin Sterman, een solide 
formatie met een breed reper-
toire geënt op Rhytm & Blues en 
Southern Rock.
Op zaterdag 8 september start 
Santpoort Jazz om 17.00 uur met 
de Bigband van het Kunstencen-
trum Velsen, waarbij Kenneth 
Zandbergen zijn debuut maakt 
als de nieuwe dirigent. Om 18.30 
uur speelt Fusion Juice, dat met 
vijf musici en vocaliste Joyce San 
Mateo een pakkende ‘juice’ van 
instrumentale en vocale compo-
sities uit de (Acid) Jazz, Funk, 
Soul en Wereldmuziek brengt.   

Heerlijk om naar te luisteren tij-
dens het drinken of het eten, dat 
tijdens het festival goed wordt 
verzorgd door Café Bartje én ook 
lekker om op te dansen.
Om 20.00 uur speelt 6 Aloud, 
een nieuwe band geformeerd 
door saxofonist Jan van den Hoff. 
Zes muzikanten brengen soepel 
in het gehoor liggende jazz met 
snufjes blues en funk. Zaterdag 
kent vanaf 21.30 uur een bijzon-
dere afsluiting met het project 
‘Alle Dertien Soul’, waaraan een 
groot aantal regiomuzikanten 
deelneemt, waaronder veel zan-
geressen, zangers en vijf blazers. 
Deze projectband speelde eerder 
deze zomer met succes op het 
Slaperdijkfestival en heeft haar 

repertoire nu nog verder uitge-
breid.
Op zondag 9 september is de af-
trap van het festival al om 15.45 
uur met bekende jazzstandards 
van de Romantic Warriors. Daar-
na speelt vanaf 17.15 uur Ray’s 
Initiative Bigband uit Castricum, 
die vorig jaar een knallend op-
treden neerzette op Santpoort 
Jazz. Het slotakkoord van Sant-
poort Jazz is zondag om 20.00 
uur met Rilan & the Bombardiers  
Zij vormen de spetterende af-
sluiting van het driedaagse gra-
tis toegankelijke festival. De toe-
gang is gratis. Meer informatie is 
ook te vinden op de Facebook-
pagina Santpoort-Jazz. (foto: Pa-
trick Put)

Velserbroek - De 17-jarige scoo-
terbestuurder die dinsdagmid-
dag door een automobilist werd 
aangereden op het Zwane-
bloemplantsoen in Velserbroek, 
is woensdagochtend overleden. 
Kort na het bekend worden van 
het nieuws werden op de plek van 
het ongeval bloemen neergelegd. 
Een buurtbewoner schrijft: ‘Wat 
een zwarte dag. Veel sterkte voor 
de familie.’ De wijkagenten lieten 
via Twitter weten ‘geschokt’ te zijn.
De jonge scooterbestuurder werd 
dinsdag rond 14.20 uur aangere-
den door een 68-jarige automo-
biliste uit IJmuiden. Dat gebeur-
de toen hij ter hoogte van de Flo-
raronde over het fietspad van de 
Zwanebloembocht reed. Diverse 
hulpdiensten kwamen ter plaat-

se, waaronder het traumateam 
uit Amsterdam. Het slachtoffer is 
onder politiebegeleiding overge-

bracht naar een ziekenhuis. Daar 
overleed hij aan zijn verwondin-
gen. (foto: Reinder Weidijk)

Scooterrijder overleden Mogelijk toch 
nieuwbouw in Driehuis
Driehuis – Volgens de Struc-
tuurvisie 2015 wil de gemeen-
te Velsen de zuidoostrand van 
Driehuis, tussen De Luchte, 
Huis ter Hagen en de spoorlijn 
ontwikkelen voor nieuwbouw. 
Het gebied ligt echter buiten 
het Bestaand Bebouwd Gebied. 
Daarom is er een ontheffing van 
Gedeputeerde Staten (GS) van 
de provincie Noord-Holland no-
dig om de plannen mogelijk te 
maken.
De gemeente Velsen heeft in 
januari 2011 zo’n ontheffings-
verzoek ingediend. In juli van 
dat jaar werd het verzoek ge-
weigerd. Het college van B&W 

heeft daarna een toelichting op 
het verzoek gegeven en in het 
voorjaar van 2012 heeft GS van-
wege het ‘nut en de noodzaak 
van wonen’ de zaak herzien. Ge-
deputeerde Staten heeft nu ad-
vies gevraagd aan de Advies-
commissie Ruimtelijke Ontwik-
keling (ARO), een onafhankelij-
ke commissie die GS adviseert. 
Men verwacht dat ARO ideze 
maand het verzoek tot advies 
zal behandelen. Inmiddels ma-
ken de initiatiefnemers Amvest/
Heijmans nu een nadere uitwer-
king van het project, om de ARO 
inzicht te kunnen geven. (Karin 
Dekkers)

Rabobank Pierloop 
Velsen, zaterdag
8 september

Zie artikel elders in deze uitgave.
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & 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:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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 der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

00 maand 2008  pagina 0

Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur; 
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek
‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor 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 zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

‘Rabobank en Pierloop 
versterken elkaar’
Velsen - Op zaterdag 8 sep-
tember vindt voor de 22ste 
keer de Rabobank Pier-
loop Velsen plaats. Een hard-
loopwedstrijd die wordt ge-
houden in IJmuiden. Rabo-
bank Velsen en Omstreken is 
al jaren hoofdsponsor van dit 
sportevenement en heeft de-
ze week voor drie jaar bijge-
tekend. 

De Rabobank Pierloop Velsen is 
een populair sportevenement, het 
trekt jaarlijks vele duizenden toe-
schouwers en er doen ruim 2.000 
sporters aan mee. Er is een At-
letiekunie wedstrijdloop over 15 
km, maar er kan ook recreatief 
worden gelopen over 8,2 en 15 
km en is er een jeugdloop van 3 
km. Het 15 km parcours gaat door 
de duinen en over het strand. 
Aan het woord zijn Daniëlle 
Braamhaar, directeur Bedrijven 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
Edwin Mascini, voorzitter van de 
Stichting Pierloop Velsen, Cor van 
der Giesen, lid van het bestuur en 
voorzitter van het organisatieco-
mité en Irene Kan, manager Mar-
keting, Communicatie en Coöpe-
ratie bij Rabobank Velsen en Om-
streken. ,,We zijn zeer verheugd 
dat de Rabobank onlangs een 
driejarig sponsorcontract heeft 
getekend”, aldus Mascini. Hij is 
als voorzitter van het bestuur ver-
antwoordelijk voor alle facilitaire 
en bestuurszaken, waaronder de 
sponsoring. ,,Het is voor de Stich-
ting erg belangrijk in deze minder 
goede economische tijden dat 
we drie jaar vooruit kunnen kij-
ken. Het is goed voor de continu-
iteit.’’ Daniëlle Braamhaar van Ra-
bobank Velsen en Omstreken be-
aamt dit. ,,De Rabobank is al ne-
gen jaar betrokken bij het evene-
ment. Met het meerjarig contract 
met de Pierloop laten we weder-
om ons commitment voor de lan-
gere tijd zien. We kunnen elkaar 
immers versterken.”  Cor van der 
Giesen zorgt er als voorzitter van 
het organisatiecomité voor dat al-
les goed wordt aangestuurd. Van 
de inschrijvingen tot de inrichting 
van het finishvak, alle organisato-
rische verantwoordelijkheden lig-
gen bij hem. Voor Van der Gie-
sen werkt het prettig dat er een 

goed contract is gesloten met de 
hoofdsponsor: “Met het spon-
sorbedrag kunnen we veel doen. 
Denk bijvoorbeeld aan een blij-
vende herinnering voor zowel de 
jonge als oudere lopers, de crew-
kleding en de aankleding van het 
parcours, zoals een mooie boog 
en kilometerbordjes langs het 
parcours.’’
Sponsoring door de Rabobank is 
gebaseerd op twee peilers: Sport 
en cultuur. Rabobank Velsen en 
Omstreken sponsort een twintig-
tal grote projecten voor meerde-
re jaren, waaronder het Haven-
festival, voetbalvereniging Telstar 
en de Stadsschouwburg Velsen. 
Maar ook de kleine verenigingen 
en stichtingen worden niet ver-
geten. Zo organiseert Rabobank 
Velsen en Omstreken op 23 sep-
tember voor de vele verenigingen 
en stichtingen die klant zijn van 
de bank ‘de Rabobank Sponsor-
fietstocht’ waarbij 300 euro bij el-
kaar kan worden gefietst. 
Een sportevenement als de Rabo-
bank Pierloop Velsen sluit goed 
aan bij de coöperatieve gedachte 
van de bank. ,,We staan als Rabo-
bank midden in de samenleving’’, 
aldus Irene Kan. “De Pierloop is 
een evenement dat aanzet tot be-
wegen, van jong tot oud. Een be-
langrijk onderdeel van de Pier-
loop is de scholenloop. De mees-
te scholen uit de gemeente Vel-
sen doen mee aan deze sportieve 
run over drie kilometer. Maar ook 
de wedstrijd en recreatieve loop 
spreekt een brede doelgroep aan. 
Man, vrouw, van elke leeftijd, ie-
dereen kan meedoen.’’
De bank schenkt niet alleen geld, 
maar participeert zelf ook in het 
evenement. “Zo zorgen we voor 
een win-win situatie’, zegt Dani-
elle Braamhaar. “We doen jaar-
lijks mee met een aantal busi-
ness teams. In deze teams zitten 
medewerkers van de bank, maar 
ook relaties van de bank kunnen 
meedoen. Dit past bij ons maat-
schappelijke karakter en onze 
coöperatieve identiteit.’’
Bestuursvoorzitter Edwin Masci-
ni vult aan: ,,Met deze samenwer-
king tussen bestuur, organisa-
tie en bank zetten we ook dit jaar 
weer een goed evenement neer, 
waar iedereen trots op mag zijn.’’
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Donderdag 6 september
Fototentoonstelling ‘Wereld-
vrouwen’ hele maand septem-
ber in Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein in IJmuiden.
Vruchten en zaden Leyduin. 
Vertrek 19.00 uur parkeerplaats 
Manpadlaan in Heemstede. 
Deelname gratis, aanmelden 
niet nodig.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Intouchables’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Swingin’utters, 
Banner Pilot. 20.00 uur. Toe-
gang 7,-. Om 24.00 uur LOS!. 
Toegang 5,-, voor studen-
ten gratis. Vanaf 18 jaar. Café: 
Oh My God...it’s the Ramones. 
21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 7 september
Santpoort Jazz op het Broek-
bergerplein bij Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
19.30 uur. Santpoort Jazz duurt 
tot en met 9 september. Zie ook 
de Facebookpagina Santpoort-
Jazz.
Klaverjassen bij Jeu De Bou-
lesvereniging aan de Heeren-
duiweg (naast Kerbert Dieren-
tehuis). Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Openingsconcert met James 
Lisney (piano) en Joy Lisney 
(cello) in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Intouchables’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Bintangs. 20.00 
uur. Toegang 12,50. Kleine zaal: 
Heavy uit Haarlem: Bodyfarm. 
20.00 uur. Toegang 7,-. Café: Ir-
rational Library. 20.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 8 september
Open Monumentendag in het 
teken van’Groen van Toen’. Zie 
ook www.openmonumenten-
dag.nl.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pierloop IJmuiden. Start 
jeugd 14.00 uur, senioren 15.00 
uur. Zie ook www.pierloop.nl.
VVD-campagne: Fred Tee-
ven doet IJmuiden aan. En zal 
om 14.30 uur arriveren op het 
Marktplein.
Witte Theater, Kanaalstraat 

257 IJmuiden: Sluysmans & van 
Warmerdam ‘Murder Balladse. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
12 locaties in Haarlem: Stad 
als Podium: Gers Pardoel, Kit-
ty, Daisy & Lewis e.a. Opening 
festival 16.00 uur. Aanvang Pa-
tronaat 20.00 uur. Toegang 10,- 
vvk/12,50 add.

Zondag 9 september
Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
08.00 tot 16.00 uur. Meer in-
formatie: www.kofferbakmarkt 
wijkaanzee.nl of bel 0251-
374434/06-44137968. 
Open Monumentendag in het 
teken van’Groen van Toen’. Zie 
ook www.openmonumenten-
dag.nl.
Expositie maquettes op 
Landgoed Beeckestijn in Vel-
sen-Zuid. Tot en met 30 sep-
tember.
Open dag bij Modelbouw-
vereniging Het Y, Genieweg 
38 Velsen-Zuid. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
Openluchtviering door Re-
gio Delta in het Burgemeester 
Rijkenspark in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 10.30 uur. 
Bij slecht weer in de O.L. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand in 
de Naaldkerk in Santpoort-
Noord.
Lezing door ds. Katrijne Be-
zemer in De Kapel, Pogieter-
weg 4 in Bloemendaal. The-
ma: ‘De drie huizen van geluk, 
of hoe gebeurtenissen in ons 
leven ons vormen’. Aanvang 
10.30 uur. 
Roofvogelexcursie. Start 
11.00 uur op boerderij Zorg-
vrij, Genieweg in Velsen-Zuid. 
Deelname gratis, aanmelden 
niet nodig.
Zaden en vruchten Romo-
len Heempark. Start 11.00 uur 
vanaf ingang park op de brug 
van Laan van Angers/Hoek 
Europaweg. Deelname gratis, 
vooraf aanmelden niet nodig.
Op zoek naar waterbeestjes. 
Start 11.00 uur hoek Spaarn-
damseweg/Vondelweg in Haar-
lem-Noord. Deelname gratis, 
vooraf aanmelden niet nodig.
Try-out Jordaanfestival in 
Draaiorgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3. Opening 12.00 
uur, programma start om 13.30 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257: Vreeswijkdag. Van 14.00 
tot 21.00 uur.
Klezmer Ensemble Nigunim 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 

29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Zomeravondmuziek Angli-
caanse Evensong met het Koor 
Engelse Kerk Haarlem en The 
Anglican Singers Amsterdam. 
Groet of st. Bavokerk, ingang 
Oude Groenmarkt. Aanvang 
19.00 uur. Toegang gratis, vrij-
willige bijdrage.

Maandag 10 september
Expositie Jaap Kwakman in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Geopend op maandag en 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Expostie is te zien tot 6 oktober.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelvereniging 
Act ‘Misdaad aan het Meere’. 
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 11 september
Expositie Jaap Kwakman in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Geopend maandag en 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Expostie is te zien tot 6 oktober.
Maak kennis met Grote Klaas, 
Mooie Nel en Dappere Hansje. 
Vertrek 18.00 uur Spaarndam-
merdijk bij standbeeld Hansje 
Brinkers in Spaarndam. Deel-
name gratis. Aanmelden bij 
Wim Swinkels, wimjamswin-
kels@cs.com of 023-5293302.
Alzheimer café ‘Wat gebeurt 
er in de hersenen bij demen-
tie?’ in de Centrale Bibliotheek, 
Dudokplein 16 IJmuiden. Van 
19.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelvereniging 
Act ‘Misdaad aan het Meere’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 12 september
Rechtspraakwandeling met 
stadsgids Paul van der Pol. Ver-
trek 09.00 uur vanaf het Arche-
ologisch Museum in de Vlees-
hal, Gr. Markt in Haarlem. 
Aanmelden verplicht via 06-
16410803 of gildewandelin-
gen@gmail.com. Werkdagen 
tussen 09.00-10.00 en 18.00-
19.30 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Intouchables’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 13 september
Open repetitie-avond van 
Gospelkoor Get Together Again 
in gebouw Het Kruispunt, Zon 
Bastion in Velserbroek. Van 
20.00 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Moonrise King-
dom’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Grote prijs van NL 
Hiphop: Halve Finale. 20.00 uur. 
Toegang 8,50. 
Om 24.00 uur: LOS! Toegang 5,-
, studenten gratis, vanaf 18 jaar. 
Café: Thread Pulls en Allpha 
Couple. 21.00 uur. Toegang gra-
tis.

