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Monumenten open
Velsen - Het mooie weer tij-
dens het afgelopen week-
end, afgezien van wat regen 
op zondagochtend, heeft veel 
mensen ertoe gebracht een 
bezoek te brengen aan één 
van de monumenten in de ge-
meente Velsen die gratis toe-
gankelijk waren. 

De Monumentendagen vinden 
altijd plaats in het tweede week-
einde van september, waarbij 
duizenden monumenten in Ne-
derland gratis worden openge-
steld voor het  publiek.  In na-
volging van Frankrijk werden 
in 1987 voor het eerst de Open 
Monumentendagen in Neder-
land geïntroduceerd, die dit jaar 
plaatsvonden onder het jaarlijks 
wisselende motto: ‘De smaak 
van de 19e eeuw’. In onze re-
gio konden verscheidene mo-

numenten worden bezichtigd 
waaronder het Forteiland, ge-
maal De Velserbroek, de Ruï-
ne van Brederode, begraafplaats 
De Biezen, de Engelmunduskerk 
in Driehuis en het oude raadhuis 
en het voormalige Weeshuis in 
Oud-Velsen. De Ruïne van Bre-
derode, een overblijfsel van het 
middeleeuwse kasteel van de 
heren van Brederode en één van 
de eerste rijksmonumenten,  trok 
veel belangstellenden. Wellicht 
mede het gevolg van de recent 
gestarte consolidatiewerkzaam-
heden die van 2010 tot en met 
2013 zullen plaatsvinden en die 
bedoeld zijn om de ruïne in zijn 
huidige staat te bewaren en om 
verder verval tegen te gaan. De 
voortgang van deze werkzaam-
heden is te volgen via de websi-
te: www. ruinevanbrederode.in-
fo. Ook de wat verstopt gelegen 

begraafplaats De Biezen in Sant-
poort-Noord werd door diverse 
belangstellenden op hun ‘rond-
je Velsen’ bezocht. Een heu-
se partytent, met koffie, vormde 
het vertrekpunt voor een rond-
leiding over de begraafplaats 
onder de enthousiaste begelei-
ding van vrijwilliger Cor Moole-
naar en René de Graaf, die vanuit 
de gemeente verantwoordelijk is 
voor het onderhoud op de be-
graafplaats. Burgemeester En-
schede die in 1894 de grondleg-
ger was van deze begraafplaats 
ligt hier begraven, maar ook be-
kende Velsenaren zoals schrij-
ver Eliza Laurillard en onderwij-
zer Pieter Vermeulen vonden hier 
hun laatste rustplaats. Veel meer 
informatie is te vinden op: www.
dodenakker.nl/begraafplaatsen/
noord-holland/444-santpoort-
noord-biezen. (Joop Waijenberg)

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Alle deelnemers
van de Rabobank 
Pierloop, 
veel succes!
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Patio Cyclaam
diverse kleuren potmaat 10,5 cm 
van 2,49

NU 1,29 per stuk

Jaarmarkt
spaarndam

Zondag
19 september

van
10.00 tot 17.00 uur
hgroothuyse@gmail.com (023) 5 100 300 

www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

www.dingespoort.nl

Proef nu ons 
3-gangen 

keuzemenu voor 
slechts €24,50

ZATERDAG 16 OKTOBER
21.00 - 03.00 UUR
THALIA THEATER

TICKETS 14 EURO
VERKRIJGBAAR VIA
WWW.IN2DISCO.NL

zondag 19 september:
aanvang 14.00 uur
sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Stormvogels tegen Roda’46

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

023 - 537 90 50
info@maaswarmtetechniek.nl

maas’
warmtetechniek b.v.

Centrale verwarming
Duurzame energie

Warmwatervoorziening
Airconditioning

Luchtbehandeling
Service/onderhoud

Najaars-
mode 
2010 

vanaf pagina 13
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: 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: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, telefoon-
nummer 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 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 aan-
leunwoning 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-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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 raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Varen met de Zonnebloem
‘Ik kan niet wachten
tot ik weer mee mag’
IJmuiden – Woensdag 1 en 
donderdag 2 september vertrok 
vanaf de loswal een grote groep 
gasten van de Zonnebloem, voor 
de jaarlijkse vaartocht. Dit keer 
niet met het schip Eureka 1, dat 
had te kampen met motorpech. 
Er was een goede vervanger: het 
luxe schip River Dream.
Na het inschepen vertrekt het 
schip rond 10.00 uur, via het 
Noordzeekanaal richting Am-
sterdam. Oude bekenden be-
groeten elkaar en zijn druk aan 
het bijpraten. Anderen zitten 
voor het raam en genieten van 
het voorbij glijdende uitzicht. ,,Zo 
leuk, om het eens van deze kant 
te zien’’, zegt een mevrouw. De 
kapitein, een Duitser die de Ne-
derlandse taal redelijk beheerst, 
maakt de aanwezigen attent op 
bezienswaardigheden onder-
weg. Hij doet dit in een menge-
ling van beide talen. Als hij ver-
telt dat het schip langs de IJha-
ven vaart, blijft een mevrouw 
doorpraten. Haar buurvrouw 
geeft haar een por: ,,Luister naar 
prins Bernard.’’ Bij /Schelling-
woude gaat het schip de Oranje-
sluis in en vaart het Markermeer 
op. ,,Zo zien we eens een andere 
sluis dan die van IJmuiden’’, lacht 
een man. ,,Maar die gaan me-
chanisch. Deze sluis wordt nog 
met de hand bediend’’, weet een 
ander. De River Dream passeert 
het eiland Pampus en komt nu 
op het IJsselmeer, het gaat rich-
ting Almere. Daar keert het schip 
en begint het aan de terugreis.
Naast heel veel vrijwilligers van 

de Zonnebloem, die af en aan lo-
pen om het de gasten naar de 
zin te maken, zijn er ook mede-
werkers van het Rode Kruis, een 
verpleegkundige en een arts aan 
boord. Deze reis is dat Robert 
Cuvelier, die het erg rustig heeft.
,,Verveelt u zich niet?’’, wordt 
hem gevraagd. ,,Ik amuseer me 
kostelijk. En als ik niets hoef te 
doen, dan is dat alleen maar 
gunstig’’, is het antwoord. Even 
later komt Cuvelier toch nog in 
actie: hij deelt gehaktballen uit 
tijdens de warme lunch. 
Na de lunch wordt er een kien-
ronde gespeeld. ,,Ik win nooit 
wat’’, zegt mevrouw Swier, ter-
wijl ze verbaasd naar de zojuist 
gewonnen fruitmand kijkt. ,,Het 
is gezellig aan boord, er wordt 
goed voor ons gezorgd. Ik ga al-
tijd graag mee en nu kan mijn 
dag helemaal niet meer stuk.’’ 
,,Het was weer fantastisch’’, vindt 
ook Piet van de Putten (87). ,,Ik 
had een gezellige dag, ik heb 
veel gezien en gelachen met de 
mensen aan mijn tafel.’’ Na een 
drankje wordt er koffie met kren-
tenbrood geserveerd en komt 
IJmuiden alweer in zicht. 
Ook meneer Dragstra (91) heeft 
genoten: ,,Thuis ben ik maar al-
leen, hoewel ik blij ben dat ik nog 
op mezelf woon. Het is heerlijk, 
zo’n dagje varen. Erg welkom als 
onderbreking van het leven van 
alledag.’’ Een mevrouw kijkt bij 
het verlaten van het schip nog 
eens achterom en verzucht: ,,Ik 
kan niet wachten tot ik weer mee 
mag.’’ (Carla Zwart)

Aanrijding met lichtmast
IJmuiden - Na een melding 
van een aanrijding, trof de po-
litie zaterdag op de Linnaeus-
straat rond 00:40 uur een om-
vergereden lichtmast aan op de 
rijbaan. Bij de lichtmast werden 
ook onderdelen van een auto 
aangetroffen. Volgens een getui-
ge zou een witte bestelauto be-
trokken zijn geweest bij de aan-
rijding met de lichtmast. Na een 

kort onderzoek, trof de politie 
in Zeewijk een witte bestelau-
to aan met schade. De auto mis-
te de onderdelen die aangetrof-
fen waren nabij de lichtmast. De 
auto stond op naam van een be-
drijf en de politie heeft de auto 
laten wegslepen en in beslag ge-
nomen. De politie stelt een on-
derzoek in om de bestuurder te 
achterhalen.
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West Side Story in Stadsschouwburg
Laatste keer voor de
Ichthus Musical Groep
Driehuis – Zondagavond, in de 
gymzaal van het Ichthus Lyce-
um (voorheen College), wordt 
er druk gerepeteerd. De Icht-
hus Musical Groep brengt in 
oktober met de West Side Sto-
ry hun laatste productie in de 
Stadsschouwburg Velsen. Mu-
ziekdocent Dolf Schelvis ging 
deze zomer met pensioen, dit 
is zijn laatste klus als muzi-
kaal leider van de school. Na 22 
jaar en tien musicals komt er 
een einde aan een tijdperk. Op 
dit moment worden de laatste 
puntjes op de i gezet en het is 
hard werken voor de leerlingen, 
want Dolf is zeer kritisch en wil 
alleen het beste van het beste.
Als de scene wordt geoefend 
waarin de hoofdrolspelers Tony 
en Maria elkaar voor het eerst 
ontmoeten, klinkt er geroeze-
moes vanaf de kant. ,,Stil zijn, 
dit is een heel lastig stuk’’, roept 
Schelvis. ,,Dat snappen jullie 
niet, maar dan doen jullie maar 
net alsof ik het wel weet.’’
Als even later de Sharks en de 
Jets tegenover elkaar staan, 
roept choreografe Bea Tuntler: 
,,Jullie kunnen elkaar wel dooi-
en, denk daar goed om. Ik wil 
reacties zien, daag elkaar uit.’’
The West Side Story is het ver-
haal van de rivaliserende ben-
des de Sharks en de Jets, het 
liefdesverhaal van Tony en Ma-
ria. Het is gebaseerd op Ro-
meo en Julia en het oorspron-
kelijke stuk is naar deze tijd ge-

haald. De steigers uit de film en 
de musical zijn in deze uitvoe-
ring weggelaten, Allard Derk-
sen ontwierp een verrassend 
decor. De musical is muzikaal 
bepaald niet makkelijk en heeft 
diepgang, maar daarom koos 
Dolf hier ook voor. 
Maarten Redeker, die de rol 
van Tony speelt, werd toegela-
ten tot het conservatorium in 
Rotterdam, twee weken gele-
den begon hij daar. ,,Daar heeft 
deze musicalgroep zeker aan 
bijgedragen’’, zegt Maarten. Als 
Tony speelt hij een persona-
ge dat dicht bij hemzelf staat. 
Dat vindt hij lastig, maar ook 
een uitdaging. ,,Het is een ge-
weldige groep, jammer dat het 
stopt.’’
Alma Wolfs stond al die tijd 
naast Dolf als regisseur: ,,Het 
is goed zo. Opvolger van Dolf 
is Arno Hillege, geen onbeken-
de in deze regio en met al aar-
dig wat muzikale ervaring. Sa-
men hebben we plannen voor 
muziektheater, er komt dus een 
vervolg.’’ Maar eerst West Side 
Story, op 13, 14, 15 en 16 ok-
tober in de Stadsschouwburg 
Velsen. 
Op vrijdag en zaterdag is de 
voorstelling al uitverkocht. 
Er zijn nog een beperkt aan-
tal kaarten verkrijgbaar voor 
woensdag 13 en donderdag 
14 oktober, te bestellen via jg-
kuipers@qquicknet.nl (Carla 
Zwart)

Actie ‘Red 
de postbode’
Velsen - Vorige week woens-
dag bracht een delegatie van de 
SP-fractie en –afdeling een be-
zoek aan het TNT-distributiecen-
trum aan de Dokweg in IJmui-
den. Daar zochten zij contact 
met het personeel dat al jaren in 
tergende onzekerheid verkeert 
over de toekomst van hun werk 
en hun inkomen. Eén postbode 
trotseerde de stromende regen 
en trakteerde de SP-ers op kof-
fie. Verschillende passanten uit-
ten hun waardering voor de ac-
tie ‘red de postbode’ en ‘geen 
ontslag’ dat op een groot span-
doek werd getoond. De solida-
riteitsactie van de SP-afdeling 
Velsen maakt onderdeel uit van 
de campagne ‘Red de postbo-
de’ (zie ook www.reddepostbo-
de.nl), waarin postbodes samen 
met de SP-fractie uit de Twee-
de Kamer strijdt tegen het voor-
genomen massaontslag van tot 
wel 15.000 voltijd medewerkers 
van het Postbedrijf TNT, en voor 
een fatsoenlijke beloning voor 
echt werk. Inwoners uit Velsen 
die de postbodes blijvend wil-
len ondersteunen kunnen actie-
stickers bestellen voor op hun 
brievenbus bij het secretariaat 
van de SP-afdeling Velsen: 06-
28717998 of gerko.buist@quick-
net.nl.

Kienen bij Full Speed, Tolsdui-
nerlaan in Velsen-Zuid. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Reünieconcert Low. 
Aanvang 21.00 uur.
Rob Zorn bij Café De Griffioen, 
Frans Halsstraat IJmuiden. Aan-
vang 2.100 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy uit Haarlem. 
Ethereal, Bivak, Bloid. 20.00 uur. 
Toegang 8,-. Dommelsch zaal: 
Let’s Have a Ball wit: Gare Du 
Nord. 21.00 uur. Toegang 20,-. 
Café: Aftershow Gare Du Nord 
Zorita. 22.30 uur. Toegang gra-
tis. Dommelsch zaal: 80’s ver-
antwoord. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 21 jaar. Kleine 
zaal: Electri Trash: Adam Free-
land. 24.00-04.00 uur. Toegang 
10,-, vanaf 18 jaar.

Zondag 19 september
Klaverjastoernooi bij Klaver-
sientje, De Delta, Rijnstraat 2 
IJmuiden. Aanvang 01.30 uur.
Lezing door Annemiek Schrij-
ver over Wat betekent ‘Geloven’ 
voor mij in mijn leven? In de Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Forteiland geopend ter gele-
genheid van de Stellingmaand. 
De afvaarten zijn om 11.00, 13.00 
en 15.00 uur. Terugtocht om 
13.15, 15.15 en 17.15 uur. Reser-
veren via 0255-511676 of www.
ijmuidenserondvaart.nl of info@
ijmuidenserondvaart.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Zaden en vruchten Romolen 
Heempark. Van 11.00 tot 12.30 
uur. Start vanaf ingang park op 
de brug van Laan van Angers/
hoek Europaweg.
‘t Staende Tuygh geeft een 
concert in kerkje Stompetoren 
in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang is gratis.
Stadschouwburg Velsen: Gi-
taarvirtuozen Jan Kuiper en Sto-
chelo Rosenberg. Aanvang 15.00 
uur.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Optreden coverband Cheaz 
Headz uit Alkmaar in Café Ter-
ras Fort Zuid. Aanvang 15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Hangin 
Judge. Aanvang 16.30 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Serena-Maneesh 
Bombay Show Pig. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 9,-. 

Maandag 20 september

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 
speelt ‘Vive le Veluwe’. Aanvang 
20.30 uur.

Dinsdag 21 september
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 

speelt ‘Vive le Veluwe’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 22 september

Pop-Quiz bij de 
Zeewegbar,Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Ghost Writer’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 23 september

Lezing over Florence Nightinga-
le door dr. Jean-Jacques Suur-
mand in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Theatergroep Oeloek 
speelt ‘Oeloek 3, De nacht van 
de nasmaak’. Aanvang 20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Studenten gra-
tis. Café: urban Junior. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 16 september

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Zuidelijk To-
neel speelt ‘Halverweg Omge-
draaid’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: 24.00-04.00 uur 
LOS! met dj Paullie & Co. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar, voor stu-
denten gratis. Café: Action Beat. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 17 september
Cumulus in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Ghost 
Writer’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Follow Alice, cd-presen-
tatie. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 18 september

Rommelmarkt op Plein 1945 
van 09.00 tot 16.00 uur.
Landelijke Egeldag op Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg in Velsen-Zuid. Van 11.00 
tot 15.00 uur speurtocht door 
het egelbos. Kosten 2,50 (borg 
10,-). Egel kleien van 13.00 tot 
16.00 uur. Kosten 2,50. Lezing 
over egels. 14.00 uur. Kosten 
gratis. Maquette egelvriendelij-
ke tuin. 
NPZK: herfstexcursie Kastan-
jes, bessen en nootjes. Start 
11.00 uur bij infopaneel op Ko-
ningshof, Duinlustweg in Over-
veen. Kosten 2,50, 1,50 kin-
deren/65+. Aanmelden ver-
plicht via www.npzk.nl of 023-
5411123/29.
Harley Davidson day bij de 
Veerplas. Van 11.00 tot 17.00. Zie 
ook www.saplaza.nl.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem. Van 
13.15 tot 13.45 uur. Vrouwen-
koor MetaMorfose.
‘Om te zingen naar de kerk’, 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Zeskamp bij de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur. Om 20.00 uur live op-
treden Robin Razz.
Muziekoptreden ‘t Staende 
Tuygh bij Kerkje De Stompe To-
ren in Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Muziekoptreden Blues band. 
Café Fort-Zuid in Spaarndam. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gtatis.

