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Wind richt schade aan
Velsen - Op diverse plaatsen 
in Velsen moest de brandweer 
maandag aan het einde van de 
middag en begin van de avond 
uitrukken voor losgewaaide tak-
ken en andere overlast door de 
stormachtige wind die over ons 
land trok. Op de Wüstelaan in 
Santpoort-Zuid lagen een paar 
takken over de weg (foto) die 
door de brandweer zijn wegge-
haald. Een bushokje aan de Hee-
renduinweg in IJmuiden moest 
door de brandweer worden gere-
pareerd nadat er schade door de 
storm was ontstaan. Verder wa-
ren er op tal andere plaatsen in 
de regio meldingen van storm-
schade. (foto: Michel van Bergen)

Benauwde, zware Pierloop
IJmuiden - De weersomstan-
digheden waren zwaar afge-
lopen zaterdag tijdens de Ra-
bobank Pierloop Velsen. Het 
was warm en benauwd, met 
een hoge luchtvochtigheid.

Sullivan Smith uit Beverwijk won 
zaterdag de wedstrijd over 15.5 
kilometer met een tijd van 53,41 
minuten. Bij de vrouwen kwam 
Monique Arkenbout uit Limmen 
met een tijd van 1.03,33 als eer-
ste over de streep. 
Kapper Bob Keuzekamp die ‘s 
morgens nog gewoon werkte, 
was voor de vijfde keer op rij de 
snelste Velsenaar met een score 

van 1.00.14 en mag de wisselbe-
ker, de Klaas Ebbeling Trofee nu 
voorgoed houden. 
Bij de 8,2 kilometer was Steve 
Bakker de eerste met een tijd 
van 29.25 minuten en bij de da-
mes was Nienke Kluft met 36,56 
uur de snelste. 
Justin Balm was de snelste jon-
gen bij de jeugd met een tijd van 
10,21 minuten en bij de meisjes 
was de eerste prijs voor Sanne 
Colin met een tijd van 12,24 mi-
nuten.
Deelnemers en trotse ouders 
waren vooral positief over de 
Pierloop. ,,Wat een reclame voor 
IJmuiden, deze Pierloop’’, schrijft 
een ‘trotse vader’ in het gasten-

boek op de website. ,,En dat zo-
veel mensen zich belangeloos 
inzetten om het een ander naar 
de zin te maken.’’
Puntjes van kritiek waren er ech-
ter ook. Te weinig waterpos-
ten op een warme dag. En ook 
werd de Pierloop duur gevon-
den. Er werd dan ook voorge-
steld het prachtige Pierloopshirt 
af te schaffen en de deelname-
prijs van 15 euro te verlagen. Dit 
soort opmerkingen zal door de 
organisatie van de Pierloop ze-
ker worden meegenomen. Maar 
al met al kan worden terug ge-
keken op een fantastische en 
sportieve, maar zware dag. (foto: 
Reinder Weidijk)
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151. 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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderen-
adviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. 
Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Bomvol programma 
nieuw seizoen Thalia
IJmuiden - Het sfeervolle Thalia 
Theater in IJmuiden brengt het 
komende theaterseizoen een 
nieuwe, swingende en span-
nende programmering. Soul, 
Lindy-hop, burlesque, singer-
songwriters en crooners, het 
is maar een greep uit de bon-
te verzameling van de geplande 
optredens.
Na het succes van Bluestrain to 
Thalia kon de Soultrain to Thalia 
niet achterblijven! Op vrijdag 23 
september zullen diverse soul-
bands zorgen voor een super-
vette soulavond waarmee het 
seizoen vrolijk van start gaat.
In de trein stappen de muzikan-
ten van Rilan and the Bombar-
diers, een nieuwe jonge soul-
band uit Haarlem, nu al opge-
pikt door het management van 
Alain Clark. Deze jongens ga-
ven de afgelopen weken een 
aantal buitengewoon succes-
volle optredens tijdens Haarlem 
Jazzstad, Het Havenfestival en 
waren de knaller op het Beec-
kestijnpop.
Verder gooit de band Funk met 
Peren in een uniek en exclusief 
optreden alle remmen los en 
brengt een superstrakke niet te 
missen soulshow! 
Daarna zal Mary Amora, ook wel 
Just Like Tina genoemd, special 
voor het Thaliapubliek een knet-
terende show weggeven. Na-
dat Mary de harten van miljoe-
nen kijkers van de Hennie Huis-

man Soundmixshow had gesto-
len, wordt ze de Nederlandse Ti-
na Turner genoemd. Glitterbroe-
ken en zonnebrillen kunnen uit 
de kast!
VJ Mo-Town sluit de avond af 
met een verrassende line-up 
aan soulplaatjes waarbij het na-
genoeg onmogelijk stil blijven 
staan is.
Kom dus naar de openings-
avond van het Thalia theater-
seizoen en pak die eerste mega 
dosis soul direct mee! Aanvang 
is 20.00 uur en de toegang is 15 
euro in de voorverkoop en 16,50 
euro aan de deur. Zie ook www.
thaliatheater.nl.

De Bois nieuwe chef bij 
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Lars de Bois 
volgt per 1 september Arjen Rec-
tor op als keukenchef van het 
met een Michelin-ster bekroon-
de restaurant De Vrienden van 
Jacob, gevestigd in Landgoed 
Duin & Kruidberg. Na ruim ze-
ven jaar trouwe dienst heeft Rec-
tor het stokje overgedragen aan 
De Bois. 
Lars de Bois is voor De Vrienden 
van Jacob een logische opvol-
ger als nieuwe keukenchef. Ge-
durende 5,5 jaar was hij in de-
ze keuken al werkzaam. De laat-
ste maanden als souschef. In de-
ze periode heeft De Bois zijn ta-
lent en passie voor koken ruim-
schoots bewezen. 
Eerder werkte De Bois al bij res-
taurant De Bokkedoorns, Mer-
let en Parkheuvel onder leiding 
van Cees Helder. Executive chef 
Alain Alders, die de totale leiding 
heeft over het gehele keukenper-
soneel, heeft er dan ook het vol-
ste vertrouwen in dat De Vrien-
den van Jacob, met De Bois als 
keukenchef, wederom een suc-
cesvolle tijd tegemoet zal gaan. 
Arjen Rector verlaat na jaren 
van uitmuntende dienst restau-
rant De Vrienden van Jacob. Hij 
heeft ervoor gekozen zijn carriè-

re een nieuwe wending te geven, 
waarmee het volledige team van 
Landgoed Duin & Kruidberg hem 
heel veel succes toewenst.
Restaurant De Vrienden van Ja-
cob is sinds 2005 in het trot-
se bezit van een Michelin-ster, 
heeft 17 punten in de GaultMillau 
en staat momenteel op de 13de 
plaats in de Lekker. Onder exe-
cutive chef en SVH-meesterkok 
Alain Alders’ inspirerende lei-
ding bereidt de keukenbrigade 
culinaire moderne gerechten met 
een mediterrane touch.
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ΩΩ Lezing door drs. Hein Stufkens 
over ‘Leraren in ons leven en 
de innerlijke meester’. De Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Open dag Hippisch Centrum 
Velsen vanaf 12.00 uur.
Egelmiddag bij Informatieboer-
derij Zorgvrij. Speurtocht door 
het egelbos van 12.00 tot 16.00 
uur. Van 12.00 tot 16.00 uur egel 
kleien met stekels van stro. Om 
12.00 uur Lezing over egels. Van 
13.00 tot 14.00 uur optreden 
door De Zuiderwind. Van 14.00 
tot 16.00 uur egelvoerhokken 
maken. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.
100 Jaar Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat 25 IJmuiden. Herden-
kingsdienst. Aanvang 15.00 uur.
Optreden Als de Brandweer 
in de Halve Maan, Hagelinger-
weg in Santpoort-Noord. Aan-
vang 17.00 uur.
Open Podium bij Café Fort-
Zuid in Spaarndam. Van 15.00 tot 
18.00 uur. Toegang gratis.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Leger de Heils concert in Het 
Kruispunt, Zonbastion 3 Velser-
broek. Aanvang 1.600 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 19 september

Proefl es Jeugd Jiu Jitsu bij 
Dschen Dui, Wüstelaan 79 in 
Santpoort-Zuid. Van 16.30 tot 
17.30 uur.
Clubavond Postzegelverenin-
ging IJmuiden in één van de za-
len van de Adelbertuskerk, Spar-
renstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

 Dinsdag 20 september

Open avond bij BC Ijmond in 
Sporthal IJmuiden-Oost. Van 
20.00 tot 23.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Gemeenschap. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 21 september

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Somewhere’. 
Aanvang 20.30 uur.
100 Jaar Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat 25 IJmuiden. Orgelconcert 
van de organisten die aan de 
kerk verbonden zijn geweest en 
de huidige organisten. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.
Open repetitieavond bij Zang-
groep Sparkle in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Velser-
broek. Van 20.00 tot 22.00 uur.
40+ kring in De Kapel, potgie-
terweg 4 Bloemendaal. van 20.00 
toto 21.30 uur.

Donderdag 22 september

Open avond bij BC Ijmond in 
Sporthal IJmuiden-Oost. Van 
20.00 tot 23.00 uur.

Donderdag 15 september

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Orkater/De 
Nieuwkomers, zijnde The Sa-
dists ‘Alabama Chrome’. Aan-
vang 20.30 uur.

Vrijdag 16 september
Opening tentoonstelling 
‘Nachtbrakers’ in het Pieter Ve-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg Driehuis. Van 13.00 tot 
± 16.00 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: ‘Un Viaje por 
la Vida con el Tango’. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
100 Jaar Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 25 IJmuiden. Concert 
Haarlems Bach Ensemble. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang gratis. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Somewhere’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 17 september
Maison en France magazine 
houdt huizenbeurs voor actieve 
dromers van een huis in Frank-
rijk. Locatie Landgoed Beeckes-
tijn. Van 10.30 tot 17.30 uur.
100 Jaar Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat 25 IJmuiden. Reunie van 
oud gemeente-leden en de hui-
dige. Aanvang 14.00 uur.
Hippischweekend De Hof-
geestruiters op het terrein aan ‘t 
Speijk in Velserbroek.
DJ’s van Radio Decibel bij 
Beach Inn, Kennemerstrand 800 
IJmuiderslag van 18.00 tot 23.00 
uur. Van 15.00 tot 18.00 uur lo-
cale DJ’s. Toegang gratis.
Ladies Night in zwembad De 
Heerenduinen van 19.00 tot 
22.00 uur.
Opening nieuw theaterseizoen 
Stadsschouwburg Velsen met 
‘Magie van Velsen’.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Senliusstraat 
40 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Magna Carta. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag 18 september
Vrijwilligersontbijt in De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmui-
den. Van 09.30 tot 11.00 uur.
Hippischweekend De Hof-
geestruiters op het terrein aan ‘t 
Speijk in Velserbroek.
Klaverjastoernooi in Velser-
duin, Scheldestraat 101 IJmui-
den. Aanvang 10.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn 
rond 11.45 uur) een 3-gangen a 
la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel. Kosten voor 3-gan-
gen maaltijd met koffi e na be-
dragen 6,-. Vrijdag 16 septem-
ber: aspergesoep, spitskool met 
speklapje en toe vla met kersen.  
Woensdag 21 september: cham-
pignonsoep, andijvie stamppot 
met bal gehakt en ananas met 
slagroom. Vrijdag 23 septem-
ber: Chinese kippensoep, ballen 
van de Radja en perzik met slag-
room. 2 Dagen van te voren op-
geven voor 12.00 uur bij de be-
heerder Gerard Schol.
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
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten voor deze cur-
sus bedragen 16, 50 euro voor 3 
middagen. Enige ervaring met de 
muis gewenst.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van-
af 11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De menu-
kaart is vernieuwd. Kosten be-
dragen 6,50 euro voor een drie-
gangen menu. Vooraf reserveren 
niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 23 septem-
ber: kippensoep, groenten, aard-
appelen, kibbeling en ijs met 
slagroom. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 6,-. Aanmelden maan-
dag 19 september van 11.00-
12.00 uur.
Verkoop Truien, vestjes etc. 
donderdag 29 september. Firma 
Wiba Modes. Van 10.00 tot circa 
14.00 uur. Toegang gratis.
Kienavond vrijdag 7 oktober. 
Aanvang 19.30 uur.
Expositie t/m 3 oktober door 
Rietje Stahli.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Wegwijs op de computer en 
internet. In oktober start de 
cursus, ‘Wegwijs op de compu-
ter’ weer. De lessen worden ge-
geven op de maandag en vrijdag 
morgen van 09.30 tot 11.30 uur. 
De kosten voor de 3 lessen van 
2 uur bedraagt 16,50 euro. Aan-
melden kan bij de servicebalie 
van De Moerberg.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

40.000 euro Oranje 
Fonds voor Bijna Thuis
Santpoort-Noord - De vrijwilli-
gers van Stichting Vrijwilligers Ter-
minale Zorg IJmond (VTZIJ) bie-
den veiligheid, ondersteuning en 
rust wanneer iemand in de laatste 
levensfase is. De wijze waarop ie-
mand deze laatste levensfase er-
vaart, is voor zowel de terminaal 
zieke als de nabestaanden erg be-
langrijk. En hierin kunnen de vrij-
willigers van de Stichting VTZIJ 
en de verpleegkundigen van de 
ZorgSpecialist in het Bijna Thuis 
Huis een steentje bijdragen. 
Ook in de thuissituatie kunnen de 
vrijwilligers ondersteuning bieden. 
Altijd klaar staan voor een zieke is 
emotioneel heel zwaar. Het is dan 
goed om af en toe even afstand 
te nemen. De vrijwilligers kunnen 
verlichting brengen door de rol 
van mantelzorger over te nemen. 
De vrijwilligers zetten zich dus zo-
wel in een thuissituatie in als in 
het Bijna Thuis Huis.
Sinds 1 september is Stichting VT-
ZIJ de eigenaar is geworden van 
het nieuwe onderkomen aan de 
Wulverderlaan 1 te Santpoort-
Noord. Deze aankoop is mede 
mogelijk geworden door giften 
van de trouwe donateurs, nieuwe 
donateurs, regionale sponsoren 

en soms legaten. Een verhuizing, 
goede en veilige huisvesting en 
het opleiden van vrijwilligers kost 
geld. Veel geld! Daarom zijn ook 
nationale fondsen aangeschre-
ven, waaronder het Oranje Fonds. 
Dit fonds heeft een fantastische 
schenking van 40.000 euro. Het 
bedrag wordt aangewend voor de 
inrichting van alle gemeenschap-
pelijke ruimtes in het Bijna Thuis 
Huis. Met iedere schenking zijn 
het bestuur en de vrijwilligers erg 
blij, omdat ze steeds dichter bij 
het mooie doel komen: het schep-
pen van een huiselijke sfeer waar-
in iedereen zich thuis voelt. Om 
die reden is iedere gift van harte 
welkom: Rabobank 37.35.34.000.
Het Oranje Fonds is het groot-
ste nationale fonds op sociaal ge-
bied. Per jaar besteedt het Fonds 
32 miljoen euro aan organisaties 
die een betrokken samenleving 
bevorderen in Nederland en in het 
Caribische deel van het Konink-
rijk. Het Oranje Fonds wordt on-
der meer gesteund door de Nati-
onale Postcodeloterij en De Lot-
to. De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van 
het Oranje Fonds. 

Dag over ‘Interimgroen’
Velsen-Zuid - Braakliggen-
de bouwterreinen lenen zich uit-
stekend voor een tijdelijke groe-
ne inrichting. Met weinig kos-
ten en beperkte middelen kun-
nen mooie resultaten worden be-
reikt. Over de praktische kanten 
van zo’n initiatief wordt 29 sep-
tember een studiedag gehou-
den op Beeckestijn, podium voor 
Tuin- en LandschapsCultuur in 
Velsen-Zuid.
Er zijn veel ongedachte mogelijk-
heden voor tijdelijke vergroening 
in verstedelijkte gebieden. Zeker 
nu veel bouwprojecten stagne-
ren. Wat vroeger vooral een ludie-
ke actie was van ‘groene krakers’ 
en ‘guerrilla-gardeners’  wordt 
steeds meer een beleidsinstru-
ment van woningbouwverenigin-
gen, steden en gemeenten; bij-
voorbeeld als sociaal gebaar van 
terreineigenaren naar de burger 
toe. Ook kunstenaars en tuin- 
en landschapsarchitecten voelen 

zich uitgedaagd door de kansen 
van het ‘interim tuinieren’.
Op de studiedag presenteren 
onder meer kunstenaars, land-
schapsarchitecten en projectma-
kers nieuwe inspirerende projec-
ten en gaan ze met de aanwezi-
gen in discussie. Niet alleen de 
opzet en aanleg, maar ook het 
beheer en de afl oop van zo’n tij-
delijke groenvoorzieningen ko-
men aan de orde.
De bijeenkomst is bedoeld voor 
iedereen die beroepsmatig be-
trokken is bij inrichting van bui-
tenruimte. Bestuurders, beleids-
makers, buurtwerkers, politici, 
wijkraden en ambtenaren worden 
nadrukkelijk uitgenodigd. Ook in 
het onderwerp geïnteresseerde 
burgers zijn van harte welkom.
Gespreksleider is Christian Ber-
tram, curator en programma-
maker van Beeckestijn. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl/
actueel
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Dierenkliniek Santpoort 
verhuist naar nieuw pand
Santpoort-Noord - Maandag 
19 september opent Dierenkli-
niek Santpoort haar deuren van 
de nieuwe praktijkruimte aan de 
Hagelingerweg 181 (naast de 
Rabobank) in Santpoort-Noord. 
Dierenkliniek Santpoort, met die-
renartsen Lenny van Bergen en 
Marijn van Delden, zet de prak-
tijk voort van dierenarts Hein Kok 
die na vele jaren aan de Pasto-
rieweg inmiddels met pensioen 
is gegaan.
Het grote, witte pand op de hoek 
van de Hagelingerweg en Kruid-
bergerweg is een regelrech-
te blikvanger en de bezoeker zal 
verbaasd staan van de grote bin-
nenruimte, ruim 200m2. Momen-
teel wordt de laatste hand gelegd 
aan de inrichting, waarmee deze 
oppervlakte zal zijn omgevormd 
tot één van de grootste en mo-
dernste diergeneeskundige cen-
tra in de regio.
Uniek is de grote ontvangstruim-
te waarbij katten en honden een 
aparte wachtruimte hebben, zo-
dat huisdieren met zo min mo-
gelijk stress onderzocht kunnen 
worden. De kliniek beschikt over 
onder andere meerdere behan-

delkamers, uitgebreide operatie-
faciliteiten en gescheiden opna-
mes voor honden en katten.
De kliniek zal met de nieuwste 
apparatuur worden ingericht, on-
der andere voor röntgenfoto’s, 
echografie, gasnarcose met be-
waking en bloedanalyse. ,,Ook 
de tandheelkundige ruimte krijgt 
de meest moderne voorzienin-
gen. Tandheelkunde bij dieren 
wordt nog wel eens onderbelicht, 
maar onze ervaring is dat dieren 
na een behandeling hier erg van 
opknappen’’, benadrukt Lenny 
van Bergen.
Op zaterdag 24 september is er 
van 11.00 tot 14.00 uur een open 
dag zodat belangstellenden de 
gelegenheid krijgen om de nieu-
we kliniek te bezichtigen. De kli-
niek is geopend op werkdagen 
van 08.30 tot 17.30 uur en vanaf 
oktober op maandag- en donder-
dagavond zelfs tot 19.30 uur. Als 
erkend Kringdierenarts is Die-
renkliniek Santpoort aangesloten 
bij de spoeddienst van Dieren-
artsenkring Kennemerland welke 
24 uur per dag 7 dagen per week 
bereikbaar is. Zie ook www.die-
renklinieksantpoort.nl.

Velsen-Zuid - De tweede editie 
van Dutch Valley vindt plaats op 
zaterdag 11 augustus 2012.  De 
vele positieve reacties op de bre-
de muziekprogrammering zijn 
een stimulans om de volgen-
de keer nog grootser en specta-
culairder uit te pakken. Jong en 
oud vermaakten zich kostelijk in 
het groene heuvelgebied, waar 
in 2012 wederom de allerbeste 
artiesten van Hollandse bodem 
worden samengebracht.   Op de 
website van Dutch Valley staat 
de afterfilm van de eerste editie 
en kan iedereen nog even na-
genieten van een unieke happe-
ning, terwijl achter de schermen 
de voorbereidingen alweer in 
gang zijn gezet om de eerste edi-
tie te overtreffen.  De kaartver-
koop start op donderdag 15 sep-
tember 2011. Kaarten voor Dut-
ch Valley kosten 49 euro. Kaar-
ten voor kinderen tot 12 jaar kos-
ten 15 euro. Beide zijn verkrijg-
baar via de officiële site www.
dutchvalleyfestival.nl of bij één 
van de 420 Primera winkels in 
heel Nederland.

