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Open nu een

JongerenRekening
en ontvang e10,inleg plus sportieve
tas cadeau.

Veel belangstelling voor de adviezen van de fysiotherapie

20 jaar Gezondheidscentrum Velserbroek
Velserbroek - Aan de Aletta Jacobsstraat was het zaterdag een gezellige drukte
vanwege de viering van het
20-jarig bestaan van het Gezondheidscentrum. Huisarts
Ron Peters zette op 9 september 1988 de eerste bescheiden stap.
Momenteel is het gezondheidscentrum bijna uitgegroeid tot
een klein ziekenhuis waar patiënten nagenoeg voor alle eerstelijnszorg terecht kunnen.
Hierbij worden ook kleine ingrepen niet geschuwd.
De bezoeker die hier niet be-

kend is zal verbaasd zijn over de
grootte van het complex. Achter
de voorgevel bevindt zich nog
een binnenplaats, die het ‘binnenbuitenbinnen plein’ wordt
genoemd en waar omheen nog
diverse medische disciplines gehuisvest zijn.
Afgezien van de uitgebreide
huisartsenpraktijk, kan men ook
terecht voor, onder andere: fysiotherapie, logopedie, tandarts, psycholoog en verloskunde.
Maar ook aanverwante diensten als: Mensendieck, diëtiste,
consultatiebureau en Thuiszorg
IJmond vinden hier onderdak.
Volgens Linda van den Burg, bu-

Kijk in de grote advertentie in deze krant
voor hoeveel minder u
uw favoriete auto mee
naar huis mag nemen!

Zeilmakerstraat 15, Velserbroek, Tel. 023 - 537 52 41
www.motorhuis.nl

reaucoördinator van het gehele centrum, heeft men gezien de
groei van het Gezondheidscentrum, dringend behoefte aan uitbreiding waarbij gedacht wordt
aan het naastgelegen terrein
met leegstaande noodlokalen.
Wellicht kan wethouder Bokking,
die zaterdag ook aanwezig was,
wat dit betreft een duwtje in de
rug geven.
Al met al was het met een feestelijk ingericht ‘binnenbuitenbinnen plein’ en een zeer inspirerend optreden van zanggroep
Plug-In zaterdag een geslaagde
en druk bezochte viering van het
20-jarig bestaan.
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Bel voor een vaste- of
vakantiebaan in de zorg

(023) 5 100 200

Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor jou.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

www.dezorgspecialist.nl

Meidoornstraat 1, IJmuiden
Hypotheken, leningen en
verzekeringen.
Tel: 0255 518032

Rente 20 jaar vast
vanaf 5.5 %
100 % financiering

Open huis in de Driehoek

Driehuis - Dorpshuis de Driehoek opent deze week weer haar
deuren na de uitgebreide asbestsanering.
Zaterdag 13 september van 12.00
tot 16.00 uur kan iedereen komen kijken tijdens de open dag
hoe mooi het dorpshuis is geworden na deze enorme klus.
Zoek je een
Natuurlijk zijn er verschillende
baan in de zorg??
activiteiten op deze open dag, te
weten: De Klavierschippers treVoor een aantal zorgcentra in
den op, inloop De Verbinding is
Velsen en Haarlem
geopend, men kan meedoen met
zijn wij op zoek naar:
koersbal, franse les en bewegen
verzorgenden 3IG
voor ouderen.
Tevens worden er hapjes en
www.flexicura.nl (023) 5 drankjes
100 300geserveerd. Deze mid(023) 5 100 300
dag hebben bezoekers ook de
www.flexicura.nl
mogelijkheid zich in te schrijven

voor cursussen voor het komend
seizoen.
Bel voor meer info over de open
dag en/of andere activiteiten
in Dorpshuis de Driehoek, tel.
0255-520850.

Kledingbeurs
Velserbroek - Vrijdag 19 september organiseert basisschool
Het Anker aan de Grote Buitendijk 48 in Velserbroek een kledingbeurs. De beurs begint om
19.00 uur en is om 20.30 uur afgelopen. Voor het inleveren van
kleding of info kunt u mailen
naar
kledingbeurshetanker@
gmail.com of bellen met Herma
Pascal, telefoon 06-28881356.
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Van links naar rechts Bart Boele, Bill van Beusichem, René Dijkgraaf
en Pieter van Diepen

Dicteenomaden winnen
Het Groot Velser Dictee
Driehuis – Is het sinnecure of
sinecure? Over die vraag braken
diverse mensen zich zondagmiddag het hoofd. Het laatste is overigens de juiste schrijfwijze. Na
een zin vol met lastige woorden
verzucht een vrouw: ,,God zegene de greep.’’ En als in de laatste
zin de woorden chlamydia en syfilis voorbijkomen, mompelt een
man al schrijvend: ,,Daar ben ik
niet zo goed in thuis.’’ Moderne woorden zoals ge-e-mail-

de en ge-sms’t bleken ook voor
veel deelnemers lastig te spellen.
Net zoals bijvoorbeeld defilibrator. Een deelneemster ontdekt na
het nakijken gierend van de lach:
,,Ik schreef delivibrator!’’
Het Groot Velser Dictee was zondagmiddag voor de zesde keer
de aftrap voor het nieuwe seizoen van de Volksuniversiteit Velsen. Het vond plaats in het Ichthus College, hier worden ook bijna alle cursussen gegeven. Voor

Jongens uit het weeshuis van Leova

OCK het Spalier actief in Zorgmarathon

Medewerkers lopen
voor Childslife
Santpoort-Noord - Tien medewerkers van Jeugdzorginstelling
OCK het Spalier in Kennemerland doen mee aan de eerste landelijke Zorgmarathon. Dit evenement vindt plaats op 12 september op en rond de atletiekbaan
van het Nationale Sportcentrum
Papendal te Arnhem.
Aan de SDB Groep Zorgmarathon doen bijna 80 teams mee,
met in totaal zo’n 800 enthousiaste medewerkers van zorginstellingen uit het hele land. Zij
gaan de 42 kilometer en 195 meter in estafettevorm afleggen.
Eén van de bestuurders van OCK
het Spalier strijdt in een 800-me-

terloop mee om de titel van ‘de
snelste bestuurder van Nederland’.
De eerste landelijke Zorgmarathon is een initiatief van SDB
Groep in samenwerking met Gerard Nijboer Loopadviezen. Zilveren Kruis Achmea treedt op als
subsponsor van deze dag.
De SDB Groep Zorgmarathon is
een recreatieve hardloopwedstrijd in de vorm van een estafette voor medewerkers en bestuurders in de Zorgsector. In
het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen heeft
de SDB Groep ervoor gekozen
een activiteit te organiseren voor

de derde keer stelde Bart Boele, journalist bij de IJmuider Courant, het dictee samen. Vorig jaar
maakten verschillende mensen
het dictee foutloos, de opdracht
was nu om het moeilijker te maken. En dat was goed gelukt, niemand maakte het dit keer foutloos. De derde prijs ging naar Bill
van Beusichem uit Haarlem, die
vijf fouten had. René Dijkgraaf
uit Harderwijk werd tweede met
drie fouten en winnaar Pieter van
Diepen had slechts één fout. Hij
schreef sifilis in plaats van syfilis.
Van Diepen deed drie jaar geleden mee aan een dictee in zijn
woonplaats Leiden. Hij vond dat
zo leuk, dat hij het hele land
rond reist, om aan dictees mee
te doen. De andere twee winnaars doen dit ook, de heren
noemen zichzelf dicteenomaden.
Van Diepen deed 33 keer mee en
won daarvan 17 maal. In sommige plaatsen is hij zelfs niet meer
welkom, omdat lokale deelnemers geen schijn van kans hebben, als hij meedoet. Pieter van
Diepen is van huis uit een boerenzoon, van oorsprong bioloog
van beroep maar werkt nu als
adviseur voor het college van
burgemeester en wethouders in
Leiden.
Hij weet zelf niet hoe het komt,
dat hij zo goed is in de Nederlandse taal. ,,Sinds ik mee doe
aan de dictees, ben ik meer op
het taalgebruik gaan letten’’, is
zijn verklaring. (Carla Zwart)
de sector waar zij als dienstverlener in opereert. Met deze landelijke Zorgmarathon worden
vitaliteit en bewegen op laagdrempelige wijze aangeboden.
De estafette en bestuurdersrun
is niet zomaar een run, maar een
professioneel opgezette hardloopwedstrijd voor medewerkers in de zorg. In teams van minimaal zes en maximaal tien lopers wordt een heuse marathon
afgelegd (42,195 kilometer). De
rondjes bedragen respectievelijk
4 kilometer, 8 kilometer en 6,195
kilometer.
Om een zo hoog mogelijke resultaat uit het evenement te genereren is alleen lopen niet genoeg. Elk team kan ervoor kiezen te lopen voor een sponsordoel.
De lopers van OCK het Spalier hebben, via een goedgezinde sponsor, reeds 4500 euro bij
elkaar gekregen voor Childslife. Childslife besteedt dit geld
aan verbetering van de sanitaire
voorzieningen in een weeshuis
te Leova in Moldavië.
Vrijdag 12 september belooft een
spectaculaire dag te worden. De
dag wordt begeleid door Arnold
Vanderlijde, tweevoudig winnaar
van het brons bij het boksen op
de Olympische Spelen van 1984
en 1988. Gerard Nijboer heeft in
de aanloop van de Zorgmarathon diverse loopclinics gegeven. Hij zal op 12 september het
startschot geven en de lopers
motiveren. Op www.sdbzorgmarathon.nl staan meer gegevens
over deze eerste landelijke Zorgmarathon.

De heer Fornell-Munoz ontvangt de sleutel van zijn nieuwe woning uit
handen van wethouder Korf

Eerste sleutel nieuwbouw
Ladderbeekstraat Velsen-Noord
Velsen-Noord - Maandag was
de sleuteloverdracht van de eerste nieuwe woningen van het
nieuwbouwproject Ladderbeek
fase 1 in Velsen-Noord. Wethouder Korf die nauw betrokken is geweest bij het wijkontwikkelingsplan
Velsen-Noord
overhandigde de eerste sleutel
aan de heer Fornell-Munoz, die
al veertig jaar in Velsen-Noord
woont. Zij vertelde de heer Fornell-Munoz al twintig jaar te
kennen, uit de tijd dat hij actief
was buitenlandse vrouwen bij de
wijk te betrekken. Behalve de officiële sleuteloverdracht, onthulde de wethouder ook een herinneringssteen op de gevel van de
hoekwoning.
Aanleiding voor de aanpak van
het complex is het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord. Algemene Woningbouwvereniging
(AWV) Eigen Haard heeft zelf
onderzoek gedaan waaruit bleek

dat de woningen niet meer voldeden aan de kwaliteitseisen van
deze tijd. Het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord streeft vooral
naar verhoging van de kwaliteit
van de woningen. AWV Eigen
Haard wil hier aan mee werken
door een gedeelte van de woningen in Velsen-Noord te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het Architectenbureau
Reus en Leeuwenkamp heeft de
11 eengezinswoningen en 17 appartementen ontworpen. In samenwerking met het Bouwfonds
en AWV Eigen Haard is de bouw
uitgevoerd door de firma Meijer.
Maar ook de bewonerscommissie was nauw betrokken bij de
totstandkoming van het project.
AWV Eigen Haard streeft ernaar
om in december 2008 het tweede blok woningen van het project Ladderbeek te slopen en de
grond over te dragen aan het
Bouwfonds. Het Bouwfonds zal

De nieuwbouwwoningen aan de Geelvinkstraat zijn een sieraad voor
de buurt

Stadsverwarming
vervangen door cv-ketels
IJmuiden - In een artikel in deze krant van vorige week, over de
stadsverwarming die vervangen
zou worden door cv-ketels, staat
een fout. Het gaat hier niet om de
Keetbergflat. Tegen die flat staat
nu een ketelhuis, dat zorgt voor
de stadsverwarming voor de flats
aan het Zwarte Mierenvlak, het
Bramenvlak en het Lange Vlak.

Als straks de flat wordt gesloopt,
gaat ook dat ketelhuis tegen de
vlakte. Woningbedrijf Velsen had
het plan opgevat om elke flat te
voorzien van een eigen cv-ketel. Dit stuitte op weerstand bij
de bewoners. Inmiddels is er een
bewonersvertegenwoordiging in
het leven geroepen, die overlegt
met het woningbedrijf.

Berliner Editie: x

Documentnaam: x
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Bridgecursus voor
jongeren bij De Jump
IJmuiden - Pokeren is heel populair onder jongeren. Met bluffen kan je tijdens dat kaartspel
geluk hebben, maar als je geen
goede kaarten hebt blijft de kans

dat je wint klein. Bij bridge kan
je ook met slechte kaarten kampioen worden, want de slimste
spelers winnen. Vooral met creativiteit en inventiviteit kom je een

Bridgetoernooi
gemeente Velsen
IJmuiden - Bridgen is een populaire sport in de gemeente
Velsen, dat blijkt wel uit het feit
dat er tien actieve verenigingen
zijn in Velsen. Deze verenigingen
kwamen met een plan om gezamenlijk eens per jaar te gaan
bridgen om het kampioenschap
van Velsen. Ze hebben daarom
het initiatief genomen om een
grootschalige bridgedrive te or-

ganiseren op 9 november. Alle
verenigingen werken mee door
onder andere materiaal beschikbaar te stellen. Uit een enquête
onder de leden van de verenigingen bleek dat er veel animo voor
is. Er wordt verwacht dat er minimaal 60 paren gaan deelnemen.
Dat zou een geweldig resultaat
zijn voor dit jaar en alle aanleiding om er een jaarlijks terugke-

Meezingen met de grootste ‘poppenhits’!

Het Grote Terra POPconcert

in Stadsschouwburg
Velsen - Kleine Ezel, Muis, Dolfje Weerwolfje, Kikker: allemaal
geliefde figuren uit de prentenboekjes van Max Velthuijs die
Theater Terra met groot succes
in het theater brengt. In de muzikale meezingshow ‘het Grote
Terra POPconcert’, zaterdag 27
september (14.00 uur) zingen zij
met de allerkleinste theaterbezoekers de vrolijkste ‘poppenhits’ uit oude en nieuwe succesvoorstellingen van Theater Terra.
Van Nederland tot Rusland, van
Amerika tot Japan. Overal genieten kinderen van de bejubelde Nederlandse poppenmusicals ‘Kikker’, ‘Kleine Ezel’, ‘Dolfje
Weerwolfje’ en ‘Muis’. Met swingende kleuterpop, heldere verhaaltjes, grappige dialogen en
betoverende poppen heeft Theater Terra in de afgelopen dertig jaar de harten van miljoenen

peuters en kleuters veroverd.
Maar óók van hun vaders, moeders, opa’s en oma’s, die vaak
minstens zo hard meegenoten,
want de musicals van Theater
Terra zijn écht een theaterfeest
voor jong en oud.
Dit seizoen heeft Terra Theater
een jubileum te vieren en ter gelegenheid daarvan maakt het befaamde gezelschap een groots
jubileumPOPconcert. Een muzikale meezingshow (voor iedereen vanaf 4 jaar) waarin Kikker,
Haas, Eend, Kleine Ezel, Feestvarkentje, Maraboe, Dolfje Weerwolfje, Muis en al hun vriendjes
het publiek laten swingen op de
vele hits uit hun avonturenmusicals. Natuurlijk mag iedereen uit
volle borst meezingen!
‘Het Grote Terra POPconcert’ is
een feest der herkenning voor
de Theater Terra-fans en voor al-

heel eind.
Bridge speel je samen met een
partner tegen een ander koppel. Het gaat tijdens het spel om
bieden en spelen. Als je eenmaal de spelregels kent kan je
het spel wereldwijd spelen, want
de regels zijn universeel. Misschien klinkt bridge een beetje duf, maar na een aantal lessen zal je ontdekken dat het juist
leuk, spannend en misschien
ook wel verslavend is. Denk jij
dat je slim genoeg bent om het
spel naar jouw hand te zetten en
wil je eens iets anders dan poker? Ben je tussen de 17 en 25
jaar en wil je graag kennis maken met bridge? Neem dan contact op met Robert Stroet (robert.stroet@gmail.com) of Willem Wonink (0255-536720).
De cursus en het lesmateriaal worden gratis ter beschikking gesteld door Bridgeclub De
Jump. De cursus is op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in
het Jan Ligthart gebouw aan Eksterlaan 8 in IJmuiden. De cursus
bestaat uit 10 lessen en een afsluitende wedstrijd op 8 december. De eerste bijeenkomst is 29
september. (Marjolein Blaauwbroek)
rende drive van te maken.
De drive is uitsluitend bedoeld
voor leden van de bridgeverenigingen in de gemeente Velsen
en wordt gehouden in het Nova College, Maritieme Academie, Kanaalstraat 7 in IJmuiden.
De kosten zijn 20 euro per paar.
Het winnen gaat vooral om de
eer en een mooie wisselbeker.
Bij de bridgevereniging liggen
inschrijfformulieren klaar waarmee belangstellenden zich voor
deze bridgemiddag kunnen aanmelden.
Inschrijving is mogelijk tot eind
september.
le andere kindertheaterliefhebbers een wel heel bijzondere
kennismaking met dit legendarische gezelschap. Ook krijgt het
publiek alvast een voorproefje
van de nieuwe, vrolijke voorstelling ‘Kikker en zijn vriendjes’, die
op woensdag 15 april (14.00 en
16.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen te zien is.
Toegangb volwassenen 17,75 euro, kinderen 12,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

Streektoppers in beeld

Even voorstellen

Mijn naam is Erika de Jong en
ik ben zeventien jaar. Ik woon in
IJmuiden, hier ben ik ook geboren en opgegroeid. Bij mij thuis
is het altijd heerlijk druk, ik woon
bij mijn ouders maar mijn zus
woont nu ook bij ons die net een
maand een dochtertje heeft. Ze
heet Veerle en is echt ontzettend
lief! Voor mij is onze hond Wodan ook heel belangrijk in het
gezin en zo voelt hij ook, Wodan
is altijd heel aanwezig! Ik zit op
het Nova College in Beverwijk en
doe daar een ontzettend leuke
opleiding.”

maar ook om het administratieve deel van het runnen van
een winkel. We moeten leren
omgaan met de voorraad en de
omloopsnelheid en wij leren inzien op welke dagen je hoeveel
mensen nodig hebt. Natuurlijk
leer ik nog veel en veel meer,
maar dit is het wel in het kort.”

Wat wil je bereiken na deze
opleiding voltooid te hebben?
“Ik denk dat het wel duidelijk is
wat ik uiteindelijk wil gaan doen;
in een winkel werken! Natuurlijk
kan en doe ik dat nu ook al, ik
werk erg vaak bij de Ikea en heb
Wat is dat dan voor leuke op- afgelopen jaar op zaterdag bij
leiding?
banketbakkerij Keijzers in IJmui“Ik studeer Detailhandel in Be- den gewerkt. Daardoor merk ik
verwijk. Ik voel mij heel prettig dat dit mij gewoon ligt. Nadat
bij het werken in een winkel en ik mijn opleiding heb afgerond
daarom heb ik voor deze op- ben ik tot veel meer dingen in
leiding gekozen. Contact met staat en kan ik ook een eigen
mensen vind ik erg belangrijk winkel starten. Om een winkel
en ik houd er enorm van om te beginnen hoef je niet per se
hen spullen te verkopen waar zij een opleiding te volgen, maar ik
zeker geen spijt van krijgen. Na- vind het belangrijk en leuk om er
tuurlijk vind ik het een uitdaging meer over te leren. Ook heb je
om een mooie omzet neer te hierdoor een grotere kans van
zetten! De opleiding die ik volg slagen wanneer je een bedrijf
zorgt ervoor dat ik dat goed on- opstart.‚Äù
der de knie krijg.”
Wat voor soort bedrijf heb je in
Op welke manier leer jij dit gedachten?
dan?
“Wat voor soort bedrijf ik wil
“Ik leer op school dat er bij verko- gaan opstarten... nee eigenlijk
pen meer komt kijken dan een weet ik dat nog niet zo goed!
vlotte babbel. We leren omgaan Gelukkig word ik hierbij goed
met problemen met klanten, geholpen door school, doormaar natuurlijk ook met colle- middel van stages, het maken
ga’s en de winkel. Overal kom je en onderzoeken van verslagen
wel struikelblokken tegen en die en door het houden van intermoeten wij overwinnen. Verder views. Ik vind de opleiding echt
leren we winkels in te richten, geweldig en weet zeker dat dit
acties op te zetten en uit te voe- is wat ik wil!’
ren, logo’s bedenken en ook de
logo’s ontwerpen. Het gaat niet
alleen maar om het creatieve, (Daniëlle Mooij)

Grieg in de polder
Spaarndam - De koormuziek
van de Noorse componist Edvard
Grieg is vrij onbekend. Zo goed
als geen enkel koor in Nederland
besteedt er aandacht aan. Een
gemiste kans die Robert Bakker, dirigent van The Voice Company, graag oppakt. De muziek
van Grieg is voornamelijk gebaseerd op Noorse volksmuziek en
de natuur. Als aanvulling leren
de deelnemers ook nog andere
koormuziek van Grieg kennen.
Aangevuld door enkele van zijn
prachtige pianocomposities ont-

staat een schitterend programma waarmee rond kerst diverse
concerten worden gegeven.
Maar eerst moet er flink gerepeteerd worden. Kom naar de openingsrepetitie op maandag 15
september om 20.00 uur in de St.
Adelbertuskerk aan de Ringweg
in Spaarndam.
De avond staat open voor iedereen, wel of geen ervaring. Er
wordt geen stemtest afgenomen
en niemand hoeft voor te zingen.
Voor verdere informatie: telefoonnummer 0320-244202.
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Piet Dekker

Ex-Havenmeester Piet Dekker
op werkbezoek in Suriname
IJmuiden – Jarenlang was Piet
Dekker in het havengebied het
gezicht van Zeehaven IJmuiden. Om na zijn vervroegde uittreding niet achter de geraniums
te belanden, startte hij een havenadvies- en bemiddelingsbureau. Door zijn uitgebreide ervaring en kennis van alles wat
met scheepvaart heeft te maken,
was het gebied tussen IJmuiden
en Amsterdam hem natuurlijk op
het lijf geschreven.
Afgelopen weken heeft Piet

Dekker echter zijn grenzen verlegd en heeft een deel van zijn
activiteiten gericht op Suriname.
Hij gaat daar samenwerken met
Rieuwert van Bodegraven, een
bekende IJmuidense zakenman.
Rieuwert van Bodegraven is met
zijn bedrijf Suma Trading bv namelijk een jointventure aangegaan met een Surinaams houtbedrijf. Het Surinaamse bedrijf,
opgericht in 1998 ging van start
met bosbouw en houtverwerking. Midden in het oerwoud,
de houtconcessie ligt op zes uur

Kinderen aan het schilderen tijdens de open dag van buurtcentrum
de Brulboei

Veel te doen in de Brulboei
IJmuiden - ,,Want je broekie is
gescheurd en je hempie hangt
er uit’’. Vincent (5) is luid zingend aan het schilderen tijdens de open dag van buurtcentrum de Brulboei, die afgelopen zaterdag plaatsvond.
Zijn oom en tante zingen bij de
Deltasingers, die op dat moment
optreden. Hij kent de liedjes
dus. Sharon (7) zou wel graag
glas willen graveren maar ze
mag niet. ,,Het is nog een beetje te moeilijk voor haar’’, legt haar
broer uit. ,,Ik vind het geluid lijken op een boor van de tandarts’’’, griezelt Sharom.