Gewapende straatroof
Regio - Zaterdag rond 17.30 
uur kwam bij de meldkamer 
van politie binnen dat vier vrou-
wen in de Breestraat in Bever-
wijk met een vuurwapen wer-
den bedreigd, door vermoede-
lijk drie mannen. Twee daders 
waren er op een rode scooter 
vandoor gegaan en een dader 
te voet. De politie is een zoek-
actie gestart en heeft assisten-
tie van de politiehelikopter ge-
vraagd. Op basis van een sig-
nalement konden twee ver-
dachten worden aangehouden 

bij de Emplacementsweg; een 
16-jarige jongen uit Rijswijk en 
een 17-jarige IJmuidenaar. Bei-
de verdachten zijn door de po-
litie ingesloten. De derde ver-
dachte werd niet gevonden. De 
politie heeft een onderzoek in-
gesteld naar deze beroving.
Mensen die meer kunnen ver-
tellen over de daders of over 
deze straatroof, kunnen zich in 
verbinding stellen met basis-
team IJmond-Noord via 0900-
8844 of via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800–7000.
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Jeugdwed-
strijden DKV
Velsen-Zuid - Zaterdag 11 sep-
tember speelde de E2 tegen TOP 
Wereldtickets E4. Dit team was 
al tweedejaars E, een heel ver-
schil met DKV. DKV E2 heeft veel 
van deze wedstrijd kunnen leren. 
In het begin ging het een beetje 
moeizaam maar de tweede helft 
ging het al beter. Noah werd ge-
stoken door wesp waardoor Mi-
chelle terug gewisseld werd als 
jongen, dit ging erg goed. Uitein-
delijk is de wedstrijd helaas ge-
eindigd in een 11-0 verlies. De-
ze week stond Oosterkwartier op 
de planning voor de E1. DKV be-
gon heel goed met sterke aanval-
len en goede kansen, helaas wer-
den geen van deze kansen doel-
punten. Oosterkwartier daaren-
tegen maakte hun kansen goed 
af en kwam op voorsprong. In de 
tweede helft scoorde DKV nog 
4 doelpunten maar helaas was 
dit niet genoeg tegen over de 6 
doelpunten van Oosterkwartier. 
De C2 verloor van Oosterkwar-
tier, en de D1 van Roda. De C1 
heeft ruim gewonnen van Helios. 
De aanvallen verliepen goed, ge-
tuige ook de eindstand van 3-11. 
Elise scoorde drie maal en Joram 
scoorde tweemaal uit een mooie 
doorloopbal. Ook Jip was twee 
keer succesvol. De A1 verloor van 
Rapid, met 7-4.

Supporters Telstar
zoekt bestuursleden
Velsen-Zuid - Supportersver-
eniging Telstar heeft op korte 
termijn behoefte aan supporters 
die de actieve rol van bestuurs-
lid op zich willen nemen. Na ve-
le jaren bestuursverantwoorde-
lijkheid hebben vijf leden uit het 
zeskoppige bestuur besloten om 
hun taken neer te leggen. Lon 
Weijers, Hans van Vondelen, Pe-
ter Baars, secretaris Simon Fe-
ijen en voorzitter Ben Morshuis 
zullen tijdens de aanstaande Al-
gemene Ledenvergadering op 
maandag 20 september niet her-
kiesbaar zijn.
Vers bloed is nu noodzakelijk 
om de vereniging verder te la-
ten bloeien en de diverse activi-
teiten voort te zetten. De suppor-
tersvereniging ondersteunt Tel-
star al sinds 1981 en organiseert 

sindsdien ondermeer de busrei-
zen naar uitwedstrijden, feest- 
en forumavonden en de welbe-
kende Secondeloterij rond thuis-
wedstrijden.
Niet alleen binnen de vereni-
ging, maar ook daarbuiten zijn 
de verenigde supporters nu op 
zoek naar geschikte kandidaten. 
Wij doen een zeer dringende op-
roep aan alle volgers van de Wit-
te Leeuwen om eens na te den-
ken over een bestuursfunctie en 
over eventuele kandidaten in uw 
omgeving.
Supporters die geïnteresseerd in 
een bestuursfunctie of graag wat 
meer willen weten over de vrij-
gekomen functies en taken, kun-
nen contact opnemen met voor-
zitter Ben Morshuis, telefoon 
020-6839198.

De pieren blijven open
IJmuiden aan Zee - Sportvis-
sers kunnen weer opgelucht 
adem halen. In tegenstelling 
tot berichtgeving in de IJmui-
der Courant en diverse internet-
sites blijft vissen op de Noord- 
en Zuidpier mogelijk. Dit werd 
gisteren al snel duidelijk in een 
zeer constructief overleg tus-
sen Rijkswaterstaat, Sportvis-
serij Nederland en Sportvisserij 
NoordWest Nederland.

Wel zijn er nieuwe hekken op 
beide pieren geplaatst. Niet om 
sportvissers te pesten, maar om 
de veiligheid te vergroten. Zo-
als bij veel sportvissers bekend, 
was het mogelijk om bij laag wa-
ter via het strand alsnog op de 
pieren te komen. Nu niet meer. 
Dicht is dicht. En dicht gaan de 
nieuwe hekken bij windkracht 
5 of erger. Daar is niets nieuws 
aan. Dat zijn bestaande afspra-
ken tussen de gemeente Velsen, 
Rijkswaterstaat, de sportvisse-
rij en de reddingsbrigade, die 
de pieren bij slecht weer afslui-

ten voor publiek. Voor de pie-
ren gelden bij Rijkswaterstaat 
twee hoofdfuncties: een veilige 
kust en het bereikbaar houden 
van Mainport Amsterdam. Vei-
ligheid staat hierbij voorop met 
een open oog voor recreatieve 
functies waaronder de sportvis-
serij. Grootschalige evenemen-
ten op de pieren, zoals bijvoor-
beeld viswedstrijden, kan Rijks-
waterstaat met het oog op de 
veiligheid niet langer toestaan. 
Toestemming verlenen is niet 
mogelijk als je de veiligheid van 
het publiek niet kunt garande-
ren.
De georganiseerde sportvisse-
rij zal, als één van de belang-
rijkste medegebruikers van de 
pieren, alert blijven op ontwik-
kelingen rond de pieren. Advies 
voor vissers die de komende tijd 
op de pier gaan vissen: doe dat 
zodanig dat men er kan blijven 
vissen, laat geen rommel ach-
ter, houd het weer in de gaten 
en blijf weg als de hekken dicht 
gaan met slecht weer.

IJmuiden toont veerkracht
Velsen-Zuid - Zaterdag mocht 
VV IJmuiden in de eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen aan-
treden tegen Medemblik. IJmui-
den had de eerste wedstrijd ver-
loren en Medemblik had hun 
eerste wedstrijd met 5-1 gewon-
nen van HCRC.
IJmuiden begon de wedstrijd 
met veel durf en gretigheid en 
die instelling werd snel beloond 
met een doelpunt van Mark 
van Urk. Een aantal minuten la-
ter kon IJmuiden de voorsprong 
nog verder uitbreiden, maar de 
toegekende penalty werd ge-
stopt door de keeper. Toch kwam 
IJmuiden wel op 2-0 dankzij een 
doelpunt van Jordi de Man. De 
Medemblikse verdediging was 
niet opgewassen tegen zoveel 
aanvalskracht. Niet dat Medem-
blik niets terug deed, maar daar 
stak de goede verdediging van 
IJmuiden (onder leiding van Ste-
fan van den Oever) telkens een 
stokje voor. Voor rust was de 
voorsprong zelfs uitgebreid tot 
4-0 dankzij treffers van Dennis 
Binkhorst en Danny de Vendt. De 
tweede helft begon IJmuiden zo-
als ze de eerste waren geëindigd 
met snel en leuk voetbal,maar de 

bal wilden er maar niet in. Toen 
kwam de ommekeer. Jori de Man 
werd rond de 16 meter neerge-
legd en volgens de scheidsrech-
ter was dit duidelijk een gevalle-
tje van een doorgebroken speler 
dus direct rood. De gasten ver-
plaatsten een aantal spelers en 
hierdoor was IJmuiden het over-
zicht en de controle een beetje 
kwijt. Deze wijziging resulteer-
de erin dat Medemblik in min-
der dan 10 minuten 3 keer kon 
scoren. Toen was het plots 4-3. 
Waar de achterhoede zo onder-
maats was, waren de spitsen 
medogenloos: 3 kansen 3 doel-
punten. Maar IJmuiden toonde 
veerkracht en ging weer op zoek 
naar dat verlossende vijfde doel-
punt en die kwam er ook. Tien 
minuten voor tijd schoot weder-
om Jordi de Man (later uitgeroe-
pen tot Man of the Match) IJmui-
den naar een marge van twee 
doelpunten. Medemblik gaf zich 
gewonnen; de eerste overwin-
ning van dit seizoen was een feit. 
Deze overwinning moest gevierd 
worden door middel van een 
drankje en een gezellige barbe-
cue. Het was nog lang gezellig 
op Sportpark Schoonenberg.

Vrijwilligers voor 
felicitatiedienst gezocht
IJmuiden - In alle wijksteun-
punten in de gemeente Velsen 
zijn vrijwilligers actief als gast-
vrouw en gastheer ten behoeve 
van de felicitatiediensten.
Deze felicitatiediensten heb-
ben als doel om mensen van 80 
jaar en ouder in de week van 
hun verjaardag een bezoek-
je te brengen om hun te felici-
teren. Zij nemen dan een klein 
presentje voor deze jarigen mee. 
Het tweede doel is om te signa-
leren hoe het met deze mensen 
sociaal gaat. Hebben de mensen 
nog voldoende contact met an-
dere mensen? Hoe is het met de 
lichamelijke gesteldheid van de-
ze mensen? Zijn er vragen waar 
deze mensen meet zitten.

De vrijwilligers die bij de mensen 
komen maken van tevoren een 
afspraak wanneer het gelegen 
komt voor een bezoekje. Als er 
echt problemen zijn met de men-
sen dan wordt dit besproken met 
een ouderenadviseur.
Wijksteunpunt “Zeewijk” is drin-
gend op zoek naar dames of he-
ren die zich geroepen voelen om 
af en toe een bezoekje te bren-
gen bij deze mensen. Vindt u 
het leuk om oudere mensen cir-
ca een half uurtje tot drie kwar-
tier een bezoekje te brengen? 
Dan kunt u zich hiervoor aan-
melden bij de beheerder van het 
wijksteunpunt Zeewijk, Gerard 
Schol op telefoonnummer 0255-
520650.

SVIJ jeugd opgeleid met 
trainingsmateriaal AZ
IJmuiden - Net als ruim 95 an-
dere amateurverenigingen in 
Nederland is SVIJ een samen-
werking aangegaan met be-
taald voetbalclub AZ. Het initia-
tief voor de samenwerking is van 
de kant van AZ. AZ vindt het, net 
als SVIJ, zeer belangrijk dat de 
Nederlandse voetbaljeugd goed 
wordt opgeleid. 
Daardoor wil zij haar kennis en 
ervaring graag delen met de 
amateurverenigingen in Neder-
land. SVIJ heeft de samenwer-
king met beide handen aan-
gegrepen. AZ biedt haar ‘part-
ners’ onder andere een kijkje in 
de keuken middels een online 
voetbalschool. De online voet-
balschool is alleen toegankelijk 
voor verenigingen die zich heb-

ben aangesloten bij AZ en biedt 
de mogelijkheid trainingen en 
oefeningen in te zien om vervol-
gens in de praktijk te brengen bij 
en aan de eigen jeugd. Op deze 
manier zal de jeugd van SVIJ op 
een professionele en doeltref-
fende manier getraind worden. 
Voetballen bij SVIJ wordt hier-
door uitdagender en leuker. 
Tevens zal er door scouts van 
AZ gescout worden bij SVIJ. De 
kans dat een talentvolle voetbal-
ler bij SVIJ gespot wordt door 
een betaald voetbalclub is dus 
groot. SVIJ wil middels de sa-
menwerking met AZ laten zien 
dat ze, naast de gezelligste voet-
balvereniging van de IJmond, 
ook veel te bieden heeft aan de 
jeugd op sportief gebied.

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag waren er dertien leden aan-
wezig voor het klootschieten. 
Er werd geloot voor vier teams, 
daarna ging men naar Spaarn-
woude om te gaan klootschie-
ten. Het weer was uitermate 
goed te noemen. Team 3 met Bi-
anca, Dirk, en Sonja werden eer-
ste met 72 schoten en 58 me-
ter. Team 2 met Elly, Dries en Ina 
werden tweede met 75 schoten 
en 15 meter. Team 4 met Joke, 
Astrid en Lia, werden derde met 
82 schoten en 5 meter. Team 1 
met Nico, Ingrid, Raymond en 
Harm werden vierde met 85 
schoten en 58 meter. Meer in-
formatie: Harm Jongman, tele-
foon 0255–514780 of Dirk Sie-
raad, telefoon 0255–515602. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Klootschiet-
journaal

IJmuiden - De politie trof zon-
dagochtend rond 03.20 uur gas-
flessen aan bij een geldautomaat 
op het Zeewijkplein. Vermoede-
lijk heeft men geprobeerd een 
plofkraak te plegen. In de omge-
ving werd direct een onderzoek 
ingesteld, maar er werden geen 
verdachten aangetroffen. De 
brandweer is ter plekke geweest 
om de gasflessen veilig te kun-
nen verwijderen. Rechercheurs 
van de Forensische opsporing 
hebben een onderzoek ingesteld.

Poging tot 
plofkraak
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IJmuiden - De Schiedam-
se Hangin Judge bijt zondag 
19 september om 16.30 uur het 
spits af in het nieuwe seizoen 
van het Stage Café in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 
Hun stijl kan je best bestempe-
len als down south texasblues, 
maar ook de oude helden zoals 
Little Walter laten de band niet 
ongemoeid in hun repertoire. De 
toegang is gratis.

Hangin Judge 
in Stage Café

Theater van historie
op Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Het weekend van 
18 en 19 september staat op 
het Forteiland in het teken van 
‘re-enactment’. Dat wil zeggen 
het zo waarheidsgetrouw na-
spelen en uitbeelden van his-
torische gebeurtenissen, op de 
plek waar deze oorspronkelijk 
plaatsvonden. Dit wordt gedaan 
door deelnemers in historisch 
kostuum of uniform. De demon-
straties zijn educatief en recre-
atief bedoeld.
‘Der Windhund’ is een groep die 
de Duitse bezetter op een ver-
antwoorde manier portretteert. 
Zij hebben geen enkele sympa-
thie voor welke extreme denk-
beelden en/of nationaal-socia-
listisch gedachtegoed dan ook. 
De groep bestaat uit 100% ge-
schiedkundigen, die een op-
rechte en geschiedsgetrouwe 
uitbeelding willen leveren van 
de Duitse Heersoldaat geduren-
de de periode ’40 – ’45, zijn we-
reld, zijn uitrusting en zijn on-
bedwingbare streven om levend 
naar huis te komen. Het is een 
niet-politieke vereniging, waar 
plaats is voor ieder die vanuit 
deze gedachte leeft: dat een 
mens een mens is en allen ge-

lijk zijn aan elkaar. ‘Nederland 
Paraat’ is de oudste groep bin-
nen de VHM (Vereniging Histo-
rische Militaria). Het is ook de 
meest opvallende groep, aan-
gezien men als enige in Neder-
land de roerige mobilisatieperi-
ode 1939-1940 als onderwerp 
heeft. De groep presenteert het 
Nederlandse leger onder ande-
re in de periode van strijd in de 
meidagen van 1940. De nadruk 
ligt vooral op de onderdelen In-
fanterie en Wielrijders.
In de koepelzaal van het fort 
kan men beide dagen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje nog even rustig nage-
nieten. Hier worden ook diverse 
posters en boekjes over het fort 
verkocht. Op zaterdagavond 18 
september vindt er één rondlei-
ding plaats, op zondag 19 sep-
tember zijn de troepen de ge-
hele dag ‘in stelling’. De vertrek-
tijden vanaf de Kop van de Ha-
ven met de rondvaartboot “Ko-
ningin Emma” zijn zaterdag-
avond om 18:45 en zondag om 
11:00, 13:00 en 15:15. Actuele 
informatie staat vermeld op hun 
website www.ijmuidenserond-
vaart.nl.

IJmuiden - Vorige week woens-
dag, omstreeks 05.50 uur, hiel-
den politieagenten een 26-ja-
rige man aan. Hij wordt er-
van verdacht kort daarvoor een 
raam van een flatwoning te heb-
ben vernield aan de Vechtstraat. 
Door de vernieling werden en-
kele bewoners in hun nacht-
rust gestoord en zij alarmeerden 
de politie. De man is ingesloten. 
Omdat hij in een wat verwarde 
toestand verkeerd zal voor hem 
deskundige hulp worden inge-
roepen.

Vernieler
aangehouden

IJmuiden - Bij de meldkamer 
van politie kwam zondagoch-
tend rond 05:20 uur een bericht 
binnen dat er een auto werd ge-
stolen vanuit de Sirenestraat. De 
politie trof de autodief met au-
to aan toen hij op de Vondellaan 
de auto parkeerde. De verdach-
te, een 28-jarige man uit Noor-
wegen, werd direct aangehou-
den en bleek zwaar onder in-
vloed van alcohol te verkeren. Hij 
werd meegenomen naar het po-
litiebureau. De auto kon worden 
teruggegeven aan de rechtmati-
ge eigenaar. Het rijbewijs van de 
man zal worden ingevorderd. Te-
gen hem wordt een uitgebreid 
proces verbaal opgemaakt.

Ritje met
gestolen auto

Velsen-Zuid - Een 60-jarige 
automobilist uit Lelystad werd 
vrijdagmiddag door de politie 
staande gehouden op de Am-
sterdamseweg. De man bleek 
nog een onherroepelijk vonnis te 
hebben openstaan voor een be-
drag van 250 euro. De man werd 
meegenomen naar het politiebu-
reau in Velsen, waar hij het be-
drag betaalde. Hierna kon hij zijn 
weg weer vervolgen.

Openstaand 
vonnis

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Twee dagen van te 
voren opgeven voor 12.00 uur. 
Kosten 6,-.
Presentatie politie donder-
dag 7 oktober op het gebied van 
persoonlijke veiligheid, oplich-
ting en insluiping. Van 09.30 tot 
12.00 uur.
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.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. De eerstvolgende 
open tafel is op vrijdag 24 sep-
tember: Zweeds tunbrood met 
seranoham, rundergoulash, rijst, 
rauwkost en chocoladeparfait 
met mangosaus toe. Opgeven 
maandag 20 september tussen 
11-12 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Expositie Leny Cortel met haar 
olieverf schilderijen en een twee-
tal keramiek. Toegang gratis. Ex-
positie is te zien tot 4 oktober.
Internetcursus voor senioren 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.
Optreden Cocktailtrio donder-
dag 30 september om 14.30 uur. 