Datum bekend 
van volgende 
Dutch Valley

IJmuiden - Met de komst van 
Silverius, Rob Boskamp en 
Dirty Brown Visuals kent ook 
de vierde editie van In2dis-
co een sterke line-up. De vol-
gende 70’s, 80’s en 90’s party 
in het Thalia Theater in IJmui-
den vindt plaats op zaterdag 
8 oktober. De kaartverkoop is 
inmiddels goed op gang ge-
komen. Wees er op tijd bij, 
want de voorgaande edities 
van In2disco waren ruim van 
tevoren uitverkocht!

Silverius behoort net als Rob 
Boskamp en Alex van Oostrom 
tot de beste classics-dj’s van ons 
land. De Amsterdammer maakte 
zijn status iedere zaterdagavond 
waar in het programma Floorfil-
lerz van Radio Veronica. Silveri-
us, die eigenlijk Silveer van Dein-
sen heet, begon al op jonge leef-
tijd met draaien. Op zijn twin-
tigste kreeg hij een baan bij de 
bekende Amsterdamse platen-
zaak Rhtyhm Import, waar hij al-
tijd toegang had tot de nieuwste 
platen. Eind jaren ‘90 werkte hij 
voor MTV en 3FM. Ondertussen 
draaide hij in vrijwel al grote dis-
cotheken in binnen- en buiten-
land. Anno 2011 is Silverius nog 
steeds een veelgevraagde dj. De 
organisatie van In2disco is blij 
dat zij hem heeft kunnen vast-
leggen voor het feest op zater-
dag 8 oktober.
Rob Boskamp groeide op met 

soul en disco en maakte in de 
Amsterdamse discotheek Lucky 
Star midden jaren zeventig zijn 
debuut als dj. Daarna volgen op-
tredens in vele andere Mokum-
se uitgaansgelegenheden, zoals 
50/50 club, La Bouteille, Cupfinal 
en Bistrotheque. In 1985 werd 
Rob gevraagd zich aan te sluiten 
bij de Disco Mix Club, een dj-or-
ganisatie waarvan op dat mo-
ment alleen de beste dj´s van de 
wereld lid waren. Hiermee bracht 
hij maandelijks mix-cd’s en re-
mixes uit, wat ervoor zorgde dat 
zijn dj-carrière in een stroom-
versnelling terechtkwam. Tussen 
1985 en 2011 stond Boskamp op 
vrijwel alle populaire dancefees-
ten achter de draaitafels.
Het filmdoek van Thalia wordt tij-
dens het feest gevuld door Dirty 
Brown Visuals. Dit bedrijf is ge-
specialiseerd in het creëren van 
sfeer met behulp van beelden, 
graphics en kleuren. DBV be-
staat meer dan tien jaar en was 
onder andere verantwoordelijk 
voor de visuals bij We All Love 
80’s & 90’s en de concerten van 
dj Ferry Corsten in Ahoy.
Kaarten voor In2disco kosten 15 
euro en zijn verkrijgbaar bij Hotel 
Augusta en Indigo Style in IJmui-
den en Brederode Sport in Sant-
poort-Noord. Online bestellen 
kan via www.thaliatheater.nl. Het 
feest duurt van 21.00 tot 03.00 
uur. In2disco wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Indigo Style.

Zaterdag 8 oktober in Thalia
Kaartverkoop vierde 
editie In2disco op stoom

IJmuiden - In de Jutter/de Hof-
geest van 8 september staat een 
vervelende fout. In het artikel 
met de kop ‘OIG/IHD steekt ver-
koopwinkel in nieuw jasje’ wordt 
een gesprek aangehaald met 
één van de 100 vrijwilligers. De 
in het artikel genoemde naam 
van deze vrijwilliger, Jan Blee-
ker, is niet correct en moet zijn 
Jan Weber. Onze welgemeende 
excuses voor deze storende ver-
schrijving.

Rectificatie

Restaurant Bos Kookt! 
timmert aan de weg
IJmuiden - Bos Kookt! is het ge-
zellige restaurant aan de Groe-
neweg in IJmuiden, tegenover de 
Stadsschouwburg. Velen hebben 
al kennis gemaakt en komen ge-
regeld enthousiast terug. Maat-
werk is mogelijk, bijvoorbeeld  
speciale menuutjes, buffetten, 
een snelle ‘hap’ vóór de koop-
avond. Ook groepen weten Bos 
inmiddels te vinden zoals bijvoor-
beeld scholen (leraren/ouderra-
den), politieke fracties of vereni-
gingen.
Nu het theaterseizoen weer be-
gint, kan een avondje Bos met 
een speciaal theatermenu begin-
nen. Wel even van tevoren reser-
veren onder vermelding van ‘the-
atermenu’. De theateravond af-
sluiten bij Bos kan ook. De keu-
ken sluit om 22.00 uur, maar er 
kan dan natuurlijk nog wel na-
gepraat worden onder het genot 
van een drankje! Denk ook eens 
aan een cadeaubon van Bos. De 
kaart - die regelmatig wisselt - 
biedt wereldse gerechten voor 
een goede prijs. Daarnaast zijn 
er wekelijkse specials buiten de 
kaart om. Geïnformeerd blijven? 

Hou de website in de gaten of 
‘like’ Bos op Facebook. 
Op 2 oktober kun je bij vijf hore-
cagelegenheden in Velsen Bock-
bier proeven. Ook bij Bos Kookt! 
Vanaf 15.00 uur kun je kiezen uit 
twee bockbiertjes voor een mooie 
prijs. Mét een hapje inclusief ach-
tergrondmuziek van VaBanque. 
Bos Kookt! niet op maandag. De 
overige dagen is het restaurant 
geopend vanaf 17.30 uur. Bij inle-
vering van de advertentie van Bos 
in de Jutter/de Hofgeest van deze 
week ontvang je een gratis kopje 
koffie na je diner. Zie ook www.
boskookt.nl.

Hippisch Centrum 
Velsen houdt open dag
IJmuiden - Zondag 18 sep-
tember houdt manege Hippisch 
Centrum Velsen vanaf 12.00 uur 
haar jaarlijkse open dag.
Tijdens de open dag laten mede-
werkers en leerlingen de bezoe-
kers kennismaken met de paar-
den en pony’s van Hippisch Cen-
trum Velsen. U kunt kennisma-
ken met de diverse facetten van 
de ruitersport en zullen er acti-
viteiten plaatsvinden zoals rond-
leidingen door het bedrijf, het 
poetsen van een manegepony, 
een kennisquiz en een ‘Pimp My 
Pony’-wedstrijd. Vanuit de sfeer-
volle foyer kunt u onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je kijken naar de diverse demon-
straties van leerlingen. 
Speciaal voor de kinderen is er 
op vaste tijden gratis ponyrij-
den. Voor diegenen die de paar-

denrug te hoog vinden, zullen er 
een beperkt aantal huifkartoch-
ten met de pony Pommetje gere-
den worden in Beeckestijn. Ken 
jij iemand die graag een proefles 
wil nemen? Nodig hem of haar 
dan uit en laat zien hoe fantas-
tisch paardrijden is! 
Tijdens de open dag worden aan 
nieuwe paardenklanten actie-
bonnen uitgedeeld. Verras een 
vriend(in) met een gratis les! En 
win zelf een jaar gratis paardrij-
den. Hiervoor moet de actiebon 
compleet ingevuld opgestuurd 
worden naar de FNRS. Uit al-
le inzendingen wordt na de sep-
tember paardrijmaand geloot 
wie het jaar gratis paardrijden 
gewonnen heeft. Kijk op www.
fnrs.nl voor de actievoorwaar-
den. Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.

Als de Brand-
weer in Café 
de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 18 
september speelt Als de Brand-
weer in Café de Halve Maan. Dit 
is de plek waar de huidige bezet-
ting bijna twee jaar geleden tot 
stand kwam.  Als de Brandweer 
heeft de afgelopen tijd veel grote 
evenementen aangedaan zoals 
2Generations en was onlangs af-
sluiter van de jaarmarkt in Bloe-
mendaal. Zondag dus in de Hal-
ve Maan met een hoop nieuw 
(blus)werk waarbij stilstaan on-
verstandig is. Francis Handgraaf 
(zang), Robin van Rijswijk (gi-
taar), Frank Barnhoorn (toetsen), 
Frank Duijndam (drums) en Mike 
Janmaat (zang en basgitaar) ont-
vlammen rond 17.00 uur. Wees 
erbij, bluswater is voorradig!
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Monument Bellhuisje 
ideaal voor vergaderen
IJmuiden - Op Monumenten-
dag was dit jaar voor het eerst 
een nieuwe locatie te bezichti-
gen, het Bellhuisje aan de Vis-
seringstraat in oud IJmuiden. In 
het piepkleine pand dat stamt 
van 1896 werden de eerste te-
lefoonverbindingen in de re-
gio gelegd. Eerst alleen voor be-
drijven. Voor de visserijbedrijven 
was de komst van de telefoon 
een groot goed. Het Bellhuisje 
was dus jarenlang erg belangrijk 
in IJmuiden. 
Vijf jaar geleden kocht George 
Bart het verwaarloosde pandje. 
,,Ik houd van oude dingen’’, zegt 
hij, bijna verontschuldigend. Een 
doel had hij niet echt voor ogen. 
Het gaat hem meer om het be-
houden van oude spullen. Zo 
haalde hij ooit oude grenen bal-
ken weg bij de sloop van het 
stationsgebouw van IJmuiden. 
,,Eeuwig zonde’’, zegt hij hier-
over. 
Vijf jaar lang renoveerde hij het 
rijksmonument. Daarbij moest 
hij rekening houden met alle re-
gels die voor rijksmonumenten 
gelden. ,,Dubbel glas mocht er 
bijvoorbeeld niet in,’’ wijst zijn 
vrouw. ,,En dat is jammer, want 
het kost nu veel energie om de 
kou buiten te houden.’’
Het Bellhuisje bestaat uit een 
woonkamer, een koffiekast en 
een toilet. Boven zijn een dou-
checel en slaapkamer. Alles is 
in oude staat hersteld, de gre-

nen balken, lambrizering en 
vloer zijn origineel. Alleen de sa-
nitaire voorzieningen zijn nieuw. 
Oorspronkelijk was er alleen een 
beerput in het huis, in plaats van 
een toilet. ,,Er was zelfs geen rio-
lering’’, zegt mevrouw Bart. 
Sinds kort is het huisje klaar en 
mag het gezien worden. Een pri-
ma zet dus om op Monumenten-
dag de deur open te zetten. Er 
komt aardig wat publiek af die 
alles mateloos bewonderen. Er 
wordt flink gelachen om de kof-
fiekast, die aan de binnenzijde 
behangen is met De Lach, een 
indertijd nogal pikant blaadje. 
De foto’s van de pin-ups ogen 
nu nogal braaf, maar destijds 
was De Lach geen braaf blaad-
je, weet een oudere dame te ver-
tellen.
George Bart heeft in de vijf jaar 
van de renovatie flink nagedacht 
en is toch nog met een doel voor 
het pandje gekomen. Want wo-
nen doen ze er niet. ,,We wilden 
er eigenlijk een bed and break-
fast van maken, maar de verhuur 
als vergaderruimte komt nu op 
gang, dus we wachten nog even 
af.’’ Zie ook www.bellhuisje.nl
Het Bellhuisje is dus een prach-
tig voorbeeld van het thema van 
Monumentendag: Nieuw Ge-
bruik - Oud Gebouw. De Open 
Monumentendag vierde zondag 
haar 25ste verjaardag. In Velsen 
waren meerdere locaties te be-
zoeken. (Karin Dekkers)

Velsen - Na een overlijden van 
iemand die je dierbaar is, is er 
verdriet en verandert er veel.  De 
wereld draait gewoon door maar 
hoe pak je de draad weer op? 
Hoe doe je dat? Hoe doen an-
deren dat? Al wandelend kun-
nen verschillende onderwerpen 
aan bod komen, het verlies, de 
rouw, de veranderingen en al-
les wat het met zich meebrengt. 
Ervaringen kunnen worden ge-
deeld tijdens deze wandeling in 
het prachtige natuurgebied Mid-
den Heerenduin. Je kunt  jezelf 
herkennen in de verhalen van 
anderen en dat geeft troost. De 
wandeling wordt begeleid door 
rouwbegeleidster Gerlinde Hess 
en start om 10.00 uur. Na afloop 
drinkt men een kop koffie en 
praten de deelnemers na in Ca-
fé Middeloo aan de Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Verzame-
len gebeurt op de parkeerplaats 
van Midden Heerenduin, te be-
reiken vanaf de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis (tegenover het 
vroegere Vinkennest). Graag op 
tijd aanwezig zijn. Er staan wan-
delingen gepland op de vrijda-
gen 23, 30 september, 7, 14, 21, 
en 28 oktober en 4 en 11 novem-
ber. De kosten bedragen 7 euro 
voor begeleiding per keer, inclu-
sief de koffie.

Wandelen
met lotgenoten

IJmuiden – Woningbedrijf Vel-
sen gaat een samenwerkings-
overeenkomst aan met de ge-
meente Velsen over de ontwikke-
ling van de locatie Keetberglaan. 
Het woningbedrijf komt met een 
herstructureringsplan voor ver-
betering van de woningvoorraad. 
Om dit plan aan de Keetberglaan 
te kunnen uitvoeren is het no-
dig afspraken vast te leggen. Het 
gaat onder meer om prestatie-
afspraken over de herinrichting 
en heraanleg van het gebied. 
Ook is het nodig grond te ruilen 
om het plan te kunnen starten.

Afspraken over 
Keetberglaan

IJmuiden - Zaterdag 17 sep-
tember is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40 in IJmuiden. Er wor-
den prachtige liederen uit allerlei 
bundels gezongen. 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 sa-
menzang. Ary Rijke, de vaste or-
ganist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond be-
gint om 19.30 uur en de kerk is 
om 19.00 uur open. Iedereen is 
hartelijk welkom.

Om te 
zingen naar 
Ichthuskerk

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 10 se-
was de tweede wedstrijd van dit 
seizoen voor de klootschieters 
van sportvereniging Full Speed. 
Eerst naar het clubhuis voor 
de loting, daarna met de auto’s 
naar Spaarnwoude. Alle  onkruid 
langs de fietspaden zijn wegge-
maaid, een zorg minder voor de 
spelers. 
Hierbij past een dank je wel voor 
het beheer van Spaarnwoude. Er 
gingen zeventien spelers in zes 
teams op pad, vijf van drie en 
een van twee. Dit laatste team 
(1) van Elly en jeugdlid Randy 
won deze wedstrijd met 67 scho-
ten en 5 meter. Team3  met Li-
na, Jan St. en Ton werd twee-

de met 70 – 8. Team 6 met Bas, 
Harm en Sander werd derde met 
72 – 4. Team 5 met Sonja, Dries 
en Astrid werd vierde met 81 – 
56. Team 4 met Jan Sch., Cees en 
Bertie werd vijfde met 81 – 55. 
Team 2 met Ingrid, Joke en Wil-
lem werd zesde met 86 – 20. Bas 
Blanken is misschien een nieuw 
lid. Hij mag drie wedstrijden vrij-
blijvend gooien. Daarna  zijn de 
kosten 27,50 euro voor een sei-
zoen. Als er nog spelers nieu-
we kloten willen, bestel ze met 
spoed bij Ton. Het is zo 6 novem-
ber (rondje Apeldoorn). Voor in-
fo bel Harm Jongman via 0255–
514780 of Ton Boot 0255–510085 
of kijk op www.svfullspeed.nl  

Terugkeer Magna Carta 
in Witte Theater
IJmuiden - Deze herfst ziet de 
terugkeer van Magna Carta, een 
van de beste akoestische bands 
ter wereld.
Oprichter Chris Simpson stop-
te na het afscheidsconcert in 
het Amsterdamse Carré in 2009. 
Maar dit betekende niet het wer-
kelijke einde, want hij realiseer-
de zich dat Magna Carta veel te 
goed is om te stoppen. Vandaar 
dat hij de afgelopen twee jaar 
toch weer podia besteeg in lan-
den als Zuid-Afrika, Canada en 
Spanje, met verschillende muzi-
kanten als begeleiders. De ko-

mende Nederlandse tournee zal 
bestaan uit klassieke Magna 
Carta songs, oud en nieuw (want 
Chris blijft nieuwe muziek schrij-
ven).
Naast Chris Simpson zal oud-
Magna Carta bandlid George 
Norris (bekend van het album 
Midnight Blue) op gitaar en zang 
meekomen, samen met hun Ne-
derlandse geheime wapen, Lau-
rens Joensen uit Amsterdam. Hij 
speelt gitaar, banjo, mandoline 
en viool én zingt. Zorg dat je ze 
niet mist! Meer info: www.mag-
nac.com

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘magna carta’ op 17 sep-

tember 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Afspraken huurdersoverleg 
bekrachtigd met contract
Velsen - Maandag 5 septem-
ber hebben de heer W. van Nor-
den, voorzitter van de Stichting 
Huurdersoverleg Kennemer-
have (Huurdersraad), en de heer 
W. Mastenbroek, directeur-be-
stuurder van verhuurder Woon-
corporatie Kennemerhave, in 
nagenoeg voltallige aanwezig-
heid van de Huurdersraad een 
nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst getekend. Vernieu-
wing van de overeenkomst was 
noodzakelijk vanwege de struc-
tuurwijziging die op 1 juli bij de 
wooncorporatie van kracht is ge-
worden.
In de samenwerkingsovereen-
komst zijn afspraken vastgelegd 
over wederzijdse erkenning, de 
uitwisseling van informatie en de 
overlegstructuur. Ook is de ad-
viesrol beschreven die de Huur-
dersraad vervult voor alle zaken 
die voor huurders van Kenne-
merhave van belang zijn. Deze 
raad heeft op een aantal zaken 
advies- en instemmingsrecht, 
waaruit de betrokkenheid van de 
Huurdersraad blijkt bij het ne-
men van besluiten door het be-
stuur van Kennemerhave.

In de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst is bovendien het 
voordrachtrecht vastgelegd voor 
het benoemen van leden van de 
Raad van Commissarissen. Ui-
teraard zijn er ook de materiële 
zaken in opgenomen. 
In aanvulling op de nieuwe over-
eenkomst zijn de bepalingen 
die vastliggen in de Overlegwet 
Huurder Verhuurders en de be-
palingen van het BBSH (Besluit 
Beheer Sociale Huursector) on-
verkort van toepassing.
Van Norden en Mastenbroek 
hebben met het ondertekenen 
van deze overeenkomst hun ver-
trouwen in de samenwerking 
uitgesproken. Beiden verwach-
ten ook dat het enthousiasme 
voor de opzet van meerdere be-
wonerscommissies mede door 
deze overeenkomst nog meer 
vorm en inhoud zal krijgen.
Bewoners van woningen van 
Kennemerhave kunnen zich 
bij de Huurdersraad (Stichting 
Huurdersoverleg Kennemer-
have) aanmelden om in één van 
de bewonerscommissies zitting 
te nemen. Zie ook de website 
www.kennemerhave.nl



pagina 10 15 september 2011

Loopbaancoach, dat werkt
De zomer is voorbij, en vóór ons 
liggen herfst en winter. Bij de 
koffieautomaat heeft niemand 
het nog over de vakantie, en we 
kijken aan tegen weer een jaar 
werken. Een heel jaar van ons 
leven. Veel mensen worden hier 
niet blij van. Want vaak komt het 
er toch op neer dat anderen (de 
baas, collega’s, klanten) bepa-
len wat er gedaan moet worden, 
op welk tijdstip, en wanneer het 
af moet zijn. Soms zijn dat zelfs 
tegenstrijdige zaken, en de druk 
van doelstellingen en deadlines 
komt daar nog bij. Gevolg: men-
sen voelen zich opgejaagd en 
klemgezet. Als er dan ook nog 
geen werkoverleg is waar met 
collega’s knelpunten bespro-
ken worden, dan is het niet gek 
als u ’s nachts wakker ligt of last 
krijgt van hartkloppingen. Of dat 
u steeds vaker alcohol nodig 
hebt om te ontspannen. U gaat 
zich misschien afvragen: ,,Is dit 
de bedoeling van mijn leven? 
Hoe lang kan ik dit nog volhou-
den? Hier droomde ik als kind 
toch niet van?” Een belangrij-
ke vraag is: wat doet u met deze 
gedachten en gevoelens? Ne-
geert u ze? Of neemt u ze seri-
eus als signalen van uw lijf en 
intuïtie, en gaat u onderzoeken 
hoe u kunt werken aan meer 
autonomie en werkplezier? Voor 

uw eigen gezondheid én die van 
de organisatie, kan ik de vol-
gende eerste stappen aanraden. 
Zoek collega’s die dezelfde pro-
blemen ervaren, en leg samen 
een vraag of klacht bij de leiding 
neer. Als er geen werkoverleg is, 
vraag daar dan om, zodat knel-
punten besproken en opgelost 
kunnen worden.
Blijf problemen ter sprake bren-
gen, blijf u uitdrukken en blijf 
dat oefenen. Dit vraagt om 
moed, maar het is de enige weg 
vooruit. En iedereen die zich 
niet uitdrukt houdt problemen 
in stand.

