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Joling straalt in vallei
Velsen-Zuid - Het is nog maar 
tien jaar geleden dat Gerard 
Joling voor een handjevol 
mensen stond te zingen op de 
Kennemerboulevard in IJmui-
den. Hoe anders was het za-
terdag in Spaarnwoude.

Naar schatting 18.000 mensen 
waren afgekomen op de twee-

de editie van ‘For your eyes on-
ly’. Daarmee was het concert ook 
dit jaar een doorslaand succes. 
De bezoekers kregen een afwis-
selend programma voorgescho-
teld, waarbij vooral de optredens 
van Peter Beense en musicalster 
Antje Monteiro opvielen. Dat 
deed ook Waylon, die onlangs 
als eerste Nederlander een pla-

tencontract tekende op het Mo-
town-label. Waylon was toevallig 
bij het concert aanwezig toen Jo-
ling hem vroeg of hij twee num-
mers wilde zingen. ,,Dat kon ik 
natuurlijk niet weigeren’’, aldus 
de zanger die momenteel een hit 
scoort met Wicked Way.

> Lees verder op pagina 2 Man geëlektrocuteerd
Velserbroek - Een 43-jarige loodgieter uit Heemstede is vrijdagoch-
tend omgekomen bij werkzaamheden aan een flat op de Regenwulp. 
Het slachtoffer was aan het graven toen hij onder stroom kwam te 
staan. Alle hulp kwam te laat. De politie heeft een onderzoek inge-
steld naar de toedracht van het ongeval. (foto: Reinder Weidijk)
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bestaat

WINKELCENTRUM VELSERBROEK
‘Daar zit muziek in!’

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

www.dingespoort.nl
Reseveren of bestellen:
023-5377224

Keuken open vanaf 16.00 uur
Rookkamer aanwezig

Alle gerechten kunt u ook meenemen.

Dagelijks High Tea vanaf 14.30 uur
Alleen op reservering

www.villa-westend.nl
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Jongen (15) gewond bij 
aanrijding in Driehuis
Driehuis - Een 15-jarige jon-
gen uit Driehuis is vorige 
week vrijdag omstreeks 21.40 
uur gewond geraakt bij een 
aanrijding in zijn woonplaats. 

Het slachtoffer stak op de Van 
den Vondellaan ter hoogte van 
de PC Hooftlaan over en werd 
daarbij geschept door een 72-ja-
rige automobiliste uit Haarlem. 
Het was op dat moment slecht 
weer.
Het Mobiel Medisch Team 

(MMT) kwam naar Driehuis om 
de ambulanceverpleegkundigen 
te assisteren. De jongen is met 
hoofd- en beenletsel overge-
bracht naar het ziekenhuis.
De politie heeft de weg lange tijd 
afgesloten voor onderzoek afge-
sloten. Twee bussen van Con-
nexxion moesten wachten voor 
zij hun weg konden vervolgen. 
De automobiliste is na het on-
geval hevig geëmotioneerd naar 
huis gebracht. (foto: Michel van 
Bergen)

Engel in Spaarnwoude
> Vervolg voorpagina

Het échte spektakel barstte om 
half tien los met het optreden 
van Hans Klok. De Velsense il-
lusionist liet met een aantal ver-
bluffende acts zien waarom hij 
nog altijd tot de wereldtop be-
hoort. Nadat Klok in zijn slotact 
was onthoofd, verrees hij als en-
gel uit de dood. Daarmee werd 
ook het wachten van de bezoe-
kers beloond, want de engel 
draaide en eindelijk verscheen 
Gerard Joling op het immense 
podium. Dat gekozen was voor 
een engel was overigens geen 
toeval, want zijn nieuwe singel 
heet Engel van mijn hart.
Joling vermaakte zijn publiek an-
derhalf uur lang met zijn groot-
ste hits. Tijdens het concert werd 
hij bijgestaan door Ruth Jacott 
en Patricia Paay en het gospel-

koor The Resurruction Singers. 
Eén van de hoogtepunten was 
het optreden van Bonnie Ty-
ler. De vallei zong luidkeels mee  
met haar wereldhits Total eclipse 
of the heart en It’s a Heartache.
‘For your eyes only’, dat in orga-
nisatorische zin stukken beter 
verliep dan vorig jaar, werd afge-
sloten met een daverend, twintig 
minuten durend vuurwerk dat in 
de wijde omgeving te zien was. 
De uittocht van de 18.000 be-
zoekers verliep niet probleem-
loos - op het parkeerterrein liep 
het verkeer hopeloos vast - maar 
daar hadden de duizenden be-
zoekers uit Velsen en omge-
ving die op de fiets waren ge-
komen geen last van. Zij zoch-
ten nog een lokale kroeg op of 
doken moe maar voldaan in bed.  
(verslag: Friso Huizinga, foto’s: 
Michel van Bergen)

Dóen is het motto
Trainingen communicatie 
en persoonlijke groei
Regio - Deze maand bestaat 
Constant Lamp Training & Advies 
in Haarlem vijf jaar. Als NLP-trai-
ner (communicatie) heeft Con-
stant Lamp ervaren wat er ge-
beurt als je daadwerkelijk in be-
weging komt, als je voelt dat je 
‘op slot zit’ of het idee hebt dat er 
‘toch meer moet moet zijn dan’.
De afgelopen jaren hebben Con-
stant Lamp en zijn team succes-
volle trainingen verzorgd bij zo-
wel bedrijven als particulieren. 
,,Steeds weer was het verbluf-
fend om vast te stellen dat men-
sen allemaal, zonder uitzonde-
ring, in staat bleken ongekende 
reserves te ontdekken en aan te 
spreken, waardoor zij de draad 
weer konden oppikken en nu 
sterker en beter zijn dan ooit.’’
Samen met persoonlijk coach en 
communicatietrainer Baukje Uil-

kema van BaLie Training en Coa-
ching is nu een korte en uiterst 
praktische training ontwikkeld. 
Deze is genaamd ‘Dóen is het 
motto, ga op zoek naar dát wat 
je helpt en versterkt.’
Om in het voortraject te kunnen 
helpen, is een aantal informatie-
avonden georganiseerd, waarin 
uitgelegd wordt welke ‘stappen’ 
er nog in een mensenleven ge-
maakt kunnen worden en voor-
al hoe.
Want... hoe zou het zijn om al-
leen eens geïnformeerd te wor-
den over die mogelijkheden en 
te ervaren hoe eenvoudig oplos-
singen soms kunnen zijn? Pak 
die kans.
Kijk op www.constantlamp.com 
en geef u op voor één van de in-
formatieavonden die plaatsvin-
den in Hotel Haarlem-Zuid.

Ontstoppingsbedrijf 
IJmond BV opgericht
IJmuiden - Dankzij een unie-
ke samenwerking tussen twee 
gedreven IJmuidense onderne-
mers heeft recent een compleet 
nieuw bedrijf het levenslicht ge-
zien, namelijk ontstoppingsbe-
drijf IJmond BV aan de Industrie-
weg 49E in het pand van Tol.
De partners in dit nieuwe bedrijf 
zijn Tol & Zn. Installatiebedrijf en 
Timmerfabriek Menger.
Zowel Nando Tol als Tjeerd Men-
ger, die elkaar al vele jaren ken-
nen, vertellen enthousiast over 
de synergie voordelen die dit 
nieuwe concept biedt. Vanuit de 
aansturing van één centraal kan-
toor kan er, in geval van een ca-
lamiteit zeer snel geschakeld 
worden. Moest voorheen altijd 
een derde partner worden in-
geschakeld, wat vaak tot vertra-
ging leidde, kan nu binnen het 
samenwerkingsverband flexibel 
en snel worden opgetreden. Ook 
administratief  biedt het voor de 
opdrachtgever voordelen, daar 
men maar met één partij zaken 
doet. Alle drie de bedrijven doen 
veel werkzaamheden voor een 
aantal woningbouwverenigingen 

binnen de gemeente, maar ook 
particuliere opdrachten worden 
natuurlijk niet geschuwd. Met de 
woningbouwverenigingen zijn 
afspraken gemaakt wat betreft 
service. Gedurende 24 uur per 
dag wordt bij een ernstige si-
tuatie binnen een half uur hulp 
geboden. Het nieuwe ontstop-
pingsbedrijf werkt met de meest 
moderne apparatuur en kan, af-
gezien van ontstoppen, ook ho-
gedruk reiniging, rioleringswerk-
zaamheden, reiniging van drai-
nageleidingen, grond- en straat-
werk en camera-inspectie uit-
voeren. 
Wat dit laatste betreft heeft men 
een geavanceerde camera in ge-
bruik, die het mogelijk maakt om 
bij een verstopping in een lei-
ding exact de plek te lokaliseren 
waarbij zelfs de bochten van de 
leiding en de afstand tot de ver-
stopping worden vastgelegd.  Dit 
voorkomt veel zoek- en graaf-
werk wat natuurlijk een belang-
rijk tijdsvoordeel oplevert. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met: 0255-514139, 06-53871413  
of 06-20060030.
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Iftar, een cultureel etentje voor 
jongeren georganiseerd door 
TJC Branding, in de Dwarsligger, 
Planetenweg 338 in IJmuiden. 
Avond begint om 19.00 uur.s
Informatieavond World Ser-
vants Velsen, De Rank, Kon. Wil-
helminakade IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Praiseavond in de Stadskerk, 
Gijzenveltplantsoen 32 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bambi door Eleonora 
op de repetitiezolder. Aanvang 
20.30 uur. Film ‘De laatste da-
gen van Emma Blank’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaatnl: Verschillende 
locaties: Stad Als Podium 2009. 
20.00 tot 04.00 uur. Toegang 15,-
/17,50.

Zondag 13 september
De Haarlemse feesten: Voor-
dagen, Open Monumentendag, 
De Stad als Podium, Korenlint, 
Jopehfestival en autovrij week-
end. Info: www.haarlem.nl/haar-
lemsefeesten.
Startzondag in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan Santpoort-
Noord. Aanvang 10.00 uur.
Open dag bij Modelbouwver-
eniging het Y van 10.00 tot 16.30 
uur. Vereniging is bereikbaar via 
het Noordzeekanaal bij de ski-
baan afslag r102.
IVN excursie ‘Beleef het 
Strand’ voor kinderen. Van 11.00 
tot 12.30 uur. Vertrek strandop-
gang Parnassia.
Grenzeloze passie in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Polderjam in buurthuis De Ves-
te in Velserbroek. Vanaf 15.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Sponk foyercon-
cert. Aanvang 16.30 uur. Toe-
gang gratis.
Informatieavond World Ser-
vants Velsen, Het Kruispunt, Zon 
Bastion 3 Velserbroek. Aanvang 
19.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaatnl: Kleine zaal: 
Cinematics en Pioneers of Love. 
20.30 uur.

Dinsdag 15 september
 

‘Mo en de grote zwarte vo-
gel’, muziektheater voor 3 tot 7 
jaar in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur.
‘Het landschap als geschie-
denisboek’ (IVN Zuid-Kenne-
merland). Start 18.00 uur van-
af de Spaarndammerdijk bij het 
standbeeld Hansje Brinkers in 
Spaarndam.
Open avond bij BC IJmond, 
sporthal IJmuiden-Oost. Van 
20.00 tot 23.00 uur.
Arie Koomen speelt mee in 

‘Night of Comedy’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 16 september

Kledingbeurs bij basisschool de 
Molenweid, Sluisweid 9 in Vel-
serbroek. 19.30 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘De laatste da-
gen van Emma Blank’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaatnl: Dommelsch 
zaal: Paganfest Tour 2009. Aan-
vang 19.00 uur. Toegang 26,-.

Donderdag 17 september

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Orkater speelt ‘Een 
mond vol zand’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaatnl: Kleine zaal: 
Nikki (Idols) is verplaatst naar 2 
april 2010. 24.00-04.00 uur LOS!. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, gratis 
voor studenten. Café: Bodi Bill. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 10 september

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaatnl: Kleine 
zaal: I.O.S. (afscheidstoer) 21.00 
uur. Toegang 14,-. 24.00-04.00 
uur LOS! met dj Paullie & Co. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Voor 
studenten gratis. Café: Barnaby 
Bright. 22.00 uur. Toegang gra-
tis.

Vrijdag 11 september

Klaverjassen bij Ons Genoe-
gen in de ruimte onder de Pie-
terskerk, Zuiderkruisstraat 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Seizoens opening ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Malick Pathé 
Sow. Aanvang 20.30 uur.
Cd-presentatie ‘Zuidpier’ 
van Bran in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaatnl: Kleine zaal: 
Drive Like Maria. 20.30 uur. Toe-
gang 9,-. Café: After show Drive 
Like Maria. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: 23.00-
04.00 Technovision & Solid 
Grooves presenteert Ben Sims. 
Toegang 15,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 12 september

De Haarlemse feesten: Voor-
dagen, Open Monumentendag, 
De Stad als Podium, Korenlint, 
Jopehfestival en autovrij week-
end. Info: www.haarlem.nl/haar-
lemsefeesten.
Rommelmarkt Kennemerl-
plein IJmuiden, 09.00 tot 16.00 
uur.
Rommelmart in dorpshuis De 
Driehoek, Driehuizerkerkweg 
34a. Van 10.00 tot 14.00 uur.
Gemaal Velserbroek, Oost-
broekerweg in Velsen-Zuid is te 
bezichtigen van 10.00 tot 16.00 
uur tijdens de open monumen-
tendagen.
Jubileumdag Aevum Kozijnen, 
Conradweg 32 Waarderpolder 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Open dag Yogastudio IJmui-
den, Middenhavenstraat IJmui-
den. Van 13.30 tot 17.00 uur.
Optreden Monique Smit om 
17.30 uur op het Vestingplein 
ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan van winkelcentrum Vel-
serbroek.

Wat is
er te 
doen

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.15 uur (rond 11.45 
uur aanwezig zijn).
U kunt genieten van een 3-gan-
gen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-. Op woensdag 
en vrijdag om 12.00 uur open ta-
fel. Er wordt vers gekookt. Kos-
ten 6,-. Aanmelden uiterlijk twee 
dagen van tevoren bij de beheer-
der!
Thema-avond eenmaal in de 
maand op donderdagavond.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 10 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel Vrijdag 18 septem-
ber: uiensoep, sperziebonen, 
aardappelen, fricandeau en vla 
met vruchten met slagroom toe. 
Reserveren maandag 14 sep-
tember tussen 11.00-12.00 uur. 
Kosten 6,-.
Restaurant van 12.00 tot 13.00  
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 6,-. 
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Vrijwilligers voor de felicitatie-
dienst, verzorgen en onderhou-
den van de volière en voor de 
keuken gezocht
Modeshow HA Mode, donder-

dag 17 september. Vanaf 10.00 
uur.
Optreden koor Kassian vrijdag 
2 oktober om 19.30 uur. Toegang 
3,- incl. koffie en iets lekkers.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Diverse clubs gaan weer van 
start. Bridgen, dinsdag 15 sep-
tember 13.30 uur. 
Dagtocht Hart van Brabant. 
O.a. bezoek aan het orgelmu-
seum Hilvarenbeek. Kosten 41,- 
p.p, incl. koffie/gebak, lunch en 
entree museum. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Aan-
melden bij L. v/d Tuin, tel. 023-
5381221 of F. Bruinooge, tel. 06-
21441197.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Raddraaiers zon-
dag 20 september om 14.30 uur. 
Toegang 5,- incl. koffie en een 
drankje. 
Kienen en loterij woensdag 
23 september om 15.00 uur. 
Poffertjes met ijssneeuw 
woensdag 30 september om 
12.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Jan Keizer bij Seaport FM
IJmuiden - In de zesde edi-
tie van One Way Wind gaat het 
in het eerste uur om het goe-
de doel. Auteur Ed Guyt schreef 
het boekje ‘Ik, Adriaan Veerman’. 
Een luchtige roman over het le-
ven van een onbekende Vo-
lendammer. Met de opbrengst 
hoopt Guyt genoeg gelden te 
vergaren om het (hopelijk beslis-
sende) onderzoek naar de kin-
derspierziekte Duchenne (me-
de) te financieren. In het twee-
de deel komt Jan Keizer bij Fred 
Siebelink aan tafel om te pra-
ten over zijn carriere, maar voor-
al het nieuwe album ‘Chords of 
life’. Uiteraard een terugblik op 
de BZN-periode en diverse wer-
ken van dit nieuwe album. One 
Way Wind zal naast vrijdag 11 
september tussen 19.00 en 21.00 

uur ook op zondag 13 septem-
ber  tussen 16.00 en 18.00 uur op 
herhaling te beluisteren zijn. Erik 
Beekman is de presentator. 

Velsen-Zuid - Zaterdag 12 sep-
tember organiseert vereniging 
Paard en Recht een ledendag. 
Dit keer is de locatie VarioHip-
piQue manege De Groene Heu-
vel. Antoine de Bodt bezoekt de-
ze locatie regelmatig vanwege 
zijn lesdagen aldaar. De leden-
dag staat geheel in het teken 
van het rijden van KNHS-dres-
suurproeven. De bijeenkomst 
begint om 16.00 uur. Veterinair 
Karin van Aalten zal een lezing 
geven waarin zij de sleutelpun-
ten bespreekt die de sportpres-
taties van ruiter en paard in de 
ring kunnen verbeteren. Na het 
rijden van de dressuurproef van 
vier combinaties bepalen An-
toine de Bodt en de ruiter sa-
men wat de verbeterpunten zijn. 
Proeven worden op verschillen-
de niveau’s gereden, van B tot en 
met Z. Daarna is een gezamen-
lijke discussie over de methode 
van de Bodt. Om 22.00 uur is de 
afsluitende borrel. Aanmelden 
kan via info@paardenrecht.org. 
De toegang is voor leden van de 
vereniging Paard en Recht gratis. 
Niet-leden betalen 7,50 euro.

VarioHippique

Velsen 
Centraal
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 
11 september starten afwisse-
lend twee programma’s, die de 
gehele week iedere dag uitge-
zonden worden. Komende week 
zijn de fractievoorzitters van de 
PvdA, Velsen Lokaal en de SP 
van de gemeenteraad van Vel-
sen de studiogasten. In het an-
dere programma interviewt eind-
redacteur Jac. Zuurbier de bur-
gemeester van Velsen mr. Peter 
Cammaert.
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PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Peuteropvang in Santpoort-Noord
Stichting Welzijn Velsen start 
in januari 2010 een ‘peuter-
opvang’ bij peuterspeelzaal 
Olleke Bolleke aan de Frans 
Netscherlaan in Santpoort-
Noord.

Peuteropvang wordt tegelijker-
tijd met de peuterspeelzaal aan-
geboden.  De peuterspeelzaal, 
één middag en één ochtend per 
week, wordt bekostigd uit ouder-
bijdragen en subsidie van de ge-
meente. De peuteropvang biedt 
5 ochtenden in de week kinder-
opvang voor peuters. Ouders 
kunnen voor de peuteropvang 
bij de belastingdienst kinderop-
vangtoeslag aanvragen.
SWV wil graag in alle wijken peu-
terspeelzalen blijven aanbieden. 
Omdat in Velsen het aantal peu-
ters daalt en de vraag naar kin-
deropvang toeneemt, start SWV 
deze combinatie van peuter-
speelzaal en peuteropvang. Zo-
dat ook in de toekomst alle kin-
deren in hun eigen wijk naar de 
peuterspeelzaal kunnen gaan!

De combinatie van peuterspeel-
zaal en peuteropvang in de prak-
tijk. Op de peuterspeelzaal ko-
men kinderen vanaf 2 jaar en 3 
maanden. Ouders kiezen uit één 
ochtend (van alle werkdagen) en 
één middag (maandag of don-
derdagmiddag). De openings-
tijden zijn 8.30 tot 12.00 uur en 
13.30 tot  16.00 uur. De peuter-
opvang is er voor kinderen van-
af 2 jaar, alle werkdagen. Ouders 
kunnen kiezen uit 1 tot 5 ochten-
den. De openingstijden zijn van 
7.30 tot 13.00 uur.
Vanaf 1 januari 2010 wordt in 
Santpoort-Noord de peuter-
speelzaal en de peuteropvang 
in gemengde groepen aange-
boden. ’s Morgens vanaf 7.30 
uur  verwelkomt een leidster de 
kinderen van de peuteropvang. 
Om 8.30 uur komt de tweede 
leidster, wanneer ook de kinde-

ren van de peuterspeelzaal wor-
den gebracht. De peuters van de 
peuterspeelzaal worden tussen 
11.45 en 12.00 uur opgehaald.
De kinderen van de peuterop-
vang eten om 12.00 uur samen 
een broodje, voordat ze om 13.00 
uur worden opgehaald.
De peuterspeelzaal is 40 weken 
per jaar open. De peuteropvang 
47 weken: alle weken met uit-
zondering van de week tussen 
kerst en nieuwjaar, en vier we-
ken in de zomervakantie.  
 Wilt u meer weten of uw kind 
aanmelden? Kijk dan op www.
welzijnvelsen.nl voor informatie 
en inschrijfformulieren of bel met 
Stichting Welzijn Velsen, telefoon 
0255 548548 (Mieke Groeneveld 
of Loek Timmer). Wilt u weten of 
u recht heeft op een toeslag voor 
kinderopvang? Kijk hiervoor op 
www.toeslagen.nl.

