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Burgemeester stemt
Driehuis - De burgemeester gaf
woensdagochtend in Huis ter
Hagen het goede voorbeeld door
zijn stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uit te brengen.
Bij het ter perse gaan van deze
krant waren de landelijke uitslagen nog niet bekend. Maar dinsdag hebben leerlingen van het
Ichthus Lyceum en Felisenum
Gymnasium meegedaan aan de
scholierenverkiezingen. Of deze
uitslagen een goed beeld van de
werkelijke uitslagen geven, kunt
u nu zelf bepalen. Bij het Ichthus
Lyceum werd de PvdA de grote
winnaar, met 24,6 procent van de
stemmen. VVD volgde met 19,8
procent en PVV met 17,6 procent.
Bij het Felisenum Gymnasium

Prijsuitreiking
Rabo Kids Quiz

Zie artikel elders in deze uitgave.

waren de drie grootste partijen:
PvdA 25,84 procent, VVD 19,66

procent, D66 13,76 procent. (Karin Dekkers)

Douche voor Pierlopers
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

zie onze advertentie

Acht gewonden bij
explosie NUON-centrale
IJmuiden - Voor de ruim 1100
deelnemers aan de Pierloop was
het zaterdag erg warm. De verkoelende douche in de Marconistraat was dan ook bijzonder
welkom dit jaar. Niet alleen in de
Marconistraat, maar ook in andere straten in IJmuiden werden
de lopers enthousiast aangemoedigd. Bij de finish op de Lange Nieuwstraat en op Plein 1945
was het beredruk.
Om half drie krioelde het op Plein
1945 van de kinderen. Sommige
kinderen deden mee in een shirt
van school. Anderen liepen individueel of met een ouder mee.
Voor Daan Hensen (7) was het
de eerste keer dat hij meedeed.
Samen met zijn vriend Danny
van 8 jaar. Hij werd door zijn familie verwend met wat lekkers.

,,Volgend jaar doe ik niet mee,’’
zegt hij echter overtuigd. ,,Ik heb
zere voeten.’’ Gijs Verhees (6)
van de Bosbeekschool liep al
voor de tweede keer mee, met
zijn moeder. Het was een warme
vermoeiende dag voor Gijs, want
hij had ‘s morgens al gevoetbald,
maar liep toch de 3 km van de
Pierloop geheel uit.
Ondertussen was het ook druk
bij de start op het Tiberiusplein.
Daar verzamelden individuele lopers zich, maar ook veel bedrijfsteams. Zoals het team van het
Maritiem College, met oud-directeur Ruud Porck. Zij liepen al
voor de tiende keer mee en werden derde. Bij de 15 km loop is
Eddy Wagner uit IJmuiden de
beste Velsenaar, hij eindigde als
vierde. Beste vrouw uit Velsen is

Karin van Tol-Porck, zij eindigde
als 49ste. Bij de jeugd werd Justin Balm eerste. Beste scholenteam is de Ark uit Velserbroek.
Bij de bedrijvenloop eindigde Tata Steel 1 als eerste.
Ondanks de warmte verliep de
loop goed. Wel is een extra waterpost ingezet. Toch zakte vlak
voor de finish een van de lopers
in elkaar. De man is gelukkig
weer snel hersteld. (Karin Dekkers)

ZATERDAG 13 OKTOBER
THALIA THEATER IJMUIDEN
TICKETS EN INFO:
WWW.IN2DISCO.NL

velsen-Noord - Bij een reeks
explosies in een hoogspanningsinstallatie van de NUoN-centrale
in
velsenNoord zijn woensdagochtend acht mensen gewond
geraakt. Dat heeft de veiligheidsregio Kennemerland
gemeld. Drie van hen zijn
overgebracht naar het ziekenhuis.
Rond 08.40 uur waren in de
buurt van de energiecentrale
aan de Hoflaan luide knallen te
horen. Ook was zwarte rook te
zien. Ooggetuigen meldden dat
direct na de eerste exploisie het
alarm afging op het terrein. Verschillende hulpdiensten spoedden zich naar Velsen-Noord,
waaronder het traumateam uit
Amsterdam. Het incident werd
opgeschaald naar middelbrand
en calamateitenniveau Grip 1.
De oorzaak van de explosie is

nog niet bekend. Mogelijk gaat
het om een technisch mankement. De centrale was tijdens
het incident niet in bedrijf. De
NUON-centrale staat aan de
rand van het terrein van Tata
Steel. (foto: Michel van Bergen)
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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: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Bibliotheek en Rabobank

Werken aan educatieve
projecten voor jongeren
IJmuiden - ,,De bibliotheek van
de toekomst is veel meer dan een
uitleencentrale’’, zegt Martijn Mewe, directeur van Bibliotheek Velsen. ,,Het wordt een warenhuis van
de geest waar je terecht kunt voor
kennis en informatie. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij Kennisrijk
Werken in Velsen, het deelproject
uit de Visie op Velsen 2025, waar
tal van organisaties op dit moment
aan werken. Ik zie de Bibliotheek
heel duidelijk als een knooppunt
van verhalen waar je kennis kunt
vergaren en waar culturen elkaar
ontmoeten.’’
,,De verzelfstandiging in januari
2013 dwingt ons tot cultureel ondernemerschap’, stelt Mewe. We
gaan nadrukkelijk de samenwerking met andere culturele instellingen, zoals Stadsschouwburg
Velsen. We zijn daarnaast op zoek
naar partners en sponsoren. Hieruit is de samenwerking met Rabobank Velsen en Omstreken ontstaan.”
Van de Velsenaren tussen 0 en 18
jaar is ruim tweederde lid van de
bibliotheek. Daardoor is het een
interessante partner voor de Rabobank. ,,Wij gebruiken het netwerk van de bibliotheek om jongeren voorlichting te geven over
verantwoord omgaan met geld’’,
aldus Irene Kan, Manager Marketing, Communicatie en Coöpera-

tie van Rabobank Velsen en Omstreken. ,,Een goed voorbeeld hiervan is het project Baas Over Eigen
Geld, kortweg BOEG. Dit leert jongeren om verleidingen te weerstaan en spaardoelen te bereiken.
De bibliotheek neemt ook deel aan
onze nieuwe themagroep Jongeren. Deze groep, bestaande uit leden en medewerkers van de Rabobank, medewerkers van de Bibliotheek en jongeren, gaat gezamenlijk aan de slag met activiteiten en acties speciaal voor jongeren.’’ Ook voor de bibliotheek vormen jonge leden een belangrijke doelgroep. ,,De nieuwe activiteiten zorgen ervoor dat jongeren
anders tegen de bibliotheek aankijken. Het stoffige imago begint
langzaam te verdwijnen. Jongeren ontdekken dat wij steeds meer
een makelaar van informatie worden’’, aldus Mewe. Naast samenwerking op het gebied van jongeren hebben de Bibliotheek Velsen
en Rabobank Velsen en Omstreken samen een leuke actie opgezet voor leden van de bank. Deze
leden ontvangen van 1 september
dit jaar tot 1 september 2013 20
procent korting op een jaarabonnement voor volwassenen van de
Bibliotheek Velsen. Deze korting
geldt zowel voor het reductie-, basis-, als topabonnement.
Zie ook www.rabobank.nl/velsen.

MiS in het Witte
Theater Stage Café
IJmuiden - De Santpoortse coverband MiS (Made in Santpoort)
speelt sinds de zomer 2003 in cafés of op festivals, kortom overal waar swingende live muziek
gewenst is, en dat verstaat deze
Santpoortse band als geen ander,
getuige hun overvolle agenda.
Het repertoire dat MiS speelt zijn
niet de uitgekauwde en platte covers maar de betere nummers uit
de jaren ‘60 tot nu, en zijn een
feest van herkenning waardoor
het moeilijk is om stil te blijven of
staan. MiS bestaat uit muzikan-

ten die door de wol geverfd zijn en
hun sporen in de muziek verdiend
hebben.
Met de komst van een nieuwe
drummer is MiS weer op volle oorlogsstrekte om te spetteren op alle
podia in de regio. Mis bestaat uit:
Ilja van Dam, Jaap Oudendijk, Frits
Heeremans, GertJan Lommerse en
Frank Barnhoorn.
Het Stage Café vindt plaats op
zondag 16 september en begint
om 17.30 uur. Witte Theater, Kanaalstraat 1257. De toegang is gratis.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:

Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur;
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: 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.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs 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 volwassenen 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
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Donderdag 13 september
Expositie van Willem Antonius Himmelreich in Huis ter
Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254 in Driehuis. Expositie is te zien tot half november.
Open repetitie-avond van
Gospelkoor Get Together
Again in gebouw Het Kruispunt, Zon Bastion in Velserbroek. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Moonrise
Kingdom’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Grote prijs van NL
Hiphop: Halve Finale. 20.00
uur. Toegang 8,50. Om 24.00
uur: LOS! Toegang 5,-, studenten gratis, vanaf 18 jaar.
Café: Thread Pulls en Allpha
Couple. 21.00 uur. Toegang
gratis.

Vrijdag 14 september
Themawandeling:
Hofjes.
Aanvang 14.00 uur. Start bij
VVV-informatiekantoor, Verwulft 11 (t/o V&D). Reserveren via 0900-6161600 of reserveringen@vvvhaarlem.nl.
Kosten 7,50 p.p. incl. voucher
voor kop koffie/thee/cappuccino.
Opening Kunst in de Dorpskerk aan de burg. Enschedélaan 67 Santpoort-Noord.
Om 17.00 uur.
Eisler Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Moonrise
Kingdom’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Garda en Bloomfield.
21.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 15 september
Vlooienmarkt op de Hagelingerweg in SantpoortNoord. Van 09.00 tot 17.00 uur.
Kunst in de Dorpskerk aan
de burg. Enschedélaan 67
Santpoort-Noord. Van 10.00
tot 17.00 uur.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Gildewandeling:
Frederik van Eeden, met stadsgids
Paul van der Pol. Start 14.00
uur bij terras La Place, Dreefzicht. Aanmelden verplicht via
06-16410803 of gildewandelingen@gmail.com.
Zangavond in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. Kerk
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open 19.00 uur.
Feestavond Stormvogels in
het kader van 100-jarig bestaan. Aanvang 20.00 uur.
Laatste Haarlem Night
Skate in het wit. Vertrek 20.00
uur vanaf de ijsbaan in Haarlem. Vanaf 19.30 uur verzamelen.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Splendid dance
event. Van 22.00 tot 04.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Grote prijs van NL
Bands: halve finale. 20.00 uur.
Toegang 8,50. Café: Haarlem
Reaggae Movement. 20.30
uur. Toegang gratis.

Zondag 16 september
Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van
08.00 tot 16.00 uur.
Open dag bij Move2fit aan
de Klompenmakerstraat 17 in
Velserbroek.m
Klaverjassen bij kjv Klaversientje in Velseruin, Scheldestraat 101 in IJmuiden.
Aanvang 10.30 uur.
Lezing door dr. Teunard van
der Linden over het thema:
‘Pleidooi voor de kleine hoop.
De stem van Camus te midden van de botsing der machten’. De Kapel, Potgieterweg 4
Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur.
In de Boomgaard van Zorgvrij. Om 11.00 uur is er een
gratis IVN kinderexcursie,
start op het erf van de boerderij. ‘In de Boomgaard’ is van
11.00 tot 16.00 uur.
Strandexcursie voor kinderen van 11.00 tot 12.30
uur. Vanaf 11.30 uur zijn ouders welkom om de strandvondsten te bekijken. Deelname gratis. Excursie start
vanaf Bloemendaal aan Zee,
strandopgang bij Strandpaviljoen Parnassia in het Nationaal Park.
Opening nieuwe tentoonstelling ‘Wip Wollewap’ in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d in Driehuis. Opening vindt plaats om
12.00 uur vanaf 13.00 uur kan
iedereen het museum komen
bezoeken.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Jazz in de Theeschenkerij in
Velsen-Zuid. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Opening
tentoonstelling

Piet Roos bij pARTerre, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. Aanvang 16.00 uur. Tentoonstelling duurt tot en met 14 oktober en is geopend van donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyerconcert
met Mis. Aanvang 17.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Grote prijs van NL
singer/songwriter: Halve finale. 20.00 uur. Toegang 8,50.

Maandag 17 september
Bodemprijzen tijdens grote leegverkoop op de oude
locatie van GroenRijk Santpoort, Biezenweg 70. Van
09.00 tot 17.00 uur. Leegverkoop duurt tot en met zaterdag 22 september.

Dinsdag 18 september
Witte
Theater,
Kanaalstraat 257 IJmuiden: Film ‘Les
adieux à la Reine’. Aanvang
20.30 uur.

Woensdag 19 september
Workshop
Vogels
tekenen met Ton de Boswachter van Staatsbosbeheer. Op
Landgoed Elswout in Overveen. Aanmelden verplicht via
www.np-zuidkennemerland.
nl of 023-5411123 (di. t/m zo.)
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Alzheimer Café in Ontmoetingscentrum Zorgcentrum St. Agnes, Zamenhof 15
in Heemskerk. Van 14.15 tot
16.00 uur. ‘Dementie? Met mij
is niets mis!’
Voorronde Telstar Streetleague op Cruijf Court in
IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.
Whiskyproeverij,
georganiseerd door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck i.s.m. importeur de Monnik Dranken en
Grand Café Loeca, in Grand
Café Loeca, Kennemerlaan 93
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur,
proeverij begint om 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: Theaterseizoen wordt
geopend met ‘One night of
Queen’. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Witte
Theater,
Kanaalstraat 257 IJmuiden: Film ‘Les
adieux à la Reine’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Trijntje Oosterhuis. Aanvang 20.30 uur. Toegang 22,50.

Donderdag 20 september
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 IJmuiden. Graag van tevoren maken via 0255-511117.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘De Rouille et
D’os’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, studenten gratis,
vanaf 18 jaar. Café: Klerkx &
The Secret. 21.00 uur.