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
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.
Herfstkien, zondag 10 oktober 
om 14.00 uur. Kaartverkoop start 
24 september om 10.00 uur.
Presentatie over Thuiszorg, 
dinsdag 12 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

ANBO afdeling IJmuiden, Drie-
huis en Velsen-Zuid
Volledig verzorgde 8-daag-
se herfst-mozaiek langs Moezel 
en Rijn met de Prinses Juliana. 
Dinsdag 19 t/m 26 oktober. In-
lichtingen mw. B. Wit-Mateboer, 
tel. 06-22197237

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Zaterdag 18 september Grace 
Darling. 15.00 uur.
Woensdag 22 september quiz 
Raad het Logo. Aanvang 15.00 
uur. 
Woensdag 29 september kunt u 
zingen? Zing dan mee! Aanvang 
15.00 uur.

‘The Ghost Writer’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 17 en 
woensdag 22 september draait 
het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 om 20.30 uur de 
film ‘The Ghost Writer’.
Succesvolle Britse ghostwriter, 
‘The Ghost’, lijkt de kans van z’n 
leven te krijgen als hij instemt 
om de memoires te schrijven 
van de vroegere premier van 
Groot-Brittannië, Adam Lang.
De reputatie van Lang ligt on-
der vuur vanwege de beschul-
diging dat hij op de hoogte 
was van het illegaal uitleveren 
van verdachte terroristen aan 

de CIA ten tijde van zijn pre-
mierschap. 
Tijdens zijn schrijfwerk ont-
dekt ‘The Ghost’ geheimen die 
niet alleen de wereldpolitiek 
op haar grondvesten zal doen 
schudden, maar ook zijn eigen 
leven in gevaar brengen.
Met onder andere Ewan Mc-
Gregor, Pierce Brosnan en Kim 
Cattrall.

In het Witte Theater
Zuidelijk Toneel speelt 
‘Halverwege omgedraaid’
IJmuiden - Donderdag 16 sep-
tember om 20.30 uur speelt het 
Zuidelijk Toneel ‘Halverwege 
omgedraaid’ in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257.
‘Halverwege omgedraaid’ is een 
voorstelling over het verlangen 
om niets te hoeven zijn en niets 
te hoeven worden. Het heeft een 
bijzondere inhoud en een bijzon-
dere vorm. Magne van de Berg 
schreef een stuk zonder vaste 
rolverdeling waarin de drie per-
sonages spreken in de derde 
persoon, over hun situatie, over 
elkaar en over zichzelf. Regie: 
José Kuijpers. Spel: Annelien van 
Binsbergen, Ruben Brinkman, 
Dimme Treurniet. www.hzt.nl

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Yogastudio Santpoort: 
meditatie door beweging
Santpoort-Noord – Aan Hoofd-
straat 170, boven het pand van 
In den Vreemde, heeft Yogastu-
dio Santpoort sinds kort een zeer 
sfeervolle locatie voor haar yoga-
lessen gecreëerd. Vier dagen per 
week kan men hier, overdag of ’s 
avonds, terecht voor verschillen-
de lessen, van zwangerschapsy-
oga tot Vinyasa yoga. 
Paula Winkelaar en Caroline 
Oosthoek vormen Yogastudio 
Santpoort. Eerder 
gaven zij yogales-
sen in de Dorps-
kerk. De nieu-
we locatie aan de 
Hoofdstraat gaf 
hen ruimte voor 
het uitbreiden van 
het lesaanbod. De 
open dag met een 
workshop van Jo-
han Noorloos en 
de mogelijkheid 
van een proefpak-
ket voor drie les-
sen heeft al veel 
belangstelling op-
geleverd. Maar 
er is nog genoeg 
ruimte voor meer cursisten. Er 
wordt les gegeven in het dyna-
mische Vinyasa Yoga, waarbij de 
‘flow’ van de bewegingen zorgt 
voor geestelijke rust. Vinyasa Yo-
ga wordt daarom ook wel ‘medi-
tatie door beweging’ genoemd. 
Bij Ashtanga Yoga worden de be-
wegingen in een vaste serie uit-
gevoerd, waardoor je lichaams-
bewustzijn verbetert. Slow Yo-
ga is een zachte vorm van Vinya-
sa en is geschikt voor alle leeftij-
den en niveaus. Hatha Yoga is de 
traditionele vorm van yoga. Ten-
slotte is er voor aanstaande moe-
ders zwangerschapsyoga, wat 

een heel goede voorbereiding is 
op de geboorte en het moeder-
schap. Wie nieuwsgierig is naar 
Yogastudio Santpoort kan zich 
opgeven voor het proefpakket, 
waarbij men aan drie verschillen-
de lessen kan meedoen. Er zijn 
echter meer mogelijkheden. Za-
terdag 18 september doet Yoga-
studio Santpoort mee aan Global 
Mala voor het goede doel. Ieder-
een kan van 10.00 tot 12.00 uur 

meedoen aan 
de open yoga-
les. Dit is een 
w e r e l d w i j d e 
actie. In Neder-
land stuurt Yo-
ga Magazine 
het project aan, 
zie www.yoga-
online.nl. Dit 
jaar wordt geld 
bijeengebracht 
voor stichting 
Join the Pipe, 
voor waterput-
ten en pompen 
in Azië en Afri-
ka. Wie mee 
wil doen kan 

voor of na de les een bedrag-
je doneren, de les is gratis. Za-
terdag 25 september doet Yoga-
studio Santpoort bovendien mee 
aan de Leef & Beweegbeurs op 
Beeckestijn, die wordt georgani-
seerd door Service Paspoort. Yo-
gastudio Santpoort geeft die dag 
om 12.00 uur een les buiten en 
om 15.30 uur een les binnen. De-
ze twee workshops zijn gratis en 
je hoeft je niet van te voren op 
te geven. Meer weten over Yoga-
studio Santpoort? Kijk op www.
yogastudiosantpoort.nl of ga 
naar een van de gratis work-
shops. 

Snelste Velsenaren 
Rabobank Pierloop 2010
IJmuiden – De snelste Velsenaren 
van de Rabobank Pierloop 2010 
waren wederom Petra Kassing 
(67.20) en Bob Keuzekamp (56.37). 
Petra won de Klaas Ebbeling trofee 
voor de vierde keer, is ze volgend 
jaar weer de snelste vrouw, dan 
mag ze de beker houden. Voor Bob 
was het de vijfde keer, maar of de 
trofee een blijvend plekje bij hem 

thuis krijgt, is nog onzeker. Hij was 
namelijk niet achtereenvolgens 
de snelste man, in 2005 was Eddy 
Wagner hem te snel af. Bob heeft 
wel genoten van de Pierloop: ,,Het 
is altijd een leuke loop. Er stonden 
veel bekenden langs de route, die 
mijn naam riepen, dat geeft je vleu-
gels. Het was echt een thuiswed-
strijd.’’ (foto: Zelma Schepel)

Van den Brenk
tijdelijk uit raad
Velsen - PvdA-raadslid Mari-
anne van den Brenk heeft voor 
het zomerreces een ingrijpen-
de operatie ondergaan. Het her-
stel daarvan verloopt voorspoe-
dig, maar Marianne is voorlopig 
niet in staat haar raadswerk met 
de door haar gewenste inzet te 
verrichten.Daarom heeft zij bur-
gemeester Franc Weerwind, als 
voorzitter van de gemeenteraad, 
verzocht haar tijdelijk ontslag te 
verlenen als raadslid. Dat tijde-
lijke ontslag is haar met ingang 
van 20 september 2010 verleend 
voor een periode van 16 weken. 
Gedurende die periode zal Ma-
rianne in de gemeenteraad wor-
den vervangen door Paulien van 
Bodegraven. Naar verwachting 
zal Paulien in de raadsvergade-
ring van 30 september als tijde-
lijke opvolger worden benoemd.

Velsen - Vanuit de Gemeente 
Velsen is een regeling voor chro-
nisch zieken en gehandicapten 
met een laag inkomen, die een 
financiële bijdrage kunnen krij-
gen. Deze is bedoeld als een te-
gemoetkoming in de verbor-
gen kosten die een chronische 
ziekte of handicap met zich mee 
brengt. Als er in een huishouden 
één of meer personen te ma-
ken hebben met een chronische 
ziekte of handicap en er spra-
ke is van een minimum inko-
men dan komt men mogelijk in 
aanmerking voor de regeling. De 
Formulierenbrigade Velsen kan 
kijken of iemand in aanmerking 
komt en biedt ondersteuning bij 
het aanvragen. De Formulieren-
brigade Velsen is bereikbaar op 
werkdagen bereikbaar via 0255-
533885 of via formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Het kan-
toor is gevestigd in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, ge-
bouw De Delta, Rijnstraat 2.

Formulieren-
brigade Velsen

IJmuiden - Dit najaar worden er 
nog vier koffieconcerten gege-
ven door de Culturele Gemeen-
schap Velser Gemeenschap. De-
ze worden gehouden op de zon-
dagen 26 september, 17 okto-
ber, 31 oktober en 14 november. 
Houd goed de lokale kranten in 
de gaten. Uitgebreidere infor-
matie www.develsergemeen-
schap.nl onder koffieconcerten 
en agenda.

Koffieconcerten

Politie zoek getuigen 
van vermissing
IJmuiden - De politie is sinds 
dinsdag 7 september bezig met 
een onderzoek naar de her-
komst van een aangetroffen 
vouwfiets met kleding die op 
een vreemde plek is  achterge-
laten op de Zuidpier. Een getui-
ge meldde dinsdagavond dat 
op ongeveer 2600 meter vanuit 
de kust de fiets stond met op 
de bagagedrager een fleece-
trui. Het gaat om een  opval-
lende vouwfiets, grijs zwart 
van kleur en van het merk Pe-

likaan, type Foldable. Een zoek-
tocht naar een persoon die van 
de fiets gebruik heeft gemaakt, 
heeft nog geen resultaat  op-
geleverd. De politie houdt re-
kening met een ongeval of mo-
gelijk een misdrijf. Mensen die 
meer kunnen vertellen over 
de fiets en mogelijk informa-
tie hebben over de persoon die 
erbij  hoort, worden vriende-
lijk verzocht contact op te ne-
men met de politie in Velsen via 
0900-8844.

IJmuiden - De politie heeft vrij-
dagavond een 44-jarige IJmui-
denaar aangehouden, nadat hij 
onder invloed van alcohol op zijn 
bromfiets had gereden. De man 
werd om 19:20 uur meegenomen 
naar het politiebureau voor een 
ademanalystest. Tegen hem is 
proces verbaal opgemaakt.

Met slok op

Over twee weken 
Jeugdsportpasdag
Velsen- Inmiddels is iedereen 
in Velsen en omstreken bekend 
met het fenomeen JeugdSport-
Pas-dag.
De JeugdSportPas-dag komt 
van de JeugdSportPas waar in-
middels veel kinderen in de ge-
meente Velsen aan meedoen.  
Om dit sportieve project aan te 
moedigen organiseert Sport-
Support in opdracht van ge-
meente Velsen op donderdag 
30 september 2010 wederom 
de JeugdSportPas-dag in de 
gemeente Velsen. Hieraan zul-
len 1450 kinderen van verschil-
lende basisscholen uit de ge-
meente Velsen deel gaan ne-
men. Op deze dag zullen de 
kinderen deelnemen aan ver-
schillende sporten, bijvoor-
beeld: badminton, rugby, judo 
en schaken. Deze sporten wor-
den aangeboden door sport-
verenigingen uit de gemeente 
Velsen. 
Dit jaar zal het evenement 
plaatsvinden van 09.00 uur tot 

16.00 uur, wederom in en voor 
de sporthal van IJmuiden-Oost 
en het grote grasveld naast het 
Vellesan college in Velsen. 
Er zal om 09.00 uur met een 
opening en een gezamenlij-
ke warming up worden gestart 
met de leerlingen van de basis-
scholen uit groep 4 en 5. De-
ze groepen zullen verschillen-
de sportclinics volgen tot 12.00 
uur. Om 13.00 uur worden de 
groepen 6, 7 en 8 verwacht. 
Deze groepen zullen verschil-
lende sportclinics gaan volgen 
tot 16.00 uur. Het doel van deze 
dag is de leerlingen op een ple-
zierige manier kennis te laten 
maken met verschillende spor-
ten en sportverenigingen uit de 
gemeente Velsen. 
Met deze kennismakingsdag 
zullen de leerlingen gestimu-
leerd worden zich in te schrij-
ven voor een JeugdSportPas-
cursus of aan te melden bij een 
sportvereniging. Zie ook www.
jeugdsportpas.nl.

Chauffeur onder invloed
Regio - Politieagenten hielden 
rond 21.15 uur op de Amerikaweg 
in Haarlem een 74-jarige automo-
biliste aan op verdenking van het 
rijden onder invloed van alcohol. 
De automobiliste trok direct de 
aandacht van de agenten, toen 
zij bij het keren over een midden-
geleider heen reed en vervolgens 

slingerend verder reed. De vrouw 
bleek niet in staat om een adem-
test met goed gevolg af te leggen 
en daarom is van haar een bloed-
proef afgenomen. De vrouw heeft 
een rijverbod gekregen en afhan-
kelijk van de uitslag van de bloed-
proef zal proces verbaal worden 
opgemaakt.
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Edward, Floortje 
en het Rett Syndroom
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 19 september zullen 50 
mensen de Dam tot Dam loop 
lopen onder het motto ‘Ik rett 
het wel.’ Edward Wildering uit 
Santpoort-Noord zal die dag 
gaan lopen voor Floortje.

Floortje is 10 jaar. Ze is mooi, 
lief en heel bijzonder. Ze valt op, 
als je haar gezien hebt herken 
je haar de volgende keer zeker 
weer. Als je haar wat beter kent, 
raak je onder de indruk. Van haar 
uitstraling, haar ogen, haar lach, 
haar wilskracht waar mee ze iets 
doet. Als je de tijd neemt, je open 
stelt, haar serieus neemt en haar 
wilt leren kennen dan is het mooi 
om te zien hoe Floortje contact 
maakt. Met haar ogen vertelt ze 
je hoe fijn ze het vindt dat je ‘een 
praatje’ met haar komt maken.
Edward: ,,Floortje is de oudste 
dochter van vrienden uit Vee-
nendaal. Tijdens onze gezamen-
lijke vakanties zien we wat het 

Rett Syndroom voor Floortje be-
tekent.
Floortje is, als gezonde baby, in 
Haarlem  geboren. Rond haar 
eerste verjaardag leek haar ont-
wikkeling te stagneren. In de ja-
ren die volgden werd duidelijk 
dat Floortje zowel verstandelijk 
als lichamelijk een grote achter-
stand had. Rond haar derde ver-
jaardag werd de diagnose Rett 
vast gesteld. 
De hersenstam speelt bij het 
Rett Syndroom een belangrijke 
rol. Het ontwikkelingsstadium 
van de hersenstam bij kinderen 
met het Rett Syndroom is ver-
gelijkbaar met dat van een foe-
tus van ongeveer 26 weken. Dit 
heeft grote gevolgen voor de vi-
tale functies die door de hersen-
stam worden aangestuurd.
Deze maand zijn er een aan-
tal landelijke acties om het Rett 
Syndroom bekend te maken en 
tevens geld in te zamelen. Hier-
mee willen de ouders van Rett 

meisjes het hersenstamonder-
zoek naar Nederland halen. Op 
dit moment moet je hiervoor 
naar Zweden.
De resultaten van dit specifie-
ke onderzoek geven de moge-
lijkheid om per Rett meisje de 
stoornissen in kaart te brengen 
en mogelijk te behandelen.
Een van die acties is de Dam tot 
Dam loop. 50 mensen laten zich 
sponsoren om dit doel te berei-
ken. 
Ik, Edward Wildering, ben aan 
het trainen  voor de marathon 
van New York en ik wil heel 
graag voor Floortje meelopen. 
Op www.ikretthetwel.nl kan men 
mij en Floortje sponsoren. Ik sta 
op nummer 32 van de deelne-
merslijst.’’
Meer weten over de acties 
voor het hersenstamonderzoek,  
Floortje en het Rett Syndroom? 
Zie www.stichtingterre.nl of 
www.lievefloortje.web-log.nl of   
www.rett.nl.

Big Steak on the Beach
Grote verwennerij bij 
Paviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee – Paviljoen 
Noordzee heeft onlangs de ‘Big 
Steak on the Beach’ menukaart 
geïntroduceerd. Dit is een extra 
menukaart, met extra grote ge-
rechten, afkomstig van de houts-
koolgrill. De gerechten met na-
men als ‘Een knorrend genoe-
gen’ en ‘Trio om van te genieten’ 
zijn in diverse groottes verkrijg-
baar en worden bovendien op-
gediend met een uitgebreid pa-
let aan gerechten. Nu al blijkt Big 
Steak on the Beach een enorme 

hit te worden. De hele maand 
september is Paviljoen Noordzee 
aan het IJmuiderstrand zeven 
dagen per week geopend. De 
houtskoolgrill gaat aan zodra er 
voldoende belangstelling is. Re-
serveren is dus gewenst. Frans 
en Ursula Koks hebben samen 
met hun team weer iets moois 
neergezet. Hun gastvrijheid is 
wijd en zijd bekend. Een avondje 
uit naar Paviljoen Noordzee mag 
dan ook met recht ‘grote ver-
wennerij’ genoemd worden.