Activiteiten in de Mel
De Mel • Buurtcentrum De Mel 
organiseert een introductie-
avond voor iedereen die geïn-
teresseerd is in voetreflexologie 
en wil weten wat er in de cursus 
geleerd wordt. Deze introductie-
avond heeft plaats op woens-
dag 23 september om 19.30 uur 
en kost 7,50 euro inclusief koffie/
thee. Na afloop kunt u zich des-
gewenst voor de cursus aanmel-
den die een week later van start 
gaat. Quilten is een handwerk-
techniek waarbij drie lagen tex-
tiel met een doorstiksteek op el-

kaar genaaid worden. Dit kan 
met de hand of machinaal. In de-
ze nieuwe cursus leert u de eer-
ste stappen van het patchwork. 
U begint met een eenvoudig blok 
en later in de cursus kunt u een 
wat moeilijker blok maken. In to-
taal worden zo negen blokken 
gemaakt en worden deze in een 
geheel geschikt tot een klein be-
ginnerquiltje. De cursus start op 
dinsdag 22 september om 10.00 
uur en kost 35 euro voor 6 les-
sen, exclusief materiaal. • Meer 
weten? Bel 0251-210050.

De Driehoek • Zaterdag 12 
september begint Dorpshuis de 
Driehoek het seizoen met een 
open dag. Om 10.00 uur wordt 
aangevangen met een gezellige 
rommelmarkt. De Klavierschip-
pers zorgen voor een muzikale 
noot en tevens zullen diverse ac-
tiviteiten van het dorpshuis ver-
toond worden. Tijdens de open 
dag kan men zich ook inschrij-
ven voor activiteiten of aanmel-
den als vrijwilliger. Om 17.00 uur 
is de open dag ten einde. • Meer 
weten? Bel 0255-520850.

Open dag

De Veste/De Driehoek • Bin-
nenkort start er in buurthuis de 
Veste en buurthuis de Driehoek 
een beginnerscursus Aquarel-
leren. Voor deze cursus hoeft u 
dus geen ervaring te hebben! De 
cursus wordt op donderdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur ge-
geven in buurthuis de Driehoek 
in Driehuis en op donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in 
buurthuis de Veste in het Polder-
huis gegeven. De kosten voor 
deze cursus bedraagt 55 euro 
voor 10 lessen. • Meer weten? 
Bel 023-5388830.

Aquarelleren 
voor beginners

De Brulboei • U leert niet alleen 
de taal maar u krijgt tevens in-
formatie over de Griekse cul-
tuur. Onze docent Petra Mens 
geeft ook les aan de volksuni-
versiteit in Leiden en Lisse. Meer 
info? www.datisgrieksvoormij.
nl Beginners van 13.00-14.30 
uur, gevorderden van 14.45-
16.15 uur. De kosten zijn 70 euro 
voor 15 lessen (excl. lesmateri-
aal). • Meer weten? Bel 0255-
510652.

Griekse les

De Brulboei • Zumba betekent 
‘snel bewegen en lol hebben’ en 
is een echte dance-workout ge-
baseerd op Latijns-Amerikaanse 
muziek en dans: salsa, meren-
gue, reggaeton, cumbia, sam-
ba en calypso. De opzwepende 
muziek in combinatie met aero-
bics staat garant voor een ech-
te fun-les. Zumba is voor ieder-
een goed te volgen, zonder in-
gewikkelde choreografieën, 
waarbij je, zonder dat je er erg 
in hebt, werkt aan je conditie en 
de nodige calorieën verbrandt. 
De lessen worden gegeven op 
woensdagavond van 21.00 tot 
22.00 uur in Buurthuis de Brul-
boei • Meer weten? Bel 0255-
510652.

Zumba

De Spil • Klaverjasclub Klaver-
sientje organiseert ook dit sei-
zoen in buurtcentrum De Spil 
weer koppelkaarttoernooien op 
zondag. Bij aanvang om 10.30 
uur krijgt iedereen eerst een bak 
koffie. Ieder toernooi wordt aan 
het einde van de middag afge-
sloten met een prijsuitreiking. 
Het eerste toernooi wordt ge-
houden op zondag 20 septem-
ber. • Meer weten? Bel 0255-
520332.

Koppelkaarten

De Spil • Vrijdagavond 11 sep-
tember start de pc-club van 
Buurtcentrum de Spil. De leden 
van deze club komen eens per 
twee weken bij elkaar en heb-
ben allemaal een ‘specialiteit’ op 
de computer waarover zij elkaar 
informeren. De club is dus niet 
bedoeld voor beginners, welke 
terecht kunnen bij één van de 
computercursussen. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij voor nieu-
we leden. Deelname kost 35 eu-
ro per jaar. • Meer weten? Bel 
0255-510186.

Pc-club

De Dwarsligger • Iftarmaaltijd 
op 13 september vanaf 19.30 uur. 
Met de Turkse vrouwenwerk-
groep gezamenlijk een warme 
maaltijd te eten. Opgeven voor 
vrijdag 11 september: 0255-
512725.

Iftarmaaltijd

De Mel • Voor het kinderwerk 
in Buurtcentrum de Mel zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers 
voor verschillende activiteiten. 
Voor technieklessen voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar zijn wij 
op zoek naar twee vrijwilligers 
om les te geven. Iedere woens-
dag middag van 16.45 tot 17.15. 
Vindt u het ook belangrijk dat 
kinderen op een leuke speelse 
manier techniek kunnen ont-
dekken meldt u zich dan als 
vrijwilligers aan. Tevens zijn wij 
op zoek naar een vrijwilliger om 
iedere vrijdagmiddag van 15.45 
tot 17.30 uur kookles aan kin-
deren van 8 t/m 12 jaar te ge-
ven. De ene week wordt er ge-
kookt en gezamenlijk met de 
kinderen gegeten, de ande-
re week wordt er wat lekkers 
gebakken. Beide activiteiten 
worden in blokken van 8 les-
sen gegeven m.u.v. de school-
vakanties. Lezen is cool, dit is 
een activiteit voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar die moeite hebben 
met lezen en het fijn vinden om 
gezamenlijk te lezen, ook voor 
deze activiteit zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste vrijwil-
liger op woensdagmiddag van 
13.30 tot 14.30 uur. Wilt u meer 
informatie, dan kunt u bellen 
naar Buurtcentrum de Mel, te-
lefoon 0251-210050 en vragen 
naar Lydia Moreira of e-mailen 
naar lydia@demel.nl. Wij zien 
uit naar uw reactie.

Mel zoekt 
vrijwilligers

De Dwarsligger • Maandag 21 
september is er van 20.15 tot 22.15 
uur een (on)kruidenworkshop. 
Deelnamen kost 7,50 euro per 
persoon. • Meer weten? Bel 
0255-512725.

Kruiden

De Dwarsligger • Donderdag 
24 september van 19.00 tot 21.00 
uur Thais drie-gangenmenu ko-
ken. Bakabana, rijst, Thaise kip 
en twee soorten groenten. Kos-
ten: 10,00 euro. • Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Thais koken

De Dwarsligger - Op 10 okto-
ber van 9.00 tot 12.30 uur. Huur  
tafel 3,50 per stuk. Opgeven voor 
huren vanaf 5 oktober 9.00 uur.  
• Meer weten? 0255-522782. 

Rommelmarkt

De Koe • Voor de zomervakantie 
hadden we al enkele try outs. Nu is 
er voortaan elke eerste donderdag 
van de maand een AD(H)Dcafé in 
de Koe in Velserbroek. Wij hopen 
veel jongeren te kunnen ontmoe-
ten in het AD(H)Dcafé. De en-
tree is gratis. • Meer weten? Bel 
023-5491817.

AD(H)Dcafé
De Veste • In buurthuis de Veste 
in Velserbroek is de cursus Rum-
mikub weer van start gegaan. 
Iedere dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur kunt u het spel 
met andere volwassenen spe-
len. De kosten bedragen 7 euro 
per maand. • Meer weten? Bel 
023-5388830.

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

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

Rode Kruis Velsen 
trakteert bootgasten
IJmuiden - Vorige week 
woensdagavond lag MS Hen-
ri Dunant van het Rode Kruis 
aan de loswal, met aan boord 
120 vrijwilligers en gasten 
uit de IJsseldelta. En zoals 
dat gebruikelijk is bij het Ro-
de Kruis, was de ‘thuisafde-
ling’ in Velsen die avond gast-
heer. Zij regelden aan boord 
een optreden van duo Jack 
Aland en zorgden voor lekke-
re hapjes voor alle meevaren-
den van de cruise.

Het organiseren van vakanties 
voor ouderen en zieken is ook 
onderdeel van het Rode Kruis-
werk. In Velsen bezoeken Gré 
Broek en Marijke Schut de men-
sen die graag met het Rode Kruis 
meegaan op vakantie. Dat is nog 
niet zo gemakkelijk, want het 
aantal plaatsen is beperkt. Dus 
moet er goed bekeken worden 
wie die vakantie het hardst no-
dig hebben. ,,Er zijn diverse va-
kantiemogelijkheden en doel-
groepen, ook voor jong gehandi-
capten. En we nemen ook regel-
matig  echtparen mee, waarvan 
een van de partners in verpleeg-
huis woont, zodat ze toch samen 
op vakantie kunnen. De reacties 
die we terugkrijgen zijn altijd ge-

weldig,’’ zegt Gré.
De afdeling IJsseldelta van het 
Rode Kruis bestaat dit jaar 100 
jaar, dus was er vorige week een 
speciale cruise voor gasten uit 
dit gebied. Meestal komen de 
gasten namelijk uit het hele land. 
De sfeer aan boord was woens-
dagavond fantastisch. De mu-
ziek van Jack Aland sloeg aan 
en ook de hapjes van de afde-
ling Velsen vielen in de smaak. 
Leuk was dat aan boord ook en-
kele dames in klederdracht wa-
ren (zie foto). Mevrouw Geer-
tje Klein-Bont uit de omgeving 
Staphorst draagt nog dagelijks 
de klederdracht. Zij ging met 
haar man Klaas op stap. De heer 
en mevrouw Koerhuis komen uit 
Hasselt. Meneer genoot zeer van 
de gezelligheid aan boord en van 
het heerlijke eten. En in IJmuiden 
werd natuurlijk vis gegeten. De 
cruise ging deze keer vanaf De-
venter en passeerde onder meer 
Wijk bij Duurstede, Medemblik 
en natuurlijk IJmuiden. 
Wie ook wel eens met het Rode 
Kruis mee op vakantie zou wil-
len, hoeft geen lid van het Rode 
Kruis te zijn en kan contact op-
nemen met het Rode Kruis Vel-
sen. Zie ook www.rodekruisvel-
sen.nl. (Karin Dekkers)

Solidariteits-
gebouw moet 
lokalen afstaan
IJmuiden – Het Solidariteitsge-
bouw moet twee lokalen afstaan 
aan buurman het Tender Colle-
ge, zo heeft de gemeenteraad 
vorige week donderdag tijdens 
het Raadsplein besloten.
Sinds 2002 is in een voormali-
ge school aan de Eenhoornstraat 
het Solidariteitsgebouw geves-
tigd. Dit biedt ruimte aan zes or-
ganisaties, die zich met ontwik-
kelingsamenwerking en mon-
diale bewustwording bezighou-
den. Ook worden er spullen in-
gezameld voor hergebruik, voor 
transport en voor de verkoop van 
de maandelijkse oude spullen 
markt. Met de opbrengst hiervan 
worden diverse projecten in ont-
wikkelingslanden ondersteund.
Het Tender College komt ruimte 
tekort. De school wil twee loka-
len inrichten en een deel van het 
plein inrichten als tuin, waar de 
leerlingen van de afdeling groen 
aan de slag kunnen. De school 
heeft hiervoor subsidie toege-
zegd gekregen, mits het één en 
ander voor 1 januari 2010 gerea-
liseerd is. De lokalen worden per 
1 december 2009 beschikbaar 
gesteld aan de school.
Een alternatief dat mensen van 
het Solidariteitsgebouw aan-
droegen, was niet haalbaar. Een 
voorstel om de groenstrook ach-
ter de school in te richten als tuin 
is niet levensvatbaar: dan moet 
het bestemmingsplan gewijzigd 
worden en dit kan jaren duren. 
Het is niet duidelijk welke van de 
zes organisaties de dupe gaan 
worden van dit raadsbesluit.
Divers raadsleden gaven aan 
veel waardering te hebben voor 
het werk dat de groepen verzet-
ten, maar dat het belang van de 
leerlingen van het Tender Colle-
ge voorop staat.
De organisaties mogen tot 1 de-
cember 2010 in het pand blijven, 
in afwachting van het besluit 
van de gemeenteraad welke rol 
zij gaan spelen met betrekking 
tot mondiale bewustwording en 
ontwikkelingssamenwerking. 
Ook wordt dan het financiële as-
pect bekeken en het gebruik van 
het pand in de toekomst. De ge-
bruikers van het Solidariteitsge-
bouw waren behoorlijk teleur-
gesteld, maar zij verwijten het 
Tender College niets. Mevrouw 
Poen, directeur van de school: 
,,Ik ben blij met de toezegging 
van de twee lokalen, maar ik 
heb nooit gewild dat wij tegen-
over elkaar kwamen te staan. Ik 
wil snel om tafel samen met de 
vrijwilligers, om te bespreken of 
we samen een oplossing kunnen 
bedenken.’’ (Carla Zwart)
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IJmuiden - Dinsdag 15 sep-
tember komt Grandmother Way-
nonah naar Aditi, Rijpstraat 1a, 
IJmuiden. Tegenwoordig is haar 
naam Nupah Makah L. Cota Haar 
naamverandering komt voort uit 
haar Native American culture, 
waar mensen als ze in een ande-
re fase van hun leven zijn geko-
men ook hun naam kunnen ver-
anderen, soms wel zes keer in 
een leven.
Bij Aditi komt ze haar wijsheid 
weer delen dit keer over kleur en 
harmonie  Hoe kleuren ons be-
invloeden. Waarom hebben we 
kleur nodig in ons huis en le-
ven? Kan kleur onze stemming 
en energieveld veranderen? Leer 
hoe je kleur op de beste ma-
nier in je leven kunt gebruiken, 
en leer waarom je van sommi-

Grandmother 
Waynonaha bij Aditi

ge kleuren houdt en van ande-
re juist niet. Hoe kun je harmonie 
in je huis brengen door de kleur 
te veranderen? Vind je eigen 
kleur en zet hem op een kaart. 
Leer de betekenis van elke kleur 
en betrek die op je eigen leven. 
Je kunt je hele visie op het leven 
veranderen als je je zes zintuigen 
gebruikt. Er zal gewerkt worden 
met gekleurd papier en linten en 
gekleurde voorwerpen.
Om 20.00 uur zal de avond be-
ginnen. Opgeven kan per tele-
foon 0255-512391 of per e-mail: 
wish1well@quicknet.nl. Wie 
het volledige programma van 
Grandmother  Nupah Makah L. 
Cota wil ontvangen kan dat mai-
len naar voorgaand mailadres 
met als onderwerp ‘programma 
2009’. 
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Sportdag bij Het Anker 
Velserbroek - Stuiteren dat het een lieve lust was, rennen, springen, 
en touwtrekken: de sportdag 2009 van GBS Het Anker was weer een 
geslaagde dag. De kinderen vermaakten zich opperbest met de di-
verse onderdelen en dankzij hun sportieve gedrag en uitstekende 
hulp van ouders en andere familieleden was het een gezellige dag. 
Zelfs het spatje regen aan het eind van de dag mocht de pret niet 
drukken.

RiCa’s Toys sponsor 
van VSV F1
Velserbroek - De mannen van VSV F1 hebben afgelopen zaterdag 
een nieuw wedstrijd tenue ontvangen van RiCa’s Toys. Na de team-
foto stond de derby tegen SVIJ F1 op het programma. Gesteund door 
het 5-koppige promotieteam van RiCa’s Toys won VSV F1 de wed-
strijd met 14-1. Het team van RiCa’s Toys wenst VSV F1 veel succes 
toe in de competitie.

Hofgeest mini- en 
driekwarttoernooi
Velserbroek - Zaterdag ston-
den op het tennispark Hofgeest 
in Velserbroek, 40 jonge tennis-
sers in de leeftijd van 5 tot en 
met 10 jaar  enthousiast warm 
te draaien tijdens een gezamen-
lijke warming up, geleid door 
Monique van der Voort trainster 
van tennisschool TOV.  De sfeer 
kwam er snel goed in.
Tom en Jerry toernooien zijn er 
om kinderen plezier te laten er-
varen in de tennissport. De Hof-
geest doet er dan alles aan om 

deze ervaring positief te laten 
zijn. Aan de lachende gezich-
ten en de complimenten te ho-
ren, is dat geslaagd. Wat was 
het leuk om die jonge kinde-
ren al spannende rally’s te zien 
spelen, wat leren ze snel tel-
len en wat een talenten zijn er 
al zo jong.  Maar bovenal wat 
vinden ze het leuk. Naast tennis 
was er nog veel meer te doen op 
het park. De Rabobank trakteer-
de de kinderen op mooie sport-
tasjes met een leuke, lekkere in-

houd. Kinderen liepen met nat-
te shirts door het snoephappen, 
mooie gekleurde koppies door 
de schminck, ze raadden hoe-
veel tennisballen er in een ton 
zaten, zochten naar letters over 
het hele park om een woord te 
vormen, gooiden de blikken om, 
hadden prijs bij de grabbelton 
en nog veel meer. Ook zin gekre-
gen in zo’n gezellig Tom en Jerry 
toernooi? Op de KNLTB site vind 
je er nog een aantal in de regio 
die gaan komen.

Startzondag
in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zondag 
13 september is de startzondag 
van de protestantse kerk, Burg. 
Enschedélaan 67 in Santpoort-
Noord. De startzondag begint 
met een kerkdienst, waarin ds. 
H.E.G. Reefhuis voorgaat. De-
ze dienst begint om 10.00 uur. 
Om 11.00 uur wordt koffie ge-
serveerd in het ontmoetingscen-
trum naast de Dorpskerk. Hier 
zullen diverse commissies van 
de kerk kort vertellen wat ze in 
het nieuwe seizoen gaan doen. 
De ochtend zal rond 12.00 uur 
worden afgesloten. 

6e Polderjam 
in Velserbroek 
Velserbroek - Iedere muzikant 
of belangstellende uit de Velser-
broek en omstreken heeft zon-
dag 13 september  weer een gel-
dige reden om in het buurthuis 
de Veste (café het Polderhuis) te
zitten. Deze zondag staat de 
kantine van het Polderhuis van-
af 15.30 uur weer in het teken 
van de jamsessies. Op het podi-
um staat klaar een backline met 
twee gitaarversterkers, een bas-
versterker, een drumstel en een 
zangmicrofoon. De jamsessie 
duurt tot 18.30 uur. Opgeven kan 
via www.buurthuis-de-veste.nl, 
telefonisch 023-5388830 of via 
Tim Kors 06-49944923.
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MoBike in Sanpoort-Zuid biedt:
Proefrijden op de E-bike
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
19 en 26 september biedt MoBike 
in Santpoort-Zuid geïnteresseer-
den de kans kennis te maken 
met een elektrische fiets. Tijdens 
deze dagen wordt er uitleg ge-
geven over de verschillende mo-
dellen en krijgt men de mogelijk-
heid om vrijblijvend en onder be-
geleiding met de E-bike de om-
geving van Santpoort/Bloemen-
daal te verkennen. De rit begint 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
152 in Santpoort-Zuid.
Overweegt u een E-bike aan te 

schaffen, dan kunt u eerst gratis 
kennismaken. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar; 
aanmelding is dus wel noodza-
kelijk. Dit kan telefonisch op 023-
5327775 of mail naar ebike@mo-
bike.nl.
Voor mensen die niet in staat 
zijn om naar de winkel te komen, 
biedt MoBike service aan huis. 
MoBike werkt samen met het 
Servicepaspoort. Leden profite-
ren van een kortingsregeling. In-
formatie bij MoBike of bel 023–
898440.