Met Rijschool Dijkhuizen

Henk Broekhuizen (86)
haalt theorie-examen
IJmuiden - ,,Eigenlijk zou iedereen zijn theorie-examen nog eens
moeten doen’’, vindt Henk Broekhuizen (86 jaar) uit IJmuiden. Hij
heeft 45 jaar auto gereden, maar
raakte door een fout bij het CBR
zijn rijbewijs kwijt. Dankzij Rijschool Dijkhuizen heeft hij nu wel
weer zijn theorie-examen gehaald.
En eind van deze maand mag hij
op voor zijn praktijk.
In april 2011 raakte Henk zijn rijbewijs kwijt na een aanrijding.
,,Het kwam doordat mijn voet onder het gaspedaal vast kwam te
zitten. Ik had een andere auto, een
automaat, en wilde net iets aan het
pedaal laten doen. Maar toen reed
ik tegen de auto van de buurman
aan. Na die aanrijding moest ik me
laten testen bij het CBR. Ik slaagde voor mijn praktijk, maar haalde
de eerste keer mijn theorie niet. Bij
het tweede theorie-examen was
ik ziek. Ik heb keurig op tijd afgezegd, maar door een fout bij het
CBR is mijn rijbewijs toen ingenomen. En dat is niet meer terug te
draaien. Nu moest ik opnieuw examen doen. Mijn kleinzoon, die op
de universiteit zit, zakte twee keer
voor zijn theorie. Mijn dochter zei:
‘Pa, dat haal je nooit’. Maar dankzij

Jolanda Dijkhuizen heb ik het nu
toch gehaald.’’
,,Voor Henk was het grootste probleem de computer’’, zegt rijschoolhoudster Jolanda Dijkhuizen. ,,Dus ben ik bij hem thuis met
hem gaan oefenen met de laptop.
Ik merkte al snel dat hij het gauw
door had. We hebben er evengoed flink wat uur aan besteed.
Maar het resultaat is er dan ook
naar. Ik ben er een voorstander
van om privéles te geven bij theorie. Bij een andere rijschool geven
ze je een boekje mee en studeer je
thuis. Voor Henk was het meer dan
45 jaar geleden dat hij theorieexamen deed. Het verkeer, de regels en de examens zijn sinds die
tijd behoorlijk veranderd, dus zijn
we vanaf het begin gestart. Met
de begrippen verkeersgebruiker
en bestuurder. Ook bij de vragen
gevaarherkenning scoorde Henk
zeer goed op zijn examen. Ik ben
heel trots op hem.’’ Henk: ,,Ik heb
45 jaar schadevrij gereden. Autorijden is voor mij ontspanning.
Alleen het theorie-examen ging
ik met angst en beven tegemoet.
Maar nu ik dat gehaald heb, ga ik
met vertrouwen naar mijn praktijkexamen toe.’’ (Karin Dekkers)

‘Les Adieux à la Reine’
in het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 18 en woensdag 19 september, om 20.30 uur,
draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257, de film ‘Les adieux à la
Reine’. Machtswellust en verraad
vieren hoogtij tijdens de laatste
dagen van het hof van Louis XVI
en Marie Antoinette. De Revolutie is onafwendbaar. Een van de
voorlezers van Marie Antoinette,
Sidonie, beleeft het allemaal vanaf de eerste rij. De eindeloze gan-

gen echoën de hulpkreten van
hongerige onderdanen. Wanneer
het nieuws van de bestorming van
de Bastille hen bereikt, worden
de onderdanen bijzonder ongerust. De laatste uren van Versailles
hebben geslagen. Het hof is stervende. Deze grote productie werd
grotendeels opgenomen in Versailles, waar alleen ‘s nachts en op
maandag gefilmd kon worden, als
de toeristen weg waren.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘LES ADIEUX À LA REINE’
op 18 en 19 september 2012 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Accountmanager Private
Banking gezocht m/v

Zonnebloem IJmond
zoekt vrijwilligers
Velsen - De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een fysieke beperking.
In de regio IJmond zijn vier afdelingen actief: IJmuiden-West,
IJmuiden-Oost, Santpoort/Driehuis en Velserbroek. 140 Vrijwilligers zetten zich in om voor 500
gasten activiteiten te ontplooien.
Huisbezoek, vakanties, dagboottochten, picknickdagen, theatermiddag, Keukenhof, kerst shoppen, rondvaartboot, enzovoort.
Met deze activiteiten bezorgt de
Zonnebloem mensen vaak een
onvergetelijke week, dag of middag. Een blij gezicht of een ‘dank
je wel’ is de beloning; daar doet
de vrijwilliger het voor. Zoals elke
vereniging valt of staat het werk
met de inzet van die vrijwilligers.
Veel vrijwilligers vinden het Zonnebloemwerk zo leuk, dat zij lang
bij de organisatie blijven, soms
meer dan 25 jaar. Maar om allerlei redenen zijn zij toch altijd weer
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Al was het maar omdat de vraag

het aanbod overtreft. Momenteel zoekt de Zonnebloem kandidaten voor een aantal bestuursfuncties bij diverse afdelingen. De
functies zijn weliswaar ‘bestuurlijk’, maar sterk op de activiteiten
in de praktijk gericht, met contacten met de vrijwilligers en de doelgroep. Voor de afdelingen zoeken
zij bestuursleden als voorzitter en
secretaris en bestuursleden activiteitenbegeleiding en communicatie/PR. Naast genoemde vacatures kunnen alle afdelingen vrijwilligers gebruiken voor andere
taken: chauffeurs, rolstoelbegeleiders, lotenverkopers, mensen voor
het afleggen van huisbezoek enzovoort.
Voor informatie kan men contact opnemen met Wim van Hooff
(regiosecretaris), telefoon 023–
5387355 of wim.vanhooff@zonnet.nl. De omschrijvingen van de
vacatures staan op de site van
de Zonnebloem IJmond http://
ijmond.zonnebloem.nl (vacatures
bestuur /profielen).

Drukte bij braderie op
gezellig Marsmanplein
Regio - Het was zaterdag, druk,
gezellig en zeer feestelijk op het
Marsmanplein. Niet alleen was er
braderie, maar ook een interessante kunstmarkt en volop muziek.
Op het prachtige nieuwe plein
voor Albert Heijn stonden veel
kramen en was de gezellige mu-

ziek. Maar ook aan de kant van de
Rijksstraatweg kon men gezellig
langs de kraampjes wandelen en
genieten van de vele koopjes. Het
was het Marsmanplein op zijn best
zaterdag. Gezelligheid, koopjes op
elk vlak, prima muziek en lekkere
hapjes, wat wil je nog meer.

Als je bij een bank werkt, dan zit
je op een verjaardag nooit om
aanspraak verlegen. Iedereen
heeft een mening of een vraag
over dienstverlening van banken. Dit ondervond ik ook recent op een verjaardag van mijn
broer, waar ik een vermogende kennis van hem tegen het
lijf liep.

hebben jullie een beperkte klantenkring, waardoor er ruimte is
voor echt persoonlijke aandacht
en proactief advies.” Ik beaamde
dit en vulde nog aan dat wij een
goede sparringpartner zijn als
het om onderwerpen gaat als
toekomstvoorzieningen, beleggen, schenken of bijvoorbeeld
financial planning.

De man wist dat ik bij de Rabobank werk als accountmanager Private Banking en vroeg
mij hoe ik (en de bank) met de
belangen van mijn klanten omga. Aanleiding voor zijn vraag
was het feit dat hij bij zijn bank
voor de vierde maal in zes jaar
een nieuwe accountmanager
toegewezen had gekregen. Hij
was het behoorlijk zat om voor
de zoveelste keer zijn verhaal te
moeten doen.

Zijn volgende vraag was, ,,Helpen jullie klanten ook met het
overhevelen van diensten als ze
van bank willen wisselen?” Natuurlijk!, was mijn antwoord. U
begrijpt het al, ik had er een
klant bij. Heeft deze anekdote ook bij u een snaar geraakt,
neem dan contact met ons op.
Mijn collega’s en ik staan voor
u klaar!

Met veel enthousiasme vertelde ik hem hoe wij bij Rabobank
Velsen en Omstreken met Private Banking klanten omgaan.
Mijn verhaal raakte kennelijk een snaar. Hij keek blij verast en gaf mij de volgende samenvatting: ,,Dus als ik het goed
begrijp stellen jullie het belang
van de klant voorop en gaat het
er om zijn dromen en ambities
te helpen verwezenlijken. Jullie streven naar een langdurige financiële vertrouwensrelatie, waarbij een accountmanager
gemiddeld acht jaar in dienst is
en dus voor langere tijd gekoppeld is aan een klant. En daarbij

Wim van Putten, Accountmanager Private Banking, Rabobank
Velsen en Omstreken, telefoon
023-5133500. Zie ook www.rabobank.nl/velsen

Wooncorporatie Kennemerhave

Kijk- en informatiedag
voor kopers huurwoning
Velsen - Stichting Wooncorporatie Kennemerhave is reeds 10
jaar een begrip in Velsen en heeft
haar woningbezit verdeeld over
IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort. Kenmerkende gebouwen zijn de woonzorgwoningen ‘De Schulpen’ in Velsen-Noord en ‘De Hofstede’ in
Velserbroek.
Inmiddels heeft de corporatie ruim 2.100 huurwoningen en
ruim 70 diverse bedrijfsruimten
in haar bezit. Het kantoor aan het
Plein 1945 - 12 te IJmuiden biedt
haar bezoekers ruim de gelegenheid om binnen te lopen en
de medewerkers beantwoorden
graag uw vragen.
Het zal de inwoners van de gemeente Velsen vast niet ontgaan
zijn dat de gezamenlijke woningcorporaties in de gemeente een deel van hun woningbezit te koop aanbiedt, zo ook Kennemerhave. Sinds begin dit jaar
is Kennemerhave hier volop mee
bezig en staan er diverse woningen te koop bij G&O Makelaars

én Van Waalwijk van Doorn Makelaars. Een groot deel van de
huurders heeft begin dit jaar een
schrijven gehad met daarin het
aanbod om hun huidige huurwoning aan te kopen.
Bij het kopen van een huis komt
veel kijken. De medewerkers
van Kennemerhave begrijpen
dat maar al te goed, daarom bieden zij u de helpende hand! Op
woensdag 19 september tussen 9.00 en 17.00 uur is er daarom een kijk- en verkoopinformatiedag. U kunt hier dan de gehele dag terecht voor informatie en
met alle vragen. Bent u huurder
of gewoon geïnteresseerd, iedereen is van harte welkom. Wilt
u een keer vrijblijvend een kijkje nemen in één van de woningen, meer informatie over het
verkoopbeleid, of bent u huurder
en heeft u vragen? De medewerkers van Kennemerhave staan
op woensdag 19 september tussen 9.00 en 17.00 uur met een
lekker kopje koffie voor u klaar
om u te woord te staan.

Filmdiner
‘Toast’ in het
Thalia Theater
IJmuiden - Op zaterdag 29 september om 19.30 uur (zaal open
19.00 uur) opent Thalia het Thaliafilmseizoen met de leuke Engelse eetfilm ‘Toast’. Een film waarbij
het water je soms in de mond doet
lopen. In Groot-Brittannië is Nigel
Slater een fenomeen. Nadat hij in
de keuken van diverse toprestaurants het vak had geleerd, begon
hij een culinaire column in het tijdschrift Marie Claire. Daarna volgde een vaste bijdrage in ‘The Observer’. Zijn kookboeken vol ongecompliceerde recepten spraken een groot publiek aan. Sinds
1998 verschijnt de culinaire journalist met eigen programma’s op
de Britse tv. In 2004 verscheen zijn
autobiografie ‘Toast: The Story of a
Boy’s Hunger’, waarin hij niet alleen zijn liefde voor lekker eten
deelt met de lezer, maar ook terugblikt op zijn turbulente jeugd
vol drama. De film ‘Toast’ (2010)
werd geregisseerd door S.J. Clarkson. De jonge Nigel (Oscar Kennedy) groeit op in de middenklasse van de Engelse Midlands.
Al van jongs af aan is hij gefascineerd door voedsel. Van zijn lieve
maar kwetsbare moeder (Victoria Hamilton) leert hij niet veel; zij
zou zelfs water nog kunnen laten
aanbranden. Haar beste gerecht?
Toast! Nigels moeder gaat gebukt
onder haar zware astma, die uiteindelijk haar dood zal worden.
Na haar overlijden wordt de relatie tussen Nigel en zijn overheersende vader (Ken Stott) er niet beter op. Zeker niet wanneer hij de
ordinaire, kettingrokende huishoudster Mrs. Potter (Helena Bonham Carter) in huis haalt. Nigel
haalt zijn neus voor haar op. Maar
koken dat ze kan! Vooral haar citroenschuimtaart is verrukkelijk.
Als zijn vader vertelt dat hij en Mrs.
Potter verliefd op elkaar zijn geworden (zij is nog getrouwd ook)
en ze met zijn drietjes in het landelijke (en afgelegen) Herefordshire
gaan wonen, ziet Nigel (als tiener
gespeeld door Freddie Highmore)
zijn wereld instorten. Zeker als hij
met Mrs. Potter moet gaan wedijveren om de aandacht en liefde
van zijn alsmaar uitdijende vader..
Reserveer uw privétafeltje via telefoonnummrer 0255-514217. Toegang 42,50 euro (inclusief aperitief, 3-gangen diner en koffie).
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Scoor mooie prijzen met
de Telstar Streetleague

Redders van EHBZ
verkeren zelf in nood
Regio - Dave de Koning, vrijwilliger van de Eerste Hulp Bij
Zeehonden (EHBZ) Velsen en
de dierenambulance zit met de
handen in het haar. De ambulance waarmee de vrijwilligers
van de EHBZ gewonde en op het
strand aangespoelde zeehonden
en bruinvissen redden en naar
de zeehondencreche in Pieterburen brengen is oud en kapot,
rijp voor de sloop. Geld voor een
nieuwe zeehonden ambulance is
er niet, zelfs niet voor een nette
gebruikte wagen.
Het
nieuwe geboorteseizoen
staat bij de zeehonden voor
de deur en de verwachting is
dat binnenkort de eerste huilers (zeehondenzuigelingen die
hun moeder kwijt zijn) aanspoelen. Zonder hulp overleven deze

pups het niet. Overigens verwijderen de mensen van de EHBZ
ook dode dieren van het strand,
waarvan er velen voor onderzoek
naar de universiteit van Utrecht
worden gebracht. Wel fijn, zo’n
strand zonder rottende karkassen.
De EHBZ bestrijkt het gebied
van Zandvoort tot Castricum en
is dus zeer belangrijk.
Laten wij er, als IJmonders, samen voor zorgen dat zij hun belangrijke taak kunnen blijven
uitvoeren. Zij geven hun tijd en
inzet, laten wij zorgen dat er
een nieuwe auto komt. Steun
het EHBZ-team in Velsen met
een jaarlijkse bijdrage. Maak
uw bijdrage over op rekening:
1484.43.559 t.n.v. EHBZ-team
Velsen.