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Zilver voor Visspecialist 
Arie de Graaf & Zoon
Velserbroek - Visspecialist Arie 
de Graaf en Zn (Klaas-Jan) heeft 
de classificatie ‘zilver’ behaald 
bij de wedstrijd Visspecialist van 
het jaar 2011. Vakgenoten en 
collega’s uit het hele land waren 
bij de feestelijke bekendmaking 
in Spakenburg aanwezig.
Meedoen aan deze prestigieu-
ze landelijke wedstrijd was een 
idee van Klaas-Jan. Vader Arie 
had zo zijn bedenkingen over 
deze strijd. Je zaak laten beoor-
delen door twee inspecteurs, 
waarvan een concullega uit Cas-
tricum, en een mysteryguest die 
langs komt en je zaak en pro-
ducten op 80 punten laten on-
derzoeken en testen, is geen si-
necure.
Echter, Klaas-Jan heeft zijn va-
der toch kunnen overtuigen om 
mee te doen. Klaas Jan hier-
over: ,,Het is een goede zaak om 
scherp te blijven en een prach-
tige gelegenheid om, waar mo-
gelijk en gewenst, verbeteringen 
aan te brengen.”
De beoordeling die Visspecialist 
Arie de Graaf & Zn kreeg was 
niet mis. Rapportcijfers waar je 
mee thuis kan komen. Het rap-
port zag er als volgt uit: Presen-
tatie 8.91, Assortiment 8.06, Ver-
zorging 9.11, Wetgeving 9.50, 
Promotie en reclame,8.75, Klant-
vriendelijkheid en service maar 
liefst een 9,75. Dit resulteerde 
in een totaalscore van 8,67, wat 

zilver betekende. Na de eervolle 
vermelding van twee jaar gele-
den dus weer een stapje hoger. 
‘Volgende keer gaan we voor  
goud’, was de terechte conclu-
sie van zowel vader als zoon 
De Graaf. Dat betekent dus dat 
de klant de komende tijd nog 
wat kan verwachten. Alle re-
den dus voor een feestje. In de 
vrolijk versierde verkoopwagen 
op de Velserbroekse dinsdag-
markt zullen Klaas-Jan en Arie 
hun klanten mee laten profite-
ren door aantrekkelijke aanbie-
dingen. Het ondernemerschap 
in de visdetailhandel krijgt door 
deze wedstrijd een positieve im-
puls.  Deze landelijke wedstrijd 
wordt door het Nederlands Vis-
bureau in samenwerking met 
het verbond van Vishandelaren 
iedere twee jaar georganiseerd.

Nieuwe Mazda2 BiFuel nu 
bij Mazda RC Velserbroek
Velserbroek - De belangrijkste 
van de vier Nederlandse primeurs 
van Mazda, de BiFuel, staat nu bij 
Mazda RC aan de Kleermaker-
straat in Velserbroek. Voor het 
nieuwe belastingvrije model met 
A-label hoeft geen BPM betaald 
te worden en dus ook geen we-
genbelasting en er geldt een fis-
cale bijtelling van 14 procent. De 
Bifuel is beschikbaar in twee ver-
sies: een 1.3 liter Cool en een 1.3 
liter High Power GT-M Line. Het is 
nu al een groot succes. En om dit  
feest samen met u te vieren geeft 
Mazda RC nog eens een extra in-
ruilpremie van 500 euro cadeau. 
Deze actie loopt tot en met 30 
september.
,,De BiFuel is de eerste Mazda in 
Nederland met A-label en biedt 
als extra een moderne LPG-gas-
installatie, die de benzinemo-
tor via een automatische scha-
keling altijd op LPG laat draai-
en, tenzij er handmatig een ande-
re keuze wordt gemaakt”, vertelt 
Hans Touw, brandmanager van 
Mazda RC. ,,Het dashboard heeft 
een schakelaar voor de benzine/
LPG-omschakeling en duidelij-
ke LED’s voor aanduiding van de 
tankinhoud van de LPG-tank. De-
ze heeft een inhoud van 34 liter 
en is gemonteerd in de kofferbak 
op de plek van het reservewiel, 
waardoor er slechts 8 procent ba-
gageruimte verloren gaat.’’
De Mazda2 BiFuel heeft een ge-
combineerd verbruik van slechts 
6,5 l/100 km en daarmee een uit-
stoot van slechts 110 g/km, een 
wereldprimeur voor een viercilin-
der benzinemotor in dit segment, 
waardoor er geen BPM-toeslag 
geldt. Daarnaast hoeft er voor 
deze Mazda2 geen wegenbelas-
ting te worden betaald en indien 
de auto zakelijk wordt gebruikt, 
geldt een bijtelling van slechts 

14 procent. Het omslagpunt van 
de Mazda2 BiFuel, vergeleken 
met de benzineversie, wordt al bij 
minder dan 1.000 kilometer per 
jaar bereikt.
De Mazda2 BiFuel 1.3 liter Cool 
standaardversie met 75 pk is ge-
baseerd op de 5-deurs Mazda2 
Cool, uitgerust met onder andere 
een radio/ CD-speler met MP3-
functie en airconditioning.
De Mazda2 GT-M Line BiFuel is 
gebaseerd op de 5-deurs TS+ 
uitvoering met 1.3 liter high po-
wer benzinemotor met 84 pk, 
maar dan in sportievere vorm. De 
speciale GT-M-koplampen, -zij-
skirts, -dakspoiler en GT-M Li-
ne Badge laten geen misver-
stand bestaan over zijn sportie-
ve karakter. ,,Het GT-M-interieur, 
de sportieve bekleding, de stoel-
verwarming, de elektrische ra-
men achter en de lederen afwer-
king van het stuur en de pook-
knop maken ook meteen duide-
lijk dat de GT-M Line staat voor 
een stevige dosis dynamiek’’, ver-
telt Touw. Compleet uitgerust en 
onderscheidend dankzij het GT-
M sport interieur en exterieur 
pakket biedt de Mazda2 GT-M Li-
ne toch 2.120,- euro prijsvoordeel 
t.o.v. de reguliere Mazda2 TS+ 
met 84 pk. De prijs van de Maz-
da2 GT-M Line BiFuel, met ener-
gielabel A en CO2 uitstoot van 
110 g/km, is 15.990 euro.
,,De Mazda RC aktie met 3000 
euro inruilvoordeel op de Maz-
da3, Mazda5 en Mazda6 is ook 
nog actueel”, geeft Touw aan. 
,,Ook deze actie loopt tot eind 
september. Knip de advertentie 
elders in deze krant uit en komt u 
naar de showroom aan de Kleer-
makerstraat 63 in Velserbroek. 
Zoals gebruikelijk staat de koffie 
klaar en ontvangt iedere bezoe-
ker een leuke attentie.’’

Velsen-Zuid - Nu het schooljaar 
weer in volle gang is, begint ook 
de jeugdafdeling van de IJmui-
der Harmonie weer met haar re-
petities. De jeugdafdeling is de 
afgelopen twee jaar snel ge-
groeid. Op dinsdagavond repete-
ren alle jeugdleden hard met el-
kaar om de liedjes in te studeren. 
Vorig jaar hebben zij hun kun-
sten zelfs vertoond aan alle ou-
ders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden op een echte 
voorspeelavond. Het gaat goed 
met de jeugd en dit seizoen wil-
len we zelfs gaan proberen om 
een begin te maken met het le-
ren marcheren. Naast het repe-
teren op de dinsdagavond, wor-
den er ook regelmatig leuke ac-
tiviteiten voor de jeugd georga-
niseerd. Zo leer je niet alleen een 
instrument bespelen, maar leer 
je ook de andere kinderen beter 
kennen.  Hoewel er inmiddels al 
flink wat jeugdleden zijn, kunnen 
wij nog wel wat leden gebruiken. 
Instrumenten die wij hebben zijn 
bijvoorbeeld een klarinet, trom-
pet, saxofoon, dwarsfluit,  trom-
bone, euphonium en slagwerk. 
Lijkt het jou leuk om een instru-
ment te bespelen en op te tre-
den? Kom dan snel eens kijken 
bij de IJmuider Harmonie. Een 
instrument bespelen kan van-
af ongeveer 9 jaar, maar vanaf 6 
jaar kun je al blokfluit leren spe-
len. Voor vragen en informatie 
kunt u contact opnemen met de 
afdeling opleidingen, tel:  0255-
523567. Of kijk op de site: www.
ijmuider-harmonie.com

Jeugdafdeling 
IJmuider 
Harmonie

Eenzijdig ongeval
Regio - De politie kreeg in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
omstreeks 00.20 uur een mel-
ding van een auto die de vang-
rail geraakt had op de N200 na-
bij Halfweg. 
De bestuurder, een 64-jarige 
IJmuidenaar verloor om ondui-
delijke reden ineens de contro-
le over zijn auto. Het voertuig 

ramde vervolgens de middenge-
leider en raakte aan de voorzij-
de fors beschadigd. De bestuur-
der heeft meegewerkt aan een 
blaastest. Er bleek geen sprake 
te zijn van alcoholmisbruik. De 
man is onderzocht door ambu-
lancepersoneel maar bleek niet 
gewond te zijn geraakt. De au-
to is versleept.

Regio - Tijdens een surveil-
lance zagen agenten dinsdag-
middag een bromfietser op de 
Heemsteedse Dreef rijden die 
door rood reed en er vandoor 
ging toen hij de agenten zag. 
De reden waarom werd duidelijk 
toen de agenten hem vlak daar-
na staande hielden: de man had 
geen rijbewijs. De bromfietser, 
een 27-jarige IJmuidenaar, heeft 
twee bekeuringen gekregen.

Geen rijbewijs

Velsen-Noord - De politie 
kreeg vorige week donderdag 
omstreeks 08.15 uur een mel-
ding dat op de afrit Beverwijk op 
de A22 een motorrijder  onderuit 
was gegaan. Een onbekend ge-
bleven automobilist veranderde 
plotseling van rijstrook en had 
de motorrijder kennelijk niet op-
gemerkt. In een poging  niet in 
botsing te komen met de au-
to maakte de motorrijder een 
schuiver. De ambulance heeft de 
man, een 51-jarige Heemstede-
naar, ter plekke onderzocht.  De 
man had geen letsel opgelopen.

Motorrijder 
komt ten val
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Open dag Westerveld: 
tradities en noviteiten
Driehuis - Zaterdag was een 
bijzondere dag bij Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld. Niet 
alleen was er een open dag, ook 
was Westerveld deze dag gast-
heer van de International Fune-
ral Awards (IFA), waarbij diverse 
bijzondere noviteiten werden ge-
presenteerd.
Westerveld is een van de oud-
ste particuliere begraafplaatsen 
én het oudste crematorium van 
Nederland. Het terrein beslaat 
31 hectare en er werken wel 50 
mensen om begrafenissen en 
crematies te begeleiden en on-
derhoud te plegen op het terrein. 
Westerveld is ook een sfeer-
vol park en een prachtige, groe-
ne oase. Leuk dus om eens rond 
te kijken op de open dag. Er kon 
van alles worden bekeken, van 
rouwkamers tot begraafplaats 
en crematorium. Bij de rondlei-
dingen die elk kwartier start-
ten, werd veel extra informatie 
gegeven en werden vragen be-
antwoord. Dat ging allemaal heel 
ontspannen en was zeer interes-
sant. 
Tradities zijn belangrijk bij Wes-
terveld, waar bij een begraaf-
plaats de kist nog gedragen 
wordt, soms door wel tien dra-
gers. Maar in deze moderne tijd 
is er ook plaats voor noviteiten 
en die waren volop te zien bij de 
presentaties van IFA.
Het bedrijf B&W BVBA uit Vlis-
singen won in 2007 een twee-
de prijs met haar plexiglas mo-
numentjes, waarbij het moge-
lijk is van alles in het plexiglas 
te gieten, zoals een vingerafdruk, 
wat haar of iets anders wat ken-

merkend is voor de overledene. 
Iets heel anders doet het bedrijf 
MK2, dat in 2009 startte met de 
verhuur van muziekinstallaties. 
Als enige bedrijf in Nederland 
kunnen zij sinds kort via inter-
net livebeelden van een begrafe-
nis of crematie ‘streamen’, zodat 
het elders op de wereld te vol-
gen is via internet. Zie LiveUit-
vaart.nl Weer een andere no-
viteit waar patent op is aange-
vraagd zijn de Portret-urnen. Als 
je daar een lampje op zet, zie je 
dat het profiel van de urn op een 
portret lijkt. En ja, dat is ook de 
bedoeling: het profiel van de urn 
is gemaakt naar het profiel van 
een persoon. Aan de hand van 
foto’s kan een persoonlijk pro-
fiel worden gegeven aan een urn 
of vaas. En dankzij 3D techniek 
kan dit ook in kunsthars, voor 
een betaalbaar maar prachtig 
monument voor een overledene. 
In brons of zilver kan natuurlijk 
ook. De Portret Urn is ontworpen 
door kunstenaar Nadia Gonegaï :  
www.portreturn.nl
Bij Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is alle gelegenheid 
om persoonlijke keuzes te ma-
ken rondom het laatste afscheid. 
Westerveld werkt samen met be-
trouwbare bedrijven, soms al ja-
renlang. Zoals Cortlever-Agri-
cola BV Natuursteen dat al zes-
tig jaar wekelijks  op Westerveld 
komt om grafstenen te plaatsen 
of ter plaatse grafschriften aan 
te brengen. Op de foto drie ge-
neraties Cortlever: opa Gerard, 
zoon Marcel en kleinzoon Lau-
rens, met in het groen steenhou-
wer Rogier. (Karin Dekkers)

Telstar-supporters met 
de bus naar Willem II
Velsen - De busreis van Suppor-
tersvereniging Telstar op vrijdag 
16 september naar de wedstrijd 
tegen Willem II gaat door. De bus 
vertrekt om 17.10 uur bij Cineworld 
in Beverwijk en om 17.30 uur bij 
het Tata Steel Stadion. Kom op tijd, 
want de bus vertrekt stipt op tijd. 
De kosten voor de busreis zijn 27,50 
euro voor niet-leden en 22,50 eu-
ro voor leden. Voor dit bedrag reis 
je per luxe touringcar naar Tilburg 

en krijg je toegang tot het stadion. 
Interesse in een van de overgeble-
ven plaatsen? Mail dan voor vrij-
dagmiddag 12.00 uur naar infos-
vtelstar@.nl met vermelding van 
naam, opstapplaats en telefoon-
nummer. Opgeven bij het secreta-
riaat van Telstar kan dagelijks tus-
sen 09.00 en 17.00 uur. Graag met 
gepast geld betalen voor de reis 
en consumpties in de bus. Geldi-
ge legitimatie is verplicht.

Velsen Lokaal stuurt 
digitale nieuwsbrief
Velsen - Om politieke onderwer-
pen leesbaar en toegankelijk te 
maken heeft Velsen Lokaal een 
nieuwe functie op haar al goed 
bezochte website geïntegreerd. 
Een volledig geautomatiseerde 
nieuwsbrief, die maandelijks sa-
menvattingen van berichten van-
af de website verstuurt naar ge-
interesseerden. ,,Niet iedereen 
neemt dagelijks of wekelijks de 
moeite om de websites van alle 
politieke partijen in Velsen langs 
te lopen om hun standpunten te 
kunnen lezen’’, aldus Peter Luit, 
voorzitter van Velsen Lokaal. Een 
papieren nieuwsbrief, zoals on-
langs door de verschillende par-
tijen verspreid onder haar leden, 
is voor ons te kostbaar, niet duur-
zaam en trekt door de doorgaans 
lagere verschijningsfrequentie te 
weinig aandacht. ,,Onze e-mail 
nieuwsbrief is niet exclusief voor 

onze leden, iedereen kan zich in-
schrijven, reageren op artikelen, 
maar ook weer net zo makkelijk 
uitschrijven.’’ Zo is Velsen lokaal 
nieuwsbrief voor iedereen toe-
gankelijk die op de hoogte wil 
blijven van de lokale politiek in 
de Velsen.
De eerste resultaten zijn veelbe-
lovend. Binnen twee dagen had 
ruim 60 procent van de ontvan-
gers de mail geopend en op één 
van de links geklikt om het ver-
volg van een artikel op de web-
site te lezen. Daarmee neemt ook 
het verkeer naar de website toe 
en zodoende de aandacht voor 
de standpunten van Velsen Lo-
kaal. Bij blijvend succes zal Vel-
sen Lokaal haar leden en lezers 
over enige tijd de keuze geven de 
nieuwsbrief wekelijks of maan-
delijks te kunnen ontvangen. Zie 
ook www.velsenlokaal.nl.

Open middag voor 
ouders overleden kind
Regio - Op 6 november is in 
Bloemendaal een regiomid-
dag voor ouders van een over-
leden kind. De dood van een 
kind is een traumatiserende er-
varing die veel meer ouders on-
dergaan dan over het algemeen 
wordt gedacht. Er sterven jaar-
lijks zo’n 1200 mensen jonger 
dan 20 jaar. Wanneer die leef-
tijdsgrens wordt opgehoogd 
tot 30 jaar dan zijn het er bijna 
2000. Veel ouders dragen daar-
door een onvoorstelbaar groot 
verdriet met zich mee, dat bepa-
lend is voor de rest van hun le-
ven. Hoe daarmee om te gaan? 
Hoe overleef je dat?
De Vereniging Ouders van een 
Overleden Kind (VOOK) is een 
landelijke zelfhulporganisatie. 
De vereniging is in 1981 opge-
richt door ouders die ontdek-
ten dat het delen van gevoelens, 
angsten en wanhoop hen in 
staat stelde hun leven opnieuw 
op te bouwen; een leven waar-
in alles voor altijd veranderd is. 
Binnen de vereniging werken 
ervaringsdeskundigen met el-
kaar samen. Ze proberen mo-
gelijkheden te scheppen lotge-
noten met elkaar in contact te 
brengen om elkaar zo tot steun 
te zijn. Een lotgenoot heeft vaak 
maar een half woord nodig om 
gevoelens te herkennen en te 
begrijpen. Dat tref je bij vrijwel 
niemand anders. De enige troost 
die ouders elkaar kunnen bie-
den is er voor elkaar zijn wan-
neer het leven ondraaglijk lijkt; 
naar elkaar luisteren en je ver-
haal kunnen vertellen, met el-
kaar huilen, maar ook lachen, 
elkaar aankijken en herkennen. 
Dan kan er uitzicht ontstaan op 
de mogelijkheid om verder te 
gaan. Over gaat het nooit, maar 
‘verdriet om het ene en vreugde 
om het andere verdragen elkaar 

op den duur wel’, al lijkt dat mo-
ment nu nog zo ver weg…
Op zondag 6 november houdt de 
regio Noord-Holland van VOOK-
een regiomiddag in een ruim-
te van BSO ‘de Blauwe Bos-
uil’, Dennenweg 15b, 2061 HW 
Bloemendaal.  De BSO ligt naast 
de St. Theresischool en is open 
om 13.00 uur, aanvang om 13.30 
uur. De middag wordt afgeslo-
ten tussen 16.30 en 17.00 uur. 
Deze middag is vrij toeganke-
lijk voor alle ouders die een kind 
hebben verloren, lid of geen lid 
van de vereniging, of dat nu lang 
geleden is of nog maar net ge-
beurd, of dit nu rond de geboor-
te was of dat het een volwas-
sen kind betrof. Ook grootou-
ders en andere naast bijstaan-
den zijn van harte welkom. Als 
de ouders dit willen, kunnen ze 
een foto van hun overleden kind 
of kinderen meenemen en deze 
op een daarvoor bestemde tafel 
plaatsen. Tijdens deze middag 
zal een inleiding worden gehou-
den door Agnes van Klink, lotge-
note. Daarna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen en 
om met elkaar in gesprek te ko-
men. Ook zal er iemand aanwe-
zig zijn van de werkgroep broers 
en zussen.
Centraal Contactadres: Post-
bus 418, 1400 AK Bussum of 
e-mail: cka@zeelandnet.nl of 
www.vook.nl. Werkgroep Broers 
en Zussen, Postbus 418, 1400 
AK Bussum, e-mail: cka_bz@
zeelandnet.nl Landelijk num-
mer hulptelefoon: 0900-2022723 
(0,05 per minuut) op werkdagen 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 
uur, van 14.00 tot 17.00 uur en 
van 19.00 tot 22.00 uur. Regio-
naal contactadres: Betsy de Ja-
ger, De Ronge 34, 1852 XC Hei-
loo, 072-5332398, e-mail: regio-
noordhol@zeelandnet.nl.