Kat op grote hoogte
Velserbroek - Dat een kat altijd op zijn pootjes terecht komt, is in dit 
geval te danken aan brandweer Velsen. De een jaar oude kat Sam zat 
al de halve dag op het dak van zijn huis aan het Nieuweland, maar 
durfde niet meer naar beneden. Dus kwamen de brandweer en de 
dierenambulance er samen met zijn baasje Janneke aan te pas om 
de kat uit zijn benarde situatie te helpen. (foto: Reinder Weidijk)

Eerste Grand Prix 
Jeugd-Schaaktoernooi
Velserbroek - Op zondag 20 
september organiseert SC Sant-
poort het eerste Grand Prix 
schaaktoernooi van het seizoen 
tot 19 jaar bij Soli Muziekcentrum 
in Santpoort-Noord. Er wordt ge-
speeld in 7 ronden in een groep 
van 8 spelers van ongeveer gelij-
ke sterkte, voor elke groep zijn er 
maar liefst 3 prijzen!
Het speeltempo is 20 min p.p.p.p. 
de uitslagen tellen mee voor de 
KNSB jeugdrating. Inschrijfkos-
ten zijn 4,00 per persoon met een 
max. van 144 deelnemers!
De start van de eerste ronde is 
om 11.30 uur, de prijs uitreiking 
is ongeveer om 17.00 uur.
Inschrijven kan nog per mail 
r.looijer@quicknet.nl of via de 
site van SC Santpoort www.
schaakclubsantpoort.nl graag 

bijtijds opgeven uiterlijk voor 16 
september.
In de Kroongroep zijn Peter de 
Roode en Ilias van der Lende 
nog ongeslagen, Marijn de Roo-
de leverde zijn eerste halfje in hij 
speelde remise tegen Wim Gra-
vemaker. Dezelfde Wim Gravma-
ker gaat bij groep 1 met 2,5 uit 
3 aan de leiding. Opvallend was 
hier dat Leo Kruisselbrink zijn 
eerste punt scoorde tegen Nico 
Schumacher. In de vrijdag jeugd/
senioren groep zijn Erin Lucas-
sen en Wim Laurens Gravemaker 
nog ongeslagen. Opvallend was 
hier dat Dave Looijer met zwart 
won van Bas Haver. Dave,Robin 
en Cherl Looyer staan met 2 uit 3 
gebroederlijk naast elkaar. Voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl
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Bingo- en
loterij avond
IJmuiden - Zaterdag 12 sep-
tember houdt speeltuin De Vei-
lige Haven een bingo- en loterij-
avond. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Er zijn weer leu-
ke prijzen te winnen. Wie woon-
achtig is in ijmuiden en geen 
vervoer heeft kan contact opne-
men met telefoonnummer 0255-
527010 of 0255-518077. De op-
brengst is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen voor de jeugdige bezoekers 
van de speeltuin.

Om te zingen 
naar de kerk
IJmuiden - Op zaterdag 12 sep-
tember is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40 in IJmuiden. Er wor-
den prachtige liederen uit allerlei 
bundels gezongen. Jan Schot-
vanger praat de liederen aan el-
kaar en leidt tevens de samen-
zang. Ary Rijke, de vaste organist 
voor deze avonden, bespeelt het 
orgel. De avond begint om 19.30 
uur en de kerk is om 19.00 uur 
open. Iedereen is hartelijk wel-
kom.

DCIJ-nieuws
Van der Steen lanceert 
Russische speelstijl
IJmuiden - Om in de onderlinge 
competitie optimaal aan de start 
te komen zijn enkele dammers 
van DCIJ deze zomer zelfs over 
de grens gegaan om hun kennis 
op te frissen.
Cees van der Steen een door-
gewinterde dammer toog naar 
Rusland om zich aldaar te meten 
met de toppers van dat land. Zijn 
resultaten daar waren niet be-
paald imponerend maar hij heeft  
veel opgestoken van zijn verblijf 
in het grote damland. Tegen Jac-
qeline Schouten ging hij in op 
een theoretische variant die hem 
wel voordeel bracht maar niet de 
winst. Schouten slaagde erin om 
het agressieve spel in te dam-
men en speelde keurig remise.
Ook Stijn Tuytel zocht zijn heil in 
verre oorden maar nog vermoeid 
van het reizen moest hij in Cees 
Pippel zijn meerdere erkennen. 
Berrie Bottelier, een van de aan-
stormende talenten bij DCIJ, on-
derscheidt zich meer en meer. 
Dana van der Wiele was niet bij 
machte Bottelier van de winst te 
houden. Jurrien Fischer kan veel 
beter dan hij liet zien in zijn par-
tij tegen Nicole Schouten. Nu 
verloor de even te nonchalant 
spelende Fischer vrij snel van 
Schouten. Voor een opmerkelij-
ke uitslag zorgde Marcel Doorn-

bosch. Eerste tiental speler Fe-
roz Amirkhan kreeg geen vat op 
Doornbosch. Na een fraaie partij 
werden de punten gedeeld. Har-
rie van der Vossen maakte een 
misrekening waar Jesse Bos op 
gepaste wijze reageerde. Hij ruï-
neerde met een niet al te moeilij-
ke combinatie de stand van Van 
der Vossen.
Conall Sleutel werd gedurende 
bijna de gehele partij tegen Jack 
van Buuren in het defensief ge-
drongen. Toch miste hij een op-
gelegde kans om het tij te keren. 
Hierna was hij kansloos. Rick 
Hartman speelde een goede par-
tij en liet leeftijdgenoot Vince van 
der Wiele geen enkele kans op 
een goed resultaat. Na een afwe-
zigheid van enkele jaren is Joop 
Wind weer van de partij. Met lis-
tig verdedigen kreeg Martin van 
Dijk geen vat op het spel. Wind 
miste in het gevorderde midden-
spel zelfs een opgelegde winst. 
Piet Kok zag luchtkastelen tegen 
Mike Koopmanschap en leverde 
pardoes een schijf in. Voor Koop-
manschap voldoende om afgete-
kend te winnen. 
Peter Pippel en Jan Maarten 
Koorn tekenden voor een pun-
tendeling. Jan Apeldoorn ten-
slotte won, na hevig verzet, ver-
diend van Stella van Buuren.  

Klaverjassen
IJmuiden - Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen start vrij-
dag 11 september weer met de 
onderlinge competitie voor kop-
pels. De competitie loopt over 
18 rondes die om de twee we-
ken plaatsvinden. Daarnaast is 
er nog een slotavond, waarop 
de uiteindelijke winnaars wor-
den bekendgemaakt en ieder-
een een prijs mee naar huis 
neemt. De entree bedraagt 2 eu-
ro per persoon, ofwel 4 euro per 
koppel per avond. Tevens wor-
den er loten verkocht. De loten 
worden per plankje van vijf num-
mers verkocht; kosten per plank-
je 0,50 euro. De ruimte, waarin 
wordt gekaart bevindt zich on-
der de Pieterskerk aan de Zui-
derkruisstraat. De zaalingang is 
aan de Mercuriusstraat (de wit-
te deuren). In het gebouw mag 
niet worden gerookt. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur. De 
zaal is open om 19.30 uur. Aan-
melden kan via Peter Maasland, 
telefoon 0255-531570.

Praiseavond 
in de Stadskerk
IJmuiden - Zaterdag 12 sep-
tember wordt in de Stadskerk 
aan het Gijzenveltplantsoen 32,  
hoek Dolfijnstraat in IJmuiden 
een Praiseavond georganiseerd 
door drie kerken. De avond 
duurt van 19.30 (zaal open om 
19.15 uur) tot 21.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

Geslaagde mataanvallen 
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Veel jeugdspe-
lers bij Kijk Uit hadden afgelo-
pen donderdag duidelijk voor de 
scherpst mogelijke speelwijze 
gekozen. Want al na een kwar-
tier spelen waren er drie partijen 
met een mat door de witte da-
me beslist.
Thomas Otte had de eer om als 
eerste de punten in ontvangst te 
mogen nemen. Een herdersmat 
bracht een snel einde aan de il-
lusies op het schaakbord van 
Lars Boesmans. Marco Wellin-
ga haalde zijn ‘turboschaak’ uit 
de kast. In een hoog tempo haal-
de hij de winst tegen Levi Den-
neboom.
De derde partij was een verras-
sing, Quinten Otte versloeg sub-
topper Menno Jaspers. In een 
partij waar Quinten licht voor-
deel had, ging hij met zijn stuk-
ken richting de koning van Men-
no. Terwijl Menno met zijn stuk-
ken op de damevleugel ver-
dwaalde, sloeg Quinten doeltref-
fend toe.
Barry Broek, de laatste weken 
wat afgeleden op de ranglijst, 
moest spelen tegen Giveny Ot-
te (foto). Barry liet zijn gepromo-
veerde pionnen het werk doen 
en behaalde de voor hem brood-
nodige winst.
Armando Noordzij speelde een 
goede partij tegen Guido de 

Waal. Met zijn paard hield hij 
Guido op de damevleugel goed 
onder controle, totdat hij zijn ei-
gen vluchtweg voor het edele 
dier met een pion blokkeerde. 
Guido rook zijn kans en kwam 
dreigend met zijn toren in de 
stelling. Armando begon fout-
jes te maken en verloor alsnog 
de partij.
Koen van de Velde en Boy Wu 
hielden elkaar lang in evenwicht. 
Boy had als eerste de kans om 
het evenwicht te doorbreken met 
damewinst, daarna kreeg Koen 
dezelfde kans.
Maar beide spelers zagen het 
over het hoofd. Een niet zo ge-
lukkige manoeuvre leidde het 
verlies van Boy in. Een venijni-
ge paardvork op koning en toren 
beroofde hem van zijn materiaal 
en Boy stond met lege handen. 
De langste partij van de avond 
ging tussen Ben Eppink en Job 
Elsendoorn. Ben had materiaal-
winst maar in plaats van zijn an-
dere stukken te ontwikkelen, wil-
de hij alles met zijn dame afwik-
kelen. 
Wonderlijk genoeg lukte dat, tot-
dat Ben per abuis zijn toren weg-
gaf. Daarna haalde Ben zijn an-
dere stukken erbij en speelde hij 
naar een knappe overwinning.
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Dertig jaar Pino/de Blauwe Oester

Jubileum voor 
kinderdagverblijf
IJmuiden – In 1979 startte de 
Stichting Kinderopvang Velsen in 
de voormalige Emmaschool aan 
de Beukenstraat het kinderdag-
verblijf Pino. Dertig jaar geleden, 
de kinderen die er toen kwamen 
hebben waarschijnlijk zelf al kin-
deren. 
Na de overname van SKON Kin-
deropvang ging het de Blauwe 
Oester heten. Vrijdag was er een 
feest, om het jubileum te vieren. 
Herinneringen werden opge-
haald en voor de kinderen was 
er van alles te doen. Marty Brus-
see werkt er al negentien jaar als 
groepleidster en zag door de ja-
ren heen veel veranderen. De or-
ganisatie werd groter en profes-
sioneler. Er werd steeds meer 
aan deskundigheidsbevorde-
ring gedaan, er wordt ergono-
misch en milieubewust gewerkt. 
Het werk is beter georganiseerd, 
alles gaat volgens het pedago-
gisch beleidsplan. Vroeger ging 

het wat meer vanuit de losse 
pols. ,,Voor de groepsleiding zijn 
er daardoor wel meer taken bij-
gekomen, maar het is ook duide-
lijker en overzichtelijker gewor-
den’’, vertelt Marty. 
,,Maar de kinderen blijven altijd 
op de eerste plaats komen. Als 
ik een tafel moet soppen en er 
huilt een kind, dan laat ik die ta-
fel de tafel en bekommer me om 
het kind.’’ Het werken met kinde-
ren bleef al die jaren leuk, al ziet 
Marty wel verschil: ,,Als vroeger 
een kind viel, dan troostte je het, 
gaf het een knuffel en dan moest 
het over zijn. Nu praten we meer 
met het kind. Vragen hoe het 
kwam dat ze viel en hoe het er 
nu mee is. Kinderen leren zich zo 
al op jonge leeftijd te uiten, dat 
is alleen maar positief.’’ Ze be-
sluit: ,,Hier wordt toch een beetje 
de basis gelegd. Je wilt dat ze la-
ter op een leuke tijd terugkijken.’’ 
(Carla Zwart)
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Full Speed Dart-nieuws
Velsen-Zuid - Vorige week 
dinsdag was het dan weer zover, 
de start van het nieuwe seizoen. 
De beheerders van het club-
huis hadden het druk gehad tij-
dens de vakantie want zij heb-
ben het gehele clubhuis van bin-
nen in nieuwe kleuren gestoken. 
Het ziet er nog gezelliger uit dan 
voorheen. 
Ondanks dat er nog wat leden 
op vakantie waren was het met 
een opkomst van 25 leden ge-
zellig druk. Dat er tijdens de va-
kantie weinig naar de pijlen was 
gegrepen werd duidelijk in de 
lengte van de partijen die er ge-
speeld werden. Hieronder enkele 
wedstrijden die ondergetekende 
gezien heeft.
John Roskam kreeg meteen een 
pittige tegenstander namelijk Al-
bert Mol. In dit bestuursonder-
onsje had John het zwaar te-
gen de clubkampioen van vorig 
seizoen en ging dan ook punt-
loos naar huis. Martin de Vreugd 
mocht het opnemen tegen Den-
nis Verzijlberg, in een spannende 
partij wisten beide spelers er een 
gelijk spel van te maken. Nieuw-

komer Cees Oldenburg wist het 
Arend van Vierzen in eerste in-
stantie aardig moeilijk te ma-
ken maar nadat Arend begon te 
zweten en dus op stoom kwam 
moest Cees het met een punt-
je doen, de rest was voor Arend. 
Maurice Iskes moest zijn meer-
dere erkennen in Sander Roos 
en ging puntloos naar huis. Ro-
nald Pomp wist op zijn beurt Da-
vid Bakker puntloos te houden.
Ook darten bij Full Speed? Kom 
gerust eens langs op de dins-
dagavond. Neem je darts mee 
want je mag twee keer gratis 
mee spelen. Heb je nog geen pij-
len geen probleem die kunne zij 
je lenen. Er wordt een minimum 
leeftijd van 16 jaar gehanteerd 
en een maximum leeftijd kennen 
zij niet.
Het clubhuis de Voltreffer is ge-
opend vanaf 19.30 uur en gele-
gen aan de Tolsduinerlaan in Vel-
sen Zuid achter het Clubhuis van 
voetbal vereniging IJmuiden. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Mark van Loon, telefoon 
0255-534876 E-mail adres full-
speeddarts@quicknet.nl.
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Open avonden 
bij BC IJmond
IJmuiden – Badmintonclub 
IJmond kan nog nieuwe leden 
gebruiken. Daarom worden op 
dinsdag 15 en donderdag 17 
september twee open avonden 
georganiseerd. 
Op deze avonden kan men ken-
nismaken met het badminton-
nen bij deze gezellige vereniging, 
waar zowel recreanten als com-
petitiespelers actief zijn. Bent u 

na de introductie enthousiast 
en wilt u lid worden dan kunt u 
profiteren van de speciale actie 
waarbij u gratis een mooi bad-
mintonracket krijgt. BC IJmond 
speelt op dinsdag- en donder-
dagavond van 20.00 uur tot 23.00 
uur in sporthal IJmuiden-Oost. 
Voor meer informatie: 0251-
205803 of kijk op www.bc-
ijmond.nl. 

Valse start voor VSV
Velserbroek - Vooraf waren de 
verwachtingen hooggespannen. 
VSV had een zeer behoorlijke 
oefencampagne achter de rug 
met daarin redelijk tot goede re-
sultaten.
Maar zoals de kenners al waar-
schuwden: De competitie is an-
dere koek. Dat bleek ook nu 
weer een waarheid als een koe 
te zijn. VSV startte zeer agres-
sief. De tegenstanders werden 
voortdurend opgejaagd en vast-
gezet op eigen helft. Helaas was 
de scheidsrechter van dienst niet 
erg meewerkend. Steeds werden 
de VSV-ers om onbegrijpelijke 
redenen teruggefloten. 
Toch kreeg VSV een uitgele-
zen mogelijkheid, maar helaas 
wachtte Pascal Maat te lang met 
schieten. In twee situaties daar-
na maakte de VSV defensie twee 
enorme blunders. Liep de eerste 
misser nog goed af door corrige-
rend werk van Ron Wilmink en 
Matthé de Vent.
De tweede flater leverde de eer-
ste tegentreffer van dit seizoen 
op (0-1).
Kort daarop werd een harde 
overtreding op El Kadousi niet 
bestraft en maakte Bob Schol in 
de actie daaropvolgend een veel 
te harde tackle die hem en ro-
de kaart opleverde. VSV dus ver-
der met tien man tegen een in-
zakkende opponent die plots zijn 
kansen begon te ruiken.

De rust brak aan met 0-1. Na de 
rust bleef VSV de betere ploeg 
maar echte kansen leverde dit 
niet op. HSV kwam zelfs op 0-
2 na een zeer makkelijk gege-
ven strafschop. Doelman de Vent 
keerde het schot in eerste in-
stantie maar in de rebound was 
hij kansloos. Tekenend was dat 
geen enkele VSV verdediger re-
ageerde op de terugspringende 
bal maar dat er liefst drie aan-
vallers er als de pinken bij waren 
om in tweede instantie te scoren. 
Al binnen de minuut was het 1-
2. Een fraaie combinatie bereikte 
uiteindelijk Pascal Maat die zeer 
beheerst de 1-2 binnenschoot.
Weer vijf minuten daarna werd 
het zelfs 2-2. Roel Pitstra zette 
goed door en weer Pascal Maat 
knalde de 2-2 binnen. Met tien 
man ging VSV zelfs nog voor de 
winst. 
Maar wederom faalde de defen-
sie en werd de derde tegengoal 
weggegeven 2-3. Hierna werd 
nog van alles geprobeerd maar 
de gelijkmaker wilde niet meer 
vallen.
Concluderend kan je zeggen dat 
de rode kaart van Bob Schol van 
grote invloed was op het eindre-
sultaat en dat de normaliter soli-
de verdediging een zeer onzeke-
re indruk maakte. 
Gelukkig zijn er nog eenentwin-
tig wedstrijden om deze misser 
goed te maken.