In Witte Theater
Film, The Ghost Writer
IJmuiden - Vrijdag 17 en woens-
dag 22 september, draait om 
20.30 uur de film The Ghost Wri-
ter van regisseur Roman Polan-
ski in het Witte Theater. De film 
is geschikt. Vanwege de span-
ning en het grove taalgebruik is 
de film niet geschikt voor kinde-
ren jonger dan 9 jaar.
Succesvolle Britse ghostwriter, 
‘The Ghost’, lijkt de kans van z’n 
leven te krijgen als hij instemt 
om de memoires te schrijven van 
de vroegere premier van Groot-
Brittannië, Adam Lang. De re-
putatie van Lang ligt onder vuur 
vanwege de beschuldiging dat 
hij op de hoogte was van het il-

legaal uitleveren van verdach-
te terroristen aan de CIA ten tij-
de van zijn premierschap. Tij-
dens zijn schrijfwerk ontdekt 
‘The Ghost’ geheimen die niet al-
leen de wereldpolitiek op haar 
grondvesten zal doen schudden, 
maar ook zijn eigen leven in ge-
vaar brengen. 
Met o.a. Ewan McGregor, Pier-
ce Brosnan en Kim Cattrall. Be-
kroond met Zilveren Beer voor 
Beste Regisseur in Berlijn in 
2010. 
´Naast het superbe gevoel voor 
atmosfeer bevat de film span-
nende scènes, zoals het hoort in 
een thriller.´ (NRC).

Gratis proefles voor lezers van onze kranten

50 Go Fit bij Oyama
Velserbroek - Veel 50-plus-
sers zijn de afgelopen jaren gaan 
sporten en bewegen, maar er is 
nog een grote groep sportief niet 
actief. 
Oyama wil deze inactieve 
50-plussers in beweging krijgen 
én houden.

Daarom is Oyama nu gestart met 
50 Go Fit. Het is bewegen op mu-
ziek, waarbij alle spieren worden 

getraind op muziek. Er wordt tij-
dens deze les niet gesprongen, 
maar spierversterkend bewogen 
op een rustig tempo. 

De 50 go Go Fit les is niet alleen 
voor 50 plussers bestemd, ook 
mensen die aan het herstellen 
zijn van een blessure, of overge-
wicht hebben, zijn welkom. 
Lezers van De Hofgeest / De Jut-
ter kunnen drie gratis proefles-

sen meedoen, zonder verdere 
verplichtingen.

De lessen worden iedere woens-
dagmorgen gegeven van 9.00 tot 
10.00 uur, en staan onder leiding 
van Vera Kingma en Ingrid Ree-
ser.
Kijk voor meer informatie op: 
www.oyama.nu. Oyama is geves-
tigd aan Vromaadweg 20 in Vel-
serbroek.
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Dames Strawberries 
winnen openingsduel
Driehuis - Strawberries Da-
mes 1 is het seizoen in de twee-
de klasse A uitstekend begon-
nen. Op het nieuwe semi-water-
veld werd met 2-1 gewonnen van 
streekgenoot Haarlem. De ploeg 
van Simon de Hoog en Friso Hui-
zinga ging zeer overtuigend van 
start en stond dankzij doelpun-
ten van Noortje Visser en Fem-
ke Joustra binnen tien minuten 
met 2-0 voor. Halverwege de eer-
ste helft deed Haarlem iets terug 
door uit een strafcorner de aan-
sluitingstreffer te scoren. Vlak 
voor rust had Strawberries geluk 
dat een speelster van Haarlem 
de bal met de bolle kant raak-
te voordat deze in het doel be-
landde. Daardoor ging het team 
uit Driehuis met een voorsprong 
rusten.
Na de thee had Strawberries 
moeite om de rust in het spel te 
bewaren en moest het alle zeilen 
bijzetten om te voorkomen dat 

Haarlem een gelijkspel uit het 
vuur kon slepen. Centrale ver-
dedigster Annemijn Zuiderduin 
verrichte een heldendaad door 
een hoog geslagen bal op doel 
met haar stick te keren en ook 
in de slotfase was Haarlem een 
paar keer dichtbij de gelijkma-
ker. Zo ver kwam het echter niet, 
want dankzij een gezonde dosis 
vechtlust hield Strawberries knap 
stand. Uitblinkers in de wedstrijd 
tegen Haarlem waren verdedig-
ster Marlieke Bruntink, midden-
velder Willemijn van Faassen (na 
twee jaar teruggekeerd van eer-
steklasser Alliance) en rechter-
spits Femke Joustra, maar het 
was toch voornamelijk het col-
lectief dat ervoor zorgde dat de 
punten in Driehuis bleven. Zon-
dag speelt Strawberries Dames 1 
uit tegen Catwijck. De week er-
na, op zondag 3 oktober, staat de 
thuiswedstrijd tegen Reigers uit 
Hoofddorp op het programma.

Nieuwe saxo-
fonist bij LEFF
Velsen - De coverband LEFF 
heeft een bandwijziging onder-
gaan. Sinds 10 september heeft 
saxofonist Toon Vriens de band 
verlaten en zijn plaats is inge-
nomen door Willem Smit. Wil-
lem Smit heeft al in veel bands 
gespeeld en dus ook vaak op-
getreden in binnen en buiten-
land. Vroeger bij John de Reve-
lator, een bluesband en daar-
na jarenlang bij verschillen-
de cover bands.  Willem speelt 
al vele jaren saxofoon(sopraan
,alt,tenor,bariton) en dwarsfluit. 
Willem voelt zich bij LEFF als 
een vis in het water. LEFF be-
staat uit zeven muzikanten die 
het spelen niet kunnen laten. 
De band speelt een breed gen-
re: soul, rock, pop, Nederlands-
talig en recente hits. Een avond 
LEFF is een avond feest, waar-
bij de voetjes zeker van de vloer 
gaan! LEFF bestaat uit Nicolette 
Seggelink – zang, Rob Sweijen 
– gitaar, zang, Tim Kors- gitaar, 
zang, trompet, synthesizer,Paul 
Foole – gitaar, Rini van Beelen 
-bassist, Willem Smit - saxofo-
nist en fluitist en Frans Looij - 
drummer. Zie ook  www.leff-co-
verband.nl.

Schaakclub Santpoort 
organiseert Grand Prix
Santpoort-Noord - Schaakclub 
Santpoort organiseert zondag 10 
oktober in het Soli Muziekcen-
trum bij Station Driehuis het eer-
ste Grand Prix Toernooi van het 
seizoen voor jeugd tot en met 
19 jaar. Er worden 7 ronden ge-
speeld in een groep van 8 spe-
lers van ongeveer gelijke sterk-
te. Voor elke groep zijn er maar 

liefst 3 prijzen! Uitslagen tellen 
mee voor de KNSB jeugdrating. 
De kosten bedragen 4 euro per 
persoon.
Er is ruimte voor maximaal 144 
deelnemers! Zaal open 10.45 
uur. Aanmelden uiterlijk tot 11.10 
uur. De start van de eerste ron-
de is om 11.30 uur. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

10 Jaar was ik toen ik samen 
met mijn ouders en broer op 
camping Velserend kwam te 
staan. Een mooi huisje bij het 
grote zwembad, na een paar 
jaar verhuisden we naar een ca-
ravan.
De hele zomer van mei tot en 
met augustus waren we er. Mijn 
broer en ik gingen met de fiets 
of bus naar school. We heb-
ben heel wat beleefd, natuur-
lijk vaak zwemmen en van de 
glijbaan, playbackshows, hele 
nachten film kijken in ‘het hok’, 
trampolinespringen,met zijn al-
len naar Dorpsfeest Santpoort. 
Helaas kwam er een eind aan 
in 1995, toen sloot de camping 
zijn deuren, tot groot verdriet 
van velen.
Het was verkocht en er zou-
den huizen worden gebouwd. 
Maar nu na 15 jaar staat er nog 
steeds geen huis. Heb van de 

week staan kijken achter het 
hek en vond het zo erg om te 
zien, delen van huisjes die er 
nog staan, losse delen van de 
glijbaan die op het gras liggen, 
de boeien die nog in het water 
liggen. Waarom is er nog steeds 
niks gebeurt met het terrein, 
heel veel mensen hadden nog 
zeker wel 15 jaar op de camping 
kunnen staan, omdat er toch 
niks mee gebeurt. Zelf heb ik 
kinderen en ik had zeker op de 
camping willen staan, heb daar 
zelf ook de tijd van mijn leven 
gehad en ik ben niet de enige. 
Soms droom ik dat alles weer 
was zoals vroeger. Was er maar 
iemand die er weer een bruisen-
de camping/zwembad van zou 
kunnen maken, maar ja het zal 
wel bij een droom blijven.

Christina Braaij-Zwanenburg, 
IJmuiden

Ingezonden brief

Velsen-Zuid - Het bekende 
IJmuider koor ‘t Staende Tuygh 
geeft zondagmiddag 19 sep-
tember een concert in het sfeer-
volle kerkje van Stompetoren in 
Spaarnwoude. Tijdens dit con-
cert zullen songs ten gehore 
worden gebracht uit alle wind-
streken. Het concert begint om 
14.00 uur en de toegang is gratis. 

‘t Staende Tuygh 
geeft concert

Vrijmarkt terug 
in dorp Oud-Velsen
Velsen-Zuid - De Stichting Het 
Oude Dorp Velsen heeft dit jaar 
vanuit de gemeente Velsen toe-
stemming gekregen om in nau-
we samenwerking met de orga-
nisatie van de jaarmarkt Engel-
munduskerk de vrijmarkt te or-
ganiseren. Dit betekent dat het 
dorp aan een aantal belangrij-
ke voorwaarden moet voldoen 
waardoor niet alle kleine stra-
ten gebruikt kunnen worden om 
spulletjes te koop aan te bieden. 
Hierdoor zijn de plekken beperkt 
en zal de vrijmarkt alleen voor 
bewoners en kinderen uit Vel-
sen-Zuid bezet kunnen worden. 
Bewoners uit Velsen-Zuid kun-

nen zich aanmelden voor een 
plekje tot 19 september aan-
staande via het mailadres oude-
dorpvelsen@hotmail.nl. De plek-
ken zullen worden toegewezen 
en hierop zal ook controle wor-
den uitgevoerd. Bij een te groot 
animo zullen wij helaas moe-
ten selecteren op datum van in-
schrijving. Daar waar vroeger de 
commerciële handelaren nog 
oogluikend werden toegelaten 
zullen zij vanaf dit jaar niet meer 
op de vrijmarkt mogen staan. Zij 
zullen een kraam moeten huren 
bij de organisatie van de Engel-
munduskerk. De vrijmarkt start 
om 09.30 tot 16.00 uur. 

Groene Stappen
op Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
10 september stond de Bosbeek-
school in Santpoort-Noord te 
trillen op zijn grondvesten. Een 
Groene Man kondigde luidkeels 
het “Groene Stappen Jaar” aan. 
Een schooljaar lang staat bijna al-
les op de Bosbeekschool in het 
teken van het Milieu.
Het themajaar begint officieel vrij-
dag 17 september met een Groe-
ne Markt om vast te stellen hoe 
‘groen’ de kinderen nu al zijn. Aan 
de hand van spelletjes, quizzen, 
activiteiten en informatie worden 
kinderen en hun ouders op de 
hoogte gebracht van de op stapel 
staande activiteiten.
De Groene Man kwam afgelopen 
vrijdag de officiële opening aan-
kondigen en hij verklapte vast het 
refrein van het 7 Groene Stappen-
lied. ,,De Groene Man is de Groe-
ne draad van het jaar en verbindt 
7 groene thema’s aan elkaar. Aan 
de hand van deze thema’s leren 
de kinderen onder andere over 
het milieu, opwarming van de 
aarde, overdaad schaadt en recy-

cling’’, vertelt Han Groot, directeur 
van de Bosbeekschool.
,,We kunnen als Bosbeekschool 
niet de hele wereld verbeteren, 
maar we kunnen wel proberen 
om allemaal een beetje zuiniger 
te zijn op onze wereld. Dit kan al 
met hele kleine (groene) stappen. 
We gaan ervan uit iedereen veel 
zin heeft in het jaar en dat de kin-
deren heel goede ideeën hebben 
en krijgen om onze school en hun 
eigen omgeving een stukje groe-
ner te maken dan dat zij al is.’’’
Aanstaande vrijdag opent de 
Groene Man het jaar op een heel 
speciale manier. Vanaf 12.00 uur 
zijn geïnteresseerden van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen op het schoolplein.
Het Groen Stappenjaar is in the-
ma’s opgesplitst. Binnen elk the-
ma gaan de onderbouw, midden-
bouw en bovenbouw aan de slag, 
iedereen met activiteiten op zijn/
haar eigen niveau. Op 17 septem-
ber a.s. krijgen de kinderen een 
kennismaking met al deze the-
ma’s. 

Regio - Een 20-jarige automobi-
list uit Velsen-Noord werd door 
een politieman aan de kant ge-
zet, nadat hij met 135 km/uur 
over de N208 reed, waar een 
maximum snelheid geldt van 70 
km/uur. Na aftrek van de meet-
correctie bleef een snelheids-
overschrijding van 60 km/uur 
over, waarop het rijbewijs van de 
man direct werd ingevorderd.

Invordering
rijbewijs
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IJmuiden - Nadat de eerste 
overwinning bij het klaverjassen 
van Stormvogels vorige week 
naar Willem Leijen ging was het 
deze keer Piet Roos die als bes-
te van de 36 deelnemers uit de 
bus kwam. Volgende week vrij-
dag is er weer klaverjassen en 
starten om 20:00 uur in de kanti-
ne van Stormvogels. Uiteindelijk 
werden de prijzen als volgt ver-
deeld: 1.Piet Roos 5224; 2. Tiny 
Piet 5105; 3. mevrouw van Lie-
nen 4993; 4. Johanna Koele-
meijer 4983; 5. Petra Kooijman 
4963; 6. Paul Horeman 4907; 7. 
Willem Swart 4901; 8. Jos Klak-
man 4855; 9. Dirk van de Vis 
4825 en 10. Coby van Marsber-
gen 4817.

Klaverjassen 
Stormvogels

IJmuiden - In het Seaport FM 
programma Muziek Uit Zee 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de peri-
ode 1958 tot en met 1990. Ook 
komen de diverse radio-eve-
nementen, die destijds tussen 
de pieren van IJmuiden hebben 
plaatsgevonden, aan bod. In de 
aflevering van zondag 19 sep-
tember komt Wil van der Steen 
aan het woord. Wil werkte be-
gin jaren 70 voor onder ande-
re Radio Caroline en Mi Amigo. 
Zijn boeiende verhaal wordt af-
gewisseld met programmafrag-
menten en jingles van betreffen-
de zenders. In Muziek Uit Zee 
zijn naast oude radiofragmenten, 
jingles, tunes en interviews uiter-
aard ook de platen uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig te ho-
ren. Erik Beekman neemt u mee 
naar de wereld van de piraten 
op zee.  Muziek Uit Zee is iede-
re zondag tussen 16.00 en 18.00 
uur te beluisteren. Op woens-
dag gaat het programma tussen 
21.00 en 23.00 uur op de herha-
ling. Zie ook www.seaportplaza.
nl of www.muziekuitzee.hyves.nl. 

Muziek uit Zee

IJmuiden - Op zaterdag 18 sep-
tember is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen ?  
Zorg er dan voor dat je die avond 
aanwezig bent. Jan Schotvanger 
praat de liederen aan elkaar en 
leidt tevens de samenzang. Ary 
Rijke, de vaste organist voor de-
ze avonden, bespeelt het orgel. 
De avond begint om 19.30 uur 
en de kerk is om 19.00 uur open. 
Iedereen is hartelijk welkom.

‘Om te zingen 
naar de kerk’

Businessbloemist IJmuiden
‘Bosje geluk’ bij 
Boeketterie Bonny
IJmuiden – Deelnemers van de 
postcodeloterij met postcode 
1971 hadden een troostprijs ge-
wonnen: een mooie bos rozen. 
Fleurop had aan de medewer-
kers van Boeketterie Bonny aan 
de Kennemerlaan gevraagd, of 
zij het afhaaladres wilden zijn 
voor de bloemenprijs. De prijs-
winnaars kregen de bon thuis 
gestuurd, waarmee ze hun ‘bosje 
geluk’, zoals het door de Postco-

deloterij werd genoemd, af kon-
den halen. Er werden 2000 bos-
sen rozen afgehaald. Het aan-
leveren van de rozen werd door 
de Postcodeloterij geregeld. Een 
hele drukte en de medewer-
kers van Boeketterie Bonny za-
gen veel nieuwe gezichten van 
mensen, die blij met deze onver-
wachte meevaller naar huis gin-
gen om de bloemen in het wa-
ter te zetten.

Thalia Theater opent 
Filmdinerseizoen
IJmuiden - Storm en regen, dus 
genieten van een avondje Thalia 
met een geweldige film, diner en 
een goed glas wijn. Thalia opent 
het filmdinerseizoen met de ko-
mische film Micmacs à Tire-La-
rigot op zaterdag 25 september.
Een film die je meeneemt naar 
een wereld die zo heerlijk 
vreemd is, dat je er gelijk naar-
toe wilt. Micmacs à Tire-Larigot 
is zo’n film. Het is de langver-
wachte terugkeer van Jean-Pier-
re Jeunet (Amélie).
De prachtige openingsscènes 
zetten alvast de toon. In de Ma-
rokkaanse woestijn zien we hoe 
een bommenspecialist om het 
leven komt. De man is de vader 
van de jonge Bazil (Dany Boon- 
Bienvenue Chez les Ch’tis), die 
naar een weeshuis wordt ge-
stuurd als zijn moeder het ver-
lies van haar man niet kan ver-
werken. Jaren later werkt Bazil 
in een videotheek waar hij door 
een zeer ongelukkig toeval be-
trokken raakt bij een crimine-
le afrekening. Hij krijgt een af-
geketste kogel in zijn hoofd en 
raakt in een coma. Daar komt hij 
uit, maar hij is wel zijn baan en 
zijn huis kwijt. Bovendien heeft 
hij last van bijwerkingen van de 
operatie. Hij wordt uiteindelijk 
opgenomen in een groep door 
de maatschappij verstoten zon-
derlingen, die hun hoofdkwar-
tier op een vuilnisbelt hebben, en 
besluit met zijn nieuwe vrienden 
wraak te nemen op de wapenfa-
brikanten die hem al zijn hele le-

ven dwarszitten. Er is geen be-
ginnen aan om te beschrijven 
hoe mooi en origineel Micmacs 
à Tire-Larigot is. Hoogtepunt is 
de inrichting van het hoofdkwar-
tier van Bazil en zijn vrienden. 
Werkelijk oogverblindend mooi 
vormgegeven, je komt ogen te-
kort om alle visuele vondsten 
van Jeunet hier op waarde te 
schatten.
De volkomen krankzinnige plan-
nen waarmee de groep op de 
proppen komt, resulteren in de 
meest doldrieste avonturen die 
uiteindelijk samenkomen in het 
prachtige einde.
Aanvang: 19.00 uur. Toegang 
44,50 euro voor film, aperitief, 
drie gangen-diner en koffie. 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Reservering en in-
fo: 0255-514217. Zie ook www.
thaliatheater.nl.