Duikschip gedoopt
IJmuiden - Duikvereniging 
DuikTeam IJmond heeft al jaren 
een eigen boot om op de Noord-
zee zee te duiken. Vele DuikTeam 
IJmond duikers hebben hun 
mooiste duiken gemaakt op de 
Noordzee welke rijk is aan wrak-
ken. In de tachtiger jaren begon 
DuikTeam IJmond met een ou-
de aluminium duwbak als zee-
duik boot. Halverwege de jaren 
negentig kon deze niet zo zee-
waardige boot vervangen wor-
den door een reddingssloep wel-
ke omgebouwd kon worden om 
er mee op zee te duiken. Aan 
beide boten hebben veel Duik-
Team IJmond leden goede zee-
duik herinneringen. 
Toen DuikTeam IJmond ruim 
twee jaar geleden een oud wrak 
in handen kon krijgen waren 
de meningen verdeeld. Het was 
voor DuikTeam IJmond een groot 
schip van maar liefst 16 meter 

maar had ook heel veel werk no-
dig. Na lang beraad is er toch 
gekozen om de stap te maken. 
Inmiddels zijn wij twee jaar en 
vele duizenden uren werk door 
vele leden verder en kunnen wij 
het nieuwe schip een echt zee-
waardig duikschip noemen. In-
middels is het schip uitvoerig 
getest en zijn ermee al een aan-
tal succesvolle zeeduiken op de 
Noordzee gemaakt. 
Het enige wat er nog ontbrak 
aan het schip was een mooie 
naam. Met een doopplechtig-
heid waarbij vele leden aanwezig 
waren heeft het schip de naam 
Nehalennia gekregen. Nehalen-
nia was een Keltische-Germaan-
se beschermgodin. Marion Spar-
rius heeft de Nehalennia ge-
doopt en haar en alle opvaren-
de een behouden vaart gewenst. 
DuikTeam IJmond kan weer naar 
hartenlust zeeduiken.

Sterke seizoensopening 
in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het ope-
ningsconcert van het nieuwe 
seizoen op vrijdag 7 septem-
ber om 20.00 uur wordt ver-
zorgd door de pianist James 
Lisney en zijn dochter, de cel-
liste Joy. Uitgevoerd worden 
Chopin, Jan Vriend, Schumann 
en Britten.
Joy Lisney is 19 jaar en student 
aan het Clare College in Cam-
bridge. Zij maakte als cellis-
te al  een imposante carrière. 
Met haar vader trad zij al twee 
keer op in het Amsterdams 
Concertgebouw.  James Lisney 
zelf doet dit jaar alle belangrij-
ke podia in Europa aan, maar 
verheugt zich zeer op zijn con-
cert in ’t Mosterdzaadje. 
Op zondag 9 september om 
15.00 uur klinkt de ingetogen, 
opgetogen, aanstekelijke en 
melancholische muziek ge-
speeld door het Klezmer En-
semble Nigunim. De vier zeer 
gedreven en professionele 
musici zijn: Marulka Gijsen- vi-
ool, David Schwarzkopf - klari-
net, Hans Booij - accordeon en 
Peter Tollenaar -contrabas. Zij 
spelen en bewerken de tradi-
tionele joodse muziek uit Oost-

Europa. In recensies wordt 
over een top-klezmer-ensem-
ble gesproken.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.
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Zomers weekeinde
Het is opvallend dat juist na 
matige zomers de septem-
bermaanden vaak goed uit-
pakken.

Een hogedrukgebied is uiter-
aard verantwoordelijk voor 
deze puike septembersfeer.
Vooralsnog ligt de spil van dit 
hogedrukgebied ten westen 
en zuiden van ons. Dit bete-
kent dat de wind nog even 
westelijk blijft. Topmaxima 
zijn daarom nog niet haal-
baar in de IJmond tot zater-
dag. Vooral op donderdag en 
vrijdag zijn er naast zonnige 
momenten ook wolkenvelden 
en de matige wind houdt het 
kwik dus even onder controle 
(18-19 graden).

In de loop van het weekend 
en begin volgende week lijkt 
het accent van het hogedruk-
gebied ten oosten van Ne-
derland uit te komen. Het ge-
volg is dat de wind naar het 
zuiden draait.

Met wat meer continenta-
le luchtaanvoer kan droge-

re en warmere lucht richting 
Noordwest-Nederland stro-
men en dat merken we aan 
de middagtemperaturen. Op 
zondagmiddag kan het kwik 
uitkomen op 23 tot 25 gra-
den en de zon schijnt daar-
bij waarschijnlijk volop. Prima 
terras- en barbecueweer dus 
op 9 september.

Het vervolg na 10 septem-
ber is interessant. Gaat een 
extra-tropische cycloon op 
de Atlantische Oceaan roet 
in het eten gooien, of blijft 
de ex-orkaan op veilige af-
stand en werpt deze juist 
een hogedrukgebied op bo-
ven West-Europa. Bij de eer-
ste variant (depressie richting 
IJsland en Schotland) scha-
kelen we geleidelijk over op 
flinke buien, regenperioden 
en veel wind en in het twee-
de scenario (ex-cycloon blijft 
op voldoende afstand) wordt 
het nazomerweer geprolon-
geerd. Meer via de weerpri-
meurlijn 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Huiswerkbegeleiding in 
Velserbroek én Velsen-Zuid
Velsen - Huiswerk maken in een 
voetbalstadion. Dat kan vanaf het 
nieuwe schooljaar bij Telstar in 
Velsen-Zuid. Het studiebegelei-
dingsinstituut Study Consultan-
cy begint in september in het in-
spirerende hoofdgebouw van het 
Tata Steel stadion een huiswerk-
klas met uitzicht op het speelveld. 
Daarnaast blijft Study Consultan-
cy vanzelfsprekend actief in haar 
vestiging in Velserbroek.
Study Consultancy is sinds tien 
jaar actief in Velsen en heeft afge-
lopen schooljaar een record aantal 
leerlingen begeleid. Naast huis-
werklassen biedt het instituut ook 
individuele begeleiding, bijles en 
examentraining in alle vakken en 
op alle niveaus. Study Consultan-
cy, dat lid is van de Landelijke Ver-
eniging van Studiebegeleidingsin-
stituten LVSI, is daarnaast is nauw 
betrokken bij maatschappelijke 
projecten.
Denk bij deze projecten vooral aan 
het mentorprogramma School’s 
cool en de stichting Telstar Thuis 
in de Wijk. Uit de banden met de 
laatstgenoemde stichting is het 
idee van de huiswerkklas in het 

stadion voortgekomen. Het is de 
bedoeling dat dit op termijn ook 
de uitvalsbasis wordt voor nieu-
we educatieve projecten. Daar-
naast ligt het voor de hand om de 
huiswerkbegeleiding bij Telstar te 
combineren met sport en spel.
De nieuwe huiswerkklas in het Ta-
ta Steel stadion is van maandag-
middag tot en donderdagmiddag 
geopend. Daarnaast heeft Stu-
dy Consultancy een accommoda-
tie in Velserbroek, waar de leer-
lingen vijf middagen per week te-
recht kunnen. Hier worden ook 
de meeste bijlessen en individue-
le begeleiding gegeven. In alle ge-
vallen staat persoonlijke aandacht 
voorop. 
Elke leerling wordt begeleid op de 
manier die het best bij hem of haar 
past. En niet alleen als het om ‘ge-
woon’ schoolwerk gaat: een or-
thopedagoge begeleidt leerlingen 
met bijvoorbeeld lees- of reken-
problemen.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met 023-5392664 of mailen 
met info@studyconsultancy.nl. Zie 
ook www.studyconsultancy.nl, Fa-
cebook of Twitter. 

Open huis bij VU Velsen
Velsen - De Volksuniversiteit 
Velsen heeft voor het cursus-
jaar 2012-2013 een interessant 
en gevarieerd aanbod samenge-
steld. Naast het bekende aandeel 
‘vreemde talen’ zoals Duits, En-
gels, Spaans, Italiaans en Frans 
voor zowel beginners als gevor-
derden bestaat de mogelijkheid 
in te schrijven voor een cursus  
Russisch,Pools, Noors, Zweeds 
en Chinees. 
Voor die talenten die zich tijdens 
vakantiereizen in het te bezoeken 
land verstaanbaar willen  maken 
zijn er van alle taalcursussen uit 
het  aanbod kortdurende vakan-
tiecursussen in het programma 
opgenomen. In tien lessen wordt 
u de vaardigheid aangereikt de 
weg te vragen, om zelf bood-
schappen te doen, uw tafel te re-
serveren in een restaurant of met 
de campingeigenaar toeristische 
tips en trips te bespreken. 
Om bij te kunnen blijven in het 
digitale tijdperk zijn er cursussen 
‘werken op internet’, ‘tekstverwer-

king met Exel en Word 2010’ en 
voor belangstellenden met crea-
tieve aspiraties ‘digitale fotografie 
& computer’ in het aanbod op-
genomen. Nieuw in dit segment 
van het aanbod is de cursus ‘GPS 
voor beginners’.
Het meer algemene aanbod ver-
meldt cursussen ‘Mindfulness’, 
‘Eerste hulp bij belastingaangifte’, 
‘tekenen en schilderen’ en ‘foto-
grafie voor beginners’.
Voor belangstellenden wordt de 
mogelijkheid gecreëerd over alle 
cursussen nadere informatie in te 
winnen. Dat kan tijdens het open 
huis van de Volksuniversiteit dat 
wordt gehouden op maandag 10 
september a.s. van 19.30 tot 21.00 
uur  in de leslocatie van de VU: 
Duin & Kruidberg Mavo, Nicolaas 
Beetslaan 3 in Driehuis. Alle do-
centen zijn op deze avond aan-
wezig. Ook kan er voor cursussen 
worden ingeschreven bij de ad-
ministratie van de VU: telefonisch 
op werkdagen via 0255-510684. 
Zie ook www.vu.velsen.net

YogaStyles sponsort 
Global Mala Festival
Santpoort-Noord - Yo-
gaStyles, het nieuwe yoga- en 
meditatie-artikelenmerk van Uit 
den Vreemde is sponsor van het 
Global Mala Festival in Amster-
dam en organisator van Global 
Mala Santpoort.
Global Mala is een wereld-
wijd evenement waarbij tien-
duizenden yogi’s over de hele 
wereld tegelijkertijd yoga doen 
voor het goede doel. Yogado-
centen geven deze dag belan-
geloos les op donatiebasis. Dit 
jaar is Global Mala op zaterdag 
22 september om 12.00 uur en 
er wordt geld ingezameld voor 
Plant a Billion Trees. 
In Amsterdam wordt op deze 
dag op een nu nog geheime lo-
catie een zogenaamde yoga-
flash-mob georganiseerd. Deel-
nemers horen een dag van te 
voren op welke locatie ze ver-
wacht worden. U kunt zich nog 
opgeven via  www.yogaonline.
nl. Om 13.00 uur start het Glo-
bal Mala Festival met veel ac-
tiviteiten in Hotel Krasnapolski. 
YogaStyles is als sponsor ver-
tegenwoordigd met een infor-
matie- en verkoopstand. Tevens 
heeft YogaStyles haar EKO-
vriendelijke yogamatten be-
schikbaar gesteld voor de deel-

nemers. 
YogaStyles organiseert in sa-
menwerking met Yogacentrum 
Santpoort-Noord: Global Ma-
la Santpoort. Yogaliefhebbers 
worden dan ook van harte uit-
genodigd om deze dag deel te 
nemen aan Global Mala Sant-
poort. U bent van harte wel-
kom in het prachtige yogacen-
trum aan Hoofdstraat 170 te 
Santpoort-Noord. Het yogacen-
trum is gelegen boven de win-
kel van Uit den Vreemde. U kunt 
zich opgeven in één van de Uit 
den Vreemde winkels in Sant-
poort of Haarlem. Of bel naar 
Uit den Vreemde: 023 -5390750. 
Er kunnen maximaal 15 per-
sonen deelnemen. Deelna-
me is gratis, maar een donatie 
voor het goede doel wordt ge-
waardeerd. Ook staat het nieu-
we seizoen voor de de deur. U 
kunt zich vanaf heden inschrij-
ven voor de yoga- en meditatie-
lessen. Informeer naar de gratis 
proeflessen.
Bij Yogacentrum Santpoort 
kunt u gratis gebruiken maken 
van het gehele assortiment Yo-
gaStyles, yoga- en meditatie ar-
tikelen. Hopelijk tot ziens op za-
terdag 22 september om 12.00 
uur voor Global Mala Santpoort.