De inschrijving voor de nieuwe
cursussen loopt goed. Het jazzdansen voor kinderen, dat voor
de zomervakantie op sterven na
dood was, zit opeens al bijna vol.
En voor de timmerclub is zelfs
een wachtlijst. Ook voor de cursus ‘Ouderen in een nieuwe wereld’, waar senioren kennis kunnen maken met Internet, is veel
belangstelling.
Greet Hofland geeft al jaren een
naaicursus in de Brulboei, ook
die zit bijna vol. ,,De deelnemers
komen ergens mee thuis en wisselen veel ideeën uit’’, vertelt ze.
,,Het is een leuke, enthousiaste
groep. Er wordt veel gekletst en

rijden van Paramaribo, bevinden zich een zagerij en slijperij.
Langs de productie unit loopt de
Tibiti rivier. Hier worden de stammen en het voorgezaagde hout
afkomstig van de houtconcessies met pontons over het water
afgevoerd richting Paramaribo
om vandaar over de hele wereld
vervoerd te worden. Voor Nederland wordt het hout opgeslagen
in Beverwijk bij firma Dorrestijn.
Een nadeel in Suriname is echter, dat leveringen vaak niet op
tijd zijn omdat de logistieke keten onvoorspelbaar is. De houtkap wordt wel beheerst, maar
vanaf de zagerij worden de stammen na een stukje wegtransport
op pontons gezet die de rivier afzakken naar Paramaribo. Hierbij is men afhankelijk van externe watertransporteurs. Het is nu
de bedoeling om ook dit deel van
het vervoer beter te regelen door
dit in eigen hand te nemen. Voor
dit deel van het werk heeft Suma nu Piet Dekker gevraagd te
adviseren over de logistiek van
het vervoer te water. Inmiddels
is voor het vervoer over water
een motorsleepvlet in Nederland
aangekocht. Piet Dekker vond
het werkbezoek aan de binnenlanden van Suriname een wel
heel bijzondere belevenis: ,,Ik
hoop Suriname nog vaak te mogen bezoeken om zo mijn steentje bij te dragen aan een verantwoorde houtkap in de binnenlanden.” (Mats van der Wal)
het is goed voor de sociale contacten. Er zijn zelfs vriendinnen
uit ontstaan. Ik ga er altijd met
plezier heen.’’
In de avonduren lopen de cursussen goed, overdag is het wat
minder. ,,Ik denk dat het feit, dat
mensen overdag werken, de reden is’’, verklaart stafkracht
Daniёlla van Delft. Trots laat ze de
nieuwe keuken zien, die een dag
eerder geplaatst is. Veel ruimte,
met een kookeiland van vier fornuizen in het midden. Er worden
op dat moment heerlijke pasteitjes en loempia’s gemaakt door
Maria Helmers. Zij geeft Indonesische kookles in het buurtcentrum, die het altijd goed doen.
,,Hier gaan we eenmalige workshops geven’’, legt Daniёlla uit.
,,Zoals tappa’s maken en bonbons. En rond de kersttijd gaan
we luxe hapjes maken en leren
de deelnemers hoe ze een tafel
mooi op kunnen maken.’’ (Carla Zwart)

Kienen
Velsen Noord - De Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert weer een kienavond op
vrijdag 12 september om 20.00
uur. De zaal gaat open om 19.00
uur. De kosten bedragen 5,00
euro voor de drie ronden en een
staronde. Natuurlijk wordt ook
de grote verloting weer gehouden. Het kienen vindt plaats in
het dienstencentrum Watervliet
op de hoek van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat in Velsen-Noord.

Winterkinderkledingen speelgoedbeurs
Velserbroek – PCB De Hoeksteen aan de Weid 24 houdt
op vrijdagavond 26 September
haar bekende kinderkleding- en
speelgoedbeurs.
Op deze avond wordt er goede
gebruikte najaars- en winterkinderkleding aangeboden vanaf de
maat 104 en speelgoed voor alle
leeftijden. De kledingbeurs van
PCB De Hoeksteen staat bekend
om haar kwalitatief hoogstaande aanbod en al veel aanmeldingen om te verkopen zijn inmiddels ontvangen.

Iedereen is tussen 19.00 en 20.30
uur van harte welkom om te komen neuzen tussen de uitgestalde kleding en speelgoed. Het
moet dan ook heel raar lopen als
er niet iets aardigs voor u te vinden is.
Voor meer informatie, of voor het
verkrijgen van een verkoopnummer, kunt u contact opnemen
met Anita van der Wal, telefoon
023-5387742 of Carolien Kroep,
telefoon 023-5378688 of via kledingbeurs@dehoeksteenvelserbroek.nl.

Strandhuisjes verkassen
naar winterstalling
IJmuiden - De scholen zijn weer
begonnen en voor de meeste
mensen zit de vakantie erop.
Ook voor de bewoners van de
strandhuisjes zijn de laatste weken op het strand aangebroken.
Het wordt weer tijd om de huisjes op te ruimen en ‘winterklaar’
te maken.
Van vrijdag 19 tot en met zondag
21 september en van vrijdag 26
tot en met zondag 28 september
is het de bewoners van de huisjes van het grote strand toegestaan om via het parkeerterrein
het strand op en af te rijden. Dan
kunnen de strandhuisjesbewo-

ners hun spullen met eigen vervoer weer van het strand halen.
De slagboom ter hoogte van het
gebouw van de Reddingsbrigade, zal deze dagen open blijven
staan. Na zondagavond gaat de
slagboom weer neer.
De slagboom naar het kleine
strand wordt vanaf zondagavond
8 september opengezet, zodat de
strandhuisjesbewoners van het
kleine strand ook kunnen beginnen aan het opruimen en afvoeren van hun strandhuisjes. Aan
het eind van het strandseizoen
wordt deze slagboom definitief
verwijderd.

Dierenambulance blij met
donatie AKV kunststoffen
Velsen - Onlangs ontving de
dierenambulance Velsen een bijzondere donatie van vijfhonderd
euro, een bedrag dat de dierenambulance uiteraard goed kan
gebruiken voor hun belangrijke werk.
De donatie werd overhandigd
door Arjen Clots eigenaar van
AKV kunststoffen uit IJmuiden, die besloot de stichting te
steunen nadat zijn hond vermist
werd en weer terug gevonden is
door vrijwilligers van de dierenambulance.

Omdat deze stichting geheel
draait op vrijwilligerswerk en alleen kan bestaan door middel
van giften en donaties, besloot
hij samen met zijn medewerkers
om geld in te zamelen en aan dit
goede doel bij te dragen. Een
leuk bedrag dat door de vrijwilligers erg op prijs gesteld wordt.
Ook donateur worden of opgeven als vrijwilliger? surf dan
naar
www.dierenambulancevelsen.nl
Want zonder donateurs of vrijwilligers, geen dierenambulance!
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Coalitiepartijen
weer nader tot elkaar
IJmuiden – Twee weken geleden kwam de gemeenteraad
weer bij elkaar. Voor het eerst,
na de zomervakantie.
Op 17 juni haalde een motie van
wantrouwen van het CDA tegen
wethouder AnneMieke Korf inzake het dossier Oude Pontweg
het niet, mede omdat GroenLinks tegen stemde. Deze partij
waarschuwde al in 2003 dat de
plannen voor herstructurering
van het woonwagencentrum niet
deugden. Er werd geen rekening
gehouden met kosten van de
aanleg van riolering en het verwijderen van vervuilde grond, aldus GroenLinks. Veertien dagen
geleden hielden de coalitiepartijen een beraad. Enkele conclusies daaruit: er werd vastgesteld
dat er verschil van inzicht bestond tussen enerzijds het CDA
en anderzijds VVD, D66 Velsen
en PvdA over de politieke conclusie, getrokken door het CDA
en verwoord in de ingediende,
maar afgewezen, motie van wantrouwen.
Het CDA sprak het vertrouwen
uit in het College als geheel en
de door fracties afgevaardigde
wethouders in het bijzonder. De
fracties spraken uit te willen investeren in behoud en versterking van zowel het hiervoor genoemde vertrouwen. Zij bevestigden het belang van de inzet
op het proces Huis op Orde en
steunen de missie van de co-

alitie om te komen tot een stabiel gemeentebestuur. De fracties verwachten van het College
van B&W dat het doorgaat met
het uitvoeren van gericht onderzoek om mogelijke risico’s voor
het kwalitatief en bestuurlijk verantwoord functioneren van zowel de ambtelijke organisatie als
College en Raad boven tafel te
krijgen, deze met kracht aan te
pakken en hierover te rapporteren aan de Raad.
GroenLinks meent in een verklaring op het bovenstaande dat
het CDA andere dingen zegt dan
doet. Het is ze niet duidelijk welke normen het CDA hanteert bij
de waarden die ze wenst uit te
dragen. Reden voor de partij om
het CDA zeer kritisch te volgen.
Ook de SP heeft met verbazing
kennis genomen van het feit, dat
de coalitiepartijen weer tot elkaar gekomen zijn.
De apostelen van de commissie omarmen Judas, aldus de SP.
De partijleden houden van heldere en duidelijke standpunten
en inzichten, zonder manipulaties en toezeggingen in achterkamertjes.
Velsen Lokaal heeft een openbaar debat aangevraagd. De partij wil hiermee meer zicht krijgen
op de herstelde coalitie en welke
strijd daar aan vooraf is gegaan.
Naar alle waarschijnlijkheid zal
dit debat vanavond, donderdag
11 september, plaatsvinden.

Fietsexcursie Open
Monumentendag
Velsen - Op zondag 14 september 2008 doet Velsen mee aan de
landelijke Open Monumentendag. Het thema dit jaar is ‘Sporen’. Het gaat om sporen in de
meest brede zin van het woord.
Veelal betreft het sporen uit een
ver verleden welke nog duidelijk in het ons omringende landschap herkenbaar zijn, maar het
kan ook om sporen gaan die
minder opvallend zijn. Al deze
sporen hebben één gezamenlijk kenmerk, ze illustreren hoe
rijk en bewogen de geschiedenis
van Velsen is.
Op zondag 14 september kunt u
onder leiding van gemeentearcheoloog Wim Bosman op fietsexcursie door verschillende landschappen waaruit onze gemeente is opgebouwd en waarbij het
thema van de Open Monumentendag een hoofdrol zal spelen.
Centraal staat de ontwikkeling
van de ruimte met daarin steeds
opnieuw de rol van de mens. Met
enige inspanning zijn in het huidige verstedelijkte en industriële landschap nog de oude oorspronkelijke landschappen te
herkennen. Met behulp van
kaarten en afbeeldingen wordt
op diverse locaties uitgelegd
waarom bijvoorbeeld ooit de Ro-

meinen en 1900 jaar later Corus
juist voor Velsen hebben gekozen als vestigingsplaats. Of het
nu de noordwestelijke arm van
de Rijn was, of het eruit voortgekomen Noordzeekanaal, het oude landschap gaf de doorslag.
De gratis fietsexcursie start om
11.00 en 14.00 uur. Het startpunt
is voor de hoofdingang van het
Stadhuis, Dudokplein in IJmuiden. Omdat er per rondleiding
maximaal 15 personen mee kunnen, dient u zich van te voren
aan te melden. Dat kan via de
mail op wbosman@velsen.nl of
telefonisch via 0255-567750.
Met het oog op de Open Monumentendag, heeft de gemeente
ook dit jaar een rijk geïllustreerde fietsroute vol cultuurhistorische wetenswaardigheden aan
de hand van het thema ‘Sporen’
uitgegeven.
De fietsroute kost 3,95 euro en is
verkrijgbaar bij Boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, Boekhandel Erasmus en de centrale bibliotheek in IJmuiden, en tijdens gebruikelijke openingsuren
aan de balie van Bouwtoezicht in
het Stadhuis in IJmuiden. Op de
website www.openmonumentendag.nl kunt u terecht voor
aanvullende informatie.

Nieuw formaat kranten
goed ontvangen
Velsen - Vorige week plofte een
nieuw formaat De Jutter, De Hofgeest of De Schoter bij u op de
deurmat. Het nieuwe formaat
‘magazine’ is kleiner, handzamer
en overzichtelijker geworden.
Directeur Frits Raadsheer van
Kennemerland Pers zegt: ,,Het
was even wennen om na jaren de
kranten op het kleinere magazineformaat van de pers af te zien
rollen. Uiteraard hebben we deze
belangrijke stap goed overdacht.

Als uitgever zet je de voordelen
op een rijtje en hak je uiteindelijk
de knoop door, maar spannend
blijft het. Want wat vinden de lezers en de klanten ervan?
Gelukkig hebben we inmiddels
veel positieve reacties ontvangen
en zijn we blij met deze stap.
Namens ons hele team bedankt
voor de reacties. Wij wensen u
veel leesplezier met deze krant,
die nog steeds groot is qua inhoud, maar die u nu nog makkelijker pakt.’’

Raadsplein Velsen
op Seaport TV

jaarwisseling 2007/2008 en Kadernota Kunst- en Cultuurbeleid
gemeente Velsen 2009-2012.
Om 21.15 uur volgt een brede
sessie over het Bestemmingsplan Driehuis/Velsen-Zuid. Daarna vindt om 22.15 uur de raadsvergadering plaats.

Nieuws uit de huizen De Spil De
buur t

IJmuiden - Seaport TV zal ook
het komend seizoen weer elke twee weken Raadsplein Velsen rechtstreeks uitzenden vanuit de raadzaal van het Velsense
gemeentehuis.

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur

De uitzending van donderdagavond 11 september begint om
19.00 uur met een debat over
het Groen- en Waterplan Cluster Volkstuinen. Vanaf 19.30 uur
praten de raadsleden over de
landschappelijke en ecologische
ontwikkelingsvisie De Biezen en
omliggende grond. Er is lang gewacht op een ecologische ontwikkelingsvisie voor de Biezen.
Vooral de tuincentra, die nu of op
termijn willen uitbreiden hebben
behoefte aan duidelijkheid. Ook
de volkstuinders willen weten of
ze kunnen blijven tuinieren op

Nieuws voor
de schoter?

de huidige plaats. Het is de bedoeling dat de bufferzone herkenbaarder wordt als een bijzonder landschap, dat de verbinding
legt tussen de binnenduinrand
en Spaarnwoude. Deze ontwikkelingsvisie zal ook de basis vormen voor de geplande woningbouw aan de zuidrand van Driehuis, te weten op sportcomplex
VV Velsen en Wijde Weideveld.
De inspraakprocedure heeft geleid tot een aantal aanpassingen,
die wonen en werken in dit gebied plezierig moeten maken.
Tijdens de pauze tussen 21.00
en 21.15 uur zijn er interviews
te zien met de voorzitters van de
sessies die gelijktijdig zijn gehouden in andere vergaderruimtes. Onderwerpen op deze agenda zijn onder anderere Discussienota HVO-IKOS, Evaluatie

eG en krant gehad?

Commentaar en interviews worden tijdens deze uitzending verzorgd door Rutger Jongejan.
Voor meer informatie en inhoud
van Raadsplein Velsen kunt u
ook Seaport TEXT raadplegen.
Vanaf teletekstpagina 360 vindt
u allerlei informatie rondom het
carrousel-programma van 11
september 2008 of kijk op www.
velsen.nl.
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen

Bel 0

13 september 2008
Voorwoord burgemeester
van Velsen
Editie 18 van: De Pierloop
Gelukkig staat de Rabobank
Pierloop Velsen in 2008, na een
ongelukkige samenloop van
omstandigheden vorig jaar,
(weer) op de agenda. Eén van
de toonaangevende sportevenementen, niet alleen voor Velsen maar voor de hele IJmond!
Voor de jaarlijkse sportieve
krachtmeting roep ik alle sportievelingen op om op 13 september aanstaande de hardloopschoenen aan te trekken
en aan dit geweldige sportevenement mee te doen. Alle andere inwoners nodig ik uit om
de lopers te komen aanmoedigen.

Van de voorzitter
Zaterdag 13 september
klinkt het startschot voor
de 18e Rabobank Pierloop
Velsen. Na een onderbreking
van één jaar wordt er weer
hard gelopen in de straten
van IJmuiden. Om 14:00 uur
klinkt het start schot voor de
jeugdloop over 3 kilometer.
In deze jeugdloop strijden
de Velsense basisscholen
voor de scholenprijs. De 8,2
en 15 kilometer starten een
uur later. Op deze afstanden
wordt er individueel gelopen maar ook in bedrijven
verband. Op de 15 kilometer
ook een KNAU wedstrijdloop
in verschillende categorieën.
Voor beide lopen zal het
startschot worden gegeven
door de burgemeester van
Velsen Peter Cammaert. De
prijzen zullen worden uitgereikt door wethouder Annette
Baerveldt.
Om dit evenement in goede
banen te leiden staan er

naast het organisatiecomité
een honderdtal vrijwilligers
klaar, als verkeersregelaars,
bemanning van de waterposten, finish en start gebeuren.
Het parcours van de 15 kilometer is het oude parcours
uit 2005, dit is weer mogelijk
daar de Hiswa dit en de komende jaren niet samenvalt
met de Rabobank Pierloop.
Het parcours van korte loop
is door enige aanpassingen
verlengd tot 8,2 kilometer.
Bij deze vraag ik ook begrip
van de weggebruikers en in
het bijzonder aan de automobilisten. Uiteraard ontstaan
er opstoppingen in het
verkeer. Wij hopen dat u daar
rekening mee wil houden,
het gehele loopfestijn duurt
circa drie uur. Wij als organisatie proberen de overlast
tot een minimum te beperken
en met begrip van u hiervoor
wordt het zeker een veilig

evenement.
Wat het weer betreft, dat
hebben wij als organisatie
niet in de hand, we hopen op
een mooie septemberdag,
voor de lopers hoeven dit
geen top temperaturen dat
beïnvloedt de prestaties
maar dan niet in positieve
zin. Mocht het echter wel
warm worden denk dan aan
uw gezondheid door veel
te drinken. Op vier plaatsen
langs het parcours zijn verfrissingposten opgesteld met
voldoende water.
Als laatste doe ik een oproep
aan alle niet lopers, om de
lopers aan te moedigen langs
het parcours. De lopers krijgen hier vleugels van. Want
wat is er mooier, lopen door
Velsen en aangemoedigd
worden door het publiek.
Cor van der Giesen
Voorzitter organisatie comité

Mede dankzij de inzet van
Stichting Rabobank Pierloop
Velsen, de gemeente Velsen,
en Atletiek Vereniging Suomi
gaan de organisatoren van de
Pierloop dit jaar weer een geweldig festijn in onze gemeente realiseren.
Inschrijvingen uit het hele land
zorgen er voor dat Velsen niet
alleen op het gebied van haven
en visserij, industrie en prachtige natuurgebieden nog meer
bekendheid krijgt, maar laat
ook zien dat we ‘sportief’ ons
deuntje mee blazen.
De 18e editie van de Pierloop

telt dit jaar, naast de jeugdlopers ( 3 kilometer), een groot
aantal deelnemers die op de
verschillende afstanden ( 8,2
en 15 kilometer) van start zullen gaan. Aan mij de eer om
precies om 14.00 uur het startschot te laten klinken voor de
jeugdigen tot 12 jaar en de
deelnemers aan de scholenloop.
Om 15.00 uur is het de beurt
aan de wedstrijd-, recreatieen businesslopers om te starten. Onze gemeente is maar
liefst vertegenwoordigd met
drie businessteams en met
wethouder Annette Baerveldt
als non-running captain, heb
ik er alle vertrouwen in dat
we een goede prestatie gaan
neerzetten.
Uiteraard ben ik zelf tijdens de
Pierloop langs de route aanwezig om alles mee te beleven.
Vanaf deze plaats wens ik alle
deelnemers een zeer succesvolle en goede wedstrijd toe.
Alle belangstellenden wens ik
veel kijk plezier.
Organisatoren, sponsoren en
de vrijwilligers vast dank voor
jullie inzet.
P.A.G. Cammaert,
Burgemeester van Velsen

Organisatie
Het organisatieteam van de 18e Rabobank Pierloop Velsen
bestaat uit de volgende personen.
Cor van der Giesen: voorzitter, algemene zaken
Netty Struijs: accountmanager Gemeente Velsen
Johan van Ikelen en Reinier Koffemans, Parcours en vrijwilligers
Marco de Boer: Publiciteit, website
Simen Hoving: voor inschrijven en uitslagverwerking
Peter vd Spoel: startcoördinatie
Nico Koers: businessloop
Peter van Kaam: Scholenloop
Johan Werdmüller van Ellg: finishcoördinatie
Mirjam en Arjo Eygelsheim: Coördinatie sporthal Oost
Het stichtingsbestuur van de Rabobank Pierloop Velsen is als
volgt samengesteld
Edwin Mascini: voorzitter
Kees de Jong: secretaris
André Heming: penningmeester
Jan Kees van de Leek: bestuurslid
Cor van der Giesen: organisatie comité

Belangrijkste wijzigingen wen opzichte van
voorgaande jaren:
- De Havenkade is tussen de Dokweg en Orionweg afgesloten voor
het verkeer van ca. 14.30 uur tot ca. 16.30 uur;
- Het Moerbergplantsoen zal gedurende de passage van de deelne
mers tussen de Torricellistraat en de Lange Nieuwstraat gestremd
zijn tussen ca. 14.30 uur en 16.30 uur. Op een deel van het Moer
bergplantsoen ten zuiden de Torricellistraat geldt zaterdag een
parkeerverbod aan beide zijden.
Voor het overige zijn de verkeersmaatregelen nagenoeg gelijk aan
vorig keer:
DE GEHELE ZATERDAG AFGESLOTEN STRATEN:
- Briniostraat en aansluitende weggedeelten van de P.J. Troelstraweg
en van de Wilgenstraat.
- Marconistraat
- Plein 45 fietspad (tpv finishlocatie bij Plein 45).
IN DE MIDDAG AFGESLOTEN STRATEN:
IJmuiden oost, Velsen-zuid, Driehuis:
- Wilgenstraat deel aansluitend aan Briniostraat
- Leeuweriklaan (tussen Merellaan en Zeeweg)
- Kievitlaan (tussen Merellaan en Zeeweg)
- Van Ostadestraat (tussen V.d. Helststr. en Spaarnestraat)
- Ruysdaelstraat (t.p.v. aansluiting Spaarnestr.)
- Spaarnestraat (tussen V. Ostadestr. en Lange Nieuwstr.)
- Velserduinweg (tussen Lange Nieuwstr. en Tussengang)
- K. Zegelstraat (tussen Strengholtstr. en Lange Nieuwstr.)
- Engelmundusstraat (t.p.v. fietspad Lange Nieuwstraat)
- Driehuizerkerkweg (van Parkweg tot Waterloolaan)
- fietspad Lange Nieuwstr. (K. Zegelstraat-Plein 45) afhankelijk van
opbouwfase finish vanaf eind van de ochtend tot 17.00u.
- fietspad Lange Nieuwstr.(Marktpl. tot K.Zegelstr.) v.a. ca. 12.00u
tot ca 17.00u)
- Lange Nieuwstraat aansluitingen parallelweg
IJmuiden-west:
- Marconistraat
- Grahamstraat (tussen Marconistr. en Kompasstr.)
- Kompasstraat (tussen Vleetstraat en Havenkade)
- Havenkade (tussen Dokweg en Orionweg/Linnaeusstraat)
- Saturnusstraat (tussen Mercuriusstr. en Plutostraat)
- Moerbergplantsoen tussen Toricellistraat en rotonde Lange Nieuwstraat

VERKEERSSTREMMINGEN TIJDENS PIERLOOP
Zaterdag 13 sept. moet in verband met de pierloop in het bijzonder
tussen 14.00 uur en 16.30 uur rekening worden gehouden met tijdelijke forse stremmingen van het verkeer tussen het noorden en
zuiden van IJmuiden. Dat geldt met name voor verkeer dat de lijn
Kromhoutstraat-Dokweg-Havenkade-Marconistraat-Moerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat kruist.
Daarnaast moet verkeer rond 15.15 uur gedurende ca. 15 à 20 minuten rekening houden met stilstaand verkeer op de route Waterloolaan-Zeeweg-Heerenduinweg.
In de hele zuidelijke helft van IJmuiden zijn bovendien wegen afgesloten, of worden door het parcours gekruist. Geadviseerd wordt
de gepubliceerde informatie hierover in de huis-aan-huis-Pierloopbijlage goed te raadplegen en de zuidelijke helft van IJmuiden, incl. de Lange Nieuwstraat, tussen 14.00 en 16.30 uur met de auto te
mijden.
Gedurende een groot deel van de middag is in IJmuiden alleen op
de onderstaande plaatsen verkeer noord-zuid v.v. mogelijk. Tijdens
de loop zal hier echter, door parcourskruising, tijdens onderstaande
tijdvakken, soms flink oponthoud kunnen ontstaan:
- Dokweg (15.45-16.20 uur t.h.v. Loggerstr.)
- Havenkade (15.45-16.20 uur) Opmerking: deel Havenkade tussen
- Orionweg en Dokweg is afgesloten van ca. 14.30 – 16.30 uur!
- Snelliusstraat (15.20-16.30 u. t.h.v. Marconistr.)
- IJsselstr.(15.20-16.30 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Scheldestr.(15.20-16.40 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Vechtstr. (15.20-16.40 u. t.h.v. fietspad Lange Nieuwstr.)
- Marktplein west (15.25-16.45u. t.h.v. fietspad L. Nieuwstr.)
- Plein 1945-Zoutmanstraat (geen oponthoud)
- Willebrordstr (alleen oponthoud tussen 14.55 en 15.10u.)
- Kanaaldijk-Pontplein (idem).
Alle maatregelen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Voor nadere informatie: www.pierloop.nl

Businessloop
teams 2008
1 Fysiotherapie Ben Ebbeling
2 Politie Kennemerland
3 Fabricom Oil & Gas BV
4 De Klerk en Rozemeijer
Advocaten
5 Imbema Groep
6 Gemeente Velsen
7 De Vletterlieden
8 BAM Wegen
9 Rabobank
10 Technisch College Velsen
11 Nestle Purina Petcare
12 Stadsschouwburg Velsen
13 BK Ingenieurs
14 Corus
15 Gymnasium Felisenum
16 ROC Nova College

Hoofdsponsors:
Kantoren:
Dokweg 17
Plein 1945 nr. 105
Telefoon: (0255) 547 333
E-mail:
info@ijmuiden.rabobank.nl

PARKEERVERBOD VAN VRIJDAGAVOND TOT ZATERDAGAVOND
- Briniostraat
- Tiberiusplein
- Platanenstraat ten noorden van Abelenstraat
- Grahamstraat oostzijde ter hoogte van pad naar Torricellistraat
- Moerbergplantsoen beide zijden deel ten zuiden van Torricellistraat
- Saturnusstraat oostzijde tussen Grote Beerstraat en Dolfijnstraat
- Planetenweg deel zuidzijde tegenover Linnaeusstraat
OPMERKINGEN:
Er kunnen zich omstandigheden voordoen die eventueel aanvullende of gewijzigde maatregelen noodzakelijk maken.
Vooral tussen 14.00 en 16.30 uur kunnen op wegen in het gebied ten
zuiden van de Lange Nieuwstraat-Kompasstraat vertragingen ontstaan in de tijdvakken dat lopers passeren.
Sluiproutes zijn niet aanwezig of niet zinvol, vanwege afsluitingen
her en der in het gebied.
Er wordt verzocht auto’s zoveel mogelijk buiten af te sluiten wegen
te parkeren.