Van der Wiele en
Koorn winnen fraai
IJmuiden - In de onderlinge 
competitie van Damclub IJmui-
den vielen weer vele beslissin-
gen. Daarbij waren enkele ver-
rassende uitslagen. Zo won Da-
na van der Wiele op fraaie wij-
ze van Henk van Grumbkow. 
Grumbkow moet na een lan-
ge afwezigheid kennelijk weer 
in vorm komen. Tegen de agres-
sieve aanpak van Dana van der 
Wiele was hij kansloos.
Voor de grootste verrassing 
zorgde Jan Maarten Koorn (fo-
to) door eerste tientalspeler Har-
rie van der Vossen met een on-
verwachte nederlaag te con-
fronteren. Vooral de wijze waar-
op de overwinning tot stand 
kwam wekte diepe bewondering. 
Jurrien Fischer en Rick Hartman 
hebben elkaar al vele malen be-
streden in de talloze jeugdtoer-
nooien. Na een lucratieve opslui-
ting trok Fischer ditmaal aan het 
langste eind. Jacqeline Schou-
ten kende weinig problemen met 
Vince van der Wiele. Hetzelfde 
gold voor Cees Pippel die aan-
trad tegen Berrie Bottelier. Bei-
de gelouterde dammers won-
nen afgetekend van de jeugd-
spelers. Conall Sleutel rekende 
af met Leo Binkhorst en vestig-

de zich daarmee bij de leiders 
in de competitie. Joop Wind ver-
dedigde zich aanvankelijk goed 
maar kon niet verhinderen dat 
Feroz Amirkhan winnend voor-
deel kreeg. Technisch zit het wel 
goed met Amirkhan die de par-
tij in zijn voordeel besliste. Bij 
Piet Kok is er altijd wat te bele-
ven. Paul Smit wenste niet te wij-
ken en er ontstond een dam-
gevecht om van te smullen Het 
was tenslotte Kok die in enerve-
rende strijd aan het langste eind 
trok. Clubkampioen, Casper Re-
meijer stuitte op fel verzet van 
Jan Apeldoorn. Laatst genoem-
de miste in het gevorderde mid-
denspel zowaar een winstkans. 
Daarna kwam Remeijer alsnog 
als winnaar uit de strijd. Willem 
Winter, een damcoryfee, wisselt 
sterke en zwakke partijen af zo-
als het weer in Nederland. Te-
gen Cees van der Steen liet hij 
weer eens zien tot welke presta-
ties hij in staat is. Van der Steen 
raakte verward in de vele moei-
lijke varianten waarmee Winter 
hem opzadelde. Na vier uur spe-
len viel de beslissing. Stella van 
Buuren en Nicole Schouten wa-
ren de enige die remise overeen 
kwamen.

Veel strijd bij Kijk Uit
IJmuiden - In de derde speel-
ronde bij de senioren heeft Col-
leen Otten laten zien dat zij ook 
dit seizoen titelkandidate num-
mer een is. Sinclair Koelemij 
werd het derde slachtoffer op rij.
Gregory van den Ende kon niet 
volgen, hij moest tegen Jan Geus 
zijn eerste nederlaag incasse-
ren. Ozden Tuna heeft bete-
re tijden op het schaakbord ge-
kend. Al in de opening blunder-
de hij een stuk weg tegen Gui-
do van Leen. En ook de Vissers 
beleven benauwde tijden op de 
borden, voor de tweede week op 
rij gingen ze naar huis met lege 
handen. Guido de Waal behaal-
de een knappe overwinning op 
Ingmar, terwijl Andries een pi-
on wegblunderde tegen André 
Kunst en daarna een verloren 
partij speelde. Peter Hamersma 
versloeg Jan Jansen, hij werd 
door de ‘Hamersma’ variant in 
de Aljechin opening verrast. Jan 
probeerde nog van alles maar 

Peter had de zetten voor het uit-
zoeken.
Voor de kersverse jeugdspe-
lers bij de senioren verliep de 
avond wisselend. Mark Scholten 
won van Piet Lanser, terwijl Bar-
ry Broek zijn meerdere moest er-
kennen in Sjef Rosier.
Bij de jeugd op donderdag is de 
spanning aan de top te snijden. 
Koploper Marco Wellinga verloor 
van Thomas Otte. Thomas kreeg 
met een knappe aanval zoveel 
open lijnen dat het voor Marco 
dweilen met de kraan open was. 
Levi Denneboom nam de lei-
derspositie over van Marco door 
van Mark Scholten te winnen. 
Barry Broek en Boy Wu speelden 
een onderhoudende partij waar-
in Boy met een gepromoveer-
de pion Barry de punten afhan-
dig maakte. Michiel van de Valk 
baarde opzien met een knappe 
overwinning op Ben Eppink.
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Velsen - Alzheimer Nederland 
zoekt nog collectanten voor de 
actieweek van 8 tot en met 13 
november. De organisatie zet 
zich al 25 jaar in voor een bete-
re kwaliteit van leven voor men-
sen met dementie en hun naaste 
omgeving. Er zijn nu al 235.000 
mensen met dementie en dat 
aantal zal de komende 40 jaar 
verdubbelen. De ziekte is nog 
niet te stoppen. Onderzoekers 
werken hard aan een oplossing. 
Daarom ondersteunt Alzheimer 
Nederland wetenschappelijk on-
derzoek naar (de oorzaken van) 
dementie. Maar Alzheimer Ne-
derland geeft ook voorlichting, 
ondersteuning en doet aan be-
langenbehartiging. De collecte 
is erg belangrijk voor de orga-
nisatie. Met twee uurtjes collec-
teren draagt u al bij. Voor Sant-
poort-Noord en Santpoort-Zuid 
kan men zich opgeven bij José 
van der Hoog, via 023-5491951 
of via www.alzheimer-nederland.
nl/collect of bel 030-6596900.

Alzheimer 
zoekt 
collectanten

Kleding- en 
speelgoed-
beurs De Ark
Velserbroek - Vrijdag 24 sep-
tember houdt De Ark voor het  
10e jaar een kleding- en speel-
goedbeurs, aan de Platbodem 
201. De beurs wordt gehouden 
van 19.00 tot 20.30 uur. Dit keer 
gaat het  om najaar- en winter-
kleding vanaf maat 104 (geen 
rompers, boxpakjes of babyarti-
kelen). Ook boeken, cd’s, dvd’s, 
videobanden en dergelijke kan 
men inbrengen. Wie een num-
mer wilt om kleding en/of speel-
goed in te brengen kan contact 
opnemen met Monique Korte-
kaas, telefoon 023-5396619. Van 
de opbrengst is 70 procent voor 
de inbrenger. 

Kledingbeurs 
De Molenweid
Velserbroek - Woensdag 29 
september wordt de kinderkle-
ding en speelgoedbeurs van de 
OBS De Molenweid aan Sluis-
weid 9 weer georganiseerd. De 
beurs zal plaats vinden tussen 
19.30 en 21.00 uur. Er zal kin-
derkleding te koop zijn van 
maat 92 tot 170. En speelgoed 
voor allerlei leeftijden. Natuur-
lijk kan men ook weer zelf kle-
ding en speelgoed in brengen. 
Er kan dan contact worden op-
genomen met Debbie de Goe-
ij, telefoon 023-5379419, An-
nemarie Boelens, telefoon 06-
36549815 of kledingbeursmo-
lenweid@gmail.com, daar kunt 
u meer informatie krijgen en 
eventueel een inbrengnummer 
ontvangen.

Pergolesi’s Stabat 
Mater in ander jasje
Santpoort-Noord - In ‘t Mos-
terdzaadje klinkt op vrijdag 17 
september om 20.00 uur de Sta-
bat Mater van Pergolisie, waar-
bij de tekst in eigentijds Neder-
lands is herschreven door Ien 
van Duijnhoven. Ien van Duijn-
hoven vormt samen met Marie 
Anne Pak, Ati Lust en Maddie 
Bartels het muziek- en kleinkun-
stensemble ‘Cumulus’. Dit pro-
gramma heeft de titel ‘Dichtbij 
samen zijn’ meegekregen. Zon-
dag 19 september om 15.00 uur 

zijn de pianist Sergey Smirnov en 
de cellist Willem Stam te gast in 
‘t Mosterdzaadje. Een duo van 
topklasse dat elkaar tegenkwam 
op het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag. Zij voeren werk 
uit van Schumann, Brahms en 
Rachmaninov. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Geslaagde buurt-
barbecue in Valeriuslaan
Driehuis - Afgelopen zater-
dag was de tweede editie van 
de buurtbarbecue in de Valerius-
laan/Kriemhildestraat. Wederom 
georganiseerd door vijf enthou-
siaste gezinnen en in navolging 
van het succes van vorig jaar.
Deze prachtige zonnige septem-
berdag begon met het opbou-
wen van het feestterrein door 
de organisatie en de broodno-
dige vrijwilligers. En zo hoort het 
ook want het is natuurlijk wel 
een straatfeest waarbij nadere 
kennismaking en saamhorigheid  
met de buren vooropstaat. 
Het thema van dit jaar was Ik hou 
van Holland. Kortom een Neder-
landstalig spektakel. Ene Bob 
Groos alias Linda de Mol en de 
nachtburgemeester Eric van der 
Does leiden een hilarische spel-
show. Daarna werd een verlo-
ting gehouden waarbij de nodi-

ge cadeaus aan buurtbewoners 
werd weggegeven. Menig be-
woner ging naar huis met een 
leuk aandenken aan deze dag. 
Voor de kinderen waren de nodi-
ge kinderspelletjes beschikbaar 
en Peter Pannenkoek was ook 
weer aanwezig. Vanuit de cam-
per werden de heerlijke pannen-
koeken klaargemaakt door Peter. 
Daarnaast leverde de grabbelton 
voor alle kinderen de nodige leu-
ke presentjes op. De sfeer was 
prima en dat kon ook niet an-
ders met een zonnetje, een heer-
lijke BBQ en muziek verzorgd 
door DJ Maurits. Tot in de la-
te uurtjes ging het feest door en 
de organisatie bestaande uit de 
familie Groos, Broek/Aland,Glas, 
Kraaijeveld en Van der Does wil-
len iedereen weer bedanken voor 
de medewerking - met name de 
vrijwilligers - en de gezelligheid!

Oproep: Jochem zoekt 
Toppers voor Sinterklaas
Regio - Het zomerseizoen in 
Caprera is bijna ten einde maar 
op zondag 14 november gaat het 
Bloemendaalse Openluchtthea-
ter speciaal weer open voor on-
ze Sint! Het Sinterklaas Theater 
presenteert een swingende fa-
milievoorstelling ‘Het Toppers 
van Sinterklaas muziekfeest’. Jo-
chem van Gelder zingt zijn be-
kendste Sinthits en presenteert 
het feest wat door de vele vrijwil-
ligers van de Haarlemse Stich-
ting SiSint wordt georganiseerd. 
Samen met de organisatie is Jo-
chem op zoek naar kinderen die 
tijdens het feest iets bijzonders 
kunnen en willen doen voor Sin-
terklaas. Naast Sinterklaas en de 
vele pieten, een feestelijke pie-
tenblaasband zijn er muzikale 
optredens van de landelijke be-
kende Feestpieten Boyband en 
Alexandra Alphenaar. Onder an-
dere bekend als Ronja van GTST 
en musicals als The Sound of 
Music en binnenkort Dokter Do-
little.
Waar droomt Sinterklaas van om 
zelf te krijgen op pakjesavond? 
Niemand weet wat er op zijn ei-
gen verlanglijstje staat. 
Jochem wil een mooi verlang-
lijstje samenstellen voor Sinter-
klaas om hem aan te bieden tij-
dens het feest. Vandaar deze op-
roep. Hij zoekt kinderen die een 

echte Topper willen zijn van Sin-
terklaas. 
Kinderen met een bijzonder ta-
lent komen hiervoor in aanmer-
king, bijvoorbeeld een kind dat 
een mooi muziekinstrument 
kan bespelen, een dansje kan 
doen, een kunstje, een grappi-
ge mop kan vertellen, de langste 
of grootste Sinterklaas tekening 
ooit kan laten zien, turn act, al-
les wat je maar kunt bedenken 
wat mogelijk op het verlanglijstje 
van de Goedheiligman zou kun-
nen staan! 
Ouders kunnen kinderen vanaf 
nu opgeven per e-mail via: top-
pers@sisint.nl 
Met vermelding van: naam kind, 
leeftijd, adres, telefoongege-
vens en wat deze Topper wil la-
ten zien. Tot 1 oktober kan ieder-
een zich opgegeven. 
Hierna selecteert de organisa-
tie welke kinderen in aanmer-
king komen voor een persoonlij-
ke uitnodiging en volgen er na-
dere instructies. Info over de op-
roep en kaartverkoop zie: www.
sinterklaastheater.nl.
Stichting SiSint en Jochem van 
Gelder vragen dit najaar aan-
dacht voor de Stichting Enery-
4All. Energy4All zet zich in voor 
kinderen met een energiestof-
wisselingsziekte. Zie ook www.
sisint.nl.

Terrasvogels maakt 
kans op kampioenschap
Santpoort-Zuid - De honkbal-
lers van het eerste team van Ter-
rasvogels hebben na een be-
langrijke zege op directe con-
current Double Stars het beha-
len van het kampioenschap vol-
ledig in eigen hand. Geruime tijd 
stonden de twee clubs geza-
menlijk aan kop in de 2e klasse 
B. Double Stars liet echter in het 
vorig weekend de punten liggen 
tegen OVVO waardoor de wed-
strijd Double Stars – Terrasvo-
gels van afgelopen weekend een 
kraker genoemd kon worden. 
Waar vorig seizoen de ploeg uit 
Santpoort de spanning niet aan 
kon door het kampioensduel te 
verliezen, bleek het team nu in 

staat om door onder andere uit-
stekende pitching, goed veld-
werk en honkslagen op de juis-
te momenten Double Stars door 
de knieën te laten gaan. 
Door de 7-4 overwinning heeft 
Terrasvogels met twee gewon-
nen wedstrijden meer en nog 
twee wedstrijden te gaan een 
goede uitgangspositie op het 
kampioenschap. 
Zaterdag 18 september kan het 
kampioenschap, evenals promo-
tie naar de eerste klasse, veilig-
gesteld worden door te winnen 
van Flying Petrels. Deze thuis-
wedstrijd vindt plaats om 14.00 
uur op Sportpark de Elta in Sant-
poort. 
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Mooie zaal voor feesten en partijen

Restaurant De 
Meerplaats blijft groeien
IJmuiden - Met de realisatie van 
een nieuw gedeelte achter in de 
zaak is Visrestaurant De Meer-
plaats weer een stukje groter 
gegroeid.
Er waren best vaak vragen om 
door groepen mensen welke iets 
te kunnen vieren wilden in het 

restaurant te IJmuiden. Met het 
extra gedeelte achter de zaak is 
er een prachtige ruimte bij ge-
komen waar groepen een feest 
kunnen houden. Er is nu een 
mooie zaal bij gekomen waar 
een flinke groep zich kan uitle-
ven zonder dat het restaurant 

gedeelte daar enige hinder van 
heeft.
Visrestaurant De Meerplaats is 
ook in deze recessieperiode ge-
groeid tot een goed en all round 
restaurant annex partycentrum.
Een keuzemenu heb je hier al 
onder de dertig euro en dan eet 
je echt heel bijzonder. Nu met de 
nieuwe ruimte erbij is het plaat-
je compleet voor eigenaar Wil-
liam Brands. Samen met Robin 
Smakman, bedrijfsleider en Fred 
Nieswaag, chef-kok staat hier 
een goed team voor u klaar.
Van de wijnen tot en met de vis 
koopt De Meerplaats bij zeer 
goede leveranciers haar produc-
ten in. Kwaliteit staat altijd voor-
op en dat merk je dan ook aan 
alles. Visrestaurant De Meer-
plaats voor een gezellig diner en 
ook voor uw feest en party, re-
cepties en dergelijke is dit wel 
een van de mooiere locaties in 
IJmuiden. 
Visrestaurant De Meerplaats, 
Trawlerkade 80 in IJmuiden, te-
lefoon 0255-510806.