Voor de 
verandering: 
ChristenUnie
Regio - ,,Het is duidelijk dat 
we dingen radicaal anders 
moeten doen,’’ aldus Arie Slob, 
lijsttrekker van ChristenUnie. 
,,Als we blijven doen wat we al-
tijd deden geven we meer geld 
uit dan dat er binnenkomt en 
stapelen de schulden zich op. 
Dan blijven het water en de 
grond vervuilen, wordt de zorg 
onbetaalbaar blijft de woning-
markt muurvast zitten en wordt 
de Europese Unie een steen 
om onze nek. Wat we nodig 
hebben is een omslag in onze 
samenleving. 
De CU wil meer mensen ver-
antwoordelijkheid geven zo-
dat ze in vrijheid hun eigen be-
slissingen kunnen nemen. Een 
vrijheid die ruimte biedt voor 
verschillende overtuigingen, 
geloven, scholen, omroepen en 
zorginstellingen. De Christen-
Unie kiest voor politiek vanuit 
een christelijke geloofsovertui-
ging. In die overtuiging ligt on-
ze inspiratie voor de zeven gro-
te veranderingen die nu nodig 
zijn.’’
In haar verkiezingsprogramma 
‘Voor de verandering, 7 chris-
telijk-sociale hervormingen’ 
voor de Tweede Kamerverkie-
zingen kiest de ChristenUnie 
voor fundamentele veranderin-
gen. Op de korte termijn wil de 
partij de crisis aanpakken door 
te knokken voor banen, toe-
gankelijke zorg, kansen voor 
jongeren en betaalbare huizen. 
Tegelijk wil de partij werken 
aan een omslag in de samen-
leving waarbij er meer ruimte 
komt voor onderlinge zorg, on-
dernemers en jongeren. Daar-
bij wordt de rol van de over-
heid kleiner, maar waarbij ze 
pal blijft staan voor kwetsba-
ren. 
Arie Slob: ,,Het moet nu echt 
anders en wij laten zien dat 
het ook anders kan. Dit pro-
gramma laat zien dat zorg voor 
kwetsbaren samen kan gaan 
met een gezonde financiële 
huishouding. Het is de balans 
tussen ‘een sterke economie 
en financieel stelsel’ en ‘socia-
le zekerheid voor iedereen’.
De ChristenUnie wil funda-
mentele veranderingen op de 
zeven thema’s samenleving, 
jongeren, zorg, arbeidsmarkt, 
woningmarkt, economie en 
Europa. ,,Wat we nodig heb-
ben, is verandering. We mo-
gen deze crisis niet voorbij la-
ten gaan zonder te werken aan 
een omslag in onze samenle-
ving. 
De verandering waar de Chris-
tenUnie vorm aan wil geven 
is allereerst om mensen geen 
verantwoordelijkheid te ontne-
men, maar gelegenheid te ge-
ven in vrijheid verantwoorde-
lijkheid te dragen. Dat willen 
we ook doortrekken naar Eu-
ropa.” Zie ook www.christen-
unie.nl.
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Chocoladefonteinen
bij Choco Frutti
IJmuiden - Hoewel de nieuwe 
zaak al en paar dagen open was 
om proef te draaien, vond af-
gelopen dinsdag de feestelijke 
opening plaats van Choco Frut-
ti aan de Lange Nieuwstraat 401, 
in het voormalige pand van Str-
ego. Onder andere met een ech-
te DJ, veel ballonnen voor de 
deur en dames die met schalen 
vol gratis fruithapjes met cho-
cola de bezoekers van de Lan-
ge Nieuwstraat kwamen ver-
wennen.
In de ruime en licht ingerich-
te zaak met zowel uitzicht op 
het Marktplein als op de Lan-
ge Nieuwstraat staat centraal 
de glazen toonbank met zicht op 
het verse fruit dat wordt klaar-
gemaakt en, natuurlijk, de enor-
me chocoladefontein. Een trot-
se en gedreven eigenaar, Niko-
lay Lazarov uit Bulgarije, vertelt 
enthousiast over dit nieuwe con-

cept waarmee hij als eerste is 
gestart in Nederland.
,,Ik was al een tijdje op zoek naar 
een geschikte locatie bijvoor-
beeld een leegstaand pand in 
het centrum van een flinke stad 
waar veel mensen langskomen. 
Toevallig moest ik voor zaken in 
IJmuiden zijn en toen viel mijn 
oog op deze leegstaande ruim-
te die bijzonder goed paste bij 
dit nieuwe fast food concept. Dat 
is de reden dat IJmuiden nu als 
eerste kan kennismaken met de-
ze formule waarbij vers fruit zo-
als aardbeien, bananen, kiwi’s, 
peren en nectarines worden be-
dekt met een laag warme, Bel-
gische chocolade van ‘Belcola-
de’”, zo licht Nikolay toe. ,,Maar 
mensen zijn uiteraard ook wel-
kom voor een kopje koffie, een 
glaasje fris of vers geperst si-
naasappelsap’’, vervolgt hij. Zie 
ook www.chocofrutti.net.

Zesde editie In2disco 
met dj’s, dansers en vj
IJmuiden - Een goede sfeer, 
mooie visuals en natuurlijk de 
beste muziek uit de jaren ‘70, 
‘80 en ’90. Dat zijn de belang-
rijkste ingrediënten van In-
2disco, het halfjaarlijkse dis-
cofeest in Thalia Theater dat 
op zaterdag 13 oktober al-
weer zijn zesde editie beleeft. 
Tot nu toe waren alle feesten 
uitverkocht, dus wacht niet te 
lang met kaarten kopen!

De najaarseditie van het popu-
laire discofeest kent een vol pro-
gramma. Maar liefst drie dj’s ko-
men op 13 oktober naar IJmui-
den om de bezoekers van In2dis-
co te laten genieten van de bes-
te disco classics en 90’s grooves. 
In alle gevallen gaat het om oude 
bekenden: dj Miss Brown was te 
gast op de vorige editie van In-
2disco, dj ChocoMel draaide in 
2011 met zijn dvdj-team Off the 
Wall in Thalia en dj Good Old Da-
ve is mede-organisator van het 

discofeest. De visuals worden 
net als de voorgaande edities 
verzorgd door Dirty Brown Vi-
suals, bekend van We Alle Love 
80’s & 90’s en de concerten van 
Ferry Corsten. Ook de dansers 
van Mike Flanders Dance Expe-
rience uit IJmuiden, vorige keer 
vooral bij de vrouwelijke bezoe-
kers een grote hit, verzorgen op-
nieuw een energieke show.
Kaarten voor In2disco kosten 15 
euro en zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Restaurant & Ho-
tel Augusta, Oranjestraat 98 in 
IJmuiden, de Jutter/de Hofgeest, 
Zeeweg 189-191 in IJmuiden en 
Brederode Sport, Hagelingerweg 
49-51 in Santpoort-Noord. On-
line bestellen kan via www.tha-
liatheater.nl of www.in2disco.
nl (reserveringskosten 1,50 eu-
ro per kaart). Het feest duurt van 
21.00 tot 03.00 uur. Meer weten 
over In2disco? Word dan lid van 
de groep op Facebook! (foto: Ed 
Geels Fotografie)

Santpoort-Noord - De cur-
sussen in Dorpshuis Het Terras 
gaan weer van start vanaf 24 
september. Er zijn nog een aan-
tal plaatsen beschikbaar en er 
zijn ook nieuwe activiteiten.
De cursussen zijn:
Acryl schilderen voor beginners 
en gevorderden met Ed de Jong, 
startdatum, maandagmiddag 24 
september.
Zilversmeden, maandagochtend 
van 10.00 uur tot 12.00 uur met 
Lydeke van der Meer, startda-
tum 1 oktober 24 lessen.
Beeldend werken, dinsdag-
avond  2 oktober en donderdag-
avond 4 oktober 20.00  tot 22.00 
uur. Diverse materialen onder 
andere speksteen, klei, gasbe-
ton, etcetera, met Lydeke van 
der Meer, 24 lessen.
Mensendieck, op woensdag van 
9.00 tot 10.00 en 10.00 tot 11.00 

uur onder leiding van Karin La-
gerberg, oefentherapeute Men-
sendieck. Startdatum 3 oktober. 
28 lessen.
Tiffany, het maken van een drie-
dimensionaal vogeltje in 8 les-
sen op woensdagmorgen van 
9.00 tot 11.30 uur.
Glas in lood, donderdag op ver-
schillende tijden. Start 8 okto-
ber.
Bloemschikken: maandagavond 
1 oktober om 19.30 uur en vrij-
dagmiddag 5 oktober om 14.00 
uur beide een keer per twee we-
ken, met Rie van de Berg.
Uiteraard zijn er in december 
weer twee kerstworkshops on-
der leiding van Marga Alofsen. 
Verder nog nader te bepalen.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.dorpshuishetterras.nl of u 
belt voor informatie met tele-
foonnummer 023-5384845.

CDA fractie ontmoet 
Mona Keijzer
Regio - Zaterdag 1 september 
kwam de landelijke CDA kara-
vaan een bezoek brengen aan 
de IJmond. Deze gelegenheid 
liet de CDA fractie uit Velsen 
niet voorbij gaan. De Noord-
Hollandse tweede kamerkandi-
daat voor het CDA is niemand 
minder dan Mona Keijzer. 
Mona staat op plek nummer 
twee van de landelijke lijst ach-
ter Sybrand Buma. In korte tijd 
heeft Nederland Mona Keijzer 
leren kennen als het nieuwe 
frisse gezicht en ‘running mate’ 
van Buma. Op de foto ziet u Mo-
na Keijzer met de Velsense frac-
tieleden Annekee Eggermont, 
Dicky Sintenie en CDA wethou-
der Robert te Beest. 
Naast Mona Keijzer was ook 
de Noord-Hollandse kandidaat 
Marieke van der Werf aanwezig. 
Marieke ging in Velsen op Plein 
1945 in IJmuiden in gesprek 
met de bezoekers van de kunst-
markt en andere belangstellen-
den. Marieke is op dit moment 
ook woordvoerder voor Kunst 
en Cultuur in de Tweede Kamer 

en dus was de Velsense kunst-
markt een mooie gelegenheid 
om dit te combineren. Daar-
naast is zij woordvoerder duur-
zaamheid, een thema dat in Vel-
sen ook zeker belangrijk is in de 
dagelijkse lokale politiek. Velsen 
is dus weer even goed onder de 
aandacht gebracht van de lan-
delijke CDA politici. 
Er kan dus teruggekeken wor-
den op een zeer geslaagde 
campagnedag.

Activiteiten starten 24 september
Nieuwe cursussen in 
Dorpshuis Het Terras

PvdA deelt 
rozen uit
IJmuiden - Het campagneteam 
van de PvdA Velsen deelde af-
gelopen zaterdag rode rozen uit 
in Zeewijk. Dat werd door de be-
zoekers van het winkelcentrum 
bijzonder gewaardeerd. Daar-
naast werd van gedachten ge-
wisseld over hetgeen de PvdA 
de kiezers te bieden heeft. 
In Zeewijk, maar ook in IJmuiden 
Noord werden huis aan huis dui-
zenden folders verspreid. Infor-
matie over het programma van 
de PvdA is te vinden op www.
pvda.nl.
Meer foto’s van de campagne 
zijn te vinden op www.facebook.
com/PvdAVelsen

Bingo- en 
loterijavond

Velsen-Zuid - Tijdens een al-
coholcontrole op de Parkweg 
werden vorige week woensdag-
nacht omstreeks middernacht 36 
bestuurder gecontroleerd. Eén 
man, een 54-jarige man uit En-
geland, had teveel gedronken. 
De man had 1,24 promille in zijn 
bloed en moest 700 euro afreke-
nen.

Slok opNieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

IJmuiden - Zaterdag 8 sep-
tember wordt weer een bin-
go- en loterijavond georgani-
seerd in speeltuin De Veilige 
Haven. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Er zijn weer leu-
ke prijzen te winnen. Woonach-
tig in IJmuiden en geen ver-
voer, dan kan men contact op-
nemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077, 
dan wordt men gehaald en na 
afloop weer thuis gebracht. De 
opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leu-
ke speeltoestellen te kopen voor 
de jeugdige bezoekers.
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D66Velsen kiest
voor mensen
Velsen - D66Velsen werkt aan 
een veilige gemeente. ,,Wij wil-
len dat onze inwoners zich vei-
lig voelen in huis, maar ook in de 
directe omgeving’’, aldus de par-
tij. ,,Wij werken ook aan een ge-
meente waar het prettig wonen is 
en daarom stellen wij de mensen 
centraal. Het is belangrijk dat er 
goede samenwerkingsverbanden 
zijn tussen onderwijs, welzijn, cul-
tuur, sport en kunst. Wij willen dat 
mensen voldoende kansen krijgen 
om goed mee te doen en te blij-
ven doen in onze Velsense samen-
leving.” ,,Signaleren, bestrijden 
en bestraffen van (huiselijk)ge-
weld is een van onze prioriteiten. 
Slachtoffers moeten kunnen reke-
nen op onze steun.’’ D66Velsen is 
voor een zogenaamde ‘wortelings-
wet’ voor asielkinderen die al meer 
dan 8 jaar in Nederland verblijven. 
Zij moeten in Nederland kunnen 
blijven. D66Velsen staat voor een 
groene en duurzame economie. 
,,Met een motie hebben wij ervoor 
gezorgd dat het college zich extra 
inspant om aangemeerde sche-
pen te voorzien van walstroom in 
2015.’’ D66Velsen is voor open da-
ta en transparant bestuur. Een in-
gediende motie over dit onder-
werp is aangenomen. D66Velsen 
is voorstander van een ‘Balkenen-
denorm’. Dankzij D66Velsen heeft 
de gemeenteraad besloten dat de 
subsidieverordening is aangepast 
zodat instellingen en organisa-
ties uitgesloten worden van sub-
sidie, indien er sprake is van sa-
larissen aan personeel boven de 
‘Balkenendenorm’ (193.000 euro). 
D66Velsen is voor een ‘Social re-
turn-regeling’. ,,Dankzij ons amen-
dement verplicht de gemeente be-
drijven bij opdrachten, vijf procent 
van de totale aanneemsom, te be-
steden aan loon van werkzoeken-
den of scholieren uit de gemeen-
te. Zo krijgen langdurig werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsgeschik-
ten een kans om werkervaring op 
te doen. We zetten ons op velerlei 
manieren in voor de Velsense sa-
menleving.’’ Zie ook www.d66vel-
sen.nl.

Expositie maquettes op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen - Onder het motto ‘Het 
Grootse verkleind’ exposeert 
Beeckestijn van zondag 9 tot en 
met zondag 30 september een 
bijzondere verzameling maquet-
tes van buitenplaatsen. Naar 
aanleiding van de tentoonstel-
ling worden twee lezingen ge-
houden en op de zondagen kun-
nen kinderen meedoen aan de 
workshop ‘Maak je eigen ideale 
buitenplaats’.
In de stijlkamers van Beeckes-
tijn staan dertig maquettes op-
gesteld. Bij de presentatie ligt de 
nadruk vooral op de relatie met 
het landschap, een thema dat 
goed aansluit op het Jaar van de 
Buitenplaats, dat in 2012 met tal 
van activiteiten wordt gevierd. 
Initiatiefneemster van de ten-
toonstelling is mevrouw Hen-
riette H.J. van Zwet de Savornin 
Lohman, directeur van de stich-
ting De Nederlandse Ruimte uit 
Naarden. Op woensdag 12 sep-
tember ’s avonds om half negen 
houdt ze een lezing over het on-
derwerp maquettes in de Cen-
trale Bibliotheek van Velsen. De 
toegang is gratis.
Op zondag 16 september geeft 
historicus Jan Morren, groot 
kenner van de Kennemer buiten-
plaatsen, in het zuidelijke koets-
huis een lezing over de groei en 
het verval van een viertal ver-
dwenen buitenplaatsen in de re-
gio. Aanvang 14.30 uur. Kosten 
5 euro, inclusief toegang tot de 
tentoonstelling.
Op de zondagen 16 en 25 sep-
tember worden in de keuken op 
Beeckestijn onder begeleiding 
van een ervaren maquettemaker 
workshops ‘bouw je eigen bui-
tenplaats’ gehouden. Bij een in-
troductie wordt eerst meer ver-
teld over de stijlkenmerken en 
ruimtelijke indeling van een bui-

tenplaats. Na een toelichting op 
het gebruik en de verwerking 
van de beschikbare materialen 
gaan de deelnemers zelf aan de 
slag.
De workshops -  bedoeld voor 
jeugd van 8 tot 17 jaar - duren 
ongeveer twee uur. Bij voldoen-
de belangstelling wordt zowel ’s 
ochtends om elf uur als ’s mid-
dags om twee uur een bijeen-
komst georganiseerd. De kosten 
bedragen 12 euro, inclusief ma-
teriaal. Opgave via info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl 
Op zondag 9 september – nati-
onale open monumentendag – 
kan de tentoonstelling op Beec-
kestijn gratis worden bezocht. 
Er zijn die dag extra rondlei-
ders aanwezig, die meer vertel-
len over het thema ‘Groen van 
Toen’. Ook voor het bezoek aan 
de vaste tentoonstelling ‘De logi-
ca van het landschap’ hoeft deze 
dag niet te worden betaald. In de 
tuinen zijn extra activiteiten van 
Natuurmonumenten.
Zie ook www.buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.