SVIJ 
start met 
overwinning
IJmuiden - Afgelopen zon-
dag stond de eerste wedstrijd 
van de competitie voor SVIJ op 
het programma. Na het afsluiten 
van een redelijk tot goed verlo-
pen voorbereidingsprogramma, 
moest men aantreden tegen een 
‘gerenoveerd’ de Brug uit Haar-
lem. Het verleden tussen deze 
verenigingen leverde altijd zeer 
veel goals op en ook nu bleken 
er maarliefst vijf goals aan te pas 
te moeten komen voordat er een 
winnaar kon worden aangewe-
zen. Uiteindelijk trok SVIJ terecht 
de 2-3 overwinning naar zich toe, 
mede door het feit dat men bij de 
derde achtereenvolgende voor-
sprong deze niet meer uit han-
den gaf. Een leuk pikant detail 
is dat de 0-1 en de 1-2 op naam 
kwamen van de gebroeders en 
nieuwkomers van der Lugt en 
dat de beslissende goal van de 
schoen van oer-SVIJ-er Jeffrey 
van der Hagen kwam. De eer-
ste drie punten zijn dus binnen, 
ondanks dat we niet geheel on-
geschonden uit de ietwat harde 
wedstrijd zijn gekomen, die on-
der leiding stond van een ‘war-
rige’ scheidsrechter. Aankomen-
de zondag wacht Olympia Haar-
lem, de ploeg waar vorig jaar, 
twee maal terecht van werd ver-
loren en die net als vorig seizoen 
als één van de titelkandidaten 
wordt bestempeld. Olympia ver-
speelde vorig weekend een 2-0 
voorsprong en zag United Davo 
10 minuten voor tijd nog langzij 
komen. Ongetwijfeld zal de eer-
ste thuiswedstrijd weer veel ge-
zonde spanning met zich mee-
nemen omdat de selectie van 
Peter Barzilay zich natuurlijk wel 
wil profileren voor eigen publiek. 
Aanvang 14.00 uur op Sport-
park Zeewijk, entree uiteraard 
gratis. Om 11.00 uur speelt ook 
het tweede van SVIJ haar eerste 
thuiswedstrijd en wel tegen het 
tweede van Olympia Haarlem. 
Afgelopen zondag verloor dit 
elftal na een goede eerste part 
met een schitterende vrije trap 
van Tarik Safik, uiteindelijk toch 
kansloos bij DSS met 4-1. Kort-
om het wordt een ‘heet’ week-
endje Olympia voor SVIJ

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 12 september

JSv Hoek-odin’59 (hoofdklasse b)  - 14.30
Castricum-Kennemerland (2a)   - 14.30
bol-IJmuiden (3a)    - 14.30
medemblik-Jong Hercules (3a)   - 14.30
eDo (4a)-olympia Haarlem   - 14.00
velsen (4a)       vrij
vvH/velserbroek (5b)-Nieuwendam  - 14.30
Schoten (5b)-taba    - 14.00
Dem (5b)-DWv    - 15.00

   

aDo’20 (hoofdklasse a)-omniworld  - 14.00
aFC’34-De Kennemers (1a)   - 14.00
vitesse’22-Stormvogels (2a)   - 14.00
eDo (2a)-Kolping boys    - 14.00
Hellas Sport-Dem (2a)    - 14.00
velsen (2a)-Zilvermeeuwen   - 14.00
Purmerend-vSv (3b)    - 14.00
HSv-DSS (3b)     - 14.00
onze Gezellen (3b)-ZtS   - 14.00
DSK-FC velsenoord (4D)   - 14.00
Schoten (4D)-rCH    - 14.00
SvIJ (4D)-olympia Haarlem   - 14.00

zondag 13 september

Zin om te volleyballen?
Driehuis - De zomervakantie 
is weer voorbij en dat betekent 
dat er weer wordt gevolleybald 
bij RKGV Velsen! Om de teams 
te versterken is de vereniging dit 
seizoen op zoek naar nieuwe le-
den. Dames en heren in elke 
leeftijdscategorie zijn van har-
te welkom om eens een kijkje te 
komen nemen of een proefpar-
tijtje mee te spelen. Elke woens-
dagavond (behalve in de school-

vakanties) wordt er in de Water-
loozaal in Driehuis van 21.00 tot 
22.30 uur gemengd gespeeld op 
recreatief niveau. Daarnaast or-
ganiseert RKGV Velsen een keer 
per jaar een eigen volleybaltoer-
nooi. Wie zin heeft om deze leuke 
teamsport te beoefenen kan con-
tact opnemen met Charles Zorg-
drager, telefoon 0255-534441 of 
kom aanstaande woensdag naar 
de Waterloozaal.

Nieuwe sponsor
op de broek bij Telstar
IJmuiden - Als gevolg van de 
veiling die Telstar vorige week 
gehouden heeft om onderdelen 
van het wedstrijdtenue te voor-
zien van een sponsor, kan de 
club vandaag melden dat Aan-
nemingsbedrijf P. Hussaarts BV 
vanaf heden op de broek staat 
bij thuiswedstrijden. Peter Hus-
saarts namens de sponsor: ,,Als 
origineel IJmuidens bedrijf in 
grond-weg en waterbouw ko-
men wij al sinds 1963 bij Tel-
star. Door alle vernieuwingen die 
er recentelijk hebben plaats ge-

vonden, vonden wij dit het goede 
moment deze bijdrage te leve-
ren!” Telstar is bijzonder blij dat 
dit oer-IJmuidense bedrijf beslo-
ten heeft de club op deze ma-
nier te steunen. ,,Het bevestigd 
opnieuw dat de club enorm leeft 
binnen de IJmond”, aldus com-
mercieel directeur Steef Ham-
merstein van Telstar. 
Wat betreft de andere delen van 
het wedstrijdtenue, verwacht de 
club op zeer korte termijn meer 
goed nieuws te kunnen bren-
gen.

Frans Hoek Promotiedag
IJmuiden - Dinsdag 20 oktober 
is er weer de Frans Hoek Keeper 
Promotiedag bij IJVV Stormvo-
gels. Keepers en spelers zijn van 
harte welkom. De doelstelling is 
om een dag lekker te keepen en 
het promoten van het keepen  
vanuit de Frans Hoek Visie en 
methode.
In 2008 was Frans Hoek zelf aan-
wezig op sportpark Zeewijk, ook 
dit jaar komt hij. Er zal ’s middags 

een (spectaculaire) demonstratie 
keeperstraining worden verzorgd 
waar de selectie van Telstar aan 
zal meewerken. Kijk voor meer 
informatie op: www.stormvogels.
nl. Hier is ook een digitaal aan-
meldingsformulier en alle infor-
matie is daar te lezen. Het aan-
melden via het digitale aanmel-
dingsformulier kan tot uiterlijk 
15 oktober. Voor meer informa-
tie: 06-54714781.

Aantrekkelijk 
Velsen
Velserbroek - De PvdA Velsen 
werkt aan een nieuw program-
ma voor de periode 2010-2014. 
Onderwerp is bijvoorbeeld: Vel-
sen moet aantrekkelijker wor-
den voor starters op de woning-
markt. Op zaterdag 19 septem-
ber gaat de PvdA daarover in 
gesprek met leden en belang-
stellenden. Locatie is het Polder-
huis in Velserbroek van 10.00 tot 
12.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om te luisteren of mee 
te discussieren. 
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De Vuurtoren traint 
voor de Pierloop
IJmuiden - Basisschool De 
Vuurtoren is druk aan het oefe-
nen voor de Pierloop van 12 sep-
tember. Met maar liefst 40 kin-
deren wordt er iedere woensdag 
getraind op een prachtige loca-
tie in het duingebied. Iedere trai-
ning vertrekken de deelnemers 
om kwart over elf met tien auto`s 

en vele begeleiders om daar ie-
dere woensdag een ronde van 3 
kilometer te lopen. Bijna alle kin-
deren kunnen deze afstand nu 
rennend afleggen en velen zijn 
al druk bezig met hun eindtijd. 
Of al de trainingen zijn vruchten 
zal afwerpen zien we op de dag 
van de pierloop.

Iftar, cultureel
etentje voor jongeren
IJmuiden - Tiener- en jongeren-
werk ‘Branding’ organiseert za-
terdag 12 september een Iftar 
voor jongeren, Islamitisch en en 
niet-islamitisch, van 15 tot en 
met 20 jaar uit Velsen. Een Iftar 
is het eten na zonsondergang in 
de Ramadan. Elkaar ontmoeten 
en kennismaken met verschil-
lende culturen. Met eten uit Ma-
rokkaanse, Koerdische, Turkse, 
Irakese, Afghaanse en Neder-
landse (pannenkoeken) keuken. 
De Iftar wordt georganiseerd 
door jongeren in samenwer-
king met de jongerenwerker. In 
de Dwarsligger wordt gekookt, 
maar ook bij de jongeren thuis. 
Deelnemers wordt verzocht, als 
dat kan, iets te eten mee te ne-

men. Dit moet natuurlijk wel ha-
lal zijn (volgens de Islamitische 
regels). Na het eten wordt er 
anasheed (moderne Islamitische 
muziek) gedraaid. De avond ziet 
er als volgt uit: 19.00 uur inloop 
en helpen, 19.30 uur filmpje over 
wat Ramadan betekend, 20.00 
uur welkom en uitleg, na zons-
ondergang (ongeveer 20.10 uur) 
eten, 20.45 uur napraten, 21.00 
zaal opruimen, 21.15 uur muziek 
(geen alcohol). Opgeven kan tot 
en met donderdag 10 septem-
ber bij de Dwarsligger, telefoon 
0255-512725. Geef ook even 
door of je eten meeneemt en wat 
in verband met de afstemming. 
De Dwarsligger ligt aan de Pla-
netenweg 338 in IJmuiden.

Forteiland 
extra open
IJmuiden - De maand septem-
ber is uitgeroepen tot Stelling-
maand. Dat is ook de reden dat 
er zondag 20 september een ex-
tra opening is van het Forteiland. 
Het is de allereerste keer dat 
Fort bij IJmuiden zoals zij offici-
eel heten meedoet met de Stel-
lingmaand.  De Stelling van Am-
sterdam is een voormalige ver-
dedigingslinie rondom Amster-
dam met een lengte van 135 ki-
lometer, waarin 42 forten zijn op-
genomen. De linie werd aan-
gelegd tussen 1880 en 1914 op 
een afstand van 15 tot 20 kilo-
meter van Amsterdam. Hierdoor 
kon de hoofdstad buiten bereik 
van vijandelijk kanonvuur blij-
ven. Het gebied buiten de Stel-
ling kon in tijden van gevaar on-
der water worden gezet (inun-
datie). Hier en daar lagen ech-
ter stroken hoger gelegen grond 
en dijken die een aanvaller kans 
boden door te breken (acces-
sen). Op die plaatsen werden de 
forten gebouwd. Door de aan-
leg van het Noordzeekanaal ont-
stond er echter nog een zwakke 
plek in de verdediging rondom 
Amsterdam en werd besloten 
om een fort te gaan bouwen bij 
IJmuiden. Het Kustfort bij IJmui-
den was in 1888 bij opening het 
grootste en zwaarst bewapende 
fort van de Stelling van Amster-
dam. Het uit drie verdiepingen 
bestaande fort lag oorspronke-
lijk op noordoever van het ka-
naal, maar door de bouw van de 
Noordersluis en het graven daar-
toe van het Noorderkanaal werd 
het fort gescheiden van de oe-
ver en zodoende ontstond mid-
den in de havenmond het Fort-
eiland. Tijdens de Duitse bezet-
ting werd het forteiland steun-
punt binnen de ‘Festung IJmui-
den’. Er kwamen bunkers voor 
kust- en landgeschut. De Stich-
ting WOVIJ heeft het op zich ge-
nomen om de bunkers die he-
den ten dagen nog op het fortei-
land  staan te beheren en in goe-
de staat te houden en daar is de 
Museumbunker 644 er één van. 
Ook vertellen enthousiaste vrij-
willigers van alles over de ver-
schillende bunkers. Tevens vind 
u in de kruitruimten van het fort 
de Stichting AWMM. Door de-
ze enthousiaste groep is in de-
ze ruimten een mooie expositie 
gemaakt die betrekking hebben 
op de Atlantikwall. Ook kaner 
gekozen worden om zelfstan-
dig het eiland te verkennen. Op 
20 september zijn er drie afvaar-
ten en wel om: 10.30 uur( één-
malig andere tijd), 12.45 uur en 
15.00 uur. Men wordt dan met de 
Koningin Emma van de Kop van 
de Haven overgevaren naar het 
Forteiland. Er gaat drie keer per 
dag weer een afvaart terug en 
wel om 13.00, 15.10 en de laatste 
om 17.15 uur. Reserveren kan via 
de IJmuidense Rondvaartmaat-
schappij, via www.ijmuidense-
rondvaart.nl/onder de knop ex-
cursies, of via telefoonnummer 
0255-511676 of 06-51598917.

Velsense Odd Fellows 
zijn weer goed bezig
Velsen-Zuid - De Odd Fellows 
van de IJmondloge (mannen) en 
de Duinroosloge (vrouwen) zijn 
na de zomervakantie weer volop 
begonnen met hun activiteiten. 
Maar wat zijn Odd Fellows ook al 
weer en wat doen ze?
Odd Fellows en hun loges maken 
deel uit van een wereldwijde or-
ganisatie. Een loge is een plaat-
selijke afdeling met meestal een 
eigen verenigingsgebouw. De 
Velsense Odd Fellows bestaan 
al ruim 85 jaar in Velsen met het 
gebouw aan Stationsweg 95 als 
ontmoetingscentrum. Hier ko-
men ze (twee)wekelijks bij elkaar 
om de geestelijke accu bij te la-
den, door naar elkaar te luisteren 
en van elkaar te leren. Een goed 
ethisch gesprek, gezelligheid en 
bovenal vriendschap staan hier-
bij centraal. Odd Fellows vinden 
dat echte vriendschap sterk staat 
in een wereld van verschillen en 
geschillen; dat met vriendschap 
veel te bereiken is en dat je van 
daaruit je naaste omgeving po-
sitief kunt beïnvloeden. Odd Fel-
lows zijn herkenbaar aan het 
symbool dat bestaat uit drie met 
elkaar verbonden schakels, die 

staan voor vriendschap, naas-
tenliefde en waarheid. (zie foto). 
Odd Fellows willen medeverant-
woordelijkheid dragen voor wat 
zich rondom hen in de wereld 
afspeelt en willen ook daadwer-
kelijk iets doen voor de hulpbe-
hoevende medemens. Daarom 
organiseren zij allerlei activitei-
ten, zoals een vlooienmarkt in ei-
gen gebouw en staan zij elk jaar 
met boeken op de jaarmarkt in 
Oud-Velsen. De opbrengst daar-
van gaat steevast naar een goed 
doel. Ondanks dat Odd Fellows 
kwalitatief goed bezig zijn, moe-
ten zij ook zorgen dat ze kwanti-
tatief blijven groeien. Er is ‘nieuw 
bloed’ nodig. Mannen en vrou-
wen tussen 40 en 60 jaar zijn van 
harte welkom, maar deze leef-
tijden zijn zeker geen grenzen. 
Jonger of ouder mag ook. 
Voor nadere informatie: www.od-
dfellows.nl. Wie eens een intro-
ductieavond wil meemaken, kan 
zich melden bij één van de se-
cretariaten: Duinroosloge (vrou-
wen): mevrouw M.J.M. Stam, 
0255-522145; IJmondloge (man-
nen): de heer J.P. Lagerberg,  
023-5384080.

Zorgcentrum de Moerberg
Attractieve expositie 
van Erna Kooijman
IJmuiden - In de gangen van 
Zorgcentrum de Moerberg, op 
de begane grond en de eerste 
verdieping, hangt sinds 1 sep-
tember een expositie van de 
schilderijen van Erna Kooijman. 
De kunstenares heeft een aan-
gename selectie gemaakt van 
oud en nieuw werk, uitgevoerd 
in olieverf en acryl, op doek en 
op papier. 
Zij heeft een grote verscheiden-
heid aan onderwerpen opgehan-
gen, waaronder drie schilderijen 
van de Hooglanders die in onze 
eigen duinen lopen. Daarnaast 
hangt er op de begane grond 
naast de lift een compilatie mini-
aturen die Erna tekent voor AFP-
miniaturen. 
Het is beslist de moeite waard 
om even te gaan kijken in Zorg-
centrum de Moerberg aan de 

Zuiderkruisstraat 74 in IJmuiden. 
De expositie is te zien tot 30 no-
vember.

Dialysecentrum eind
2009 in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het Kennemer 
Gasthuis opent eind dit jaar een 
dialysecentrum in Velsen-Noord. 
Het ziekenhuis komt hiermee 
tegemoet aan de toenemende 
vraag naar dialysecapaciteit in 
Kennemerland. Het centrum vol-
doet aan de hoogste kwaliteits-
criteria. De opening valt samen 
met het 40-jarig bestaan van di-
alyse in het ziekenhuis. 
Dialyse legt een groot beslag 
op het leven van mensen. Pa-
tiënten zijn gemiddeld drie keer 
per week drie tot vijf uur bezig 
met dialyseren (spoelen van de 
nieren). Veel dialysepatiënten 
van het Kennemer Gasthuis ko-
men uit het noordelijk deel van 
het verzorgingsgebied van het 
ziekenhuis. Met een centrum in 
Velsen Noord kunnen zij dichter 
bij huis worden behandeld. Zorg 

op maat en in de buurt dus.
Het Kennemer Gasthuis behan-
delt al 40 jaar nierpatiënten en 
heeft daardoor veel expertise op-
gebouwd. Het nieuwe centrum 
voldoet aan de hoogste kwali-
teitseisen en dialyse vindt plaats 
op een veilige manier. Het Ken-
nemer Gasthuis biedt daarnaast 
een volledig pakket aan zorg 
voor nierpatiënten zoals bijvoor-
beeld hemodialyse (dialyse van 
het bloed), buikdialyse, nachtdi-
alyse, voedingsadvies en onder-
steuning vanuit het maatschap-
pelijk werk. Het dialysecentrum 
komt op de Wijkerstraatweg 160 
in Velsen Noord en heeft daar-
mee een goede bereikbaarheid. 
Het centrum is in de aanloopfase 
3 dagen per week geopend. Dit 
wordt gefaseerd uitgebreid tot 
maximaal zes dagen per week.
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Erepenning voor Meerhof
IJmuiden – Vorige week don-
derdag kwam de gemeenteraad 
weer bijeen, voor het eerst na 
het zomerreces. Het werd een 
bijzondere bijeenkomst: de laat-
ste gemeenteraadsvergadering 
voor burgemeester Cammaert 
als voorzitter. Er werd een nieuw 
raadslid geïnstalleerd en een 
nieuwe waarnemend voorzit-
ter gekozen. Verder werd er af-
scheid genomen van Rob Meer-
hof. De voormalige fractievoor-
zitter van de Partij van de Arbeid 
werd in juli gekozen tot gedepu-
teerde van de Provincie Noord 
Holland. Ronald Vennik volgde 
Meerhof op als fractievoorzit-
ter (foto) en Marianne van den 
Brenk wordt waarnemend voor-
zitter. Eerst werd Cees Stapper 
geïnstalleerd als nieuw raads-

lid voor de Partij van de Arbeid. 
Nadat de geloofsbrieven in or-
de waren bevonden, nam de 
burgemeester Stapper de be-
lofte af. Hierna volgde een kor-
te schorsing en kon het nieuwe 
raadslid de felicitaties en bloe-
men in ontvangst nemen. Daar-
na ging de gemeenteraad over 
tot stemming: Aris Blok, ook van 
de PvdA, was voorgedragen als 
eerste waarnemend voorzitter 
van de raad. Die functie werd 
vacant door het vertrek van Rob 
Meerhof. Er waren 28 stemge-
rechtigden, één stem was ongel-
dig, één stem was voor Marianne 
Vos en 26 stemmen waren voor 
Aris Blok. 
Hij kreeg van Cammaert het 
ambtsketen omgehangen en 
mocht het volgende agendapunt 

voorzitten. Geen gemakkelijk 
agendapunt: of het Solidariteits-
gebouw nu wel of niet twee lo-
kalen moest afstaan aan het Ten-
dercollege. Blok wist dit in goe-
de banen te leiden. Aan het eind 
van de vergadering werd Rob 
Meerhof naar voren gehaald, die 
het gebeuren vanaf de publie-
ke tribune had gevolgd. Er wa-
ren lovende afscheidswoorden. 
Meerhof was binnen de raad 23 
jaar actief voor de PvdA, in 2000 
volgde hij AnneMieke Korf op 
als fractievoorzitter. Ronald Ven-
nik noemde hem een lokale gi-
gant, een groot strateeg met een 
goed geheugen en een enorme 
dossierkennis. Peter Cammaert 
vertelde dat hij Meerhof een top 
raadslid vond waar hij veel van 
geleerd heeft. Als fractievoorzit-
ter was hij een strateeg, een or-
ganisator en een bemiddelaar 
en bovendien het collectieve ge-
heugen van de raad. Rob Meer-
hof mag zich voortaan erebur-
ger van Velsen noemen: uit han-
den van de burgemeester ont-
ving hij de gouden erepenning 
van de gemeente, als dank voor 
zijn verdiensten. Meerhof be-
dankte iedereen, die het moge-
lijk had gemaakt om in de raads-
zaal zijn werk te doen. Tot slot 
gaf hij de raadsleden nog een 
advies: ,,Zorg dat de gemeen-
teraad geen vergadermachine 
wordt, ten koste van de ideologi-
sche basis en waar geen plaats is 
voor een visie. Neem tijd voor ar-
gumenten en maak ruimte voor 
het debat.’’ (Carla Zwart)

Glenfarclas whisky-
proeverij in Middeloo
IJmuiden - De zomer van 2009 
loopt op alweer op zijn eind en 
de herfst zit alweer te sprin-
gen om toe te slaan. Traditioneel 
weer tijd voor single malt whis-
ky! Slijterij & Wijnhuis Zeewijck 
heeft weer een geweldig aan-
tal proeverijen op het program-
ma staan. 
Voorafgaand aan ‘Whisky & 
Rum aan Zee’ festival op zater-
dag 10 oktober organiseren zij 
op woensdag 30 september een 
zeer exclusieve Whisky Nosing 
& Tasting. Ian McWilliam, brand 
amabassador van Glenfarclas 
komt vanuit Schotland over om 
op een zeer onderhoudende wij-
ze te vertellen over de historie en 
familie geschiedenis van Glenfa-

clas. Uiteraard onder genot van 
een zestal single malt whisky’s, 
de 10yo, 15yo, 21yo, 25yo, 105 
en als afsluiter kunt u gaan ge-
nieten van een family-cask re-
lease uit 1979 (30yo) door Whis-
kymagazine bekroond met goud 
en uitgeroepen tot de ‘Editors 
Choice’. Voorwaar een mooie li-
ne-up om naar uit te kijken. 
Er zijn een beperkt aantal plaat-
sen (maximaal 30 gasten) be-
schikbaar. Deze proeverij vindt 
plaats in Café Middeloo - Oma’s 
kamer in Driehuis. 