Lesruimtes uitgebreid

Study Consultancy
begint al vol te raken
Velserbroek - Study Consul-
tancy heeft wegens aanhou-
dend succes opnieuw zijn les-
ruimtes uitgebreid. Het school-
jaar is nog maar net begonnen, 
maar het loopt al weer aardig 
vol bij het Velserbroekse huis-
werkinstituut. Onder het mom 
van ‘een goed begin is het halve 
werk’ besluiten veel ouders om 
hun kind vanaf het begin van 
het schooljaar al aan te melden 
voor de huiswerkklas of voor in-
dividuele bijles. Het docenten-
team is vanwege de grote toe-
loop versterkt met diverse nieu-
we begeleiders.
Study Consultancy verzorgt 
huiswerkbegeleiding, bijles en 
overige individuele begelei-
ding aan leerlingen en studen-
ten van alle opleidingen en al-
le leeftijden. Van het vmbo tot 
en met het vwo en van de ba-
sisschool tot en met het volwas-
senenonderwijs. Het team van 
ervaren begeleiders, waaron-
der meerdere eerstegraads be-
voegde docenten, geeft op al-
le niveaus inhoudelijke onder-
steuning. Daarnaast bieden zij 
structuur bij het leer- en maak-
werk. In alle gevallen staat per-
soonlijke aandacht bij Study 

Consultancy voorop. Elke leer-
ling wordt begeleid op de ma-
nier die het best bij hem of haar 
past. Hierbij gaat het niet alleen 
om ‘gewoon’ schoolwerk: een 
orthopedagoge begeleidt leer-
lingen met bijvoorbeeld lees- 
of rekenproblemen. De begelei-
ding van kinderen met bijvoor-
beeld ADHD of een vorm van 
autisme wordt in bepaalde ge-
vallen vergoed door een PGB 
(persoonsgebonden budget) of 
door leerlinggebonden finan-

ciering (het zogenaamde ‘rug-
zakje’). De huiswerkklas is vijf 
middagen per week geopend en 
bevindt zich aan de Wagenma-
kerstraat 31 in Velserbroek. De 
prettig ingerichte en met com-
puters uitgeruste werkruimte 
biedt per keer plaats aan maxi-
maal vijftien leerlingen. In het-
zelfde pand vindt ook de meeste 
individuele begeleiding plaats. 
Niet alleen na schooltijd, maar 
desgewenst ook ‘s ochtends, ‘s 
avonds of in het weekend

Seniorendag met Willeke 
Alberti groot succes
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft op donderdag 
9 september j.l. alweer haar de 
zevende seniorendag georga-
niseerd. Ruim 1.000 senioren-
leden hebben genoten van een 
optreden van Willeke Alberti. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
organiseert deze dag omdat zij 
senioren erg belangrijk vindt. 
Om die reden heeft de Rabo-
bank ook speciaal voor senio-
renklanten twee gespecialiseer-
de seniorenadviseurs. 
In de overvolle schouwburg 
werden de leden ontvangen 
door de Rabobank collega’s. 
Na het openingswoord door 
Edwin Abee, directeur Particu-
lieren, werden de seniorenadvi-
seurs Albert Mol en André Cas-
tricum voorgesteld. ,,Wij zijn er 
speciaal voor de seniorenklan-
ten van Rabobank Velsen en 
Omstreken”, vertelde Albert Mol 
enthousiast. ,,Als een klant niet 
meer naar de bank kan komen, 
komt de seniorenadviseur ge-
woon bij hem of haar thuis. Zo 
bieden wij die extra service die 
de seniorenklanten nodig heb-
ben.’’ 
Daarna volgde een levendi-
ge discussie, die begeleid werd 
door Edwin Abee. Een panel, 
bestaande uit leden van Rabo-
bank Velsen en Omstreken, dis-

cussieerde samen met de se-
niorenadviseurs en de direc-
teur over stellingen als ‘Wat is 
het verschil tussen sparen in 
1967 en het sparen van nu?’ en 
‘Hoe dichtbij is virtueel’. ,,Op de-
ze manier hebben wij veel sig-
nalen van de leden ontvangen”, 
vertelt Edwin Abee. ,,Wij nemen 
deze signalen zeker mee in on-
ze besluitvorming.’’
 Voordat het publiek kon gaan 
genieten van Willeke Alber-
ti vertelde Edwin Abee over de 
Seniorenprijs. Dit is een prijs die 
erop gericht is om individuen de 
kans te geven hun persoonlijke 
ambities te verwezenlijken. Le-
den van 65 jaar of ouder kunnen 
zich tot vrijdag 19 november a.s. 
inschrijven voor deze prijs. De 
drie meest in het oog springen-
de initiatieven op het gebied van 
sport, studie, kunst of onder-
zoek worden beloond met geld-
bedragen van 2.500 euro, 1.500 
euro en 1.000 euro. Meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.rabobank.nl/velsen. Daar-
naast loopt er tot 31 december 
2010 een speciale actie voor de 
seniorenleden. Wanneer een se-
niorenlid een kind of kleinkind 
klant maakt van Rabobank Vel-
sen en Omstreken ontvangt hij 
of zij een irischeque t.w.v. 25 eu-
ro. Vraag naar de voorwaarden.

Zorgbalans Thuiszorg 
in wijksteunpunten
Velsen - Dinsdag 12 oktober 
van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt 
Zorgbalans Thuiszorg een pre-
sentatie in wijksteunpunt De 
Delta. Mensen die thuis wo-
nen en tijdelijke of langdurige 
verzorging nodig hebben, hun 
mantelzorgers en andere geïn-
teresseerden kunnen dan ken-
nismaken met het aanbod en 
de verschillende mogelijkhe-
den van zorg op maat thuis door 
Zorgbalans Thuiszorg.  
Geïnteresseerden ontvangen in-
formatie over de mogelijkheden 
van ondersteuning en hulp bij li-
chamelijke verzorging, het ne-
men van medicijnen of de ver-
zorging van een wond. Maar 

ook over de opties van thuis-
begeleiding, psychogeriatrische 
verzorging (dementie) en ge-
specialiseerde verpleegkundige 
zorg. Diabetes, hartfalen, kan-
ker, longaandoeningen (zoals 
astma, COPD) en CVA (beroer-
te) zijn hier voorbeelden van. Te-
vens is er gelegenheid voor het 
stellen van vragen die betrek-
king hebben op de persoonlijke 
situatie en in te gaan op speci-
fieke wensen. 
Voor meer informatie over de 
presentaties of Zorgbalans 
Thuiszorg: mevrouw M. van 
de Rozenberg, telefoon 0255-
562166 of 06-27741369. Zie ook 
www.zorgbalans.nl. 



pagina 38 16 september 2010

Rabobank sponsort 
jeugd LTC Hofgeest
Velserbroek - Afgelopen 
woensdag 8 september hebben 
Rabobank Velsen en Omstreken 
en tennisvereniging LTC Hof-
geest een nieuw driejarig spon-
sorcontract ondertekend om de 
jeugdactiviteiten van de tennis-
vereniging in Velserbroek ver-
der te ondersteunen. Het onder-
steunen van de combinatie van 
sport en jeugd is een speerpunt 
in het sponsorbeleid van de Ra-
bobank, dé bank van de Neder-
landse sport. Sinds jaar en dag 
sponsort de Rabobank landelijk 
de wieler-, hockey- en paarden-
sport. Zij ondersteunen de top-
pers en de talentopleiding maar 
faciliteren lokaal ook recreatieve 
sport en jeugdsport. De manier 
waarop het sponsorschap wordt 
ingevuld is typisch Rabobank: ze 
gaan graag duurzame langeter-
mijn relaties aan. Met ‘Samen 
de sport verder brengen’ wil-
len ze indirect op originele wij-
ze betrokkenheid communice-
ren. Dat doen ze niet eenmalig, 

maar structureel. Pas dan komt 
een sport verder. Als tennisver-
eniging LTC Hofgeest  zijn wij erg 
blij dat er ook op deze manier 
een duidelijke link tussen ‘on-
ze’ huisbank en de vereniging is. 
De ondersteuning zal zich rich-
ten op verdere uitbouw van het 
Jeugdbeleidsplan en op het Ra-
bo Jeugdtoernooi van LTC Hof-
geest, dat bij zowel deelnemers 
als ouders hoog staat aange-
schreven, met een juiste mix van 
gezellige sfeer en goede pres-
taties op de tennisbaan. Onze 
club kent een grote jeugdafde-
ling begeleid door vele vrijwilli-
gers en deskundige professio-
nals waarin zowel plaats is voor 
optimale ontwikkeling van pres-
tatieve spelers als aandacht voor 
spelplezier van minder getalen-
teerde jeugd. We onderschrijven 
het maatschappelijk belang van 
jeugd en sport in georganiseerd 
verband en geven daaraan bin-
nen LTC Hofgeest  passende pri-
oriteit.

Uitvaartverzorging 
Eeken houdt open dag
Regio – Uitvaartverzorging Eek-
en uit Beverwijk houdt op 19 
september van 12.00 tot 17.00 
uur een open dag in haar uit-
vaartcentrum aan Laan van 
Meerestein 10 in Beverwijk. Tij-
dens deze dag kunnen men-
sen een kijkje nemen achter de 
schermen en wordt antwoord 
gegeven op alle vragen betref-
fende uitvaarten.
Aanwezig zijn onder meer no-
taris Batenburg om alle vragen 
over nalatenschappen te beant-
woorden en geeft Facultatieve 
Verzekeringen informatie over 
uitvaartverzekeringen. Eeken 
vindt het belangrijk dat mensen 
zich goed laten informeren en 
wil graag een stukje onwetend-
heid wegnemen door de gang 
van zaken binnen een uitvaart-
onderneming bloot te leggen. 
Eeken: ,,Onverhoopt krijgt ieder-
een vroeg of laat te maken met 
de dood. Door middel van deze 
dag hoop ik dat er meer begrip 
en acceptatie ontstaat.’’
De uitvaartondernemer open-
de begin augustus haar deuren. 

Deze deskundige en jonge on-
derneming is een aanwinst voor 
de regio. Eeken meent dat er be-
hoefte is aan een voordelige uit-
vaart en biedt deze als zodanig 
aan. ,,Een kwalitatieve uitvaart 
kan voor minder geld en wij zor-
gen daarvoor. Uiteraard blijven 
service en kwaliteit behouden.”
Uitvaartverzorging Eeken staat 
voor Bekwaam, Betrokken en 
Betaalbaar. Bekwaam omdat 
Eeken door zijn  jarenlange erva-
ring goed aanvoelt waar mensen 
naar verlangen tijdens een peri-
ode van rouw. Betrokken omdat 
de familie alle persoonlijke zorg 
en aandacht krijgt na het over-
lijden van een dierbare. En be-
taalbaar omdat de uitvaartver-
zorging een basistarief hanteert 
dat voor iedereen toegankelijk 
is. ,,Als mensen voor ons kie-
zen, kiezen zij voor eerlijke be-
taalbaarheid, goede voorlichting 
en een duidelijke uitleg betref-
fende prijzen en tarieven’’, legt 
de uitvaartverzorger uit. ,,Wij bie-
den een complete uitvaart vanaf 
2975 euro.’’

Feest met 
disco en dance 
in SnowPlanet
Velsen-Zuid - SnowPlanet en 
SwingSteesjun organiseren op 
zaterdag 9 oktober een trendy 
en bruisend 25+ dansfeest met 
diverse area’s, de beste DJ’s, lek-
kere hapjes en een hoop gezel-
ligheid op een bijzondere locatie.
Voorheen vond twee maal per 
jaar het feest 2Generations in 
SnowPlanet plaats. Door een 
verschil van  mening over de in-
vulling van dit evenement, heeft 
SnowPlanet na de laatste edi-
tie in november 2009, in samen-
spraak met de organisator beslo-
ten dit feest niet langer in Snow-
Planet te organiseren. Sindsdien 
is SnowPlanet op zoek gegaan 
naar nieuwe partners voor fees-
ten voor een brede doelgroep in 
haar regio. SnowPlanet is hierop 
in contact gekomen met Swing-
Steesjun. Nadat SwingStees-
jun een aantal jaren succesvol 
feesten organiseerde op stati-
on Haarlem, kwam hier een ein-
de aan doordat een nieuwe be-
stemming aan de locatie werd 
gegeven. Sindsdien is Swing-
Steesjun op zoek gegaan naar 
nieuwe locaties. Na een aan-
tal edities op verschillende loca-
ties en een succesvolle samen-
werking met Riche aan Zee in 
Zandvoort, zal nu ook SnowPla-
net het decor gaan vormen voor 
de meest swingende feesten van 
de regio. Op zaterdag 9 oktober 
is er voor ieder wat wils tijdens 
Disco & Dance. Ben je liefhebber 
van de 70’s en 80’s? Dan is de-
ze ‘area’ met disco, funk en soul-
muziek echt iets voor jou. Houd 
je meer van moderne muziek? 
Dan zul je jezelf goed vermaken 
in de 90’s Now area met dance, 
house, latin-beats en world 
grooves. Daarnaast biedt Snow-
Planet als locatie een sfeervol-
le lounge area, een prachtig uit-
zicht en een hoop gezelligheid. 
Vooraf skiën, snowboarden of 
dineren behoren tot de mogelijk-
heden om een bezoek aan Dis-
co & Dance compleet te maken. 
Kaartverkoop via website Swing-
Steesjun, via de Primera winkels 
of bel 0900-9000500. Zie ook 
www.swingsteesjun.nl.

Vijfde Whisky & Rum 
aan Zee Festival
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck organiseert op zater-
dag 9 oktober voor de vijfde keer 
het grootste single malt whisky 
en Caribische rum-evenement 
van Noord-Holland. Dit gebeurt 
in samenwerking met de Neder-
landse whisky- en rumimpor-
teurs en het Holiday Inn IJmui-
den Beach Hotel.
Wat in 2005 is begonnen als een 
kleinschalige proeverij, is in-
middels uitgegroeid tot een vol-
waardig Whisky & Rum Festi-
val met dit jaar internationa-
le gasten uit Zwitserland - Rue-
di Kaser van Whisky Castle - en 
Schotland- Tom Jones van Bow-
more.
Wat u kunt verwachten? Ruim 
180 Schotse, Japanse en Ier-
se single malt whisky’s, 75 Ca-
ribische rums en overheerlijke 
rum en whisky likeuren. Whis-
kyauteurs als Hans Offringa, Jan 
Beek en Robin Brilleman geven 
acte de presence en signeer-
sessies, Schots restaurant Hie-
lander komt met zijn zelfgerook-
te zalmen en verse sushi worden 
vervaardigd door Japans restau-
rant Minato Mirai. Voor Schotse 
producten kunt u terecht bij The 
World of Scotland en ook de di-
verse regionale whiskyclubs zijn 
aanwezig. De schipper van de 
Tres Hombres, onlangs nog te 
bewonderen op SAIL 2010, zal 
zijn uitstekende Dominicaan-
se Gran Anejo rum presenteren. 
Muzikale ondersteuning wordt 
verzorgt door het Saendistrict 
Pipes & Drums.
,,We zijn er trots op dat we een 
festival met zoveel diversiteit 
kunnen organiseren. We ver-

wachten ruim 600 bezoekers, 
niet alleen uit de regio maar ook 
van ver daarbuiten. Het suc-
ces hebben wij waarschijnlijk 
te danken aan de unieke onge-
dwongen sfeer en kleinschalig-
heid. Ook de laagdrempeligheid 
spreekt de beginnende en ver-
gevorderde liefhebbers enorm 
aan’’, aldus Richard Blesgraaf, 
eigenaar van Zeewijck.
Vanwege de grote belangstel-
ling bestaat dit evenement uit 2 
sessies: een middagsessie van 
13.30 tot 17.30 uur en de avond-
sessie van 19.00 tot 23.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 27,50 
euro. U kunt vanaf heden kaar-
ten reserveren via  info@zeewij-
ck.nl of kopen in de slijterij in 
winkelcentrum de Zeewijkpas-
sage, Zeewijkplein 25 in IJmui-
den, telefoon 0255-540331.

IJmuiden – De politie hield don-
derdagmiddag op het Kennemer-
plein een 64-jarige IJmuidenaar 
aan voor het rijden onder invloed 
van alcohol. Een getuige had ge-
zien hoe de man behoorlijk on-
der invloed achter het stuur zat. 
De automobilist stond met zijn 
voertuig vast op een heuveltje en 
deed pogingen om weg te rijden. 
De agenten constateerden na een 
blaastest dat de man veel te veel 
had gedronken (785 UGL). Hij kon 
zijn rijbewijs inleveren en kreeg 
een rijverbod van negen uren. De 
politie maakt proces-verbaal op

Dronken
automobilist

Zeskamp in Zeewegbar
IJmuiden - IJmuiden - Zater-
dag 18 September om 14.00 
uur organiseert de Zeewegbar 
weer een gezellig Zeskamp.
Teams bestaande uit 5 tot 6 
personen kunnen zich nog in-
schrijven. De inschrijfkosten 
zijn 10 euro per team. De Zes-
kamp bestaat onder andere uit 
bierfietsen, rokjesvoetbal (je 
kunt je benen dus niet zien als 

je tegen de bal trapt ) en broek-
lopen (parcour afleggen met 
vier aan elkaar zittende broe-
ken). 
Dat wordt dus lachen gieren 
brulle! Omstreeks 20.00 uur is 
er een spetterend live optreden 
met Robin Razz. Hopelijk zit het 
weer mee en blijft het droog. 
Zo niet, dan maken we er even-
goed een groot feest van!
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Velsen-Zuid - Tijdens de natio-
nale egeldag zijn er op zondag-
middag 19 september veel acti-
viteiten op Informatieboerderij 
Zorgvrij. Kinderen kunnen ste-
kelige egels kleien (2,50 euro) 
en met hulp van hun ouders een 
mooi houten egelvoederhok ma-
ken (15 euro). Kleuters kunnen 
het egelpad lopen, tijdens de 
korte wandeling komen ze van 
alles te weten over egels. Om 
14.00 uur houdt egelkenner Els 
Poel een boeiende lezing over 
egels. Er wordt ook informatie 
gegeven over egelvriendelijk tui-
nieren. In het vernieuwde Uilen-
bos zijn deze middag ook activi-
teiten. In dit bos bij de boerderij 
worden regelmatig prooiresten 
en uilenballen gevonden van-
daar de naam. Langs het Uilen-
pad hangen nestkasten met een 
kijkluikje op ooghoogte. Het pad 
gaat langs een vijver waar een 
hut met een schatkist staat. Hier 
kunnen kinderen hun bosschat-
ten bewaren. Langs de route is 
informatie te vinden over bomen, 
paddenstoelen, vogels, bijen en 
fruitbomen. Om 13.00 uur orga-
niseert het IVN een gratis ex-
cursie door het bos voor kinde-
ren vanaf 4 jaar. Na afloop wordt 
gekeken wat een uil eet door ui-
lenballen uit te pluizen. Kosten 
1,50 euro. Het Amsterdam klari-
net choir zorgt om 13.15 uur voor 
de muzikale omlijsting van de 
middag. De activiteiten zijn van 
13.00 uur tot 16.00 uur. Voor de 
wandelroutes met doeboekjes 
en de knutselactiviteiten wordt 
een bijdrage gevraagd, de lezing, 
het concert en de IVN wandeling 
zijn gratis. Informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg 50 in Spaarn-
woude (Velsen-Zuid), zie www.
spaarnwoude.nl.