Schaakclub Santpoort 
start nieuw seizoen
Velserbroek - De seniorencom-
petitie van SC Santpoort, spelend 
in het Polderhuis in Velserbroek, 
gaat dinsdag 11 september weer 
van start. Mocht u belangstelling 
hebben voor het schaken op club-
niveau dan kunt u deze dinsdag 
rond 20.00 uur vrijblijvend langs 
gaan om een potje schaak te spe-

len. Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl of wed-
strijdleider Gerard Swier via: ge-
rardswier@hotmail.com. Op het EK 
jeugd in Praag heeft voor SC Sant-
poort Nederlands kampioen tot 12 
jaar Cheryl Looijer meegedaan, zij 
haalde met 4 uit 9, bijna 50 pro-
cent, een uitstekende prestatie.

Renovatie stadhuis niet 
door regionale bedrijven
Velsen - De vragen van Velsen 
Lokaal over de aanbesteding van  
gebouw B van het Dudokgedeel-
te van het stadhuis zijn door het 
college beantwoord. Aanleiding 
voor de vragen kwamen voort uit 
contacten met het lokale bedrijfs-
leven, dat meldde dat de selec-
tiecriteria buitenproportioneel en 
geclusterd waren aangeboden. 
Lokale en regionale ondernemers 
maakten daardoor geen enkele 
kans op een opdracht.
De beantwoording van een aan-
tal vragen geeft aanleiding tot een 
nadere toelichting. Er is met na-
me onduidelijkheid over de selec-
tie van een bedrijf voor het maken 
van een technisch ontwerp/be-

stek, de clustering, de uitsluiting 
van lokale en regionale bedrijven 
en aanpassingen van eisen te elf-
der ure voor de sluitingstermijn. 
Kortom: Velsen Lokaal vindt dat 
het college geen enkele grip lijkt 
te hebben op de hele procedure 
rond de aanbesteding. En erger 
nog: het college heeft zich niets 
aangetrokken van de uitdrukkelij-
ke wens van de gemeenteraad om 
juist met dit grote project van de 
renovatie van het stadhuis werk-
gelegenheid te bieden aan de re-
gionale ondernemers. En dit staat 
in schril contrast met alle mooie 
voornemens in nota’s als Visie op 
Velsen, Economische Agenda etc. 
Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Marconistraat: het 
Bartlehiem van IJmuiden
Dit jaar is het de 22ste keer dat 
de lopers van de Rabo-Pier-
loop door de Marconistraat 
heen lopen. En net als de afge-
lopen jaren zullen deze buurt-
bewoners, Bartlehiem, de 15- 
en de 8 kilometerlopers weer 
met open armen ontvangen.
Zoals u van ons gewend bent, 
staan wij weer klaar met een 
heerlijke natte spons, veel aan-
moediging en een gezellig 
stukje muziek voor de laatste 
kleine twee kilometer, iets wat 
de lopers zeker goed doet.
Want, zodra de atleten in de 
buurt van de Marconistraat ko-

men, horen ze de muziek al en 
zodra de grote boog zichtbaar 
is weten ze dat ze goed wor-
den ontvangen. En ja,met zo-
veel stimulans wordt het uit-
lopen van de loop veel mak-
kelijker.
Ook dit jaar loopt de buurt uit 
om de lopers aan te moedigen.
Dus als u ook van gezelligheid 
houdt, ga dan naar de grootste 
en gezelligste waterplaats van 
de Rabo-Pierloop in het Bartle-
hiem van IJmuiden. oftewel de 
Marconistraat.
 
De Buurt bewoners

Expo in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Met een 
weelderige penseelvoering schil-
dert de Haarlemse kunstenaar 
Wim Zuiderveld zijn kleurig en ge-
laagde werk. Je ziet nooit hele-
maal wat je ziet en je fantasie slaat 
op hol. Geheimzinnig, stemmings-
vol, kleurrijk en met diepte. Niet 
toevallig dus dat in zijn werk de 
invloed van klassieke muziek een 
belangrijke inspiratiebron vormt. 
Zijn expositie in ’t Mosterdzaadje 
is net als vorig jaar een ode aan 
de klassieke muziek. Op zijn schil-
derijen vermeldt hij de bron van 
zijn werk, zoals bijvoorbeeld het 
dynamische en feestelijke schil-
derij waarin Chopin in vorm en 
kleur wordt uitgedrukt. De muziek 
wordt via het oog haast voelbaar. 
Ook komen er wat pastels van 
landschappen te hangen.
Wim Zuiderveld(1950) exposeert 
regelmatig in den lande en zijn 
tentoonstelling die hij eerder in ’t 
Mosterdzaadje liet zien bracht zo-
veel enthousiaste reacties teweeg, 
dat we het nieuwe seizoen weer 

met zijn kunst beginnen. Zijn ate-
lier is in Amsterdam. Hij werkt te-
vens in opdracht en geeft privé 
lessen. De expositie is te bezichti-
gen voor en na afloop van de con-
certen. Ook op afspraak met de 
kunstenaar zelf, telefoonnummer 
06-15171703. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. Santpoort-Noord - Het straat-

voetbal was weer een groot succes 
mede door de steun van de spon-
sors, medewerkers en natuurlijk de 
deelname van de 200 kinderen. Tij-
dens het toernooi was er een kleine 
loterij, de prijzen met de volgende 
nummers zijn nog niet opgehaald: 
4-37-111-134- 235-318-405-434. 
Ook vraagt de organisatie wie het 
straatvoetbal zou willen steunen 
door mee te rijden met de Rabo-
bank sponsorfietstocht. De fiets-
tocht is op zondag 23 september 
en de start is bij Zwembad de Hee-
renduinen. Tussen 10.00 en 13.00 
uur kunt u opstappen of als groep 
in overleg. Inlichtingen of aanmel-
den: 023-5370144, 06-23334208 of 
tulptrofee@quicknet.nl.

Straatvoetbal 
Santpoort
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Start met voorsprong
bij Happy Homework
Velsen-Zuid - Een structure-
le ondersteuning vanaf het be-
gin van het schooljaar staat ga-
rant voor een plezierig en suc-
cesvol schooljaar voor ieder kind. 
De kinderen zijn deze week aan 
een nieuwe schooljaar begon-
nen. Dit is een spannende peri-
ode. Voor veel kinderen breekt 
er weer een uitdagende perio-
de aan, waarin er veel van ze ge-
vraagd wordt. Tijd vrijmaken voor 
huiswerk is niet altijd even een-
voudig. Soms krijgen kinderen 
het huiswerk steeds moeilijker 
af. Sommige kinderen weten het 
huiswerk niet goed te organise-
ren en missen de structuur. Ook 
komt het voor dat ouders het me-
de door tijdgebrek steeds moeilij-
ker vinden om de gevraagde hulp 
aan hun kind te bieden.
Ruben Bos en René Schotvanger, 
twee ervaren docenten uit het 
voortgezet onderwijs, begeleiden 
bij Happy Homework de kinderen 
naar betere resultaten op school. 
Dit doen ze met behulp van an-
dere ervaren begeleiders en een 
gediplomeerd orthopedagoog. 
Happy Homework biedt goe-
de en betaalbare huiswerkbege-
leiding, bijlessen en trainingen 
aan. De bijlessen worden voor ie-
der vak en ieder niveau aangebo-
den. Naast bijles in vakken op het 
VMBO, HAVO en VWO wordt ook 
ondersteuning aangeboden aan 
leerlingen uit het basisonderwijs. 
Ook is het begeleiden van kinde-
ren met ADHD, ADD, dyslexie, 
dyscalculie, Asperger, et cetera 
mogelijk, eventueel met behulp 
van de orthopedagoog.
Ruben Bos: ,,Wij helpen de kin-
deren om het huiswerk beter 
te plannen en organiseren. Het 
is belangrijk dat huiswerk leuk 
wordt.’’ René Schotvanger vult 
aan: ,,Het uiteindelijke doel is om 

het kind meer persoonlijke moti-
vatie voor school mee te geven, 
zodat de prestaties op school 
verbeterd worden. Het gaat nog 
verder dan dit. Kinderen kunnen 
door de juiste planning ook beter 
inzicht krijgen in de eigen cogni-
tieve mogelijkheden. Met ande-
re woorden, kinderen ontdekken 
wat hun (on)mogelijkheden zijn 
door de juiste hulp en ondersteu-
ning in relatie tot het denkniveau. 
De maximale mogelijkheden van 
kinderen kunnen hierdoor wor-
den benut.’’
Bos gaat verder: ,,Tijdens de be-
geleiding leren wij de kinderen 
de agenda en cijfers bij te hou-
den. De eigen agenda vult de 
schoolcomputersystemen aan. 
Het maakt kinderen bewust dat 
zij in de klas zelf het huiswerk en 
hun behaalde cijfers blijven no-
teren’’.
De huiswerkbegeleiding en bijles 
bij Happy Homework wordt ver-
leend vanuit Velsen-Zuid of Cas-
tricum. Deze locaties bieden rust 
en ruimte, om in een prettige en 
ontspannen sfeer te werken. Men 
kan ook kiezen voor individue-
le huiswerkbegeleiding of bijles 
aan huis. Een huiswerkbegeleider 
komt dan bij de leerling thuis en 
verleent daar de ondersteuning.
Op zoek naar een betaalbare en 
professionele huiswerkbegelei-
ding of bijles? De ervaring dat de 
begeleiding op school niet werkt? 
Of als leerling problemen heb-
ben, waarbij geen hulp geboden 
wordt?
Happy Homework biedt huis-
werkbegeleiding, training en bij-
les aan voor alle kinderen. Hier-
door kan voor ouders de wind 
uit de zeilen genomen worden. 
Zie ook www.happyhomework.nl 
of mail naar info@happyhome-
work.nl.

Werelrdecord ‘Langste 
stoet van rouwauto’s’
Regio - De recordpoging van uitvaartverzekeraar Nuvema voor de 
langste stoet van rouwauto’s, is geslaagd. Het bestaande record van 
51 rouwauto’s dat dateerde van september 2011 is op donderdag 30 
augustus 2012 verbroken. Uitvaartverzorging Uitendaal uit Haarlem 
was een van de 107 deelnemers. Daarmee is het record ruimschoots 
overtroffen en verdient het een plek in het Guinness Book of World 
Records. Zie ook www.nuvema.nl/rouwautorit.

Verhuur De Zuydvaerder
IJmuiden - Vandaag (donder-
dag) start de officiële verhuur 
van De Zuydvaerder. Het gaat 
om negen appartementen, elf 
eengezinswoningen, acht ter-
raswoningen en vier stadwonin-
gen. De woningen sluiten aan op 
het nieuwbouwproject De Door-
braeck aan de Oranjestraat en 
zijn omsloten door de Prins Hen-
drikstraat, Ir. Justus Dirksstraat 
en Frogerstraat. De woningen 
worden gebouwd om een afge-
sloten binnenterrein, waarin tui-
nen en parkeerplaatsen liggen. 
De nieuwbouw maakt onderdeel 
uit van de herontwikkeling van 
Oud-IJmuiden
De kale huurprijs van de ne-
gen appartementen varieert van 
547,22 tot 627,76 euro per maand 
(exclusief servicekosten). De in-
deling van de appartementen is 
op één na voor alle gelijk en de 
huurprijzen zijn onder de sociale 
huurprijzengrens. Het gezamen-
lijke jaarinkomen mag niet meer 
dan 34.085 euro zijn.
De terraswoningen, eengezins-
woningen en stadswoningen 
hebben een kale huurprijs tus-
sen de 725 en 895. Daarmee val-
len zij allemaal in de markthuur 
en is er geen huisvestigingsver-
gunning voor nodig.
Deze markthuurwoningen heb-

ben allen een unieke en indivi-
duele indeling. Ook de woonop-
pervlakten variëren. Voor elk wat 
wils dus! 
De toewijzing van de woningen 
gaat via het optiesysteem van 
WoneninVelsen. Herhuisvesting-
kandidaten en mensen met een 
urgentie hebben voorrang. Daar-
na komen die mensen aan de 
beurt die via WoneninVelsen een 
optie nemen. Geïnteresseerden 
kunnen vanaf donderdag 6 sep-
tember 2012 een optie nemen 
op de clusters 1211.  Het cluster  
staat open van 6 september 2012 
tot 29 september 2012. Kandida-
ten die zich in deze periode in-
schrijven, worden meegenomen 
bij de eerste loting. Neemt u later 
een optie dan heeft u geen voor-
rang en komt u op de wachtlijst 
van WoneninVelsen. Voor deze 
appartementen is een aanvraag 
huurtoeslag mogelijk. Het geza-
menlijke jaarinkomen mag niet 
hoger zijn dan 34.085 euro.
Heeft u interesse in een markt-
huurwoning, dan kunt u zich 
aanmelden bij  Van Waalwijk Van 
Doorn Makelaars, Willebrord-
straat 80 in IJmuiden, telefoon 
0255-519109. Bekijkt u ook de 
advertentie elders in de Jutter/
de Hofgeest. Zie ook www.wb-
velsen.nl of www.oudijmuiden.nl.

Brokking & Bokslag 
opent Afscheidshuis
Regio - Zaterdag 15 septem-
ber wordt het Afscheidshuis van 
Brokking & Bokslag uitvaartbe-
geleiding aan de Herenweg 92, 
Heemstede officieel geopend 
door mevrouw C. Kuiper, wet-
houder van Heemstede.
Dit zal rond 12.30 uur plaatsvin-
den. Van 12.00 tot 17.00 uur is er 
open dag. De deuren van het Af-
scheidshuis staan open voor be-
langstellenden.
Wat kunt u verwachten, wat is er 
te zien? Vanaf 13.00 uur kunt u 
in de afscheidskamers, de tuin-
kamer, de ontmoetingskamer en 
buiten kennismaken met bijzon-
dere producten en diensten. Zo 
zijn er onder andere musici die  
laten horen wat zij bij een uit-
vaart kunnen betekenen. Kor-
te workshops met Klankschalen 

bieden een moment van stilte. Er 
zijn bijzondere grafmonumenten, 
van glas en van mozaïek. Een ur-
nenmaakster laat zien wat zij kan 
maken in samenspraak met na-
bestaanden. U kunt kennisma-
ken met rouwbegeleiders. We la-
ten diverse vormen van vervoer 
zien zoals de loopkoets, uitvaart-
bus, de eigen Renault Goelette, 
de fietsaanhanger en meer. Een 
fotografe en videomaker laten 
hun werk zien. Kisten worden 
getoond en wades, waarbij de 
vraag ‘Hoe wikkel je iemand in 
een wade?’ beantwoord zal wor-
den. Hoe voelt het om een kist te 
dragen? Herinneringsobjecten, 
zoals kralen, waxinelichthouders 
waarin as is verwerkt, kunt u 
zien. Ook kinderen zijn welkom. 
Voor hen is er een speciale hoek.