Unidos kiest beste foto
‘Ticket to Broadway’
Velsen - Menigeen zal op het
havenfestival over de rode loper
hebben gelopen van Musicalvereniging Unidos.
Tijdens de festival kon men zich
op ludieke wijze laten fotograferen met hét ‘Ticket to Broadway’. Uit de talloze foto’s, die genomen zijn die dag, heeft Unidos
de beste gekozen. Mocht u zichzelf op deze foto herkennen, dan
bent u de gelukkige winnaar van
twee kaarten voor één van de
voorstellingen op 8 of 9 februari
2013. Van harte! U kunt uw kaarten verkrijgen door een email te
sturen naar: musicalvereniging_
unidos@hotmail.com. Leden van
het bestuur zullen dan spoedig
contact met u opnemen.
Geen kaarten gewonnen? Geen
probleem! Met ‘Bare’ en ‘De Jantjes’ liet Unidos zien dat je voor
overweldigende musicals niet
helemaal naar Broadway hoeft af
te reizen. Unidos biedt u dit seizoen zelf een ‘Ticket to Broadway’ aan. U staat een parade
van alle grote musicalnummers
direct uit New York te wachten.
Voor de eerste keer gaan de talenten een musicalconcert maken waarin de bekendste musicalsongs worden afgewisseld

met minder bekende, maar niet
minder mooie juweeltjes. Dit alles verwerkt tot een grootse
show. Puur genieten dus van het
beste uit de wereld van de musical.
Zie ook www.musicalvereniging-unidos.nl. Hier kunt u terecht voor het bestellen van
kaarten en het bekijken van de
overige foto’s. Uiteraard kunt u
ook kaarten bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Ben je een jongen of meisje tussen de 12
en 16 jaar en gek van voetbal? Maak dan je eigen buurtteam en doe mee met de Telstar Streetleague! Dit is een
vijf tegen vijf voetbaltoernooi
met voorrondes in de wijken en
de finaleronde in het stadion
van Telstar. Met voor alle deelnemers prachtige prijzen. Inschrijven kan nog, maar wees
er snel bij!
De voorrondes zijn op 19 september in IJmuiden (Cruijff
Court), op 26 september in Velserbroek (Wieringeraak) en
op 3 oktober in Velsen-Noord
(Stratingplantsoen).
Zes teams gaan naar de finaleronde. Die is op 19 oktober in
het Tata Steel Stadion, voorafgaande aan de wedstrijd van
SC Telstar tegen FC Eindhoven.
Naast het spelen van de wedstrijdjes onder begeleiding van
spelers en speelsters van Telstar, kun je als team ook punten verdienen met het leveren
van een bijdrage aan de wijk.
Hoe origineler en beter deze
bijdragen, hoe meer punten er
zijn te verdienen. Samen met
het aantal punten behaald met
het voetballen in de voorronde,
bepaalt dit of jouw team de finaleronde mag spelen.
Inschrijving is gratis en de prijzen zijn niet mis! Alle deelnemers aan de Streetleague krijgen een periodekaart voor vier
thuiswedstijden van Telstar. Alle finalisten krijgen een trainingspak en voetbaltenue. De
winnende teams (jongens en
meisjes) krijgen een seizoenskaart voor Telstar. Daarnaast
zijn er prijzen voor Fair Play en
is er de Ruud Geels-bokaal,

genoemd naar een van de beroemdste oud-spelers van Telstar. Ruud Geels speelt zelf ook
een actieve rol tijdens het toernooi. Elke voorronde begint om
17.00 uur. Voor eten en drinken
wordt gezorgd, dus je hoeft
tussendoor niet naar huis. De
jongerenwerker in je wijk kan
je alle informatie geven. Dit
zijn Andrès Kiekens op het
Cruijff Court, Ad Otten in Velserbroek en Alexander van de
Pieterman in Velsen-Noord.
Alle informatie is ook te vinden op www.telstarthuisindewijk.nl, op facebook.com/TelstarStreetleague en twitter @
TelstarSL. Daar staat ook hoe
teams zich kunnen inschrijven.
De Streetleague is een initiatief van stichting Telstar Thuis
in de Wijk, samen met het jongerenwerk, Buurtsport, Woningbedrijf Velsen, wooncorporatie Kennemerhave en SportSupport. Rabobank Velsen, de
gemeente Velsen en diverse
sponsors geven financiële ondersteuning.

IJmuiden - Bij duikvereniging
DuikTeam IJmond heeft men
veel ervaring met mensen die
niet zeker weten of duiken nu
iets voor hen is. Hierom hebben zij een speciale proefles
samengesteld die de mensen
de gelegenheid geven om eens
te proeven aan het duiken. Deze proefles bestaat uit een klein
stukje theorie en het echt met
duiktank duiken in zwembad de
Heerenduinen onder begeleiding van een instructeur. Duiken is een leuke dynamische
sport voor iedereen, welke ook
in Nederland uitstekend beoefend kan worden op vele mooie
duikstekken met helder water.
Heb je interesse in de proefles
van dinsdagavond 25 september, dan kan je jezelf inschrijven op www.dty.nl. Hier is ook
veel meer informatie te vinden
over het duiken bij DuikTeam
IJmond.

Cliëntenraad

Fiets mee voor
Vrouwen voor Vrede
Velsen - Dit jaar bestaat Vrouwen voor Vrede IJmond 30 jaar.
Daarom zal Vrouwen voor Vrede op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, samen
met onze Mayors for Peace het
startsein geven aan MasterPeace IJmond CAL, met een
fietsestafette.
Die dag fietsen de burgemeesters en hopelijk veel betrokkenen van het stadhuis in Velsen
naar dat van Beverwijk, vandaar door naar de gemeentehuizen in Heemskerk en Uitgeest om te eindigen bij Toonbeeld, Centrum voor Kunsteducatie in Castricum.
De fietsers en de burgemeesters worden in elke plaats verwelkomd door creatieve burgers, koren, dansers en muzikanten die zich inspannen voor
een vreedzame samenleving,
zowel in de IJmond, CAL gemeenten als daarbuiten.

Proefles duiken

In Velsen start het programma
om 10.00 uur met een ‘Kunstzinnige warming up’. De burgemeester opent deze estafette en
stadsdichter Inge Verhoog leest
één van haar gedichten voor.
Op vrijdag 21 september is het
programma als volgt: 10.00 uur
Start in Velsen, Stadhuis Plein
1945, 11.00 uur Vertrek naar
stadhuis Beverwijk, 13.00 uur
Vertrek naar gemeentehuis
Heemskerk, 14.30 uur Vertrek
naar gemeentehuis Uitgeest,
16.00 uur Vertrek naar Toonbeeld Castricum, 16.30 uur Ludieke muzikale afsluiting. ’s
Avonds programma in de Bakkerij in Castricum.
Voor meer informatie Vrouwen
voor Vrede IJmond, telefoon:
0251-311659,
0251-244630,
http://www.facebook.com/
MPIJmondCAL, https://twitter.
com/#!/MPIJmondCAL, http://
www.masterpeace.org/

Velsen - In de cliëntenraad
participeren vertegenwoordigers van de cliënten van de afdeling sociale zaken. In de afgelopen jaren is cliëntenparticipatie een begrip geworden
dat niet meer is weg te denken. Overal wordt de roep om
inspraak (medezeggenschap)
groter. Het gaat vooral om die
situaties waarin de cliënt min
of meer afhankelijk is. In de gemeente Velsen kreeg deze vorm
van inspraak in 2000 gestalte. De toenmalige gemeentelijke sociale dienst formuleerde toen de wens om, naast alle individuele klantcontacten,
ook op beleidsmatig niveau met
haar klanten in gesprek te komen. Na overleg werd in maart
2000 de cliëntenraad geïnstalleerd. De leden van de cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw
contact met hun achterban. De
gemeente maakt dankbaar gebruik van de suggesties en adviezen die zij leveren voor het
te formuleren beleid, dat daarmee immers beter kan worden
afgestemd op de vragen en behoeften van de doelgroep. Bent
u cliënt van de sociale zaken en
heeft u vragen of spreekt het u
aan om ook mee te praten, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met 06-20294234.
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Villa Westend

Woningen
President
Steijnstraat
voor de sloop

Amanda Ros van in
finale Terrastopper

Velserbroek - Amanda Ros,
hoofd bediening bij Villa Westend, is finaliste voor de verkiezing Terrastopper van het Jaar

2012. De andere twee finalisten
zijn Tara Stoop en Nicky Boogaard, respektievelijk werkzaam
bij Buitenplaats Slangevegt in
Breukelen en Gauchos in Breda. Van de drie finalisten wordt
een video gemaakt, die te zien
is tijdens de finale op 24 september bij de Horeca Relatiedagen in Hardenberg. Op die dag
komen de drie toppers ook nog
in actie en stelt de jury hen vragen. Amanda is in de finale gekomen omdat zij echt contact
maakt met alle gasten, veel productkennis heeft en met gemak
in haar eentje overzicht houdt.
Ook het leiding geven aan collega’s gaat haar prima af.
De winnaar van deze eerste Terrastopper komt met een interview in Horeca Entree en wint
voor twee personen een overnachting met ontbijt en driegangendiner in een Bilderberghotel.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant op maandag, woensdag en donderdag. 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: Vrijdag 14 september: Chinese tomatensoep, nasi met saté en ananas met slagroom toe. Woensdag 19 september: Kerriesoep, tuinboontjes met
spekjes en filetlapje, chocoladevla toe. Vrijdag 21 september: kippensoep, bietjes met speklapje en
Griekse yoghurt met honing als
dessert. Opgeven uiterlijk 2 dagen voor de woensdag of vrijdag
voor 12.00 uur bij de beheerder G.
Schol.
Modeshow van Monet Mode/
Fashion Plus Mode, maandag 10
september. Aanvang 10.00 uur.
Daarna is er verkoop tot 12.00 uur.
Het wijksteunpunt is op zoek
naar vrijwilligers voor o.a. buffetdiensten en felicitatiedienst. Aanmelden bij de beheerder G. Schol.
Bustocht naar het land van Strijen op donderdag 4 oktober. Om
08.00 uur vertrekt de bus vanaf
het Zeewijkplein. Om circa 18.30
uur gaat men weer huiswaarts.
Kosten 50 euro. Opgeven voor 27
september bij de beheerder van
het Wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s
Middags op donderdag-, vrijdag-,
zaterdag- en zondagmiddag

Ouderennieuws

Internet- en e-mailcursus, elke middag, behalve dinsdag, voor
senioren. Kosten voor deze cursus bedragen 16,50 euro voor 3
middagen. Enige ervaring met de
muis gewenst.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant op maandag en
woensdag vanaf 11.30 uur. Men
kan kiezen uit verschilende menu’s variërend van 6,50 tot 7,50.
Vooraf opgeven is niet nodig.
Open tafel vrijdag 21 september:
groentesoep, kibbeling, groenten
van de dag, aardappelen, toetje
van de kok. Opgeven maandag 17
september tussen 11-12 uur.
Optreden koor FF Anders zaterdag 13 oktober om 14.30 uur.
Kaartjes zijn vanaf heden verkrijgbaar aan het buffet en kosten 3,incl. koffie/thee en iets lekkers.
Expositie van mondschilder Hanneke Boot. Haar schilderijen zijn
gedurende de openingstijden van
het wijksteunpunt te bekijken.
Toegang gratis.
ANBO afd. IJmuiden, Driehuis,
Velsen-Zuid:
8-Daagse bootreis met de
prinses Juliana. Najaarscruise
Zuid-Nederland en Atnwerpen.
Van maandag 22 t/m maandag 29
oktober. Kosten 495 euro p.p. Volledig verzorgd en verzekeringen
op basis van 2 personen in één
hut. Vertrek om 12.30 uur per bus
vanaf het Velserduinplein. Inscheping ongeveer 17.00 uur in Nijmegen. Inlichtingen: mevrouw B. Wit,
tel. 0255-510797 of 06-22197237.