Velsen – B&W hebben nieuwe 
leden benoemd van het program-
ma beleidbepalend orgaan (pbo) 
van de Velser Omroep Stichting. 
De leden van het pbo bepalen het 
beleid van Seaportplaza, waarbin-
nen radio, televisie, teletekst, ka-
belkrant en de website van de lo-
kale omroep vallen. Op grond van 
de Mediawet behoren zij te wor-
den benoemd door het colle-
ge. Het pbo dient een afspiege-
ling te zijn van de maatschappij. 
Benoemd zijn de heer H. Pierlo, 
Stichting Welzijn Velsen, mevrouw 
D. van Batenburg, Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap, de heer 
H.K. Steman, RK parochies IJmui-
den, de heer E.J.J. Lups, Hout- en 
Bouwbond CNV Velsen, de heer 
A. Maarschalk, MKB Velsen, de 
heer F. Bal, Sport en Recreatie 
en de heer W.J. Nieuwenhuis, op 
persoonlijke titel. 

Nieuwe leden 
pbo Velser 
Omroep

Velserbroek - Het zal je maar 
gebeuren: kom je na een dag 
hard werken op de parkeer-
plaats, zit er een fikse deuk in je 
auto. Het overkwam Karin Kok, 
die werkt in het Polderhuis bij 
de sportkantine van Rinus Otte. 
,,Gelukkig zat er wel een briefje 
op mijn auto’’, zegt Karin. ,,He-
laas was het opgeschreven te-
lefoonnummer niet goed.’’ Daar-
om wil Karin Koks vragen of ie-
mand getuige is geweest van 
de aanrijding. Haar auto stond 
zaterdag 10 september gepar-
keerd op het Vestingplein, vlak-
bij Kruidvat De deuk is er ergens 
tussen 10.30 en 17.30 uur in ge-
reden. De aangereden auto is 
een zwarte Toyota Aygo met het 
kenteken 17-ZP-KV. De veroor-
zaker van de aanrijding kan con-
tact opnemen met Karin Kok, via 
06-16469407. Mensen die iets 
hebben gezien worden verzocht 
contact met haar op te nemen. 
Het gebeurt op het Vestingplein 
vaker dat een geparkeerde auto 
met onverzekerde schade wordt 
opgezadeld. 

Deuk op 
Vestingplein

Velsen – Bureay Twynstra en 
Gudde heeft in opdracht van de 
rekenkamercommissie van de 
gemeente onderzoek gedaan 
naar het grondbeleid van Velsen. 
Grondbeleid gaat over de verde-
ling en het gebruik van (bouw)
grond. Het eindrapport van het 
onderzoek laat zien dat er de af-
gelopen jaren veel is verbeterd 
in het gemeentelijk grondbeleid. 
Slechts een enkel aspect werd 
als onvoldoende gekwalificeerd.

Grondbeleid 
Velsen scoort 
voldoende
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Leerlingen Boekanier 
krijgen zeilles op Hiswa
IJmuiden - Op vrijdag 9 septem-
ber hebben alle groep 8-leerlin-
gen van SBO De Boekanier een 
bezoek gebracht aan de Hiswa te 
water. Dat gebeurde op uitnodi-
ging van de organisatie. De leer-
lingen konden kennismaken ma-
ken met diverse vormen van wa-
ter- en strandsport: van varen 
met een RIB-boat tot het zeilen in 
een optimist (foto) en van vliege-
ren op het strand tot een tochtje 

met de Sealeg, een amfibievoer-
tuig. Ook werd een tallship be-
zocht, waarop voor de kinderen 
een traktatie klaar stond na de 
rondleiding. Een bijzonder suc-
cesvolle activiteit was ook het lo-
pen op het water in een met lucht 
gevulde bal. Aan het eind van de 
dag waren de kinderen heel veel 
wijzer geworden, aangezien ze 
de organisatie ook bestookten 
met vragen over watersport. 

Onlangs heb ik een ongeluk ge-
had. Daarbij heeft de andere partij 
een verkeerd telefoonnummer op-
gegeven, waardoor ik problemen 
met de verzekering heb.
Op dinsdag 6 september rond half 
8 ‘s avonds reed ik op de IJmui-
derstraatweg ter hoogte van het 
Homburgplantsoen toen er een 
vrouw met haar auto uit een zij-
straat kwam rijden. Eerst stopte 
ze en daarna reed ze meteen door 
de IJmuiderstraatweg op. Om een 
botsing te voorkomen moest ik 
een noodstop maken. Door het 
natte weer gleed ik tegen een lan-
taarnpaal aan. De vrouw stopte en 
stapte uit en kwam me tegemoet 
lopen. Na een kort gesprek zei de 

vrouw dat ze haast had en ergens 
heen moest, ik kreeg daarom een 
06-nummer van haar. Toen ik dit 
nummer belde, bleek dat het een 
fout nummer was.
Ik hoop dat degene die zich hier-
in herkent zich nog meldt bij mij 
of de politie. Ik heb al aangifte ge-
daan bij de politie, want ik heb 
een behoorlijke schade aan mijn 
auto. De vrouw was ongeveer 60 
jaar, had lang grijs haar en een 
stevig postuur. Ze reed in een 
donkerblauwe hatchback, merk 
onbekend. Graag bellen naar 06-
34125822. 

Naam en adres bekend bij de re-
dactie

Winnaar Tour de France puzzel
Fles champagne cadeau 
voor Fred Lazones
Velsen - Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck had een mooie fles cham-
pagne beschikbaar gesteld voor 
de tweedeprijswinnaar van onze 
Tour de France puzzel.
Fred Lazones uit Velserbroek 
was de gelukkige winnaar. Hij 
heeft dus twee keer plezier van 
de puzzel. Eerst uitgebreid puz-

zelen en daarna nog eens na-
genieten met een heerlijk glas 
champagne bij een speciale ge-
legenheid. Richard Blesgraaf van 
Zeewijck doet altijd met veel ple-
zier mee met dit soort acties en 
overhandigde ook dit keer de 
champagne met een grote glim-
lach aan meneer Lazones.

Feestelijke seizoens-
opening IJmondtrekkers
IJmond - Afgelopen zater-
dag kwamen de jeugdleden van 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers naar het clubhuis aan de 
Heerenduinweg voor de eerste 
bijeenkomst van het nieuwe sei-
zoen.
Na een lange zomervakantie die 
begon met een geslaagd zomer-
kamp, is het weer tijd om elke za-
terdag naar het clubhuis te ko-
men voor leuke en spannende 
activiteiten. Sommige kinderen 
konden gewoon niet wachten en 
meldden zich een uur te vroeg bij 
de poort.
De welpen (jongens van 7 tot 11 
jaar) maakten een feestje van de-
ze middag. Zij hebben taarten 
versierd en natuurlijk heerlijk op-
gegeten. De kabouters (meisjes 
van 7 tot 11 jaar) waren ook culi-
nair bezig. Zij hebben op authen-
tieke wijze broodjes gebakken op 
houtvuur (foto).

De scouts (jongens en meiden 
van 11 tot 15 jaar) blikten eerst 
terug op hun gave zomerkamp. 
In de grote zaal was een filmdoek 
gespannen waarop de foto-dvd 
geprojecteerd werd. Daarna was 
het tijd voor volleybal met water-
ballonnen.
Wellicht heeft u ook de explorers 
in actie gezien. Zij assisteerden 
op diverse manieren bij de Pier-
loop. 
Vanaf heden zijn de IJmondtrek-
kers weer elke zaterdag van 12.00 
tot 16.30 uur te vinden bij het 
clubhuis achter tennisbaan de 
Heerenduinen. Bij alle speltakken 
is plaats voor nieuwe kinderen. 
Kom gerust eens kijken! Daar-
naast is de groep op zoek naar 
gemotiveerde mensen die willen 
helpen de kinderen elke zater-
dag te begeleiden. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
via ijmondtrekkers@live.nl.

Egels en foto’s 
Zorgvrij
Velsen-Zuid - Tijdens het natio-
nale egelweekend zijn er op zon-
dagmiddag 18 september diverse 
activiteiten op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. Kinde-
ren kunnen stekelige egels kleien 
(2,50 euro) en met hulp van hun 
ouders een mooi houten egelvoe-
derhok maken. Een egelhok tim-
meren kan vanaf 14.00 uur en kost 
15 euro. Kleuters kunnen met hun 
ouders het egelpad lopen, tijdens 
de speurtocht komen ze van al-
les te weten over egels. Hoe leven 
egels, wat vinden ze lekker en wie 
zijn hun vijanden. (opdrachtboek-
je 2,50 euro). Om 12.00 uur houdt 
egelkenner Els Poel een boeiende 
lezing over egels. Els Poel ving 28 
jaar lang zieke egels op met haar 
Stichting Egelopvang Amstelveen. 
De gratis lezing is voor iedereen 
vanaf 10 jaar. Het Amsterdams 
klarinet choir ‘Zuiderwind’ zorgt 
tussen om 13.00 uur en 14.00 uur 
voor de muzikale omlijsting van 
de middag. De egelmiddag is van 
12.00 uur tot 16.00 uur. Het bijge-
legen pannenkoekenrestaurant 
‘Onder de Platanen’ heeft deze 
dag een speciaal menu (www.on-
derdeplatanen.nl). Iedere woens-
dagmiddag in september en ok-
tober kan op Informatieboerderij 
Zorgvrij een memo egel worden 
gemaakt. Van rubber wordt een 
egel gemaakt die kan worden ge-
bruikt als bijvoorbeeld een foto-
houder. Het knutselen op woens-
dagmiddag is van 13.30 tot 15.30 
en kost 2 euro. Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de is momenteel een fototentoon-
stelling van Gijs Hensen. De foto-
graaf woont in IJmuiden en maakt 
haarscherpe foto’s van vogels en 
andere dieren. De meeste foto’s 
zijn in de omgeving van Spaarn-
woude gemaakt. ‘Ik kan urenlang 
op een krukje of in de auto zitten 
wachten op bijvoorbeeld een aan-
vliegende uil’, aldus Hensen. De 
prachtige foto’s hangen op de ga-
lerij in de boerderij en zijn tot eind 
december te bewonderen. Infor-
matieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwoude 
(Velsen-Zuid), 023–5202828. Zie 
www.spaarnwoude.nl of www.
gijshensen.com.

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft met stichting E-laad een 
overeenkomst gesloten voor de 
plaatsing van vijf oplaadpalen 
voor elektrische auto’s. Het gaat 
om een proefproject van drie jaar 
dat in 2014 zal worden geëvalu-
eerd. De gemeente werkt hieraan 
mee om het elektrisch autorijden 
te bevorderen. Deze manier van 
vervoer is milieuvriendelijker, niet 
alleen qua uitstoot van uitlaatgas-
sen, maar ook van verkeerslawaai. 
Waar en wanneer de oplaadpun-
ten komen, wordt nog bepaald.

Oplaadpunten 
elektrische 
auto’s

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Een van de aanstor-
mende talenten bij DCIJ is de 17 
jarige student Berrie Bottelier. 
Het is nog slechts een kwestie 
van tijd en hij dringt door tot de 
selectie van het eerste tiental. 
In zijn partij tegen Cees Pippel 
kwam hij weliswaar door een al 
te drieste actie een schijf ach-
ter maar het vervolg speelde hij 
subliem. 
Conall Sleutel kende een lasti-
ge start. De vorm ontbreekt nog 
en dat vertaalde zich in een par-
tij vol fouten. Uiteindelijk rolde 
er een remise uit de ontmoeting 
wat net iets te veel was voor bei-
de spelers. Jesse Bos ontbeert 
wedstrijdritme. Daarmee kwam 
hij tegen een tot de tanden toe 
gewapende Casper Remeijer te-

kort. Een ouderwetse hekstel-
ling -partij mondde uit in een 
hoogstaand duel wat door Re-
meijer in het eindspel werd be-
slist. 
Dat Rick Hartman niet opge-
wassen was tegen Martin van 
Dijk mag geen verrassing heten. 
Het jonge talen Hartman zal ge-
zien zijn partijopzet zeker de ko-
mende jaren in speelkracht toe-
nemen. Nu moest hij, na een 
niet al te moeilijke combinatie 
het hoofd buigen. Piet Kok en 
Marcel Doornbosch slaagden 
er niet in het evenwicht te ver-
breken en een remise was on-
afwendbaar. Zoon Max Doorn-
bosch kwam in een open strijd 
net iets tekort tegen Jurrien Fi-
scher en verloor. komen.
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Geslaagd ondernemers-
evenement op Hiswa
IJmuiden - Samen met verzeke-
raar Delta Lloyd, tussenpersoon 
Boval uit Velserbroek en de KNRM 
organiseerde MKB-IJmond in het 
afsluitende weekend van de Hiswa 
op 10 en 11 september haar jaar-
lijkse relatie-evenement op de His-
wa welke plaats vond in de Mari-
na haven te IJmuiden. Het was al-
weer het zesde achtereenvolgen-
de haar waarop MKB-IJmond tij-
dens de Hiswa uitpakte voor haar 
leden. Het evenement werd ge-
houden op de Wylde Swan, ‘s we-
reld grootste zeilschoener.
Op beide dagen boden MKB-
IJmond, Boval, Delta Lloyd en de 
KNRM een programma aan in to-
taal ruim 100 ondernemers. Naast 
de vice-voorzitter van de IJmon-
diaanse MKB-vereniging, Egbert 
Wilmink, heeft Jaap Eringa – direc-
teur van Boval - als spreker de ge-
informeerd over ondermeer verze-
keren en hoe je als werkgever daar 
nu het beste mee om kan gaan. 
De organiserende partijen had-
den maar liefst twee Olympische 
kernploegleden, Rutger Schaar-
denburg en Roelof Bouwmeester, 
bereid gevonden om een presen-
tatie te geven. Samen met de aan-
wezigen keken beide heren terug 
op hun races, de selectiemetho-
den, voorbereidingen, ontwikke-
ling, presteren, de onderlinge sa-
menwerking en welke overeen-

komsten er zijn met het bedrijfs-
leven. Schaardenburg en Bouw-
meester behandelden alle facet-
ten van teambuilding, samenwer-
king, communicatie en ontwikke-
ling allerlei onderwerpen welke 
ondernemers ook dagelijks bezig-
houden. Ook schipper Leen Lang-
broek van de KNRM had de aan-
wezigen aan zijn lippen hangen 
terwijl hij verhaalde over de opge-
dane ervaringen als schipper van 
de Koos van Messel. Veel onder-
nemers noemden het verhaal ‘in-
drukwekkend’ en reden genoeg 
om de KNRM als donateur te gaan 
sponsoren.
Bent u ondernemer in het mid-
den- en kleinbedrijf en lid van de 
IJmond? Zet dan de avond van 4 
oktober 2011 alvast in uw agen-
da want op deze avond bent u 
van harte welkom om gezamenlijk 
met de bestuursleden van MKB-
IJmond van gedachten te wisse-
len tijdens de jaarlijkse ALV over 
de ontwikkelingen op onderne-
mers gebied van het afgelopen en 
komende jaar. Deze bijeenkomst 
zal worden gehouden in de Feli-
son Terminal en in het teken staan 
van ‘Ondernemers geven kracht 
aan de IJmond’. Zorg dat u er-
bij bent en geeft u zich via info@
mkb-ijmond.nl op voor deze infor-
merende avond voor echte onder-
nemers!

Voices zoekt stemmen
IJmuiden -  Vrijdag 9 septem-
ber zijn de repetities weer be-
gonnen voor Zanggroep Voices 
IJmuiden.
Voices is een gemengd pop-
koor uit IJmuiden met ongeveer 
50 leden. Voices brengt een zeer 
breed repertoire van jazz en mu-
sical tot top 40. Bij Voices staat 
het plezier in het zingen op kwa-

litatief hoog niveau altijd voorop. 
Onder professionele begeleiding 
worden in ontspannen sfeer de 
meest uiteenlopende populaire 
nummers gezongen.
Er wordt gerepeteerd op vrijdag-
avond en men verwacht daar-
naast ook enige thuisstudie. Om 
de sfeer te proeven kunt u al-
tijd langskomen tijdens de re-

petities, of zelfs meezingen! In 
principe elke vrijdagavond om 
20.00 uur in de Laurentiuskerk 
op het Fidelishof 30 in IJmui-
den Soms wordt er uitgewe-
ken naar een andere oefenruim-
te dus neem eerst even contact 
op, zodat men u kan informeren. 
Zie ook www.zanggroepvoice-
sijmuiden.nl 

IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag kwam er rond 
02.30 uur een melding binnen 
dat er werd gevochten in een 
horecagelegenheid aan de Zee-
weg. Een paar vrouwen zou-
den het met elkaar aan de stok 
hebben. Op de locatie spraken 
agenten twee vrouwen die ver-
telden te zijn mishandeld door 
twee vrouwen die er zojuist van-
door waren gegaan. De twee 
verdachten, vrouwen van 20 en 
21 uit IJmuiden, werden ver-
derop in de straat aangetroffen, 
waarna zij zijn aangehouden. De 
vrouwen zijn overgebracht naar 
een politiebureau voor nader 
verhoor. De politie onderzoekt 
wat er zich precies heeft afge-
speeld.

Mishandeling 
in horecazaak

Rijbewijs kwijt na
68 km/uur te hard
Velsen - Tijdens videosurveillan-
ce zagen politiemensen vorige 
week woensdagavond omstreeks 
19.20 uur op de A9 een automo-
bilist rijden die het niet zo nauw 
nam met de maximum snelheid. 
De bestuurder haalde op een ge-
geven moment ook rechts in, ver-
volgde zijn weg na het Rotterpol-
derplein richting Halfweg en reed 
door Halfweg fors sneller dan de 
toegestane 50 km per uur. De vi-

deosurveillanten hebben de snel-
heid van de man gemeten en hier-
bij bleek hij gemiddeld 168 km 
per uur gereden te hebben waar 
100 km per uur is toegestaan. Het 
rijbewijs van de bestuurder, een 
35-jarige Beverwijker, is ingevor-
derd en hij krijgt een proces-ver-
baal. Tevens is de man, gezien zijn 
gevaarlijke verkeersgedrag, aan-
gemeld voor de Educatieve Maat-
regel Gedrag en verkeer.

Scooterrijder gewond
Santpoort Noord - Een man is zaterdagavond gewond geraakt na 
een val op zijn scooter. Het slachtoffer was omstreeks 22.30 uur ten 
val gekomen op de rotonde op de Hoofdstraat ter hoogte van de 
Wüstelaan. Een ambulance kwam ter plaatse om de man te verzor-
gen. Na de eerste behandeling is het slachtoffer met beenletsel naar 
het ziekenhuis overgebracht. De rotonde was door het ongeval tij-
delijk afgesloten voor verkeer vanuit Haarlem-Noord. (foto: Michel 
van Bergen)

Regio - De onopvallende video-
surveillanten hebben afgelopen 
weekend weer een aantal rijbe-
wijzen ingevorderd van hardrij-
ders. Op de A9 trok een 26-jarige 
motorrijder uit St. Pancras de aan-
dacht van de videosurveillanten 
toen hij richting Alkmaar met hoge 
snelheden reed. Op de Ommering 
deden de videosurveillanten een 
snelheidsmeting, waaruit bleek dat 
hij een gemiddelde snelheid had 
van 151 km/uur, waar maximaal 80 
km/uur is toegestaan. Ook reed hij 
door het rode verkeerslicht. Het rij-
bewijs van deze motorrijder werd 
ingevorderd en hij kreeg een boe-
te voor het rijden door rood. Een 
motorsurveillant zag op de A22 
een 20-jarige Haarlemmer op zijn 
motorfiets de Velsertunnel uitko-

men met een snelheid van 200 km/
uur. Na een snelheidsmeting bleek 
dat de man een gemiddelde snel-
heid had gereden van 187 km/uur, 
waarop de Haarlemmer direct aan 
de kant werd gezet. 
De motorsurveillant vorderde di-
rect zijn rijbewijs in. Videosurveil-
lanten zijn politiemensen met een 
speciale rijopleiding, die met een 
onopvallende politieauto het on-
veilige rijgedrag van bestuurders 
vastleggen. Weggebruikers die 
door hun rijgedrag negatief op-
vallen, worden door de videosur-
veillanten staandegehouden en zij 
kunnen de beelden van hun eigen 
rijgedrag terugzien. De videosur-
veillanten geven daarbij uitleg over 
de reden waarom de weggebrui-
ker aan de kant is gezet. 