Vrienden van 
Jacob: focus 
op het diner
Santpoort-Noord - Alain Al-
ders, Executive-Chef van De 
Vrienden van Jacob, en Sietse 
van Zanten, Maître-Sommelier 
van het Michelin-sterrestaurant, 
hebben besloten om in 2013 de 
focus te leggen op het serveren 
van het diner. Dit betekent, dat 
het restaurant gedurende mei 
tot en met september niet meer 
dagelijks geopend zal zijn voor 
de lunch. 
In 2013 opent het restaurant 
eenmaal per maand haar deuren 
voor een uitzonderlijke lunch, die 
in het teken zal staan van ver-
schillende thema’s, zoals kreeft, 
truffels, een wine tasting of een 
culinaire catwalk. De thema-
lunch vindt elke eerste zaterdag 
van de maand plaats. Bovendien 
zal het restaurant op feestdagen 
regelmatig haar deuren openen.
“Liefde en passie voor het ko-
ken’’, aldus Alain Alders, Exe-
cutive Chef van De Vrienden 
van Jacob. ,,Persoonlijke aan-
dacht voor je gasten, collega’s 
en de leveranciers. Ik zou het 
niet anders kunnen. Daarnaast 
is de juiste wijn- en spijscom-
binatie heel belangrijk. Een Mi-
chelin-ster krijg je niet alleen 
voor topkwaliteit eten en drin-
ken, het gaat om de totale be-
leving. Mensen moeten zich ge-
lijk thuis voelen, genieten! Door 
ons in 2013 meer te focussen op 
het diner en een aantal specia-
le lunchedities, kunnen wij De 
Vrienden van Jacob volgend jaar 
nog beter profileren en de kwali-
teit en service naar een hoger ni-
veau tillen.’’
Tevens maakten Alders en Van 
Zanten bekend, dat restaurant 
De Vrienden van Jacob van-
af 2013 geen deel meer uit zal 
maken van de Jeunes Restau-
rateurs d’Europe (JRE). Dit heb-
ben beide partijen in goed over-
leg met elkaar besloten.

Velsen-Zuid - De eerste ten-
toonstelling bij pARTerre in het 
nieuwe seizoen betreft fotowerk 
van Piet Roos. De geëxposeer-
de foto’s zijn zwart - wit, do-
cumentair van karakter en ge-
maakt met een Rolleiflex 6 x 6 
camera. Ze zijn samen met een 
kaartje geprint op een paneel, 
waardoor de locatie van de foto 
eenvoudig is te herleiden. Het 
kaartje komt uit het boek ‘Een 
kerk en een handvol huizen’. De 
tentoonstelling wordt geopend 
op zondagmiddag 16 septem-
ber om 16.00 uur en is van 16 
september tot en met 14 okto-
ber te bezoeken van donderdag 
tot en met zondag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur in het voormalige 
raadhuis aan de Torenstraat 7. 
Zie ook www.parterreexposi-
ties.nl.

Tentoonstelling 
bij pARTerre
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Alzheimer 
Café dinsdag 
in IJmuiden
IJmuiden - Dinsdag 11 sep-
tember is er een Alzheimer Ca-
fé in IJmuiden en het onder-
werp is: ‘Dementie, wat ge-
beurt er in de hersenen?’ 
De heer Kalisvaart, klinisch ge-
riater in het Kennemer Gast-
huis in Haarlem-Zuid zal uit-
leggen hoe uit onderzoek een 
beeld is ontstaan waaruit ge-
constateerd kan worden hoe 
de hersenen werken en hoe 
deze werken bij iemand met 
een vorm van dementie. Hoe 
zie de hersenen van een de-
mente persoon er uit? En met 
welke middelen kan een be-
handelplan worden samenge-
steld?
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in de Centrale Bibli-
otheek in IJmuiden, Dudok-
plein 16. De  ontvangst is vanaf 
19.00 uur, het programma start 
om 19.30 uur en duurt tot 21.00 
uur. 
Iedereen is welkom: men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eerder 
is geweest, moet beslist komen 
kennismaken. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.
De bezoekers krijgen informa-
tie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. 
Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen.

IJmuiden - Kim van der Toorn 
is deze week gestart met haar 
eigen zaak: Kim van der Toorn 
Hair & Make- up. Als freelance 
hairstylist en visagist werkt zij 
vanuit haar eigen salon, maar 
komt zij ook bij de klanten 
thuis.

Woensdagavond 12 september 
is er een speciale openingsstunt 
met ‘featherextensions’, de hit uit 
Ibiza. Veel beroemdheden zijn er 
de laatste tijd al mee gespot, en 
zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Kim 
van der Toorn Hair & Make- up.
Kim volgde haar kappersoplei-
ding op de Rob Peetoom Acade-
my in Amsterdam. Ook volgde zij 
de visagie- opleiding bij Else le 
Comte, die zij met succes afrond-
de. Ervaring deed Kim op bij di-
verse salons, waaronder Creati-
ons te IJmuiden en Rob Peetoom 
te Amsterdam en Heemstede. Kim 
opent vanaf deze week haar eigen 
salon in IJmuiden.
Het is belangrijk dat uw coupe 
goed bij u en uw persoonlijkheid 
past. Om dit na te streven wordt 
er goed gekeken naar uw type 
haar, haarkleur en de vorm  en 
kleur van uw gezicht. Tevens luis-
tert Kim uiteraard goed naar de 
wensen. Desgewenst adviseert zij 
de klanten.
Visagie is een erg breed vakge-
bied, dat zich bezig houdt met het 

accentueren van de sterke kanten 
van het gezicht en het camoufle-
ren of corrigeren van de minder 
sterke punten. Kort gezegd: vi-
sagie maakt u mooier met ma-
ke- up. Daarbij is meer moge-
lijk dan u denkt. Door de combi-
natie van hairstylist en visagist is 
Kim de aangewezen persoon voor 
mensen die zich extra mooi wil-
len maken, voor een speciale ge-
legenheid, of gewoon omdat je er 
op je best uit wilt zien. Bij brui-
loften kan Kim zowel het haar als 
de make- up doen van de bruid, 
bruidsmeisjes of overige familie-
leden. 
Bij Kim van der Toorn Hair & Ma-
ke- up wordt uitsluitend met 
hoogwaardige producten ge-
werkt, waaronder NYCE New York 
Cosmetic, Balmain, Alfaparf Mila-
no en Sunglitz. Deze producten 
zijn uiteraard verkrijgbaar via Kim 
of in de salon. 
Zet nog even in uw agenda! Don-
derdag 20 september van 19.00 
tot 21.00 uur bij La More Fashion 
and Jewels 10 % korting op de 
winterkleding en de featherexten-
sions.
Bel voor meer informatie betref-
fende de openingsstunt of een af-
spraak met Kim van der Toorn, via 
tel. nummer 06-54970575 of mail 
naar kvdtoorn87@hotmail.com of 
neem een kijkje op de website 
www.kimvandertoorn.com.

Hoogwaardige producten
Nieuw: Kim van der 
Toorn Hair & Make-up

Tapasweken bij Perron Zee
IJmuiden - Op 8 septem-
ber start de eerste editie van 
de Tapasweken bij Perron Zee. 
Van woensdag tot en met zon-
dag tijdens deze speciale we-
ken neemt de kok u mee naar 
een stukje Spaanse cultuur, ge-
lardeerd met een IJmuidens tint-
je, waarbij de visgerechten cen-
traal staan.
Bij binnenkomst staat er brood 
met aioli voor u klaar. Daarna 
kunnen gasten voor een vaste 
prijs van 19,50 euro vijf verschil-
lende soorten tapasgerechtjes  

kiezen. Deze zijn uiteraard ook 
los te bestellen. Ook voor gro-
tere gezelschappen zijn deze 
Tapasweken zeer geschikt. En 
wie deze zomer al genoeg tap-
as geproefd heeft, kan natuurlijk 
ook kiezen van de huidige diner-
kaart met tal van culinaire lek-
kernijen. 
Bienvenidos a Perron Zee of 
Grand Café Kruiten, Kruiten-
straat 1, IJmuiden, 0255-512144. 
Reserveren is gewenst. Voor 
meer informatie zie de website 
www.grandcafekruiten.nl.

Hondjekoek.nl is nu 
volwaardige dierenwinkel
Velsen - www.hondjekoek.nl 
is de online dierenwinkel van 
Speedy Hondenuitlaatservice. 
Wat begon als een webwinkel 
vol natuurlijke snacks voor hon-
den, is nu na de overname van 
de producten die bij Dierenboer 
aan de Kennemerlaan werden 
verkocht (de winkel is gesloten), 
uitgegroeid tot een volwaardige 
dierenwinkel. 
Op de site vindt u kwaliteits 
voeding voor hond en kat, vers 
vlees, rauwe botten, natuurlij-
ke snacks, koekjes, anti-parasiet 
bestrijdingsmiddelen en acces-
soires, die bij bestellingen vanaf 
15,00 euro, ook in de avonduren 
zonder bezorgkosten bij u thuis 

worden bezorgd. Ook is het mo-
gelijk om op afspraak af te halen. 
Hondjekoek beveelt aan om vers 
vlees te voeren aan hond en kat. 
Kiest u voor uw dier voor brok-
ken, dan het liefst een geperste 
tarweglutenvrije brok. Op de site 
staat de werking van verschillen-
de brokken in de maag beschre-
ven. Maar ook niet genoemde 
merken dierenvoeder kunnen zij 
snel leveren. U mag altijd bellen 
of mailen voor een passend voe-
dingsadvies! 
Hondjekoek.nl is ook te vol-
gen op Facebook. Onder de eer-
ste 100 ‘likes’ voor Hondjekoek.
nl wordt een doos Darf van 5 kg 
verloot.

Hoogste punt Voorwaarts
IJmuiden –  Op 1 september be-
reikte het nieuwbouwcomplex De 
Voorwaarts dat AWV Eigen Haard 
in Oud IJmuiden bouwt, het hoog-
ste punt. Het dak en de buitenge-
vels van de woningen zijn op hoog-
te gebracht. De prognose is dat de 
woningen  voor het eind van dit 
jaar beschikbaar zijn voor de be-
woners. 
De werkzaamheden in de wonin-
gen zijn al in volle gang. De bin-
nenwanden zijn geplaatst en men 
is volop bezig met de afwerking 
van de verschillende vertrekken in 
de woningen.
Niet alleen de bouw van de wonin-
gen loopt voorspoedig. Ook met 
het aanleggen van de infrastruc-
tuur (wegennet en straatverlich-
ting) van de nieuwbouwblokken is 
inmiddels gestart. 
Rond De Voorwaarts worden de 

hemel- en vuilwater afvoerriole-
ringen aangebracht. Aansluitend 
worden bestrating en trottoirs aan-
gelegd, zodat de woningen bereik-
baar zijn als ze worden opgeleverd.
In het complex De Voorwaarts ko-
men totaal 30 woningen waarvan 
18 huur- en 12 koopwoningen. Er 
zijn nog slechts vier eengezins-
woningen te koop. Twee van de-
ze eengezinswoningen,  gelegen 
aan de Frogerstraat, zijn recent 
in prijs verlaagd. De andere twee 
eengezinswoningen, gelegen aan 
de Prins Hendrikstraat , worden 
verkocht  met Koopgarantkorting. 
Voor verkoop en informatie over de 
koopwoningen  kan men terecht 
bij Bon & Breed Makelaardij, tele-
foon 023-5388455. Voor informatie 
over de huurwoningen kan contact 
worden opgenomen met AWV Ei-
gen Haard, telefoon 0255-535786.

Met 40 familieleden zouden wij 
onze moeder haar 93ste ver-
jaardag vieren op 27 augustus 
bij Strandpaviljoen Zuidpier. 
Drie uur voor het feest zou be-
ginnen kreeg mijn moeder hart-
klachten, dus was het niet ver-
standig om het feest door te la-
ten gaan.
De eigenaar van het strandpa-
viljoen reageerde: ,,We hopen 
dat uw moeder gauw weer ge-

zond is.” Niets van: ,,Wij hebben 
schade geleden.” Alleen waren 
ze gemeend bezorgd. 
Wij als familie vinden dit een 
fantastisch gebaar! Enorm be-
dankt aan familie Verswijve-
ren van Strandpaviljoen Zuid-
pier. Met mijn moeder gaat het 
redelijk.

Mevrouw T. Vinke-Groot, Sant-
poort-Noord

Ceriale Due 
heropent met 
kinderkleding
Velserbroek - Ceriale Due, het 
kleinere filaal van Ceriale Mode 
& Accessoires aan het Vesting-
plein 25 in Velserbroek, her-
opent op vrijdag 7 en zaterdag 
8 september met kinderkleding 
voor jongens en meisjes.
Het kleinste winkeltje van Vel-
sersbroek, dat vorig jaar haar 
deuren opende, gaat onder de 
naam Ceriale Due Boys & Girls 
kinderkleding aanbieden in de 
maten 116 (6 jaar) tot en met 
164 (14 jaar). Voor deze doel-
groep is gekozen naar aanlei-
ding van een onderzoek onder 
de huidige klanten.
Hieruit kwam naar voren dat 
veel ouders in Velserbroek op 
zoek zijn naar leuke betaalbare 
kinderkleding in de eerderge-
noemde leeftijdscategorie.
Tijdens de feestelijke opening 
op vrijdag en zaterdag ont-
vangt iedere klant een leu-
ke attentie bij besteding van-
af 25 euro (zolang de voorraad 
strekt).



pagina 28 6 september 2012

Acupuncturist Paul Reymer
‘Alles is energie, dat 
weten wij nu ook
Regio - Praktijk de Lente aan 
de Lentelaan in Heemstede is 
een centrum voor complemen-
taire geneeswijzen van Nan-
da Sharon en Saskia Beukman. 
Complementaire geneeswijzen 
staat  voor een aanvulling op 
de reguliere geneeskunde zoals 
toegepast door de meeste art-
sen. De behandelingen zijn ge-
richt op het zelfhelend vermogen 
van de mens. De benadering en 
de behandelingen gaan uit van 
de mens in zijn totaliteit.  
Praktijk de Lente is inmiddels 
uitgegroeid tot een volledig cen-
trum met een grote diversiteit 
aan specialismen onder één dak, 
waaronder Natuurgeneeskun-
de, Holistische gezondheidsthe-
rapie, Hartcoherentie, Psycho-
logie, Osteopathie, Haptonomie, 
Fysiotherapie, Klassieke Home-
opathie, Bioresonantie, EMDR, 
Kindertolk, Shiatsu, Loopbaan-
adviseur / Re- integratie coach, 
Rouw en verliesverwerking, Ou-
derbegeleiding bij AD(H)D, Coa-
ching, Diëtetiek, Massage thera-
pie - luisteren naar je lichaam, 
Voetreflextherapie en Intuïtieve 
energetische voetmassage. 
De nieuwste loot aan de Lente-
boom is acupuncturist  Paul Rey-
mer. die tevens een praktijk voert 
in Beverwijk. Hij behandelt diver-
se klachten door middel van het 
zetten van naaldjes. ,,Dat zijn bij-
voorbeeld gewrichtsklachten, 
maar ook hoofdpijn en migrai-
ne, spierklachten en darmpro-
blemen. Daarnaast behalen we 
goede resultaten ter bestrijding 
van slaapstoornissen en is acu-
punctuur geschikt voor mensen 
die willen stoppen met roken”, 
vertelt hij. ,,De filosofie van Prak-
tijk de Lente sluit prima aan bij 
mijn eigen benadering van cliën-
ten. Soms geef ik ook voedings-
adviezen of werk ik met voe-
dingssupplementen, coaching of 

massage en cupping.” Paul Rey-
mer (46) ziet in zijn praktijk men-
sen van jong tot oud. Zelf kwam 
hij in aanraking met acupunc-
tuur toen hij een klacht had die 
niet door de reguliere artsen 
verholpen kon worden. De alou-
de Chinese acupunctuur hielp 
wel. Tien jaar geleden sloot hij 
de Hbo-studie af en sindsdien is 
de interesse in de Oosterse le-
venswijze gegroeid. “In Azië vol-
gen ze al eeuwenlang de levens-
houding dat alles energie is, ter-
wijl we in het Westen ons zeker 
de laatste tientallen jaren vast-
houden aan de wetenschap, aan 
dingen die bewezen zijn. Het 
mooie is dat vanuit de kwan-
tummechanica steeds meer be-
wezen wordt dat alles inderdaad 
energie is. Die andere zienswij-
ze leidt ook tot andere behandel-
wijzen, zoals acupunctuur”, aldus 
Reymer die op donderdagoch-
tend te vinden is in Praktijk de 
Lente. Acupunctuur wordt door 
de meeste zorgverzekeraars ver-
goed uit de aanvullende verzeke-
ring. Informatie: www.praktijkde-
lente.nl en www.reymersgezond-
heidscentrum.nl.  adres: Valken-
burgerlaan 73, Heemstede. Tele-
foon: 023-5470950  Mobiel: 06-
24539003. (Mirjam Goossens) 