A-SPONSORS

B-SPONSORS
Mandenmakerstraat 10
Postbus 2111, 1990AC Velserbroek
Tel.: (023) 538 46 46
Fax (023) 539 34 25
E-mail: bk_ingenieurs@bkiv.nl

OVERIGE SPONSORS

De organisatie doet een dringend beroep op eenieders medewerking en vraagt begrip voor het tijdelijke verkeersoponthoud.
In het bijzonder wordt begrip gevraagd voor de verkeersregelaars.
Zij zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die deze moeilijke taak niet als
dagelijkse bezigheid hebben. Ondanks dat hebben zij een wettelijke
status. Het niet opvolgen van hun aanwijzingen is zondermeer strafbaar en zal via de politie kunnen leiden tot een proces verbaal.
makelaardij

Voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers wordt eenieder dringend verzocht om tijdens de passage van de deelnemers:
DE AANWIJZINGEN VAN DE VERKEERSREGELAARS TE VOLGEN!!!
GEEN HEKKEN E.D. TE VERPLAATSEN!!!
HONDEN BINNENSHUIS OF KORT AANGELIJND TE HOUDEN!!!
HET PARCOURS VRIJ TE HOUDEN!!!
Voor nadere infromatie: www.pierloop.nl

vastgoedbeheer

Start- en finish
begeleiding

Na inschrijvingen
Als u deze speciale utgave over de Rabobank Pierloop Velsen leest,
is de datum voor de inschrijving op internet al gesloten. Maar treurt
u niet. Op zaterdag 13 september kunt u altijd nog inschrijven in de
sporthal aan de Briniostraat. Vanaf 12:30 uur tot een half uur voor
de start.
Kosten voor de na-inschrijving zijn:
3 km 4 euro, 8,2 km 9,00 euro en de 15 km 12,50 euro.

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

Drink voldoende
Het lichaamsgewicht bestaat voor ongeveer zestig procent uit vocht.
Vocht vloeit door de ontelbare aderen, transporteert essentiële
bouw- en voedingsstoffen naar de cellen en voert afvalproducten
af. Vocht draagt bij aan de opname van vitaminen en mineralen uit
voedsel en versnelt de opname van glucose, die we als energie nodig hebben. Dus wie te weinig drinkt tijdens een loop, loopt vanzelf
problemen tegen het lijf. Juist daarom is het belangrijk om het vochtverlies ten gevolge van het zweten weer aan te vullen, anders raakt
het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder efficiënt gaat werken!
Als je dorst krijgt heb je als 1-2 liter vocht verloeren, wat gepaard
gaat zal gaan met een duidelijk verminderd prestatievermogen. Zorg
dus dat je voldoende drinkt. Drink een half uur voor de aanvang van
de loop nog zo’n 250-500ml en maak gebruik van iedere drankpost
om 150-200 ml. (1 á 2 bekertjes) te drinken.

Waterposten
Ook dit jaar zijn er op het parcours een aantal waterposten aanwezig. De locaties van de posten zijn:
De Heerenduinweg tegen over het zwembad
IJmuiderslag vlak voor de strandopgang
Bij het Holliday Inn hotel
Marconistraat

“Klaas Ebbeling Trofee
Deze trofee vernoemd naar oud voorzitter van het Stichtingsbestuur en van het organisatiecomité van de Rabobank Pierloop Velsen wordt uitgereikt aan de snelste Velsenaar op de 15 kilometer. In
de laatste editie was dit IJmuidenaar Bob Keuzekamp.

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

Prijzengeld
Voor de wedstrijdloop over 15
km, dit zijn lopers met KNAU
wedstrijdlicentie zijn er geldprijzen beschikbaar.
Voor het uitreiken van een
eerste prijs moeten er minimaal 3 deelnemers in die categorie zijn en voor een eerste en tweede prijs minimaal 5
deelnemers
Prijzengeld per categorie
15 kilometer
200 Euro 1e prijs Heren
150 Euro 2e prijs Heren
100 Euro 3e prijs Heren
150 Euro 1e prijs Heren 35+
100 Euro 2e prijs Heren 35+
50 Euro 3e prijs Heren 35+
100 Euro 1e prijs Heren 45+
50 Euro 2e prijs Heren 45+
100 Euro 1e prijs Heren 55+
50 Euro 2e prijs Heren 55+
150 Euro 1e prijs Dames
100 Euro 2e prijs Dames
50 Euro 3e prijs Dames
100 Euro 1e prijs Dames 35+
50 Euro 2e prijs Dames 35+
100 Euro 1e prijs Dames 45+
50 Euro 2e prijs Dames 45+

150 Euro
100 Euro
50 Euro
150 Euro
100 Euro
50 Euro

Overall
klassement
1e
2e
3e
1e
2e
3e

Bonus
Heer
Heer
Heer
Dame
Dame
Dame

Voor een verbetering van het
parcoursrecord bij de dames
en de heren is er een bonus
van 500 Euro te verdienen

Verkeersmaatregelen
Pierloop zaterdag 13 sept.
Op zaterdag 13 september vindt
voor de 18e maal het grootste sportevenement van Velsen
plaats, de Rabobank Pierloop
Velsen. Het parcours voert door
een groot deel van Velsen en
gaat uiteraard gepaard met de
nodige verkeersmaatregelen.
Tijdens het evenement, met
starts om 14.00 uur (3 km) en
15.00 uur (8,2 en 15 km), zal op
diverse plaatsen in IJmuiden rekening moeten worden gehouden met oponthoud voor met
name het autoverkeer. Met name in het zuidelijk en westelijk
deel van IJmuiden zal er sprake
zijn van tijdelijke verkeersstremmingen, tussen 14.00 en 16.30
uur. Wachttijden kunnen oplopen tot 20 minuten op momenten dat een langgerekt aaneengesloten deelnemersveld passeert. Dit zal in ieder geval het
geval zijn tijdens de passage van
de Waterloolaan-Zeeweg tussen
ca 15.15 uur en 15.35 uur.
De routes van de lopers staan
in de huis-aan-huis verspreide
Pierloopkrant vermeld. Het kruisende verkeer wordt tijdens de
passage van de deelnemers tijdelijk stilgezet. Uiteraard zal zoveel mogelijk worden geprobeerd voertuigen tijdens gaten
in het deelnemersveld door te
laten. De veiligheid van de lopers mag daarbij uiteraard niet
in het gedrang komen. De mogelijkheid om deze ruimtes te
benutten zal volledig naar inschatting en vermogen van de
ter plaatse aanwezige verkeersregelaars moeten geschieden.
Dit is een buitengewoon lastige taak voor verkeersregelaars
(vrijwel allen vrijwilligers), omdat naast het boordelen van de
ruimte vooral ook de reactiesnelheid en vaardigheid van de
weggebruiker nauwelijks van te
voren is in te schatten. De weggebruiker wordt daarom om begrip gevraagd voor het oponthoud.
Verkeersregelaars treden overigens wel op een wettelijke basis op. Weggebruikers zijn wettelijk verplicht aanwijzingen van
verkeersregelaars op te volgen.
Doen zij dit niet dan kunnen zij
rekenen op een proces-verbaal
van de politie.
Door middel van deze informatie kunnen weggebruikers ech-

ter voldoende rekening houden
met vertragingen op de verschillende wegen.
Afhankelijk van de spreiding
van het deelnemersveld kunnen
vertragingen oplopen tot rond
de 20 minuten. Op het gedeelte Waterloolaan-Zeeweg-Heerenduinweg moet er rekening
mee worden gehouden dat rond
15.15 uur het verkeer ongeveer
15 minuten wordt stilgezet, omdat de Zeeweg op dat deel te
smal en daardoor te gevaarlijk
is om verkeer toe te laten tijdens
de passage van de vele deelnemers. Bovendien is afslaand verkeer op dat moment niet mogelijk, zodat ook daardoor het verkeer komt vast te staan. Het zal
dan nog een enige tijd in beslag
nemen voordat de verkeerssituatie zich weer heeft hersteld.
Het opbouwen/afzetten van het
parcours gebeurt zo zorgvuldig mogelijk en vergt uiteraard
de nodige tijd. De totaal ca. 4
km afzettingen moeten daarom
op een aantal plaatsen al ruim
voor de starttijd worden neergezet. De organisatie vraagt begrip
daarvoor. De belangrijkste wegen zullen uiteraard zo kort mogelijk worden afgesloten.
Na passage van de laatste lopers wordt direct begonnen met
het opruimen van de afzettingen, maar uiteraard kost ook dit
enige tijd. De meeste afsluitingen vinden in de periode vanaf
het middaguur tot ca. 17.00 uur
plaats. In verband met de inrichting van de start- en finishlocatie, resp. Briniostraat en fietspad
Plein 45, zijn deze locaties vanaf
ca. 10.00 uur geheel of gedeeltelijk afgesloten. Het fietspad
van de Lange Nieuwstraat zal
gedurende vrijwel de hele middag afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers moeten dan gebruik maken van de parallelroutes Willemsbeekweg-Rijnstraat
of Kalverstraat-Oosterduinweg.
Voetgangers kunnen het fietspad op een aantal locaties oversteken, maar worden wel dringend verzocht daarbij de Pierloopdeelnemers niet te hinderen.
De organisatie vertrouwt erop
dat deze vooraankondiging en
de ervaringen van voorgaande
jaren ertoe bijdragen dat eenieder voldoende rekening kan
houden met het oponthoud.
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Expositie ‘Natuurlijk’
van Gosia Bolwijn Wiese
Velsen- De Stadsschouwburg
Velsen is meer dan alleen een
theater. De IJmuidense schouwburg biedt ook aan regionale
beeldend kunstenaars graag een
podium. De Haarlemse kunstenares Gosia Bolwijn Wiese opent
met olieverfschilderijen van bloemen en vissen het expositieseizoen. Haar expositie ‘Natuurlijk’
is in de maanden september en
oktober te zien.
De in Polen geboren Gosia Bolwijn Wiese woont sinds begin jaren ‘90 in Nederland. Omdat de Haarlemse erg van kleuren houdt, is het niet verwonderlijk dat zij bloemen en tropische vissen tot onderwerp van
haar schilderijen maakt. ,,In mijn
werken combineer ik de ritmiek
en de dynamiek van mijn onderwerp met mijn eigen kleurgevoel. Het onderwerp blijft daardoor herkenbaar maar het eindresultaat is verrassend. Ik schilder met olieverf op doek waarbij ik voor een bijzonder effect
soms bladgoud en -zilver ge-

bruik.”, licht de kunstschilderes
toe, die haar werken doorgaans
signeert met ‘Małgorzata Wiese’,
haar meisjesnaam.
De expositie ‘Natuurlijk’ van Gosia Bolwijn Wiese is in de maan-

Gerard Joling in concert:

For your eyes only
Spaarnwoude - Afgelopen
weekend hebben zo’n 35.000
mensen genoten van het concert
dat Gerard Joling en zijn gasten
gaven. Het organiseren van een
groot concert in de buitenlucht
brengt onvoorspelbare elementen met zich mee. Regenwater
werd weggepompt door speciale tankwagens, drassige plekken
werden opgevuld met houtsnippers, rijplaten werden gelegd en
veegwagens ingezet om het terFoto: Jim Bishop

rein zo begaanbaar mogelijk te
maken. Deze werkzaamheden
zorgde ervoor dat het terrein op
zaterdag ruim een uur later open
ging dan de geplande 17.00 uur.
Ondertussen stonden enthousiaste mensen te wachten om het
terrein te betreden. De opkomst
was zo massaal, hierdoor werd
besloten om alle mogelijke poorten direct te openen met als resultaat dat de grote rij zo snel
als mogelijk kon worden weg-

den september en oktober op
werkdagen tussen 10.00 tot
15.00 uur te zien in de Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg
71 te IJmuiden.
Meer informatie: www.gosiabolwijn-wiese.nl.

gewerkt.
De helikopter met Gerard steeg
in Schiphol Oost op voor zijn
spectaculaire opkomst. Hoewel alle vergunningen ruim van
te voren in orde waren gemaakt,
kreeg het toestel geen toestemming om te vertrekken. Hierdoor
werd het geduld van alle fans
nogmaals op de proef gesteld.
Na Gerard’s landing barstte het
feest helemaal los. Groot vuurwerk, geweldige lichtshow,
spectaculaire lasers, de Edwin
Evers band, sexy danseressen en
natuurlijk ook de gastoptredens
van Gordon en Jeroen van der
Boom. Gerard Joling maakte zijn
reputatie als grootste entertainer

Modelbouwvereniging
het Y houdt open dag
Velsen-Zuid - op zondag 14
september houdt de modelbouwvereniging het Y een open
dag in Spaarnwoude. Stoomtrekkers rijden er rond en er worden
modellen getoond van stoommachines.Kinderen kunnen met

de stoomtrein mee. De open dag
duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Komende van IJmuiden kunt u bij
de afslag van de skibaan de R
102 nemen . De modelspoorbaan
staat verder met borden aangegeven..

Humanitas op zoek
naar vrijwilligers
Regio - De afdeling Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas is op zoek naar mensen
die iets voor de medemens willenbetekenen..
De organisatie is hard op zoek
naar vrijwilligers die minimaal 1,5
uur per twee weken van hun tijd
beschikbaar willen stellen om
bijvoorbeeld op bezoek te gaan
bij mensen die eenzaam zijn en
een luisterend oor te bieden. Of
om eens samen te gaan wandelen, boodschapjes te doen of op
een terrasje gaan zitten.
De vrijwilligers krijgen hier veel
waardering voor terug en zijn
zinvol bezig.

Humanitas biedt cursussen, bijeenkomsten en een volledig verzorgde introductiedag te Amsterdam op het landelijk bureau
aan. Reiskosten worden vergoed
en er wordt een WA-verzekering
afgesloten.
Humanitas vraagt zoekt vrijwilligers die graag met mensen omgaan en begrip hebben voor anderen.
Voor meer informatie over het
project of voor aanmelding als
vrijwilliger: Ans Klaster 0235292637, Email: vriendschappelijkhuisbezoek@humanitaszuidkennemerlandeo.nl

Boek over Hyves voor kinderen

‘Wysje wijst je
de weg op Hyves’
IJmuiden – De IJmuidense
Yvonne Vrijhof schreef een kindvriendelijke handleiding voor
Hyves. Hier was vraag naar en
doordat zij al heel wat jaren ervaring heeft op het gebied van
computers en lesgeven besloot
zij zelf een boek te schrijven. Het
moest absoluut een kindvriendelijk en overzichtelijk boekje worden. Doordat er veel met schermafdrukken wordt gewerkt is
het voor kinderen direct duidelijk
waar zij in het scherm moeten
zijn. Ook de ouders zijn niet vergeten, daarvoor heeft zij een toelichting geschreven met een privacybijlage zodat ook de ouders
wegwijs worden gemaakt met

het gebruik van Hyves. Yvonne
vindt het belangrijk dat zowel de
kinderen als de ouders wegwijs
worden gemaakt in wat er mogelijk is, dus ook hoe je de privacy van je kind kunt beschermen.
Maar haar voornaamste doelstelling is: Het moet gewoon leuk
zijn. Ouders en kinderen moeten met plezier samen achter de
computer kunnen zitten en met
de handleiding erbij wordt het
allemaal een stuk makkelijker
en duidelijker. Het boekje is ook
goed te gebruiken voor iedereen die niks of weinig van Hyves snapt. Meer informatie: telefonisch 0255 530809 of via de
mail: info@yvonnevrijhof.nl

Jubilarissen bij Zonnebloem

Velsen-Noord – Vorige week
vertrok een groep vrijwilligers
naar Johanna’s Hof in Castricum, waar zij een high tea zouden gebruiken. Wat zij echter
niet wisten: regiovoorzitter Willem Bruijns stond daar klaar om
een aantal vrijwilligers in het
zonnetje te zetten. De dames
Cok Tekamp en Joke Backer zijn
sinds 1996 actief voor de Zonnebloem, Mieke van der Salm is dat
sinds 1997. Zij kregen een zilveren zonnebloem. Voor Janny van
de Berg was districtshoofd Ton

de Kleijn naar Castricum gekomen, om haar een gouden zonnebloem te overhandigen.
Zij was blij verrast. Janny bezocht maar liefst 25 jaar lang een
gast voor de Zonnebloem, die
onlangs overleed. Dit is heel bijzonder, meestal gebeurt dit een
paar jaar. Woensdag waren de
vrijwilligers en een groep gasten op bezoek in volkstuincomplex Wijkeroog. Zij werden daar
door de tuinders op een barbecue getracteerd, ook kregen ze
een rondleiding langs de tuinen.
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Mara Home Decorations

Mara gaat verhuizen
IJmuiden – Vorige week vrijdag
was Martine druk aan het inpakken. Nog één dag, dan zou het
pand van Mara Home Decorations, onder het Beursgebouw, de
deur sluiten. Martine wilde heel
graag de collectie uitbreiden en
dat kon niet in het kleine, knusse
winkeltje, waar ze drie jaar geleden begon. Ze was er duidelijk uit haar jasje gegroeid. Daarom werd er uitgekeken naar een
groter pand en dat is gevonden.
Martine kan bij wijze van spreken
de verhuizing lopend af, ze hoeft

alleen maar de Lange Nieuwstraat over te steken. Zaterdag
13 september gaat aan het Plein
1945 nummer 3 de nieuwe winkel van Mara Home Decorations
open.
,,De collectie is in die drie jaar
al behoorlijk uitgebreid. Tijdens
beursbezoeken kwam ik zoveel
leuke dingen tegen, die ik tot
mijn spijt moest laten liggen. Ik
had er geen plaats voor’’, vertelt Martine. ,,Tijdens mijn laatste beursbezoek ben ik helemaal
loos gegaan. Ik kon nu alles ko-

pen wat ik leuk vond, want ik
heb er in het nieuwe winkelpand
de ruimte voor.’’
Zo gaat de geurcollectie van
Greenleave van 12 naar maar
liefst 21 geuren. Ook de collecties kaarsen en geurzakjes zullen uitgebreider worden. Nieuw
is de Home Fragrance Oil, olie
die puur is en niet met water vermengd hoeft te worden.
Ook nieuw zijn de leuke Jumbo
Cups, grote mokken voor koffie of soep. In de nieuwe winkel zal tevens een grote collectie van Green Gate verkrijgbaar
zijn. Dit merk heeft mooie woonaccessoires, zoals plaids en kussens. Ook nieuw is de mooie
kaartencollectie van Pipstudio.
En wat blijft is natuurlijk de uitgebreide collectie geluksbrengers, zoals stenen en engeltjes.
Leuke interieurstickers en allerlei mooie cadeauartikelen zijn
er volop. Wie het ruime aanbod
van Mara Home Decorations wil
zien, moet straks gewoon even
de nieuwe winkel aan het Plein
1945 binnen lopen. Het is te veel
om op te noemen. Martine hoopt
straks veel mensen in haar nieuwe winkel te mogen begroeten,
vanaf zaterdag 13 september. Bij
een besteding van vijftien euro is
er een leuk cadeautje, zolang de
voorraad strekt.
De openingstijden blijven ongewijzigd en Mara Home Decorations blijft telefonisch bereikbaar
via 0255-520956.

Rabobank bedankt
Mieke de Jong
Velsen - Mieke de Jong ruilt Rabobank Velsen en Omstreken in
voor haar eigen communicatie
adviesbureau. Mieke heeft ruim
10 jaar bij de Rabobank gewerkt.
Ze begon bij Rabobank IJmuiden en maakte de ontwikkeling
mee van de fusie met SantpoortSpaarndam tot Rabobank Velsen
en Omstreken.

Bij de directie en overige collega’s staat zij bekend als een
flamboyante persoonlijkheid die
naast hard werken, houdt van
gezelligheid. Voor vele klanten
en stichtingen en verenigingen
is zij een goede bekende. Netwerken is dan ook één van haar
sterke punten.
Dit laatste gaat zij uitbuiten door

als freelancer te gaan beginnen.
Make My Bizniz is de naam van
haar nieuwe onderneming, zie
www.makemybizniz.nl. Wij wensen Mieke alle succes en werkplezier toe!

Nieuw restaurantconcept
bij DFDS Seaways
IJmuiden - De Deense rederij
DFDS Seaways geeft inhoud aan
haar strategie ‘Focus on Food’
met de introductie van een nieuw
restaurantconcept aan boord: in
het Explorers Steakhouse genieten de passagiers vanaf heden
van malse steaks van topkwaliteit. Het Explorers Steakhouse is
daarmee een nieuwe stap voorwaarts van DFDS Seaways, om
de gastronomische kwaliteit en
de beleving aan boord verder te
ontwikkelen.
Het is geen ‘gewone’ steak die in
het Explorers Steakhouse wordt
geserveerd. Met het streven om
de beste steak op zee ter serveren, besteedde DFDS Seaways in

de ontwikkeling van het Explorer
Steakhouse veel aandacht aan
de pure ingrediënten en de verwerking op het hoogste niveau.
De kwaliteitseisen van DFDS Seaways gelden voor elke stap in
het proces: van de runderen in
de weide, tot de zorgvuldige bereiding van het grill-vlees door
vakkundig personeel aan boord.
Het rund is een speciaal geselecteerde kruising van een Europese Angus en een Noordamerikaanse Longhorn en wordt op
een ranch in Nebraska gehouden. Bij de teelt worden geen
groeihormonen gebruikt. Het
proteïnerijke vlees kenmerkt zich
door een bijzondere structuur en

draagt de Amerikaanse classificatie ‘Prime Plus’.
In het Explorers Steakhouse worden de rundersteaks in vijf verschillende soorten en in twee
formaten geserveerd. De menukaart is compleet met een keuze
aan voorgerechten, nagerechten,
alsmede Australische en Californische wijnen.