Heerlijke nazomeren
met Santpoort Jazz
Santpoort-Noord - Uiteenlopende muziekstijlen in een relaxte sfeer. Dat was kenmerkend voor
Santpoort Jazz, afgelopen weekend bij café Bartje op het Broekbergerplein. Mede geholpen door
het prachtige weer werd de tweede editie een groot succes. Als het
aan de initiatiefnemers ligt, groeit
het festival uit tot een nieuwe traditie in het dorp. Vooral op zaterdag werd het festival druk bezocht. Op het hoogtepunt genoten
zo’n duizend toeschouwers volop
van de omvangrijke en spetterende projectband Alle Dertien Soul.
Organisator, bandleider en gitarist
Daan van Putten had niet minder
dan zeventien regiomuzikanten
opgetrommeld, die met veel verve vijftien soulklassiekers ten gehore brachten. Daarmee werd de
tweede festivaldag op spectaculaire wijze afgesloten.
Naast Alle Dertien Soul waren er
nog veel meer muzikale hoogtepunten. Zoals op vrijdagavond
bigband Seabreeze van de IJmui-

der Harmonie en de blues van
Jimmy’s Gang. Zaterdagmiddag
begon het festival met de bigband
van het Kunstencentrum Velsen,
gevolgd door Fusion Juice. Deze
formatie maakte indruk met een
mix van (acid) jazz, funk, soul en
wereldmuziek. Het paste perfect
bij de mooie zomeravond. Vervolgens zorgde 6 Aloud met jazzy en
funky grooves voor een prima opmaat naar de finale.
De zonovergoten zondag begon met The Romantic Warriors: soepel en kundig gespeelde
jazzstandards met ook weer uitstapjes naar soul en funk. Daarna bracht de bigband Ray’s Initiative Bigband uit Castricum twee
aanstekelijke sets, waarna Rilan &
the Bombardiers zorgden voor een
passend slotakkoord.
Initiatiefnemer Wouter van der
Zwet-Slotemaker van café Bartje en programmeur/organisator
Gertjan Huijbens waren na afloop
tevreden. Hun plannen voor volgend jaar hebben zij al bijna klaar.

IJmuiden – De gemeente Velsen gaat met Woningbedrijf
Velsen een overeenkomst aan
voor het plangebeid President
Steijnstraat en omgeving. In dit
gebied zullen namelijk 135 in
slechte staat verkerende huizen worden gesloopt. Er zullen uiteindelijk 129 nieuwe woningen worden gebouwd volgens een heel nieuw stratenpatroon. De voorwaarden voor
de nieuwbouw worden in de
samenwerkingsovereenkomst
vastgesteld. Ook is er sprake van een grondruil voor de
inrichting van de openbare
ruimte. Ook het kostenverhaal
wordt vastgelegd in de overeenkomst.

Van kerk
naar woning
IJmuiden – Voor de kerk aan
de J.P. Coenstraat 55 (voorheen
vergaderlokaal, kerk en RC de
Ruimte) is een omgevingsvergunning aangevraagd. In dit
gebouw wil men namelijk van
maatschappelijke functie naar
wonen.
Aangezien de buitenzijde van
het pand niet zal worden aangepast, is het alleen nodig een
omgevingsvergunning aan te
vragen. Omwonenden of betrokkenen kunnen een zienswijze op de aanvraag indienen
gedurende de zes weken dat
de aanvraag ter inzage ligt in
het stadhuis.

Busje rijdt
van talud

Motorscooterrijder
naar het ziekenhuis
Santpoort-Noord - Een 57-jarige motorrijder uit Haarlem is
maandagmiddag gewond geraakt na een botsing met een
bestelauto. De bestuurder van
de bestelauto, een 20-jarige man
uit Katwijk, reed vanaf de snelweg de A208 op via de invoeg-

strook in de richting van Haarlem. Tijdens het invoegen zag
hij de motorscooterrijder over
het hoofd waarna deze onderuit
ging. De 57-jarige Haarlemmer
is met onbekend letsel naar het
ziekenhuis overgebracht. (foto:
Michel van Bergen)

Velsen-Zuid - Een klein busje is dinsdag aan het einde van
de ochtend van het talud bij de
Rijksweg gereden. De wagen
kwam van de afrit van de A208
in de richting van IJmuiden
toen deze door nog onbekende
oorzaak van de weg raakte en
enkele meters later tot stilstand
kwam. Gezien de ernst van de
melding was ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen. Hulpdiensten kwamen ter
plaatse. Gelukkig bleken de
twee inzittenden niet ernstig
gewond te zijn geraakt bij het
ongeval. Een man is in de ambulance nagekeken op eventuele verwondingen. Het traumateam is uiteindelijk niet ter
plaatse gekomen. De brandweer heeft de accu van de wagen losgekoppeld. Een bergingsbedrijf zal de wagen later in de middag ophalen. Vermoedelijk heeft het, door de
regen, gladde wegdek een rol
gespeeld bij het ongeval.
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Hartpatiënt half uur
telefonisch in de wacht
Regio - Ruim een half uur in de
wacht als je de afdeling cardiologie van het Rode Kruis Ziekenhuis nodig hebt. Dat overkwam
de heer G. Wester uit SantpoortZuid. Hij is hartpatiënt en onder
behandeling in het RKZ.
Hij voelde zich afgelopen maandagochtend niet goed en besloot naar het dichtbij gelegen
Kennemer Gasthuis te gaan.
Na het maken van een hartfilmpje werd hem daar geadviseerd contact op te nemen met
zijn cardioloog in het RKZ. Wester belde vervolgens het RKZ en
werd doorverbonden met cardiologie, althans dat was de bedoeling. Na 30 minuten en 44
seconden aan de telefoon gewacht te hebben kreeg hij nog
steeds niemand aan de telefoon.
Hij hing op en belde onmiddellijk terug. Toen kreeg hij te horen dat de afdeling cardiologie
pas vanaf 14.00 uur bereikbaar
was. Dat was hem bij het eerste gesprek niet verteld, dan zou
hij uiteraard niet meer dan een
half uur aan de telefoon gebleven zijn. De heer Wester vroeg
waar hij een klacht kon indienen over het incident en kreeg
te horen dat degene die daarover gaat pas volgende week terug is van vakantie. Wester voelde zich een hartpatiënt in nood
die van het kastje naar de muur
gestuurd werd.
Frenk Schut, organisatorisch
manager van onder andere cardiologie reageert desge-

vraagd als volgt: ,,Wij betreuren
de manier waarop meneer telefonisch (niet) te woord is gestaan. De telefonische bereikbaarheid van onze polikliniek
cardiologie is al langer een aandachtspunt. Sinds enkele weken
zijn we gestart met een telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarbuiten krijg je een bandje, waar je
naam en telefoonnummer achter kunt laten. Je wordt dan na
16.00 uur teruggebeld. Vanmorgen was er echter de hele ochtend een technische storing,
waardoor het bandje niet aan
ging. Mensen kwamen in de
wacht te staan. Heel vervelend!
Toen we er achter kwamen, zijn
we er meteen mee aan de slag
gegaan. Hiermee was het probleem alleen niet direct opgelost. De storing is inmiddels gelukkig verholpen. Ook is er telefonisch contact geweest met
meneer.”
Op het verhaal met betrekking
tot het indienen van een klacht
laat het RKZ weten: ,,Het klopt
inderdaad dat onze patiëntencontactpersoon deze week niet
aanwezig is. Dat neemt echter niet weg dat patiënten een
klacht in kunnen dienen, schriftelijk via een klachtenformulier
of via de website http://www.
rkz.nl/suggesties_en_klachten.
De klacht wordt dan in behandeling genomen op het moment
dat de patiëntencontactpersoon
er weer is. (Anneke Araya)

Mosselavond
bij Grand
Café Loeca

Wijn zoekt liefhebber!
IJmuiden - Voor een passend
wijnadvies kunt u terecht bij
Wijnhuis Prinschenhof. Aanvankelijk alleen op afspraak, maar
sinds dit voorjaar is de winkel
van Klaas en Marja Prins ook elke vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur
en elke zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur geopend.
Als onafhankelijke wijnspeciaalzaak is er gekozen voor wijn die
op de wijnkaart van menig restaurant staat, waarbij rekening
is gehouden met alle smaken en
prijzen. Of u nu liefhebber bent
van een zwoele wijn uit de Languedoc onder 5 euro of gaat voor
een stevige Amarone van 30 euro. Bij een afname van 6 flessen
of meer (hoeft niet van 1 soort)
krijgt u altijd een korting van
10%. Elke maand wordt een ander wijnhuis in het zonnetje gezet. In augustus was dit Simonsig uit Stellenbosch Zuid-Afrika.

Wijnen van dit wijnhuis zijn nu
elke donderdag te bewonderen
in het RTL-programma ‘Topchef
tegen Sterrenchef’.
In september wordt aandacht
besteed aan Carmen, het oudste
wijnhuis van Chili. Dit wijnhuis
heeft een zeer uitgebreid assortiment, met vooral aandacht voor
cépagewijnen. Dit zijn wijnen
gemaakt van één druivenras, zoals onder andere Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon en Merlot.
U vindt Wijnhuis Prinschenhof
aan de Frans Naereboutstraat
17 in IJmuiden, telefoon 0623269000. Zie ook www. prinschenhof.nl.
Bent u niet in de gelegenheid
Wijnhuis Prinschenhof te bezoeken, dan kunt u ook terecht bij
de bestelwebsite www.clubwijn.
nl alwaar u 24 uur per dag wijn
kunt bestellen.

Leden Oyama doen
mee aan Urban Athlon

Blije gezichten tijdens
prijsuitreiking Kids Quiz
Santpoort-Noord - Afgelopen donderdag kwamen de
zes winnaars van de Rabo Kids
Quiz op het Rabobankfiliaal
in Santpoort hun prijs in ontvangst nemen. De kinderen
hebben de verschillende vragen met betrekking op onder
andere boerderijdieren en de
waarde van geld heel goed beantwoord.
Tijdens de Agrarische dag en
de Vrijmarkt van Dorpsfeest
Santpoort hebben maar liefst

500 kinderen meegedaan aan
de Rabo Kids Quiz. Een quiz die
betrekking had op ‘agrarische
kennis’ en om kinderen spelenderwijs in aanraking te laten komen met situaties waarin
geld en handel een rol spelen.
De winnaars vlnr: Annet Lieshout (met zoon Finn), Vieve Ferrari, Lauren den Heijer,
Maaike Tromp, Sanne Zwitser,
Lars Pijpers. Inzet: John van
der Toorn. Niet aanwezig: Indy Post.

Velserbroek - Het jiu jitsu team
van Oyama, onder leiding van
coach Mark Wellink, zal zondag 16 september deelnemen
aan de eerste Nederlandse Urban athlon. Er hebben zich 4500
deelnemers aangemeld voor deze extreme krachtmeting, die
gehouden zal worden rond het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
De Oyama jiu jitsuka’s gaan een
parcours hardlopen van maar
liefst 14,5 kilometer. Tijdens deze loop zullen allerlei hindernis-

sen overwonnen moeten worden
zoals tractorbanden, hooibalen,
hoge muren en over een stadsbus klimmen. Maar er zal ook
door enkele stadstrams gerend
moeten worden, en elkaar over
hoge muren helpen klimmen.
Dit maakt de Urban athlon
zwaarder dan een gewone hardloopwedstrijd. Het Oyama jiu jitsu team kan nu testen of ze deze zware krachtproef aan kan.
De Urban athlon is ontstaan in
Amerika, en nu dus overgewaaid
naar Nederland.

IJmuiden - Bij Grand Café
Loeca kunt u op donderdag 20
september vanaf 19.00 uur volop mossels proeven. Loeca zal
u, net als op de kreeftenavond
en mosselavond vorig jaar, verrassen met een spannend viergangenmenu en een bijpassend gekozen wijn of bier. Alle gerechten worden met veel
liefde voor het vak bereid door
de nieuwe eigenaar en chefkok Danny van Dijk. Wist u dat
Nederland één van de grootste
mosselproducenten ter wereld
is? De piepkleine mosseltjes
worden voor de kust van Zeeland opgevist en naar de Waddenzee gebracht om in alle rust
op de bodem verder te groeien.
Een gedeelte wordt aan touwen of andere attributen opgehangen.
Dit noemt men ‘hangcultuur’
met ‘hangmossels’. Als ze groot
genoeg zijn worden ze weer
opgevist en naar de mosselpercelen in de Oosterschelde bij
Yerseke gebracht om te ‘verwateren’. Vroeger waren er alleen mossels te koop als er een
‘R’ in de maand was. Dat had
alles te maken met het transport.
De mossels zijn in juli voor consumptie gereed, maar die periode was te warm om de mossels naar de Randstad of naar
België te vervoeren. Tegenwoordig, met de gesloten koelketen van schip tot winkel, kan
men de mossels al in de zomer
kopen. Mossels kan men, net
als oesters, rauw eten alhoewel het wel een karwei is om
de schelpen stuk voor stuk met
een scherp mes open te maken.
Eenvoudiger is het om de mossels kort te koken. Zodra de
schelp open gaat is de mossel
klaar om opgediend te worden.
Zij hebben dan nog de frisse,
zilte smaak. Als men mossels
te lang laat koken, worden ze
taai en donkerbruin. In verband
met de voorbereidingen wordt
u vriendelijk verzocht te reserveren voor de mosselavond.
De prijs bedraagt 35 euro per
persoon. Zie ook www.loeca.nl

Vlooienmarkt
Santpoort-Noord - Zaterdag
15 september vindt op de Hagelingerweg (waar de weekmarkt normaal staat) een gezellige vlooiemarkt plaats. De
vlooienmarkt wordt gehouden van 09.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze leuke markt zal het
vol staan met kramen met leuke, mooie en oude spullen (ook
boeken). Er zijn nog een paar
kramen te huur, dus wie ook
aan deze markt wilt deelnemen
kan contact opnemen met telefoonnummer 0255-518380 of
06-42456182.
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Bartje Bloemendaal
sponsor Velsen zaterdag
Driehuis - RKVV Velsen heeft op
de zaterdag weer een seniorenelftal in de gelederen. De manschappen zijn zorgvuldig geselecteerd
en klaargestoomd om het seizoen
tot een succes te maken. De Santpoortse horecaondernemer Wouter van der Zwet-Slotenmaker
meldde zich al snel bij het keurkorps om namens Bartje Bloemendaal de wedstrijdshirts en tassen
te verzorgen. Afgelopen weekeinde werkte het team de eerste competitiewedstrijd af op het zonnige
Texel. SV Oosterend was de tegenstander. Onder bezielende leiding
van trainer Simon de Hoog vlogen
de geelblauwe Velsenaren voortvarend uit de startblokken: Jens
Jansma schoot hard binnen na
een stijlvolle solo. Oosterend zat in
de tang, maar de 0-1 bleef tot de
rust op het scorebord staan. In de
tweede helft leek Velsen door de
hitte bevangen, want er volgden
twee snelle treffers van de eilandbewoners. Het trainersoog van De
Hoog zag in Sijmen Post een gouden wissel. Hij betaalde het door

de trainer geschonken vertrouwen
met zijn eerste balcontact al terug,
vanaf de rand van het strafschopgebied haalde hij de trekker genadeloos over. De Velsenaren zetten
alles op alles om de drie punten uit
het vuur te slepen, maar een snelle counter van Oosterend zorgde
voor een deceptie. De 2-3 eindstand was onverdiend, maar het
spel perspectief voor het vervolg
van dit seizoen!