Zingen bij ‘t Muzenhuis
Velserbroek - De vakanties zit-
ten er al weer op, het dagelijks 
leven begint weer op gang te 
komen, de kinderen gaan naar 
school, de schoolroosters zijn 
bekend, dus nu weten we ook 
de tijd voor andere activiteiten. 
Niet alleen bij ‘The Voice of Hol-
land’, ‘Holland got Talent’, ‘Idols’, 
‘X Factor’, ‘Op zoek naar...’.
Zingen krijgt ook bij muziek-
school ’t Muzenhuis heel veel 
aandacht. De menselijke stem 
is tenslotte het mooiste muziek-
instrument dat er is en iedereen 
heeft het altijd bij de hand! 
Voor zangliefhebbers die daar 
nu goed mee aan de slag willen 
geeft ’t Muzenhuis zowel Klas-
siek- alsook POP- en Jazz zang-
lessen. Als men daar voor wil 
gaan, kan men kiezen uit privé, 
duolessen of groepslessen. Ook 
is er de mogelijkheid voor lessen 
‘stemvorming’. 
Weet u, dat menig koordirigent 
niet te benijden is. Met name 
omdat de koorleden geen no-
ten kunnen lezen. ’t Muzenhuis 
geeft een notencursus alsook de 
lessen stemvorming is een aan-
rader voor uw koor.
Na een spectaculair optreden 
van de musical ‘The Wizzard of 
Oz’ gaat ook de Kinder Musical-
groep op de dinsdagmiddag in ’t  
Muzenhuis in Velserbroek weer 
van start met Cees West musi-
cal ‘de Sneeuwkoningin’, die met 
Kerst zal worden uitgevoerd. 
Vanaf 15.45 tot 16.45 uur zijn de 
repetities voor kinderen van 9 tot 
en met 12/13 jaar en vanaf 16.45 
uur tot 17.45 uur voor kinde-
ren van 5 tot en met 8 jaar. Lijkt 
het je leuk om daar aan mee te 
doen, kom dan gewoon eens de 

sfeer proeven!
Woensdagavond vanaf 20.00 uur 
is het de avond van het Muzen-
huis Musical POP Koor ‘Swing-
Station’ onder leiding van de 
Amerikaanse dirigent Bruce 
Skinner in Velserbroek. Er wordt 
geoefend en opgetreden met 
originele Amerikaanse orkest-
opnames en zelfs regelmatig 
met een grote Big Band. Als je 
van zingen houdt is dit een hele 
leuke activiteit.
Dinsdagmorgen 11 september 
vanaf 10.15 uur tot 12.00 uur 
wordt een oude Muzenhuis ac-
tiviteit in ere hersteld. Daarom is 
iedereen die van zingen houdt 
weer van harte welkom op de 
wekelijkse Muzenhuis ‘Sing In’ 
in ’t Muzenhuis aan de Jan Gij-
zenkade 409a in Haarlem Noord. 
Onder leiding van pianist Hans 
Keune wordt er dan gezongen 
onder het motto: ‘Roept u maar!’  
Voor de kosten hoeft men het 
niet te laten, deze bedragen 5 
euro per ochtend. 
In 2000 was Hans Keune met 
zijn uit meer dan 60 leden be-
staande Muzenhuis Jazzkoor te 
horen op het jaarlijkse Haarlem-
se jazzevenement op de Grote 
Markt. Inmiddels wordt de drang 
om met elkaar weer een swin-
gend repertoire op te zetten in-
middels te groot. Vandaar vanaf 
donderdagavond 13 september 
vanaf 20.15 uur wordt het weer 
‘swingen’ in ’t Muzenhuis in Vel-
serbroek. Zeilmakerstraat 50 t/o 
het jongerencentrum De Koe. 
Zin om mee te doen? Kom dan 
gewoon langs. Zie ook www.
muzenhuis.nl of bel de Muzen-
huisadministratie, telefoon 023–
5360525.

Uitdaging
Wat een prachtige televisie was 
het op die momenten dat er ge-
streden werd om de gouden 
olympische medailles. Op het 
puntje van je stoel heb ook jij 
misschien die strijd gevolgd; die 
concentratie, die moed en dat 
uithoudingsvermogen van deze 
geweldige sportmensen. Bewon-
dering is het woord dat dan bij 
ons naar boven komt. Het appel-
eert misschien wel aan een diep 
verlangen in ons zelf: door ont-
zegging, training, doorzettings-
vermogen en moed ook dat doel 
bereiken wat diep in ons hart 
verborgen ligt; de diep in onszelf 
sluimerende doelstelling die zo 
onhaalbaar lijkt, maar toch niet 
weg te denken valt. Iemand zei 
mij laatst: de grootste overwin-
ning is de overwinning op jezelf.
Hoe staat het met jouw zelf-
overwinning? Wanneer haal jij 
je gouden medaille? Heb jij ook 
dat gouden doel gesteld, waar je 
stap voor stap op afstevent? Met 
moed en doorzettingsvermogen? 
Met een passie omdat je over-
tuigd bent dat dat je echte vol-
doening geeft?
Op deze plaats zul je iedere 3 
weken een column lezen over je-
zelf. Tenminste dat zou zeker het 
geval kunnen zijn. Want die co-
lumns zullen gaan over gesprek-
ken die ik al vele jaren mag heb-
ben met mensen die op weg zijn 
naar een doel, maar zichzelf zijn 
tegenkomen. En wie komt zich-
zelf niet tegen in zijn leven? Ieder 
mens staat voor beslissingen of 
dilemma’s of weet soms niet hoe 
hij of zij verder moet. Gevoelens 
van machteloosheid, verdriet, 
angst, kwaadheid of moedeloos-
heid wisselen zich soms bij ons 
af. Niet dat je daarmee opeens 
patiënt bent geworden. Helemaal 
niet. Maar hoe kom je ergens 
door heen op weg naar je doel?
Gebrek aan energie, aan zelfver-
trouwen, aan zelfinzicht of twij-
fel over je relatie, ontevredenheid 
over jezelf, onwetendheid hoe je 
iets aan moet pakken: het zijn al-
lemaal onderwerpen en soms 
barrières op weg naar een gou-
den medaille.
Maar door verdieping van zelfbe-
wustzijn en met gebruikmaking 
van psychologische inzichten lig-
gen er sleutels die een deur kun-
nen openen. Ik hoop dat je mijn 
lezer zult zijn. Succes alvast naar 
je eerste overwinning.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Spirituele beurs bij 
Nicky’s Place in Haarlem
Regio - Nicky’s Place organi-
seert haar 30ste spirituele beurs. 
Voor iedere bezoeker een gratis 
verrassingstasje, en lot voor de 
loterij met fantastische prijzen.
Op zaterdag vier gratis lezingen! 
Met Roelien de Lange over de 
vuurvogel en de Phoenix.
De mediums, healers, sjama-
nen en paragnosten die aanwe-
zig zijn hebben allen jarenlange 
ervaring in het werken met de 
spirituele wereld onder andere 
kaartleggingen met tarot, con-
tact met overledenen, pendelen 
en fotolezen. Nieuw dit keer: een 
consult met de pendel, meridi-
aanmeting op 5D niveau en kof-
fie dik lezen.
Ook aanwezig: babyfluisteraar, 

dierenmedium, voetreflexologie, 
iriscopie, hand en armmassage, 
tenen lezen, sjamanistische hea-
ling op zielsniveau, magnetise-
ren. En natuurlijk handlijnkun-
de en numerologie en leuke ca-
deaus.
De beurs is open van 12.00 tot 
17.00 uur. Toegang 5 euro. Con-
sulten maximaal 10 euro. Parke-
ren op zaterdag 1 euro per uur, 
gratis op zondag.
Zie ook www.nickysplace.nl of 
bel: 06-41041509, Nicole van Ol-
deren.
Nicky’s Place vindt men in het 
ouderensteunpunt aan de van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht achter de Bavo 
Basiliek.

Nieuw op stadhuis:
afdeling Werk, 
Inkomen en Zorg
Velsen – Vanaf deze maand is er 
een nieuwe afdeling op het ge-
meentehuis van Velsen: Werk, 
Inkomen en Zorg (WIZ). 
De nieuwe afdeling is het resul-
taat van een samenvoeging van 
de twee afdelingen Sociale Za-
ken en anderzijds Zorg en On-
dersteuning. Omdat deze twee 

afdelingen zoveel raakvlakken 
hadden heeft het college van 
B&W besloten de afdelingen sa-
men te voegen.
Aangezien de Ondernemings-
raad van de ambtenaren ak-
koord is gegaan met het besluit 
is de nieuwe afdeling vanaf deze 
maand actief.
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Velserbroek - Na 40 tellen kon-
den de meegereisde VSV suppor-
ters al juichen. Een schot van Tim 
Kuyt werd slecht verwerkt en We-
sley van der Wal was er als de kip-
pen bij om dit buitenkansje te ver-
zilveren 0-1. De eerste klap rich-
ting Hoofddorp was uitgedeeld 
en VSV was gelijk op weg om het 
karwei af te maken. Hoofddorp 
keeper Van Rossum maakte gelijk 
waar waarom hij hier tussen de 
palen staat. Een pass van Delano 
Post op Jackson van der Hoogte, 
wiens schot rakelings voor langs 
ging. Een mooie strakke pass van 
Tim Kuyt, ook op Jackson, wel-
ke Vernon Weber in staat stelde 
op doel te schieten. Helaas raak-
te hij de binnenkant van de paal. 
Zeker 25 minuten druk van VSV, 
maar daarna leek het of de ac-
cu van VSV wat leeg raakte, VSV 
zakte terug en Hoofddorp kon het 
initiatief overnemen, en wist een 
strafschop te versieren, deze werd 
echter prima gestopt dooor kee-
per Alberts zodat het 0-1 bleef. De 
overschakeling wilde niet goed 
meer lukken en het was wach-
ten op de gelijkmaker. Deze kwam 
heel onverwacht rond de 30ste 
minuut. Een onhoudbaar lobje be-
tekende de 1-1. Taak voor VSV om 
met deze stand de rust te halen, 
wat lukte, echter met 10 man. Rein 
de Boer wist een bal niet goed te 
verwerken en deed dit in tweede 
instantie, maar nam wel een door-
gebroken Hoofddorp speler mee. 
Een rode kaart. VSV komt daarna 
voor rust nog eenmaal goed weg 
met een schot van Hoofddorp op 
de paal. In de rust een wissel Ran-
dy Riedijk voor Wesley van der 
Wal. Trainer Abram ging met twee 
spitsen spelen en hoopte, dat een 
goede pass van achteruit de snel-
le van der Hoogte zou bereiken. 
Deze kon speler de Hoofddorp 
achterhoede menigmaal goed be-
zighouden, doch de kansen vie-
len aan de andere kant, maar VSV 
hield prima stand. 
Om toch nog wat meer druk naar 
voren te zetten kwam in de 62ste 
minuut Guus Rijs voor de moe-
gestreden Delano Post. Zou VSV 
stand houden? Helaas, was het 
antwoord nee, Jorian Faassen 
maakte een overtreding binnen 
de 16 en kreeg zijn tweede ge-
le en kon er met rood vanaf. De 
strafschop werd verzilverd en VSV 
moest het met 9 man zien te red-
den, wat zeker niet slecht ging en 
eigenlijk nog de 2-2 had moe-
ten opleveren, want nadat eerst 
Robin Veentra de laatste minu-
ten de plaats van Marc Wijdoog-
en in nam was het in de laat-
ste minuut een Hoofddorp speler, 
die hands maakte binnen de 16. 
Strafschop voor VSV echter de ar-
biter zag deze over het hoofd of 
keek misschien de andere kant 
op. Geen punten dus voor VSV. En 
terecht, met deze selectie zijn er 
volop mogelijkheden. Wellicht, dat 
SO Soest daar de volgende week 
bij de eerste thuiswedstrijd op de 
Hofgeest al mee wordt geconfron-
teerd.

VSV doet 
zichzelf tekort

Zweminstructeur
uit Galle loopt stage
Velsen - Van 9 tot 24 september 
komt uit Galle, de zusterstad van 
Velsen, zweminstructeur Sumith 
Shantha naar Velsen voor een 
trainingsperiode bij zwembad De 
Heerenduinen en om ervaring op 
te doen bij de IJmuider Reddings-
brigade. Hij is zweminstructeur bij 
het in juni 2008 in  Galle geopen-
de openbare zwembad. Voorheen 
werd zwemles gegeven in de baai 
van Galle, dat soms gevaar ople-

verde (onderstroming). Via, de na 
de tsunami in december 2004 op-
gerichte stichting Velsen helpt 
Galle, is het zwembad gereali-
seerd, mede dankzij een bijdrage 
van de firma Holleman in Velser-
broek, die de helft van het zwem-
bad bekostigde. Schoolkinderen 
krijgen gratis les, anderen betalen 
een klein bedrag. Het is de bedoe-
ling dat Sumith Shantha met goe-
de ideeën naar Galle terugkeert.

Kunst in de  Dorpskerk
Santpoort-Noord - Al een aan-
tal jaren verzorgt de Stichting 
Cultuur in de Dorpskerk onder 
andere concerten en lezingen en  
exposities in de Dorpskerk. Zij 
assisteert bij plaatselijke evene-
menten zoals, bijvoorbeeld in het 
begin van de feestweek Sant-
poort, het harddraverijconcert. 
Ieder jaar wordt er opnieuw door 
de Stichting een culturele agen-
da opgesteld. 
Een van de activiteiten  op het 
gebied van de beeldende kunst 
is de Kunstlijn Haarlem, zo zijn 
er dit jaar een viertal kunste-
naars uitgenodigd om te expo-
seren in de Dorpskerk. Daarmee 
wordt er ook voor dit jaar weer 
een expositie gegeven door be-
roepskunstenaars. De kerk heeft 
een prachtig interieur en is zeer 
geschikt als expositieruimte en 
heeft een  goed ophang en ver-
lichtingssysteem.  
Vorig jaar is het idee geboren 
om  amateurkunstenaars de mo-
gelijkheid te bieden hun werk te  
exposeren. Er zijn zoveel mensen 

in de gemeente Velsen die solo 
of in clubs met veel enthousias-
me schilderen, tekenen, beeld-
houwen en sieraden maken.
Wat is er niet mooier dan je werk 
in deze prachtige ruimte te laten 
zien. Wie weet kan deze expo-
sitie mensen stimuleren om zelf 
creatief aan de slag te gaan.
Daarom opent op vrijdag 14 
en zaterdag 15 september de 
Dorpskerk haar deuren om u te 
laten zien wat er aan amateur-
kunst in de gemeente Velsen ge-
maakt wordt.
Het is een bonte verzameling 
van schilderijen, beeldhouwwer-
ken, sieraden en metalen ob-
jecten. De expositie Kunst In De 
Dorpskerk, KIDD, wordt officieel 
geopend op vrijdag 14 septem-
ber om 17.00 uur door de wet-
houder van kunst en cultuur de 
heer W. Westerman. Iedereen 
is van harte welkom. De expo-
sitie is geopend vanaf 10.00 tot 
17.00 uur, de toegang is gratis en 
de Dorpskerk is gelegen aan de 
Burgemeester Enschedélaan 67.