Plaatsen á 20 euro zijn te reser-
veren bij Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck, telefoon 0255-540331 of 
via info@zeewijck.nl.

Mike Flanders Dance 
Experience start seizoen
IJmuiden - Afgelopen week is 
het dansseizoen weer van start 
gegaan bij Mike Flanders Dance 
Experience. Iedereen kan zich 
in de lessen weer uitleven met 
stoere ‘breakdance’ kunsten en 
vette ‘streetdance routines’.  
In IJmuiden heeft Mike jarenlang 
les gegeven op de locatie van de 
Aerobic & Fitness Factory. He-
laas heeft deze sportschool af-
gelopen week haar deuren ge-
sloten, maar Mike Flanders zet 
zijn lessen uiteraard wel voort. 
Hij heeft bij Countdown Boxing 
Gym in het Jan Lighthart gebouw 
op de Eksterlaan 8 in IJmuiden 
een goede nieuwe leslocatie ge-
vonden en vanaf heden zullen de 
lessen daar worden opgepakt. 
Wel zijn de lestijden wat veran-
derd. 
Op woensdag wordt er street-
dance gegeven op de volgende 
tijden: 14.30 tot 15.30 uur: tot en 
met 10 jaar; 15.30 tot 16.30 uur: 
11 tot en met 13 jaar; 16.30 tot 
17.30 uur: 14 tot en met 16 jaar; 
17.30 tot 18.30 uur: demotraining 

My Life; 18.30 tot 19.30 uur: 17+.
Op vrijdag wordt er breakdance 
gegeven voor de volgende leef-
tijdscategorieën: 16.00 tot 17.00 
uur: tot en met 11 jaar; 17.00 tot  
18.00 uur 12 tot en met 16 jaar 
en 18.00 tot 19.00 uur: 17+.
In Beverwijk heeft Mike Flan-
ders nog een danslocatie. Dit is 
bij Fitnesscentrum De Meer aan 
Meerstraat 98 en hier worden 
beide dansvormen aangeboden 
op donderdag. Op beide locaties 
zijn er verschillende leeftijds-
groepen en de lessen zijn voor 
iedereen toegankelijk ongeacht 
het dansniveau. 
Dit seizoen zullen er weer ver-
schillende optredens, evene-
menten en wedstrijden wor-
den gehouden en zullen er nieu-
we dansstijlen worden geïntro-
duceerd. Ook komen er audi-
ties voor de demoteams, ter aan-
vulling van het bestaande team, 
maar ook voor nieuw op te bou-
wen teams.
Zie ook www.MFdance-expe-
rience.nl.

Open dag bij 
Yogastudio IJmuiden
IJmuiden - In het karakteris-
tieke pand aan de Middenha-
venstraat in IJmuiden startte 1 
jaar geleden Yogastudio IJmui-
den. Dat wordt gevierd op za-
terdag 12 september van 13.30 
tot 17.00 uur met een feestelijke 
open dag. Iedereen is van harte 
welkom en kan onder het genot 
van een hapje en een drankje de 
studio bekijken en uitgebreid in-
formatie krijgen. Behalve rond-
kijken kan men ook van 14.00 tot 
15.00 uur meedoen aan een gra-
tis yogales. 
Eigenaresse Miranda de Graaf 
kijkt tevreden terug op het af-
gelopen jaar; ,,Het aantal leden 
groeit gestaag maar ook bedrij-
ven, organisaties en overheids-
instellingen weten ons inmiddels 
te vinden. Zo hebben we voor de 
Bibliotheek Velsen deze zomer 
een aantal lessen op het strand 
verzorgd die zeer goed bezocht 
werden.”
Bij Yogastudio IJmuiden wordt 
er les gegeven volgens de prin-

cipes van Ashtanga yoga. De 
Graaf zoekt yoga, naar eigen 
zeggen, steeds dichter bij de 
oorsprong. Ashtanga yoga werd 
in de jaren ’70 onder andere ge-
introduceerd door David Swen-
son en Manju Jois. Bij beide he-
ren heeft de IJmuidense yogado-
cente afgelopen jaar opleidingen 
en trainingen gevolgd.
Al het geleerde geeft ze dage-
lijks door aan haar trouwe leden. 
,,Sommige leden komen drie of 
vier keer in de week, een groter 
compliment kun je me niet ge-
ven!” 
De effecten van yoga zijn na een 
aantal lessen al merkbaar; ,,Men 
voelt zich fitter, kalmer en ener-
gieker en erg belangrijk, het is 
nog leuk ook!” Na afloop is er de 
mogelijkheid om te genieten van 
een gratis kopje Yogi Tea.
Vanaf 1 november is het ook mo-
gelijk om op zondag te beginnen 
met een verkwikkende yoga-
les en tijdens de opendag zijn er 
aantrekkelijke aanbiedingen. 

Fietsendief 
aangehouden
IJmuiden - Surveillerende poli-
tiemensen zagen dinsdag rond 
04.00 uur in de Dolfijnstraat een 
man met een fiets staan. Bij het 
zien van de agenten ging de man 
er vandoor maar hij werd snel 
gevonden. Het bleek te gaan om 
een 46-jarige IJmuidenaar die 
de fiets die hij bij zich had kort 
tevoren had gestolen. De man 
had nog een tweede fiets bij 
zich die ook van diefstal afkom-
stig was. De agenten hebben 
de man aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. On-
derzocht wordt of hij meer dief-
stallen heeft gepleegd. Tegen de 
verdachte wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Hobbyhuis
van A tot Z
IJmuiden - Bij het Hobbyhuis 
van A tot Z kan men het komend 
seizoen terecht voor vele activi-
teiten. Wie zich deze maand op-
geeft voor één van de activitei-
ten, betaalt in de maand okto-
ber 50% van de cursusprijs. Ook 
verzorgt het Hobbyhuis compu-
tercursussen. Voor de compu-
tercursus geldt een korting van 
10% van de cursusprijs. Inlich-
tingen via telefoonnummer 06-
12650716. Het Hobbyhuis is ge-
vestigd aan de Kromhoutstraat 
50a, langskomen voor nadere in-
lichtingen mag altijd.
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SnowPlanet 10 jaar
Velsen-Zuid - Dit winterseizoen 
viert SnowPlanet haar 10-jarig 
bestaan. Een jubileum dat groots 
gevierd wordt met veel acties en 
spectaculaire aanbiedingen. 
In 1999 opende SnowPlanet haar 
deuren en heeft inmiddels miljoe-

nen gasten mogen verwelkomen 
voor uiteraard ski en snowboard 
les, maar ook in de drie restau-
rants en de wintersport speciaal-
zaak. De septembermaand is de 
aftrap voor het winterseizoen en 
om dat te vieren mag iedereen 

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Raadslid – ofwel volksverte-
genwoordiger – zijn, is voor mij 
vooral een kwestie van samen-
werken en daarmee ook van 
ontmoetingen. Familie, vrienden, 
collega’s, verenigingen, ken-
nissen en ambtenaren zijn no-
dig, om mij advies te geven als 
ik daarom vraag, dat maakt het 
werk leuk en geeft veel ener-
gie. Daarbij blijft natuurlijk al-
tijd je eigen verantwoordelijk-
heid gehandhaafd. Integriteit 
moet de basis zijn van het werk 
als raadslid.

Eén van de belangrijkste ta-
ken van de gemeenteraad is het 
vaststellen van de begroting
voor de gemeente. In de begro-
ting wordt in feite aangegeven 
wat de belangrijkste doelstellin-
gen voor het komende jaar zijn 
die moeten worden gerealiseerd 
en wat daarvoor uitgegeven 
mag worden. Niet alles kan, de 
raad moet keuzes maken.
Burgemeester en wethouders  
doen binnenkort een voorstel 
aan de raad voor het beleid en 
de centen voor 2010. Omdat 
de gemeente volgend jaar min-
der inkomsten van het rijk krijgt, 
zal de begroting voor 2010 nog 
lastig worden, net als thuis in 
je huishoudboekje kun je niet 
meer uitgeven dan dat er bin-
nenkomt.
Het is voor mij onaanvaard-
baar om financiële tekorten te 
dekken door eenzijdig de las-
ten voor inwoners en bedrijven 
van Velsen te verhogen. De ge-
meentelijke overheid moet zelf 

ook afslanken en inleveren op 
het gebied van taakstellingen en 
ambities. Ik denk dat het weer 
tijd wordt voor een kerntaken-
discussie en stevige uitspraken 
over wat we in Velsen willen be-
reiken op het gebied van wo-
nen, werken en op economisch 
gebied. Eén economisch bureau  
bijvoorbeeld voor de IJmond lijkt 
mij werkzamer.
Ik kijk met tevredenheid terug 
naar de onderzoeken van de re-
kenkamercommissie over de fi-
nanciële situatie van het woon-
wagenpark de Oude Pontweg, u 
weet wel waar achteraf nog zo-
veel werk voor moest worden 
verricht zonder dat er geld be-
schikbaar was gesteld. Dit heeft 
veel commotie gebracht en een 
van de resultaten van het on-
derzoek is dat het college ons 
nu elke zes weken een bericht 
stuurt over de stand van zaken. 
Dit maakt het werk van een 
raadslid leuk en zeker de moeite 
waard in Velsen.
Tijden van crisis zijn ook  mooie 
momenten voor heroverweging 
en geven zeker ook kansen. 
Met uw steun wil ik mij ook de 
volgende raadsperiode voor de 
VVD actief bezighouden met 
bestuurlijke en financiële aan-
gelegenheden in onze mooie 
bruisende Gemeente Velsen, 
waar ik net als u trots op ben.
,,VVD Raadslid zijn is leuk, - ka-
ders stellen, sturen en controle-
ren- zeker de moeite waard in 
Velsen.“ 

Tilly Mastenbroek

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 12 septem-
ber wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
op het Kennemerplein tegen-
over de Vomar in IJmuiden een 
gezellige rommelmarkt georga-
niseerd. Wie ook zijn overtolli-
ge spullen wilt verkopen kan een 
kraam huren. Meer informatie of 
het reserveren van een kraam: 
0255-533233 of 023-5328585.

Zaterdag 26 september 20.00 uur

One Night of Queen 
in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - One Night of Queen 
is de beste Queen-show sinds 
Queen. Een wereldwijde hit, 
goed voor uit-
verkochte con-
certzalen en 
voetbalstadi-
ons. One Night 
Of Queen be-
tekent twee 
uur lang on-
gelooflijk uit 
je dak gaan op 
de muziek van 
Queen. 
In een twee 
uur durende 
show brengen 
Gary Mullen & 
The Works al 
die onvergete-
lijke nummers. 
Gouwe ouwen 
zoals Bohe-
mian Rapsody 
en We Are The Champions, maar 
ook latere hits als I want to break 
free. Vaak is er ongeloof bij het 
publiek: dat Gary Mullen zo ont-

zettend veel op Freddie Mercury 
lijkt, zowel vocaal als fysiek. Van-
daar ook een veelgehoorde reac-

tie na afloop: 
,,Het was zo 
verschrikke-
lijk goed, je 
moet erbij 
zijn geweest 
om het te ge-
loven.” 
De mannen 
van de echte 
Queen zeg-
gen over Ga-
ry Mullen & 
the Works: 
,,Dit is de 
enige show 
tot nu toe, 
die we echt 
a a n b e v e -
len aan onze 
fans. We be-
wonderen de 

kwaliteit van deze show en voor-
al de stem van Gary Mullen.’’
Voor meer informatie en kaarten:
www.sportcafedewalvis.nl.

Hotel Holiday Inn 
vernieuwt restaurant
IJmuiden aan Zee - Woensdag 
werd het vernieuwde restaurant 
‘Beaufort’ van het Holiday Inn of-
ficieel geopend. In aanwezigheid 
van wethouder Annette Baer-
veldt vond de officiële  openings-
handeling plaats op een winderi-
ge Kennemer Boulevard. 

Na het openen van de toegangs-
deur vlogen, ten gevolge van de 
harde wind, de opgeblazen feest-

ballonnen met een vaart de deur 
uit. Daarna konden genodigden 
en belangstellenden kennisne-
men van de vernieuwde inde-
ling en inrichting van het restau-
rant. Business Development Ma-
nager Babette Put vertelt: ,,Voor-
heen hadden we een brasserie 
én een restaurant, maar het on-
derscheid tussen beide was niet 
duidelijk. Wij serveerden bijvoor-
beeld ook restaurantmaaltijden 

in de brasserie. Nu hebben we 
één centraal restaurant voor ál-
le gasten voor ontbijt, lunch en 
diner, maar ook voorbijgangers 
zijn welkom voor een kopje kof-
fie of voor een broodje, tussen de 
middag.”
Met ondersteuning van een bin-
nenhuisarchitect werd geke-
ken naar de mogelijkheden om 
het restaurant de huidige face-
lift te geven. Bijvoorbeeld het 
duinlandschap werd een onder-
deel van de nieuwe inrichting. Zo 
staat er nu een ruim acht meter 
lange houten bak met zand en 
helmgras. In totaal zijn er nu 140 
plaatsen beschikbaar zodat er 
tijdens ontbijt en lunch voldoen-
de plaatsen voor de gasten be-
schikbaar zijn.
Rondom de bar zijn makkelijke 
stoelen geplaatst en ook de zit-
hoek bij de openhaard is aan-
gepast. Op beaufort.holidayinn-
ijmuiden.nl kunnen belangstel-
lenden deelnemen aan een lu-
dieke actie. 
Er zijn namelijk foto’s te zien van 
een stoel, menukaart en een ta-
fel op een locatie in IJmuiden en 
wie raadt waar ze staan maakt 
kans op een overnachting in een 
luxe superior suite met jacuz-
zi en openhaard, plus een diner 
voor twee personen in het nieu-
we restaurant.

de hele maand september voor 
maar 10 euro per uur de piste op! 
Maar ook de rest van het winter-
seizoen blijft het feest met onder 
andere de SaturdayRib aanbie-
ding. Eerst twee uur de piste op, 
daarna onbeperkt spareribs eten 
en één uur onbeperkt drinken! 
De donderdagavond wordt een 
voordelige avond, want van-
af 18.00 uur geldt het feestta-
rief van 10 euro per uur. Tevens 
hanteert SnowPlanet het hele 
winterseizoen een speciale da-
laanbieding met het feesttarief 
van 10 euro per uur op maan-
dag tot en met vrijdag tussen 
09.00 en 13.00 uur. De winterles-
sen starten weer. Naast de stan-
daard ski en snowboard cursus-
sen kunt u ook terecht voor de 
speciale ‘overwin uw angst’ clinic 
of spoedcursus. Ook de Miniclub 
voor de kleintjes van 3 jaar is 
dit jaar weer bijzonder populair. 
Start in september met een les-
sencursus en ontvang direct 10 
euro korting.

E-mailnieuwsbrief
over Schiphol
Regio - Sinds de opening van de 
Polderbaan nam de hinder van 
vliegverkeer in de regio fors toe. 
Zes gemeenten (Beverwijk, Cas-
tricum, Heemskerk, Heiloo, Vel-
sen en Uitgeest) werken samen 
als Cluster noord om de stand-
punten van deze regio te behar-
tigen. Vanuit opgesteld beleid 
zeggen zij: ‘De hinder kan en 
moet minder.’ Zij werken daar-
bij samen met bewonersverte-
genwoordigers uit de zes ge-
meenten. Om inwoners meer te 
betrekken bij dit dossier brengt 

Cluster noord een nieuwsbrief 
uit. Om inwoners te informeren 
over lopende projecten en de 
standpunten die Cluster noord 
inneemt, verschijnt vier maal per 
jaar een e-mailnieuwsbrief. De 
eerste editie is inmiddels uit en 
te downloaden op www.milieu-
dienst-ijmond.nl. Hier kunnen 
geïnteresseerden ook terecht 
om zich aan te melden. Naast 
de actiepunten die Cluster noord 
onderneemt, staan in de nieuws-
brief ook meetresultaten van 
meetpunten in de regio.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Eeterij de Bokkesteeg 
heeft nieuwe kaart
Santpoort-Noord - Eeterij de 
Bokkesteeg is toe aan een nieu-
we kaart. De filosofie van De 
Bokkesteeg blijft wel hetzelfde: 
een goede maaltijd voor een lek-
kere prijs. 
De gerechten krijgen echter alle-
maal een eigen jasje in de vorm 
van een bijzondere vulling of een 
lekker sausje, hoewel populai-
re gerechten als de saté’s na-
tuurlijk op de kaart blijven staan. 
Als voorbeeld: Runderduet, een 
stoofpotje van sukade en ossen-
haasmedaillon op een stamppot-
je van paksoy.
Eeterij de Bokkesteeg komt bo-
vendien met een weekmenu voor 
de vaste prijs van 14,50 euro. De-
ze week wordt het smullen met 
in witte bourgogne gepocheerde 
kabeljauwfilet met een romige 
basilicum-mosterdsaus. Alle ge-
rechten worden geserveerd met 
frites en groente of salade. 
Eeterij de Bokkesteeg en restau-
rant de Meierij zitten in het zelf-
de pand en hebben dezelfde uit-
stekende keuken. Eeterij de Bok-
kesteeg heeft een iets eenvoudi-
ger kaart voor mensen die bij-
voorbeeld wat vaker uit eten wil-

len en toch verzekerd willen zijn 
van een goede maaltijd.
In De Meierij pakken de koks 
exclusiever uit met een wat uit-
gebreidere kaart. Toch is er ook 
hier elke maand een verrassend 
nieuw maandmenu, bestaande 
uit drie gangen, voor slechts 25 
euro. Het interieur van De Mei-
erij is deze zomer opgefrist met 
verf en nieuwe accessoires.
In dit bijzondere jaar van het 
250-jarig bestaan van de Hard-
draverij is nog een groot feest op 
komst. Op 2, 3 en 4 oktober zal 
Santpoort-Noord weer denderen 
van de activiteiten. Op deze drie 
dagen zal in de Meierij elke dag 
live muziek zijn. Eten kan dan al-
leen in De Bokkesteeg.
Eeterij de Bokkesteeg is geopend 
van dinsdag tot en met zondag 
en De Meierij van woensdag tot 
en met zondag. Op de goedge-
vulde website zijn alle heerlijk-
heden te bekijken. Zie www.mei-
erij-bokkesteeg.nl of bel 023-
5379764 of mail naar info@mei-
erij-bokkesteeg.nl. De Meierij is 
gevestigd aan Hoofdstraat 204, 
De ingang van de Bokkesteeg is   
om de hoek.