Golfbaan Spaarnwoude is met zijn vele faciliteiten de populairste golfbaan van Nederland

Golfcursussen met korting

Lessen met pro’s voor
beginners en cracks
Velsen-Zuid - De golfsport is
enorm in opkomst. Sinds enkele maanden is golf, qua aantal
sporters, de derde sport in Nederland, terwijl golf wereldwijd
zelfs balsport nummer 1 is. En
met Golfbaan Spaarnwoude op
onze drempel boffen we enorm,
want deze prachtige baan is met
zijn 66 holes en vele faciliteiten
de populairste van Nederland.
GMG Golf Management Group
is de eigenaar van, onder meer,
Golfbaan Spaarnwoude, en biedt
met GMG Golf Academy ook
deskundige opleidingen voor alle beginners en cracks. GMG
Golf Academy biedt doorlopend
diverse golfcursussen met interessante kortingen aan. Ook
druk bezette zakenmensen moeten hiervoor tijd kunnen inplannen. Niet dat golf alleen voor
zakenlui is. Steeds meer mensen ontdekken het plezier en de
voordelen van de golfsport. Ontspannen met sport bezig zijn met
vrienden of zakelijke relaties op
een prachtige baan, op een tijd
die je zelf kunt bepalen.
Kennismaken met de golfsport
kan met de ‘5 voor 50’ cursus.
In vijf lessen, voor totaal 50 euro, leert u de basis en mag u met
de behaalde baanpermissie zelfstandig op Par 3 banen spelen.
Tijdens de duur van de cursus
krijgt u golfclubs (gratis) te leen.
Bent u enthousiast geworden,
dan kunt u op voor het Golfvaardigheidsbewijs (GVB), hetgeen u nodig heeft voor vrijwel
alle golfbanen. Nu leert u spelen op de langere holes. De GVB
cursus bestaat uit negen lessen
van twee uur, inclusief twee theorielessen, die u echt nodig heeft
om het examen te behalen. Ook
bij deze cursus krijgt u de golfclubs te leen. De lessen kosten
478 euro, inclusief theorieboek,
een dvd, een examenvragenboek

en een boekje over de etiquette
binnen de golfsport.
Beheerst u de basisvaardigheden dan kunt u werken aan uw
handicap met een Handicapcursus van tien lessen, inclusief een
videoles en twee baanlessen. De
prijs voor tien lessen bedraagt
325 euro.
Bent u een gevorderde speler
dan kunt u zich altijd nog opgeven voor een Topcursus, een losse, thematische module, tien lessen voor 375 euro. Thema’s kunnen zijn: lange slagen, chippen
of pitchen.
GMG Golf Academy biedt u bij
aanmelding van alle cursussen
de GMG Loyalty Card aan, waarmee u, naast alle andere kortingen en voordelen, tien procent
korting krijgt op de GVB cursus,
die dan slechts 430 euro kost; de
Handicapcursus, waarvoor u dan
292,50 betaalt of de Topcursus
voor 337,50 euro.
De dertien professionele trainers
op Golfbaan Spaarnwoude begeleiden alle groepscursussen
uitermate deskundig, maar kunnen desgewenst ook privélessen
geven. U ziet dat de GMG Golf
Academy er alles aan doet om
ervoor te zorgen dat u als beginneling of gevorderde golfer plezier in de golfsport krijgt en ook
goed getraind op de baan verschijnt. Dat golf tegenwoordig
goed betaalbaar is blijkt. Met de
GMG Loyalty Card krijgt u bovendien 7,50 euro op de ‘greenfee’, 18 holes, en ontvangt u een
nieuwsbrief die u op de hoogte
houdt van de voordelen van de
Loyalty Card.
Voor alle informatie en reserveringen kunt u zich wenden tot
Golfbaan Spaarnwoude in Velsen-Zuid, via 023-5385599 of
kijk op www.gmggolfacademy.nl
voor meer informatie of digitaal
inschrijven.
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Yoga voor kinderen
Santpoort-Noord - Kinderyoga
is afgestemd op de belevingswereld van het kind en wordt op
een vlotte manier gegeven. Iedere les heeft een apart thema zoals ‘de jungle’ of ‘het strand’. Het
gaat erom dat het kind bij zijn eigen innerlijk komt en dat gaat
niet door stil te zitten op een
kussentje.
Hoe jonger de kinderen zijn, des
te meer beweging er bij de meditatieoefeningen worden gebruikt. Met geleide fantasieën,
eenvoudige concentratieoefeningen op muziek, symbolen en
afbeeldingen met teksten, kunnen kinderen naar hun innerlijk worden gebracht. De lessen hebben de naam Kinderyoga+. De plus staat voor de aanpak vanuit de natuurgeneeskunde. Voetreflexmassage, aromatherapie en eenvoudige kruidenleer kunnen ook onderdeel van
een les zijn.
Vaak wordt gedacht dat kinderyoga alleen goed is voor kinde-

ren met concentratieproblemen
of voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben. Kinderyoga
is voor ieder kind geschikt. Het
kind krijgt de kans om zichzelf
op speelse wijze te leren kennen. En wie zichzelf kent is beter
voorbereid op het leven en zijn
tegenslagen. Door dit al op jonge
leeftijd te leren kan alleen maar
profijt geven voor de rest van het
leven. Graag wil docente Armelle zich dan ook meer op een preventieve en ondersteunende manier bezig houden met gezondheid. Daar ligt volgens haar de
grootste winst te behalen voor
het welzijn.
De lessen worden gegeven: iedere dinsdag van 16.00- 17.00
uur voor de leeftijdsgroep 4 tot
en met 7 jaar en woensdag van
14.30 – 15.30 voor die van 8 tot
en met 11 jaar, in het Centrum
voor Homeopathie en Vitaliteit
aan de Frans Netscherlaan 12.
Voor vragen of een folder: Armelle Demmers, 06-14442478.

Het team van Parriger & de Heer bestaat uit vijf deskundige medewerkers

Passende hulp bij
Parriger & de Heer
IJmuiden – Parriger & de Heer is
een praktijk voor psychologische
hulp en begeleiding. Passende hulp, is het motto. Dat wil het
team bereiken door laagdrempelig en open te zijn
en vraaggericht en op oplossingen gericht te werken. Geen
wachtlijsten en rompslomp,
maar een heldere en directe aanpak. Hoe eerder hoe beter: bij een vroegtijdige signalering van problemen kunnen deze snel aangepakt worden. Vandaar dat ze ook veel op scholen
werken, omdat daar problemen
vaak in een vroeg stadium naar

voren komen.
Anderhalf jaar geleden vestigde de praktijk zich aan het Tiberiusplein. Er was vraag vanuit
de scholen en het team zat daar
dicht bij de doelgroep, de jeugd.
Parriger & de Heer begon daar
met twee werknemers, maar ze
groeiden te hard. Inmiddels werken er vijf deskundige medewerkers en de ruimte werd te klein.
Een maand geleden werd er verhuisd naar de vijfde verdieping
van het Beursgebouw aan het
Plein 1945 nummer 88. De mooie
ruimte daar laat goed de openheid van de praktijk zien: men

kan er zo binnenlopen, er is geen
balie. Bij Parriger & de Heer werken kwalitatief goede en ervaren werknemers, die hun sporen
in de reguliere instellingen reeds
verdienden, maar die verlieten
om op hun eigen manier, open
en laagdrempelig, te gaan werken. Het contact en de samenwerking met scholen, artsen en
andere zorginstellingen is prima
en breidt zich steeds meer uit.
Het team werkt vraaggericht: de
klacht van de cliënt staat centraal en aan de hand daarvan
wordt een behandelplan gemaakt. Er kunnen kinderen en
jongeren terecht met angst- en
stemmingsklachten, gedrag wat
doet denken aan autistische
trekken, ADHD, maar ook als er
bijvoorbeeld sprake is van stevige gedragsproblemen. Afhankelijk van de problemen kan er zowel individueel als aan het gezin
hulp worden geboden.
In het nieuwe pand is ook een
psycholoog speciaal voor volwassenen werkzaam. Vaak zijn
dit mensen die hun leven verder
goed op de rails hebben, maar
steeds weer tegen dat ene probleem/patroon aanlopen en dat
willen aanpakken. De klachten hebben vaak te maken met
angst, stress, depressie, problemen in het contact met anderen
of persoonlijkheidstrekken.
Een verwijskaart van de huisarts
is nodig, de hulp wordt volledig
vergoed.
Bij Parriger & de Heer is er op elke werkdag telefonisch spreekuur: van 8.00 tot 8.30 uur en van
12.15 tot 13.00 uur. Telefoonnummer is 0255 511084.

Kienen in
Velsen-Noord
Witte Theater

Film: ‘Shine a Light’
op het witte doek
IJmuiden – Vrijdag 12 en zaterdag 13 september is de film Shine a Light in het Witte Theater te
zien, aanvang 20.30 uur. De beroemde regisseur Martin Scorsese volgde de The Rolling Stones tijdens hun optreden in het
beroemde Beacon Theater in
New York in 2006. Hij schakelde
de allerbeste cameramensen en
Berlinerbekroonde
Editie: x Documentnaam:
x
meest
cinematografen ter wereld in om de registratie tot het hoogst mogelijke niveau te tillen. Het plezier op het
podium, de feilloze samenwer-

king van de bandleden en de ongrijpbare kracht die de band uitstraalt, is nooit eerder zo intiem
vastgelegd. Naast de Stones geven Christina Aguilera, Buddy Guy en Jack White van The
White Stripes verrassende gastoptredens.
Zaterdag na de film is er bal na
in de foyer met dansbare plaatjes vanaf de jaren ‘60 tot nu. Natuurlijk zullen de Rolling Stones
hier niet ontbreken. Vanaf 23.00
uur. De toegang hiervoor is gratis.

%2,- korting

bij inlevering van deze bon voor de film Shine a light
op 12 en 13 september 2008 om 20.30 uur.

Velsen-Noord - De Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert weer een kienavond op
vrijdag 12 september om 20.00
uur.
De zaal gaat open om 19.00 uur.
De kosten bedragen 5,00 euro
voor de drie ronden en een staronde.
Natuurlijk wordt ook de grote verloting weer gehouden. Het
kienen vindt plaats in het dienstencentrum Watervliet op de
hoek van de Wijkerstraatweg
en de Doelmanstraat in VelsenNoord.

Open school
Toermalijn
Driehuis - De Toermalijn is een
interconfessionele basisschool
in het groene hart van Driehuis.
Bent u op zoek naar een goede
school voor uw kind, kom dan
een kijkje nemen op De Toermalijn op 17 september van 9.00
tot 11.00 uur, Driehuizerkerkweg
121 in Driehuis.
U kunt dan tijdens een rondleiding zien hoe er op school wordt
gewerkt. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!

Nu ook lekker lunchen
bij restaurant De Meierij

Santpoort-Noord - Sinds deze portie Amsterdamse bitterballen,
maand is restaurant De Meierij
Pagina:ook
 niet te versmaden.
ook geopend voor de lunch. Van Voor de grote trek of de kleine
woensdag tot en met zaterdag trek, het is allemaal mogelijk.
is er van 11.30 tot 16.00 uur een Een vers wit of bruin broodje met
kleine kaart met heerlijke ge- oude rijpenaar met rucola en
rechten. Een lekker koel drankje truffelmayonaise, Italiaande tomet een frisse salade, een cap- matensoep, Omelet met Copa Di
puchino met een royaal belegd Parma. Er zijn ook heerlijke pasbroodje, het is allemaal mogelijk. tagerechten en plategerechten.
Wie tijdens het winkelen lekkere
trek tussendoor krijgt, is natuur- Tot 16.00 uur worden gerechten
lijk ook van harte welkom.
van de kleine kaart geserveerd.
Voor een kopje koffie met een Restaurant De Meierij is te vinwarm appeltaartje met een bolle- den aan de Hoofdstraat 204 en
tje kaneelijs bijvoorbeeld. Of een telefonisch bereikbaar via 023
glaasje fris of een biertje met een 5379764.
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Schaken in het Polderhuis
Velserbroek - Elke dinsdag- en
vrijdagavond wordt er geschaakt
in het Polderhuis Velserbroek.
Gelukkig is de verbouwing van
de Veste ook weer klaar zodat
we voor de jeugdlessen van stap
vijf niet meer uit hoeven te wijken naar de Gamma, nog heel hartelijk dank hiervoor! Bij de kroongroep gaan de beide de Roode’s aan
de leiding Martijn
nog ongeslagen
met twee uit twee
en Peter anderhalf uit twee, dit
beloofd een spannende competitie te worden. Bij
de Senioren gaat
good-old Ouker
de Jong (dit jaar
50 jaar lid) samen
met voetballer/schaker Henk
Swier met twee en een half uit
drie aan de leiding, jammer dat
zijn trainingen gelijk vallen met
de avonden van de schaakclub.

Gelukkig zijn er de vrijdagavonden nog. Bij de jeugd/senioren was het de avond van de
Looyer´s zowel vader Dave, als
dochter Cherl en zoon Robin
wisten alle drie hun partij te winnen. Robin wist zelfs remise-koning Rob Buschman
toch
niet de eerste
de beste op een
grandioze wijze te verslaan.
Gijsbert
de
Bock gaat nog
aan de leiding
maar zijn 100
procent score is
hij kwijt geraakt,
het was Bas Haver die hem met
een truck een
halfje wist te
ontfutselen.
Bij de jeugdlessen zijn er nog enkele plaatsen vrij, mocht je interesse meld
je dan snel aan, ook voor de allerjongsten als je nog niet kan
schaken, zij kunnen het je leren

Kijk Uit Senioren

Wisselend succes
jeugdspelers bij senioren
IJmuiden - De derde ronde
van de seniorencompetitie bij
schaakclub Kijk Uit leverde wisselend succes voor de jeugdspelers die bij de volwassenen
meespelen. Oud-jeugdkampioen
Dick Wijker kwam er niet aan
te pas tegen seniorenkampioen
André Kunst en kon al snel zijn
spullen pakken. Ook zijn schaakmaatje Ingmar Visser kwam al

Klaverjassen
VV IJmuiden

IJmuiden - Vrijdag werd de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen gehouden bij VV
IJmuiden. De eerste prijs met
5241 punten ging naar Zeeg Vlieland, de tweede prijs met 4982
punten was voor George Biskanter en de derde prijs met 4965

heel snel tot de conclusie dat
zijn opponente Colleen Otte weinig moeite had met zijn zwakke
spel en ook hier verdwenen de
stukken snel van het bord.
Jeugdspeler Guido de Waal
daarentegen is op de weg naar
boven.
Tegen Sjef Rosier kwam hij na de
opening al beter te staan. Dit benutte hij goed in het middenspel
punten ging deze week naar
Dave Entius. Fred Plug zat het
dichtst bij de opgegeven zweefprijs van 4379 punten. De hoofdprijs van de loterij (30 euro aan
Vomarbonnen) ging met de familie Barends mee naar huis.
De volgende klaverjasavond is
vrijdag 19 september, aanvang
20.15 uur. De kantine van VV
IJmuiden is geopend om 19.30
uur.

en de eerste lessen zijn geheel
vrijblijvend. IM Meester Piet Peelen heeft afgelopen dinsdag zijn
eerste les gegeven, wat opviel
is dat iedereen aanwezig was
en dat Piet gelijk al goede tips
had, iedereen had nl van te voren zijn laatste tien recente partijen moeten inleveren. Het beloofd een heel mooi seizoen te
worden. Wat verder opvalt is dat
er een enorme opkomst is, zowel
op de dinsdag als op de vrijdagavonden.
Op zondag 21 september wordt
de eerste Grand Prix toernooi
gehouden van het seizoen bij
Soli in Driehuis dit is voor spelers onder de 19 jaar er kunnen
maximaal 144 spelers aan mee
doen. Hou die dag dus vrij, weet
je al zeker dat je mee wilt doen
meld je dan aan bij Angelique
Schumacher 023-5372733. Kosten 4 euro per persoon. Dit toernooi wordt georganiseerd door
SC Santpoort met ondersteuning
van SSIJ (Stichting Schaakpromotie IJmond).
Voor meer informatie over de
schaakclub uit Velserbroek kijk
op ons vernieuwde website
www.schaakclubsantpoort.nl.
waarna Sjef het steeds moeilijker
kreeg en uiteindelijk moest capituleren.
Andries Visser deed het aanzienlijk beter en kwam al vrij snel een
pion voor te staan tegen Sebastiaan van Westerop. Na een lange
zit stond hij dan ook gewonnen,
maar de vermoeidheid kwam boven drijven en dat was een gelukje voor Sebastiaan die zo nog
een half puntje mee kon snoepen. Patrick de Koning en Egbert
Mulder deden er ook lang over
om hun partij te beëindigen. Het
was het eindspel waarin Egbert
zijn loper op liet sluiten en zo een
paar zetten met een stuk minder
moest spelen en dat was genoeg
voor Patrick om een belangrijke
pion te pakken en daardoor uiteindelijk ook de winst. Jan Jansen liet zien waarom hij ook bij
de (sub)top van de club behoort.
Na een solide opening van zijn
kant kwam Dirk Geels steeds
meer onder druk te staan en
kwam zo niet aan zijn eigen spel
toe waardoor hij Jan de overwinning moest laten.
Overige uitslagen waren: R.
Koens - T. v.d. Vlugt 1-0; K. Giesberts - H. de Vries remise; P.
Groeneweg - A. Kouthoofd 0-1;
J. v. Velthuijzen - L. de Groot 1-0;
J. Geus - S. Koelemij 0-1; S. Frolich - P. Duijn 0-1. Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Vlooienmarkt
IJmuiden - Zaterdag 20 september wordt voor de laatste
keer van dit seizoen een vlooienmarkt gehouden op Plein 1945
in IJmuiden van 09.00 tot 16.00
uur.
Wilt u ook deelnemen aan deze
gezellige markt? Dan kunt u zich
opgeven via telefoonnummer
0255-518380 of 06-42456182.

Fotografie: Rob de Jong

‘BieJansee’ sluit dames
stratenvoetbaltoernooi af
Velserbroek - Na de clinic voor
de dames die mee zullen gaan
doen aan het vijfde 123 Makelaar dames stratenzaalvolleybaltoernooi die zal worden gehouden op zaterdagvond 27 september in het Polderhuis in Velserbroek zal er te afsluiting van deze clinic om 22.00 uur een muzikaal optreden zijn in de kantine
van het Polderhuis met het duo
‘BieJansee’.
‘BieJansee’ is een ervaren, gedreven duo, van vele markten
thuis. Die ervaring blijkt ook uit
het uitermate gevarieerde repertoire van ‘BieJansee’. Dat is zeer
uiteenlopend, van oude bekende
soul-, disco- en rocknummers

tot hits van nu, zoals ‘Valerie’ en
uiteraard ontbreken de Nederlandstalige meezingers ook niet!
‘BieJansee’ is een uniek duo die
net even anders is dan andere
duo’s. Jans en Bieke zijn beide
zangeressen en hebben de nodige ervaring met optredens. Ze
hebben elkaar leren kennen in
de band ‘Railaway’ waar ze ook
regelmatig optredens mee verzorgen.
‘BieJansee’ werkt met professionele orkestbanden, staat garant
voor een feest der herkenning en
weet altijd de voeten van de vloer
te krijgen. Zij laat geen kans onbenut om aan het feest een extra
dimensie toe te voegen!

De clubkampioenen van De Kennemers

Nieuws van bridgeclub
De Kennemers
Santpoort-Noord – Bridgeclub
De Kennemers is trots op hun
clubkampioenen 2008, Marieke
Muys en Leny Roorda.
Tweede in de A-lijn werden Marie Wiegand en Nico van den
Berghe. Eerste in de B-lijn waren
Dessa Ramic en Wim Wonink,
tweede werden Martien Timmers
en Jan Braam.
In de C-lijn staan Elsje Uphaus

en Jan Geus op de eerste plaats,
tweede werden Ineke Thulen en
Trudy Heeremans.
Donderdag 11 september begint
bridgeclub De Kennemers met
de nieuwe wintercompetitie. Deze vindt elke donderdag plaats in
gebouw Velserhooft aan de Wulverderlaan in Sanpoort-Noord.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom.
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Saskia met Robin Hood

Dressuur in Ermelo

Santpoortse plaatst
zich voor NK
Santpoort - De Santpoortse
amazone Saskia Rutte heeft zich
met haar paard Robin Hood in de
rubriek Z geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen
Dressuur 2008.
Om hiervoor in aanmerking te
komen moesten eerst een aantal voorrondes worden gereden

tijdens de Kringkampioenschappen Noord-Holland en de NoordHollandse Kampioenschappen.
Aan de Kringkampioenschappen
Noord-Holland deed de 23-jarige amazone met maar liefst drie
paarden mee.
Met Zorro, een tuigpaard dat
Saskia bijrijdt voor de familie

Sporten blijft belangrijk punt
Velsen – Om ervoor te zorgen
dat iedereen die wil kan sporten
en ook om mensen te stimuleren
meer te bewegen heeft het college van Velsen diverse plannen
gemaakt. Hierin krijgen jeugd,
ouderen en mensen met een
beperking speciale aandacht.
Daarbij kijkt het college ook naar
de toekomst. Zo krijgt het onderdeel sport een structurele plaats
in de nog te ontwikkelen Brede
Scholen. Samen met Jeugd Sport
Pas en Gezonde Leefstijl zal men
in kaart brengen of kinderen in
gezinnen met een lager inkomen
in staat zijn lekker te gaan sporten. Sociale Zaken zal zich dan
kunnen buigen over een plan
zodat ook deze kinderen mee
kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. De Jeugd Sport Pas
biedt kinderen een kans bij di-

verse sporten te kijken en mee
te doen. Daarom wil men ook
dat nog meer sportverenigingen
meedoen met de Jeugd Sport
Pas. De Jeugd Sport Pas moet
blijven, vindt men, dus moet hier
jaarlijks een budget voor komen.
Als je wilt sporten moeten er ook
sportclubs zijn, dus gaat men
opnieuw kijken naar de gemeentelijke subsidies die de sportverenigingen krijgen.
Kinderen moeten niet alleen
sporten, maar ook gezond eten
en leven, daarom wordt in samenwerking met diverse organisaties een project over voeding
en beweging gestart op vier basisscholen en een school voor
voortgezet onderwijs. Ook de
buurtsport krijgt een extra impuls, om zoveel mogelijk jeugd
aan het sporten te krijgen. Het

Eerhart, deed ze mee in de rubriek B.
Zorro is net 4 jaar, loopt aangespannen voor de menwagen,
maar wist toch binnen 3 wedstrijden de nodige winstpunten
te behalen om door te stromen
naar de rubriek L1. Met haar 5jarige paard Woodstock, zoals ze
zelf zegt “de clown” van het hele stel, startte ze in de rubriek L1
en met haar 10-jarige KWPN’er
Robin Hood in de rubriek Z. Inmiddels hebben Saskia en Robin
Hood 20 winstpunten behaald in
de de Z2 en mogen nu starten in
de rubriek ZZ-licht.
Met alle drie de paarden wist
ze zich vervolgens te plaatsen
voor de Noord-Hollandse Kampioenschappen die 10 augustus plaatsvonden in Den Oever.
Daar konden de rubrieken L2 tot
en met Z2 zich plaatsen voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Ook in Den Over behaalde
ze weer goede resultaten. Met
Zorro en Woodstock hoefde zij
alleen een klassieke proef te rijden, met Robin Hood reed zij ook
een Kür op muziek. De Kür, die
op de muziek van vriendin Sandra Tellier werd gereden, maakte veel indruk op de jury en het
aanwezige publiek. Er deden deze dag 25 combinaties mee in
de rubriek Z en met Robin Hood
wist Saskia zich wederom bij de
beste vijf te plaatsen. Dit betekent dus dat ze door mag naar
de N.K., die aanstaande vrijdag
en zaterdag worden gehouden
in Ermelo.
Op vrijdag worden de klassieke
proeven gereden en op zaterdag
de Kür op muziek.
De amazone is erg blij dat ze zo
ver is gekomen en iedereen op
Hofstede de Kruidberg, waar
Saskia met haar ouders, broers,
zus en paarden woont, is zeer
trots en benieuwd hoe ver Saskia komend weekend komt.
Aan deze kampioenschappen
doen namelijk heel veel combinaties mee die deze wedstrijden echt als broodwinning rijden. Gedegen concurrentie dus,
maakt dat maakt het wel extra
spannend!
project Spel in de Buurt in Velserbroek wordt uitgebreid naar
Velsen-Noord en gaat Buursport
heten. De buurtsportwerkers
zullen wat professioneler worden. Bovendien start een proefproject verdedigingssport voor
tieners.
Uiteraard zal de succesvolle
reeks van buitenschoolse sportactiviteiten zoals het schoolvoetbal, -volleybal en nog tien andere sporten blijven, want daarmee
worden kinderen vaak enthousiast gemaakt voor een bepaalde
sport. Voor mensen met een beperking komen meer mogelijkheden. Jeugd en jong volwassenen zullen worden gevraagd naar
hun interesse en mogelijkheden
op sportgebied. Voor ouderen is
al een heel gevarieerd sportaanbod, mede dankzij GALM, voortzetting is dan ook gewenst met
mogelijk uitbreiding van het aanbod. (Karin Dekkers)

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 13 september

odin’59 (1a)-beursbengels
Kennemerland (2a)-Zob
IJmuiden (3a)
bol-Jong Hercules (3a)
JoS/Watergraafsm.-eDo (3b)
SIZo-vvH/velserbroek (4D)
De meer-velsen (4D)

- 14.30
- 14.30
vrij
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

zondag 14 september

elinkwijk-aDo’20 (hoofdklasse)
De Kennemers (1a)-DWS
Hellas Sport-Stormvogels (2a)
vitesse’22-Dem (2a)
vSv-eDo (2a)
onze Gezellen-velsen (3b)
DSS (3b)-alcmaria victrix
FC velsenoord (4C)-De rijp
Schoten (4D)-SvIJ
Wijk aan Zee (5C)-Westzaan
Waterloo (5D)-DSov
DIo-terrasvogels (5D)