Videosurveillance

IJmuiden - Zaterdag en zondag 24 
en 25 september houdt wandelclub 
w.s.v. De Kennemer Jager uit IJmui-
den haar jaarlijkse J.Jansen Memo-
rial wandeltocht. Voor beide dagen 
gelden de volgende afstanden: 5, 
10, 15, en 25 kilometer. De starttij-
den zijn voor de 25 km tussen 10.00 
uur en 11.00 uur, en de overige af-
standen tussen 10.00 uur en 13.00 
uur. Dit jaar is er voor een gedeelte 
een nieuw parcours gemaakt waar 
ook een stukje bos in zit. De start 
is vanuit speeltuin De Veilige Haven 
aan de Heerenduinweg 6a in IJmui-
den. Info: J. Koster, 0255-530640 of 
mevrouw Boot, 0255-510085. 

Jansen wandel-
memorial
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Rabobank Velsen en Omstreken
Rabo Kids Quiz:
leren omgaan met geld
Velsen - Op dinsdag 6 septem-
ber vond de prijsuitreiking van 
de Rabo Kids Quiz plaats. Zeven 
winnaars hebben op het kantoor 
in Santpoort-Noord hun prijs in 
ontvangst genomen. 
Tijdens de Agrarische dag en de 
Vrijmarkt van Dorpsfeest Sant-
poort hebben maar liefst 450 
kinderen meegedaan aan de Ra-
bo Kids Quiz. ,,Een quiz waarin 
wij de agrarische kennis van de 
kinderen hebben getest. Daar-
naast werden er vragen gesteld 
om kinderen bewust te maken 
van geld”, vertelt Dunya Wis-
seloo, manager Verkoop & Ser-
vice. ,,Steeds meer jongeren 
hebben problemen met het om-
gaan met geld. Leren omgaan 
met geld gaat niet vanzelf. De 
Rabo Kids Quiz is één van de ini-
tiatieven uit een reeks om jeugd 
en jongeren te helpen bij het fi-
nancieel zelfstandig worden.’’
De winnaar van de Agrarische 

dag quiz is Nick Vink (13) uit 
Velserbroek. De tweede plaats is 
voor zijn zusje, Lucette Vink (7). 
Eline Seegers (5) uit Santpoort-
Noord is de derde prijswinnaar. 
De winnaars van de Jaarmarkt 
quiz zijn Wisse Simon (4) uit 
Santpoort-Noord, Merel Snoek 
(5) uit IJmuiden en Quint Blok 
(9) uit IJmuiden.
,,Om kinderen te motiveren om 
te sparen, organiseren wij ook 
dit jaar weer een Spaarweek van 
17 tot en met 21 oktober, in de 
herfstvakantie”, vertelt Dunya. 
,,Kinderen van 4 tot en met 11 
jaar nodigen wij uit hun spaar-
pot te legen en minimaal 10 eu-
ro te storten. Iedereen ontvangt 
een leuk cadeau èn maakt kans 
op een jaar lang gratis lidmaat-
schap van een sportclub naar 
keuze.’’
Zie ook www.rabobank.nl/vel-
sen of bel met het lokale Service 
Centrum, telefoon 023-5133500.

McDonald’s 40 jaar
Santpoort-Noord - Wat een 
feest dinsdag bij McDonalds’ 
aan de Vlietweg. Vanwege het 
40-jarig bestaan van de fast-
foodketen werden gratis ham-
burgers uitgedeeld bij besteding 
van 2 euro.
Dat deze traktatie populair was, 
bleek al gauw. De hele dag was 
het razend druk. Het extra opge-
trommelde personeel heeft hard 
gewerkt om alle klanten zo snel 

mogelijk te helpen. Toch bleef 
het tot na acht uur spitsuur. 
McDonald’s Santpoort is in het 
voorjaar uitgebreid met 80 zit-
plaatsen, zodat er nu plek is voor 
235 mensen. Voor smartphone 
eigenaren is het leuk om mel-
ding te maken van de nieuwe 
McDonald’s app met veel infor-
matie over vestigingen, produc-
ten, nieuws en leuke aanbiedin-
gen. (foto: Reinder Weidijk)

‘Post-it war’ nu ook in 
IJmuiden gesignaleerd
IJmuiden - Ook in Nederland 
zijn inmiddels diverse grote kan-
toren verwikkeld geraakt in een 
‘post-it war’. De Post-it’s, de on-
schuldige gekleurde plakkertjes 
met zelfklevende rand, dienen 
normaal gezien om snelle noti-
ties op te schrijven, tot ze door 
een idee van Franse werkne-
mers ingezet werden bij het ma-
ken van grote ‘tekeningen’ op de 
ramen. 
Het is de bedoeling om afbeel-
dingen te maken van figuren uit 
oude computerspellen, die zich 
daar door de zichtbare pixels 
prima voor lenen. Wanneer het 

bedrijf aan de ene kant is vol-
geplakt, is het de beurt aan de 
collega’s aan de overkant om de 
creaties te overtreffen. Deze lu-
dieke activiteiten horen natuur-
lijk buiten werktijd of in de pau-
zes te gebeuren, maar leerlin-
gen van het Vellesancollege uit 
IJmuiden gebruikten graag de 
lestijd van hun tekendocente om 
de gevel van de bibliotheek aan 
het Dudokplein te verfraaien. Nu 
nog even afwachten of de inmid-
dels geïnformeerde ambtenaren 
bij het gemeentekantoor aan de 
overkant deze rage ook daad-
werkelijk zullen overnemen.

Scouts weer in 
clubhuis na de brand
Velsen-Zuid - Drie, twee, één... 
En Maxima knipte vakkundig 
en onder groot gejuich van al-
le scouts het Koninklijke lint bij 
de voordeur door. Na ruim een 
half jaar keihard werken kon af-
gelopen zaterdag het clubhuis 
van de  scoutinggroep Wiawaha 
in Velsen-Zuid, weer gebruikt 
worden.
Eind januari is het clubhuis door 
brandstichting verwoest. Dank-
zij vele gulle giften van diver-
se instanties en hardwerken-
de vrijwilligers ziet het zwartge-
blakerde lokaal er weer prach-
tig uit! 
De zon ging letterlijk schijnen 
toen alle jeugdleden, ouders 
en vrijwilligers klaar stonden op 
een versierd terrein. Hoog be-
zoek werd verwacht en wat een 
verrassing toen plotseling Prins 
Willem Alexander en zijn Maxi-
ma verschenen! Geen gewoon 
applaus voor de harde werkers, 
nee, onze prinses had haar 
zwaard meegebracht en ridder-
de persoonlijk de vrijwilligers in 
de orde van het klussersgilde.
Na de hilarische ceremonie na-
tuurlijk tijd voor taart en een 
rondleiding door het opgeknap-
te clubhuis. Dubbel bijzonder, 
aangezien scouting Nederland 
dit jaar veranderingen heeft 
doorgevoerd in de thema’s van 
het scoutingspel. Toen het club-
huis afbrandde draaiden de 

jongste jeugdleden (tot 11 jaar)  
in het thema van de kabouters. 
Tijdens hun zomerkamp zijn ze 
overgegaan naar het nieuwe 
thema ‘Jungle’ en zijn de jong-
ste meiden thuis gekomen als 
echte welpen. En dat was dui-
delijk te zien, grote schilderin-
gen van Mowgli en zijn jungle 
vriendinnetje Shanti op de deu-
ren geschilderd en de kasten 
voorzien van groene junglebla-
deren. De welpen van de Wia-
waha zijn klaar voor zaterdagen 
vol van nieuwe avonturen! Zie 
ook www.wiawaha.nl

Regio - In de nacht van zater-
dag op zondag heeft er even na 
middernacht een mishandeling 
plaatsgevonden aan de Gees-
terweg in Uitgeest. Drie vrien-
den, een 20-jarige Heemsker-
ker, een 18-jarige Beverwij-
ker en een 18-jarige jongen uit 
Velsen-Noord, fietsten over de 
Geesterweg, toen ze op de krui-
sing met de Prinses Beatrixlaan 
een groepje jongeren tegenkwa-
men op scooters. Toen het drie-
tal dit groepje voorbij reed, wer-
den zij zonder enige aanleiding 
aangevallen. Twee van de jon-
gens kregen meerdere klap-
pen en schoppen. De jongen uit 
Velsen-Noord liep hierbij zwa-
re verwondingen op, waaron-
der een gebroken jukbeen. Hij 
is naar een ziekenhuis vervoerd. 
De groep verdachten is er van-
door gegaan. De politie wil hen 
graag alsnog aanhouden en is 
daarom een onderzoek gestart. 
Mensen die mogelijk getuige 
zijn geweest of die weten wie de 
verdachten zouden kunnen zijn, 
worden verzocht zich te melden 
bij de politie in Uitgeest via het 
telefoonnummer 0900-8844 of 
via Meld Misdaad Anoniem door 
te bellen met 0800-7000.

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling

Regio - De politie heeft afgelo-
pen weekeinde 32 drankrijders 
aangehouden. Het merendeel 
(23) liep tegen de lamp bij ge-
richte alcoholcontroles in Haar-
lem op zaterdagavond en in de 
nacht van zaterdag op zondag. 
De politie zette daarnaast nog 
9 drankrijders aan de kant die 
vanwege hun rijgedrag opvielen 
tijdens de surveillancediensten 
van de politie. Politie Kennemer-
land controleert 24 uur per dag 
op het rijden onder invloed van 
alcohol, omdat bij circa 15 pro-
cent van alle verkeersongeval-
len er drank in het spel is. Van-
af 1 juni 2011 is een puntensy-
steem rijbewijzen voor alcohol 
ingevoerd. Dit houdt in dat wan-
neer iemand binnen 5 jaar twee 
keer door de rechter wordt ver-
oordeeld voor het rijden onder 
invloed van alcohol, deze het rij-
bewijs kwijt raakt en niet meer 
mag rijden. Oftewel twee keer 
geel is rood. Bij de tweede over-
treding moet het promillage dan 
wel meer dan 1,3 zijn. Of er moet 
sprake zijn van een weigering 
om mee te werken aan het al-
coholonderzoek. Na de periode 
van de rijontzegging moet op-
nieuw rijexamen gedaan wor-
den. Dit puntensysteem geldt 
alleen voor het rijden onder in-
vloed van drank en geldt voor 
zowel ervaren als beginnende 
bestuurders. 

Drankrijders 
van de weg 
gehaald
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Kleurrijke 
optocht
Santpoort-Noord - De feest-
week ter gelegenheid van het 
65-jarig bestaan van speeltuin 
Santpoort werd afgesloten met 
een kleurrijke fietstocht door de 
wijk. Ruim 60 verklede kinde-
ren fietsten op ‘gepimpte’ fietsen 
door de wijk. Zij werden daarbij 
begeleid door Soli. De optocht 
eindigde ‘s middags in de speel-
tuin, waar de prijksuitreiking 
plaatsvond. Later die middag 
werd de nieuwe, door de Rabo-
bank gesponsorde boomhut ge-
opend en het boekje ‘Speeltuin 
Santpoort, 65 jaar’ werd over-
handigd aan wethouder Annet-
te Baerveldt.

Slordig VSV wint in 
Zaandam desondanks
Velserbroek - Vorig seizoen 
verloor VSV met 3-1 bij de te-
genstander Zilvermeeuwen. Na 
een half uur stond er toen al 
3-0, onder andere door twee ei-
gen doelpunten. Van de ploeg 
die toen verloor stond deze week 
geen enkele basisspeler in het 
veld in de uitwedstrijd tegen Zil-
vermeeuwen.
Het vernieuwde VSV begon niet 
echt overtuigend, veel balverlies, 
onnodig lopen met de bal en 
spelers die niet vanuit hun taak 
speelden, zorgden voor een logi-
sche ruststand van 1-0. Op de-
ze stand viel niets af te dingen. 
Zilvermeeuwen was de minst 
slechte ploeg en met een beetje 
meer accuratesse had de thuis-
ploeg een grotere voorsprong 
kunnen nemen.
Na de pauze ging het ietsje be-
ter met de Velserbroekers en de 
eerste de beste redelijke aanval 
betekende direct de gelijkmaker.
Een voorzet van Kandousi werd 
door de verder onzichtbare Jas-
per Post beheerst omgezet in 
een treffer. Dit was tevens het 
laatste wapenfeit van Post die 
vlak daarna gewisseld werd voor 
Pascal Maat. Kort daarop liet 
doelman Cusell zijn klasse zien 
door tweemaal zijn team op de 
been te houden door middel van 
uitstekende reddingen. Hierna 
kreeg VSV de overhand en via 
een briljante aanval werd Maat 
helemaal vrijgespeeld. Zijn schot 
werd in eerste instantie nog ge-

keerd maar in de rebound was 
Urwin IJssel er als de kippen bij 
om de 1-2 binnen te tikken.
Zilvermeeuwen ging meer en 
meer risico nemen en dat was 
een kolfje naar de hand van de 
snelle VSV buitenspelers. Keer 
op keer glipten zij langs de 
Zaankanter defensie maar Kan-
dousi, IJssel, Maat, Van Geldorp 
en Robert Wijdoogen lieten tal-
loze mogelijkheden onbenut en 
daardoor bleef de partij onnodig 
lang spannend.
Zo haalde een slordig VSV drie 
dure punten binnen en is de 
start van de Velserbroekers op-
zienbarend: zes uit twee met een 
vrijwel nieuw team is zeker niet 
verkeerd.
Ook VSV 2 en VSV 3 scoorden 
100%. VSV 2 won de moeilij-
ke uitwedstrijd bij Purmersteijn 
met 2-3, na een 2-0 achter-
stand twintig minuten voor tijd. 
De weer terug van een blessu-
re komende Wesley van der Wal 
en Clyde van Klosteren scoor-
den beiden eenmaal en Achie 
Othman besliste de wedstrijd in 
Rood Wit voordeel.
VSV 3 won haar eerste thuis-
wedstrijd met maar liefst 6-0 
van VVH/Velserbroek 2. De partij 
werd voortreffelijk gefloten door 
een inderhaast opgetrommelde 
VVH scheidsrechter.
Volgende week speelt om 11 
uur eerst VSV 2  thuis en daarna 
eveneens thuis VSV 1 tegen KFC. 
Hopelijk tot dan.

Zoë Gubbels en Bas 
Wilmink districtskampioen
Velserbroek - Vorige week werd 
op het tennispark van T.V. Hoofd-
dorp de districtskampioenschap-
pen van regio IJmond gespeeld. 
Hiervoor krijgen degenen die de 
meeste punten hebben vergaard 
met de open toernooien een uit-
nodiging van de tennisbond. Dit 
kunnen zowel senioren als junio-
ren zijn.
Hier zaten heel wat spelers van 
tennisvereniging Hofgeest en Bre-
derode bij. Vanaf maandag werd 
er getennist in een afvalschema 
en kon men de krachten meten 
met spelers uit de regio. Voor de 
spelers en toeschouwers werd dit 
een week vol mooie en spannen-
de wedstrijden. De finales vonden 

uiteindelijk op zondag plaats. Zoë 
Gubbels (12 jaar) en Bas Wilmink 
(14 jaar), beide uit Velserbroek, 
werden tenslotte Master van het 
district. Zoë won de finale dames 
enkel 6 overtuigend in twee sets. 
En ook Bas kon de heren enkel 7 
eenvoudig in twee sets winnen. 
Zoë kwam afgelopen competitie 
uit voor een mixteam van Heer-
hugowaard, terwijl Bas voor ten-
nisvereniging Hofgeest competitie 
speelde. Omdat ze allebei opgeleid 
zijn door T.O.V., kon trainster Mo-
nique v.d. Voort zeer tevreden toe-
kijken. Nadat alle finales achter de 
rug waren, kregen de finalisten van 
de KNLTB een mooie trofee, bloe-
men en een nog mooiere cheque.

Kledingbeurs in kerk 
‘t Kruispunt Velserbroek
Velserbroek - Vrijwilligers van 
de gezamenlijke kerken in Vel-
serbroek houden elke dinsdag-
morgen een kledingbeurs in ker-
kelijk centrum Het Kruispunt, 
Zonbastion 3 van 10.00 uur tot 
12.00 uur. 
Ze verkopen daar van alles, da-
mes-, heren- en kinderkleding, 
schoenen, sjaals en nog veel 
meer. Voor de prijs hoeft u het 
niet te laten, want het goedkoop-
ste is 50 eurocent en het duurste 
is 5,00 euro. 

Publiek is van harte welkom. Een 
kopje koffie is beschikbaar. Al-
les ligt gesorteerd op tafels van-
af maatje 56 tot de maat xxl voor 
dames en heren. Ook kunnen  
schone kleren ingebracht wor-
den. Het geld dat verdiend wordt 
met de verkoop van de kleding 
wordt besteed voor een goed-
doel. 
Voor meer informatie kunt u al-
tijd contact op nemen met een 
van deze vrijwilligers of op tele-
foonnummer 023-5373281.

Leger des Heils concert 
en kerkdienst Velserbroek
Velserbroek - Het Leger des 
Heils houdt op zondag 18 septem-
ber een dienst in Velserbroek. De-
ze dienst wordt gehouden in Het 
Kruispunt, Zonbastion 3 en begint 
om 16.00 uur. De toegang is gratis.
Aan deze dienst verleent het Gos-
pelkoor Get Together again uit 
Driehuis medewerking. Het reper-
toire van het koor is zeer gevari-
eerd, traditionele gospel wordt af-
gewisseld met rockgospel of gos-
pelliederen met een jazzgeluid. In 
deze Leger des Heils dienst wor-
den ook veel bekende liederen 

samen gezongen en de dienst zal 
muzikaal begeleid worden door 
het muziekkorps van het Leger 
des Heils.
Voorafgaand aan deze dienst zal 
het muziekkorps van het Leger 
des Heils op zaterdagmiddag 17 
september van13.00 tot 15.00 uur 
een openlucht concert verzorgen 
in het winkelcentrum van Velser-
broek aan de Galle Promenade.
Na afloop van de dienst is er gele-
genheid voor het drinken van een 
kopje koffie of kopje thee en er 
worden broodjes geserveerd.

Koor oude muziek 
zoekt zangers
Regio - Het winterproject van 
Vocaal Ensemble La Grenouil-
le (Velsen/Haarlem) start op 
woensdag 21 september. 
La Grenouille stort zich vol over-
gave op Engelse koormuziek uit 
de 16 en 17e eeuw: ayers and 
danses, motets and anthems. 
De repetities zijn op woensdag-
avond in Bloemendaal; het pro-
ject wordt afgesloten met con-
certen op zaterdag 21 en zon-
dag 22 april. Het doel van La 
Grenouille is een zo hoog moge-

lijke kwaliteit bereiken als voor 
een amateurgezelschap maar 
mogelijk is. Ook tijdens dit pro-
ject wordt van de zangers ver-
wacht dat ze de muziek thuis in-
studeren en repeteren. 
Noten kunnen lezen is handig, 
maar niet noodzakelijk. Als hulp-
middel bij het repeteren worden 
midi’s (computerbestanden) ver-
strekt. Een beetje met de com-
puter kunnen omgaan is daar-
voor erg handig. Zie ook www.
lagrenouille.nl.

Santpoort-Zuid - Op 1 oktober 
wordt van 14.30 tot 17.00 uur de 
leukste en gezelligste kinderkle-
dingbeurs in Santpoort weer ge-
houden. Tijd om de kast te vullen 
met tweedehands kinderkleding 
en goed speelgoed. De kleding 
ligt overzichtelijk op maat gesor-
teerd met een aparte plek voor 
jongens- en meisjeskleding. Om 
de kinderen even af te leiden zijn 
kleurplaten aanwezig. Kom langs 
om kleding en speelgoed een 
tweede kans te geven.  Alle in-
formatie over de beurs is te lezen 
op www.kledingbeursbrederode.
nl Kinderkleding- en speelgoed-
beurs Brederode. De locatie is in 
‘t Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201, 2082 
GE Santpoort-Zuid.

Speelgoed en 
kinderkleding- 
beurs

Santpoort-Noord – Groen licht 
voor de komst van twee kunstwer-
ken op het Burgemeester Weerts-
plantsoen. B&W zijn akkoord ge-
gaan met een omgevingsvergun-
ning voor twee kunstobjecten die 
zullen worden geplaatst bij twee 
appartementengebouwen. De ont-
werpverklaring heeft zes weken 
ter inzage in het stadhuis gelegen 
en leverde geen bezwaren op. 