Groot Velsens Dictee
Driehuis – Afgelopen zondag 
werd het nieuwe cursusseizoen 
van de Volksuniversiteit voor de 
zevende keer geopend met het 
Groot Velsens Dictee. Samen-
steller Bart Boele had de op-
dracht gekregen om het dic-
tee moeilijker te maken dan vo-
rig jaar. ,,Het is pittig, maar wel te 
doen’’, zegt hij tegen de deelne-
mers. Maar al gauw klonken er 
diepe zuchten door het klaslo-
kaal van de Duin- en Kruidberg 
Mavo, waar het plaatsvond.
Veel mensen gingen de mist in 
met streepjes, punten en kom-
ma’s. Zo schreven de mees-
ten het woord sms-je met een 
streepje, terwijl het sms’je moet 
zijn, met een komma. Ook schre-
ven veel mensen ‘sterke drank’ 
als twee woorden terwijl het, als 
je er aan verslaafd bent, als ‘ster-
kedrank’ wordt geschreven, aan 
elkaar dus. Ook met de spel-
ling van ‘chihuahua’s’, dat klei-

ne hondje, had menigeen moei-
te. En wie weet wat ‘cichorei’ is, 
laat staan hoe het geschreven 
wordt? Het blijkt namaakkoffie 
te zijn, dat in de oorlog werd ge-
dronken.
Winnaar dit jaar is de Haarlem-
se Bill van Beusichem (61): hij 
schreef het dictee foutloos, een 
opmerkelijke prestatie. ,,Rinus 
Michels lag met een bal in de 
wieg, ik met een woordenboek’’, 
grapt hij. Dan serieuzer: ,,Vroe-
ger had ik een minderwaardig-
heidscomplex. Mijn tweeling-
broer had een fotografisch ge-
heugen, hij was altijd de bes-
te van de klas. Bovendien was 
ik kleiner en magerder.’’ Hij ver-
volgt: ,,Van de weeromstuit heb 
ik me vastgebeten in de taal.. En 
niet eens zo zeer in de spelling, 
maar in etymologie, dat verklaart 
waar woorden vandaan komen. 
Zo is het mijn hobby geworden.’’ 
(Carla Zwart)

‘Alles voor de Kidsgids’
IJmuiden – Dit seizoen bracht 
Stadsschouwburg Velsen voor 
het eerst een programmaboek-
je uit met daarin speciaal het 
aanbod voor de jeugd van 2 tot 
en met 12 jaar: de ‘Alles voor de 
Kidsgids’. Vorige week werd hij 
gratis verspreid onder 7000 leer-
lingen van alle Velsense basis-
scholen. Het is een kleurrijke, 
vrolijke folder met veel foto’s.
Schouwburgmedewerkers Pau-
la Schavemaker en Suzanne van 
der Hoeven zijn de bedenkers en 
ze zijn trots op het eindresultaat. 
Kinderen zijn tenslotte de bezoe-
kers van de toekomst en ze zijn 
er van overtuigd, dat je van een 
theaterbezoek een leuker mens 
wordt.
Daarnaast levert het een posi-
tieve bijdrage aan de ontwikke-
ling van het kind: het is leerzaam 
omdat het over herkenbare the-
ma’s gaat en het stimuleert ook 
de fantasie. De stadsschouw-
burg hoopt op deze manier ook 
kinderen en hun ouders te berei-
ken, die anders niet zo gauw een 
theaterbezoek afleggen. Kabou-
ter Plop, Wiplala, Otje en Pipo 
de Clown, ze komen allemaal 
langs. Er zit voor elk wat wils bij, 
van ontspannend tot educatief. 
Paula kijkt uit naar de kerstmu-

sical ‘Snowman’, dat is volgens 
haar een echte highlight. Net zo-
als de musical ‘Hoe overleef ik 
mijn eerste zoen’ naar het boek 
van Francine Oomen, voor de 
wat oudere kinderen. Suzanne 
is benieuwd naar de interactieve 
roadshow van Het Klokhuis. Kin-
deren vinden het altijd geweldig 
als ze actief mee mogen doen op 
het podium.
Binnenkort kunnen scholen ook 
een rondleiding krijgen, waar-
bij ze een kijkje achter de scher-
men kunnen nemen. En sa-
men met het Witte Theater, het 

Kunstencentrum en de Velsen-
se amateurverenigingen worden 
er workshops ontwikkeld. Daar 
kunnen de kinderen ervaren, dat 
theater niet alleen is om te zien, 
maar dat je ook zelf theater kunt 
maken. 
In oktober begint het seizoen 
voor de kinderen met het peu-
terfestival, dan verandert de 
schouwburg in een groot speel-
paradijs. De ‘Alles voor de Kids-
gids’ is ook aan te vragen via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefonisch: 0255 515789. 
(Carla Zwart)

Lancering van het 
Verhalencabinet
IJmuiden - woensdag 23 sep-
tember om 16.00 uur wordt het 
verhalenproject Register van de 
Dag van Gister gelanceerd in Bi-
bliotheek Velsen. Dan wordt het 
eerste Verhalenkabinet offici-
eel in gebruik genomen. Tijdens 
de lancering zijn schrijfster Con-
ny Braam en geheugenprofes-
sor Douwe Draaisma aanwezig 
om het publiek te inspireren tot 
het vertellen van verhalen. Bart 
Boele, journalist van de IJmuider 
Courant, zal de middag leiden. 
Register van de Dag van Gis-
ter verzamelt verhalen en her-
inneringen van senioren. Van-
af 23 september tot en met het 
einde van het jaar staat het Ver-
halenkabinet in de centrale bi-
bliotheek Velsen. Al de verhalen, 
anekdotes en ervaringen die de 
bezoekers achterlaten in het Ver-
halenkabinet vormen de collec-
tieve herinnering van de bewo-

ners van een regio. De verhalen 
worden gepubliceerd op www.
gister.nl. Conny Braam was me-
deoprichtster van de Anti-Apart-
heids Beweging Nederland. 
Conny Braam vertelt deze mid-
dag onder andere over haar ro-
mantrilogie van de familie Abra-
ham en over haar achtergrond 
in IJmuiden. Douwe Draaisma is 
bijzonder hoogleraar in de ge-
schiedenis van de psychologie 
aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Belangrijke thema’s in zijn 
werk zijn geheugen, tijd en ou-
derdom. Register van de Dag 
van Gister dankt zijn naam aan 
de titel van een hoofdstuk in zijn 
bekende boek Waarom het leven 
sneller gaat als je ouder wordt.
Register van de Dag van Gister 
is ontwikkeld door: Cultureel Erf-
goed Noord-Holland, ProBiblio, 
Waag Society, en Kunstgebouw.
Zie ook www.gister.nl

World
Servants Velsen
IJmuiden/Velserbroek - Alle 
deelnemers van World Servants 
Velsen zijn weer terug uit Ja-
maica, Malawi en Zambia en al-
le gebouwen zijn van fundament 
tot dak gebouwd. Ook komend 
jaar zullen er jongeren uit de 
gemeente Velsen op ontwikke-
lingsproject gaan met de stich-
ting World Servants. Deze stich-
ting zendt jaarlijks groepen, met 
name jongeren, uit naar bouw-
projecten in Afrika, Azië, Mid-
den- en Zuid-Amerika. Gedu-
rende deze zomerprojecten van 
ongeveer drie weken, bouwt de 
groep een kliniek, school of an-
dere nodige voorzieningen. Een 
geweldige ervaring! De nieu-
we projecten zijn bekend en er 
is genoeg plaats voor meerdere 
deelnemers. 
Weet je zeker dat je mee wilt, 
twijfel je of wil je eerst meer in-
formatie dan organiseren wij 
speciaal voor jou een informa-
tieavond. Op deze avond zal 
worden verteld wat de stichting 
World Servants is, wat een pro-
ject inhoudt en wat World Ser-
vants Velsen doet. Ook zullen 
de  drie deelnemers, die dit jaar 
op project zijn geweest, aanwe-
zig zijn om alle vragen te beant-
woorden. De informatieavonden 
zullen worden gehouden op za-
terdagavond 12 september in 
De Rank, Koningin Wilhelmina-
kade 265 in IJmuiden en op zon-
dagavond 13 september in Het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 in Vel-
serbroek. Beide avonden begin-
nen om 19.30 uur. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom. Zie 
ook www.worldservantsvelsen.nl
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Onder invloed 
met verlopen 
rijbewijs
IJmuiden - Een 30-jarige Bever-
wijker trok zaterdag omstreeks 
02.40 uur de aandacht van po-
litieagenten. Na zijn staande-
houding bleek hij onder invloed 
van alcohol zijn auto te bestu-
ren. Daarvoor werd hij bekeurd. 
Verder liep hij nog een tweede 
bekeuring op want zijn rijbewijs 
was al een jaar verlopen.

Helena Hart in het 
zonnetje bij Jacky Hart
IJmuiden – Helena Hart is een 
merk dat al langer bij modezaak 
Jacky Hart aan de Kennemerlaan 
94-96 wordt verkocht en dat het 
goed doet. Het is het merk van 
de zus van eigenaresse Jaco-
mien Stokman. Er is een uitge-
breide collectie voor het nieu-
we seizoen binnen en daar zit 
zoveel leuks bij, het merk Hele-

na Hart verdiende het om eens 
in het zonnetje gezet te worden. 
Dit was afgelopen zaterdag het 
geval. 
De Kaasmarkt, ook gevestigd 
aan de Kennemerlaan, gaf de-
ze dag een extra feestelijk tintje 
door de klanten te trakteren: van 
Leonidas bonbons bij de koffie 
tot heerlijke hartige hapjes in de 

Mara Home Decorations
IJmuiden – Tijdens de pierloop 
aanstaande zaterdag is het pre-
cies een jaar geleden dat Ma-
ra Home Decorations de deur 
opende van het nieuwe winkel-
pand. Van het kleine pijpenlaatje 
aan het Plein 1945 nr. 83 werd er 
verhuisd naar nummer 3 op het-
zelfde plein. Hier was veel meer 
ruimte voor de collectie geluks-
brengers, gespecialiseerde geu-
ren voor in huis, landelijke meu-
belen en leuke accessoires. Het 
aanbod breidde hier ook flink 
uit. Eigenares Martine is net te-
rug van een beurs in Parijs. Daar 
ontdekte zij een nieuw merk: 
Mathilde M., met mooie linnen 
kussens en geurmedaillons met 
engelen. Ook nieuw zijn de the-
matische beeldjes van het En-
gelse merk ‘More than words’, 
bijzonder geschikt om cadeau 
te doen bij speciale gelegenhe-
den, zoals een huwelijk of een 
geboorte. Sinds kort is de enge-
lencollectie van de Britse Christi-
ne Haworth verkrijgbaar bij Ma-

ra Home Decorations, dit is vrij 
uniek in Nederland. Greenleaf en 
Yankee Candle komen met nieu-
we herfstgeuren en er zijn leu-
ke handgemaakte smeltgebak-
jes uit Engeland voor in de olie-
brander. De hele nieuwe collec-
tie druppelt langzaam binnen en 
zo is er steeds iets nieuws in de 
zaak te ontdekken.
Eind oktober komt alweer de 
kerstcollectie binnen. Vanaf ok-
tober zijn de accessoires van 
Lifestyle in de winkel, onder an-
dere met mooie lichtjes van oud 
zilver, om het tijdens de donke-
re dagen weer gezellig in huis 
te maken. Sinds kort is Mara 
Home Decorations officieel dea-
ler van ‘Painting the Past’, muur- 
en houtverf in bijzondere kleu-
ren uit het verleden. Genoeg re-
denen om de winkel eens geheel 
vrijblijvend binnen te lopen om 
de leuke, uitgebreide collectie te 
bekijken. Zie ook www.maraho-
medecorations.nl, telefoonnum-
mer is 0255-520956.

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Vierde Whisky &
Rum aan Zee festival
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck organiseert voor de 
vierde keer, in samenwerking 
met de Nederlandse whisky en 
rum importeurs en het Holiday 
Inn Beach Hotel, het grootste 
Scotch Single Malt Whisky eve-
nement van Noord-Holland. ,,Dit 
jaar belooft een zeer bijzonder 
festival te worden”, aldus onder-
nemers echtpaar Richard en Es-
ther Blesgraaf. ,,Alleen al de uit-
breiding met een 60-tal Caribi-
sche bruine rum’s. We constate-
ren een groeiende belangstelling 
voor kwaliteits rum uit het gehe-
le Caribish gebied. De overeen-
komsten in productie wijze met 
single malt whisky zijn groot, al 
zou je dat niet direct zeggen, 
vandaar dat we dit contrast wel 
aandurven.” 
,,Dit festival begint ook steeds 
grotere vormen aan te nemen. 
De belangstelling voor Whisky & 
Rum aan Zee groeit nog steeds, 
zelfs tot ver buiten de regio.” 
,,We zijn er trots op dat de dis-
tillery manager van Spring-
bank speciaal voor dit festi-
val overkomt en de eerste Bel-
gische gasten mogen wij ook al 
verwelkomen”, verteld Richard 
Blesgraaf enthousiast. ,,Tevens 
moesten wij weer uitkijken naar 
een nog grotere locatie en dat 
is het Holiday Inn Beach Ho-
tel geworden. Daar zullen ruim 
150 vooral Schotse whisky’s ge-
opend staan op de gehele bo-
venste verdieping met aan beid-
de zijden prachtige vergezich-
ten over zee, duinen en jachtha-

ven. Verder een stand met ruim 
20 verschillende whisky en rum 
likeuren, Japanse en Ierse whis-
kies, zalm en oesters, 60 soorten 
bijzondere rum’s, tropische één-
haps gerechtjes en Schotse bie-
ren. De whisky auteurs Hans Of-
fringa en Robin Brilleman ver-
zorgen een aantal masterclas-
ses.” Zelf groot liefhebber vertel-
len Richard en Esther verder dat 
zij een 20-tal speciale whiskies 
en rum’s van 25 jaar of ouder 
en zeldzame bottelingen hebben 
aangekocht om deze te kunnen 
laten proeven. Overigens hebben 
zij in de slijterij ruim 300 soorten 
single malt whisky’s en 80 rum’s 
op voorraad! De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door het 
“Saendistrict Pipes & Drums en 
The Cheerful Fruitflies. 
Uiteraard bestaat de mogelijk-
heid om na de middagsessie 
of vóór de avondsessie gezellig 
een hapje te gaan eten. Restau-
rant IJmuiden aan Zee heeft een 
speciaal vis -of vlees arrange-
ment samengesteld op basis van 
whisky. Reserveren gewenst!
Gezien de grote belangstelling 
zal dit evenement uit twee ses-
sies bestaan, een middagses-
sie van 13.30 tot 17.30 uur en de 
avondsessie van 19.00 tot 23.00 
uur. De toegangsprijs voor de 
middag of avondsessie bedraagt 
slechts 27,50 euro. U kunt van-
af heden kaarten reserveren via  
info@zeewijck.nl of aankopen in 
de slijterij in winkelcentrum de 
Zeewijkpassage op het Zeewijk-
plein 25, telefoon 0255-540331.

namiddag. 
,,Dit merk springt in op de nieuw-
ste trends maar is toch ook tijd-
loos. Er is bijvoorbeeld een heel 
mooi vest van Helena Hart dat zo-
wel mijn moeder als mijn dochter 
draagt’’, vertelt Jacomien. Helena 
Hart heeft veel kleding in visco-
se en katoenen stretchstof in de 
modekleuren paars, taupe, don-
kerbruin en antracietgrijs, afge-
wisseld met lichte kleuren. Er zijn 
onder andere leuke tunieken en 
lange vesten, in uni en in diver-
se prints en ook paardrijbroeken 
met een zeer goede pasvorm. Te-
vens is er een ruime keuze van 
dit mooie merk in kleding voor 
het tussenseizoen. 
Als het niet meer echt warm is, 
maar ook weer niet koud genoeg 
voor de wintergarderobe. De col-
lectie wordt elke veertien dagen 
aangevuld met leuke mode in 
de nieuwste modellen, kleuren 
en prints en blijft op die manier 
heel afwisselend. Wie meer van 
Helena Hart wil zien, moet ge-
woon eens vrijblijvend binnenlo-
pen bij Jacky Hart en zich laten 
verrassen. 
Om alvast in de agenda te note-
ren: de modeshow voor het nieu-
we seizoen vindt plaats op 28 en 
29 september.

Vuilnis Keizer Wilhelm-
straat hoopt zich op
IJmuiden - Het valt niet mee 
als straten worden opgebro-
ken. Maar als het vuilnis zich 
dan ook nog opstapelt, wor-
den de bewoners echt ge-
tergd. ,,Het is gewoon niet hy-
giënisch,’’ vindt een van de 
bewoners van de Keizer Wil-
helmstraat. De reservecontai-
ner wordt niet vaak genoeg 
geleegd, waardoor er vuil-
nis naast de container terecht 
komt.

Een buurtbewoner klaagt omdat 
hij zijn raam niet open kan doen, 
omdat er meteen dikke vliegen 
naar binnen komen. De reser-
vecontainer staat namelijk vlak 
voor zijn raam. Er wordt regel-
matig naar ReinUnie gebeld om 
te melden dat de container vol is, 
maar daar wordt te laks op gere-
ageerd vinden de bewoners. ,,Als 
we bellen, zeggen ze heel vrien-
delijk dat ze zo snel mogelijk ko-
men, maar dan duurt het toch 

vaak nog tot na het weekend, dat 
is gewoon te lang,’’ zegt een jon-
ge moeder. ,,Zeker met vuile lui-
ers. Ik had drie vuilniszakken vol 
op mijn balkon staan.’’
Inmiddels duurt het probleem 
al zo’n negen weken. Bewo-
ners hebben weinig begrip voor 
het feit dat ReinUnie de gewo-
ne ondergrondse container niet 
bereikbaar acht. ,,Je kunt er als 
vrachtwagenchauffeur gewoon 
bij,’’ zegt men dan. 
HVC Alkmaar, die het afvalbe-
heer in de regio uitvoert, heeft de 
zaak uitgezocht. Anneke Bruin: 
,,De straat is opengebroken zon-
der dat de gemeente ReinUnie 
hier vooraf van op de hoogte 
heeft gesteld. Op het moment 
dat wij er tijdens onze wekelijkse 
ronde achter kwamen is per di-
rect een tijdelijke bovengrondse 
container geplaatst. Deze wordt 
momenteel op maandag en vrij-
dag geleegd. De projectleider 
heeft nu toegezegd dat zij van-
af woensdag 9 september weer 
bij de ondergrondse container 
kan komen. Er wordt namelijk 
een laag korrels en stalen platen 
over het zand gelegd. Vanaf dat 
moment kan onze vrachtwagen  
weer de ondergrondse container 
legen.’’ (Karin Dekkers)
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Concertduo Nevermore 
in Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Het pro-
gramma ‘Nevermore’ dat op za-
terdagavond 26 september door 
de stichting Cultuur in de Dorps-
kerk gepresenteerd wordt, gaat  
over goddelijke liefde en de on-
draaglijkheid van verlies ervan. 
Een avondvullend programma 
met passievolle liefdesgedich-
ten, theatrale muziek over liefde 
en onheil, melodische juweeltjes 
uit de klassieke muziek en de 
verborgen link tussen Edgar Al-
lan Poe en Felix Mendelssohn.
Fluitiste Judy Landman en pia-
nist Bernd Brackman nemen het 
publiek mee langs hemel en hel 
van liefde en ontrouw met com-
posities van onder meer Debus-
sy, Gluck, Schumann en Reinec-
ke. Langzaam wordt duidelijk 
wat horrordichter Edgar Allan 
Poe en de romantische compo-
nist Felix Mendelssohn gemeen 
hebben. 
Judy Landman en Bernd Brack-
man brengen hiermee hun met 
lof ontvangen programma Ne-

vermore naar de eigen regio. Ju-
dy woont in IJmuiden, Bernd in 
Haarlem. 
Beiden zijn absolute meesters op 
hun instrument.  Judy kreeg ook 
les van internationale fluitgroot-
meesters. Ze speelde als rem-
plaçant bij grote orkesten als het 
Residentie Orkest en het Metro-
pole Orkest en in diverse ensem-
bles. 
Naast haar fluitcarrière heeft Ju-
dy een succesvolle schrijfcarriè-
re opgebouwd. Bernd Brackman 
won als pianist diverse grote na-
tionale en internationale prij-
zen en geeft solorecitals in bin-
nen en buitenland. De laatste tijd 
vooral in programmaseries rond-
om één componist. De muzikale 
passie spat van zijn klaviertoet-
sen af. 
De avond begint om 20.00 uur 
en kaarten à 10 euro zijn te ver-
krijgen aan de zaal. Reserverin-
gen via: info@cultuurindedorps-
kerk.nl, of telefonisch op 023-
5381515.

Gemaal
De Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 12 
september is het gemaal tijdens 
de open monumenten dagen 
weer te bezichtigen van 10.00 tot 
16.00 uur. De motor zal zo mo-
gelijk enkele malen draaien. Het 
gemaal Velserbroek ligt aan de 
Oostbroekerweg in Velsen-Zuid 
(tegenover de woning nummer 
15). Men kan parkeren op het 
parkeerterrein voor Het Buiten-
huis van Spaarnwoude Resort. 
Zie ook www.velserbroek.ge-
maal.nl en wordt donateur voor 
12 euro per jaar.