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

Start wedstrijdseizoen
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag
vond de eerste wedstrijd van het
seizoen 2008-2009 plaats op de
manege. Deze dag konden de
springruiters die lid zijn van de
PSV Duin en Kruidberg meedoen
aan de onderlinge springcompetitie. Helaas was het een sombere dag met flink wat regen, maar
gelukkig werd de wedstrijd in de
binnenbaan gehouden.
In de rubriek 20-40 cm ging de
eerste prijs naar Kim Gravemaker op Simba met 25 punten,
tweede werd Maartje Metten op
Untillthen met 23 punten en derde Lara Midjek die ook op Untillthen reed met 22 punten.
De rubriek 40-60 cm had als
winnaar Natalie Bok op Goldie, tweede werd Maria Moore
op Navarra en derde Wim Bakker op Masada. Voor de prijsuit-

reiking van de hoogste rubrieken
werden deze bij elkaar gevoegd
en daar was de winnaar Marloes
Muns op Symfonie (60-80 cm),
tweede werd Stefanie Ruijter op
Ninanda (80-100 cm) en derde
Linda Vogel op Radymaire (6080 cm).
Tot slot konden de deelnemers
nog meedoen aan het relaisspringen en dit onderdeel werd
gewonnen door de combinatie Maxime Rooijers op Chablis
en Elissa van Rixel op Billy Jean
in 1.49 sec. Tweede werden de
zusjes Mariëlle en Natalie Bok
die op Navarra en Goldie reden
in 1.59 sec, derde Maria Moore
op Navarra en Sophie Beintema op Sunlight in 2.02 sec en tot
slot vierde Seva Stork op Unique
en Linda Vogel op Radymaire in
2.06 sec.
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Thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk

Telstar presenteert
de Witte Leeuwen
velsen - Komende vrijdag, 12
september, presenteert Telstar
haar Witte Leeuwen team officieel aan pers en publiek. Het
Witte Leeuwen-team is ontstaan
vanuit een initiatief van de commerciële commissie binnen Telstar en is de basis voor een
krachtig commercieel plan waarmee de voetbalclub uit Velsen –
Zuid de basis legt voor een gezonde financiële bedrijfsvoering
in de komende jaren. Kwaliteit in
faciliteiten, organisatie en voetbal zijn de doelstelling.
Nog geen vier maanden geleden leek Telstar op sterven na
dood. Dankzij de steun van een
groep sponsoren werd het voortbestaan van de club voor de korte termijn gered.
Maar Telstar wilde verder dan alleen overleven. De club wil binnen drie jaar structureel mee-

doen in de top 6 van de Jupiler
League en wil dit doen in een
stadion met faciliteiten die horen bij deze tijd. Daarnaast hebben de Witte Leeuwen voetbaltechnisch een samenwerking
gezocht en gekregen met AZ uit
Alkmaar.
Om dit alles financieel goed op
de rit te krijgen moest er een
zeer daadkrachtig commercieel
beleidsplan komen. De RvC en
directie van Telstar riepen daarvoor een commerciële commissie bijeen die de opdracht kreeg
hier invulling aan te geven.
Deze commissie kwam in februari van dit jaar met een plan
waarbinnen het Witte Leeuwen
sponsorteam als verreweg belangrijkste onderdeel gepresenteerd werd.
Elf sponsoren, Witte Leeuwen,
die ieder 50.000 euro per seizoen

zouden sponsoren en een, topsponsor, de Leeuwenkoning die
maar liefst 250.000 euro per seizoen gaat bijdragen. Vele wenkbrauwen werden opgetrokken en
enig cynisch gelach was te horen op en rond Sportpark Schoonenberg. Wat menigeen voor onmogelijk hield, is gerealiseerd. Er
is hiermee een basis gelegd voor
een mooie toekomst met bij aanvang van het nieuwe seizoen een
prachtige nieuwe hoofdtribune.
Komende vrijdag presenteert
Telstar tijdens de wedstrijd Telstar–RKC Waalwijk het Witte
Leeuwen sponsorteam en Leeuwenkoning. De presentatie zal
even uniek als ludiek zijn. Telstar leeft!
Voor meer informatie kunt u
bellen met Steef Hammerstein,
voorzitter commerciële commissie, telefoon 06-20539832.

Klootschietjournaal

Aankomst Koos van Messel, met de Olympische zeilploeg onder het
watergordijn van de Thetis

Olympische zeilers
gehuldigd bij HISWA
IJmuiden - De HISWA, die tot
en met zondag gehouden werd
in Marina Seaport IJmuiden,
bood dit jaar een zeer indrukwekkend aanbod.
Een recordaantal van ruim 500
schepen lag afgemeerd aan de
steigers. Moderne en klassieke
sloepen, sportieve en luxe zeiljachten, stalen motorkruisers en
supersnelle sportboten waren te
bewonderen en, natuurlijk, ook
te koop. Naast een groot aanbod
van luxe jachten van 20 meter
en langer was er ook een ruim
aanbod (meer dan honderd) van
sloepen variërend van uitermate luxe, tot sober en stoer. Voor
de liefhebbers bestond de mo-

gelijkheid om een vaartocht te
maken op een oceaanracer of
een supersnelle catamaran. Ook
de snelheidsduivels kunnen zich
uitleven op een RIB (snelle, grote
rubberboten) tijdens een spectaculaire vaartocht op de Noordzee.
Tijdens de preview-avond, op
maandag 1 september, vond ook
de huldiging plaats van de Nederlandse Olympische zeilers
door het Watersportverbond. De
zeilploeg werd spectaculair aangevoerd over zee op de reddingboot Koos van Messel van de
KNRM onder een watergordijn,
dat door de havensleepboot Thetis werd gelegd.

Velsen-Zuid – Zaterdag waren
de klootschieters van sportvereniging Full Speed weer aanwezig na een lange zomervakantie.
De leden hadden er weer zin in
om de overtollige pondjes weg
te werken. Want al waren ze niet
verwend met veel zonneschijn,
ze hadden zichzelf dan maar verwend met veel en vaak eten.
Gerard Joling had een optreden in Spaarnwoude daarom is
de club uitgeweken naar rondje
Beeckestijn. een verstandig besluit van Dirk Sieraad, want met
twintigduizend mensen op het
parcours kan je niet meer veilig
of leuk gooien.
Er waren vijftien leden voor de
loting, de rest is nog met vakantie of ziek. Vier teams waarvan
twee van drie en twee van vier
spelers kwamen uit de bus. Het
gooien ging voor de eerste keer
redelijk maar men kon zien dat
ze een tijd afwezig zijn geweest.
Team 1 werd eerste met 57 schoten en 74 meter. Team 3 werd
tweede met 69 schoten en 48
meter. Team 2 werd derde met
88 schoten en 15 meter. Team 4
werd vierde met 99 schoten en
38 meter.
Op de agenda staan de donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 oktober
gepland voor het klaverjassen
voor gehandicaptensport in het
clubhuis. Zaterdag 4 oktober is
er een kienavond met mooie prijzen. Zondag 5 oktober is er een
veldtoernooi als proef. Zaterdag
18 oktober is er klootschieten op
het TT-circuit Assen. Bel voor info Nico Prins, 0255-518648 of
Dirk Sieraad, 0255–515602 of
kijk op www.svfullspeed.nl

De prijswinnaars samen met jurylid Tom Pel

Start wedstrijdseizoen
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag
vond de eerste wedstrijd van het
seizoen 2008-2009 plaats op de
manege. Deze dag konden de
springruiters die lid zijn van de
PSV Duin en Kruidberg meedoen
aan de onderlinge springcompetitie. Helaas was het een sombere dag met flink wat regen, maar
gelukkig werd de wedstrijd in de
binnenbaan gehouden.
In de rubriek 20-40 cm ging de
eerste prijs naar Kim Gravemaker op Simba met 25 punten,
tweede werd Maartje Metten op
Untillthen met 23 punten en derde Lara Midjek die ook op Untillthen reed met 22 punten.
De rubriek 40-60 cm had als
winnaar Natalie Bok op Goldie, tweede werd Maria Moore
op Navarra en derde Wim Bakker op Masada. Voor de prijsuit-

reiking van de hoogste rubrieken
werden deze bij elkaar gevoegd
en daar was de winnaar Marloes
Muns op Symfonie (60-80 cm),
tweede werd Stefanie Ruijter op
Ninanda (80-100 cm) en derde
Linda Vogel op Radymaire (6080 cm).
Tot slot konden de deelnemers
nog meedoen aan het relaisspringen en dit onderdeel werd
gewonnen door de combinatie Maxime Rooijers op Chablis
en Elissa van Rixel op Billy Jean
in 1.49 sec. Tweede werden de
zusjes Mariëlle en Natalie Bok
die op Navarra en Goldie reden
in 1.59 sec, derde Maria Moore
op Navarra en Sophie Beintema op Sunlight in 2.02 sec en tot
slot vierde Seva Stork op Unique
en Linda Vogel op Radymaire in
2.06 sec.

NH Herfst schaak
kampioenschap veteranen
IJmuiden - Voor de derde keer
in successie vindt in IJmuiden het Noord-Hollandse herfst
schaakkampioenschap voor veteranen plaats. Het toernooi
wordt georganiseerd in het Jan
Ligthart gebouw aan de Eksterlaan in IJmuiden. Op woensdagmiddag 24 september is de start
in het clubgebouw van schaakclub Kijk Uit. Het schaaktoernooi
is bedoeld voor schakers van 55
jaar en ouder en wordt gedurende zeven woensdagmiddagen
gespeeld, te weten van 24 september tot en met 5 november.
De opening van het toernooi geschiedt 24 september om 12.50
uur. De andere woensdagen
starten de rondes om 13.00 uur.
Aanmelden voor het toernooi is
nog steeds mogelijk, dit kan via
de website www.schaakclubkijkuit.nl of via de telefoon op nummer 0255-535743 van de heer A.
Visser.
IJmuider Schaakclub Kijk Uit
heeft voor drie jaar de organisatie van dit kampioenschap van
de Noord-Hollandse Schaakbond op zich genomen en kan
terugzien op twee succesvol ver-

lopen eerdere toernooien.
Schaken voorziet in een grote
maatschappelijke behoefte. Niet
alleen worden bij de veteranen
concentratievermogen, gestructureerd denken en geheugen
gestimuleerd, tevens vinden zij
hierdoor sociale contacten met
andere leeftijdgenoten met dezelfde interesses.
Het is de bedoeling om ook de
zogenaamde huisschakers (degenen die niet bij een club schaken) erbij te betrekken. Degenen
die al heel lang schaken en een
behoorlijk niveau hebben bereikt zullen in een andere groep
schaken dan degenen die nog
niet zolang schaken of zich sinds
kort weer eens op het spel gestort hebben. Het is mogelijk dat
iemand deze lange periode niet
iedere woensdagmiddag kan.
De organisatie heeft besloten
dat het mogelijk is moet zijn om
een woensdagmiddag een zogenaamde bye te nemen zonder
noemenswaardige consequenties. Iedere veteraan zal het naar
zijn zin hebben tijdens dit toernooi, behalve direct na een verloren partij, maar da’s logisch.

pagina 30

Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 11 september
Mano Viva volwassenen en
kinderen bij Poppentheater De
Zilveren Maan. In de Aardappelkelder Landgoed Elswout in
Overveen. 19.00 uur.
Stadsgesprek autoluwe binnenstad om 20.00 uur in Gravenzaal van stadhuis Haarlem.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘We hebben een/het boek (niet)
gelezen. 20.30: Vallende Ster.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: De Bloeiende Maagden speelt Donkey God de La
Mancha (foto onder). Aanvang
20.30 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Dommelsch zaal: LOS! met
Paullie & Co. van 23.00 tot 04.00
uur. Toegang 5,-, met OV/Studentenkaart gratis. Vanaf 18
jaar. Café: Atalantis. 21.30 uur.
Toegang gratis.

Vrijdag 12 september
Met paard en wagen door het
duin. Om 10.00 en 12.00 uur.
Vertek vanaf infopaneel ingang
Koevlak NPZK. Kosten 8,50.
Aanmelden via www.npzk.nl of
023-5411129.
Kleding- en speelgoedbeurs
in de Ark, Platbodem 201 Velserbroek. Van 19.00 tot 20.30
uur.
Feest in jongerencentrum
Delftwijk City, Marsmanplein 17
Haarlem-Noord. Van 19.00 tot
24.00 uur.
Lezing ‘Je bent een Engel!’
door Mark Metselaar in de Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Toegang 7,-. Van 19.30 tot
21.30 uur.
Kienen bij klaverjasvereniging
Velsen-Noord. Dienstencentrum
Watervliet,
Wijkerstraatweg/
Doelmanstraat Velsen-Noord.
Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje, station
Haarlem, wachtkamer 2e klasse,
perron 3a. 20.00 tot 01.00 uur.
Toegang 7,- tot 21.00 uur, daarna 9,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘We hebben een/het boek (niet)
glezen’. 20.30: ‘Vallende Ster’.
Pianorecital quatre mains
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
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20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Shine a Light. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Kleine zaal: Billy Joe Shaver. 21.00 uur. Toegang 15,-. Café: The Kevin Costners. 22.30 uur.
Toegang gratis. Dommelsch zaal:
Spektrum XL ‘Bukem in session’.
23.00 tot 04.00 uur. Toegang 12,vanaf 18 jaar.

Toneelschuur Haarlem: 18.00:
De Stad Als Podium.
SwingSteesjun Dance Classics,
station Haarlem, wachtkamer 2e
klasse, perron 3a. 20.00 tot 01.00
uur. Toegang 7,- tot 21.00 uur,
daarna 9,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Shine a Light (foto onder). Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 13 september
Monumentenweekend.
Zie
voor programma in Haarlem
www.haarlemsmaaktnaarmeer.
nl.
Cultuurweekend Oud-IJmuiden 2008. Zie programma elders in deze krant.
Stad Als Podium. Dit weekeinde profileren alle Haarlemse podia zich tijdens het evenement.
Meer informatie elders in deze
krant en zie ook: www.destadalspodium.nl.
Korenlint 2008: Zie voor het volledige programma www.federatiehaarlemsekoren.nl.
Septembermarkt in de Cronjéstraat in Haarlem-Noord.
Brandweer Kennemerland organiseert een gehandicaptendag aan de Zijlweg 200 in Haarlem. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Boekenmarkt in teken van Hotze de Roos op De Dreef in Haarlem. Van 09.00 tot 16.30 uur.
Open dag Velserpoort, Vondelweg 997 Haarlem. Van 10.00 tot
15.00 uur.
Met paard en wagen door het
duin. Om 10.00 en 12.00 uur.
Vertrek vanaf infopaneel ingang
Koevlak NPZK. Kosten 8,50.
Aanmelden via www.npzk.nl of
023-5411129.
Expositie illustrator Xanthe-Iris
Vorst in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid. Geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Bazaar en open huis bij Volkstuinvereniging IJmond, Groenelaantje in Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 16.00 uur.
Beurs Maastrichts Aardewerk in van de Valkhotel Haarlem, Toekanweg. Van 11.00 tot
15.00 uur.
Open huis Dorpshuis de Driehoek van 12.00 tot 16.00 uur.
Vlaamse wandeling door de
stad, o.l.v. een gids van VVV
Haarlem. Vertrek bij KunstKerkBakenes, Bakenesserstraat
Haarlem. Om 12.00, 14.00 en
15.30 uur. Deelname gratis.
Open dag bij Prins Willem Zeeverkenners,
Spaandamseweg
tegenover
Spaarnhovenstraat
Haarlem-Noord. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Barbershopkoor bij Van Duivenboden Interieur, Gedempte
Oude Gracht in Haarlem. Optreden begint om 14.00 uur.
‘De betoverde waterput’, Poppentheater De Zilveren Maan in
de Aardappelkelder van Landgoed Elswout in Overveen. Aanvang 14.30 uur.
Opening Expositie in Galerie
Gang, IJsselstraat 16 IJmuiden.
Aanvang 16.30 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Stad Als Podium. Beide zalen.
Kleine zaal: Dommelsch Locals
Only! Kick Off ft. Airbak, Chemisphere, The Excitors, Kernkoppen e.a. Dommelsch zaal: Voicst,
Brainpower & Holland Symfonia.
Aanvang 20.30 uur.
Haarlem Shuffle in de Lichtfabriek, Mincklersweg 2 Haarlem.
Van 22.00 tot 04.00 uur.

Zondag 14 september
Monumentenweekend. Landgoed Elswout, Zie voor programma in Haarlem www.haarlemsmaaktnaarmeer.nl.
Stad Als Podium. Dit weekeinde profileren alle Haarlemse podia zich tijdens het evenement.
Meer informatie elders in deze
krant en zie ook: www.destadalspodium.nl.
Korenlint 2008: Zie voor het volledige programma www.federatiehaarlemsekoren.nl.
Collecte Nierstichting tot en
met 20 september.
Opgraving Olmen. Fietsexcursie start om 10.00 en 14.00 uur
bij de balie van duincentrum de
Zandwaaier in Overveen. Kosten
2,50, 65+ 1,50. Om 14.00 uur ‘Ga
mee op historische zwijnenjacht’.
Vertrek vanaf de Zandwaaier.
Kosten 7,50 per kind. Aanmelden verplicht via 023-5411129 of
www.npzk.nl.
Voordracht in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema:
‘Ideeën over de religie van de
nieuwe tijd’. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Modelbouwvereniging het IJ
houdt in Spaarnwoude open dag
van 11.00 tot 16.00 uur.
Strandexcursie voor kinderen. Vertrek 11.00 uur vanaf
strandopgang Parnassia (Kennemerduinen). Toegang en deelname gratis. Aanmelden vooraf
niet nodig.
Open dag Haarlemse Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 26 van
11.30 tot 17.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 12.00:
De Stad Als Podium.
Concert met lezing in het Frans
Hals Museum in Haarlem. Aanvang 12.30 uur.
Vlaamse waneling door de stad,
o.l.v. een gids van VVV Haarlem.
Vertrek bij KunstKerkBakenes,
Bakenesserstraat Haarlem. Om
12.30, 13.30, 14.30 en 16.00 uur.

Deelname gratis.
Expositie illustrator Xanthe-Iris
Vorst in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid. Geopend van 13.00
tot 16.00 uur.
Darttoernooi bij Otte, Bik en
Arnoldkade 7 IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. Kosten 3,-.
Spreekuur! Dichters in het
Frans Hals Museum tijdens De
Stad Als Podium. Van 14.00 tot
14.25 uur en van 15.00 tot 15.25
uur. Toegang gratis.
‘De Verjaardagstaart van het
Paardje’, Poppentheater De Zilveren Maan in de Aardappelkelder, Landgoed Elswout in Overveen. Aanvang 14.30 uur.
Optreden Two of a Kind in Zorgcentrum Schalkweide, Floris van
Adrichemlaan 15 Haarlem. Van
14.30 tot 16.30 uur.
ZondagMiddagPodium
Bel
Canto in Zorgcentrum Schoterhof, Plesmanplein 10. Aanvang
14.30 uur.
Duo Accordéon Mélancolique
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis. Bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Korenlint in de Philharmonie
Haarlem. Optreden Velsens koor
Voices. Van 15.00 tot 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert Boules
Blues Band. Aanvang 17.00 uur.
Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Stad Als Podium. Café: Bowerbirds. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 15 september
Inloopuur hartfalen in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Tussen 10.30 en 11.30 uur.
Nordic Waling i.s.m. met het
Steunpunt voor Ouderen. De
groep start om 13.30 uur op parkeerplaats van Middenduin.
Open repetitieavond Zang &
Vriendschap. Aanvang 19.45 uur.
Jansstraat 74 Haarlem. Toegang
gratis.
Open repetitieavond bij koormuziek van Grieg in de St. Adelbertuskerk, Ringweg in Spaarndam. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 16 september
Schrijver Hans Plomp bij speciale editie Café Globaal, in de
Gravenzaal van het Stadhuis
in Haarlem. Van 19.30 tot 22.00
uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Golden Earring. Aanvang 20.15
uur.
Stadsorgelconcert met Gustav
Leonhardt in de Grote of St.
Bavokerk in Haarlem. Aanvang
20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Op Sterk Water.
Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30:
‘iSA’.

Woensdag 17 september
Open school bij de Toermalijn,
Driehuizerkerkweg 121 in Drie-

huis. Van 09.00 tot 11.00 uur.
Inloopochtend borstkankerpatiënten in het Kennemer Gasthuis locatie noord van 10.00 tot
11.30 uur.
Kledingbeurs Koningin Emmaschool, Roerdomplein 9 Haarlem
van 18.30 tot 20.30 uur.
Fahranaz Nezemdiba bij NVVH
Vrouwennetwerk in Haarlem, De
Herberg, Westerhoutpark 46
Haarlem. Powerpoint presentatie
over het ontstaan van de Islam
en intregatie. Aanvang 10.00 uur.
Toegang niet-leden 2,50.
Historische vaartocht. Een
vaartocht door de mooiste
grachtjes en langs unieke plekjes van Haarlem. Vertrek 14.00
uur vanaf Eetcafé In den Swarte Hondt, Spaarne 37 Haarlem.
Bij slecht weer gaat de vaartocht
niet door.
‘Het Saaie Mannetje’. Poppentheater De Zilveren Maan in
de Aardappelkelder Landgoed
Elswout in Overveen. Aanvang
15.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers
van kustbatterij Heerenduin in
IJmuiden. Aanvang 18.00 uur.
Kosten 6,-.
Kledingbeurs bij OBS Molenweid, Sluisweid 9 Velserbroek.
Van 19.30 tot 21.00 uur.
Presentatie debat over autoluwe binnenstad in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Aanvang
20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘Totaal Thomas’. 20.30: ‘Hallo,
hallo wie stinkt daar zo?’
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Dick & Ton met Ammehoela. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Gus Black. 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 18 september
MS-inloopuur in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van 10.00
tot 11.30 uur.
STADstrand de Oerkap organiseert i.s.m. ChildsLife een dodgeball (trefbal) toernooi. Het toernooi zal v.a. 16.00 uur plaatsvinden op STADstrand de Oerkap.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘KUNSTWE®K’. 20.30: ‘Hallo,
hallo wie stinkt daar zo?’
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘La Noche de Los
Girasoles’. (foto onder) 20.30
uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: LOS! Dj Paulie & Co. 23.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis met
studentenkaart. Kleine zaal: André Manuel & de Ketterse Fanfare. 20.30 uur. Toegang 12,50.
Café: Immanu El. 21.30 uur. Toegang gratis.
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Tentoonstelling in
eetcafé Het Palet
Santpoort - In eetcafé Het Palet
hangt in de maanden september
en oktober een kleine tentoonstelling van leerlingen van Jeannette Kuipér. Er is met diverse
technieken naar aanleiding van
Santpoortse dorpsgezichten gewerkt.
De leerlingen komen op dinsdag en donderdag in Santpoort

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

Editie 8. Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid,
Santpoort-Noord en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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bij elkaar en werken dan twee
uur aan een speciale opdracht,
meestal in overleg. Er wordt gewerkt met acryl, inkt en natuurlijk met aquarel.
De tentoonstelling in dit café laat
zien hoever een amateur kan komen en het is zeker de moeite waard om even een kijkje te
gaan nemen.

Aanrijding
met letsel

IJmuiden - Politieagenten onderzochten vorige week vrijdag
omstreeks 20.30 uur een aanrijding met letsel op de Heerenduinweg. Een 28-jarige IJmuidense automobilist bleek te zijn
geschrokken van een overstekend dier. Hij remde, raakte in
een slip en kwam tegen een
boom tot stilstand. Zowel de bestuurder als een 23-jarige inzittende zijn met onbekend letsel
naar een ziekenhuis vervoerd.

Vernieler
aangehouden

Driehuis/IJmuiden - Politieagenten hielden in de nacht van
zaterdag op zondag omstreeks
03.40 uur op de Waterloolaan in
Driehuis twee jongens en twee
meisjes aan. Zij worden ervan
verdacht kort daarvoor op de
Zeeweg in IJmuiden enkele vernielingen te hebben gepleegd.
De meisjes bleken geen vernielingen te hebben gepleegd en
zijn heengezonden. De jongens
zijn 18 jaar en afkomstig uit Velsen en Velserbroek. Zij zijn voor
nader onderzoek ingesloten.

Drankrijder
aangehouden

Velsen-Noord - Politieagenten
kregen dinsdag rond 08.00 uur
een melding van beveiligingspersoneel aan de Breedbandweg dat zij een 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Veendam
staande hadden gehouden. De
man rook erg naar alcohol. Bij de
ademanalyse blies de man 0,87
promille. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt.