Open Monumentendag
2012: zonnig en warm

Zo goed als droog,
maar vrij koel weekend
Het is deze week even flink
afzien wat betreft de temperatuur, na dat grandioze weekend met topmaxima tot rond
28 graden in de IJmond en
Kennemerland. Waarschijnlijk
was dat het laatste hoogzomerse weekend van 2012.
Voorlopig blijft de wisselvalligheid nog even troef en
vooral de temperaturen zijn
laag te noemen. Op donderdag en vrijdag is er een lokale buienkans. Bovendien
waait het stevig door uit richtingen zuidwest en noordwest. Soms staat er even een
krachtige tot harde wind in de
meer open gebieden. In combinatie met een graad of 16
in de middag voelt dat ronduit koud aan. Tussendoor zijn
er uiteraard droge momenten
met zon, maar het onbestendige karakter van het weer
valt wel op.
Desalniettemin geven de laatste kaarten toch weer een
hogedrukgebied aan in onze buurt voor het weekend
en begin volgende week.
Het weekend verloopt nagenoeg droog met toenemen-

Coach Aut..
ondersteunt
bij autisme en
ADHD

de invloed van dat hogedrukgebied. Het wordt 18 tot 20
graden. Weertechnische rekenmodellen hebben doorgaans veel moeite met al dan
niet absorberen van voormalige orkanen in hun modellen.
Ook voor de middellange termijn is dat verhaal (nog) weer
actueel.
Gaat een tropische cycloon
op de Atlantische Oceaan
roet in het eten gooien, of
blijft de ex-orkaan op veilige afstand en werpt deze juist
een hogedrukgebied op boven Europa. In dit laatste scenario (ex-cycloon blijft op voldoende afstand) komt het nazomerweer terug bij aangename zuidenwinden.
Vooral begin volgende week
lijkt het dan weer vrij warm te
zullen worden met mogelijk
temperatuuropbouw richting
de zomerse 25 graden. Een
resolute doorbraak naar echt
herfstweer zit er dus voorlopig
niet in. Meer via de weerprimeurlijn 0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Velsen - Het landelijke thema
voor de Open Monumentendag 2012 luidde dit jaar ‘Groen
van Toen’ en draait om de samenhang tussen groen en monumenten. Dit motto, in combinatie met het stralende weer,
was er wellicht de reden van dat
Landgoed Beeckestijn vele belangstellenden mocht verwelkomen.
Zowel in het huis, waar de tentoonstelling ‘Het Grootste verkleind’ was te zien, als in de
stijltuinen was het gedurende
de dag een gezellige drukte en
ook op het terras van het noordelijke koetshuis waren de tafels en stoelen goed bezet. De
genoemde tentoonstelling, die
een bijzondere verzameling maquettes van buitenplaatsen omvat, is tot en met 30 september
te bezichtigen.
Vooral gezien vanaf de vijver,
met een stralende zon die door
de bomen scheen en mét een
vrolijk spuitende fontein, had
men een schitterend uitzicht op

fraaie landhuis dat in 1742 werd
gekocht door Jan Jacob Boreel.
Vóór die tijd was deze buitenplaats eigendom van gegoede
Amsterdammers die, per boot,
over het toenmalige Wijkermeer
naar hun zomerverblijf kwamen gevaren. Tot aan 1953 bleven huis en tuin in het bezit van
de familie Boreel waarna de gemeente Velsen zich over het
landgoed ontfermde, dat op dat
moment in zwaar vervallen toestand verkeerde.
Vanaf 2011 is Natuurmonumenten de beheerder van zowel de
tuinen als van het park van het
landgoed. Vereniging Hendrick
de Keyser draagt vanaf die datum zorg voor het landhuis terwijl ook de Vrienden van Beeckestijn zich inzetten voor het behoud van huis en tuinen. Veel
meer informatie over de buitenplaats Beeckestijn is onder
meer te vinden op de websites:
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
en www.vriendenvanbeeckestijn.nl.

Open dag bij Hippisch
Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 23 september organiseert manege Hippisch Centrum Velsen haar jaarlijkse gezellige en leerzame open
dag.
Gedurende de dag laten medewerkers en leerlingen u graag
kennismaken met de paarden
en pony’s van Hippisch Centrum
Velsen.
Er zullen diverse activiteiten
plaatsvinden, zoals rondleidingen door het bedrijf, het poetsen van een manegepony, een
kennis quiz, een Pimp My Pony
wedstrijd, een kür op muziek van
Romy Pielanen met haar paard
Charmeur, een carrouseldemonstratie, een pas de deux, een demonstratie viertal rijden, een
dressuur- en een springdemonstratie en nog veel meer.
Vanuit de sfeervolle foyer kunt
u onder het genot van een hapje en een drankje kijken naar de

diverse demonstraties van leerlingen en instructrices.
Speciaal voor de kinderen is er
gratis ponyrijden. Voor diegenen
die de paardenrug te hoog vinden, zullen er een beperkt aantal huifkartochten met de pony Pommetje gereden worden in
het park Beeckestijn.
Ken jij iemand die graag een
proefles wil nemen? Nodig hem
of haar dan uit en laat zien hoe
fantastisch paardrijden is.
Neem dus je vriendin, vriend,
neefje, moeder, vader of buurmeisje mee en kom naar onze
gezellige en leerzame open dag.
Voor meer informatie: Hippisch
Centrum Velsen, Driehuizerkerkweg 13 (prachtig gelegen tussen
de parken Velserbeek en Beeckestijn) te Velsen-Zuid, telefoon
0255-534309,
info@hippischcentrumvelsen.nl. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Regio - Coach Aut.. richt zich
specifiek op de ondersteuning
van ouders van kinderen met
autisme en/of ADHD.
Coach Aut.. is opgezet door Petra Dekker, coach en ervaringsdeskundige. Ze is moeder van
drie jongens met een autisme
spectrum- en angststoornis.
Haar ervaring en de kennis die
ze heeft vergaard wil zij graag
met andere ouders delen. Ze
biedt een luisterend oor, behandelt vragen over opvoeding, ontwikkeling, communiceren met
je kind, school, vrijetijdsbesteding, omgeving en andere problemen.Door haar kennis en ervaring kan zij ouders ondersteunen en begeleiden, en mocht
meer specifieke hulp nodig zijn,
doorverwijzen naar specialisten.
Coach Aut.. werkt vanuit een
positieve benadering, educatief,
oplossingsgericht en kijkt naar
de mogelijkheden van ouder(s),
kind en situatie. Coach Aut.. ondersteunt ouders bij het zich
staande houden vanuit hun eigen kracht, en bij het hierbij behouden van de eigen regie.
Door middel van het bevorderen
van kennis en inzicht zal het opvoeden van een ‘speciaal kind’
een mooie uitdaging worden
met als einddoel een meer ‘normale’ gezinssituatie.
Elke maand organiseert Petra
thema avonden, presentaties of
workshops die over autisme en/
of ADHD gaan. Zo is er maandelijks een ‘koffieochtend voor
ouders van thuiszitters’, en een
‘Koffie contact ochtend’ om tips
en ervaringen te delen. Op 1 oktober geeft zij samen met auteur Rob Broersen een lezing bij
Boekhandel Bloemendaal. Voor
alle informatie en activiteiten
kunt u terecht op de www.coachaut.nl of stuur een mail naar
petra@coachaut.nl.

pagina 18

13 september 2012

DKV jeugdwedstrijden

Kathenka
Woudenberg
speelt ‘Narciss’
IJmuiden - Donderdag 20 september speelt Kathenka Woudenberg om 20.30 uur de voorstelling ‘Narciss’ op de repetitiezolder
van het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257. Speciaal voor Kathenka Woudenberg schreef Gerardjan Rijnders een woedende, gedreven, maar ook geestige
tekst. Over de liefste en mooiste
man ter wereld, een man vol begrip én een modelleerling van Hitlers eliteschool. En over de dochter van deze aardige man die wel
duizend keer ‘Heil Hitler’ had gezegd. Rijnders heeft zich laten inspireren door de brieven die Woudenberg aan hem heeft geschreven over haar familiegeschiedenis.
Zo is een op feiten en fictie gebaseerd stuk ontstaan dat terug reikt
tot aan de Tweede Wereldoorlog.
De voorstelling wordt gespeeld op
de repetitiezolder (niet toegankelijk voor rolstoelen).

Klaverjasclub
Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 7 september
waren zeven tafels bezet bij klaverjasclub Stormvogels aan de
Zuiderkruisstraat 72. De uitslag
is als volgt: 1. André Petersen met
5803 punten; 2. Jan Broek met
5494 punten; 3. Jan Mantje met
5285 punten; 4. Jos Kalkman met
5165 punten. De marsenprijs ging
met 4 marsen naar Hans de Graaf.
En de hoofdprijs in de loterij (een
waterkoker met glazen en thee)
ging naar An Vessies. De organisatie hoopt vrijdag 14 september
weer iedereen van harte welkom
te heten bij klaverjasclub Stormvogels. Aanvang 20.00 uur. Omdat
zaterdag 15 september de grote
feestavond is vanwege het 100-jarig bestaan, blijft het grote hek
vrijdag dicht. U moet dan uw auto
parkeren op de parkeerplaats. Ook
u kan op deze feestavond aanwezig zijn tegen betaling van 5 euro.
Zie ook www.stormvogels.nl. Meer
informatie: H.J.Retz, telefoonl: 0634040940 of hj.retz@quicknet.nl.

Onder invloed
IJmuiden - Op de Heerenduinweg
werd zaterdag omstreeks 21.30
een bestuurster van de weg gehaald. Getuigen hadden de politie gebeld met de mededeling dat
zij iemand slingerend hadden zien
rijden met wisselende snelheden.
Agenten troffen de vrouw aan in
haar auto op de Heerenduinweg.
Ze had een alcoholpromillage van
2,35 in haar bloed. Haar rijbewijs
werd ingevorderd. Op de Planetenweg werd zondag omstreeks 02.30
uur van een 42-jarige man uit
IJmuiden zijn rijbewijs ingevorderd.
Ook hij werd gezien door getuigen
die zijn rijgedrag niet vertrouwden.
De man had een alcoholpromillage
van 2,10 in zijn bloed.

Schaakcompetitie bij
Kijk Uit weer begonnen
IJmuiden - Ondanks het nog
fraaie nazomerweer zijn de schakers uit IJmuiden en omstreken
alweer in diep gepeins op vrijdagavond achter hun borden in
de Eksterlaan te vinden. En na
hun vermeende klassieke partijen, heffen ze nog gezellig het
glas in de bar. Er zijn mindere
manieren om de avond te besteden.
Op de borden werden de meest
wonderlijke capriolen gemaakt.
Als eerste was Rick Mulder klaar,
hij won een aantal stukken van
Peter Stekelenburg en het pleit
was beslist.
Jan Jansen had waarschijnlijk
de meest fraaie combinatie deze avond in gedachten, ware het
niet dat Gregory van den Ende
nog een loper had, die alles als
sneeuw voor de zon van Jan liet
smelten.
Johan van Velthuijsen kwam met
een rood hoofd van opwinding

de bar inlopen, hij had zijn eerste
overwinning van het seizoen binnen. Zijn materiële voorsprong
tegen Kees Giesberts had hij
weten uit te buiten.
René Koens moest het ontgelden tegen een ontketende Vi
Quan Tran, die de stukken van
René genadeloos van het bord
haalde.
Egbert Mulder werd verrast door
Wim Geels die met een dodelijke paardvork aan alle illusies van
Egbert een einde maakte.
Halil Gul liet een pion van Peter Groeneweg promoveren. Die
klap kwam Halil niet meer te boven. Denkt u na dit te hebben
gelezen, dit is misschien ook
iets voor mij. Kom dan gerust
eens langs op vrijdagavond, dan
kunt u ook een partij schaken.
Het schaken begint om 20.00
uur in het Jan Ligthartgebouw
aan de Eksterlaan. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

DCIJ-nieuws

Stella van Buuren heeft
de vorm te pakken
IJmuiden - De jarenlange inspanningen van de jeugdtrainers
bij DCIJ lijken dit seizoen vruchten af te werpen. Voorzichtig
werden zij losgelaten in de strijd
om de clubtitel. Gerijpt in veel
jeugdtoernooien en deel uitmakend van het tweede tiental zijn
zij stuk voor stuk dammers om
rekening mee te houden. Stella van Buuren zal binnen niet al
te lange tijd deel uit gaan maken
van het eerste tiental. Op gedecideerde wijze rekende zij af met
Jan Maarten Koorn. Ook Rick
Hartman gaat speltechnisch met
sprongen vooruit. Piet Kok moest
dat in een directe confrontatie ervaren. Na een boeiend gevecht sloeg Hartman in het eindspel toe.
Dana van der Wiele voelt zich
steeds meer op haar gemak in
de onderlinge competitie. De
ervaring van Nicole Schouten
bleek niet voldoende om Van der
Wiele van een verdiende remise

af te houden. Vince van der Wiele die de laatste tijd grote sprongen maakt, was van de jeugdspelers de enige dissonant. Cees
van der Vlis bleek een maatje
te groot. Na zijn nederlaag een
week eerder herstelde Stijn Tuijtel zich voortreffelijk. Dit ging ten
koste van Jacqeline Schouten.
Voor Willem Winter was er van
enig herstel nog geen sprake.
Jesse Bos kon na vier uur spelen een overwinning aan zijn totaal toevoegen. Titelverdediger
Casper Remeijer heeft zijn zinnen gezet op prolongatie van
de clubtitel. Joop Wind werd het
slachtoffer van de dadendrang
van Remeijer en verloor.
Niet geheel onverwacht was de
winst van Cees van der Steen op
Harrie van der Vossen.
Van der Vossen is, na gezondheidsperikelen op de weg terug
en heeft daardoor nog moeite
om de concentratie vast te houden.