Kledingbeurs 
Het Anker
Velserbroek - Ook dit jaar or-
ganiseert GBS Het Anker een 
kleding- en speelgoedbeurs op 
woensdag 23 september tussen 
19.00 en 20.30 uur aan de Gro-
te Buitendijk 48 in Velserbroek. 
Meer informatie of inleveren kle-
ding en speelgoed kan via kle-
dingbeurshetanker@gmailcom 
of bel 06-28881356.

Boudewijn Maas 
verzorgt volleybalclinic
Velserbroek - Donderdagavond 
1 oktober wordt een grootse cli-
nic gegeven voor de deelneem-
sters aan het zesde 123 Make-
laar dames straten zaalvolleybal-
toernooi Velserbroek, dat op za-
terdag 10 oktober in de sporthal 
het Polderhuis in Velserbroek zal 
worden gehouden. 
Zo’n 100 dames zullen weer aan 

deze clinic mee gaan doen. Bou-
dewijn Maas, speler van Marti-
nus, zal deze clinic gaan verzor-
gen.  
Boudewijn Maas komt samen 
nog vier bekende volleybalsters 
van Jong Oranje naar het Pol-
derhuis.
De clinic zal om 20.00 beginnen 
en duurt tot 22.00 uur.

Beweegplezier 
van 2 tot 4
Velserbroek - Vanaf woensdag 
30 september start kinderverblijf 
de Blauwe Veldmuis aan de D. 
Marotstraat 40 een beweeg en 
activiteiten uurtje voor peuters. 
Dit zal voortaan elke woensdag 
van 9.00 tot 10.00 uur en van 
10.30 tot 11.30 uur, kosten zijn 
twee euro, inclusief drinken en 
een koekje. Professionele peda-
gogisch medewerksters, die op-
geleid zijn tot beweegcoach, ge-
ven een gevarieerd en ontspan-
nen uur vol beweging, dans en 
gym. De kinderen worden gesti-
muleerd in hun ontwikkeling en 
hebben een uur vol muziek,pret 
en activiteiten. Peuters van 2 tot 
en met 4 jaar kunnen tot en met 
28 september aangemeld wor-
den via telefoonnummer 023 
5392832 of via de mail: deblau-
weveldmuis@skon.nl

Wim Bosch 25 jaar 
bij Pieter Vermeulen 
Driehuis - Afgelopen dinsdag 8 
september werd tijdens het vrij-
willigersoverleg van het Pieter 
Vermeulen Museum conservator 
Wim Bosch in het zonnetje gezet. 
De bestuursleden, medewerkers 
en vrijwilligers vonden het tijd 
voor een feestje omdat bioloog 
Wim Bosch zich 25 jaar geleden 
aanmeldde als vrijwilliger bij het 
museum. 
Wim was toen al vrijwilliger bij 
de Artisklas in Haarlem Noord, 
de kleinste dierentuin van Ne-
derland en waarschijnlijk ook 
van Europa die uitsluitend met 
vrijwilligers werkt. Daar maak-
te hij een diorama met opgezet-
te dieren. 
Bij de opening van dit diorama 
in 1984 werd over het Pieter Ver-
meulen Museum gepraat. Re-
den voor Wim om eens een kijkje 
te nemen bij het museum. Wim 
ging toen als vrijwilliger aan de 
slag bij het museum en heeft 
daar de schelpencollectie gede-
termineerd en geregistreerd. Dat 
was één dag per week. In 1991 
werd Wim de kans geboden om 
fulltime in dienst te treden bij het 
museum. Wim ging hier opin en 
is sinds dat jaar de conservator 

van het museum. Wim is sinds 
zijn aantreden in 1984 de steun 
en toeverlaat van de vaste mede-
werkers en vrijwilligers. Met alle 
vragen over dieren en de natuur 
kan men bij Wim terecht. De me-
dewerkers hebben het weleens 
over een wandelende encyclo-
pedie die onmisbaar is bij het 
natuurmuseum. Feit is dat Wim 
heel veel voor het museum heeft 
betekend en dat werd gevierd. 
Wim werd na afloop van de ver-
gadering door de medewerkers 
verrast met een taart met zijn 
beeltenis en de tekst ‘onze Wim 
25 jaar bij het PVM’. 
Daarna bood de voorzitter van de 
stichting Pieter Vermeulen Mu-
seum Wim, namens de stichting, 
een cheque aan ter waarde van 
een fiets. Wim komt sinds jaar 
en dag op de fiets naar het mu-
seum. De fiets is inmiddels aan 
vervanging toe en omdat men 
graag wil dat Wim zijn dagelijkse 
fietstocht naar het museum kan 
blijven maken, werd voor dit ca-
deau gekozen. 
De vrijwilligers en medewerkers 
wilden niet achterblijven en had-
den geld ingezameld voor een 
passend cadeau; fietstassen

Getuigen
oproep
vernielingen
Velserbroek - Zaterdag om-
streeks 19.20 uur stelden politie-
agenten na een melding een on-
derzoek in naar vernielde perso-
nenauto’s. Zij troffen op de Gro-
te buitendijk en Kerkenmaaijers-
kamp totaal zestien geparkeerde 
auto’s waarvan het lakwerk met 
een scherp voorwerp was be-
schadigd.
Vooralsnog is onbekend op welk 
tijdstip de vernielingen zijn ge-
pleegd. De politie komt graag in 
contact met getuigen die iets van 
de vernieling hebben gemerkt. 
Zij worden verzocht te bellen 
met de politie via 0900-8844.

Mickey vermist
Velserbroek - Mickey is ver-
mist sinds 15 augustus. Mickey 
is muisgrijs met wit, heeft witte 
pootjes en een wit borstje. 
Hij is vermist in de omgeving 
Roosjesvosstraat/Mathilde Wi-
bautstraat. Wie hem heeft gezien 
of gevonden, kan contact opne-
men met telefoonnummer 06-
14390114. 
Zijn baasjes missen hem heel 
erg. 

Regio - Alle ruiterpaden in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land zijn vanaf deze week in on-
derhoud. De ruiterpaden worden 
gefreesd en weer in model ge-
bracht. De hoge randen worden 
wat vlakker gemaakt. Daardoor 
wordt het voor de ruiters pas-
seren gemakkelijker. De werk-

zaamheden worden uitgevoerd 
met een kleine tractor op werk-
dagen om zoveel mogelijk de 
overlast te beperken. Voor ruiters 
geldt: u zult waarschijnlijk eer-
der horen dan zien waar de trac-
tor zich in het terrein bevindt en 
kunt zo rekening houden met de 
werkzaamheden.

Onderhoud ruiterpaden



10 september 2009 pagina 35

Ronald Goedemondt 
speelt solo ‘Dedication’
Velsen - De sleur van het alle-
daagse even zat? En zin om een 
avond flink te lachen? Bezoek 
dan het cabaretfenomeen Ro-
nald Goedemondt en vele zaken 
uit het dagelijks leven zullen 
nooit meer zó gewoon zijn als 
deze altijd leken. Met zijn ab-
surde verhalen vol onverwach-
te wendingen, doldwaze ob-
servaties en hilarische grappen 
neemt de winnaar van de caba-
retprijs Neerlands Hoop zijn pu-
bliek op dinsdag 22 september 
(20.15 uur) mee in zijn droogko-
mische fantasiewereld. 
Het Thalia Theater barste vorig 
seizoen uit zijn voegen tijdens 
het optreden van Ronald Goe-
demondt. De reprisevoorstelling 
van het cabaretsucces ‘Dedi-
cation’ speelt hij dan ook in de 
Stadsschouwburg Velsen.
Al vanaf zijn tiende weet Ro-
nald Goedemondt dat hij op het 
podium wil staan. Ruim twintig 
jaar later is hij niet meer weg te 
denken uit de Nederlandse ca-

baretwereld en is Ronald in het 
bezit van een goedgevulde prij-
zencast. In 2008 was hij de trot-
se winnaar van de cabaretprijs 
de Neerlands Hoop en eerder 
dit jaar mocht hij een Edison 
voor de DVD-registratie van ‘Ze 
bestaan echt’ in ontvangst ne-
men. 
Met ‘Dedication’ maakt hij ook 
nog eens kans op de belangrijk-
ste Nederlandse cabaretprijs: 
de Poelifinario 2009. De caba-
retprijs voor die theatermaker(s) 
met het meest indrukwekkende 
programma van het seizoen. De 
uitreiking vindt plaats op zon-
dag 20 september a.s. in De 
Kleine Komedie in Amsterdam. 
Twee dagen na de prijsuitrei-
king staat Ronald Goedemondt 
in IJmuiden met zijn genomi-
neerde voorstelling.
Prijs: 18,75 euro, CJP 3 euro 
korting, inclusief pauzedrankje 
en garderobe. Reserveer direct 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of bel 0255-515789.

Spectaculair concert 
Slagerij van Kampen
Velsen - Knallende percus-
sie met een enorme zeggings-
kracht. Slagerij van Kampen is 
in ruim zesentwintig jaar uitge-
groeid tot een fenomeen waar 
Nederland trots op kan zijn. De 
slagwerkformatie met een bom-
volle prijzenkast - onder ande-
re een Edison en vele gouden 
platen - komt op woensdag 23 
september (20.15 uur) naar de 
Stadsschouwburg Velsen voor 
het spectaculaire theaterconcert 
‘Evenintime’.
Sinds de oprichting in 1982 is 
Slagerij van Kampen uitgegroeid 
tot een groep met groot natio-
naal en internationaal succes. 
Als echte pioniers begonnen de 
leden van deze groep met het 
produceren van popmuziek lou-
ter en alleen op slagwerk ge-
speeld. Slagerij van Kampen 
ontwikkelde daarbij een unie-
ke, geheel eigen stijl. Dat de 
drums, het meest universele en 
misschien wel het oudste instru-
ment op de menselijke stem na, 
wel degelijk de hoofdrol kunnen 
spelen wordt door de groep tel-
kens weer bewezen. Eigenzin-
nig en swingend, overdonderd 
en spectaculair zo kan de nieu-
we voorstelling ‘Evenintime’ van 

de vier slagwerkers en één mul-
ti-instrumentalist het best om-
schreven worden.
Wie de groepsnaam nog niet 
helemaal begrijpt, moet nodig 
eens het stof van zijn verzame-
ling Kuifje-verhalen blazen. De 
naam van de band is afkomstig 
uit de Kuifje-strip ‘De zaak Zon-
nebloem’.
Prijs: 26,25 euro, CJP 3 euro k 
korting, inclusief pauzedrankje 
en garderobe. Reserveer direct 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of bel 0255-515789.

Ashton Brothers 
verbluffend grappig
Velsen - Een van de leukste 
dingen, dat de theaters de laat-
ste jaren overkomen is, zijn de 
Ashton Brothers. Onder deze 
uit de circusgeschiedenis op-
gediepte naam speelden de 
vier getalenteerde alleskunners 
de Stadsschouwburg Velsen al 
meerdere malen plat. Voor ie-
dereen die hun laatste spekta-
kelshow ‘Charlatans, a medicine 
show’ vorig seizoen moest mis-
sen, komen de Ashton Brothers 
terug. Met vakmanschap, lef, in-
ventiviteit en een show boorde-
vol clownerie, cabaret, acroba-
tiek, slapstick, rock-‘n-roll bie-
den Pepijn Gunneweg, Pim Mu-
da, Joost Spijkers en Friso van 
Vemde (een regiogenoot, gebo-
ren in Haarlem) het publiek op 
donderdag 24 en vrijdag 25 sep-
tember (20.15 uur) alvast ‘het 

medicijn tegen elke denkbare 
herfstdepressie’.
Het vakmanschap, de lef en in-
ventiviteit van de Ashtons zijn 
van zeldzaam hoog niveau. Die 
combinatie leidt tot een unieke 
vorm van spectaculair, absurd en 
poëtisch totaaltheater, een radi-
cale update van de aloude re-
vue en het variété. Voor de prijs 
van één ticket wordt het publiek 
getrakteerd op een bonte mix 
van clownerie, cabaret, acroba-
tie, slapstick, rock-‘n- roll, goo-
chelarijen en nog zo het een en 
ander waar een mens vrolijk van 
wordt.
Prijs: 24,75 euro, CJP 3 euro kor-
ting incl. pauzedrankje en gar-
derobe. 
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 
0255-515789.

Onbedaarlijk lachen 
om ‘Eindelijk Alleen’
Velsen - 2009 is hét jaar voor 
Alex Klaasen. Zowel op de tele-
visie in ‘Gooische Vrouwen’ als 
in het theater met zijn solopro-
gramma ‘Eindelijk Alleen’ is de-
ze veelzijdige typetjesmaker ui-
termate succesvol. Vorig seizoen 

was zijn show in het Thalia The-
ater in mum van tijd uitverkocht. 
Ook de bijgeboekte voorstelling 
op zaterdag 26 september (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen is reeds uitverkocht. De voor-
stelling is reeds uitverkocht.

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen wil graag alle kinderen 
de magie van het theater laten 
ontdekken. Theater is spannend, 
grappig, leerzaam, vrolijk, spec-
taculair, soms een klein beetje 
verdrietig of griezelig. Maar al-
tijd een echte belevenis! Daarom 
biedt het theater dit theatersei-
zoen voor de eerste keer aan alle 
Velsense basisschoolleerlingen 
gratis de ‘Alles voor de Kidsgids’ 
aan. Een vrolijke theatergids met 
daarin het jeugdaanbod van het 
theater in de leeftijdscategorie 
van 2 tot en met 12 jaar.
Hét podium voor alle Velsenaren
De Stadsschouwburg Velsen wil 
hét podium voor alle Velsena-
ren zijn. Het theater streeft er-
naar ook de kleinste inwoners 
van de gemeente in aanraking 
te laten komen met een zo divers 
en zo groot mogelijk theateraan-
bod van hoge kwaliteit, zodat zij 
daarin later zelf keuzes kunnen 
maken. 
Het theater biedt voor elk wat 
wils: voor ieder kind heeft de 
Stadsschouwburg Velsen iets te 
bieden. Van grootse Studio 100-
producties tot kleinschalige, in-
tieme voorstellingen op het Peu-
terfestival. De Stadsschouwburg 
Velsen biedt naast de voorstellin-
gen opgenomen in de ‘Alles voor 
de Kidsgids’, ook rondleidingen 
en workshops in klassikaal ver-
band aan de basisschoolleerlin-
gen aan.
De schouwburg handelt vanuit 
de overtuiging dat een bezoek 
aan het theater je tot een rijker/
gelukkiger mens maakt. Een be-
zoek aan de podiumkunsten le-
vert bovendien een positieve bij-
drage aan de ontwikkeling van 
ieder kind. Wat is er mooier en 
leuker dan je samen met ande-
re kinderen of je vrienden en 
(groot)ouders te laten betove-
ren door de magie van het the-
ater? Theater is niet alleen erg 
leerzaam (jeugdtheater gaat 
vaak over herkenbare thema’s 
als vriendschap, volwassen wor-
den, keuzes maken etc.), maar 
prikkelt en stimuleert zeker ook 
de fantasie van kinderen. Samen 
iets beleven is daarbij een erg 
belangrijk aspect van een be-
zoek aan het theater.
De Stadsschouwburg Velsen is 
op zoek naar kinderen die in het 
nieuwe seizoen met hun grote 
helden op avontuur willen. Wie 
doet een kabouterdansje met 
Plop en zijn vriendjes? En wie 
lost met de Huis Anubis-helden 
‘Het mysterie van het spookthea-
ter’ op? Ook Wiplala, Otje en Pipo 
de Clown kunnen de hulp van de 
Velsense kinderen goed gebrui-
ken. Voor kinderen die gek zijn 
op trucs en proefjes komt ‘Het 
Klokhuis, de Roadshow’ naar 
IJmuiden! En voor iedereen die 
verliefd is of dat wel eens zou 
willen worden is ‘Hoe overleef 
ik mijn eerste zoen?’ een abso-
lute aanrader. De vrolijke gids 
is ook aan te vragen via info@ 
stadsschouwburgvelsen.nl.

‘Alles voor
de Kidsgids’
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STG bestaat 25 jaar
Regio - In het jaar 2009 bestaat 
de Stichting Thuiszorg Gehandi-
capten Midden – en Zuid – Ken-
nemerland (STG) 25 jaar. STG 
biedt al 25 jaar vrijwillige thuis-
zorg en ondersteuning (mantel-
zorg) aan ouders met een kind 
met een beperking.
Om het 25-jarig bestaan te vie-
ren is er op zondag 27 septem-
ber een feestmiddag op de Baan 
voor ouders, vrijwilligers en kin-
deren. Er wordt om 14.30 uur een 
musical opgevoerd door “musi-
calvereniging De Jonge Stem.
De officiële viering is op woens-
dagmiddag 30 september van 
13.00 tot 15.00 uur, in de Graven-
zaal van de Gemeente Haarlem 
in het bijzijn van wethouder Hil-
de van der Molen. 

STG kan ook weer nieuwe vrij-
willigers een plaats geven bij 
gezinnen met een kind met een 
beperking. Zij zoeken vrijwilli-
gers in alle gemeenten van Mid-
den – en Zuid – Kennemerland 
voor avondoppas, ook wordt ge-
vraagd naar speelhulp op een 
van de middagen. Ook zijn ze op 
zoek naar mensen die eenmaal 
per maand iets willen onderne-
men met jongeren met autisme 
of gastgezinnen die een kind wil-
len opvangen. Er wordt professi-
onele begeleiding en een be-
scheiden onkostenvergoeding 
geboden. 
Meer informatie: bel 023–
5516368 en 06-22707400 of e-
mail naar stg@thuiszorg-gehan-
dicapten.nl.

Vakantieweek OIG/IHD 
wederom geweldig
IJmuiden - IJmuiden - Het ho-
tel Guldenberg gelegen in een 
bosrijke omgeving grenzend aan 
de Loonse en Drunense Duinen 
in het Brabantse Helvoirt was 
de schitterende accommodatie 
voor de 46 gasten van de Stich-
ting OIG/IHD tijdens de jaarlijk-
se vakantieweek in 2009. Deze 
accommodatie kenmerkte zich 
door een voortreffelijke en zeer 
vriendelijke bediening. 
De groep van 46 gasten, zoals 
deze bij OIG/IHD worden ge-
noemd, bestond dit keer uit 38 
dames en 6 heren. De groot-
ste groep mensen was afkom-
stig van de verschillende tehui-
zen van Kennemerland maar er 
waren ook vrij veel personen bij 
die nog zelfstandig in deze regio 
wonen. Een ploeg van 22 mede-
werkers stond letterlijk dag en 
nacht paraat om het de gasten 
volledig naar de zin te maken. 
Een goed doordacht programma 
gaf een prima afwisseling tussen 
enkele aantrekkelijke activiteiten 
en momenten van rust. Met twee 
zeer luxe bussen werden de gas-
ten vanuit Velsen naar het ho-
tel Guldenberg vervoerd. Omdat 
een deel van de gasten niet meer 
optimaal mobiel is en er gebruik 
gemaakt moet worden van een 
rolstoel en/of een rollator had-
den de pioniers met de zes auto-
busjes en de vrachtauto van het 
OIG/IHD al veel ondersteunend 
materiaal overgebracht en geïn-
stalleerd op de kamers en de au-
la’s. Alles bij elkaar een enorme 
operatie die vlekkeloos verliep. 
De zondag bood de mogelijkheid 
om met de busjes mee naar een 

kerkdienst te gaan in één van 
de kerken van Helvoirt. Als extra 
toegift zong de pastoor speci-
aal voor de gasten van OIG/IHD 
het Avé Maria. ’s Middags werd 
een paardenevenement bezocht 
waar iedereen kon genieten van 
een boswandeling en de ac-
ties van de paarden. Tijdens de-
ze week werd een bezoek ge-
bracht aan het schoenenmuse-
um in Waalwijk en werden de 
gasten opnieuw met twee grote 
luxe bussen naar de steiger ge-
bracht van de cruiseboot de Zil-
vermeeuw waarmee een tocht 
door de Biesbosch werd ge-
maakt. 
Naast deze culturele activitei-
ten waren er ook de nodige ont-
spanningsmogelijkheden, zoals 
een aantrekkelijke muziekquiz, 
puzzelen voor iedereen, een ver-
wendag voor de dames, een bin-
go, een loterij met de garantie 
op een prijs, een modeshow met 

een mannelijk tintje en natuurlijk 
iedere dag heerlijk rustig koffie-
drinken en bijpraten. Een extra 
tintje aan deze week werd door 
de gasten zelf gegeven. Onder 
de gasten bevonden zich name-
lijk drie pianisten die in staat wa-
ren de luisteraars en de zangers 
te binden gedurende de pau-
zes overdag en vooral tijdens het 
borreluurtje op het eind van de 
avond. 
sDe laatste avond werd opge-
luisterd door het muzikale duo 
De Diego’s en met enkele acts 
die de medewerkers ruim van te-
voren hadden ingestudeerd. Tij-
dens het afscheidsdiner op de 
vrijdag kon iedereen terugkijken 
op een geweldige week die voor-
al tot stand kon komen door de 
vele stille krachten op de achter-
grond en de vakantieweekcom-
missie van OIG/IHD bestaande 
uit Ria Graafsma, Tonny Tervoort 
en Etjo Dik.