Dieseldieven
IJmuiden - Politieagenten betrapten in de nacht van vorige
week vrijdag op zaterdag omstreeks 02.50 uur twee Haarlemmers op heterdaad die bezig
waren op de loggerstraat diesel te stelen uit een geparkeerde vrachtauto. Het tweetal, 32 en
20 jaar, werd aangehouden en zij
zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel.
0255-515348. Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem,
tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-

huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): 023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in
en rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr.
9.00-16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplusvelsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Bijdragen aan gedichtenbundel gevraagd

Alice Loeters Persoonlijke
Uitvaartzorg tien jaar
Santpoort-Noord - Zondagmiddag 23 november viert Alice
Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg het tienjarig bestaan in de
Naaldkerk in Santpoort-Noord.
De viering staat in het teken van:
’De levenskunst van afscheid nemen’. Er is een heel gevarieerd
programma samengesteld. Een
van de onderdelen is het uitgeven van een gedichtenbundel

dat aan de bezoekers na afloop
wordt meegegeven. Iedereen die
een bijdrage wil leveren aan deze
gedichtenbundel wordt opgeroepen dit te doen. Het is belangrijk
dat het een zelf geschreven gedicht is over het afscheid nemen
van of rouwen om iemand die zo
dierbaar was. Het gedicht mag
maximaal 200 woorden bevatten.
Niet alle gedichten kunnen in de

bundel worden opgenomen. Een
speciaal hiervoor samengestelde jury zal aangeven welke gedichten zij geschikt achten. Gedichten kunnen onder vermelding van naam en adres worden
gemaild of opgestuurd tot 6 oktober naar info@aliceloeters.nl
of Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg, van Lenneplaan 76,
1985 AH Driehuis.
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Ontwerpbegroting 2009
IJmuiden – Het college heeft de
ontwerpbegroting voor het jaar
2009 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Voor
de derde keer kon deze sluitend
gemaakt worden, met een overschot van 384.000 euro. Het uitgangspunt was het versterken
van het financiële beleid. Hierbij
is gelet op het feit dat de lastendruk voor de inwoners van Velsen wat betreft de lokale belastingen niet meer dan trendmatig stijgt.
Er is voorgesteld om een miljoen
euro in te zetten voor nieuw beleid. Dit gaat onder andere naar
recreatiebeleid en integrale veiligheid. Voor het invoeren van de
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening is 60.000 euro opgevoerd,
voor de aanleg van fietspaden
naar het Noorderstrand langs
de Reijndersweg is 145.0000 euro vrijgemaakt. Er is 500.000 euro beschikbaar voor het aantrekkelijker maken van de toegangsroute naar IJmuiden aan Zee en
er wordt een bedrag van 100.000
euro uitgetrokken voor een

goed evenementenbeleid. Voor
Pre Sail, een belangrijk evenement voor de gemeente, is hetzelfde bedrag beschikbaar. Voor
de instellingen op het gebied
van mondiale bewustwording is
23.000 euro in de begroting opgenomen. Dit is voor de huisvesting van deze instellingen, zij
kunnen dan in 2009 nog gebruik
blijven maken van het gebouw
aan de Eenhoornstraat.
Verder is er geld gereserveerd
voor multifunctionele accommodaties, de sanering van het aanwezige asbest in het oude gedeelte van het stadhuis en het
verbeteren van de publieksdienstverlening. Er wordt een
nieuw Klant Contact Centrum ingericht.
Verantwoordelijk wethouder Carel Ockeloen zei dat het college
tevreden was over deze begroting, maar toch nog terughoudend was: ,,Een vliegtuig dat te
snel opstijgt gaat over de kop.’’
Op 9 oktober gaan de leden van
de gemeenteraad zich over deze
ontwerpbegroting buigen.

Ouderennieuws

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.

ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig verzorgde reis met MS Prinses Juliana over de Moezel en de
Rijn. Van IJmuiden tot Trier. Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25
oktober. Er zijn nog enkele plaatsen. Inlichtingen: 06-22197237.
ABC/WAO,
Kromhoutstraat
IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden
zijn op de maandag: Schilderen
en hout bewerking, op de dinsdag: diverse computercursussen,
‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken, tiffany zowel ’s middags
als ’s avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor mensen met een beperking, darten en hout bewerking,
en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en
hout bewerking.

slechtzienden. Maandagochtend 15 september houdt Visio
een informatieve bijeenkomst.
Aanvang 10.00 uur.
Herfst modeshow door H + A
op maandag 6 oktober. Aanvang
10.00 uur.
Herfstkien woensdag 15 oktober om 19.00 uur. Entreeprijs 1
euro, incl. kopje koffie.
Elke laatste woensdagmiddag
van de maand inloopspreekuur
tussen 13.30 en 15.00 uur voor
bijstand met ambtenaar Aad
Wanmaker.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Maandag 6 oktober gaat de internetcursus van start. De cursus
wordt gegeven op de maandagof de vrijdagochtend, van 09.30
tot 11.30 uur en bestaat uit 3 dagen.
Vanaf heden is het mogelijk
om de gehele week (ook zonen feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro
per keer. Gaarne wel even vooraf aan melden bij de receptie of
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

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

Nieuws
uit
de
De Mel, izen
u
h
t
r
buu

Aquarelleren elke maandagavond van 19.15 tot 21.15 uur. De lessen zijn al begonnen. De gehele cursus kost 133 euro, voor twee
maal 14 lessen. Deze kan ook in twee termijnen betaald worden.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Het buurtcentrum heeft een nieuw aanbod (kinder)activiteiten.
Voor meer informatie kunt u kijken in het programmaboekje, of
contact opnemen met het buurtcentrum.
Cursus fotografie op donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten
45 euro voor zes lessen (incl. materiaal).

Geen krant gehad?

De
Spil, voor
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255Nieuws
510186, e-mail info@despil.nl
de schoter?

Bel 0255-533900

Katoenclub op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Kosten 28
euro voor acht lessen.
Hartenjagen op donderdagmiddag om 13.30 uur. Deelname 1,50
euro.
Bloemschikcursus op donderdag en vrijdagavond. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kosten 18 euro, materiaalkosten 8 euro
per les.
All in the Game. Bewegingsspelletjes voor kinderen van 10 t/m 12
jaar op woensdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur en op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur kun je langskomen om het te proberen.
Clubkaart kost 10 euro en is geldig t/m eind december.
Zelf kleding maken op maandag en dinsdagavond. Op beide
avonden zijn nog enkele plaatsen vrij. Kosten 40 euro per 10 lessen.

info@deschoter.nl

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

De
Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon
023-5491817, e-mail jongerencentrum@de koe.nl
Hip-Hop/streetdance vanaf 12 jaar mogelijk op woensdag en
donderd in overleg. Kosten 35 euro voor 10 lessen. De groepen
starten zodra er een groep vol is.

De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Rommelmarkt zaterdag 13 september van 09.00 tot 12.30 uur.
Oriëntaals buikdansen gaat maandag 6 oktober van start met de
beginnerslessen van 19.00 tot 20.00 uur. Kosten 41 euro voor 12
lessen.
Engels spreekvaardigheid donderdag 25 september van 19.30 tot
21.00 uur. Kosten 50 euro voor 12 lessen.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650.
Open tafel. Vrijdag 12 september: huzarensalade, macaroni,
salade en ijs. Kopje koffie of thee
toe. Woensdag 17 september: Indonesisch voorgerecht, boemboembali met nasi en verse ananas met slagroom als dessert.
Vrijdag 19 september: champignonsoep, pilaf met perziken en
rijs, als dessert caramelvla. Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
woensdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Het wijksteunpunt gaat een
nieuwe Dartclub starten op de
vrijdagmiddagen van 14.15 tot
16.30 uur. 55plussers kunnen
zich hiervoor opgeven. Kosten
15,- per seizoen.
Internetcursus voor senioren
op 3 maandagmiddag. Kosten
10,- voor 3 middagen.
Presentatie
voor
(zeer)

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Kosten 5,-. Voor de
open tafel op vrijdag 19 september kunt u zich maandag 11 september opgeven.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Expositie van mevrouw Slotboom en mevrouw Zant. . Dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot
16.30 uur. Toegang gratis.
Nazomer kienavond vrijdag 12
september. Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 3,30 (incl. kopje koffie
en twee kienronden) vanaf 25
augustus verkrijgbaar.
Optreden Kassian, vrijdag 19
september om 19.30 uur. Kaarten 2,50 vanaf 1 september ver-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

krijgbaar.

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Zondag 14 september demonstratie streetdance door Battle
Cry Jeugd. Aanvang 15.00 uur.
Modeshow en hoedenparade. Dinsdag 16 september om
14.30 uur.
Creatieve middag Fimokralen
maken. Op woensdag 17 september om 14.30 uur. Om 12.30
uur menu van de dag: stamppot
Engeltjes in het gras.
Menu van de dag: Chilli Concarneschotel met rauwkost.
Donderdag 25 september om
12.30 uur. Van 15.00 tot 17.00 uur
afscheid Cas van Veen.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Visio bezoekt het wijksteunpunt
op vrijdag 19 september om
14.30 uur. De toegang is gratis.
Nieuwe seizoen is van start gegaan. Alle activiteiten zijn weer
begonnen.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms
Tel 023-5384997 06-17044490
Opening
verenigingsjaar
(dinsdag 7 oktober) naar Bolsward. Dit is in de eerste plaats
voor leden van KBO. Om 11.15
uur is de viering met Fons Captijn, na deze dienst kunt u de
kerk bekijken. U brengt en bezoek aan Museumdorp Allingwier. Als afsluiting een 3-gangen
diner in Wognum. Kosten 45,50.

Stadsschouwburg Velsen

Start kaartverkoop Jochem Myjer
Velsen - Wie wil genieten van de
show van Jochem Myjer, doet er
goed aan vrijdag 12 september
in de agenda te markeren. Om
12.00 uur gaat die dag de kaartverkoop van start voor zijn nieuwe show ‘De Ruste Zelve’, van
woensdag 29 oktober tot en met

zaterdag 1 november (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen.
Telefonisch (tel. 0255-515789)
en aan de balie van de schouwburg (Groeneweg 71 in IJmuiden) en via de website www.
stadsschouwburgvelsen.nl kunnen maximaal vier plaatsen per

bestelling worden gekocht. Reserveringen voor Jochem Myjer die de Stadsschouwburg Velsen vóór 12 september 12.00 uur
binnenkrijgt, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie: telefoon. 0255-515789 of
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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DCIJ–nieuws

Miraculeuze
ontsnapping Amirkhan
IJmuiden - In de onderlinge
competitie bij de damclub IJmuiden wordt er bij aanvang van het
nieuwe seizoen feller dan ooit
gevochten voor de punten. Dammen, bij uitstek een spel met een
grote remisemarge, wordt door
DCIJ-ers niet als zodanig afgewerkt. In alle partijen viel een
beslissing. Willem Winter leek
tegen Feroz Amirkhan regelrecht
te gaan winnen. Voor de laatste
20 zetten had Amirkhan nog een
halve minuut tot zijn beschikking. Maar dit was net voldoende om Winter met een combinatie te verrassen. Deze gaf hierna pardoes op. Berrie Bottelier
maakt de laatste tijd een opmerkelijke ontwikkeling door. Jelmer Gouda werd door Bottelier

aan de zegekar gebonden. Jan
Maarten Koorn was duidelijk een
maatje te groot voor Rick Hartman en won afgetekend. Conall
Sleutel die dit seizoen debuteert
in het eerste tiental maakte korte
metten met Nicole Schouten die
in een subtiele combinatie liep.
Jesse Bos, de regerende clubkampioen lijkt weer grote plannen te hebben. De wijze waarop hij won van Jacqeline Schouten was imponerend. Peter Pippel kon het niet bolwerken tegen
een ontketende Casper Remeijer.
Technisch en tactisch speelde
Remeijer een uitstekende partij en de overwinning was meer
dan verdiend. Piet Kok had een
offday en ging tegen Cees Pippel al snel in de fout. Een damzet

leverde Pippel een schijfwinst op
wat ruim voldoende voor de latere winst bleek.
Paul Smit en Jan Apeldoorn
speelden een onvervalste klassieke partij die aanvankelijk gelijk op ging. Eén enkele onnauwkeurigheid van Smit deed hem in
onoverkomelijke moeilijkheden
belanden. Met nog wederzijds
11 schijven op het bord zag Smit
af van verder verzet.
Stijn Tuijtel drukte Cees van der
Vlis gedurende lange tijd in de
verdediging. Aanvankelijk lukte het Van der Vlis om de stand
enigszins in evenwicht te houden. Maar de druk hield aan en
in het gevorderde middenspel
sloeg Tuijtel toe. Cees van der
Steen, als altijd onverzettelijk,
leek voor zijn inspanningen beloond te worden. Harrie van der
Vossen verkreeg echter langzaam maar zeker voordeel en in
het eindspel klopte het allemaal
wonderwel. Al met al culmineerde het in een schitterende winst
voor Van der Vossen.

Klaverjassen

IJmuiden - Afgelopen vrijdag
waren er door ziektes en vakanties acht tafels bezet. De hoofdprijs in de loterij, een boodschappenmand, ging naar mevrouw
Agnes Bol. Vrijdag 12 september zijn er vele leuke prijzen te
winnen bij het klaverjassen in de
kantine van IJVV Stormvogels.
De hoofdprijs in de loterij is dan
een bestek-cassette. Iedereen
is welkom om 20.00 uur aan de
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden.
Bel voor meer informatie of mail
met Henk Retz, tel. 06-34040940
of e-mail hj.retz@quicknet.nl

Meisjes C2 aan het werk

Volleybalteams op
koers voor competitie
Velsen - De competitiespelers
maar ook de recreanten zijn alweer een paar weken in training
bij Smashing Velsen. Vorige weken was het weer een komen en
gaan van leden, nieuwe leden en
belangstellenden bij de eerste
trainingen van het seizoen. Bij de
recreanten werd de draad opgepakt en stevig getraind om de
conditie op peil te brengen, met
goede oefeningen om de techniek weer goed te krijgen en als
beloning natuurlijk een leuk partijtje daarna.
Op dinsdag en donderdagavond
begonnen ook de competitie
spelende teams met de trainingen. De jeugd tot 18 jaar was
weer volop aanwezig in beide
hallen en met een beetje wennen aan de nieuwe trainers zijn
ook zij begonnen met het klaarstomen voor de competitie. Smashing Velsen kan zeker nog nieuwe leden gebruiken bij de jeugd
van 12 tot 18 jaar zodat er weer
nieuwe teams kunnen worden

gevormd.
Ook wil de club een groep jeugd
recreanten opstarten in de leeftijd van 16 tot 24 jaar in de Zeewijkhal op dinsdagavond 20.30
uur. Iedereen in die leeftijd die
wil volleyballen, niveau maakt
niet uit, is welkom. Instromen in
het seizoen kan altijd en de eerste drie trainingen zijn gratis.
Zowel de jeugd als de senioren
beginnen eind september met
de competitie. Vooraf zijn er al
een paar teams die zich gaan focussen op kampioenschappen.
Bij de heren wil het derde team
dit doen aangezien dit team veel
jong talent heeft. Ook bij de dames wil het tweede team de stap
maken naar de eerste klasse en
bij de jeugd zijn de ogen gericht
op meisjes A en jongens C. Natuurlijk gaat de inzet en lol voorop bij deze zaalsport.
Meer weten over volleybal in de
regio IJmond? Van 6 tot 80 jaar,
zie de website www.smashingvelsen.nl

Tijdens een van de open avonden bij Badmintonclub IJmond kunt u de
beginselen leren of meespelen

Open avonden BC IJmond
IJmuiden – De zomervakantie
is voorbij, scholen en sportverenigingen zijn weer begonnen.
Zo ook badmintonvereniging BC
IJmond.
Aan het begin van het nieuwe
badmintonseizoen organiseert
BC IJmond weer open avonden.
Op dinsdag 16 en donderdag 18
september kunnen geïnteresseerden kennismaken met badminton bij deze vereniging. Op
deze dagen wordt u ontvangen
en kunt u van een van de trainers de eerste beginselen van
het badminton leren. Leenrackets zijn aanwezig,. U dient zelf
geschikte zaalschoenen meenemen. U kunt als herintreder of
gevorderde speler direct meespelen.
De BC IJmond is een vereniging
voor recreanten en competitie-

Persoonlijke fouten
nekken VSV
IJmuiden - Afgelopen zondag
was dan eindelijk de competitieopening tegen het Beverwijkse DEM.
Een tegenstander waartegen in
het verleden meestal de punten
gedeeld werden.
VSV kende de nodige problemen
voor deze wedstrijd. Viskil, Schol,
Timmers en Akse geblesseerd en
Akin op vakantie. Er moest dus
het nodige geïmproviseerd worden. Alberto van der Bos begon
als laatste man en Marco Plug
werd weer eens van stal gehaald
om als mandekker op te treden.
Maar al na minuut één konden
alle mooie plannetjes in de kast.
Een verre trap werd totaal verkeerd beoordeeld door Michiel
Spaans zodat de spits van DEM
helemaal vrij voor het VSV doel
kwam en eenvoudig de 1-0 kon
binnenschuiven.
Hierna bleef DEM de iets betere ploeg zonder echt veel kansen
te creëren. Pas nadat bij de Velserbroekers Floyd Hille de laatste
man positie ging bekleden en vd
Bos weer als middenvelder ging
acteren kreeg VSV meer controle
en kon men wat meer aan aan-

vallen gaan denken. Er ontstonden zowaar enkele mogelijkheden en VSV leek op jacht te gaan
naar de gelijkmaker.
Helaas ging juist op dat moment
de normaliter zeer betrouwbare doelman Matthé de Vent in de
fout. Een hoge cornerbal werd
door hem verkeerd verwerkt en
een alerte Beverwijker wist de 20 binnen te werken. Dit was tevens de ruststand.
Na de rust pakte VSV de zaken
een stuk energieker aan. Waar
voor de rust alleen aanvoerder
Abdelaziz en Marco Plug hun
gebruikelijke niveau haalden, na
de pauze leken wat meer spelers geloof in een goede afloop
te hebben. DEM moest ver terug op eigen helft en had grote moeite met het energieke spel
van VSV.
Eerst schoot Robert Schippers
na goed voorbereidend werk van
Pitstra nog op de lat, vlak daarna was het alsnog raak. Een vrije
trap van Alberto van der Bos
ging via doelman Hoogland in
het net. Twee minuten daarna
voorkwam dezelfde doelman de
gelijkmaker door een geweldi-

spelers. Er wordt gespeeld op
dinsdag- en donderdagavond,
van 20.00 uur tot 23.00 uur, in
sporthal IJmuiden-Oost. Gedurende het seizoen zijn er diverse
toernooien, de vier competitieteams spelen op de speelavond.
Bent u na de introductie enthousiast en wilt u lid worden, dan
kunt u in de maand september nog profiteren van een speciale actie waarbij u gratis een
mooi badmintonracket krijgt. Als
u niet iedere week kunt spelen
dan zijn ook 15 rittenkaarten verkrijgbaar.
Bel voor meer informatie met
0251-205803 of kijk op www.bcijmond.nl . U bent van harte welkom om op een dinsdag- of donderdagavond een kijkje te komen nemen. Tot ziens in sporthal
IJmuiden–Oost.
ge knal van vd Bos uit de bovenhoek te ranselen. VSV bleef aandringen en er ontstonden enkele hachelijke momenten voor het
DEM doel maar de op dat moment zeker verdiende gelijkmaker wilde niet vallen.
Zo liet VSV hele dure punten liggen in Beverwijk tegen een zeker
niet groots spelend DEM.
Het wordt een beetje een eentonig verhaal, maar net als in een
aantal wedstrijden in de voorbereiding werd de slappe opening
VSV ditmaal fataal.
Pas wanneer alle spelers er van
doordrongen zijn dat er vanaf minuut één vol gas gegeven
moet worden dan kan er dit seizoen wat moois groeien.
Als men denkt dat je in deze
klasse wel eens wat minder alert
kan zijn dan wordt dat direct afgestraft en wordt het een heel
lang en zwaar jaar.
VSV 2 haalde wel de volle winst
binnen. De mannen van leider
Olef Warmenhoven wonnen in
Amsterdam met 5-3 van AFC
3. Grote man was deze middag
Daan van Putten die maar liefst
drie maal wist te scoren.
Zondag eerst VSV 2- Velsen 2 en
daarna VSV – EDO. Twee streekderby’s op één dag. Dus als u regionaal getint voetbal wilt zien
komt u dan naar sportpark de
Hofgeest.
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Buro Brederode is een
breed advieskantoor
IJmuiden - Buro Brederode is
een financieel dienstverlener op
het gebied van hypotheken, verzekeringen, leningen, sparen en

pensioenen.
Naast deze dienstverlening is het
ook mogelijk om de administratie
te laten voeren, belastingaangif-

Rhino Scooters: breed
aanbod tegen prettige prijs
IJmuiden – Rhino Scooters is
importeur van Chinese scooters
in Nederland. Een breed assortiment scooters, van snor- tot motorscooters van diverse fabrikanten wordt onder de naam Rhino
Scooters verkocht aan groothandel en particulier.
De scooters worden bij aankomst op Schiphol gekeurd voor
ze bij de importeur belanden. Zo
weet u dat de scooters voldoen
aan de Nederlandse eisen op het
gebied van (verkeers)veiligheid.
Speciaal voor de Nederlandse
markt zijn er ook snorscooters,
met een maximale snelheid van
30 kilometer per uur. Maar ook
zijn er scooters waar u wel een

helm en brommercertificaat voor
nodig hebt. Bovendien levert
Rhino Scooters motorscooters,
die met hun 125 cc gemakkelijk een snelheid van 100 tot 120
km per uur behalen, en waarmee
u dus ook de snelweg op kunt.
Hiervoor hebt u dan natuurlijk
wel een motorrijbewijs nodig.
Wilt u milieuvriendelijk scooter
rijden, informeer dan eens naar
de elektrische scooters van Rhino Scooters.
Rhino Scooters heeft dus een
breed assortiment dat bovendien
ook steeds wordt uitgebreid. Bovendien kunt u uw favoriete model desgewenst opleuken met
diverse accessoires. Iedereen

Verdachte aangehouden na
bedreiging met vuurwapen
IJmuiden - Vorige week vrijdagavond omstreeks 23.35 uur hielden politieagenten een 19-jarige
Velserbroeker aan op de Lange
Nieuwstraat. Hij wordt ervan ver-

dacht kort daarvoor in een poolcentrum een andere jongen te
hebben bedreigd met een vuurwapen. Op aanwijzing van getuigen konden de agenten hem di-

te te laten verzorgen of de jaarcijfers te laten opmaken door de
medewerkers van het buro.
Buro Brederode wordt geleid
door Roelof Borms en Ron de
Jongste. Roelof neemt al meer
dan 13 jaar de administratie en
de binnendienst van het kantoor
voor zijn rekening. Hij kan hierbij
gebruik maken van zijn ervaring
als hoofd boekhouding, een positie die hij meerdere jaren heeft
vervuld bij grotere bedrijven. Ron
is verantwoordelijk voor de advisering in hypotheken, leningen
en verzekeringen en sinds kort
wordt hij hierin bijgestaan door
Herman Folmer, die het team per
s1 augustus is komen versterken. Beiden kunnen uit een jarenlange ervaring putten om het
advies te geven dat het beste bij
de klant past. Mensen zijn dagelijks welkom bij het kantoor aan
de Meidoornstraat 1, maar Ron
en Herman kunnen desgewenst
ook ’s avonds langs komen voor
advies. Een breed advieskantoor met specialisten op de juiste plaats. Belt gerust voor een afspraak 0255 518032
zal zijn eigen favoriet hebben bij
Rhino Scooters: klassiek of sportief, stoer of vrouwelijk, of alleen maar puur praktisch, waar
de scooter natuurlijk voor bedoeld is: als handig vervoermiddel waarmee je zonder files komt
waar je moet zijn.
De kosten van een scooter zijn
bij Rhino Scooters een prettige verrassing. De meeste nieuwe scooters kosten stukken minder dan 1000 euro. En de Rhino
Guard Dog motorscooter is nu
als speciale aanbieding voor 999
euro verkrijgbaar. Alle prijzen
bij Rhino Scooters zijn inclusief
kentekenbewijs, kentekenplaat
en afleverkosten. De standaard
garantie van drie maanden kan
tegen bijbetaling worden uitgebreid naar een jaar. Rhino Scooters heeft een eigen reparatieservice, ook voor andere Chinese scooters.
Rhino Scooters is gevestigd aan
Kaplanstraat 12 en is geopend
op maandag van tien tot vijf uur,
op donderdag en vrijdag van
twee tot zes uur en op zaterdag
van tien tot vijf uur. Buiten deze
tijden om kunt u na afspraak ook
terecht in de showroom of voor
reparatie. Als u een proefrit wilt
maken, staat na afspraak het gewenste model voor u klaar.
Bel voor informatie: 0255-515538,
06-55162082 of 06-30216865.
En kijk eens op www.rhinoscooters.nl voor alle actuele informatie over de scooters en de modellen die op voorraad zijn.
rect aanhouden. Nadat hij overmeesterd was bleek hij een gaspistool tussen zijn broekband te
hebben.
Dit is in beslag genomen. De politie zou graag in contact komen
zowel met de jongen die bedreigd is als met getuigen.
Zij worden verzocht te bellen
met de politie Velsen via 0900 8844.