Vreeswijkdag in WT
IJmuiden - Zondag 9 septem-
ber wordt, in samenwerking met 
de Cornelis Vreeswijk Genoot-
schap, een Vreeswijkdag geor-
ganiseerd van 13.30 tot 21.00 
uur.
Op deze dag wordt de biografi-
sche muziekfilm ‘Cornelis’ ver-
toond en zijn er diverse optre-
dens van onder andere Theater-
gezelschap Plug In, Jurjen Oos-
tenveld, Karin Kalmér en Ton-
ny Vreeswijk (jongste zusje van 
Cornelis). U kunt deze dag ook 
terecht bij de kraam van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap 
voor meer informatie over de ac-
tiviteiten rondom deze IJmui-
dense troubadour. 

In het theatercafé kunt u terecht 
voor hapjes en drankjes. Nico 
Waasdorp zorgt bovendien voor 
een oer-Hollandse haringkraam. 
Toegang 9,50, met kortingsbon 
7,50 euro.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘vreeswijkdag’ op 9 sep-
tember van 13.30 tot 21.00 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Mediamasterdagen
Santpoort-Noord - Het medi-
alandschap kent inmiddels on-
gekende mogelijkheden om al-
lerhande boodschappen te ver-
spreiden. Maar het op juiste ma-
nier onder de aandacht bren-
gen van die boodschap vergt 
dat u steeds meer dient te we-
ten van in te zetten media kana-
len. Met de komst van internet is 
een ongekende hoeveelheid mo-
gelijkheden ontstaan om naast 
de meer traditionele kanalen als 
print, radio en televisie uw bood-
schap over te brengen.
Om op juiste wijze met deze ka-
nalen en processen om te gaan 
hebben twee media experts (Je-
roen Bakker en Peter Luit) een 

unieke mediamasterdag ontwik-
keld. In één dag wordt u zowel 
in theorie als in de praktijk bijge-
praat over de verschillende mo-
gelijkheden van traditionele me-
dia, cross- en social media en 
ook de toepassingen van mo-
biele media. U leert op die dag 
de juiste keuzes te maken: ‘Wat 
doe ik zelf, wat koop ik in en hoe 
houd ik de regie over mijn te be-
steden media euro’s?’
De mediamasterdagen worden 
dit jaar gehouden op 24 septem-
ber en 12 november op het fraaie 
Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort. Meer informatie en 
inschrijven via de website: http://
www.mediamasterdag.nl

Nieuwe Expositie
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Tot 6 oktober 
stelt Jaap Kwakman zijn schilde-
rijen tentoon in ‘t Brerode Huys. 
Kwakman is in Haarlem geen on-
bekende. Hij is als leraar en di-
recteur werkzaam geweest in het 
Haarlemse speciale onderwijs 
(Paulusschool en Daaf Geluk-
school). In 1989 ging hij met de 
VUT en kreeg toen alle tijd zich 
bezig te houden met schilderen 
en tekenen. Aanvankelijk werkte 
hij lange tijd bij de kunstenares 

Marcella van Zanten in Amster-
dam. De laatste jaren maakt hij 
deel uit van een schildersgroep 
onder leiding van de Haarlemse 
kunstenaar Helmuth van Galen. 
Zijn omvangrijke portfolio be-
staat uit portretten, landschap-
pen en stadsgezichten. Bijna al 
het werk van de laatste vier jaar 
zal te zien zijn. Bezichtigingstij-
den: maandag- en dinsdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur en op 
afspraak via 023-5381999.

Rode Kruis start met 
nieuwe EHBO cursus
Velsen-Zuid - De afdeling Velsen 
van Het Nederlandse Rode Kruis 
start eind september, bij voldoen-
de belangstelling, weer met een 
nieuwe EHBO cursus. Deze totaal-
cursus is een Europees gecertifi-
ceerde opleiding.
De lessen worden gegeven op de 
maandagavonden van 19.30 tot 
21.45 uur in het gebouw van het 
Rode Kruis aan de ’s-Gravenlust 
35b (op het terrein van de Brand-
weer). De cursus omvat veertien 
lesavonden. Gediplomeerde in-
structeurs leren, op een praktische 
manier en met behulp van Lotus 
slachtoffers, de cursisten hoe in 
voorkomende gevallen op de juis-
te manier eerste hulp kan worden 
verleent bij ongevallen in en rond 
het huis, maar ook op straat of op 
het werk. Vast onderdeel is ook de 
reanimatie en het gebruik van een 
Automatische Externe Defibrillator 

(AED). Nadat de cursus met suc-
ces is doorlopen bestaat de moge-
lijkheid om als vrijwilliger deel te 
gaan uitmaken van de groep Ro-
de Kruis vrijwilligers die bij sport-
wedstrijden en de diverse evene-
menten, binnen en buiten de ge-
meentegrenzen, klaar staan om 
eerste hulp te verlenen. (Uiter-
aard is dit niet noodzakelijk). Er 
wordt op verantwoorde wijze eer-
ste hulp verleent en bij ernstige 
verwondingen wordt professionele 
hulpverlening ingeschakeld. Hier-
voor zijn mensen nodig die stevig 
met beide benen op de grond blij-
ven staan in noodsituaties en die 
graag voor anderen in nood zor-
gen. Kijk voor opgave of meer in-
formatie op www.rodekruisvelsen.
nl of stuur een email naar info@
rodekruisvelsen.nl. De cursus start 
op maandagavond 17 of 24 sep-
tember.
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Zondag 9 september 2012

Open Monumentendag
‘Groen van Toen’ is het thema van 
de landelijke Open Monumenten-
dag, op zondag 9 september. Niet 
alleen stenen monumenten zijn 
belangrijk, ‘groen’ is dat ook. In 
de brochure vindt u verrassende 
combinaties van natuur en cultuur.  

Op zondag 9 september is de lande-
lijke Open Monumentendag 2012 
met als thema ‘Groen van Toen’. Cen-
traal staan de rol, het belang en de be-
tekenis van het groen bij monumen-
ten. Niet alleen monumentale gebou-
wen zijn belangrijk, maar ook de om-
geving daarvan. Tuinen en parken bij 
buitenplaatsen en kastelen bijvoor-
beeld, zoals Beeckestijn, Velserbeek 
en Duin en Kruidberg. Ook het groen 
van begraafplaatsen heeft betekenis. 
De boompartijen en de slingerpaden 
van De Biezen en Westerveld zijn zo 
aangelegd dat ze rust uitstralen en 
stof tot nadenken geven. 

Daarnaast krijgt ook onbekender 
historisch groen aandacht, zoals res-
tanten van verdwenen buitenplaat-
sen of een oude dijk. Door het the-
ma ‘Groen van Toen’ kunnen bezoe-
kers mooie combinaties van natuur 
en cultuur beleven. 

Op verschillende locaties worden 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd. Alle informatie staat in 
de brochure ‘Groen van Toen’, gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel Eras-
mus, het stadhuis in IJmuiden en 
de bibliotheken in IJmuiden en Vel-
serbroek. Meer informatie op www.
openmonumentendag.nl.

1

Groen van Toen
Rondgang langs historisch groen

Zondag 9 september 2012

Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 12 september 2012

Stemmen, wat moet u weten?
Op 12 september  2012 zijn de 
verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer.  Als u gaat 
stemmen, moet u met een paar 
dingen rekening houden: wan-
neer u mag stemmen, de iden-
tifi catieplicht, de volmacht, de 
kiezerspas en waar u kunt stem-
men.

Wanneer mag u stemmen?
Om te mogen stemmen, moet u 
achttien jaar of ouder zijn, mag u 
niet uitgesloten zijn van het kies-
recht, moet u ingeschreven staan 
bij de gemeente en de Nederland-
se nationaliteit hebben. Wie aan 
deze voorwaarden voldoet, krijgt 
een stempas van de gemeente. Zon-
der stempas mag u niet stemmen. 
Heeft u geen stempas ontvangen? 
Neem dan contact op met Burger-
zaken van de gemeente Velsen via 
0255-567200 of 142555.
 
Identifi catieplicht
Als u gaat stemmen, wordt u ge-
vraagd om een legitimatie. Dat is 
verplicht. U moet kunnen laten 
zien dat u echt degene bent die mag 
stemmen. U kunt zich legitimeren 
met een geldig reisdocument zoals 
een Nederlands paspoort of iden-
titeitskaart, of met een geldig Ne-
derlands rijbewijs. Deze documen-
ten mogen maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn.

Een ander machtigen
U kunt ook een ander voor u laten 
stemmen. U kunt uw stempas aan 
iemand anders geven samen met 
een machtiging om voor u te stem-
men. Die persoon, de gemachtig-
de, moet wel in Velsen wonen en hij 
of zij moet een kopie van uw geldi-
ge identiteitsdocument kunnen la-
ten zien. Ook dan geldt dat dit docu-
ment maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.

Stemmen in andere gemeente
U kunt in een andere gemeente 
stemmen dan de gemeente waar u 
staat ingeschreven. Dan moet u een 
kiezerspas aanvragen bij Burgerza-
ken van Velsen. Dat kan mondeling 
tot en met 07 september. Neem wél 
uw stempas mee. Die wordt dan om-
gezet in een kiezerspas, waarmee u 
in elke gemeente in Nederland kunt 
stemmen. Met vragen over een kie-
zerspas kunt u terecht bij Burgerza-
ken van Velsen via 0255-567200 of 
140255.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met uw stempas overal bin-
nen de gemeente stemmen, dus ook 
in een stembureau naar eigen keu-
ze. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds. Alle informatie staat op 
www.velsen.nl en op de achterkant 
van de kandidatenlijst.

Stadhuis ’s avonds open op 
landelijke verkiezingsdag
Het stadhuis is op woensdag 12 
september ’s avonds open, op 
de landelijke verkiezingsdag. 
Voor burgerzaken kunt u op af-
spraak tot 20.00 uur terecht. Op 
de avond van donderdag de 13e 
is het stadhuis dicht.  

Het stadhuis van Velsen is woens-
dag 12 september ’s avonds open, 
op de dag van de landelijke verkie-
zingen. U kunt dan tussen 18.00 en 
20.00 uur terecht bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) en Burgerza-
ken.

De afdeling Burgerzaken werkt op af-
spraak. Omdat het stadhuis gewoon-
lijk op woensdag dicht is, kunt u voor 
deze avond alleen telefonisch een af-
spraak maken via 0255-567200 of 
140255, en niet via de website van de 
gemeente. Op donderdag 13 septem-
ber is het stadhuis ’s avonds dicht.

Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is tot 21.00 uur open. Kie-
zers met een geldig legitimatiebe-
wijs en een stempas of kiezerspas 
kunnen daar stemmen. Zie ook el-
ders in deze krant.

Burgemeesters te gast
Woensdag 5 september was er bezoek uit Honduras. Burgemeester Weer-
wind ontving de heer Ramos van de gemeente Puerto Cortés, de heer Zac-
carro van de gemeente Tela en ambassadeur Mauricio Ricardo. De burge-
meesters zijn hier om te kijken naar de werkzaamheden van de afdeling Ge-
gevens- en Informatiemanagement en de relatie en samenwerking tussen de 
Zeehaven IJmuiden en de gemeente Velsen. (foto: Reinder Weidijk)
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Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 8 september 2012 
staat Velsen weer in het teken 
van de Rabobank Pierloop. Zo-
als gebruikelijk heeft deze fees-
telijke loop flinke consequenties 
voor het verkeer dat van noord 
naar zuid in IJmuiden wil en an-
dersom. Hieronder de belang-
rijkste gegevens. Meer informa-
tie op www.pierloop.nl en in de 
speciale Pierloopbijlage in deze 
Jutter/Hofgeest.

De tweede zaterdag van september 
is traditioneel de dag van de Rabo-
bank Pierloop. Dit jaar is de 22ste 
editie. Honderden enthousiastelin-
gen – jong en oud, mannen en vrou-
wen, particulieren en bedrijven-
teams – lopen van de start in de Bri-
niostraat in een grote lus naar de fi-
nish in de Lange Nieuwstraat. De 
gemeente Velsen neemt deel met 
drie businessteams: twee voor 8,2 
kilometer en één team voor de 15 
kilometer. Aanvoerder van het eer-
ste team van de 8,2 kilometer is ge-
meentesecretaris Dick Emmer, van 
het tweede team wethouder Ro-
bert te Beest. Aanvoerder van het 
team van de 15 kilometer is raads-
lid Paul de Bruijn. Wethouder An-

nette Baerveldt van sport geeft het 
startschot en reikt de prijzen uit. 

Er zijn veel mensen op de been – 
niet alleen lopers, maar ook pu-
bliek 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-Marconi-
straat-Moerbergplantsoen-Lange 
Nieuwstraat kruisen. En voor hen 
die rond 15.10 uur in de buurt zijn 
van de Waterloolaan-Zeeweg-Hee-
renduinweg; zij moeten rekening 
houden met ongeveer 15 tot 20 mi-
nuten stilstaand verkeer. Verkeers-
regelaars doen hun best om de vei-
ligheid te bewaken van lopers, toe-
schouwers en verkeerdeelnemers. 

Voor een goed overzicht van de 
route is het handig om te kijken in 
de plaatselijke dag- en weekbladen 
of op www.pierloop.nl. Het beste is 
het om tussen 14.00 en 16.30 uur 
weg te blijven met de auto uit de 
zuidelijke helft van IJmuiden, in-
clusief de Lange Nieuwstraat.

Nieuwe fietsoversteekplaats

Veiliger oversteken
op de Wenckebachstraat
Bij de start van het nieuwe school-
jaar is de nieuwe fietseroversteek 
over de Wenckebachstraat in Vel-
sen-Noord officieel in gebruik ge-
nomen. Vooral de vele scholieren 
op weg naar en van de pont zul-
len hiervan profiteren.

De oversteek is niet alleen belang-
rijk voor de bewoners van Velsen-
Noord, maar met name voor de ve-
le fietsende scholieren en foren-
sen die de pont gebruiken. De oude 
oversteek vonden veel mensen on-
veilig door de aanleg van de Weste-
lijke Randweg Beverwijk (N197) en 
het toegenomen verkeer. Vooral het 
Wijkplatform Velsen-Noord heeft 

er bij de gemeente op aangedrongen 
de oversteek veiliger te maken. In 
de vakantieperiode zijn er verkeers-
lichten geplaatst en om verkeers-
technische redenen is de oversteek 
enkele tientallen meters verplaatst. 
Hilbrand Zuidema, voorzitter van 
het Wijkplatform Velsen-Noord en 
Ronald Vennik, wethouder verkeer, 
staken maandag 3 september samen 
over. 