Egels en uilen 
op Zorgvrij

Eerste zege voor Velsen
Driehuis - Velsen boekte afge-
lopen zondag de eerste overwin-
ning. Met attractief voetbal werd 
Fortuna Wormerveer aan de kant 
gezet (2-0). Eigenlijk had de uit-
slag hoger kunnen en moeten 
zijn maar de afwezigheid van 
een echte afmaker deed zich 
voelen in Driehuis. Daarom bleef 
de uitslag lange tijd ongewis 
maar de bezoekers uit de Zaan-
streek wisten uiteindelijk geen 
vuist te maken. Pas toen Dave 
Kalkman halverwege de tweede 
helft de Fortuna goalie met een 
bekeken schuiver kansloos liet 
was de zaak bekeken.
De terugkeer in de derde klas-
se schijnt Velsen goed te hebben 
gedaan. Jonge talenten  krijgen 
nu een goede kans en…ze ma-
ken dat waar. Met leuke combi-
naties werd het hele speelveld 
gebruikt, werden de meeste on-
derlinge duels gewonnen en ne-
gentig minuten lang werd de te-
genstander onder druk gezet. 
De ervaring van spelers als Ber-
ry Schildwacht en Dave Kalkman 
deed de rest. Zo speelde Berry 
niet op het middenveld maar als 
rechterverdediger en dat ging 

hem goed af. “Geen probleem, 
het teambelang vraagt dat en 
dus”. Links op het middenveld 
maakte Florian Cuvelier (vorig 
jaar nog A-junior) een goede in-
druk. In de aanval is Remco Ver-
schuren (deze keer niet inzet-
baar wegens wisseldiensten) 
misschien een oplossing. Giste-
ren werd Verschuren als target 
man wel een beetje gemist. Wel-
licht was de wedstrijd dan al eer-
der ontdaan geweest van span-
ning, want de kansen werden nu 
niet benut.
De voorsprong ontstond na een 
‘klutssituatie’ in samenwerking 
met de lat. Voordat de doelman 
van Fortuna het overzicht te-
rug had lag de bal al via Mar-
cel van Egmond achter hem. 
Leuke combinaties onder ande-
re via Joep van Duinen volgden, 
maar een volgend doelpunt bleef 
uit en het thuispubliek bleef vre-
zen voor de gelijkmaker.  Met de 
weinige kansen wisten de be-
zoekers echter geen raad. Na de 
2-0 een uurtje later was de zaak 
echt bekeken. ,,Het is goed voor 
het vertrouwen dat we drie pun-
ten hebben”, aldus Schildwacht.

VSV vervalt in oude fout
Velserbroek - Was VSV vorige 
week nog een van de weinige 
clubs in de gemeente Velsen die 
de volle winst wist te halen, nu 
was de Velserbroekse club een 
van de weinige clubs die niet de 
volle winst wist te behalen.  
Voor de mensen die VSV twee 
jaar geleden in de tweede klas-
se zagen acteren was de wed-
strijd tegen de Westfriezen een 
déjà vu. In dat zwarte seizoen 
was VSV immers vaak de betere 
ploeg en verloor men regelma-
tig door de kansen niet te benut-
ten en te gemakkelijk goals bin-
nen te krijgen. De wedstrijd te-
gen de Westfriezen was een ko-
pie van dat seizoen. VSV de be-
tere ploeg en Westfriezen de vol-
le buit. Al snel keek VSV tegen 
een 2-0 achterstand aan door 
niet scherp genoeg te verdedi-
gen. Henk Martens zorgde voor 
de aansluitingstreffer, maar er-
ger was dat doelman Cusell 
vlak voor de pauze geblesseerd 
moest afhaken met waarschijn-
lijk een gebroken sleutelbeen. Ed 

Sluyters stond voor de ondank-
bare taak om hem te vervangen 
en het moet gezegd dat hij het 
meer dan voortreffelijk deed.
Kort na de pauze liep VSV tegen 
de volgende tegenvaller op. Uit 
een overduidelijke buitenspelsi-
tuatie werd de 3-1 gescoord. In 
het vervolg kwam VSV door de 
weer sterk spelende Pitstra te-
rug tot 3-2 maar verder dan de-
ze treffer kwamen de Rood Wit-
ten niet. Mede door het niet be-
nutten van de mogelijkheden en 
mede door de tegenwerking van 
de arbiter die elk vlagsignaal van 
de Westfriese grensrechter wel 
met fluitsignaal beloonde.
Positief punt was wel dat VSV in 
tegenstelling tot vorig seizoen 
geen onnodige gele kaarten we-
gens praten opliep en op dat ge-
bied is dus er wel sprake van 
vooruitgang.
Volgende week thuis tegen VVW, 
de ploeg uit Wervershoof met 
een enorm gevaarlijke voorhoe-
de. Dus de Velserbroeker achter-
hoede is gewaarschuwd.

Bob en de Blue-Band 
bij stratenvolleybal
Velserbroek - Bob en de Blue 
Band en DJ Bas zullen op 16 ok-
tober de boel op zijn kop zetten 
in de kantine van het Polderhuis 
na het zevende HHI-Metaalwer-
ken Dames Straten Zaalvolley-
baltoernooi Velserbroek. 
Laat de zevende editie van het 
toernooi Velserbroek zich ook dit 
jaar in deze geest van ‘uitdagen 
met een knipoog, en strijd met 
een glimlach’ afspelen zodat er 
nog veel edities zullen volgen. 
Het toernooi begint om 15.00 uur 

en rond 21.00 uur zal de prijsuit-
reiking plaats vinden. 
Op donderdagavond 7 oktober  
wordt een grootse clinic gege-
ven voor de deelneemsters aan 
het zaalvolleybaltoernooi. Zo’n 
120 dames zullen aan deze cli-
nic mee doen. De bekende vol-
leyballer Boudewijn Maas zal cli-
nic verzorgen. Boudewijn Maas 
komt samen nog drie beken-
de volleyballers naar het Polder-
huis. De clinic is van 20.00 tot 
22.00 uur.

In De Hofgeest van 26 augus-
tus 2010 biedt makelaar Van 
Waalwijk Van Doorn voor de Ge-
meente Velsen Hoofdstraat 84-
86 in Santpoort-Noord te koop 
aan als ‘een karakteristieke vrij-
staande woning, oorspronke-
lijk gebouwd in 1875’. Uit verde-
re informatie waarvoor naar in-
ternet wordt verwezen, blijkt dat 
het pand, zij het onder voor-
waarden, door koper mag wor-
den afgebroken waarna nieuw-
bouw mag plaatsvinden als vrij-
staande woning of twee onder 
één kap.
Als bewoners van dit deel van 
de Hoofdstraat maken wij be-
zwaar tegen deze op voorhand 
geboden mogelijkheid van af-
braak. Het betreft immers een 
karakteristieke woning, vorm-
gegeven in de 19e eeuw. Van 
der Aar en Rolle* beschrijven 
het pand als volgt: ‘Oorspron-
kelijk een arbeiderswoning, in 
1875 gebouwd door de Sant-
poortse werkman A. Komen. 
Aan het eind van de 19e eeuw 
is het pand opgesplitst in twee 
woningen. Als gevolg van een 
zeer vervallen staat is het huis 
in 1981 in stijl herbouwd. Het 
huis onder een zadeldag heeft 
de langsgevel evenwijdig aan 
de straat, met twee vensters met 
negenruiter en twee kelderrui-
ten in de voorgevel. Aan de ach-
terzijde een aangekapt gedeelte 
met op beide hoeken een klom-
penhok. In de zijgevels de in-

gang.’ De Santpoortse Hoofd-
straat biedt qua woningbouw in 
zijn afwisseling van bouwstijlen 
een representatief beeld van de 
cultuurhistorische ontwikkeling 
van dit dorp in de loop der eeu-
wen. Het betreffende pand hoort 
daarin thuis en vormt, samen 
met de erop gelijkende panden 
Hoofdstraat 106, 108 en 110, 
een herinnering aan een bouw-
vorm uit de tweede helft van de 
19e eeuw. De herbouw-in-stijl in 
1981 geeft aan dat men ook nu 
het geval behoort te zijn. Bouw-
kundig betekent de herbouw 
in 1981 overigens dat het pand 
thans minder dan 30 jaar oud is!
Wij protesteren dan ook te-
gen de thans op voorhand ge-
boden mogelijkheid tot afbraak, 
zelfs zonder dat sprake is van 
een sloopvergunning waartegen 
schriftelijk bezwaar zou kunnen 
worden gemaakt via een ziens-
wijze of gerechtelijke procedure. 
Wij moeten aannemen dat aan 
dit plan een besluit van uw col-
lege ten grondslag ligt en ver-
zoeken u dringend dit besluit 
in deze vorm te willen herover-
wegen.

Hoogachtend, namens bewo-
ners

* Van der Aar en Rolle: ‘Sant-
poort, twee dorpen in de scha-
duw van Brederode’, 1991

Ingezonden brief

Santpoort-Noord - De poli-
tie heeft maandag rond 04.50 
uur drie Roemenen in de leeftijd 
van 19 tot 20 jaar en een 26-jari-
ge Beverwijker aangehouden op 
verdenking van poging inbraak. 
Deze poging inbraak vond kort 
daarvoor plaats bij een bedrijf 
aan de Hagelingerweg in Sant-
poort. Tijdens de aanhouding die 
plaatsvond in Beverwijk, werd 
inbrekerswerktuig bij de ver-
dachten aangetroffen. De man-
nen werden meegenomen naar 
het politiebureau en ingesloten 
voor nader onderzoek.

Verdachten 
aangehouden

Lezing in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Donder-
dagavond 23 september, 20.00 
uur, spreekt dr. Jean-Jacques 
Suurmond over de Spiritualiteit 
van Florence Nightingale in het 
kader van het thema Zorg en 
Verzorging in het Ontmoetings-
centrum bij de Dorpskerk, Burg. 
Enschedélaan 65.
Geboren in 1820 werd Flo-
rence Nightingale in de oor-
log, die van 1853 tot 1856 rond 
het Russische schiereiland De 
Krim woedde, ‘the Lady with 
the lamp’. Door de manier waar-
op zij de hygiëne in het leger-

ziekenhuis van Scutari bij Istan-
boel verbeterde werd het leven 
van vele gewonde soldaten ge-
red. 
JJ Suurmond laat in het boek 
dat hij over haar schreef (De 
spiritualiteit van Florence Nigh-
tingale, 133 pag) zien, dat zij 
veel meer was dan een aristo-
cratische heilssoldate. 
De toegang is vrij. Er wordt kof-
fie en thee geserveerd. Wel 
wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd ter bestrijding van de 
kosten Aanmelding en verdere 
info: aly.tijssen@planet.nl  
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Nieuwe expositie in 
Historisch Museum
Haarlem - Op 18 september 
wordt in het Historisch Muse-
um Haarlem een nieuwe wissel-
tentoonstelling geopend. In de-
ze tentoonstelling staan nieu-
we aanwinsten van het museum 
centraal, namelijk tekeningen 
van de Haarlemse schilder dr. 
Adolf Melchior en  tegeltableaus 
uit het voormalige landhuis ‘het 
Kareol’ in Aerdenhout.
Dr. Adolf Melchior (1898-1962) 
was gynaecoloog in het Haar-
lemse Diakonessenhuis en hield 
zich daarnaast bezig met teke-
nen en schrijven. Als leerling van 
Anton Pieck tekende en aquarel-
leerde hij talloze Haarlemse stra-
ten en grachten en tijdens WOII 
maakte hij spotprenten over de 

Duitse bezetters.
Het Kareol was een zeer opval-
lend landhuis in Aerdenhout. In 
1906 ontwierp de Zweedse ar-
chitect Anders Lundberg in op-
dracht van de rijke zakenman 
Julius Carl Bunge, het huis dat 
op het schip ‘Tristan’ moest lij-
ken uit een opera van Wagner. 
Het opvallende gebouw werd 
verfraaid met bijzondere tegel-
tableaus van Max Läuger. Na de 
oorlog raakte het huis in verval 
en werd het ondanks felle pro-
testen afgebroken. 
De expositie is te zien tot en met 
21 november in het Historisch 
Museum Haarlem, Groot Hei-
ligland 47. Zie ook: www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl.

Zaden en vruchten in 
het Romolen heempark
Haarlem - Zondag 19 september 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland samen met het Natuur-
informatiecentrum Schalkwijk 
een excursie ´Zaden en Vruch-
ten` in het  Romolen heempark 
in Schalkwijk. Dit is de tijd van 
het jaar dat bomen, struiken en 
planten in het park vruchten 
hebben. Tijdens deze excursie 
wordt gekeken naar de vorm en 
variatie in zaden en vruchten van 
o.a. de tamme kastanje, gelderse 
roos, moeraseik, hazelaar, kardi-
naalsmuts en de manier waarop 
ze zich verspreiden.
Schalkwijk is ontwikkeld volgens 
het idee dat er in de stad ook 
ruimte moet zijn voor natuur. De 

bomen en struiken bieden za-
den en vruchten voor vogels, de 
bloemperken leveren nectar voor 
vlinders en hommels, Zo krijg je 
in de wijk niet alleen meer plan-
ten, maar ook dieren die van die 
planten leven of zich graag er-
tussen verstoppen. 
Wie nieuwsgierig is naar de na-
tuur in het Romolen heempark 
is van harte welkom! Aanvang 
11.00 uur. Verzamelen bij de in-
gang van het park op de brug 
van Laan van Angers, hoek Eu-
ropaweg. Duur: 1,5 uur. Aanmel-
den vooraf is niet nodig.
Informatie: Marc van Schie, 023- 
5351239 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Gare du Nord
Haarlem - Gare du Nord is met 
hun mix van jazz, blues en soul 
uitgegroeid tot een vaste waar-
de in de Nederlandse muziek-
wereld. Dit jaar kwam het album 
‘Let’s Have A Ball!’ uit, en dat 
is de tweede in een reeks spe-
cial projecten die Gare du Nord 

voor het befaamde New Yorkse 
jazzlabel Blue Note maakt. Za-
terdag 18 september treedt de 
band op in het Patronaat. Aan-
vang 21.00 uur, een kaartje kost 
20 euro. 
Meer informatie: www.patronaat.
nl.

Toneelstuk 
Mensenkinderen
Haarlem - Mensenkinderen is 
het enige toneelstuk van de in 
2009 overleden auteur J.J. Vos-
kuil, bekend van o.a. ‘Het Bu-
reau’. 
De voorstelling is van donder-
dag 23 tot en met zaterdag 25 
september te zien in de Toneel-
schuur. 
Een tragikomedie die zich vol-
trekt in het academische milieu; 
een dag en een nacht uit het le-
ven van een Amsterdams intel-
lectueel echtpaar, dat meteen al 
ruziënd wordt geïntroduceerd. 
Het stuk heeft de voortdurende 
strijd binnen dit huwelijk, waarin 
maatschappelijke argumenten, 
principes en meningen worden 
ingezet om elkaar te bevechten, 
als hoofdthema. Als vervolgens 
een bevriend echtpaar op be-
zoek komt, is de spanning om te 
snijden. De avond verloopt moei-
zaam, om uiteindelijk te escale-
ren in een hilarische ruzie.
Voskuil schreef een buitenge-
woon gaaf, vitaal, geestig en 
wrang stuk. De beide echtelieden 
zijn herkenbaar in hun strijd te-
gen elkaar en tegen hun schijn-
baar onvermijdelijke lot. Het is 
Voskuil ‘pur sang’, een buiten-
gewoon geestige kenschets van 
een tijd en een milieu, maar ook 
zonder diens werk te kennen is 
‘Mensenkinderen’ een geestig 
en schrijnend toneelstuk.
Meer informatie: www.toneel-
schuur.nl. (foto: Edda Grol)

Haarlemse Rode Kruis 
zoekt vrijwilligers
Haarlem - Misschien heeft u er 
wel eens over nagedacht, maar 
de gedachte dat u in isolement 
komt of zich eenzaam gaat voe-
len, direct weer verworpen. Toch 
zijn er veel meer mensen dan u 
denkt die de dagen in eenzaam-
heid doorbrengen zonder con-
tacten. 
Gelukkig zijn er vrijwillig(st)ers 
die voor deze medemens een 
lichtpuntje zijn. Regelmatig, ge-
middeld één keer per twee we-
ken bezoeken zij “hun” gast en 
worden zij met open armen ont-
vangen. De gesprekken zijn zeer 
gevarieerd en vragen soms van 
de vrijwilliger veel inlevingsver-
mogen.
Helaas zijn er nog veel eenzame 
mensen onder ons die bijna niet 
- of nooit eens bezoek krijgen. 
Zeker nu, na de zomerperiode de 
“donkere” dagen weer aanbre-
ken en ouderen meer binnens-
huis doorbrengen is de behoef-
te aan een regelmatig bezoek 
heel groot.  Het Rode Kruis heeft 
een toenemend aantal aanvra-
gen voor vriendschappelijk huis-
bezoek ontvangen, die wij thans, 
wegens een tekort aan vrijwilli-
gers, niet kunnen invullen. Er is 
dus sprake van een “wachtlijst” 
van twaalf mensen. Deze wacht-
lijst willen wij graag zo snel mo-
gelijk wegwerken, maar daar-

voor hebben wij nieuwe vrijwil-
ligers nodig.
Het Rode Kruis komt graag in 
contact met mensen die zich 
als vrijwillig(st)er vriendschap-
pelijk huisbezoek willen inzet-
ten. Als u een lichtpuntje wilt zijn 
voor uw medemens en zich als 
vrijwillig(st)er wilt inzetten, kunt 
u zich telefonisch aanmelden bij 
het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken, Vergierdeweg 52, Haar-
lem. Wij zijn telefonisch bereik-
baar van maandag t/m donder-
dag van 09.00 – 15.00 uur. Ons 
telefoonnummer: 023-5411615. 
Ook is men op zoek naar vrijwil-
ligers voor de telefooncirkels. 