Demo Event van Het Motorhuis
Velserbroek - Nagenoeg iedereen weet het, Het Motorhuis is
continue in beweging om haar
klanten op een zo voordelig mogelijk manier te laten autorijden.
Talloze succesvolle acties zijn
daar het voorbeeld van. Nieuw is
het Demo Event.
Op 11, 12 en 13 september worden er ruim 30 demo’s van verschillende vestigingen, onder
zeer gunstige condities, tentoongesteld bij Het Motorhuis in Velserbroek.
De meeste van deze auto’s zijn
fonkelnieuw, en hebben alleen
een aantal demonstratiekilometers op de teller. Alle aangeboden demo’s hebben gereden onder het toezicht van de technische afdelingen en zijn in nieuwstaat. Tijdens het Demo Event
worden de demo’s aangeboden
onder zeer gunstige condities en
met de bijbehorende garanties.

Het Motorhuis bestaat uit 24 autodealerbedrijven in het Westen
van Nederland. De vestigingen
vertegenwoordigen het dealerschap van een groot aantal merken, waaronder Opel, Citroën,
Kia, Saab, Alfa Romeo en Chevrolet. Deze merken zijn in een
wisselende mix in de verschillende vestigingen terug te vinden. In 2007 hebben de bedrijven meer dan 10.000 nieuwe en
ruim 11.000 gebruikte auto’s verkocht. Het Motorhuis is onderdeel van Markeur Holding. Naast
de dealerbedrijven bezit Markeur
Holding een eigen leasemaatschappij (MultiLease), een autoverhuurmaatschappij (MultiRent), een groot aantal tankstations (MultiEnergy) en de schadeherstelbedrijven van Het AutoSchadehuis.
Kijk voor meer informatie op
www.motorhuis.nl:

Tevreden gezichten na de contractsondertekening bij Patricia KorverKicak (directeur Childslife, midden), Eveline van der Stuyt (fondsenwerver Childslife) en Rob Wieleman (directeur Kennemer Business
Media)

Samenwerking Childlife
en Kennemer Business
Regio - Childslife International en Kennemer Business Media gaan samenwerken. De in
Haarlem gevestigde, charitatieve
organisatie is maatschappelijk
partner van Kennemer Business
geworden en Kennemer Business is mediapartner van Childslife geworden. De organisaties
hebben een samenwerkingscontract getekend. Childslife kan
nu voor haar maatschappelijke,
internationale projecten via de
Kennemer Business zakenmedia
en zakenevenementen professioneel communiceren met het regionale bedrijfsleven.
ChildsLife is een internationale hulporganisatie die zich inzet
voor kinderen in ontwikkelingslanden. De hulp richt zich op
scholing, voedsel en onderdak.
De aanpak is het leveren van
‘Hulp op Maat’. Childslife inventariseert de hulpvraag en voorziet in de behoeften van de omgeving van het kind, waardoor de

levensomstandigheden verbeteren. Maandelijks voorziet ChildsLife 16.000 kinderen van voedsel en onderwijs. Dit zijn meestal
kansarme kinderen zoals straatkinderen, weeskinderen, kinderen die door hun ouders in de
steek gelaten zijn en kinderen
die opgroeien in extreme armoede. Meer informatie staat op de
site: www.childslife.nl.
Kennemer Business Media is het
mediabedrijf achter de regionale Kennemer Business zakenmedia: magazine, internetportal
en evenementen. Het bedrijf bestaat vijf jaar en groeit snel. Inmiddels hebben al 200 Business
partners zich aangesloten. Door
middel van mediapartnerships
zet het bedrijf zich in voor enkele
geselecteerde non-profit doelen
in deze regio. Bedrijven kunnen
vanuit hun visie op maatschappelijk betrokken ondernemen inhaken op deze doelen, waaronder nu ook Childslife.
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Huidcoach Joan Kudding voor
verwennerij en expertise
Velserbroek – Sinds 4 augustus
vindt u huidcoach Joan Kudding
met haar eigen Schoonheidssalon Joan SkinCare bij Marpa Nail
& Body Care aan D. Marotstraat
24 in Velserbroek, tegenover de
kruising Dammersboog en Velserbroekse Dreef. Met haar expertise is Joan een welkome
aanvulling bij deze beautysalon
met vele mogelijkheden.
Joan kreeg haar opleiding tot
schoonheidsspecialiste en huidocach bij Hannah in Amersfoort. Nog steeds volgt zij daar
regelmatig cursussen en workshops om zich nog meer te specialiseren en bij te blijven bij

de nieuwste ontwikkelingen op
schoonheidsgebied. In haar professionele en gezellige salon
werkt Joan met de producten
van Hannah.
Als huidcoach zal Joan uw huid
analyseren met behulp van de
Skin Analyser die vocht, vet en
de Ph-waarde van uw huid meet.
Op die basis begint de huidbehandeling op maat met de producten van Hannah voor reiniging, herstel, stimulans, peeling en bescherming en verzorging. Als huidcoach kan Joan u
bovendien een bindweefselbehandeling geven, die het effect
van een ‘skinlift’ geeft, maar dan
zonder te snijden. Of u kunt kie-

Netwerken bij
MKB-Velsen werkt

Velsen - Woensdag 3 september organiseerde MKB-Velsen in
samenwerking met de bedrijven
Delta Lloyd en Boval haar jaarlijkse netwerk evenement tijdens
de HISWA te water.
Als locatie was dit jaar gekozen
voor de vierde etage van het Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
Hotel alwaar een waar ‘netwerkdiner’ werd uitgeserveerd.
De opkomst van de leden binnen
MKB-Velsen was met het maxi-

male aantal van 80 deelnemers
meer dan goed te noemen en
voorzitter Egbert Wilmink heette alle aanwezigen dan ook van
harte welkom.
Wilmink memoreerde tijdens zijn
welkomstspeech nog maar eens
dat maar liefst 99 procent van alle bedrijvigheid in Nederland bestaat uit mkb bedrijven en dat
deze met 4,2 miljoen werknemers dé banenmotor van Nederland zijn.

zen voor een fruitzuurbehandeling, een intense peeling voor het
gezicht, die rimpeltjes verwijdert
en diepere rimpels oppervlakkiger maakt. Joan kan ook permanente make-up toepassen in
de vorm van tatoeage voor eyeliner en wenkbrauwen. Heeft u
last van vermoeide voeten, vraag
Joan dan eens om een voetverwenbehandeling. Met een scrub
en voetmassage met verzorgende producten voelt u zich een
heel ander mens.
Steeds meer mannen gaan zelf
ook naar de schoonheidsspecialiste en ervaren dan hoe belangrijk een goede huidverzorging is.
Is uw partner nog niet zo ver, verras hem dan toch eens met een
van de fijne scheer-, douche of
verzorgingsproducten van Hannah Bhoy. Misschien gaat u de
volgende keer dan samen naar
de schoonheidsspecialiste.
Behandelingen bij Joan SkinCare
kunt u heel gemakkelijk combineren met een van de overige behandelingen bij Marpa Nail
& Bodycare, zoals nagelstyling,
manicure, sport- of ontspanningsmassage of een complete bruidsmake-up bij een echte
visagiste. Body Sugaring is ook
een aanrader, deze huidvriendelijke en pijnloze Oosterse ontharingsmethode (met suiker) is in
Europa in opmars. En niet voor
niets. Voor een afspraak met Joan SkinCare kunt u contact opnemen via 06-29006464. Of bel
naar Marpa Nail & Body Care
voor een van de andere mogelijkheden of een arrangement via
023-5492626.
MKB-Velsen is uiteraard vooral
in Velsen lokaal zeer actief maar
als lid van MKB-Nederland kan
haar slagkracht zelfs tot in politiek Den Haag door klinken zeker gezien de samenwerking op
boven lokaal niveau met de in
juni opgerichte vereniging MKBIJmond.
Tijdens de netwerkavond genoot
ondernemend Velsen van een
heerlijk driegangendiner waarbij men na iedere gang wisselde
van tafel waardoor minimaal 24
unieke zakelijke contacten gelegd werden.
Uiteraard waren deze 24 unieke contacten een minimum aantal want na afloop van het diner
bleef het nog lang gezellig waardoor vele deelnemers zelfs meer
dan de genoemde 24 contacten
hebben opgedaan.
Tijdens de avond zijn er meerdere bedrijven geweest die effectief direct zaken met elkaar hebben kunnen doen en zijn er inmiddels vele vervolgafspraken
gepland.
De organisatie kan dus zeker
met trots melden dat netwerken bij MKB-Velsen echt werkt!
MKB-Velsen propageert Business-To-Business zeker op lokaal niveau binnen Velsen waarbij ondernemers binnen de regio
elkaar kunnen helpen en diensten cq. producten van elkaar
kunnen afnemen.
Beter een goede buur dan een
verre vriend!

Nieuw in Zandvoort:
Praktijk voor darmreiniging
Regio - Medio juli opende deze
bijzondere praktijk van Ingeborg
Engelsma aan de Swaluestraat 3
in Zandvoort officieel haar deuren!
,Een vervuilde darm is de oorzaak van veel klachten en ziekten”, aldus Ingeborg Engelsma.
Ingeborg Engelsma is gediplomeerd en specialisatie in hoge
darmspoeling. “Ik denk dat de
darmreiniging een hoop problemen kan oplossen. Net zoals vaten vervuild raken en dichtslibben kan ook de (dikke) darm
behoorlijk vervuild worden.vervolgt Engelsma. Dit is niet gezond en kan leiden tot allerlei
(chronische) klachten en ziekten als opgeblazen gevoel, obstipatie, darmproblemen, huidproblemen, hoge bloeddruk, moeheid, lusteloosheid etc. Ik denk
dat darmreiniging veel kan doen.
In mijn praktijk werk ik met Colonhydrotherapie (hoge darmspoelingen). Middels een speciaal apparaat de Dotolo Machine
komt water in de darm. Dit water
weekt (oud) afval los. Tijdens de
behandeling kijk ik met de client door een kijkglas wat er allemaal aan afval los komt. Je zult
versteld staan wat er losgeweekt
wordt! Van vastgekoekte ont-

lasting tot parasieten. Dat wil je
toch niet in je lichaam hebben.
Tijdens de behandeling komen
er geen onaangename geurtjes
vrij, omdat de colon hydrotherapie een gesloten systeem is.
De behandeling is absoluut niet
pijnlijk. Na de darmspoeling gaat
de client even naar het toilet en
voelt zich heerlijk schoon en helemaal opgelucht.
Ik kan me voorstellen dat mensen het eng of raar vinden om
zoiets te ondergaan,Maar het
onbekende is altijd een beetje eng. Wie eenmaal een darmspoeling heeft gedaan wil het
liefst zo snel mogelijk terug voor
een vervolgbehandeling. Vooral omdat men letterlijk kan zien
wat eruit komt.,maar ook vanwege het opgeluchte en schone gevoel daarna.”
Niet alleen de darm wordt schoner, ook wordt het hele lichaam
gezuiverd en gehydrateerd, de
peristaltiek van de darm wordt
bovendien gereguleerd. Wie
meer wil weten over het onderwerp kan kijken op de website: www.natuurgeneeskracht.nl
of contact opnemen met Ingeborg Engelsma, Swaluestraat 3
2042KA in Zandvoort, tel: 0235746725 of 06-51272174.

Boules Blues Band
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 14 September om 17.00 uur speelt de Boules Blues Band in het Witte Theater. De Beverwijkse band, die al
decennia mee draait in de scè-

ne komt met een nieuwe gitarist
naar het foyer-stage om te laten zien en horen dat de bluesrock nog steeds door de aderen
stroomt. Toegang gratis.

Dick & Ton met ‘Ammehoela’
IJmuiden – Woensdag 17 september zijn Dick van den Toorn
en Ton Kars te zien in het Witte Theater als Koos & Fred, aanvang 20.30 uur.
Koos & Fred zijn het type man
waarvan we er in Nederland de
meeste hebben: ze hebben overal een mening over, weten alles beter en lijken in het geheel niet te lijden aan enig gebrek aan zelfvertrouwen. Koos

& Fred zijn de meerderheid. Je
vindt ze op Rijncruises en meubelboulevards. Ze eten biefstuk
bij Van der Valk en kopen maandelijks een staatslot. Ze denken
genoeg in huis te hebben om het
hele sloopgenomineerde cabaret eens grondig in de steigers
te zetten met allerhande maatschappelijke kwesties als filerijden, flitspalen, kilometerheffing,
enzovoort.
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Deelnemers van sportschool Bao Trieu laten een drakendans zien

Sportdemonstraties
op het strand
IJmuiden aan Zee – Lily Vo
en haar vrijwillige medewerkers haalden afgelopen zaterdag
een keur van sportkampioenen
naar het strand. Er was veel belangstelling voor de demonstra-

ties, die zij gaven. Voor strandpaviljoen Noordzee zou een tent
neergezet worden, waar het gebeuren plaats zou vinden. Maar
vanwege de stevige wind kon
dit niet doorgaan. Verschillende

Bosbeek-kleuters gymen in kerk

Actiecomité organiseert
handtekeningenactie ruimte
Santpoort-Noord - De Bosbeekschool in Santpoort-Noord
kampt met ernstig ruimtegebrek.
Het gevolg daarvan is dat leerlingen permanent hun reguliere
lessen krijgen in het gymlokaal
en de aula, en dat er voor gymles dus geen plek meer is. Vorige
week luidden ouders de noodklok en besloten een actiecomité op te richten. Het ruimteprobleem is al jaren bekend bij de
gemeente, maar de noodkreet
van het schoolbestuur is tot op
heden niet serieus genomen.
De reguliere schoollokalen zijn
ongeschikt om de nodige lichaamsbeweging te krijgen. In
het huidige computertijdperk
kan het belang van voldoende lichaamsbeweging bij kinderen niet worden onderschat. De
kleuters krijgen voorlopig gymles in de dorpskerk aan de overkant van de straat. In de kerk is

echter gebrek aan bijvoorbeeld
klimfaciliteiten, en wordt er dus
een beperkt gymprogramma
aangeboden. Vanwege het feit
dat er permanent wordt lesgegeven in de aula van de school,
vindt nu het overblijven plaats
in de leslokalen zelf. Ouders en
leerkrachten vrezen dat dit de
hygiëne van de lokalen niet ten
goede komt. In deze constructie
verkeren leerlingen die overblijven hun gehele schooldag in één
ruimte. De kleuters hebben tevens geen uitwijk mogelijkheden
als het slecht weer is. “Ze zitten
dan letterlijk met hun neusjes tegen het raam geplakt”, aldus juf
Roeliene Overzet. Dit is uiteraard
een onwenselijke situatie.
Helaas is nog geen structurele
oplossing gevonden voor het gebrek aan ruimte dat er al meerdere jaren is. Er zijn een aantal
alternatieven de revue gepasseerd, variërend van het plaats-

demonstraties vonden daarom
in het paviljoen plaats. Zoals de
dubbelgevechten Kung Fu, die
Daan en Jeffrey lieten zien. Onder andere de speer tegen het
mes. Bezoekers op de eerste rij
deinsden angstig achteruit, vanwege de ijzingwekkende kreten
waarmee dit gepaard ging. ,,Dit
moet je thuis niet nadoen’’, zegt
de commentator.
Quint (9) uit IJmuiden is net
klaar, hij zit sinds een jaar op
karate op de sportschool van
Jos Kops. ,,Mijn vrienden zitten
op judo. Dat is verdedigen, terwijl karate meer aanvallen is. Dat
vind ik leuker’’, vertelt hij. ,,We
hebben net kata laten zien, dat
zijn schaduwgevechten. In de
sportschool vecht je dan tegen
jezelf, in de spiegel. Heel leuk
om te doen.’’
Dan verplaatst het evenement
zich naar buiten, voor de deur
van Noordzee. Een groep van de
sportschool Bao Trieu, die ook
wereldkampioen Kung Fu Earl
Blijd meenam, laat een sierlijke
drakendans zien. De deelnemers
hebben vanwege de harde wind
moeite om de draak, die aan
stokken vastgehouden wordt, in
toom te houden. (Carla Zwart)
ten van een noodlokaal op het
schoolplein tot het leasen van
een lokaal in een ander gebouw.
Een aantal jaren geleden werd
de aula al opgeofferd en ingezet als lokaal. Toen tegen het
eind van het afgelopen schooljaar nog altijd geen oplossing
was gevonden voor de extra klas
die was ontstaan, werd het gymlokaal opgeofferd. “Het lijkt de
gemeente aan beleid en creatief
oplossingsvermogen te ontbreken”, aldus Ronald van Duijn van
het actiecomité.
Het actiecomité gaat over tot een
handtekeningenactie op en rond
het schoolplein. Ze starten een
blog (www.bosbeekvoertactie.nl)
en roept iedereen op om de petitie te ondertekenen. De website is bedoeld voor handtekeningen, steunbetuigingen en praktische tips, en biedt ook een platform aan mensen die mogelijke
oplossingen weten voor het nijpende ruimteprobleem. Vanwege het ontbreken aan degelijke lichamelijke opvoeding van
de kleuters richt het comité zich
eveneens op sportverenigingen. De handtekeningen worden
aangeboden aan de burgemeester van Velsen.

Lezersactie

Uitwaaien aan boord
van de Eendracht
Velsen - Het zeilschip Eendracht
is de grootste driemastschoener
van Nederland en vaart dagtochten en meerdaagse reizen. Aan
boord hijs je samen de zeilen, sta
je achter het roer en kun je heerlijk ontspannen met een drankje
op het achterdek.
Na ontvangst met verse koffie
legt de schipper uit wat je deze dag gaat doen. Rond 10.00
uur worden de trossen losgegooid en het vaste land verdwijnt
uit zicht; wind in de haren, spetters in het gezicht en frisse zeelucht. Door de kok word je culinair verwend; ’s middags wordt
er een uitgebreide lunch geserveerd en de dag wordt afgesloten met een traditioneel Captainsdiner met spek en raasdonders. Rozig en wellicht een beetje wiebelig stapt u rond 19.30
uur, een geweldige ervaring rijker, van boord.
Speciaal voor onze lezers kunt u
vrijdag 3 oktober tegen speciaal
tarief mee met de Eendrachtvoor
een dagtocht vanuit IJmuiden,
voor een bedrag van 100 euro in

Woningpilot
Velsen - De gemeente Velsen
heeft besloten deel te nemen
aan het experiment ‘Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland’. Dit experiment verbindt de
huurwoningmarkten van Velsen
en de regio Zuid-Kennemerland
met elkaar.
Het gaat erom gedurende de
proefperiode van één jaar de
huurwoningmarkt voor elkaars
woningzoekenden open te stellen. Hierdoor is er mogelijk een
toename van het woningaanbod, zowel absoluut als in variatie van woningtypen. Het experiment moet uitwijzen of de openstelling inderdaad een positief
effect heeft op de beide woningmarkten.
Omdat in Velsen en de regio

Programma Culturele Week Oud-IJmuiden
Zaterdag 13 september
20.15 uur: Opening Culturele
week Oud-IJmuiden
20.30 uur: Straattheater
21.00 uur: Ierse troubadour Danny Guinan & band.
Zondag 14 september
15.00 uur: ‘Icarus’, kindertheater (6+)
17.30 uur: ‘Icarus’, kindertheater (6+)
21.00 uur: Griekse ballads van

Palio Paréa.
Dinsdag 16 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Portugese fado’s van
Quatro Ventos.
Woensdag 17 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Openluchtbioscoop –
‘ABBA: The Movie.’

Donderdag 18 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Argentijns tangokwintet Quinteto Azul.
Vrijdag 19 september
20.30 uur: Historische filmbeelden over het oude IJmuiden
21.00 uur: Openluchtbioscoop ‘Amelie’.

plaats van 115. Dit bedrag is inclusief:onbeperkt koffie en thee,
uitgebreide lunch en Captainsdiner. Vermeld voor deze speciale prijs bij je boeking: De Jutter.
Jongeren tot en met 25 jaar betalen voor deze dag 50 euro en
ontvangen geen korting.
Een dagtocht is voor personen
vanaf 12 jaar. Voor meer informatie ga naar www.eendracht.nl
of neem contact op met de Eendrachtkantoor, via 010-4486186.
De doelstelling van de Eendracht
is: ‘De stichting streeft naar het
maximaal inzetten van de Eendracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven’. De Eendracht
is een prachtige driemastschoener van 60 meter lang en heeft
sinds 2003 Rotterdam als thuishaven. Ook verblijft de Eendracht
vaak in het buitenland voor reizen of evenementen. De Eendracht wordt in de vaart gehouden door vrijwilligers. Op dit moment worden er bijvoorbeeld
prachtige cruises gevaren in het
Caribische gebied. U kunt de

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

Zuid-Kennemerland de huurwoningen op een andere wijze
worden verdeeld, komt er een
overgangsperiode en zijn er afspraken gemaakt om woningzoekenden een gelijkwaardige
kans te geven. De deelnemende gemeenten gaan vooralsnog
uit van de startdatum 1 januari 2009. Naast Velsen gaat het
in de regio Zuid-Kennemerland
om de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort. Rond
de start van het experiment zal
adequaat en tijdig worden gecommuniceerd over een aantal
praktische zaken. Bijvoorbeeld
hoe inschrijving verloopt en wie
in aanmerking komt.
Uit het woningmarkt onderzoek
2005 is naar naar voren gekomen
dat de woningmarkt van de regio
Kennmerland steeds belangrijker wordt voor Velsen. Andersom geldt hetzelfde. Het gebied
waar de woningzoekende zich
op oriënteert bij zijn zoektocht
naar een woning houdt niet op
bij de gemeentegrens. Verhuizen
tussen woonregio’s op de huurwoningmarkt is echter beperkt
mogelijk door regelgeving. Beide
woonregio’s hebben een huisvestingsvergunningsplicht. Dit
betekent dat alleen zij die binding hebben met de regio, maatschappelijk of economisch, zich
daar mogen vestigen.
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Lasten programma´s
•

Prog 16 Dienstverlening
0%

Prog 13 College en coll.ondersteuning
2%

Prog 14 Middelen en
accommodatiebeheer
18%

Prog 15 Algemene
dekkingsmiddelen
0%

Prog 01 Economische zaken
1%
Prog 02 Werkgelegenheid en
inkomen
17%

•

Prog 12 Raad en
raadondersteuning
1%
Prog 11 Bevolkingszaken en
burgerpart.
2%

Prog 03
Maatschappelijke
Zorg
14%

Prog 10 Openbare
Orde en veiligheid
4%
Prog 09 Ruimtelijke ordening en
wonen
5%

•

Prog 04 Educatie
7%

Prog 08 Milieu, riolering en afvalst.
10%

Prog 07 Openbare ruimte
12%

Prog 06 Sport en recreatie
3%

Prog 05 Cultuur en culturele voorz.
4%

Ontwerpbegroting 2009
Het college heeft de ontwerpbegroting
2009 vastgesteld en deze aan
de gemeenteraad van Velsen
aangeboden. De ontwerpbegroting
voor 2009 sluit met een overschot
van % 384.000. Het is voor de derde
keer op rij dat de raad een sluitende
begroting kan worden aangeboden.
Het collegeprogramma 2006-2010
met de naam ‘Samen-Werken aan
Velsen’ heeft, evenals bij de begroting
2008 het geval was, als input voor
de ontwerpbegroting gediend. Het
collegeprogramma 2006-2010 is, in
de ontwerpbegroting 2009, wederom
overzichtelijk uitgewerkt in een aantal
speerpunten. Deze zijn ﬁnancieel
vertaald en in de diverse programma’s
opgenomen.