Het veiliger maken van deze over-
steek maakt onderdeel uit van het 
programma Frisse Wind in Velsen-
Noord, gericht op het verbeteren 
van de leefkwaliteit in het dorp. (fo-
to: Gemeente Velsen)

Westerman op Seaport RTV
Wekelijks treedt het college van 
burgemeester en wethouders 
naar buiten.

Dit gebeurt door middel van pers-
conferenties, persberichten, inter-
views, representatieve verplichtin-
gen, openbare bijeenkomsten, infor-
matiepagina’s, gemeentelijke web-
site en dergelijke. Doel hiervan is 
om bekendheid te geven aan het ge-
meentelijk beleid en het gemeente-
lijke handelen. Aan het naar buiten 
treden van het college is inmiddels 

een periodieke televisie-uitzending 
toegevoegd.

Op vrijdag 7 september 2012 zal 
SeaportRTV om 20.00 uur een uit-
zending verzorgen met wethouder 
Wim Westerman. De dagen daarna 
herhaalt SeaportRTV de uitzending 
diverse malen. 

Wethouder Westerman geeft een 
goede inkijk in zijn portefeuille Mi-
lieu. Zo bezoekt hij onder andere het 
doekfilter van Tata Steel IJmuiden.

Burgerpanel Velsen
Velsens winkelgedrag en ideeën 
om het winkelgebied in de Lan-
ge Nieuwstraat aantrekkelijker te 
maken – daar gaat de eerstvol-
gende Burgerpanel enquête over.

Vanaf donderdag 6 september 2012 
start de enquête onder de leden van 
het Burgerpanel Velsen met betrek-
king tot het Winkelcentrum IJmui-
den aan de Lange Nieuwstraat. De 
enquête gaat ondermeer over het 
winkelgedrag van inwoners van Vel-
sen en dan vooral gericht op de Lan-

ge Nieuwstraat. Daarnaast wordt de 
mening gevraagd over vijf ideeën die 
op 25 en 26 juni 2012 tijdens crea-
tieve ateliers zijn uitgewerkt. De-
ze ideeën zijn ontwikkelrichtingen 
om het winkelgebied aan de Lange 
Nieuwstraat aantrekkelijker te ma-
ken. Op 17 en 18 september worden 
deze ook besproken met winkeliers 
en bewoners uit IJmuiden.

Half oktober worden de resultaten 
verwacht van het Burgerpanelon-
derzoek.

Gouden Green Key voor 
Forteiland IJmuiden
Het Forteiland IJmuiden heeft als 
eerste Unesco werelderfgoed lo-
catie een gouden Green Key mi-
lieulabel ontvangen.

De Green Key is het internationale 
keurmerk voor toeristische- en re-
creatieve bedrijven, die serieus en 
controleerbaar bezig zijn met duur-
zaamheid, het milieu, Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en de natuur in hun omge-
ving (www.greenkey.nl). 

Forteiland IJmuiden maakt deel uit 
van De Stelling van Amsterdam en 
is een Unesco wereldmonument. 
De Stelling, bestaande uit 42 forten, 

is rond 1885 aangelegd als verdedi-
gingsbolwerk van onze hoofdstad. 
Het fort van IJmuiden is het groot-
ste en meest unieke van De Stelling. 
Forteiland IJmuiden heeft onlangs 
dit prestigieuze keurmerk behaald. 
Een bijzondere prestatie voor een lo-
catie met een gebouw uit 1885.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen Besluiten

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
augustus 2012 tot en met 31 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000392 Middenduinerweg 
72 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen 
(28/08/2012), w12.000391 Velser-
duinweg 14 IJmuiden, kappen po-
pulier (28/08/2012), w12.000390 
Lange Nieuwstraat 630 IJmuiden, 
aanbrengen van tussenvloer in en-
tree hal (28/08/2012), w12.000394 
Kerkweg 48b Santpoort-Noord, 
plaatsen dakkapel (achterge-
vel)(29/08/2012), w12.000393 
Kruidbergerweg 55 Santpoort-
Noord, kappen boom (29/08/2012), 
w12.000395 Hoofdstraat 179 Sant-
poort-Noord, wijzigen trap in hoofd-
gebouw (31/08/2012).

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-

gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-
wen van een woning (03/09/2012), 
w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, gewijzigd uit-
voeren bouwaanvraag BP-60-2002 
(28/08/2012), w12.000292 Mid-
denhavenstraat 34 E IJmuiden, 
plaatsen dakopbouw (28/08/2012), 
w12.000318 Dr. Kuyperlaan 7 
Velsen-Zuid, kappen 3 bomen 
(28/08/2012), w12.000322 Wil-
lem de Zwijgerlaan 25 Santpoord-
Zuid, plaatsen aanbouw en dakka-
pel (31/08/2012), w12.000349 Drie-
huizerkerkweg 39 Driehuis, kap-
pen boom (04/09/2012), w12.000368 
Vederkruid 10 Velserbroek, kap-
pen boom (03/09/2012), w12.000371 
Dammersweg ong. Velserbroek, 
knotten 9 wilgen en kappen 1 wilg 
(03/09/2012).

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- verkeersbesluit 12.010 (d.d. 19 ju-
ni 2012), waarmee een parkeerplaats 
aan de Hogemaad te Velserbroek is 
aangewezen ten behoeve het opladen 
van elektrische voertuigen, in te trek-
ken;

- een parkeerplaats aan het Roggeland 
te Velserbroek ter hoogte van basis-
school ‘Het Anker’ aan te wijzen ten 
behoeve van het parkeren van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van borden E04 met onder-
bord “alleen om elektrische voertui-
gen op te laden”, zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Evenement 

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning en ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

w11.000636 J.P. Coenstraat 55 
IJmuiden 

het wijzigen gebruik pand in één wo-
ning.
 
De aanvraag wordt voorbereid met 
de uitgebreide procedure en met 
toepassing van de buitenplanse af-
wijking als bedoeld in artikel 2.12 
eerste lid sub a onder 3° Wabo. De 
aanvraag, de ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en de overige bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 10 september 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwer-
pomgevingsvergunning. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan Burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). De zienswijzen 
moet uw naam, adres en registratie-
nummer bevatten, en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. Voor 
het kenbaar maken van mondelin-
ge zienswijzen kunt u contact opne-
men met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

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

i12.007933 op het strand van IJmui-
derslag, het NK Kite Buggy op 3 en 
4 november 2012 (30/08/2012).
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Zienswijze windturbinepark Q4 West
Energieleverancier Eneco is voor-
nemens om een windturbinepark 
in de Noordzee te realiseren, pro-
ject Q4 West.

Tot maandag 1 oktober 2012 kun-
nen burgers daarop hun zienswijze 
indienen bij het Centrum voor Pu-
blieksparticipatie (CPP). Monde-
linge reacties kunnen tot 21 septem-

ber worden doorgegeven via tele-
foonnummer 070-4569604. Schrif-
telijke zienswijzen moeten wor-
den gestuurd naar het Centrum Pu-
blieksparticipatie, Offshore Wind-

park Q4 West, Postbus 30316, 2500 
GH Den Haag. De benodigde stukken 
en overige informatie over het pro-
ject zijn te downloaden van de web-
site www.centrumpp.nl.
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Twee keer brons voor 
Suomi op C-spelen
Santpoort-Noord - Bij de na-
tionale C-spelen (junioren) in 
Amsterdam hebben de atle-
ten van AV Suomi op zondag 
26 augustus prachtige resulta-
ten behaald.  Na een wisselval-
lig nat weekend sloten de 100 
meter sprinters en het estafet-
teteam het weekend af met een 
clubrecord en twee keer brons.
De Suomi-atleten lieten goede 
prestaties zien, met name op 
de sprint. Een groot aantal atle-
ten plaatsten zich voor de hal-
ve finale en velen verbeterden 
hun persoonlijke records, zoals 
bij het discuswerpen.
Er werd goed gepresteerd bij 
de 100 meter sprint en estafet-
te. Jelle van Sunder en Jochem 
Dobber mochten, na twee goe-

de series te hebben gelopen 
bij de 100 meter sprint, door 
naar de finale. Jelle van Sunder 
veroverde na een spannende 
race brons, met eveneens een 
clubrecord van 11,63 secon-
den. Jochem van Dobber volg-
de als vierde met een tijd van 
11,71 seconden. 
De estafette werd gelopen 
door de Suomi-atleten David 
Rosdorff, Mike Melchers, Jo-
chem Dobber en Jelle van Sun-
der. Zij eindigden hun race met 
een prachtige tijd van 46.93 se-
conden en wonnen hiermee 
brons.
Zie ook http://www.aacam-
sterdam.nl/Uitslagen/C-Spe-
len2012/Uitslagendag2jon-
gens.pdf

Expositie Wereldvrouwen
IJmuiden - Zaterdag is in de 
Centrale Bibliotheek van IJmui-
den de foto-expositie Wereld-
vrouwen in bijzijn van wethou-
der W.E. Westerman geopend. 
De wethouder heeft onder an-
dere mondiale bewustwording 
in zijn
portefeuille.
‘Wereldvrouwen’ brengt het 
werk van Stichting Pequenita 
in beeld, Dit is een IJmuidense 
stichting die kleinschalige pro-
jecten ontwikkelt die de soci-

aal-economische zelfstandig-
heid en onafhankelijkheid van 
vrouwen in ontwikkelingslan-
den bevordert. Haar werk con-
centreert zich met name in 
Burkina Faso, Niger, Suriname 
en Zuid-Afrika.
Tijdens de opening gaf voor-
zitter Trudie Betlem een kor-
te toelichting op de activitei-
ten van deze stichting. De ten-
toonstelling is de hele maand 
september te bezichtigen in de 
Centrale Bibliotheek.

Dammers openen 
met zwaar geschut
IJmuiden - Plaatsvervangend 
competitieleider Willem Winter 
had een pittig programma sa-
mengesteld waarbij enkele ti-
telkandidaten al direct tegen 
elkaar moesten aantreden. Het 
toptreffen tussen de net aan-
getreden voorzitter Jesse Bos 
en Casper Remeijer, eindigde 
in een gelijkwaardige remise. 
Geen van beide slaagde erin 
het evenwicht te verbreken. Dat 
was wel het geval bij de par-
tij Stijn Tuijtel tegen Martin van 
Dijk. De voormalige clubkam-
pioenen maakten er een boei-
end damgevecht van waarbij 
Van Dijk de sterkste bleek en 
verdiend won. Winter zelf had 
zich een betere competitiestart 
gewenst dan de verdiende en 
onverwachte nederlaag tegen 
Conall Sleutel. Sleutel ging gre-
tig in op het gecompliceerde 
spel en won overtuigend. Vince 
van der Wiele kwam in het mid-

denspel een schijf achter tegen 
Paul Smit maar slaagde erin om 
na een sterk gespeeld eindspel 
een remise uit het duel over te 
houden. 
Jan Maarten Koorn ondervond 
weinig tegenstand van Da-
na van der Wiele en won ge-
decideerd. Stella van Buuren 
leek aanvankelijk te gaan win-
nen tegen Rick Hartman maar 
kwam niet verder dan een de-
ling van de punten. Een resul-
taat dat ook te zien was in het 
treffen tussen de oudgedien-
den Piet Kok en Jan Apeldoorn. 
Nicole Schouten had haar han-
den vol aan Samantha Mol 
maar door een paar leuke fi-
nesses won Schouten. De ver-
rassing van de avond viel bij 
de partij die Berrie Bottelier en 
Jurrien Fischer uitvochten. Na 
een ernstige foutzet profiteer-
de Fischer onmiddellijk en let 
Bottelier kansloos.

Klaverjasclub Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 31 augus-
tus zijn de gezellige klaverjas-
avonden bij Stormvogels weer 
begonnen. Een aantal mensen 
was nog niet aanwezig, omdat 
ze de laatste klaverjasavond 
van het strandseizoen hadden. 
Maar volgende vrijdag 7 sep-
tember rekent men op een gro-
tere opkomst.
De club doet er alles aan om 
het de klaverjassers naar de zin 
te maken. De aanvang is om 
20.00 uur. Locatie: IJVV Storm-
vogels, Zuiderkruisstraat 72, 

IJmuiden. Kijk ook op de site 
van Stormvogels.nl. Voor vra-
gen kan men terecht bij H.J. 
Retz, telefoon 06-34040940 of 
mail naar: hj.retz@quicknet.nl. 
De uitslag van vrijdag 31 au-
gustus is: 1. Jaap Jore 5454 
punten; 2. Teun van Urk 5038 
punten; 3. Jam Mantje 4906 
punten.
De marsenprijs ging met twee 
marsen naar Peter Damkat. En 
de hoofdprijs in de loterij (een 
tas met boodschappen) ging 
naar mevrouw J. Kalkman.

Verrassende 
zege voor 
Stormvogels
Velsen - Trainer Dick Jan Ente  
moet ook verrast zijn geweest toen 
zijn elftal met het nieuwe shirt van 
Zwart Techniek en de wedstrijdbal 
van de firma J. Veldman en Zonen 
binnen 25 minuten met 3-0 voor-
stond en de wedstrijd verdiend be-
eindigde met een 3-2 overwinning. 
Reeds in de elfde minuut was het 
uitblinker Henk Swier (man of the 
match) die zijn tegenstander om-
speelde en 1-0 scoorde. Een aan-
tal minuten daarna was het Mark 
Tol die het laatste zetje aan de bal 
gaf en de  2-0 op het scorebord liet 
noteren. De aanvallen van Purmer-
steijn waren zeker in deze periode 
niet ongevaarlijk, maar tot scoren 
kwamen de gasten niet. De strijd 
werd wat harder en scheidsrech-
ter Donorio liet aan beide kanten 
de gele kaart zien. Ronnie Nolles 
scoorde het derde doelpunt: 3-0. 
Het  gedegradeerde Purmersteijn, 
waarin zeker talentvolle spe-
lers te aanschouwen waren, zag 
een doelpunt afgekeurd worden 
wegens buitenspel. De jeugdi-
ge vleugelspeler van Stormvogels 
Richie Boije moest voor het ein-
de van de eerste helft de kleedka-
mer opzoeken wegens natrappen 
naar een geïrriteerde tegenstan-
der. Een schorsing is uiteraard het 
gevolg en er van uitgaande dat het 
jonge talent hier lering uit zal trek-
ken moest Stormvogels wel met 
10 man verder spelen. Trainer Ente 
liet ook Jurjen Dikker met een ge-
le kaart achter in de kleedkamer. 
Kevin Sterling werd zijn vervan-
ger. Begrijpelijk zag Purmersteijn 
tegen 10 man nog kansen. Toch 
konden zij pas in de 65ste minuut 
een strafschop het eerste tegen-
doelpunt scoren en 10 minuten la-
ter uit een voorzet met een kop-
bal het tweede. Richard Plug en 
Floyd Hille vervingen bij Stormvo-
gels Rick Kluijskens en Denis Ver-
wer. Er kwamen nog spannende 
momenten zonder dat er doelpun-
ten vielen en trainer Ente zag zijn 
jongens met een goede instelling, 
na een moeizame voorbereiding, 
de eerste wedstrijd van de com-
petitie met een verdiende over-
winning afsluiten. Zondag volgt de 
uitwedstrijd tegen Pancratius. Een 
geduchte tegenstander die in Am-
sterdam bij DWV een 0-2 overwin-
ning behaalde.