Koken voor 
mannen
Haarlem - Kunt u nog geen ei 
koken, maar zou u het prettig 
vinden om in de geheimen van 
de kookkunst ingewijd te wor-
den? Dan kunt u zich opgeven 
voor de door Dock aangeboden 
cursus Koken voor mannen. In 
10 bijeenkomsten leert u een-
voudige gerechten klaar te ma-
ken. Gezellig met mannen onder 
elkaar. En daarna lekker samen 
alles opeten. In  Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichem-
laan 98, op dinsdag van 17.00 tot 
19.30 uur. De kosten zijn 135 eu-
ro alles inclusief voor 10 bijeen-
komsten. Start  op  5 oktober. 
Docent: Ben Benothman.
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Franc Weerwind een jaar burgemeester

Velsen: veiligheid als rode draad
Vandaag, 16 september, is het pre-
cies een jaar geleden dat Franc 
Weerwind per Koninklijk Besluit 
benoemd is tot burgemeester van 
Velsen. Hoe heeft hij zijn eerste jaar 
in Velsen ervaren? En hoe ziet hij de 
toekomst van onze gemeente?

Hij bladert door de map vol knipsels 
die voor hem ligt. “Goh, wat hebben 
we veel leuke dingen gedaan!” De ver-
zameling blijkt een initiatief van zijn 
schoonmoeder. “Om mijn kinderen te 
kunnen laten zien waar pappa was en 
wat hij deed.” De burgemeester heeft 
namelijk een groot deel van het jaar 
nog heen en weer gependeld tussen 
Niedorp en Velsen. Sinds kort woont 
hij met zijn gezin in Driehuis.

“Het thema veiligheid vormt een rode 
draad in mijn werk. Je staat er versteld 
van hoeveel grote evenementen hier 
per jaar zijn, zo’n tweehonderd. Van 
Havenfestival, Hiswa, Sail en Dance 
Valley tot en met de Pierloop, Beeckes-
tijn Pop, straatbarbeques en alle an-
dere activiteiten van het enthousias-
te ‘vrijwilligerslegioen’. Breng de eve-
nementen in kaart en je ziet meteen 
dat deze gemeente bruist. En steeds 
moeten bewoners, bedrijven en bezoe-
kers erop kunnen rekenen dat de over-
heid waakt over de veiligheid. Vanaf de 
eerste dag realiseer ik me ook: de vei-
ligheid van het Noordzeekanaal start 
hier.”

Weerwind noemt voorbeelden van ver-
schillende vormen van veiligheid, zoals 
criminaliteitspreventie voor het mid-
den- en kleinbedrijf, de horecagere-
lateerde perikelen op de Kennemer-
laan, het project ‘Wakkere ouders’ en 
de Wieringeraak in Velserbroek. “We 
kijken ook nadrukkelijk naar jeugd en 
veiligheid. Ik vind dat kinderen en jon-
geren buiten moeten kunnen spelen 
en genieten van de rijkheid die Velsen 
heeft aan bos, strand en aan verschil-
lende speelplaatsen, terwijl zij zelf ook 
rekening horen te houden met de om-
wonenden.” Hij vist een knipsel over 
de speeltuin in Santpoort-Noord uit de 
stapel. “Kijk, dit is een voorbeeld van 
een van de kleine dingen die Velsen zo 
mooi maken.”

Een ander knipsel haalt herinneringen 
op aan zijn confrontatie met de inte-
griteitsdiscussie; dat was een onrus-
tige tijd. “Ik wil rust in mijn huis heb-
ben, dat betekende onder meer dat er 

snel een goede gemeentesecretaris 
moest komen. Ik heb personeelszaken 
in mijn portefeuille, dus ik heb er de 
tanden in gezet. Tegelijkertijd ervaar-
de ik al snel hoe betrokken het amb-

telijk corps is. Die rust in huis en die 
inzet van de ambtenaren heb je nodig 
in Velsen, juist omdat de mensen hier 
zo actief zijn. Die diversiteit zorgt voor 
een volle, brede agenda. En dan ben ik 
ook nog een nieuwsgierig baasje, dat 
het allemaal wil zien en meemaken. 
Maar je kunt niets in je eentje. Daar-
om waardeer ik de goede samenwer-
king met zoveel verschillende organi-
saties en instanties zeer, net als met de 
hulpdiensten en het college en niet in 
de laatste plaats de levendige, transpa-
rante en constructieve samenwerking 
met de raad. Zo hoort het ook: als één 
bestuursorgaan voor de gemeente.”

“Velsen heeft een globalistisch karak-
ter, de unieke strategische ligging is 
van belang voor het hele Noordzee-
kanaalgebied. We hebben een fantas-
tisch, internationaal actief bedrijfsleven 
en een wetenschappelijk centrum. Er is 
zo veel om trots op te zijn, dat mogen 
we uitdragen. Ik ben dan ook blij dat 
we als reactie op de forse bezuinigin-
gen die op de gemeente afkomen, niet 
lukraak gaan snoeien. Op 8 september, 
tijdens een bijeenkomst met 130 men-
sen uit alle ‘windstreken’ van onze ge-
meente, hebben we afgesproken dat 
we eerst nadenken over wie we willen 
zijn in 2025. Landelijke trends worden 
daarin meegenomen. Met die focus, 
dat beeld voor ogen kijken we naar wat 
het betekent voor de verschillende be-
leidsterreinen. De Velsenaren worden 
bij deze visie nauw betrokken, daarin 
ligt de kracht van deze aanpak.”

“Of ik mijn ambtstermijn van zes jaar 
vol wil maken? Ik heb een prachtig jaar 
gehad, heel veel nieuwe ervaringen 
opgedaan. Dat zit ‘m beslist ook in de 
kleine dingen, zoals een bijeenkomst 
voor zestigjarige bruidsparen, de per-
soonlijke gesprekken met Indië-vete-
ranen, de Velsenaar die een gevonden 
fiets hier op het stadhuis kwam afleve-
ren, mijn eerste fietstocht door het bij-
zondere Velsen-Noord ... Dus ja, ik blijf! 
Die afspraak heb ik met de raad ge-
maakt en mijn motto is: een man een 
man, een woord een woord. Ik heb het 
hier ontzettend naar de zin, dus de tijd 
vliegt, dat is het énige jammere eraan!” 
(foto: Reinder Weidijk)

Plantsoen Heerenduinweg onder handen genomen
Het plantsoen aan de Heerenduin-
weg wordt momenteel onder han-
den genomen. Een deel van de be-
planting wordt vervangen en de pa-
den en de zitplekken worden ver-
nieuwd. 

Op 7 september is de herinrichting van 
start gegaan van het plantsoen ten zui-

den van de Heerenduinweg in IJmuiden, 
tussen het zwembad De Heerenduinen 
en de Zeeweg. Uitgangspunt is een plan 
dat in overleg met omwonenden van het 
plantsoen tot stand is gekomen. 

Een deel van de huidige bosbeplanting 
en solitaire bomen blijft staan. Een deel 
van de bosbeplanting wordt opgeknapt 

en er wordt nieuwe beplanting aange-
bracht die in dit gebied thuishoort. In 
het gras worden nieuwe bomen geplant 
zoals linde, beuk en populier. Dit ge-
beurt solitair of in groepjes, zodat er een 
gevarieerd beeld ontstaat. De wandel-
paden worden vervangen, er komt een 
aantal nieuwe zitplekken en een nieuw 
ruiterpad. Zo blijft het plantsoen een 

groen wandelgebied met een losloop-
plaats voor honden. Ten slotte wordt 
er een driedubbele rij nieuwe bomen 
geplant langs de Heerenduinweg. De 
groepen grote iepen aan de noordzij-
de van de Heerenduinweg blijven staan. 

Eind januari 2011 hoopt de gemeente de 
werkzaamheden af te ronden.
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Evenementen voor 2011 moeten nu worden aangemeld
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in 
de gemeente Velsen en in de regio Ken-
nemerland. Voor goede coördinatie en 
voldoende inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) wil de 

gemeente daar op tijd een overzicht van 
hebben: een evenementenkalender. Eve-
nementen die in 2011 gaan plaatsvinden, 
moeten vóór 15 oktober worden aange-
meld.

Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel 
staat hoe u dat kunt doen; daar is ook 
het aanmeldingsformulier te downloaden. 
Het formulier kunt u mailen naar evene-
menten@velsen.nl.

Indien u niet beschikt over internet, 
kunt u het formulier opvragen bij het 
Klant Contact Centrum van de gemeen-
te Velsen via telefoonnummer 0255-
567200.

Warme editie 
Rabobank 
Pierloop Velsen
Nadat Annette Baerveldt, wethouder Sport 
van de gemeente Velsen, het startschot 
had gelost, begonnen de volwassenen aan 
de Rabobank Pierloop. Op zaterdag 11 
september werd de twintigste editie gelo-
pen. Er deden – inclusief kinderen – ruim 
1600 mensen aan mee. De warmte van de 
zon maakte er een pittige wedstrijd van, 
zeiden velen later. (foto: Reinder Weidijk)

Schoon Kennemerstrand
Voor het derde jaar op rij heeft het 
Kennemerstrand van IJmuiden het 
predikaat ‘Schoon Strand’ gekregen. 
De beoordeling van 4,38 was goed 
voor drie sterren, vond de jury. ANWB-
inspecteurs hebben deze zomer bij-
na honderd Nederlandse stranden 
in twee rondes onaangekondigd be-
zocht en geïnspecteerd. Zij beoordeel-
den de stranden zowel ’s middags als 
de daaropvolgende ochtend. De Stich-
ting Nederland Schoon reikte de pla-
quettes uit. De plaquette van Velsen is 
te zien in de publiekshal van het stad-
huis. (foto: Reinder Weidijk)
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VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Tijssenkamp 5 te Velserbroek

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 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 van Velsen. 

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-
avond 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 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (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 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m 
het hoofdriool).

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
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 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uit-
kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.

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

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

urgenties

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

Burgemeester en Wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied de 
Zuiderscheg te Velsen-Zuid.

Het plangebied is gelegen in Velsen-Zuid en wordt grof-
weg begrensd door het midden van het Noordzeekanaal 
in het noorden, in het oosten door de A9, in het westen 
door de A22 en in het zuiden door knooppunt Velsen. 
Kenmerkend voor het plangebied zijn de aanwezigheid 
van recreatiegebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een 
waterzuiveringsinstallatie, een bedrijfsverzamelterrein 
en eerder genoemde infrastructurele werken.
Het bestemmingsplan is in het algemeen conserverend 
van aard en zal het plangebied van een actuele plano-
logische regeling voorzien. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 
afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht, ligt het ontwerpbestemmingsplan Zuiderscheg, 
voor eenieder met ingang van 17 september 2010 
gedurende zes weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking 
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is op maandag tot en met vrijdag geopend 
van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 

18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het 
ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan eenieder zijn of haar zienswijzen 
omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u dit 
schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer 
H. Kloosterman, telefoon (0255) 56 72 00.

IJmuiden, 16 september 2010

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 
VELSEN 2010

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergadering van 9 september 
2010 heeft besloten:
- de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 vast te 

stellen;
- de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 in 

werking te laten treden op 1 oktober 2010;
- per gelijke datum de gewijzigde Brandbeveiligings-

verordening gemeente Velsen 2009 in te trekken.

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio’s in 
werking. Op hetzelfde moment wordt de Brandweerwet 
1985 ingetrokken, waardoor de rechtsgrond van de op 
de Brandweerwet 1985 gebaseerde gewijzigde Brand-
beveiligingverordening Velsen 2009 komt te vervallen.
Derhalve is een Brandbeveiligingverordening op grond 
van de Wet veiligheidsregio’s nodig.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 1 oktober 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

VERORDENING TOT 2E WIJZIGING 
VAN DE GEWIJZIGDE ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING 2009

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergadering van 9 september 
2010 heeft besloten:
- de Verordening tot 2e wijziging van de gewijzigde 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
2009 vast te stellen;

- deze verordening in werking te laten treden op 
1 oktober 2010.

Deze 2e wijziging van de gewijzigde APV 2009 betreft 
een redactionele aanpassing van artikel 2:6 (aanleggen 
en veranderen van een weg).

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 1 oktober 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uit-
voerig 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 persoons-
lijst 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:

Admiraal, P. geb. 31-12-1980
Albertsz, L.Q. geb. 31-08-1989
Beaux, A.E. geb. 30-12-1949
Bisgin, E. geb. 11-06-1986
Bisgin, I. geb. 23-06-1972
Bouvier, S.P.M. geb. 02-08-1984
Carvalho Matias, P.S. geb. 05-10-1979
Devine, G. geb. 31-05-1973
Gonzalez, A.d.P. geb. 27-10-1953
Klooster, M. geb. 04-06-1967
Kloosterhuis, H.E. geb. 26-02-1978
Koenen, P.B. geb. 05-03-1937
Kokkelkoren, W.A. geb. 21-02-1956
Lee van der, R. geb. 08-11-1982
Leeuw de, R.P. geb. 24-02-1992
Lopes Mendes, R.M. geb. 22-05-1975
Pawlak, M.E. geb. 18-03-1972
Remmers, H.P. geb. 01-02-1950
Russ, M.J. geb. 13-04-1984
Schebler, A. geb. 26-08-1954
Silva da, N.K. geb. 13-04-1985
Trott, P. geb. 16-06-1974
Velden van der, P. geb. 02-11-1957
Verbaan, I. geb. 01-06-1963
Wellinga, A. geb. 29-09-1959
IJkema, E.E. geb. 07-04-1979
Zbigniew, R. geb. 17-11-1966
  
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.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort   
Moerbergplantsoen 65B 1 iep 
(boom mag gekapt worden omdat deze ernstige 
overlast veroorzaakt)
Brederoodseweg 49 2 abelen
Schutterstraat 17 1 kastanjeboom 
Biezenweg ong. 2 essen
(boom achter lichtmast 14 mag worden gekapt 
omdat de vitaliteit zeer slecht is) 
Spanjaardsberglaan ong. 1 es 
(boom voor huisnummer 11 mag worden gekapt 
omdat de vitaliteit zeer slecht is)
Minister van Houtenlaan 114 1 acacia 
Feithlaan 14 1 spar 
Spanjaardsberglaan 11 1 vogelkers en 1 eik 
Minister van Houtenlaan 72 1 leijlandii 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
14 september 2010.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 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, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande 
kap-/verplantvergunningen kunt u contact opnemen 
met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-183-2010  Wenckebachstraat ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een kunstwerk 
(westelijke randweg op de grens met 
Beverwijk)

BP-184-2010  Trompstraat 163 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 1e verdieping 
van een woning

BP-185-2010  Dokter de Grootlaan 3 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning en garage

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-204-2010  De Zandstraat 7 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-205-2010  W. Kentstraat 25 te Velserbroek; het 

plaatsen van een scooterberging
BL-206-2010  Louise de Colignylaan 52 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vegroten van 
een woning met een uitbouw

BL-207-2010  Jupiterstraat 15 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel)

BL-208-2010  Middeloolaan 3 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-209-2010  Bloemendaalsestraatweg 126 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen van een 
woning

BL-210-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 1 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een berging

BL-211-2010  Oude Pontweg 144 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw/entree

BL-212-2010  Oude Pontweg 136 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw/entree

BL-213-2010  Lepelblad 36 te Velserbroek; het wijzigen 
van de zijgevel van een woning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 

van de Woningwet voor de onderstaand bouwplan:
BL-203-2010  P.C. Hooftlaan 6 te Driehuis NH; het 

plaatsen van twee dakkapellen (voor-
gevel en zijgevel)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 17 september t/m 28 oktober 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de afde-
ling Vergunningen en Uitvoering van 17 t/m 30 september 
2010 ter inzage.
BL-194-2010  Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een garage

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-178-2010  Sliedrechter Aak 3 te Velserbroek; het 

plaatsen van een unit (tijdelijk)
BL-187-2010  Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een garage
BL-201-2010  Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (voorzijde)

BP-97-2010  Valeriuslaan 84 te Driehuis NH; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-188-2000 (het 
veranderen van een winkel/bovenwoning 
tot kinderdagverblijf/bovenwoning)

BP-164-2010  Zuidersluisweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van een bovengrondse tank/
bunkerinstallatie

BP-167-2010  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het veranderen van een tribune 
(wijziging van de camera-opstelruimte)

BP-171-2010  Plein 1945 nr. 6 te IJmuiden; het veran-
deren van de achtergevel van een winkel

BP-174-2010  Mina Krusemanstraat 69 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-113-2010  Rijksweg 501 te Velserbroek; het plaatsen 

van 2 verwijsborden
BL-128-2010  Johan Maurits van Nassaulaan 1 te 

Santpoort-Noord; het plaatsen van een 
erafscheiding (groendrager)

BL-148-2010  Noordersluisweg ong. te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een temperatuurmeet-
punt voor hoogspanningskabel

BL-154-2010  Forteiland 10 te IJmuiden; het plaatsen 
van reclameborden (tijdelijk)

BP-100-2010  Tulpenstraat 29 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-101-2010  Kennemerlaan 93B te IJmuiden; het 
plaatsen van een afvoerkanaal t.b.v. 
horeca-keukeninrichting

BP-133-2010  Heerenduinweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)
(parkeerplaats zwembad)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit besluit 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-21-2010  Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid; 

verzoek ontheffing gebruik weiland i.v.m. 
organiseren kerstfair

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.

AANMELDING EVENEMENTEN 2011 

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 
2011 een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik 
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier voor 
15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te melden 
bij de gemeente Velsen, bureau Vergunningen en 
Uitvoering. 

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de 
website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier 
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. 
U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen 
naar evenementen@velsen.nl