•

Bij de samenstelling van de
ontwerpbegroting 2009 is doorgegaan
met de systematiek zoals die bij de
begroting 2007 werd ingevoerd. In
de ontwerpbegroting 2009 is een
nieuw programma: ‘dienstverlening’
toegevoegd. In de visie van het college
doet dit recht aan de ambitie van Velsen
op dit gebied. In diverse programma’s
is, in samenwerking met een daartoe
ingestelde commissie uit de raad,
verder gegaan met het ontwikkelen van
prestatie-indicatoren. Belangrijke punten
uit de voorliggende begroting zijn:
Lokale lasten
Verhoging van de lokale belastingen
bedraagt, op een enkele uitzondering
na 2,25%. Dit is gebaseerd op de
ontwikkeling van het prijsindexcijfer.

Stadhuis
dinsdagmiddag
23 september gesloten
Op dinsdag 23 september is het stadhuis vanaf 13.00 uur gesloten.
Medewerkers van de gemeente krijgen deze middag de gelegenheid
om hun kennis over de gemeente te verbreden. Bij het uitvoeren van
overheidstaken werkt de gemeente vaak samen met organisaties als
de Milieudienst IJmond, Rijkswaterstaat of de politie Kennemerland.
Maar ook is de gemeente verbonden aan bijvoorbeeld het Kerbert
dierentehuis, diverse opleidingscentra en het Kunstencentrum Velsen.
Op deze middag zullen medewerkers van de gemeente 1 of meer
organisaties bezoeken om zo meer inzicht te krijgen in hoe deze
partners werken.

Nieuw beleid
Het college stelt in de ontwerpbegroting
voor om in totaal een bedrag van ruim
% 1.000.000 vrij te maken voor nieuw
beleid. Het gaat om de volgende zaken:
•

•

•

Naar aanleiding van de wens van
de gemeenteraad wil het college
zich sterk maken voor een integraal
en toekomstgericht recreatiebeleid.
Daarvoor is € 40.000 in de begroting
gezet.
Voor het implementeren van de
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening
( WRO) is een bedrag van € 60.000
opgevoerd.
Uit veiligheidsoverweging heeft het
college %145.000 voor de aanleg van
ﬁetspaden langs de Reijndersweg op
de begroting opgevoerd. Dit maakt

•

het tevens voor de inwoners van
Velsen aantrekkelijk om met de ﬁets
naar het Noorderstrand te gaan.
Het college geeft aan geld te willen
investeren in de revitalisering van
de toegangsroute naar ‘IJmuiden
aan Zee’. Hiervoor is % 500.000
opgevoerd.
Het college hecht eraan de
gemeente Velsen te proﬁleren als
ondernemende gemeente. Daarom
wordt geld uitgetrokken voor een
goed evenementenbeleid. Het bedrag
dat hiervoor op de begroting staat is
% 100.000.
Voor de Pre Sail, een belangrijk
evenement voor de gemeente, heeft
het college % 100.000 opgevoerd.
Ter bevordering van de regionale
samenwerking op het gebied van
integrale veiligheid stelt het college
een bedrag van € 75.000 voor.
Om een aantal instellingen op het
gebied van mondiale bewustwording
huisvesting te garanderen is een
bedrag van % 23.000 in de begroting
opgenomen. In 2009 kunnen zij
nog gebruik blijven maken van het
gebouw aan de Eenhoornstraat.

Daarnaast stelt het college voor om
geld te reserveren voor multifunctionele
accommodaties en de sanering van het
oude deel van het gemeentekantoor
in verband met het daar aanwezige
asbest. Ook wordt er een reservering
gemaakt voor de verbetering van de
Publieksdienstverlening. In dit kader
wordt gewerkt aan het inrichten van een
nieuw Klant Contact Centrum (KCC).
In de ontwerpbegroting 2009 is op
pagina 23 een overzicht opgenomen
van de meerjarige effecten van het
voorgestelde nieuwe beleid.
Het college is verheugd, in het kader
van deze ontwerpbegroting, een degelijk
ﬁnancieel beleid te kunnen presenteren
met een sluitende (meerjaren)
begroting, waarbij samenwerking,
dienstverlening, veiligheid en integraliteit
randvoorwaarden zijn geweest voor het
voorgestelde nieuwe beleid.

Inloopbijeenkomst RFK
Wijde Weideveld in Driehuis
Op woensdag 17 september 2008 is er
een vrije inloopbijeenkomst over het
Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK)
voor de locatie Wijde Weideveld in
Driehuis.
De bijeenkomst is van 17.30 uur tot
19.30 uur in Woon- Zorgcentrum Huis
ter Hagen, Lodewijk van Deyssellaan
254 in Driehuis. Het RFK bevat de
gemeentelijke kaders en uitgangspunten
voor de ontwikkeling van de locatie
gelegen tussen Serviceﬂat De Luchte en
Woon-Zorgcentrum Huis ter Hagen en de
spoorlijn. Tijdens de inloopbijeenkomst

kunt u van vertegenwoordigers van de
gemeente Velsen toelichting krijgen op
de kaders en vragen stellen. Er is geen
mogelijkheid bij deze bijeenkomst om
uw inspraakreactie in te dienen. Dit kan
alleen schriftelijk aan het College van
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden). Het RFK ligt vanaf 29 augustus
2008 gedurende zes weken ter inzage bij
de receptie van het Stadhuis, Dudokplein
1 in IJmuiden en in de Centrale Bibliotheek
IJmuiden (Dudokplein 16) gedurende de
gebruikelijke openingstijden. Het RFK is
ook in te zien op www.velsen.nl
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Verkeersstremmingen
tijdens Pierloop
Op zaterdag 13 september moet
in verband met de Pierloop, in
het bijzonder tussen 14.00 uur
en 16.30 uur, rekening worden
gehouden met tijdelijke forse
stremmingen van het verkeer
tussen het noorden en zuiden van
IJmuiden. Dat geldt met name voor
verkeer dat de lijn KromhoutstraatDokweg-Havenkade-MarconistraatMoerbergplantsoen-Lange
Nieuwstraat kruist.

Fotograaf: Reinder Weidijk
Leerlingen van basisschool De Zandloper krijgen judoles

Project Beter (Zw)eten
De leerlingen van basisschool De
Zandloper in IJmuiden hebben maandag
8 september een judoles gevolgd bij
judoschool ABC Kops uit IJmuiden.
Zij deden mee met het project Beter
(Zw)eten, uitgevoerd door GGD

Kennemerland, samen met Sportservice
Noord-Holland en Zorgbalans. Dit is
een project over gezonde voeding en
beweging, bestemd voor groep 5 van
de basisschool. In de gemeente Velsen
doen 4 scholen mee met dit project.

Daarnaast moet verkeer rond 15.15
uur gedurende ca. 15 à 20 minuten
rekening houden met stilstaand
verkeer op de route WaterloolaanZeeweg-Heerenduinweg.
In de hele zuidelijke helft van
IJmuiden zijn bovendien wegen
afgesloten of worden door het
parcours gekruist. Geadviseerd wordt
de gepubliceerde informatie hierover
in de huis-aan-huis verspreide
Pierloopbijlage in De Jutter/Hofgeest
goed te raadplegen en de zuidelijke
helft van IJmuiden, incl. de Lange
Nieuwstraat, tussen 14.00 uur en
16.30 uur met de auto te mijden.
Gedurende een groot deel van de
middag is in IJmuiden alleen op de
onderstaande plaatsen verkeer noordzuid v.v. mogelijk. Tijdens de Pierloop
zal hier echter, door parcourskruising,

tijdens onderstaande tijdvakken, soms
ﬂink oponthoud kunnen ontstaan:
• Dokweg (15.45 uur-16.20 uur
ter hoogte van Loggerstraat)
• Havenkade (15.45 uur-16.20 uur)
Opmerking: deel Havenkade
tussen Orionweg en Dokweg is
afgesloten van ca. 14.30 uur16.30 uur!
• Snelliusstraat (15.20 uur-16.30 uur
ter hoogte van Marconistraat)
• IJsselstraat (15.20 uur-16.30 uur
ter hoogte van ﬁetspad Lange
Nieuwstraat)
• Scheldestraat (15.20 uur-16.40 uur
ter hoogte van ﬁetspad
Lange Nieuwstraat)
• Vechtstraat (15.20 uur-16.40 uur
ter hoogte van ﬁetspad Lange
Nieuwstraat)
• Marktplein west (15.25 uur-16.45
uur ter hoogte van ﬁetspad Lange
Nieuwstraat)
• Plein 1945 - Zoutmanstraat
(geen parcourskruising)
• Willebrordstraat (alleen oponthoud
i.v.m. de start tussen 14.55 uur en
15.10 uur)
• Kanaaldijk - Pontplein (idem).
Alle maatregelen onder voorbehoud
van onvoorziene omstandigheden.
Voor nadere informatie:
www.pierloop.nl

Huurwoningmarkt straks
als proef voor 1 jaar open
Het College van burgemeester en
wethouders heeft op 2 september
besloten deel te nemen aan het
experiment ‘Pilot woonregio
Velsen en Zuid-Kennemerland’.
Dit experiment verbindt de
huurwoningmarkten van Velsen en
de regio Zuid-Kennemerland met
elkaar.
Proefperiode
De gemeente Velsen en de regio
Zuid-Kennemerland stellen voor
een proefperiode van één jaar de
huurwoningmarkt voor elkaars
woningzoekenden open. Hierdoor
is er mogelijk een toename van
het woningaanbod, zowel absoluut
als in variatie van woningtypen.
Het experiment moet uitwijzen of
de openstelling inderdaad een
positief effect heeft op de beide
woningmarkten. Omdat in Velsen
en de regio Zuid-Kennemerland

de huurwoningen op een andere
wijze worden verdeeld, komt
er een overgangsperiode en
zijn er afspraken gemaakt om
woningzoekenden een gelijkwaardige
kans te geven.
Start pilot
Het experiment kan pas starten
als alle betrokkenen akkoord zijn.
De deelnemende gemeenten
gaan vooralsnog uit van de
startdatum 1 januari 2009. Naast
Velsen gaat het in de regio ZuidKennemerland om de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort.
Rond de start van het experiment
zal adequaat en tijdig worden
gecommuniceerd over een aantal
praktische zaken. Bijvoorbeeld
hoe inschrijving verloopt en wie in
aanmerking komt.

Werkzaamheden Zeeweg uitgesteld
Het aanbrengen van de kous in het
riool van de Zeeweg, dat gepland
stond van 15 t/m 19 september a.s.,
is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Bij

inspectie en reiniging werd ontdekt dat
nutsvoorzieningen het riool doorkruisen.
Zodra deze voorzieningen zijn omgelegd,
kan het werk worden hervat.
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Jaarprogramma Sport 2008-2009
De gemeente Velsen wil haar
inwoners (blijven) stimuleren te
sporten. Hierbij is het uitgangspunt
dat sport een verrijking is voor alle
Velsenaren. Speciale aandacht gaat
uit naar jeugd, ouderen en mensen
met een beperking.

Fotograaf: Reinder Weidijk
Wethouder AnneMieke Korf overhandigt de eerste sleutel aan de familie Fornell-Munoz

Eerste sleutel overhandigd
Op maandag 8 september is de eerste
sleutel overhandigd aan de nieuwe
bewoners van het nieuwbouw project
Ladderbeek fase 1 in Velsen-Noord.
Wethouder Korf, die nauw betrokken is
geweest bij het wijkontwikkelingsplan
Velsen-Noord, heeft de eerste
sleutel overhandigd aan de familie
Fornell-Munoz. Tevens heeft zij een
herinneringssteen onthuld.
Aanleiding voor de aanpak van het
complex is het wijkontwikkelingsplan
Velsen-Noord. Algemene
Woningbouwvereniging (AWV) Eigen
Haard heeft zelf onderzoek gedaan
waaruit bleek dat de woningen niet
meer voldeden aan de kwaliteitseisen
van deze tijd. Het wijkontwikkelingsplan

Velsen-Noord streeft vooral naar
verbeteren van de leefomgeving van
Velsen-Noord. AWV Eigen Haard wil hier
aan mee werken door een gedeelte van
de woningen in Velsen-Noord te slopen
en te vervangen door nieuwbouw.
Het architectenbureau Reus
en Leeuwenkamp heeft de 11
eengezinswoningen en 17
appartementen ontworpen. In
samenwerking met het Bouwfonds en
AWV Eigen Haard is de bouw uitgevoerd
door de ﬁrma Meijer.
AWV Eigen Haard streeft ernaar om
in december 2008 het tweede blok
woningen van het project Ladderbeek te
slopen en de grond over te dragen aan
het Bouwfonds. Het Bouwfonds zal op
deze locatie koopwoningen realiseren.

Het eind van het strandseizoen is weer in zicht
De scholen zijn weer begonnen
en voor de meeste mensen zit
de vakantie erop. Ook voor de
bewoners van de strandhuisjes
zijn de laatste weken op het strand
aangebroken. Het wordt weer tijd
om de huisjes op te ruimen en
“winterklaar” te maken.
Huisjes grote strand
Van vrijdag 19 t/m zondag 21
september en van vrijdag 26
t/m zondag 28 september is het
de bewoners van de huisjes van
het grote strand toegestaan om
via het parkeerterrein het strand
op en af te rijden. Dan kunnen de
strandhuisjesbewoners hun spullen

met eigen vervoer weer van het strand
halen. De slagboom ter hoogte van
het gebouw van de Reddingsbrigade,
zal deze dagen open blijven staan.
Na zondagavond gaat de slagboom
weer neer.
Huisjes kleine strand
De slagboom naar het kleine
strand wordt vanaf zondagavond 8
september 2008 opengezet, zodat de
strandhuisjesbewoners van het kleine
strand ook kunnen beginnen aan
het opruimen en afvoeren van hun
strandhuisjes.
Aan het eind van het strandseizoen
wordt deze slagboom deﬁnitief
verwijderd.

Op 26 juni 2008 is de kadernota
sportbeleid ‘De kracht van sport’
vastgesteld door het College van
burgemeester en wethouders. Deze
nota beschrijft het kader en de doelen
voor de sport in de gemeente Velsen
voor de periode 2008-2011. Voor het
uitwerken van de doelen uit de kadernota
is een jaarprogramma Sport 2008-2009
opgesteld. Het jaarprogramma geeft een
overzicht van projectactiviteiten voor
2008 en 2009.
De belangrijke punten hieruit zijn:
• uitgeven JeugdSportPas en
onderzoek naar blijvende uitgifte;
• voorbereiden van gecombineerde

•
•
•
•
•
•
•
•

banen (combinatiefuncties) in sport
en onderwijs;
uitvoeren project voeding & bewegen
in het basisonderwijs;
uitvoeren proefproject voeding &
bewegen in het voortgezet onderwijs;
meer inzet van professionele
jongerenwerkers in de buurtsport bij
(buiten)sportactiviteiten;
omzetten project Spel in de Buurt
naar buurtsport in aandachtsbuurten;
onderzoek naar voortzetten
beweegstimuleringsproject voor
ouderen;
uitvoeren proefproject aangepaste
sport voor kinderen;
inventarisatie en evaluatie van
huidige sportsubsidies;
behoeftepeiling en plan van aanpak
onder jeugd en (jong)volwassenen
voor aangepaste sport.

Na 2009 wordt het beleid geëvalueerd en
worden de meer speciﬁeke kaders voor
de jaren 2010 en 2011 geformuleerd.

Fietsexcursie

Open Monumentendag
Op zondag 14 september kunt u onder
leiding van gemeentearcheoloog
Wim Bosman op ﬁetsexcursie door
verschillende landschappen waaruit
onze gemeente is opgebouwd en
waarbij het thema van de Open
Monumentendag een hoofdrol zal
spelen.
Het thema dit jaar is ‘Sporen’. Het
gaat om sporen in de meest brede
zin van het woord. Veelal betreft het
sporen uit een ver verleden welke
nog duidelijk in het ons omringende
landschap herkenbaar zijn, maar
het kan ook om sporen gaan die
minder opvallend zijn. Al deze sporen
hebben één gezamenlijk kenmerk,
ze illustreren hoe rijk en bewogen de
geschiedenis van Velsen is.
De gratis ﬁetsexcursie start om 11.00
en 14.00 uur. Het startpunt is voor
de hoofdingang van het Stadhuis,

Dudokplein in IJmuiden. Omdat er per
rondleiding maximaal 15 personen
mee kunnen, dient u zich van te voren
aan te melden. Dat kan via de mail op
wbosman@velsen.nl of telefonisch via
0255-567750.
Met het oog op de Open
Monumentendag heeft de gemeente
ook dit jaar een rijk geïllustreerde
ﬁetsroute vol cultuurhistorische
wetenswaardigheden aan de hand
van het thema ‘Sporen’ uitgegeven.
De ﬁetsroute kost € 3,95 en is
verkrijgbaar bij Boekhandel Bredero
in Santpoort-Noord, Boekhandel
Erasmus en de centrale bibliotheek
in IJmuiden, en tijdens gebruikelijke
openingsuren aan de balie van
Bouwtoezicht in het Stadhuis in
IJmuiden. Op de website
www.openmonumentendag.nl kunt u
terecht voor aanvullende informatie.

Culturele week Oud-IJmuiden
De Culturele Week Oud-IJmuiden
is een gratis toegankelijk festival
van 13 t/m 21 september 2008 in
hartje Oud-IJmuiden (tegenover
Hotel Augusta). Bedrijven, oude en
nieuwe bewoners van Oud-IJmuiden
en andere belangstellenden kunnen
genieten van spectaculair straattheater,
swingende nazomerconcerten en
vrolijk kindertheater. Bijzonder is de
openluchtbioscoop Oud-IJmuiden
waar niet alleen ﬁlms worden vertoond,

maar ook unieke historische beelden
van Oud-IJmuiden. De komende
jaren transformeert Bouwfonds,
in samenwerking met Algemene
Woningbouwvereniging Eigen Haard,
Woningbedrijf Velsen en de gemeente
Velsen, Oud-IJmuiden tot een prachtige
wijk. Dé plek om op historische grond
modern te leven, te werken en cultuur
te beleven. De Stadsschouwburg
Velsen voorziet de ‘facelift’ van het oude
havengebied van een culturele dimensie.
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de
receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop
vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen,
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te
Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI,
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL
Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland kunt u zich wenden
tot wethouder Carel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- in de Wijkerstraatweg, tussen het Stratingplantsoen
en Meerweidenlaan, het zuidelijkste parkeervak aan
de westzijde van de weg aan te wijzen als een brandweerparkeerplaats door middel van het plaatsen van
het bord E8 (voertuigcategorie ‘brandweer’) en een
onderbord met daarop de tijdsaanduiding ‘ma t/m vr
15.30-07.00 h, za/zo 00.00-24.00 h’.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag
waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
WET GELUIDHINDER ‘WATERTORENPARK
TE IJMUIDEN’ BP 176-2006 EN BP 89-2008
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten
behoeve van het project Watertorenpark, gelegen aan
Wijk aan Zeeërweg 105 en Evertsenstraat 2 te
IJmuiden, een verzoek om vaststelling van hogere
waarden ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het
Hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrielawaai op grond van de Wet geluidhinder. De directeur van de Milieudienst IJmond
maakt, namens het dagelijkse bestuur van de
Milieudienst IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit
Hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de Hogere waarden
ligt met ingang van 12 september 2008 gedurende twee
weken, samen met de verzoeken om vrijstelling ex
artikel 19 WRO voor het oprichten van 16 woningen
aan Evertsenstraat 2 (Bp 89-2008) en het veranderen
van een watertoren in 11 appartementen (Bp 176-2007)
te IJmuiden, ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit samen met de verzoeken tot vrijstelling in te
zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder schriftelijk
dan wel mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
kenbaar gemaakt te worden bij de Milieudienst IJmond,
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bouwplannen Watertorenpark’. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u telefonisch een afspraak maken met de
Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Klipper ong.
2 berken
(bomen voor huisnummer 17 en 19 mogen worden
gekapt vanwege de renovatie van de straatbeplanting)
Meervlietstraat ong.
45 polulieren, 7 elzen, 1 wilg,
1 esdoorn, 1 sierappel en
1 meidoorn
(bomen mogen worden gekapt vanwege de geplande
nieuwbouw in de Meervlietstraat)
Hoofdstraat 48
1 lindeboom
Driehuizerkerkweg 14
1 fijnspar en 1 conifeer
Driehuizerkerkweg 13
1 eik
Driehuizerkerkweg 138
1 eik
Oostbroekerweg 15
1 kastanjeboom
Wijnoldy Daniëlslaan 25
1 abeel
Wijnoldy Daniëlslaan 27
1 abeel
Duin- en
114 bomen
Kruidbergerweg 2-6
(bomen mogen worden gekapt omdat 2 bomen dood
zijn, van 111 bomen de vitaliteit sterk is teruggelopen
en 1 boom zeer dicht op de begraafplaatsaula staat)
Dagtekening voor deze vergunningen is 9 september 2008
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

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

MEDEDELINGEN
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande
kapvergunningen kunt u contact opnemen met het
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-219-2008 Rusburglaan 15 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-220-2008 Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een ketenpark en een
bouwbord (tijdelijk)
BP-221-2008 Egmondstraat 12 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een
bedrijfsgebouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-284-2008 Velserduinweg 185 te IJmuiden; het
oprichten van een berging
BL-285-2008 Valeriuslaan 84 te Driehuis; het vernieuwen
van een balkonhek
BL-286-2008 Hofdijklaan 84 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een dakkapel
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 24 september 2008.
B1-14-2008 De Vliet 19 te Velserbroek; het oprichten
van een garage
BL-281-2008 Platanenstraat 16 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-282-2008 Ver Loren van Themaatlaan 10 te VelsenZuid; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en een
berging
BP-214-2008 Dokweg 9 te IJmuiden; het veranderen
van een washal
BP-215-2008 Kromhoutstraat 26 te IJmuiden; het veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-216-2008 Moerbergplantsoen 65A te IJmuiden; het
veranderen van de noordgevel van een
gymzaal
BP-217-2008 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het legaliseren
van een dakterras
BP-218-2008 Floraronde 289 te Velserbroek; het
oprichten van een berging
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing
op grond van de WRO te verlenen voor:
BL-242-2008 Stelling 32 te Velsen-Zuid; het plaatsen
van een erfafscheiding (groendrager)

BP-25-2008

Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van 3 windturbines
BP-152-2008 De Tiemenlaan 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en het oprichten van
een garage
BP-202-2008 Hoofdstraat 75 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
(begane grond, 1e en 2e verdieping)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 12 september t/m 23 oktober 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-5-2008 Hoofdstraat 242 te Santpoort-Noord; het
vervangen van de dakpannen
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van
12 t/m 25 september 2008 ter inzage.
BL-225-2008 Zeeweg 299 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw (achterzijde) en het plaatsen
van een erfafscheiding
BL-269-2008 Kruidbergerweg 13 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning (uitbouw en dakkapellen)
BP-184-2008 Kruidbergerweg 74 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (zijgevel)
BP-199-2008 Meidoornstraat 25 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-35-2008 Hagelingerweg 120 te Santpoort-Noord;
het vernieuwen van een erfafscheiding

BL-198-2008 L. Brownstraat 48 te Velserbroek;
het legaliseren van een overkapping
BL-203-2008 Galvanistraat 10 te IJmuiden; het legaliseren van een erfafscheiding (groendrager)
BL-214-2008 Zeeweg 262 te IJmuiden; het legaliseren
van een erfafscheiding (groendrager)
BL-260-2008 Grote Hout- of Koningsweg 44 te VelsenNoord; het plaatsen van een overkapping
BL-264-2008 Linie 35 te Velserbroek; het oprichten
van een berging
BL-265-2008 Wijk aan Zeeërweg 6 te IJmuiden; het
oprichten van een berging
BL-266-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een berging
BP-68-2007 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een bedrijfsgebouw
met kantoor
BP-371-2007 Eikenstraat ong. te IJmuiden; het oprichten
van 33 eengezinswoningen, 32 appartementen en 2 garages (Eikenstraat,
Zandersstraat, Popelstraat en
Velserduinweg)
BP-147-2008 Hofgeesterweg 14 8000 te Velserbroek;
het plaatsen van 3 units (tijdelijk)
BP-156-2008 Zeewijkplein 127 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een supermarkt
BP-164-2008 Hagelingerweg 88 te Santpoort-Noord;
het vernieuwen van een balkonhek
BP-166-2008 Vlugthovenstraat 5 te Santpoort-Noord;
het veranderen (zijgevel) en vergroten
(1e verdieping) van een woning
BP-175-2008 IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-192-2008 Valckenhoeflaan 59 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de
1e verdieping van een woning
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-91-2008 Stokmansplantsoen 7 te IJmuiden; het
verwijderen van asbesthoudend vloerzeil
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-12-2008 J. Paxtonstraat 27 te Velserbroek; verzoek
vestigen pedicure/massagepraktijk aan huis
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