Velsen-Zuid - DKV E2 speelde
afgelopen zaterdag hun eerste
wedstrijd uit tegen Haarlem E2.
DKV verdedigde sterk en viel
goed aan. Na een goeie aanval werd er een mooie bal naar
Sien gegooid, zij wist voor DKV
mooi te scoren. Helaas viel Haarlem ook goed aan er wist Haarlem drie doelpunten te scoren,
waardoor DKV met 3-1 verloor.
E1 is het nieuwe seizoen begonnen met 4-4 gelijkspel. De wedstrijd tegen Blauw-Wit ging gelijk op. DKV speelde goed, maar
wist niet alle kansen te benutten. Voor DKV scoorde Dariush
en Rick de Graaf.
De D2 speelde tegen Rapid D1.
De eerste wedstrijd na de vakantie is altijd even wennen. Dat
bleek wel voor de D2. De teams
waren aardig aan elkaar gewaagd.
DKV begon erg goed met een
aantal leuke kansen. Door enige moeite met vangen en gooien
was het lastig om de bal lang in
het vak te houden en konden er
steeds moeilijker kansen gecreeerd worden. Het lukte Chenna
toch om samen met haar vak een
mooi doelpunt te scoren! Helaas
was dit niet genoeg en moest

DKV het veld verlaten met een
7-1 verlies.
De D1 speelde tegen Oosterkwartier D1, wat een bekende
tegenstander is voor DKV. Oosterkwartier begon de wedstrijd
scherper en DKV keek na een
tijdje tegen een achterstand aan
van 0-4. Ruststand was 2-4. De
tweede helft speelde DKV een
stuk beter maar helaas eindigde
de wedstrijd in 3-6. Doelpuntenmakers : Meike en Loek.

Zwemmend afscheid van IJRB

Fred Dictus stopt ermee
IJmuiden - Fred Dictus heeft
afgelopen vrijdag officieel afscheid genomen als zweminstructeur bij de IJmuider Reddingsbrigade. Hij heeft in totaal
50 jaar les gegeven en mede
door gezondheidsproblemen
heeft Fred besloten om te stoppen met lesgeven in het zwembad. Fred blijft gelukkig wel actief als strandploeglid, zodat wij
hem niet hoeven te missen.
De IJRB wilde dit afscheid/jubileum natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan en heeft al
zwemmend afscheid genomen van hem. Hij werd naar het
zwembad gelokt, om nog voor
de laatste keer een instructeurs vergadering bij te wonen.
Hij was zeer verrast dat er een
leuke avond voor hem werd gehouden. Fred heeft eerst samen met het bestuur zijn C diploma (NPZ) gehaald. Na dit
examen werden er samen met
alle instructeurs en genodigden zwemwedstrijden gehouden met onderdelen die Fred al
die jaren aan de kinderen heeft
geleerd. Fred gaf les in diploma’s reddend zwemmen van
de bond. Elke ploeg was erg fanatiek en na de puntentelling
bleek het IJRB-team jong gewonnen te hebben.
Na het zwemgedeelte werd het
feest voortgezet in de kantine
van het zwembad. Daar kreeg
Fred lovende woorden van de
voorzitter. Fred heeft in die 50
jaar heel veel veranderingen
meegemaakt. Nieuwe besturen, andere collega instructeurs

en een nieuwe diplomalijn. Fred
paste zich altijd moeiteloos aan
en deed wat hij het liefst deed,
elke vrijdag met passie lesgeven aan de kinderen van de
IJRB.
Namens het bestuur kreeg
Fred een reischeque aangeboden (een lintje had hij al eerder gekregen) en alle instructeurs hebben voor het zakgeld
gezorgd. Daar kwam nog een
boek en shirt met persoonlijke verhalen/wensen voor Fred
bij. Ook zijn vrouw Lia werd niet
vergeten. Zij kreeg een mooi
boeket bloemen en woorden
van dank. Zij heeft haar man
tenslotte jaren elke vrijdagavond moeten missen.
Na het officiële gedeelte werd
de avond voortgezet met een
hapje en een drankje.
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Brederode Daltonschool
krijgt eigen gymlocatie
Santpoort-Zuid - De enige basisschool in Santpoort-Zuid, de
Brederode Daltonschool, krijgt
na 20 jaar eindelijk weer een eigen gymlocatie aan het Oranjeveld. De school zat in het begin van het schooljaar 1992/1993
plots zonder gymzaal toen hun
toenmalige buurman, de IJmond
MTS, hun gymzaal nodig had en
verbouwde tot praktijkruimte. Er
restte niks anders dan de leerlingen van de Brederode Daltonschool met de bus naar een
gymzaal in Santpoort-Noord en
later in Velserbroek te laten vervoeren. Een flinke kostenpost en
erg veel verlies van kostbare lestijd. Sinds augustus 1992 voert
de school al actie voor een eigen
gymzaal. Helaas met weinig succes. Tot 24 mei 2007 toen alle politieke partijen tijdens een raadsvergadering hun uitdrukkelijke
steun uitspraken voor het snel
realiseren van een gymzaal. Het
zoeken voor een geschikte locatie kon beginnen. Toen uiteindelijk de ontwikkeling van het NOVA terrein met veel moeite werd
losgekoppeld van het realiseren
van een gymzaal, kwam er vrij
baan voor een nieuwe zaal grenzend aan het kleuterplein van de
school. De bouw van de zaal, die
de naam Het GymHuys draagt en
getekend is door MB Architecten uit Bloemendaal, is eind vorig schooljaar gestart en het ge-

bouw is begin deze maand opgeleverd. Ook heeft de school
haar kleuterplein grondig gerenoveerd. Het GymHuys wordt op
22 september om 14.00 uur officieel geopend door sportwethouder Annette van Baerveldt en
enkele leerlingen van de leerlingenraad van de Brederode Daltonschool.
Volgens de directeur van de
Brederode Daltonschool is de
school erg blij met de prachtige
zaal, die inmiddels al volop door
de leerlingen wordt gebruikt. Het
feit dat deze zaal op een steenworp afstand ligt van de school
is volgens Michiel Bootz een
waar feest.
,,Sinds begin van dit jaar kunnen onze leerlingen weer effectief twee maal 45 minuten per
week gymmen en verliezen wij
geen 1 tot 1,5 uur aan kostbare
reis- en wachttijd. Een win-win
voor alle partijen!” De zaal wordt
op schooltijden gebruikt door de
school.
Na schooltijd wordt de zaal door
de gemeente verhuurd aan geinteresseerde partijen, waaronder de naschoolse opvang van
de school (Dikke Maatjes). Geinteresseerden die de zaal willen
bezichtigen zijn zaterdagmiddag
22 september van 14.00 tot 17.00
uur van harte welkom tijdens het
jaarfeest van de Brederode Daltonschool.

Open dag
Terrasvogels
groot succes

‘t Mosterdzaadje

Eisler Trio en pianoconcert van Schumann
Santpoort-Noord - In de roerige tijd tussen de twee wereldoorlogen ontstaat een veelheid
aan muzikale stijlen en stemmingen. Het Eisler Trio laat op vrijdag 14 september om 20.00 uur
de muziek uit het interbellum
horen. Bauwien van der Meer
(sopraan), Annedee Jaeger (gitaar) en Joris van Haaften (cello)
brengen de muziek uit Europa en
Zuid-Amerika samen.
Zondag16 september om 15.00
uur horen we de pianist Vital
Stahievitch met een pianoconcert van Schumann uitgevoerd

met Music Minus One orkestbegeleiding. Het orkest staat
op cd en Vital Stahievitch speelt
de pianopartij. Met veel succes
deed Vital Stahievitch dit eerder.
Het publiek zal zich in een grote concertzaal wanen. Ook op
het programma twee impromptu’s van Schubert en de vijfde pianosonate van Prokofiev. ’t
Mosterdzaadje,Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Het scooterongeluk met dodelijke afloop in Velserbroek van
vorige week is vreselijk. En de
vraag schuld of onschuld, daar
krijgen wij het slachtoffer niet
mee terug. Vingerwijzen is natuurlijk makkelijk, maar ik wil bij
deze de gemeente wel vragen
om bij alle punten waar fietspaden en weg, bedoeld voor overig verkeer, elkaar kruisen de
struiken en bossage weg te halen. Misschien mooi groen en
een goede scheiding tussen
weg en fietspad of weg en huizen, maar het zorgt wel voor levensgevaarlijke situaties.
Ook ik moet regelmatig een
stukje met mijn auto het fiets-

pad oprijden om zo goed te
kunnen kijken of er fietsers of
scooters aan komen en ik door
kan rijden, dat alleen al kan
voor ongelukken zorgen. En dit
komt alleen doordat ik geen
overzicht heb over het pad omdat de struiken daar veel te
hoog zijn of te lang doorgetrokken. Het komt niet doordat ik
of de andere weggebruikers te
hard rijden, want ook met langzaam rijden gebeuren er hierdoor ongelukken. Gemeente, doe daar iets aan om te beginnen.

Dames straten zaalvolleybaltoernooi

Fietsplus Nico van der
Zwan nieuwe sponsor
Velserbroek - Het negende
HHI-dames straten zaalvolleybaltoernooi wordt gehouden op
zaterdag 13 oktober en is ongekend populair. Het gaat heel
goed met de sponsoring van het
HHI-metaalwerken dames straten zaal volleybal toernooi. Sponsoren wil het toernooi graag ondersteunen. Diverse onderhandelingen en gesprekken met de
eigenaar Nico van der Zwan van
de nieuwe fietsenzaak in Velserbroek hebben er toe geleid dat
Fietsplus Nico van der Zwan het
9e dames straten zaalvolleybaltoernooi in 2012 gaat sponsoren.
Het contract is zaterdag 25 augustus getekend. Zie ook www.
straatvolley.nl.

Reünie Ichthus College

Expo in Huis ter Hagen
Driehuis - Van 4 september tot
half november 2012 hangt er op
de begane grond in Woonzorgcentrum Huis ter Hagen weer een
nieuwe expositie van schilderijen.
Deze expositie van Willem Antonius Himmelreich, geboren in 1926
en overleden in 2009, is georga-

Naam en adres bekend bij de
redactie

niseerd door de kinderen als eerbetoon aan hun vader. Zijn werk
is impressionistisch en heel divers.
Iedereen is van harte welkom om
de schilderijen te komen bewonderen aan de Lodewijk van Deyssellaan 254. Wilt u één van zijn werken kopen? Dan is dit ook mogelijk.

Driehuis - Ongeveer 12 jaar geleden namen 650 jong-volwassenen van het Ichthus College
afstand van het scholierentijdperk en daarmee met verloop
van tijd ook van hun medescholieren die allen hun eigen weg
zijn ingeslagen.
Samen gekneed van kinderen
tot mensen met ambities en dromen. Tussen toen en nu zijn voor
sommigen de dromen verwezenlijkt en voor sommigen zijn ze
vervlogen. Wat is er eigenlijk van
je medescholieren terecht gekomen? Binnenkort kun je daar

als Ichthus alumnus achterkomen. Op vrijdag 2 november zal
er namelijk een reünie plaatsvinden in de aula van het Ichthus College te Driehuis voor de
examenjaren van 1999, 2000 en
2001 voor Mavo/Havo/VWO. Van
zeven uur ‘s avonds tot middernacht is er de gelegenheid om
onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen
en te dansen. Meer informatie
over de reünie is te vinden op http://ichthusreunie.net. Kaartjes
kosten 10 euro inclusief 2 gratis
drankjes.

Santpoort-Zuid - Sport en
spel met heel veel zon: de open
dag van Terasvogels was mede daardoor een groot succes.
Veel kinderen van vier tot zeven
jaar kwamen afgelopen zaterdag naar Santpoort-Zuid. Een
voetbalwedstrijdje, een echte
voetbaltraining en veel spelletjes.
Terrasvogels biedt jongens en
meisjes elke zaterdag een leuke ochtend. Van 9.45 tot 11.00
uur kunnen kinderen vanaf vier
jaar hieraan mee doen. Ber ter
Maat, oud-speler van onder
andere EDO en Terrasvogels:
,,Het is altijd gezellig en kinderen kunnen gewoon een keer
komen kijken. Het plezier staat
voorop, terwijl ze meteen leren
om met elkaar te spelen.” Terrasvogels begeleidt de kinderen altijd met twee enthousiaste trainers. Ouders kunnen blijven kijken en gezellig met elkaar genieten van de verrichtingen van hun kroost. Zie ook
www.svterrasvogels.nl.

Renovatie
clubhuis RKVV
Driehuis - Voetbalclub RKVV
Velsen gaat het clubhuis met
kantine en kleedkamers en de
tribune renoveren. Zij hebben
voor de benodigde lening een
garantstelling aan de gemeente Velsen gevraagd. Het gaat om
een bedrag van 30.000 euro. Het
college gaat akkoord met de gevraagde garantstelling. Nu mag
de gemeenteraad zich over de
aanvraag buigen.

Rijbewijs
ingevorderd
Santpoort-Noord - Op de A208
heeft de politie vorige week donderdag een 41-jarige automobiliste uit Beverwijk aangehouden
omdat zij met een snelheid van
126 km/uur reed waar maximaal
70 km/uur is toegestaan. Haar
rijbewijs werd ingevorderd.