Bollenstreekpaarden 
maken uitstapje Velsen
Velsen - De Vereniging van het Aangespannen Paard Duin en Bol-
lenstreek maakte zondag een rondrit vanaf Velserbroek, Beeckes-
tijn, IJmuiden, Driehuis, Santpoort en om vier uur waren de ongeveer 
veertien spannen terug in Velserbroek. Het was een prachtige rit, het 
weer was goed en de paarden hadden er zin in. Ja, Velsen heeft ook 
flink wat moois te bieden, zelfs aan mens en dier uit de toeristische 
bollenstreek. (foto: Hans de Klerk)

Velsen - De Dierenbescher-
ming staat voor de deur. De lan-
delijke collecte van de Dierenbe-
scherming vindt dit jaar plaats 
van zondag 4 tot en met zater-
dag 10 oktober. Zonder collec-
tanten wordt dit geen succes, 
dus is de vraag: wie wil voor de 
Dierenbescherming collecteren. 
Tijdens de collecteweek bepaalt 
de collectant zelf hoeveel tijd hij 
of zij eraan wil besteden. De op-
brengst van de collecte wordt lo-
kaal besteed aan de diverse die-
renopvangcentra. Iedereen die 
direct iets wil betekenen voor 
de dieren in de regio, kan zich 
aanmelden. De Dierenbescher-
ming is de enige organisatie die 
zich inzet voor het welzijn van ál-
le dieren in Nederland. Zij doet 
dit al ruim 140 jaar. De Dieren-
bescherming is geen overheids-
instelling en krijgt geen subsi-
dies van de overheid. Alle hulp 
is dan ook zeer welkom. Voor de 
regio IJmond kunnen collectan-
ten contact opnemen met collec-
tecoördinator mevrouw J. Thone 
op 0251-226174.

Collecte Dieren-
bescherming

Videofilmers Velsen 
start beginnerscursus
Velsen - Videofilmers Velsen 
start een cursus voor beginners 
op de woensdagavonden 7, 14, 
21 en 28 oktober. Veel Nederlan-
ders kopen een videocamera zo-
dra het eerste kind is geboren. 
Nog meer dan familiefilms wor-
den er vakantiefilms gemaakt. 
Praktijk is, dat zo’n vakantiefilm 
het leukst is voor hen die mee 
geweest zijn.
Het vastleggen voor later is een-
voudig geworden door de komst 
van de videocamera en de vele 
mogelijkheden om er iets moois 
van te maken. Tijdens de cursus 
zullen een aantal clubdocenten 
de kneepjes van het vak leren. 
Tijdens de cursus leer je een fa-

miliefilm en een vakantiefilm op 
te nemen, te monteren en van 
geluid te voorzien, die technisch 
en qua inhoud ook voor vrien-
den, familie en buren aantrekke-
lijk is om naar te kijken. De cur-
sus wordt gehouden in de Abeel, 
Abelenstraat 1 in IJmuiden-Oost  
van 20.00 tot 22.30 uur. De kos-
ten bedragen 65 euro, inclusief 
koffie en, als je de smaak te pak-
ken hebt gekregen, een jaar lang 
gratis lidmaatschap van Video-
filmers Velsen. Tot 24 september 
kun je je opgeven bij R.F. Bes-
jes, 023-8913123 of per e-mail: 
r.f.besjes@snelnet.net. Het mini-
maal aantal deelnemers is tien, 
het maximaal aantal zestien.
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College stopt ontwikkeling

Groot Helmduin
Het college van B&W heeft op 8 sep-
tember 2009 besloten om het zo-
genaamde voorkeursmodel Groot 
Helmduin niet verder te ontwikke-
len.

Op grond van het onderhandelingsre-
sultaat tussen de gemeente Velsen, de 
woningcorporaties Woningbedrijf Velsen 
en Kennemerhave, vindt het college dat 
zowel het financiële perspectief als de 
voorgestelde verdeling van risico’s in het 
nadeel is van de gemeente.

Ook is de gewenste synergie binnen de 
geplande multifunctionele accommoda-
tie (MFA) niet optimaal. De gekozen par-
keeroplossing leidt tot hoge exploitatie-
lasten voor de gemeente en bovendien 

is er een aantal parkeermaatregelen no-
dig die nadelig zijn voor de parkeersitu-
atie in de buurt van dit project. 

Het voorkeursmodel Groot Helmduin is 
een plan dat bestaat uit de bouw van 
203 woningen en een multifunctione-
le accommodatie in IJmuiden Zee- en 
Duinwijk. Binnen deze MFA zouden twee 
basisscholen (De Klipper en De Zandlo-
per), een sporthal, een wijkcentrum en 
kinderopvang worden gecombineerd. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat met 
het beëindigen van het voorkeursmo-
del, biedt het college gelijkertijd kaders 
aan voor de gewenste nieuwbouw van 
de basisscholen en de renovatie van de 
reeds bestaande sporthal.

-
-
-
-
-

scheid van burgemeester Cammaert zijn 
uitnodigingen verstuurd. Heeft u geen 

-

Programma

19.15 uur ontvangst in de foyer
20.00 uur concert door muziek-

vereniging Soli in de
theaterzaal
toespraken

21.15 uur receptie in de foyer
23.00 uur einde bijeenkomst

Aanpassing voorrangssituatie
Pontweg/Concordiastraat
In april van dit jaar heeft de gemeente 
de voorrangsituatie op het kruispunt 
Concordiastraat/Pontweg in Velsen-
Noord gewijzigd. Dit is gebeurd in het 
kader van de toekomstige plannen 
met de Pontweg.

Het gedeelte Pontweg tussen de Concor-
diastraat en de Grote Hout- of Konings-
weg wordt in 2010 definitief afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Het kruis-
punt Concordiastraat/Pontweg wordt dan 
een T-splitsing, waarbij het, verkeertech-
nisch gezien, logisch is dat de voorrangs-
situatie omgedraaid is.

Een gewijzigde voorrangssituatie vergt 

doorgaans een korte periode voordat de 
weggebruiker zich aangepast heeft aan 
de nieuwe situatie. Na een periode van 
vijf maanden blijkt echter dat de grote 
groepen fietsers vanaf de Pont nog steeds 
geen rekening houden met de gewijzig-
de voorrangssituatie en daarmee met het 
kruisende verkeer. Ter bevordering van de 
veiligheid heeft het college daarom beslo-
ten de voorrangssituatie met ingang van
9 september 2009 terug te draaien. 

Dat betekent dat de Pontweg voorrang 
heeft op het verkeer vanaf de Concordi-
astraat en de Noordersluisweg. Ook in de 
situatie die in 2010 ontstaat, hebben fiet-
sers op de Pontweg voorrang.

Afscheidsbijeenkomst 
burgemeester Cammaert
De afscheidsbijeenkomst van burge-
meester Cammaert vindt plaats op 
dinsdagavond 15 september 2009. 
Als locatie is gekozen voor de Stads-
schouwburg waar hem door het ge-
meentebestuur een concert door mu-
ziekvereniging Soli en een receptie 
worden aangeboden.

Burgemeester Cammaert is 17 jaar burge-
meester geweest waarvan 6 jaar in de ge-
meente Velsen. Hij wil graag afscheid ne-
men te midden van allen met wie hij con-
tacten heeft onderhouden. Voor het af-
scheid van burgemeester Cammaert zijn 
uitnodigingen verstuurd. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen en wilt u het con-
cert bijwonen kunt u zich aanmelden via 
communicatie@velsen.nl.

Vanaf 21.15 uur kunt u de burgemeester 
en zijn vrouw persoonlijk de hand schud-
den in de foyer van de Stadsschouwburg.

Werkzaamheden in Santpoort
Maandag 14 september a.s. start aan-
nemersbedrijf de Bie Wegenbouw met 
rioolwerkzaamheden vanaf de Rus-
burglaan nr. 4 tot de Duinlastparkweg 
nr 61 in Santpoort-Zuid. 

Voor de uitvoering van deze werkzaam-
heden wordt het kruispunt Bloemendaal-
sestraatweg/de Rusburglaan en de Duin-
lustparkweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De werkzaamheden aan het 
kruispunt duren één week, van maandag 
14 september tot en met vrijdag 18 sep-
tember. Bewoners en bezoekers worden 
verzocht de auto buiten het werkterrein te 
parkeren. De aannemer brengt de bewo-
ners minimaal twee dagen van te voren 
op de hoogte wanneer het werkvak voor 
parkeren wordt afgesloten. Al het ver-

keer, behalve voetgangers, wordt omge-
leid. Voetgangers worden waar mogelijk 
langs het werk geleid. Waar dat nodig en 
mogelijk is, worden loopschotten of rijpla-
ten neergelegd om bedrijven en wonin-
gen nabij de werkzaamheden te voet be-
reikbaar te houden.

Erepenning Rob Meerhof
Na bijna 23 jaar raadslidmaatschap heeft Rob Meerhof op donderdag 3 september 
2009 afscheid genomen van de gemeenteraad. Formeel is hij al raadslid af vanaf 6 ju-
li 2009, de datum, waarop hij geïnstalleerd werd als gedeputeerde van de Provincie 
Noord-Holland. Tijdens zijn afscheid op 3 september ontving Rob Meerhof uit handen 
van burgemeester Cammaert de erepenning van de gemeente Velsen. Dit betekent 
ook dat hij ereburger van de gemeente Velsen is geworden.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen hebben besloten
 
- een parkeerverbod in te stellen aan de noordwest-

kant van de Betelgeuzestraat, aan de zijde van het 
Canopusplein, vanaf de hoek met de Siriusstraat tot 
en met de hoek ter hoogte van het adres 
Canopusplein 15 door middel van het plaatsen van 
de borden E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.      

- door plaatsing van borden B03 en B06 de kruising 
op-/afrit A208/N208 met de nieuwe aansluitingen 
aan te wijzen als voorrangskruising, waarbij het ver-
keer op de op-/afrit A208/N208 voorrang heeft op het 
verkeer komende vanaf de aansluitingen;

- door plaatsing van de borden G12a de vrijliggende 
paden aan te wijzen als verplicht fiets-/bromfietspad. 

 
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 inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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.
 

ARTIKEL 2 JUNCTO 5 WET 
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
 
Aanwijzing 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat de 
raad van de gemeente Velsen bij besluit van 3 sep-
tember 2009 diverse percelen die gelegen zijn in het 
plangebied ‘Kiosken Lange Nieuwstraat’ hebben aan-
gewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en 
met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
van toepassing zijn. De aangewezen percelen in het 
plangebied ‘Kiosken Lange Nieuwstraat’ zijn gelegen 
aan de Lange Nieuwstraat tussen de Velserduinweg 
en het Marktplein. De aanwijzing heeft als planologische 
basis de toegedachte bestemming en de toelichting 
op de toegedachte bestemming, welke is opgenomen 
in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangege-
ven op het bij ons besluit behorend kadastraal over-
zicht en de lijst van aangewezen percelen. Het besluit 
van 3 september 2009 treedt in werking een dag na 
publicatie in de Staatscourant van 4 september 2009 
te weten op 5 september 2009, en geldt voor een ter-
mijn van drie jaar.
 
Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van diverse percelen 
gelegen in het plangebied ‘Kiosken Lange Nieuwstraat’ 
als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd 
en de publicatie in de Staatscourant wordt onder 
andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 
10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van 
toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in 
dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de 
in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun 
eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, 
dit eerst aan de gemeente Velsen te koop moeten 
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen vanaf 4 september 2009 
gedurende zes weken tegen dit besluit tot aanwijzing 
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Abarca, M.M. Geb. 
22-02-1960

Przymuszala, A.A. Geb. 
28-01-1985

Abidar, O. Geb. 
25-11-1985

Rosaria, K. Geb. 
12-05-1986

Azirar, K. Geb. 
20-10-1978

Rynk, A.M. Geb. 
09-05-1986

Buntsma, 
P.H.C.

Geb. 
24-11-1961

Rynk, M.H. Geb. 
26-02-1962

Ewijk van, 
G.M.

Geb. 
23-09-1975

Rustemeijer, L. Geb. 
27-05-1970

Farhat, M. Geb. 
13-09-1983

Stockinger, M. Geb. 
28-05-1975

Janszen, A. Geb. 
05-08-1978

Troch, J.N.K. Geb. 1
0-10-1980

Kolp, E.H. Geb. 
20-01-1963

Warmer, P.J. Geb. 
31-12-1960

Lee, D.J. Geb. 
25-09-1984

Wilde, A.G. Geb. 
07-12-1959

Ockeloen, J . Geb. 
05-06-1946

Zijden van der, A.H. Geb. 
21-05-1957

een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende 
bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en 
het adres van de belanghebbende, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar (de motive-
ring). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot 
aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem te 
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 
De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ont-
vankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend 
belang kan worden aangetoond.
 
Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is 
gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst 
van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) 
liggen vanaf 4 september 2009, gedurende zes weken, 
tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden) en bij de openbare 
bibliotheek (Dudokplein 16 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. De openbare bibliotheek is 
geopend op maandag, woensdag, vrijdag van 12.00 tot 
20.00 uur, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 
uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
 
BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
 
Het betreft de volgende personen:

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
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 elek-
tronische 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.

BEKENDMAKING MANDAAT GGD 
KENNEMERLAND
 
De burgemeester van Velsen maakt ingevolge artikel 
3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij bij 
besluit van 3 september 2009 onder voorwaarden 
mandaat heeft verleend aan de directeur van de GGD 
Kennemerland en diens plaatsvervanger om namens 
hem besluiten te nemen en te ondertekenen ter uit-
voering van paragraaf 6 van hoofdstuk V van de Wet 
publieke gezondheid. 
De bevoegdheden uit deze paragraaf hebben met 
name betrekking op het beperken van risico’s op inter-
nationale verspreiding van infectieziekten via (lucht)
havens.
De directeur van de GGD Kennemerland is tevens 
bevoegd verklaard ondermandaat te verlenen aan 
de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functio-
narissen.
 
Inwerkingtreding
Het mandaat gaat in op de dag volgend op deze 
officiële bekendmaking.
 
Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage in 
een mandaatregister bij de afdeling Algemene Zaken 
op het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Meerweidenlaan ong. 1 hulst       
(boom mag worden gekapt omdat deze te groot is 
voor het perceel en overlast geeft voor bewoners)
Broerskamp ong. 1 wilg           
(boom mag worden gekapt omdat deze te groot is 
voor het perceel en overlast geeft voor bewoners)
Biallosterskilaan 32 1 berk   

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
8 september 2009.
 
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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-157-2009 Reyndersweg 7 te Velsen-Noord; het 

gewijzigd uitvoeren van BP-46-2008 (het 
veranderen en vergroten van een strand-
paviljoen (Aloha)

BP-158-2009 Louise de Colignylaan 46 te Santpoort-
Zuid; het gewijzigd uitvoeren van 
BP-364-2007 (het veranderen en vergro-
ten van een woning met een uitbouw en 
een kelder)

 
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-171-2009 Bosboom-Toussaintlaan 15 te Driehuis 

NH; het veranderen en vergroten van 
een woning met een erker

BL-172-2009 P.C. Hooftlaan 49 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-173-2009 Nicolaas Beetslaan 9 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (zijgevel)

BL-174-2009  Bloemendaalsestraatweg 126 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen van een 
bijgebouw in 2 werkruimtes

BL-175-2009  Orionweg 209 t/m 327 te IJmuiden; het 
vervangen van de bestaande kozijnen 
door nieuwe kunststof kozijnen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-135-2009  Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een hekwerk met een 
schuifpoort

BP-118-2009  Eyndenhoefflaan 11 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-134-2009  Broekbergenlaan ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een kunstwerk

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 11 september t/m 22 oktober 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m 
24 september 2009 ter inzage.
BL-144-2009  Ladderbeekstraat 122 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging
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 Wthouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-4-2009  Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BL-131-2009  Feithlaan 8 te Driehuis NH; het verande-
ren en vergroten van een woning en een 
garage

BL-142-2009  Biallosterskilaan 34 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorzij-
de)

BL-153-2009  Lepelblad 54 te Velserbroek; het oprich-
ten van een berging

BL-162-2009  Kerkenmaaijerskamp 17 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (voorzijde)

BP-25-2008   Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 
oprichten van 3 windturbines

BP-70-2009   Kennemerlaan 116 te IJmuiden; het 
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DE SNELSTE WEG NAAR NIEUW PERSONEEL!
Vanaf € 305,00 ex BTW heeft u al het onderstaande pakket en vindt u het juiste personeel.

- Uw advertentie in 137.000 kranten op de veel gelezen Kennemerjobpagina’s
 De advertentie wordt in alle onderstaande kranten geplaatst en verspreid in

- Gratis 60 dagen uw advertentie op de site www.kennemerjob.nl

Wij kunnen u tevens een speciaal combinatietarief aanbieden om uw advertentie te plaatsen in
Kennemerland, Haarlemmermeer en alle bovenstaande sites

(totale oplage 202.000 exemplaren en 30 sites).
Bel voor meer informatie: 0255 - 533 900 of mail naar: kennemerjob@jutter.nl

Vanaf € 277,20 ex BTW kunt u ook een advertentie plaatsen in de Hoofddorpse Courant op de Haarlemmermeerjob pagina’s.
Net als in Kennemerland worden de personeelspagina’s ook hier in de herkenbare kleur groen gedrukt. Voor deze regio 
zijn de sites www.haarlemmermeerjob.nl en www.schipholbaan.nl in ontwikkeling. In de volgende plaatsen wordt de 
Hoofddorpse Courant huis aan huis verspreid met daarin de Haarlemmermeerjobpagina’s, oplage 65.000 exemplaren.

HAARLEMMERMEER; Aalsmeerderburg, Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, 
De Hoek, Hoofddorp, Het Kabel, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Nieuwe Meer, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, 
Schiphol, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek, Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg).

Akersloot, Bakkum, Bennebroek, Beverwijk, Castricum, Driehuis,
Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, Heemskerk, Heemstede, Limmen,
Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Spaarndam, Spaarnwoude, Uitgeest,
Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Wijk aan Zee en IJmuiden.

veranderen van een hotel (inpandig)
BP-84-2009   Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 

oprichten van opslaghallen voor cellulose
 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-107-2009  Charlotte de Bourbonlaan 6 te Santpoort-

Zuid; het oprichten van een garage
BL-113-2009  Stelling 22 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een berging
BL-122-2009  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een reclamebord
BL-128-2009  Papenburghlaan 32 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-109-2009  Bloemendaalsestraatweg 23 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen en 
vergroten van een woning

 
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.
             
STANDPLAATSVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor:
Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van Donner, Kebab en Turkse Pizza aan het Aurora 
Bastion ong. op de hoek van het parkeerterrein tegen-
over nummer 33 te Velserbroek. 
 
Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december met vaste openingstijden, 
met uitzondering van de dinsdag. 
De ingangsdatum is 11 september 2009.
 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
AANMELDING EVENEMENTEN 2010  

In verband met planning en afstemming is het van 
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 
2010 een vergunning wordt aangevraagd.
 
Organisatoren van evenementen dienen voor 15 okto-
ber a.s. hun evenement(en) aan te melden bij de 
gemeente Velsen, bureau Vergunningen en Uitvoering.
 
Voor aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij het 
klantencontactcentrum. Ook is het mogelijk het aan-
meldingsformulier te downloaden van de website van 
de gemeente www.velsen.nl bij Velsen actueel. 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de 
evenementencoördinator, tel. (0255) 56 72 00.
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