Kunstwerken 
voor Weerts-
plantsoen
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Hiswa te water voor 
het laatst in IJmuiden
IJmuiden - Naar het zich laat 
aanzien is het dit jaar de zeven-
tiende en tevens laatste editie 
geweest dat de ‘Natte HISWA’, 
die dit jaar zijn naam heeft waar-
gemaakt wat het weer betreft, als 
thuishaven de Marina Seaport in 
IJmuiden heeft aangedaan. In ju-
li is namelijk door de gemeente 
Amsterdam en de HISWA Groep 
een convenant ondertekend over 
de komst naar Amsterdam. Beide 
partijen hebben in dit convenant 
afspraken gemaakt over de ves-
tiging van de ‘HISWA te water’ 
en het HISWA hoofdkantoor op 
de NDSM-werf in Amsterdam-
Noord. De planning is dat in sep-
tember 2012 de ‘Hiswa te water’ 
voor het eerst in Amsterdam gaat 
plaatsvinden.
Het was dus een HISWA met 
een traantje dat de eerste dagen 
door de weergoden met veel wa-
ter en wind werd waargemaakt. 
Op dinsdag, de dag van de ope-
ning, werd de wind in de loop 
van de middag zelfs zo krachtig 
dat vroegtijdig tot sluiting moest 
worden besloten. En ook de da-
gen daarna was het bepaald nog 
geen weer om in korte broek 
over de steigers te flaneren. 
Maar gelukkig voor de exposan-
ten en de organisatie kwam de 
weersverbetering in het weekend 
en kwam de toeloop van bezoe-
kers goed op gang.
Voor de organisatie betekende 
het slechte weer de eerste da-
gen een streep door de rekening 
voor een aantal extra activitei-
ten die men dit jaar in het pro-

gramma had opgenomen met als 
uitgangspunt om van de water-
sportbeurs meer een ‘ervarings-
evenement’ te maken onder het 
motto: minder kijken, meer doen. 
Kijken kon vanzelfsprekend ook 
want met een totaal aantal van 
350 boten, waarvan 75 primeurs 
op het gebied van motor- en zeil-
jachten, was er weer genoeg te 
zien en te genieten.
Maar om te proberen ook een 
ander, jeugdiger publiek te berei-
ken waren er diverse nevenacti-
viteiten op stapel gezet. Kinderen 
konden deelnemen aan echte 
zeillessen in de ‘Optimisten Are-
na’ en ze konden alles ontdekken 
over de zee, het water en diver-
se zeedieren bij de strandkar van 
ons eigen Pieter Vermeulen Mu-
seum. Voor de oudere jeugd was 
er verder de mogelijkheid om 
deel te nemen aan proeflessen 
en demonstraties op het gebied 
van roeien, kitesurfen, stand-up 
paddling (peddelen op een surf-
plank)en blokarten.
,,Mede door de geplande uitbrei-
ding van deze, maar ook toekom-
stige andere activiteiten, heb-
ben we voor ons nieuwe concept 
meer ruimte nodig en in IJmui-
den zijn we zo langzamerhand 
uit ons jasje gegroeid. En die ex-
tra ruimte die we nodig hebben 
vinden we wel op de NDSM-
werf in Amsterdam’’, licht Lucet-
te Bruinsma van Hiswa Multime-
dia toe. Maar het blijft jammer 
dat een dergelijk groot, internati-
onaal, evenement voor IJmuiden 
verloren gaat. (Joop Waijenberg)

Nieuwe organisatie-
structuur bij Kennemerhave
IJmuiden - ,,Thuis in het huis 
van Kennemerhave. Zo gaat 
ons nieuwe beleidsplan he-
ten, waar momenteel de laat-
ste hand aan wordt gelegd 
en dat zowel voor klanten als 
voor de medewerkers en de 
interne organisatie concre-
te en uitdagende doelstellin-
gen zal bevatten’’, zegt direc-
teur-bestuurder Wim Mas-
tenbroek. 

Wat betreft de interne organi-
satie is er gedurende de eer-
ste helft van dit jaar dan ook het 
nodige veranderd bij Stichting 
Wooncorporatie Kennemerhave.  
De stichting is in het jaar 2001 
voortgekomen uit een fusie tus-
sen Stichting RKW (Rooms Ka-
tholieke Woningbouwvereni-
ging) en Woningstichting Velsen. 
Tot voor kort (1 juli 2011) be-
stond de leiding van de corpora-
tie uit een drielagenstructuur dat 
wil zeggen: een Raad van Com-
missarissen, een Bestuur  en een 
Directeur. Na het opstappen van 
het voltallige bestuur, eind vo-
rig jaar, hebben de RvC en de  
(overgangs)bestuurder beslo-
ten om deze bestuurslaag niet te 
vervangen.

De bestuurstaak is nu overgeno-
men door Wim Mastenbroek, die 
vanaf 2002 al directeur was van 
de corporatie. Vanaf 1 juli van dit 
jaar mag hij zich dan ook direc-
teur-bestuurder noemen. Mas-
tenbroek die geboren en geto-
gen is in Santpoort, zijn ouder-
lijk huis stond op de plek waar 
nu de fly-over naar Velserbroek 
ligt, ziet veel voordelen in deze 
nieuwe structuur. ,, Minder bu-
reaucratie omdat er een com-
plete bestuurslaag is verdwenen, 
daardoor een directere aanstu-
ring van de organisatie en ook 
nog een kostenbesparing zijn 
voor een relatief kleine organisa-
tie als de onze van groot belang’’ 
benadrukt hij.

Wim Mastenbroek toont zich een 
bevlogen verteller als het gaat 
om ‘zijn’ Kennemerhave, maar 
ook als de woningsituatie in Vel-
sen en omstreken aan de or-
de komt. Te samen met de twee 

andere woningcorporaties in de 
gemeente, AWV Eigen Haard en 
Woningbedrijf Velsen en Brede-
rode, gevestigd in Bloemendaal 
,hebben deze corporaties grof-
weg zo’n 12.000 woningen in be-
heer. ,, In nauw onderling over-
leg met deze collega’s en na-
tuurlijk in samenspraak met de 
gemeente moeten we er ener-
zijds voor zorgen dat onze klan-
ten, huurders vind ik een minder 
passend woord, zich thuis voe-
len in een goed onderhouden 
woning en woonomgeving. An-
derzijds moeten we, gezamen-
lijk, kritisch  kijken hoe we ons 
woonbestand naar de toekomst 
toe moeten inrichten. Hebben 
we straks genoeg woningen voor 
jonge gezinnen en wat doen we 
aan woonfaciliteiten voor het 
toenemende aantal senioren, om 
maar een paar punten te noe-
men. Maar ook in de door de ge-
meente, in samenspraak met de 
inwoners, gepresenteerde ‘Visie 
op Velsen 2025’ staan toekomst-
verwachtingen, die we in onze 
plannen al meenemen.

En hij vervolgt: ,,Er zijn zoveel 
andere zaken die nu op ons pad 
komen waar we rekening mee 
moeten houden. Wat staat er bij-
voorbeeld straks concreet in de 
nieuwe Woningwet? En we moe-
ten ons  houden aan het Europa-
dossier waarbij mensen met een 
inkomen tussen 33.614 euro en 
zeg maar 45.000 euro tussen wal 
en schip dreigen te vallen’’. Als 
voorbeeld noemt hij het braak-

liggende terrein van het voor-
malige postkantoor aan de Lan-
ge Nieuwstraat dat overigens ei-
gendom is van Kennemerhave.  
,,Voor een huur van maximaal 
652 euro (bij een maximum jaar-
inkomen van 33.614 euro) kun-
nen we onmogelijk drie woonto-
rens met appartementen, waar-
voor een ontwerp op tafel ligt, 
neerzetten op dit terrein want de 
totale bouw- en onderhoudskos-
ten zouden, omgeslagen per ap-
partement, veel  hoger uitkomen. 
Dit soort regelgeving legt ons 
dus een flinke beperking qua 
bouwmogelijkheden op’’, licht hij 
toe.

Tenslotte hecht een gedreven 
Wim Mastenbroek eraan te be-
nadrukken dat hij samenwer-
ken en samen doen belangrij-
ke items vindt. ,,Dat geldt voor 
mijzelf, voor de medewerkers 
van Kennemerhave, voor de ge-
meente en voor onze collega-
corporaties want we hebben el-
kaar allemaal hard nodig om de 
nodige zaken tot stand te bren-
gen. Een voorbeeld, in onze situ-
atie, is de oprichting van meer-
dere bewonerscommissies die 
voor ons een klankbord vormen 
vanuit onze huurders/klanten.
Zij kunnen zich, aan de hand van 
spelregels, bemoeien met het 
wel en wee van de corporatie’’. 

Meer informatie over Wooncor-
poratie Kennemerhave is te vin-
den op www.kennemerhave.nl  
(Joop Waijenberg)

Ochtendlessen Zumba en Streetdance
IJmuiden - Het dansseizoen bij 
Mike Flanders Dance Experience 
is weer losgebarsten. Alle lessen 
in breakdance, streetdance, hip-
hop, zumba, zumbatomic & ca-
poeira zijn vorige week weer van 
start gegaan in Da House aan 
het Marktplein. 
Dit seizoen is de dansstudio van 
Mike Flanders ook op dinsdag-
ochtend geopend en dan biedt 
hij zumba en streetdance voor 

volwassenen aan. Zumba is een 
energieke dans-workout waar 
verschillende latindansen aan 
bod komen zoals salsa, meren-
gue, samba en reggaeton. Deel-
nemers zijn altijd zeer enthousi-
ast over zumba-lessen, de mu-
ziek en de bewegingen worden 
als zeer vrolijk ervaren. 
Bij de streetdance-les wordt er 
gedanst op hedendaagse mu-
ziek en ga je aan de slag met 

knallende choreografieën. Bij 
beide lessen worden de moves 
vooraf goed uitgelegd zodat al-
les voor iedereen goed te vol-
gen is. De lessen zijn intensief, 
dus goed voor de verbranding, 
maar je kunt ook op eigen ni-
veau meedoen. 
Heb je dus nog tijd op dinsdag-
ochtend, ga dan zeker langs en 
dans mee! Zie ook www.MFdan-
ce-experience.nl.



Najaarsmode

IJmuiden - De allernieuwste 
herfstmode collecties voor man-
nen laten een uitgesproken 
voorliefde zien voor verrassende 
combinaties. Dat geldt zowel voor 
vormen als voor materialen en 
kleuren, waardoor er een onge-
loofl ijk eigenzinnig beeld ontstaat. 
Om u daarvan een goede voor-
stelling te kunnen maken, kunt u 
het beste een kijkje nemen bij Pa-
trick van Keulen Mannenmode/
Casualjeans waar u de meest 
eigentijdse mode in een scala 
van stijlen, materialen, kleuren en 
vormen aantreft. Pure inspiratie 
die het combineren tot een uitda-
gend spel maakt.

Het stoere van de nieuwe mode 
zit ‘m vooral in de materialen en 
de manier waarop deze hun 
vorm krijgen. Gewassen, gezand-
straalde, gekreukte en gevlekte 
kwaliteiten zien we niet alleen bij 
denim, maar ook bij bijvoorbeeld 
wol en leer. In combinatie met een 
oversized look, zorgt dit voor een 

nonchalante, ongedwongen en 
behaaglijke uitstraling. Ruimval-
lende, grof gebreide vesten met 
opvallende patronen en kleuren, 
enorme coltruien, shirts in stoere 
blokruiten zijn de grote vertegen-
woordigers van deze doe-maar-
stoer look. De kleuren variëren 
van wolwit, camel en zachtgrijs 
tot nachtblauw en felrood. Erg in 
zijn  houtje-touwtje sluitingen op 
vesten en jassen. Helemaal hip 
deze herfst en winter: sjaalkragen 
op vesten, truien en colberts.
Naast het type met de ruigere 
casual kleding, zien we ook een 
sterke comeback van de echte 
gentleman – u weet wel, die deu-
ren open houdt en stoelen aan-
schuift – en deze gaat klassieke 
mode met een luxe uitstraling 
niet uit de weg! Ook bij combi-
naties en kostuums spelen inno-
vatieve stoffen en vernieuwende 
pasvormen een belangrijke rol. 
Gespeeld wordt met een afwis-
seling van matte en glanzende 
materialen. Heel geliefd wordt 

het colbertjasje: De modellering 
is tamelijk slank met aansluitende 
shirts en iets verlengde colberts. 
Maar de pasvorm is heel comfor-
tabel, zodat de mode toch ‘easy’ 
draagt. Bij de citylook zijn grijs 
en rafblauw de hoofdkleuren en 
worden visgraten, miniruitjes en 
zelfs noppen gespot. Via das-
sen en sjaals brengt de moderne 
man kleur in zijn look: felblauw, 
knalrood en donkerroze zijn hot.

Hoe de man zijn outfi t ook sa-
menstelt en combineert, een vast 
gegeven is dat er altijd een ver-
rassingselement in mag zitten. 
Door onverwachte stofoptieken, 
kleuren of stijlen te mixen, ont-
staat een eigenzinnig en mode-
gevoelig beeld. Heel veel inspi-
ratie en soms ook een tikkeltje 
advies kunnen daarbij wonderen 
verrichten. 
De inzet van Patrick van Keulen 
zorgt daar op overtuigende wijze 
voor. Deze herfst kan dus alleen 
maar schitterend worden…

Nieuwe mannenmode toont een 
eigenzinnige mix van slank en stoer

Santpoort-Noord – Gallo Origi-
nals heeft een ruim assortiment 
mode voor heren en dames. In 
deze periode staat de outdoor 
mode centraal. Bij het zien van 
die prachtige wollen truien en 
waxcoats krijg je bijna zin in de 
winter.
Kou, regen en sneeuw hoef je niet 
meer te vrezen met de outdoor 
mode van Gallo Originals. Ge-
huld in een modische waxcoat, 
stevige leren laarzen, eventueel 
gecombineerd met een stoere 
hoed of pet, kun je ieder weer-
type aan. En deze buitenmode 
is niet alleen praktisch maar ook 
stijlvol en in warme kleuren als 
rood of bruin of klassiek blauw 
of zwart. Met de mannenmerken 
Vanguard en Gaastra heeft Gallo 
een ijzersterk assortiment in huis. 
En er zijn stoere, handgebreide 
wollen truien, casual pantalons 
en lekkere shirts. Om nooit meer 
uit te trekken.
Ook voor dames is er veel stoere 
buitenmode van goede mer-
ken. Maar daarnaast kunnen de 
vrouwen zich ook uitleven met 

charmante jurkjes en rokken, 
colberts in diverse lengtes en 
prachtige sjaals van bijvoorbeeld 
King Louie. Ook jongeren zullen 
zich kunnen vinden in de mode 
bij Gallo, zeker met de Nickelson 
jassen en shirts.
Gallo is vooral casual. Het pretti-
ge is dat de outfi t te completeren 
is met laarzen, tassen, riemen, 
sjaals en sieraden. Het assorti-
ment wordt wekelijks aangevuld 
en is altijd interessant.
Op donderdagavond 29 sep-
tember wordt de jaarlijkse ver-
wenavond gehouden bij Gallo 
Originals. Samen met Just Shoes 
en de Santpoortse Verleiding 
wordt een leuke presentatie ge-
houden in de winkels, waarbij 
men gastvrij wordt ontvangen 
met een kopje koffi e of thee met 
wat lekkers. De verwenavond is 
van 19.00 tot 22.00 uur en is vrij 
toegankelijk.

Gallo Originals, men and wo-
men, Hoofdstraat 189b, Sant-
poort-Noord. Zie ook www.gallo-
originals.nl

Gallo Originals 
heeft uitgebreide 
outdoor mode

Velserbroek - Ben Rietdijk Sport, 
Health & Beauty is weer hele-
maal klaar voor het nieuwe sei-
zoen, naast alle nieuwe sportac-
tiviteiten zoals Fast Fit, Kranking 
en Funxtion is er in Velserbroek 
ook heel veel te doen voor jonge 
sporters.
Vanaf baby en peuterzwem-
men naar Tuimelen en Opstaan, 
Zwem ABC, Judo, Jazz ballet, 
Klassiek ballet en Fitness...alles is 
mogelijk voor de sportieve jonge-
ren van Velserbroek.

Uiteraard zijn de judolessen heel 
bekend in de regio. De meeste 
judoka’s staan op een recrea-
tieve manier op de judomat maar 
ook wedstrijdjudo op een hoog 
niveau is mogelijk. Een mooi 

voorbeeld is Linda Bolder, sport-
vrouw van de gemeente Velsen 
en op jonge leeftijd begonnen (en 
nog steeds actief) bij Ben Rietdijk 
Sport.

Ook de dansafdeling is zeer uit-
gebreid. Van Sh’bam naar Klas-
siek ballet,  Jazzballet en Show 
Dance is mogelijk. Ballet lerares 
Emilie Rozenga geeft elk jaar met 
de dansafdeling een grote voor-
stelling in de stadsschouwburg in 
Haarlem. Daarnaast is zij chore-
ografe voor de Sinterklaasshow 
van Ron Boszhard.
Het Velserbroekse sportcentrum 
gaat ook van start met Karateles-
sen voor de jeugd vanaf 7 jaar. Ie-
dereen die ook wil kennismaken 
met deze Japanse zelfverdedi-

gingssport kan zich opgeven voor 
een gratis proefl es.
De zwemlessen zijn weer be-
gonnen in het instructiebad. Op 
korte termijn kunnen kinderen 
geplaatst worden. Er is geen 
wachtlijst!

De voordelen van zwemmen 
bij Ben Rietdijk Sport:
• Snel van start
• Geen wachtlijst
• Kleine groepen
• Intensieve begeleiding
• Met veel plezier leren zwemmen
• Elk kwartaal diplomazwemmen
• Warm zwemwater 32°
• Milieuvriendelijk, geen agressief 
   chloor
• Individuele ontwikkeling van het 
   kind staat centraal

Zwemles zonder wachtlijsten en 
nieuwe karate lessen in Velserbroek



Najaarsmode

IJmuiden – In IJmuiden is men 
blij met Lake Side, de nieuwe 
modezaak op de hoek van Vel-
serhof en Lange Nieuwstraat. Ei-
genaresse Karin geniet erg van 
de reacties van klanten. ,,Men-
sen komen regelmatig terug om 
te melden dat hun nieuwe outfi t 
zoveel complimentjes oplevert. 
Heerlijk vind ik dat.’’

Lake Side is een winkelketen 
met vier eigen merken en daar-
naast een wisselend aanbod 
van andere merken. Lake Side 
IJmuiden is de enige winkel in 
de regio Kennemerland. De vier 
merken zijn Refi ll en Construc-
tion voor mannen en daarnaast 
Winck en Sensation voor dames. 
Voor zowel dames als heren zijn 
er veel modellen jeans, maar 
daarnaast een heel divers aan-
bod. Als je binnenkomt vind je 
links de mannencollectie en 
rechts de afdeling voor de da-
mes. 
Bij de mannenmode van Refi ll 
zijn de jeugdige modellen wat 
smaller en strakker gesneden, 
terwijl Construction wat com-
fortabeler en ruimer valt, met 
maten tot XXXL. Beide man-
nenlijnen hebben trendy shirts, 
truien, vesten en jacks. Bij truien 
en vesten zie je de sjaalkraag 
weer terugkomen. De kleuren 

zijn ingehouden, zand, blauw, 
bruin, grijs en zwart, met daar-
naast vrolijke en frisse dessins 
blouses.

Voor de dames is er ook volop 
keuze. Ook hier twee vaste mer-
ken, waarbij Sensation vooral de 
jongere dames zal aantrekken 
met wat strakkere modellen, 
terwijl Winck een goed aanbod 
heeft tot en met maat 44/46. 
Daarbinnen kan men heel aar-
dig combineren met de diverse 
modellen, van sportief tot iets 
klassieker. Van elegante vestjes 

met prachtige sjaals tot en met 
een skinny jeans met een kek 
jasje in Chanel look. 

Elke week komt er weer nieuw 
aanbod binnen dat inspringt op 
de modetrends. De prijs-kwa-
liteitverhouding is prima, zoals 
blijkt uit de folder die regelma-
tig op de deurmat valt. Wie niet 
op de folder wil wachten kan 
terecht op de website: www.
lakeside.nl. Maar echt lekker 
shoppen, passen en advies vra-
gen doe je natuurlijk in de mooie 
winkel in Velserhof.

IJmuiden - Bij Sjaksjop vindt 
men trendy tweedekanskleding 
van goede merken als Uggs, 
Turnover, Web&Eve, Bircken-
stock, Ray Ban, Blacky Dress, 
Gerry Weber, Esprit en meer voor 
dames en kinderen. 