Fietser (11)
gewond
Velserbroek - Een 11-jarige
jongen is vorige week woensdagmiddag gewond geraakt
na een botsing met een auto.
De jongen uit Velserbroek
wam op zijn fiets uit een
steegje en reed de Koekoeksbloem op. Een 20-jarige automobiliste kon hem niet meer
ontwijken waarna een botsing ontstond. De jongen is
naar het ziekenhuis vervoerd
en heeft vermoedelijk een hersenschudding.

pagina 15

13 september 2012

Schouwburg zoekt
figuranten ‘De Jantjes’

RKVV Velsen viert
90-jarig bestaan
Driehuis - Op 14 augustus 1922
werd de vereniging opgericht.
Op 1 september heeft RKVV Velsen op gepaste wijze haar 90ste
verjaardag gevierd.
De dag begon al vroeg, zoals
het bij een verjaardag hoort, met
ontbijt. Niet op bed, maar in de
Velsen kantine voor de jeugd
vanaf de mini’s tot en met de Cjunioren. De meisjes en jongens
smulden van de boterhammen
met zoet en vleeswaren, die onder leiding van Anouk van Wees
waren klaargezet.
Ondertussen had VoetbalCity op
één van de velden van Sportpark
Driehuis een mooi parcours uitgezet, met tien attracties. Vanaf 9.00 uur mocht de jeugd hier
zich heerlijk uitleven. Onder de
deskundige leiding van Paul de
Schrijver
Rond 10.00 uur kwam de ‘oude
jeugd’ aan bod. Om 10.30 uur
was er een officieel moment.
Een vertegenwoordiger van NKS
overhandigde een mooi beeldje
en een cadeau. Theo Stam sprak
als voorzitter van Velsen en Frans
Hoogzaad overhandigde namens
de verjaardagscommissie Theo
Stam een schets van een doek
van 3 bij 5 meter, welke een plek
krijgt langs het hoofdveld. Bovendien is er nu een RKVV Velsen 90 jaar vlag. Deze werd in
top gehesen door het oudste lid
Joop Smit en het jongste lid Tom
Smit. De jongste jeugd was inmiddels klaar met het VoetbalCity spel en kreeg nog een raketijsje als beloning.
De B- A-junioren en senioren

hadden zich inmiddels verkleed
en begonnen om 12.00 uur aan
het onderling verkleedde toernooi.
Hoe mooier verkleed hoe beter.
Er werd gespeeld op een half
veld onder leiding van toernooi
directeur Lennart Langbroek.
Door de jury voorzitter Jan
Spoelstra werden de dames van
GVT (Grote Velsen Talenten) met
hun Superman-outfit als best
verkleedde team uitgeroepen. Ex
aquo op plaats twee waren dat
de Schooiers, de zes Grote Meneren en de FC Schippahoy (favoriet van Jan).
In de finale streden Golden Boys
en RKVV Catenaccio onder leiding van scheidsrechter Bart Tijl
om de eerste prijs. Golden Boys,
met onder andere Rick Schotvanger, Pim Smit, Dennis van Bakel, Theo Tervoort en Patrick van
der Fits in de gelederen, speelde soeverein en de oudjes tikten de wedstrijd professioneel
uit en pakten de overwinning en
de beker. Daarna was het tijd om
te swingen. De band Impact had
zich opgesteld op de vrachtwagen van Duineveld, het speciale
podium.
In de pauze kwam Maurice Thijssen met zijn prijzenfestival. De
trekking van de verkochte loten.
Frans Looy zorgde er voor dat de
trekking eerlijk verliep en er waren vele gelukkige prijswinnaars.
Daarna kon er weer lekker gedanst worden.
Om 21.00 uur was het afgelopen.
Het was een fantastische dag.
Op naar de 100 jaar!

Velsen - Op vrijdag 7, zaterdag
8 en zondag 9 december is Willeke Albert in de Stadsschouwburg Velsen te zien in de onverwoestbare musicalklassieker ‘De Jantjes’. Amsterdamse evergreens als ‘Bij ons in
de Jordaan’, ‘Wordt nooit verliefd’ en ‘Omdat ik zoveel van je
hou’ omlijsten een karakteristiek verhaal. Het Velsense theater biedt in samenwerking met
de producent van de musical
de unieke kans om te figureren
in de voorstelling. Per voorstelling is het theater op zoek naar
twee manlijke en twee vrouwelijke figuranten
in de leeftijd van
50 tot en met 65
jaar, West-Europees uiterlijk,
normaal postuur
en lengte tussen
de 1.70 tot 1.85
meter. Belangstelling? Stuur
dan voor 15 september een email met naamen adresgegevens plus een
foto naar publiciteit@stadsschouwburgvelsen.nl. De musical ‘De Jantjes’
speelt zich af in het café van
Tante Piet, waar het een gezellig komen en gaan is. Blonde
Greet, Toffe Jans, Mooie Leendert, zijn vrouw Doortje en de
straatmuzikanten Na Druppel
en De Mop komen dagelijks
hun borreltje drinken. Dat geldt
ook voor Dries, Manus en Toon
(De Jantjes). Door intriges, verloren liefdes en misverstanden besluiten zij Amsterdam
de rug toe te keren en naar Nederlands-Indië te vertrekken.

Na zes jaar keren ze terug en
blijkt er veel veranderd in hun
geliefde Jordaan. De figuranten zullen schitteren als bezoeker in het café van Tante Piet,
als voorbijganger op de kade
waar het schip met De Jantjes
zal vertrekken én natuurlijk in
de Jordaan waar op straat veel
te beleven valt! De figuranten
zullen geen tekst hebben maar
krijgen wel de kans om in een
professionele musical op de
planken van de Stadsschouwburg Velsen te staan!
Rooie Sien, maar ook talloze andere glansrollen die zij
in haar lange
carrière speelde in
films en series
maakten van Willeke Alberti een
nog
grotere volksheldin
dan zij al was
geworden
als
vertolkster van het
Nederlandse
lied. Nu kruipt
zij in de huid
van Na Druppel en zingt
zij ‘Omdat ik
zoveel van je
hou’, waarmee Willeke en Willy Alberti een grote hit hadden.
Het verhaal, de humor, de liedjes, een fantastische cast met
onder andere Winston Post, Ellen Evers en Lucie de Lange
én een live orkest staan garant
voor een heerlijke avond theater. Prijs: vanaf 40,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Roy
Beusker)

‘One night of Queen’
in Stadsschouwburg
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen heeft naast Theater Carré en het Nieuwe Luxor in Rotterdam de hand weten te leggen
op één van de tien concerten van
het overweldigende live spektakel ‘One night of Queen’. Het theater opent hiermee het nieuwe
theaterseizoen op woensdag 19
september.
De band speelde over hele we-

reld voor een uitzinnig publiek
in uitverkochte stadions en concertzalen in Europa en de Verenigde Staten. De Queen-fans
zijn het erover eens: de mooiste tribute die een rockband zich
kan wensen! Queen was hot en
is het nog steeds! Toegang vanaf 37,50 euro. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Gospelkoor Get Together
Again op Korenlint
Regio - Het Velsense gospelkoor Get Together Again trad afgelopen
zaterdag op tijdens het Korenlint in Haarlem. Er deden in totaal 101
koren mee. Get Together Again zong in het karakteristieke gebouw
Zang en Vriendschap in de Jansstraat. (foto: E.S. Berk)

De Boomgaard
van Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 16 september zijn er ‘In de boomgaard’ van Informatieboerderij Zorgvrij diverse activiteiten.
In de honderd jaar oude boomgaard kun je appelsap maken en waskaarsen rollen. Om
fruit aan de bomen te krijgen
zijn bijen onmisbaar. De imker
van Zorgvrij vertelt waarom bijen zo belangrijk zijn. Om 11.00
uur is er een gratis IVN kinderexcursie. De excursie start op
het erf van de boerderij. Kinderen lopen (zonder ouders)
over het natuurpad en krijgen
van alles te horen over de dieren en planten die er in dit seizoen zijn. ‘In de Boomgaard’ is
van 11.00 tot 16.00 uur en de
entree is 2 euro. De boomgaard
van de boerderij ligt in het Uilenbos nabij de boerderij. Vanaf
de parkeerplaats wordt de route met appeltjes aangegeven.
Informatieboerderij
Zorgvrij,
Genieweg 50 In Velsen-Zuid
(Spaarnwoude), 023-5202828.

Vrachtwagen
rijdt tegen
busje én
personenauto
Velsen-Noord - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag
aan het einde van de ochtend
tegen een busje en een personenwagen gereden in VelsenNoord. Het ongeval gebeurde rond half twaalf toen een
busje met pech op de Rijk de
Waalweg bij het Velsertraverse
stond. De vrachtwagenchauffeur merkte het busje met pech
te laat op en botste er tegenaan. In de uitwijkmanoeuvre
die volgde raakte de vrachtwagen ook een personenwagen die op de linkerbaan reed.
Bij het ongeval raakte niemand
gewond maar het busje zat wel
behoorlijk in elkaar en de personenwagen liep forse schade aan de rechterkant op. Door
het ongeval was een rijstrook
van de Rijk de Waalweg tijdelijk afgesloten.
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Bodemprijzen
leegverkoop
oude locatie
GroenRijk

Koppes Snacks wint
Haarlem Horeca Award
Regio - Koppes Snacks in Santpoort-Noord is maandag uitgeroepen tot meest favoriete horecazaak van Haarlem en Omstreken. Een geweldige opsteker, want
de snackbar van de familie Koppes liet gerenommeerde zaken als
‘t Hemeltje en de Jopenkerk achter zich.
Wie de afgelopen weken een patatje of broodje bestelde, kreeg steevast het verzoek om op Koppes te
stemmen. Zelfs zaterdagavond,
vlak voor sluiten van de verkiezingsdeadline, werd er nog op-

geroepen om op Koppes te stemmen. De aanpak heeft gewerkt,
want het publiek oordeelde dat de
snackbar aan de Hagelingerweg
de meest favoriete horecazaak van
Haarlem en omgeving is. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens
de eerste editie van Haarlem Horeca, een vakbeurs waaraan 57 regionale horecazaken deelnamen. De
beurs is opgezet door Horecavisie
uit Velserbroek. Het beste restaurant werd Truffels, het beste café ‘t
Hemeltje en de meest innovatieve
horecazaak De Jopenkerk.

Santpoort-Noord - Van maandag 17 september tot en met zaterdag 22 september, van 09.00
tot 17.00 uur, vindt er een grote leegverkoop plaats aan de
Biezenweg 70. Op de oude locatie van GroenRijk Santpoort
wordt alles opgeruimd. Sla uw
slag en profiteer van kortingen tot 70% op, onder andere,
inventaris, bestrating, potterie,
blokhutten, kasjes, hout, WPC,
grind, natuursteen, beplanting,
plantentafels, overkappingen en
nog veel meer! Tijdens de grote
leegverkoop kunt u alleen contant betalen. Op de nieuwe locatie van GroenRijk, aan de
Rijksweg in Velserbroek, wordt
intussen hard gewerkt om u
ook in het najaar te inspireren
met sfeervolle presentaties en
prachtige collecties! Gezelligheid en warmte, we gaan langzaam weer naar binnen. Leuke
ideeën, inspiratie en/of workshops, u vindt het allemaal dit
najaar bij GroenRijk Velserbroek.

Collecte
Nierstichting
Velsen - In de week van 18 tot
en met 24 september wordt in
Velsen gecollecteerd voor de
Nierstichting. Een dag werken,
een dag bijkomen. Een nierpatiënt moet er heel veel voor over
hebben om een beetje normaal
te leven. Wat heeft u over voor
een nierpatiënt? Steun de Nierstichting. Dan helpt u om mensen met nierschade sneller op
te sporen. En steunt u onderzoek naar het ontstaan van nierschade. De Nierstichting werkt
al meer dan 40 jaar een betere
kwaliteit van leven voor nierpatiënten.

IJmuider Harmonie

Blokfluitklassen van start
Velsen-Zuid - Vlak voor de zomervakantie hebben de blokfluitgroepen van de IJmuider Harmonie het jaar afgesloten met spetterende optredens voor ouders en
andere belangstellenden.
Wow! Wat hebben ze veel geleerd
in 1 of 2 jaar. Enkele blokfluitleerlingen mochten optreden als heuse solist, begeleidt door het opleidingsorkest van de IJmuider Harmonie.
Nu het muziekseizoen weer begint, stromen de blokfluitleerlingen door naar het instrument
van hun keuze. Alle instrumenten
mochten tijdens de lessen vorig
jaar worden uitgeprobeerd.
Dwarsfluit, klarinet, saxofoon,
trompet en trommel zijn het meest

populair. De nieuwe blokfluitlessen gaan bijna weer van start. Er
is nog plaats voor enkele nieuwe
leerlingen. De lessen worden gegeven door een ervaren/professionele docent in het verenigingsgebouw van de IJmuider Harmonie.
Er wordt wekelijks lesgegeven in
kleine groepjes. Veel aandacht
zal worden besteed aan noten lezen, samenspelen en kennis maken met andere instrumenten die
in harmonieorkesten worden gebruikt. De blokfluit krijg je van de
vereniging in bruikleen. De kosten bedragen 50 euro voor iedere
week les tot aan de zomervakantie. Bel voor meer informatie 0612583927. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

Tomani viert
25-jarig bestaan
IJmuiden - Zaterdag 15 september viert de IJmuidense speelo-theek Tomani het 25-jarig bestaan. Leden en oud-leden zijn
van harte welkom. Tomani zit al
25 jaar in Buurthuis De Spil aan
Frans Halsstraat 29. Veel mensen vragen of een speel-o-theek
nog wel van deze tijd is. ‘Kinderen hebben al zo veel speelgoed.’
Het antwoord van Tomani is altijd: ‘Hier kun je proberen of het
speelgoed wel zo leuk is als ze op
de reclame laten zien. Een jaarabonnement is voor twee stuks 14
euro, vier stuks 17 euro en 6 stuks
20 euro. Je mag elke drie weken
ruilen. Het feest is van 10.00 tot
12.00 uur. Wethouder Annet van
Baerveldt opent om 10.30 uur de
feestelijke grabbelton.