Eigenaresse Jacqueline: ,,We 
hebben nu ook nieuwe kleding 
bij Sjaksjop, waaronder een uit-
gebreide collectie jeans, warme 
coltruien, poncho’s en laarzen, 
zowel voor heren als dames. Er 
zijn ook herenpakken. Ik zal altijd 
tweedekanskleding blijven in-
nemen en verkopen, maar toch 
vind ik het leuk om via het World 
Fashion Center aan mooie, nieu-
we en leuke mode-items te ko-
men die bij de SjakSjop passen. 
Zoals nu is leer helemaal hot en 
ik haak er dan op in zodat de 
mensen er zo goedkoop moge-
lijk ook trendy bij kunnen lopen. 
Dure kleding voor weinig scoren 
is toch geweldig, alles wordt al 
steeds duurder. Het is opvallend 
dat steeds meer mensen advies 
nodig hebben en soms over een 
streep heen moeten om een 
keer iets anders of iets nieuws te 
proberen. Ik vind het heerlijk om 

daar echt de tijd voor te nemen 
en met een klant bezig te zijn 
zodat ze tevreden en geslaagd 
en voor heel weinig geld de deur 
uitgaan. Ik stel de klanten op hun 
gemak met een kopje koffi e erbij 
en ben heel eerlijk want als iets 
niet staat zeg ik het gewoon. Dat 
is de kracht van de SjakSop.’’
Sjaksjop is te vinden in de Vis-
serijstraat, met een eigen ingang 
om de hoek van Industriestraat 

39, het pand van M-Trex, in het 
havengebied van IJmuiden. Het 
is wel altijd even lastig te vinden 
in de haven, maar als mensen 
het eenmaal weten vergeten ze 
het nooit meer. De openingstijden 
zijn op vrijdag van 12.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Merkkleding inbrengen 
kan altijd, men ontvangt 50 pro-
cent van de opbrengst. Zie ook 
www.sjaksjop.webnode.com

Lake Side: inspirende casual 
mode voor dames en heren

Velserbroek – Voor een uitge-
breide nagelbehandeling ga je 
graag naar Beautysalon Marilyn 
Monroe, aan Zadelmakerstraat 
60 in Velserbroek. Niet alleen 
voor de sfeer, maar ook voor de 
mogelijkheden is deze schoon-
heidssalon een uitschieter.
Eigenaresse Maria Donkervoort 
koos voor Marilyn Monroe om-
dat zij een mooie vrouw was 
met veel uitstraling. Afbeeldin-
gen van deze ster kom je in de 
salon dan ook overal tegen. Zelf 
weet Maria maar al te goed wat 
het is als je te kampen hebt met 
schoonheidsproblemen. Zelf 
was ze als tiener een serieuze 
nagelbijter. Daarom heeft ze 
al vanaf haar veertiende jaar 
kunstnagels. Het vak nagelsty-
liste ging haar interesseren en 
daarom is ze nu allround na-
gelstyliste, met een uitgebreid 
aanbod. Naast de ‘gewone’ 
gel- en acrylnagels, kan men 
hier terecht voor matte nagels, 
een nagelbijthandeling en nai-
lart. Maria leert nog steeds bij, 
zoals voor de ‘on stroke’ be-
handeling, een soort 3D kunst 
op de nagels. In de salon wordt 

gewerkt met de merken Mag-
netic en Opi. Hoewel alleen op 
afspraak wordt gewerkt, kan 
men voor een gebroken of ge-
scheurde nagel tijdens ope-
ningsuren direct langskomen, 
omdat Maria weet wat het is als 
er iets met je nagels gebeurt.

Beautysalon Marilyn Monroe is 
vrijdag 2 september geopend 
en gaat in de nabije toekomst 
uitbreiden. Zo komt er een zon-
nebank in het pand, zodat men 
er veilig een mooi bruin kleurtje 
kan opdoen. En vanaf 1 novem-
ber zal schoonheidsspecialiste 
Bennique Vissers haar aandeel 
in de zaak gaan leveren. Maria 
is nog op zoek naar een pedicu-
re die met haar wil samenwer-
ken. In de mooie zaak is volop 
ruimte voor deze uitbreidingen. 

De openingstijden zijn op 
maandag, dinsdag en woens-
dag van 12.00 tot 19.00 uur, op 
donderdag en vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Voor een 
afspraak kun je bellen met 06-
52140418. 

Beautysalon 
Marilyn Monroe 
maakt je mooi Trendy tweedekanskleding 

en nieuwe trends bij SjakSjop



Najaarsmode

IJmuiden – Ook dit najaar 
houdt Jacky Hart Mode twee 
modeshows, te weten op 
maandag 26 en dinsdag 27 
september, om 20.00 uur. 
Kaarten à 5 euro zijn nu in de 
modezaak verkrijgbaar. Tijdens 
de modeshows krijgt men een 
swingende kijk op de modestijl 
van het komende seizoen. Met 
het inspirerende thema Get the 
Style geeft Jacky Hart Mode 
dames de mogelijkheid heel 
gemakkelijk een eigen modestijl 
samen te stellen.
Ook in de winkel wordt 
het modebewuste dames 
gemakkelijk gemaakt door 
mooie kleurencombinaties op de 
rekken en de poppen. Bij Jacky 
Hart Mode bevat het assortiment 
stijlvolle en sportieve chic zowel 
voor elke dag als een bijzondere 
avond. Door een heel goed 
inkoopbeleid vindt men hier altijd 
iets bijzonders. Maar mode van 
Jacky Hart moet ook comfortabel 
zitten en gemakkelijk zijn. En 
Jacomien Stokman slaagt er 

keer op keer in die mode te 
vinden. Voor dit najaar en deze 
winter zijn er bijvoorbeeld twee 
modellen broeken, de bandplooi 
of chino’s die je draagt met kekke 
korte jasjes of bloesjes. Of de 
slank geklede broek die iedereen 
mooi staat. Het ‘allmost leather’ 
jurkje is iets wat je heel veel gaat 
dragen, want het is vrouwelijk 
en praktisch en zit en staat 
fantastisch. Het mouwloze jurkje 
combineert met een strak truitje, 
een jasje en laarzen of ballerina’s 
die hier ook te vinden zijn. De 
sjaals bij Jacky Hart Mode zijn 
een vondst, zachtglanzend en in 
prachtige kleuren maken ze van 
elke outfi t iets bijzonders. Ook 
poncho’s geven iets elegants 
en zijn bovendien heerlijk 
draagbaar in het tussenseizoen. 
Wie voor stoer gaat vindt zo’n 
leren jack met uitneembare 
voering vast geweldig. Ach, 
er is zoveel te bewonderen bij 
Jacky Hart Mode. Get the Style 
en neem vast een kijkje aan 
Kennemerlaan 94, IJmuiden. 

IJmuiden – Dames die op zoek 
zijn naar kwaliteitsmode zullen 
bij Cartouche goed kunnen 
slagen. Met een topmerk als 
Gerry Weber (zie foto) ben je 
altijd top gekleed. Met mooie 
basics en goede combinaties 
van dit merk weet je dat je iets 
tijdloos in huis haalt waar je lang 
plezier van kunt hebben. En toch 
speelt mode wel een rol bij dit 
sterke merk.
Een ander goed merk is Rabe, 
dat weliswaar wat klassieker 
is, maar daarom ook zeer 
geschikt voor elke gelegenheid. 
De broeken van het merk Gerke 
munten uit in pasvorm en zijn 
daarom zeer populair. Het merk 
Frank Walderade heeft elegante 
vesten en truitjes die passen in 
het modebeeld. De tijdloze mode 
zal elke generatie aanspreken. 
Speciaal voor de jongere dames 
is er het merk Dolce Vita, met 
trendy en sportieve items. 
Nieuw bij Cartouche is het merk 
Cappuccino met mooie gebreide 
truien en vesten

IJmuiden - Bij Van Delden Mode 
aan Plein 1945, sinds 1978 een 
begrip in IJmuiden en omstre-
ken, is de nieuwe collectie voor 
het komende herfst- en winter-
seizoen gearriveerd. Alle reden 
dus om niet te lang te wachten 
met een gang naar deze he-
renmodezaak waar jong en 
oud voor een moderne of meer 
klassieke outfi t terecht kunnen.

Eigenaar Pieter Geraedts vertelt 
dat het komende seizoen de col-
berts, met contrasten zoals stik-
sels en elleboogstukken, weer 
volop in de aandacht komen te 
staan. ,,Onder andere van het 
bekende merk Cavallaro heb 
ik een mooie collectie, die zich 
makkelijk laat combineren met 
een mooie spijkerbroek of met 
een geklede pantalon van Pier-
re Cardin of B.Meyer’’, zegt hij.
Hij vervolgt: ,, En zo’n combi-
natie moet je dan afmaken 
met goede accessoires zo-
als een mooie, zijden das, 
een leren riem en schoenen’’.
Maar ook vesten, met knopen of 
met een rits, staan weer volop 

in de belangstelling en ook de 
langere, parka-achtige jassen 
zullen deze winter, volgens hem, 
het modebeeld gaan bepalen.

Om een nieuwe aanschaf bij 
Van Delden Mode nog aantrek-
kelijker te maken gaat vanaf 
heden een speciale actie van 
start. Bij besteding van een be-
drag vanaf 175 euro worden er 

de komende periode twee heel 
speciale fi etsen, zogenaamde 
urban-bikes, verloot. Deze fi et-
sen zijn al te bewonderen in 
de etalage en Pieter zal bij een 
bezoek aan de winkel graag de 
voorwaarden nader toelichten.
Afgezien van deze speciale actie 
blijft natuurlijk de bekende, gra-
tis, kleermakersservice en be-
zorgservice van kracht.

Met Van Delden Mode richting winter

Get the Style met 
Jacky Hart Mode

Velserbroek – Wie bij Salon Yvon 
naar binnen stapt komt na be-
handeling weer stralend naar 
buiten. En of dat nu komt door 
de permanente make-up of de 
spray tanning, het lijkt een com-
plete metamorfose.
Het gastenboek op de website 
van Salon Yvon staat vol blije 
berichtjes van mensen die door 
Yvon zijn geholpen. Daaruit blijkt 
al wat er allemaal mogelijk is 
bij Salon Yvon. Met permanente 
make-up kun je de lipcontou-
ren, ooglijn of wenkbrauwen 
laten doen. Speciaal voor de 
wenkbrauwen is er een nieuwe 
techniek: hairstroke, waardoor 
de wenkbrauwen een heel na-
tuurlijke uitstraling krijgen. Per-
manente make-up lijkt op tatoe-
eren, de kleurstof wordt met een 
naaldje in de huid aangebracht, 
het resultaat blijft zeker drie tot 
vijf jaar. Een perfecte oplossing 
voor mensen met geen of dunne 
wenkbrauwen, of mensen die 
hun ogen of mond willen accen-
tueren. Dat kun je trouwens ook 

doen met de wimperextensions 
die bij Salon Yvon verkrijgbaar 
zijn. Deze zijn in veel soorten en 
kleuren verkrijgbaar en blijven 
ongeveer drie weken keurig op 
hun plaats zitten.
Yvon heeft nog iets nieuws in 
huis, spray tanning. Een echt 
gezond bruin kleurtje kan tegen-
woordig alleen nog via spray 
tanning, uit de spuitbus dus. 
DHA tanningvloeistof is op ba-
sis van natuurlijke stoffen en is 
dus een veilig alternatief voor de 
zonnebank. Misschien vraagt u 
zich wel eens of hoe iemand na 
een Nederlandse zomer zo mooi 
bruin kan zijn. Dat kan door een 
bezoekje aan Salon Yvon. Met 
spraytan kan het hele lichaam 
worden behandeld. De kleur kan 
worden aangepast aan de eigen 
huidtint. Er is sinds kort ook een 
sneldrogende spray. Een tanning 
blijft 5 tot 8 dagen op de huid 
en vervaagt langzaam. Bij Salon 
Yvon is de zesde behandeling, 
via een strippenkaart, gratis, ook 
voor wie met zijn tweetjes komt. 

Niet gek dus dat steeds meer 
mensen samen komen ‘tannen’, 
want zo kun je voor een feestje 
een leuk kleurtje opdoen. En bij 
Salon Yvon zijn er zelfs spray tan-
ning party’s.
Kijk voor meer informatie op 
www.salon-yvon.nl of bel voor 
een afspraak 06-18256062. 
Adres: Langemaad 60, Velser-
broek.

Salon Yvon geeft mensen weer uitstraling

IJmuiden - Refl ex4you is de 
wellnesspraktijk van Francisca 
Strating-Beukema, waar men 
heerlijke behandelingen kan on-
dergaan. Zoals de Hot&Cold Sto-
ne gezichtsmassage, de ultieme 
ontspanning begint immers bij 
het gezicht. 
Het ontvangen van een Hot&Cold 
Stone gezichtsmassage is een 
waardevolle diepwerkende en 
ontspannende massage die een 
ieder verandert op fysiek, emoti-
oneel en spiritueel niveau. Ont-
spanning is heel kostbaar gewor-
den in ons hectische bestaan en 

een massage, in welke vorm dan 
ook, is soms het enige rustpunt. 
Na een Hot&Cold Stone gezichts-
massage komt u er pas achter 
hoeveel spanning gezichtsspie-
ren vasthouden. De behandeling 
is niet alleen ontspannend maar 
ook absoluut noodzakelijk om 
de huid in een goede conditie te 
krijgen en te houden. Het zorgt 
voor een goede doorbloeding en 
spankracht van de huid, stimu-
leert de celstofwisseling en zorgt 
voor een snelle afvoer van afval-
stoffen. Na een aantal behande-
lingen ondervindt men dat het 

zelfs werkt als een natuurlijke en 
verjongende facelift. Wedden dat 
u volledig gaat ontspannen..
Francisca biedt ook lichaams- en 
schoonheidsbehandelingen, re-
fl exologie en reikibehandelingen 
als Reiki-master.

Voor iedere nieuwe klant ligt een 
presentje klaar, wees welkom en 
tot ziens in de praktijk. Refl ex4you 
Praktijk voor Wellness, Kruis-
berglaan 4 in IJmuiden. Contact 
0255-523425, 06-15854591 of 
info@refl ex4you.nl Zie ook re-
fl ex4you.nl

Refl ex4you Praktijk voor Wellnes

Sterke merken bij Cartouche
Met het najaar in het vizier is 
de mode gericht op warme 
kleding. Er zijn dan ook volop 
jacks en mantels verkrijgbaar 
bij Cartouche, natuurlijk van de 
verschillende merken en naar 
ieders smaak. 
Cartouche is gevestigd aan Plein 
1945 nummer 48 in IJmuiden.



Najaarsmode

Beverwijk – Bij Brouwer Naaima-
chine & Hobbycentrum stappen cre-
atieve en moderne mensen graag 
naar binnen want de keuze aan 
hobbyartikelen is enorm.

Zelf mode maken is een trend die 
weer in opkomst is, getuige het aan-
tal nieuwe tijdschriften en boeken. 
Mode beperkt zich niet alleen tot 
kleding, ook woonaccessoires zijn 
onderhevig aan mode. Die maak 
je bijvoorbeeld met het populaire 
Zpagetti van Hoooked. Het is een 
heel nieuw, materiaal, gemaakt 
van restanten van stoffen, waarmee 
men kan haken en breien op pen-
nen 12. Er is een enorme variatie in 
trendy uni kleuren en bonte stoffen. 
Je kunt er van alles mee maken, zo-
als tassen, kussens, lampenkappen 
en andere woonaccessoires. Er lig-
gen inspiratieboekjes in de winkel. 
Of kies een van de gratis patronen 
die je krijgt bij aankoop van een bol 
Zpagetti. Ook voor het fi jnere werk 
moet je bij Brouwer zijn. Breiwol in 
moderne kleuren, handwerkpakket-
ten van bekende merken, DMC bor-
duurzijde en Madeira borduurgaren 
is er in een goed assortiment. En wie 
graag zelf sieraden maakt, kan ook 
kiezen uit een ruim aanbod. Voor 

mensen die zelf mode maken zijn 
alle fournituren als knoopjes, band 
en vlieseline hier te vinden.

Naaimachines en lockmachines 
vormen de basis van Brouwer Naai-
machine & Hobbycentrum. Brouwer 
is offi cieel dealer van Pfaff, Janome, 
Singer en Brother. Het zijn vier kwali-
teitsmerken met machines voor elke 
beurs en elk soort gebruiker. Pfaff 
heeft bijvoorbeeld een bijzonder bo-
ventransport, waarmee men zowel 
leer als heel gladde, dunne stoffen 
moeiteloos kan verwerken. En Ja-
nome maakt zulke goede machines 
dat zij een garantie van vijf jaar dur-
ven bieden. 

Eigen werkplaats
Brouwer Naaimachine & Hobby-
centrum heeft ook een werkplaats 
voor naai- en lockmachines. En met 
43 jaar ervaring op dit gebied, is er 
geen klus die zij niet aankunnen, of 
geen onderdeel dat zij niet kennen. 
Brouwer Naaimachine & Hobbycen-
trum is zes dagen in de week ge-
opend en op donderdagavond.Het 
adres is Begijnenstraat 17-19, Bever-
wijk, telefoonnummer 0251-223669 
of kijk eens bij de webwinkel op 
www.brouwernaaimachines.nl.

IJmuiden - Wie binnen stapt bij 
DNM ziet meteen dat er alweer 
veel modellen van de najaarscol-
lectie hangen. En deze warme 
mode straalt je tegemoet.
Er is veel kleding in basiskleu-
ren als grijs,donkerblauw, ecru 
en bruin. Deze kleuren combi-
neren goed met de fellere kleu-
ren: rood, kobaltblauw of groen, 
maar ook met de bloem- en ruit-
motieven die nu zo in zijn. Voor 
de dames zijn er veel jurken, tu-
nieken en shirts, te combineren 
met een stoere jeans, waar ook 
een blazer goed bij past. Ook 
dit seizoen zie je weer de chino 
pantalon. Lekker sportief staat 
hij prachtig met een spijkerjasje, 
blazer of een grof gebreid vest. Er 
zijn shirts, vesten en blazers met 
leuke accenten zoals contrasten 
in kraag en op de elleboog. Het-
zelfde geldt voor de mannen dit 
najaar. Veel truien en vesten van 
mooie breisels met daaronder 
veel variatie in jeans en sportieve 
non-denim modellen zoals een 

Brouwer Naaimachine 
& Hobbycentrum

Warme najaars-  en winter-
mode staat klaar bij DNM

chino. Bij DNM is er weer genoeg 
keuze in jeans van de merken : 
Lee, LTB, Tom Tailor, Esprit en Ja-
pan Rags. Dit najaar zijn er twee 
nieuwe merken bij gekomen, 
namelijk Mavi en Pepe Jeans, 
die een mooie aanvulling op de 
bestaande collectie vormen. En 
voor degene die het nog niet 

wist: de broek wordt terwijl u 
wacht gratis op maat gemaakt. 
Doordat de verschillende merken 
maandcollecties hebben is er 
steeds variatie in de modellen, 
iets waardoor het interessant is 
regelmatig binnen te stappen 
bij DNM aan Lange Nieuwstraat 
501a in IJmuiden.

Santpoort-Noord - Voor ieder wat 
wils in deze gezellige winkel aan 
de Hagelingerweg. Voor de da-
mes is de collectie van YaYa bin-
nen, met fi jne en grove stoffen, 
mooie kleuren zoals zand, camel, 
taupe en grijs en lekker zittende 
vesten, gilets en colberts voor de 
herfstdagen op een stoere broek, 
jeans of rok. Fijne basics om in de 
garderobekast te hebben. Voor de 
tieners, zowel jongens als meisjes 
een stoere lijn van Outfi tters Na-
tion. Leuke shirts, vesten, colberts 
op stoere jeans en broeken, zowel 
skinny als de regular fi t, en natuur-
lijk de boyfriend-jeans. Grappig 
detail: de jeans worden geleverd 
met een schuurpapiertje, zodat 
je zelf je vintagelook kunt bepa-
len. Voor de kids van 3 tot 9 jaar 
een heel leuke mix van de merken 
Name it, Jubel, Sturdy, Knot so Bad 
en Noppies. Stoer, lief, hip, outfi ts 
voor op school, lekker buiten spe-
len of een feestje, voor elke gele-
genheid kun je in deze winkel wat 

vinden. Ook voor pyjama’s, onder-
goed, maillots en dergelijke we-
ten de klanten de winkel goed te 
vinden. Ook in kinderjassen is de 
keuze groot, van elk merk zijn er 
diverse modellen en kleuren, van 
maat 74 tot en met 176. Ben je op 
zoek naar een leuk kraamcadeau-
tje of ben je zelf in blijde verwach-
ting? Bij Seven Days Fashion vind 
je een geweldige collectie vanaf 
maat 50 tot en met 86 voor de 
allerkleinsten. Ook hierin diverse 
mixen van Name it, Feetje, Nop-
pies en Beebies. Stoer, lief of prak-
tisch? Ze hebben het allemaal.

Al 12 jaar is Seven Days Fashion 
een van de weinige kinderkleding-
zaken in Velsen en omstreken, 
dus het is zeker de moeite waard 
om een kijkje te nemen. En wie 
weet zie je voor jezelf ook nog wat 
leuks, want ook de damescollectie 
is zeker de moeite waard. Adres: 
Hagelingerweg 41, Santpoort-
Noord. 

Seven Days Fashion is heel 
divers voor dames en kinderen

Beverwijk - Van der Veen’s Hout-
handel aan de Kees Delfsweg is 
sinds 1931 het vertrouwde adres 
voor alle hout. Er worden ook 
prachtige schuifwandkasten ver-
kocht, waarin alle kleding, schoe-
nen en andere modespulletjes 
keurig kunnen worden opgebor-
gen. Het mooie van schuifdeuren 
is dat je niet veel ruimte nodig 
hebt. De deuren hoeven immers 
niet de ruimte in om geopend te 
worden. 

Het systeem is al tientallen jaren 
bekend, maar er is in die tijd heel 
veel verbeterd aan deze ruimte-
besparende oplossing. Vroeger 
hingen schuifdeuren aan het pla-
fond. Pieter van der Veen: ,,Voor 
die tijd was dat goed, maar tegen-
woordig zijn de deuren bodem-
rollend op de grond. Het werkt 
mooier met wielen. Bovendien zijn 

er meer toepassingen mogelijk 
met spiegel- of glasdeuren. Dat 
zou met het hangende systeem te 
zwaar zijn’’. 
Van der Veen’s Houthandel voert 
het kwaliteitsmerk Stanley, ook 
bekend van het gereedschap. 
Stanley wordt in veel landen, 
waaronder de Verenigde Staten 
en Canada, op grote schaal toe-
gepast. Het is in dit segment kwa-
litatief het beste merk. Natuurlijk 
blijft het altijd een uitgave, maar 
dan heb je ook wat. Er zijn zeer 
zelden problemen met de produc-
ten van Stanley.
Schuifdeuren kunnen vele sferen 
benadrukken. De Stanley stijldeu-
ren onderscheiden zich door een 
grote keus aan kleuren. De stijl-
deuren zijn ook prima te combine-
ren met binnendeuren. De deur-
omlijsting kan bijpassend worden 
gekozen. Het is echt maatwerk. 

De klant meet alles thuis op en 
kan bij Van der Veen’s Houthan-
del de vele mogelijkheden komen 
bekijken. Door stalen ontstaat er 
een goed overzicht van de collec-
tie. Van der Veen bestelt het online 
en dat betekent dat de levertijd 
slechts drie weken is. De deuren 
en rails worden op maat geleverd. 
De klant hoeft het alleen uit te pak-
ken en te plaatsen. Een klusje dat 
eenvoudig zelf uit te voeren is. Het 
kiezen van schuifdeuren blijft een 
kwestie van smaak. Pieter van der 
Veen: ,,Soms vragen mensen mij 
om advies. Ik wijs ze op de vele 
mogelijkheden. Mensen hebben 
er vaak een beeld bij van hoe ze 
een systeem bedoelen. Het blijft 
smaakafhankelijk, maar soms 
kan een simpel wit met aluminium 
de beste keuze voor iemand zijn. 
Wij hebben een lange ervaring 
met het systeem van Stanley. Het 
is ons enige modische product’’. 

Ook aannemers weten de weg 
naar de Stanley-schuifdeuren van 
Van der Veen te vinden.  ,,Vooral 
in nieuwbouw wordt soms weinig 
rekening gehouden met kastruim-
te, of een kast zit op een onlogi-
sche plek. Een schuifdeurkast is 
dan een ideale oplossing’’, aldus 
Pieter van der Veen. 

Van der Veen’s Houthandel is ge-
vestigd aan de Kees Delfsweg 4 in 
Beverwijk, het telefoonnummer is 
0251-223862.

Van der Veen’s Houthandel

Stanley schuifdeurkast is 
ideale ruimtewinnner
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Zaterdag 10 september 2011, drie uur ’s middags: wethouder Annette Baer-
veldt van de gemeente Velsen lost het startschot voor de 21ste Pierloop.  
(foto: Reinder Weidijk)

Uitspraak Hoge Raad geldt direct

ID-kaart voortaan gratis
Een Nederlandse identiteits-
kaart moet gratis zijn als hij 
wordt gebruikt om te voldoen 
aan de legitimatieplicht van 
mensen die 14 jaar zijn of ou-
der – dit oordeel heeft de Ho-
ge Raad op 9 september uitge-
sproken. Gemeenten mogen 
er geen administratiekosten 
meer voor rekenen (leges). 

De uitspraak van de Hoge Raad 
is per direct van kracht. Dit bete-
kent dat u aan de balie van Burger-
zaken geen administratiekosten 
meer hoeft te betalen voor een Ne-
derlandse identiteitskaart als hij 
wordt gebruikt voor legitimatie 
van mensen van 14 jaar en ouder.

Wie in de zes weken vóór de uit-
spraak, op of na 29 juli, al zo’n 
identiteitskaart heeft aange-

vraagd kan bezwaar maken tegen 
de betaalde kosten. De gemeente 
Velsen stuurt al deze aanvragers 
in de week van 12 september een 
brief waarmee zij bezwaar kun-
nen maken. Wie daar gebruik van 
maakt, krijgt de kosten terugbe-
taald.

Met ingang van 9 september 2011 
geldt dat de gemeente alleen nog 
administratiekosten berekent 
voor een identiteitskaart als reis-
document voor mensen die jonger 
zijn dan 14; voor hen geldt name-
lijk geen legitimatieplicht.

Wie een nieuwe identiteitskaart 
wil aanvragen, moet daarvoor een 
afspraak maken met Burgerza-
ken via telefoonnummer 140255 
(nieuw nummer) of 0255-567200 
(oude nummer).

Donderdag 6 oktober in Velsen-Noord

Wijkeroogplantsoen 
wordt feestelijk geopend
Op donderdag 6 oktober wordt 
het Wijkeroogplantsoen in Vel-
sen-Noord feestelijk geopend. 
Wethouder Wim Westerman 
gaat dat samen met leerlingen 
van De Triangel doen. 

In 2009 begonnen de werkzaamhe-
den aan het plantsoen al – de groen-
strook ten westen van de A22 in Vel-
sen-Noord. De aanleg van het plant-
soen liep vertraging op, onder ande-
re omdat er leidingen in het gebied 
lagen waarvan de eigenaar niet be-
kend was. Maar nu is het werk klaar 
en wordt het tijd voor een feestelijke 
opening. 

Wim Westerman, wethouder Groen 
en landschapsbeleid van de gemeen-
te Velsen, zal samen met leerlingen 
van Ontmoetingsschool De Triangel 
het plantsoen op bijzondere wijze in 
gebruik nemen.

Het park is vooral bedoeld voor in-
woners van Velsen-Noord. Zij wor-
den dan ook van harte uitgenodigd 
om bij de opening aanwezig te zijn. 
Het Wijkeroogplantsoen, dat grenst 
aan het Wijkeroogpark aan de oost-
zijde van de snelweg, is onderdeel 
van De Groene IJmond. Meer infor-
matie hierover elders in deze Infopa-
gina en op www.groeneijmond.nl

Ladies Night afgelast
De geplande Ladies Night in zwem-
bad De Heerenduinen in IJmuiden 

is afgelast. Er zijn niet genoeg aan-
meldingen binnengekomen. 

Vijf jaar JeugdSportPas
In Velsen wordt al vijf jaar de 
brochure over de JeugdSport-
Pas uitgereikt. Dit jaar kwam 
wethouder Annette Baerveldt 
de brochure brengen in groep 4 
van Basisschool De Zandloper in 
IJmuiden. Op 15 september is de 
JeugdSportPas-dag. 

Sinds 2007 worden er in Velsen elk 
jaar duizenden brochures over de 
JeugdSportPas uitgedeeld aan kin-
deren van groep 4 tot en met 8 van 
de basisscholen. Er staat een enorm 
aanbod aan sportlessen in. Beken-
de zoals atletiek en paardrijden, en 

nieuwe zoals zumba en golfsurfen. 
Voor een bedrag tussen de 6 en 13 
euro krijgen ze vier kennismakings-
lessen van een uur. Op 15 september 
is de jaarlijkse JeugdSportPasdag  in 
sporthal IJmuiden-Oost en het er-
naast gelegen sportveld. 

Meer informatie over de pas bij co-
ordinator Jacintha Knijn, 023-
5260302 of via jknijn@sportsup-
port. Informatie over cursussen 
of inschrijving via telefoonnum-
mer 023-5251630 of via jspvelsen@
sportsupport.nl. (foto: Reinder Wei-
dijk)

 

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 17 september: Nationaal Kitebuggy Kampioenschap 2011
• Zondag 18 september: Vrijwilligersontbijt IJmuiden

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Evenementen 2012 voor 
15 oktober aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland. Voor 
goede coördinatie en voldoende 
inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil 
de gemeente daar op tijd een over-
zicht van hebben: een evenemen-
tenkalender. Evenementen die 
in 2012 gaan plaatsvinden moe-
ten vóór 15 oktober worden aan-
gemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen 
Actueel staat hoe u dat kunt doen; 
daar is ook het aanmeldingsfor-
mulier te downloaden. Dit kunt u 
mailen naar evenementen@vel-
sen.nl.

Wie geen internet heeft, kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeen-
te Velsen via telefoonnummer 
140255.

Defensie oefent op sluizen
Van 19 september tot en met 5 
oktober 2011 gaat de Koninklij-
ke Landmacht oefenen op het 
sluizencomplex in IJmuiden. 
De opbouw begint de 19e, de oe-
fening zelf begint een week la-
ter.  

In IJmuiden wordt een logistieke 
eenheid van ongeveer 125 man ge-
legerd, die tijdens de oefening 24 
uur per dag, 7 dagen per week ope-
rationeel is. Er zijn ca. 15 vrachtau-

to’s op het terrein en een aantal zo-
genaamde verreikers. De centra-
le locatie bevindt zich op de Noor-
dersluis, die alleen vanaf de noord-
zijde wordt benaderd.

De oefening in IJmuiden, die uit di-
verse trainingscenario’s bestaat, is 
onderdeel van een grotere lande-
lijke oefening, genaamd Falcon Au-
tumn, waar enkele duizenden mili-
tairen aan meedoen. Meer informa-
tie op www.defensie.nl.

Genieweg en Oostbroekerweg

Werk in Spaarnwoude
Eind september worden (delen van) 
wegen in Spaarnwoude geasfalteerd. 
Het gaat om de: 

• Genieweg, Velsen-Zuid, gedeelte-
lijk vanaf kruising Oostbroeker-
weg – van 15 september tot en met 
17 september

 
• Oostbroekerweg, Velsen-Zuid, ge-

deeltelijk ter hoogte van Spaarn-
woude Resort – van 26 september 
tot en met 4 oktober 

Spaarnwoude Resort in Velsen-Zuid 
is bereikbaar via de Oostbroekerweg 
– via de oostkant naar de Genieweg 
of via de westkant naar de Laaglan-
dersluisweg.

Het Recreatieschap Spaarnwoude 
doet er alles aan om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken.

Weersomstandigheden kunnen voor 
vertraging van de werkzaamheden 
zorgen.

Zaterdag 8 oktober Open Dag

Kom naar de Groene IJmond
Op zaterdag 8 oktober houdt De 
Groene IJmond open dag. Tus-
sen 12.00 en 16.00 uur zijn er 
allerlei sportieve en educatie-
ve dingen te doen in het groene 
gebied tussen Velsen-Noord en 
Heemskerk.  

Het gebied De Groene IJmond loopt 
van de Lunettenzone in Heemskerk, 
via de Beverwijkse parken De Dui-
nen, Nieuw Westerhout, Vondel-
kwartier en Scheybeeck tot en met 
het Wijkeroogplantsoen in Velsen-
Noord. Het gebied is grondig opge-
knapt en toegankelijk gemaakt met 
nieuwe fiets- en wandelpaden. In-
woners hebben nu een groenge-
bied van formaat met allerlei re-
creatiemogelijkheden om de hoek.  
Reden voor een feest. Onder het 
motto ‘Beleef de natuur dichtbij’ is 
iedereen van harte uitgenodigd op 
de open dag.

Bezoekers die met het gebied ko-
men kennismaken kunnen nieu-
we plekken ontdekken of meedoen 
aan allerlei activiteiten voor jong 
en oud. Alle verenigingen in het ge-
bied houden een open dag en er zijn 
verschillende sportieve- en edu-
catieve dingen te doen. Bezoek bij-
voorbeeld de bijenvereniging, zie 
een valkenier in actie, klim in de 
aquabubble, doe een survival, leer 
boogschieten of volg een excursie 
met een gids van het Natuur-, Mi-
lieu- en Educatiecentrum of van 
Landschap Noord-Holland. Het 
programma staat op www.groene-
ijmond.nl

De dag wordt mogelijk gemaakt 
door de Provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. Zij hebben 
er gezamenlijk voor gezorgd dat de 
Groene IJmond er is gekomen.

Het Convenant Betaald Voetbal wordt ondertekend, vrijdag 9 september in 
het Tata Steel Stadion. Op de foto van links naar rechts: Officier van Justitie 
L.B. Haneveld, burgemeester van Velsen F.W.Weerwind, de algemeen direc-
teur van Telstar P. de Waard en plaatsvervangend korpschef van Politie Ken-
nemerland mevrouw E.W.H. Rutten-Teuben. (foto: Friso Huizinga)

Fotowedstrijd Dance en Dutch Valley

Winnaars verwenweekend
Bart Kuijer uit Haarlem en Nao-
mi Vodegel uit Den Haag hebben 
de hoofdprijs gewonnen dank-
zij hun foto op het ministrand 
van IJmuiden aan Zee. Bart Kuij-
er heeft de prijs uit handen van 
Maarten van Nigtevegt, general 
manager van Holiday Inn IJmui-
den Seaport Beach, in ontvangst 
genomen.

Bezoekers van Dance Valley en Dut-
ch Valley op 7 respectievelijk 11 au-
gustus konden op de foto op het mi-
nistrand van IJmuiden aan Zee. In 
een ‘fotobord’ konden ze zich in de 
huid van een golfsurfer of badgast la-
ten vereeuwigen. Wie daarna zijn fo-
to op de toeristische website bekeek, 
maakte kans op een weekend ‘Ont-

dek IJmuiden aan Zee’. De prijs be-
staat uit twee overnachtingen bij het 
Holiday Inn, een lunch bij strandpa-
viljoen Zuidpier, een diner bij restau-
rant IJmuiden aan Zee en een com-
bi-cursus blokarten/powerkiten bij 
Kiteparadise ’t Coraaltje. Daarnaast 
wonnen vijf bezoekers een tweede 
prijs: twee vrijkaarten voor een be-
zoek aan het Forteiland.

Het ministrand IJmuiden aan Zee 
stond voor de derde keer op het eve-
nemententerrein. Zo laat Velsen 
zien dat er in de gemeente heel veel 
te doen is, bijvoorbeeld op het brede 
strand van IJmuiden aan Zee. De fo-
to’s zijn nog te zien op www.toerisme-
velsen.nl onder Dance Valley en Dut-
ch Valley. (foto: Gemeente Velsen)



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl15 september 2011

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en 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 zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openba-
re 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, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

Belastingen/Invordering

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

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

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

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

Sociale Zaken

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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Aanmelding evenementen 2012   

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 
2012 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

Raadsplein 22 september 2011

Donderdag 22 september 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang 
voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 20.30 uur Stad van de Wind

Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 20.30 uur Oprichten 4 woningen aan de 
 Kweekerslaan, Santpoort-Noord

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 20.30 uur Afzien van dividenduitkering 
 Zeehaven

Inspreken tijdens de carrousel:

Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 3.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
21 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. 0255 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Raadsvergadering - aanvang 21.00 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners*
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 14 juli 2011
 - besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2011
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Toelating van een raadslid (vacature VVD) en  

 afl eggen eed of belofte 

 PAUZE (van circa 21.45-22.00 uur)

 Bespreekstuk 

6 Zienswijze raad op de herontwikkeling van 
 het Fort benoorden Spaarndam en het 
 bijbehorende munitiebos
 Besluitvorming

7 Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
 peuterspeelzalen Velsen
8 Projectopdracht nieuwbouw sporthal Zeewijk - 
 Nieuw Helmduin
9 Wijziging Reglement John van Dijkfonds
10 Wijziging gemeenschappelijke regeling 
 Milieudienst IJmond
11 Toewijzing zendtijd lokale publieke omroep
12 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 
 begroting 2012 en jaarrekening 2010
13 Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond 
 Zaanstreek begroting 2012 en rekening 2010
14 Uitgangspuntennotitie Millenniumgemeente 
 Velsen
15 Verklaring van geen bedenkingen voor oprichting 
 van twee kunstobjecten bij entrees apparte-
 mentengebouwen Burg. Weertsplantsoen 
 nrs.49-141 en 153-213, Santpoort-Noord
16 Toelating van raadsleden (vacatures PvdA) en 
 afl eggen eed of belofte
 Sluiting

* Agendapunt 2: raadsvergadering – ‘actualiteiten-

uurtje’

19.30 – 20.00 uur - inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven 
aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aan-
dacht van de raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255-567 502) of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat 
kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, – dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd.

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de 
agenda en onderliggende stukken bekijken via de 
website www.velsen.nl 

Tevens treft u op de website en bij de receptie evenals 
de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, een 
nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook 
thuis ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor 

aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

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

w11.000576 L. Zocherplantsoen 15, Velserbroek
 het plaatsen van een berging en 
 erfafscheiding (06/09/2011)
w11.000577 Hoek en Vaarthof 36 Santpoort-Zuid
 het kappen van een eik (7/09/2011)
w11.000581 Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (08/09/2011)
w11.000580 Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
 het vervangen van een erker 
 (08/09/2011)
w11.000579 Briniostraat 16, IJmuiden
 uitbreiding schoolgebouw met 
 10 lokalen en algemene functies 
 (08/09/2011) 
w11.000578 Roos en Beeklaan 37A Santpoort-Noord
 het kappen van een eikenboom 
 (08/09/2011)
w11.000584 Hofgeesterweg 28 Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
 (09/09/2011)
w11.000583 Marktplein 7 IJmuiden
 het verwijderen en afvoeren van 
 asbest (09/09/2011)
w11.000582 Kennemerlaan 226 IJmuiden
 het plaatsen van een dakkapel aan de 
 achtergevel (09/09/2011)
w11.000586 Krommeweid 16 Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
 (12/09/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
– uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
vergunning te verlenen voor ondergenoemde 
activiteiten. 

W11.000458 Vlietweg 20   Santpoort-Noord
 het in gebruiknemen of gebruiken 
 van een bouwwerk met het oog op de 
 brandveiligheid
W11.000533 Rijksweg 166  Velsen -Zuid
 het in gebruiknemen of gebruiken 
 van een bouwwerk met het oog op de 
 brandveiligheid
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De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunningen 
liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering: van 16 september tot
 28 oktober 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen 
of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, 
het ontwerp-besluit waarop de zienswijzen betrekking
heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de)onderstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

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

w11.000448 Geleenstraat 19 IJmuiden
 het plaatsen van een erfafscheiding 
 en het kappen van een boom 
 (07/09/2011)
w11.000456 Boelenstraat 1 IJmuiden
 het plaatsen van een erfafscheiding 
 (08/09/2011)
w11.000485 Kruidbergerweg 54  Santpoort-Noord 
 uitbreiding woonhuis (07/09/2011)
w11.000525 Kanaalstraat 65 IJmuiden
 het wijzigen van de voorgevel 
 (08/09/2011)
w11.000528 De Zeiler 64 Velserbroek
 uitbreiding woonhuis aan voorzijde 
 met een berging (08/09/2011)

w11.000573 Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis 
 het verwijderen van diverse asbest-
 houdende materialen (07/09/2011)
w11.000575 Seinpostweg 19 IJmuiden
 het vervangen van de gevelbekleding 
 (07/09/2011)

Evenementen

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

i11.001963 op het strand IJmuiden aan Zee, 
 nabij paviljoen Beach Inn, de Decibel 
 Beachtour, op 17 september 2011 
 (05/09/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV  een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:
i11.008990 ID-tv bij Pontplein in IJmuiden 
 tussen 19.00 tot 00.00, fi lm foto- 
 opnamen, 21 september 2011
 (09-09-2011)

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

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