Jazz in de Theeschenkerij
Velsen-Zuid - Kees van Lent
en Anneke Lokerse organiseren opnieuw een jazzconcert in
de Theeschenkerij in Velserbeek.
Dit concert vindt plaats op zondagmiddag 16 september vanaf 15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Deze keer komt Kees met het
kwintet Bientu, dat al vele jaren
actief is in de randstad en vooral in de regio Velsen en Haarlem. De muziek van deze groep
beweegt zich tussen moderne (hard)bop en latin/funky stijl.
Veelal worden er stukken gespeeld uit de jaren ’70, van componisten als Hubbard, Hancock,
Chick Corea, Tom Harrell, Jimmy Heath, etc. maar ook spelen

zij mooi en boeiend eigen werk
met hedendaagse invloeden van
Tony Nahar, de pianist van Bientu. Drie andere bandleden zijn
Velsenaren: Kees van Lent, dit
keer op saxofoon en conga’s, Jeroen Kiewiet, op bugel, en Koen
van der Wel, op slagwerk. De
vaste bassist van het ensemble,
John Erich, is in het buitenland
en wordt vervangen door alweer
een Velsenaar: de virtuoze bassist Tim Brandse.
Bij mooi weer is het mogelijk dat
er buiten gespeeld kan worden
op het sfeervolle terras, maar
binnen is deze mooie Oranjerie met zijn prachtige akoestiek
zeer geschikt gebleken voor deze jazzconcerten.

Team Tata Steel in
Great River Race
IJmuiden - De roeiploeg van Tata Steel neemt zaterdag met de
sloep ‘Adamanteus’ deel aan de
beroemde Great River Race op
de rivier de Theems in Londen.
De tienkoppige bemanning bestaat uit acht roeiers, een stuurman en een passagier.
Het deelnemersveld telt 300
sloepen die op de 36 kilometer
lange tocht onder meer de 15
beroemde bruggen van Londen
passeren, waaronder de Tower
Bridge. Op zaterdag 8 september
heeft de roeiploeg als training
voor de race in Londen deelge-

nomen aan de Maasrace tijdens
de Wereldhavendagen in Rotterdam. De ploeg hoopt de Great
River Race binnen de vier uur te
voltooien. Deze Engelse klassieker wordt sinds 1988 georganiseerd.
Er wordt gestreden om de ‘Challenge Trophy of The Company of
Watermen & Ligtermen of the
River Thames’. Daar deze ‘watermen’ al eeuwenlang een taxidienst op de Theems onderhouden, is het voor alle sloepen verplicht minimaal één passagier
mee te nemen.
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Stadsschouwburg Velsen
decor voor ‘Ik, Driss’

RKGV al 80 jaar
actief met bewegen
Velsen - Bij RK Gymnastiekvereniging Velsen bewegen vierjarigen tot 80-plussers al sinds
1932. In 2012 proberen zij nog
meer Velsenaren aan het bewegen te krijgen. Op de gym- en
turnuren voor allerlei leeftijdsgroepen, maar ook op: Damesgym, Conditietraining, 55+fit, Fitness, Bodyshape, Bewegen op
muziek, Zumba, Volleybal, Steps,
Sport en spel voor ex-hartpatienten enz..
Vanaf september 2012 is er ook
een sport speciaal gericht op 10
tot 18-jarigen: Wado Ryu karate
en Sparring gym. Wado Ryu karate is een sport gericht op weerbaarheid die vooral voor onzekere kinderen haar vruchten zal afwerpen. De eerste les was op
dinsdag 11 september om 19.00
uur in de Kennemerzaal aan het
Moerbergplantsoen.
Jongelui
zijn van harte welkom om met
deze sport kennis te maken.

Sparring gym is een wereldprimeur in Velsen. Een zoon of
dochter traint met vader/moeder of opa/oma. Er wordt aan de
conditie gewerkt, maar ook oefeningen aangeleerd en ingeslepen. Ook is plaats voor bootcamp activiteiten. Dit uur begint
op woensdag 19 september om
19:00 uur in de gymzaal van het
Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg.
Ook alle overige bewegingsuren
worden één week na de zomervakanties weer opgestart. Op de
website http://rkgv-velsen vindt
u het totale aanbod inclusief de
Zumba cycli. Wilt/kunt u iemand
steunen bij het meer bewegen?
De gymnastiekvereniging heeft
nu ook de Beweegbon, die u cadeau kunt geven. Informatie: 0630974608 of http://rkgv-velsen.
nl. U mag twee proeflessen volgen.

Open dag bij Move2fit
Velserbroek - Wie kennis wil maken met de lessen van Move2Fit
is zondag 16 september van harte welkom op de open dag. Kijk
op de website www.move2fit.
com of op facebook.com/move2fit voor het lesprogramma van
deze dag. Kijken mag natuurlijk
ook, maar meedoen is misschien
nog leuker en gezelliger.
Move2Fit biedt verschillende lessen aan zoals: Bodyshape, Step
& Shape, Step1, Step 2, Fatburning Step, XCO, Pump, Balance,
Sh bem en een weekend workout.
Voor abonnementen kan men

kiezen uit een keer per week of
onbeperkt sporten, vanaf 21,50
euro per maand. En bij Move2Fit hoeft men geen inschrijfgeld
te betalen. De opzegtermijn is
slechts een maand. En voor wie
nog niet zeker is, is er een strippenkaart van tien keer voor maar
58,00 euro. Beslis je lid te worden op de open dag dan sport je
tot 1 oktober gratis.
Move2fit Sportcentrum is gevestigd aan Klompenmakerstraat 17
in Velserbroek, telefoonnummers
023-5374043, 06- 12329108 of
06-54654126.

Velsen - ‘Ik, Driss’ verscheen
deels eerder als feuilleton in
NRC Handelsblad. De serie werd
zo populair, dat de lezers van de
krant het in meerderheid aanwezen als het beste dat de krant in
2009 had afgedrukt. Op zaterdag
29 september (20.15 uur) is in
de Stadsschouwburg Velsen de
opvallend luchtige musicalbewerking over de lotgevallen van
een Marokkaanse gastarbeider
in IJmuiden te zien. Topacteurs
als Mohammed Azaay (vorig seizoen nog genomineerd voor de
Toneel Publieksprijs met ‘Wie is
er bang voor Virginia Woolf?’) en
Mohammed Chaara zijn te zien
in de voorstelling vol verrassende muzikale wendingen, een
mix van Marokkaanse, Turkse en
westerse popmuziek, ballads en
Hollandse meezingers.
De Marokkaanse gastarbeider werkt met zijn oudere broer
Moha in een vieze steenkolenmijn bij het Noord-Franse Lille.
Maar Moha vindt dat zijn jongere broer schoon werk moet
zoeken, anders gaan zijn longen kapot. In maart 1972 zet hij
de 21-jarige jongen op de bus
naar Nederland, want in dat land
zijn de mensen aardiger dan in
Frankrijk, heeft hij gehoord. Eenmaal aangekomen in het inderdaad schone Nederland, vindt
Driss werk als scholstapelaar in
de IJmuidense haven. Een vriendelijke oudere dame leert hem
Nederlands, met de beeldschone Jolanda krijgt hij verkering.
Als hij zijn leao-opleiding heeft
voltooid, stroomt hij door naar
het meao, werkt zich op tot conciërge en later zelfs tot mentor.

Er wordt getrouwd en er komt
een dochter. Driss is gelukkig
en tevreden, al wacht er aan het
eind van de musical een dramatische ontknoping. De makers van ‘Ik, Driss’ hebben van
de voorstelling een feel goodmusical weten te maken in de
geest van de populaire Engelse
feel good-film én musical ‘Billy
Elliot’ die zicht afspeelt in de jaren tachtig in een Engels mijndorpje. In de muscialcomedy ‘Ik,
Driss’ vormt Velsen het decor. De
Hoogovens, de IJmuidense havens, het strand en ook Zeewijk
komen voorbij.
Prijs vanaf 23,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Michiel Voet)

Film ‘Moonrise Kingdom’
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 13 en vrijdag 14 september draait het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257,
om 20.30 uur, de film ‘Moonrise
Kingdom’.
Problematische
familieverhoudingen, onmogelijke liefdes, existentiële leegtes; het zijn bekende thema’s in het oeuvre van Wes
Anderson (onder andere The Royal Tenenbaums).
De film volgt twee verliefde tieners in de jaren ‘60, op een ei-

landje net voor de kust van New
England. In hun onbezonnenheid
lopen ze samen weg, ouders, familie en vrienden vertwijfeld en
wanhopig achterlatend.
Iedereen wordt gemobiliseerd:
van de lokale padvinders tot aan
de sullige sheriff die een geheime
affaire heeft met de moeder van
een van de tieners. Een dreigende
storm en de komst van de strenge
medewerkster van jeugdzorg zetten de gebeurtenissen op scherp.

Eric Koller in WT
IJmuiden - Vrijdag 21 en zaterdag 22 september, 20.30 uur, staat
Eric Koller op de planken in het
Witte Theater, Kanaalstraat 157.
Fire in the hole, vijf voor twaalf,
zoek dekking! Termen die dat
ene moment aanduiden waarop
niets meer te redden valt, waarop
je nog maar één ding kunt doen;
je schrap zetten. Een dramatisch
moment dat verandert in comedy als Koller u laat zien dat niets

menselijks ons vreemd is en wij
toch proberen in paniek het tij te
keren. Dat wij ons keer op keer in
de gekste bochten wringen om
tegen beter weten in te willen ontsnappen aan het onvermijdelijke.
Koller stopt ook deze voorstelling
vol met prachtige, humorvolle, fysieke, energieke miniatuurtjes. Hij
weet de onvolkomenheden van
de mens tot een feest der herkenning te maken.

Start losse
kaartverkoop
schouwburg
Velsen
Velsen - Deze week zijn niet alleen de scholen begonnen, ook
het culturele leven in de gemeente Velsen komt weer tot
bloei. Ook de kassa van de
Stadsschouwburg Velsen is weer
geopend. De internationale ster
Gary Mullen opent op woensdag
19 september het nieuwe seizoen met de show waar hij over
de wereld volle zalen en stadions
mee vult: ‘One Night of Queen’.
Tijdens het seizoen rolt het theater aan de Groeneweg de rode
loper uit voor grote cabaretiers,
internationale topshows en bewijst zich als hét musicaltheater van de regio met grote spektakels als Joop van den Ende’s
‘Aspects of Love’ en de show met
Moulin Rouge allure: ‘Yab Yum’.
Er kunnen nog volop kaarten besteld worden voor toppers als
Arjan Ederveen, de première van
Paul Haenen ‘Dolman & Gremdaat Live’ en de extra voorstellingen van Bert Visscher. Maar ook
voor de Londense supershow
van Hans Klok (foto), ‘De Jantjes
(met Willeke Alberti) en kindervoorstellingen als ‘Bumba’, ‘Nijntje’, ‘Dik Trom’ en ‘Annie´. Voor
uitverkochte voorstellingen, zoals o.a. Youp van ´t Hek en Boudewijn de Groot, kunnen liefhebbers zich op de wachtlijst laten
plaatsen.
De Stadsschouwburg Velsen is
niet alleen goed bereikbaar, voor
bezoekers is op 150 meter van
het theater een groot parkeerterrein beschikbaar waar gratis geparkeerd kan worden. Ook
met het openbaar vervoer (verschillende buslijnen en draagvleugelboot) is het theater goed
bereikbaar. De kassa is op werkdagen geopend van 12.00 tot
15.00 uur en telefonisch bereikbaar van 12.00 tot 16.00 uur op
0255-515789. Direct reserveren
kan op www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Roy Beusker)
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Geen politie maar gemeente

Gevonden voorwerpen
Vanaf 1 juli 2012 voeren de gemeenten in Kennemerland de
meldingen van verloren en gevonden uit, ook de gemeente Velsen.
Tot nu toe deed de politie dit. Deze beslissing is genomen door minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie.

den bij de gemeente of registreren
op www.verlorenengevonden.nl. Op
deze site kunt u kijken of uw spullen
door iemand anders zijn afgegeven.
Alle informatie over gevonden en
verloren voorwerpen kunt u vinden
op www.velsen.nl

Heeft u een fiets, een sleutelbos of
een verdwaalde hond gevonden dan
kunt u het volgende doen. De vondst
van de gevonden fiets kunt u melden
op de www.verlorenengevonden.nl.
Een sleutelbos kunt u afgeven bij de
Klant Contact Centrum van de gemeente en voor een gevonden dier
kunt u contact opnemen met Dieropvang IJmuiden.

Maak kennis met diverse sporten

JeugdSportPas van start

Wie iets verloren is, kan dit mel-

Sociale Zaken wordt WIZ
De afdelingen Sociale Zaken en
Zorg & Ondersteuning van de gemeente Velsen zijn op 1 september 2012 opgegaan in één afdeling. Die nieuwe afdeling heet
Werk, Inkomen en Zorg (afgekort
WIZ).

Deze naam geeft precies weer waar
de afdeling voor staat: hulp bij het
vinden van werk, inkomensondersteuning aan hen die nog geen werk
hebben en zorg aan burgers die dat
nodig hebben.

De vroegere afdelingen Sociale Zaken en Zorg & Ondersteuning werken voor dezelfde doelgroepen. De
samenvoeging kan leiden tot meer
doelmatigheid en klantgerichtheid.
De nieuwe afdeling WIZ zet zich onder andere in voor arbeidsbemiddeling, sociale activering, inburgering,
uitkeringen, bijzondere bijstand,
WMO voorzieningen en schuldhulpverlening.

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 17 september
wordt in IJmuiden aan de weg
gewerkt. De riolering van de
Diezestraat en Dinkelstraat e.o.
wordt vervangen

De werkzaamheden worden in
twee fases uitgevoerd.
Fase 1: De Diezestraat vanaf Oosterduinweg 38-40 tot de Dinkelstraat; deze fase start 17 september
en duurt tot ongeveer half oktober.
Fase 2: De Dinkelstraat; deze fase
start half oktober en duurt tot half
november.

Tijdens de werkzaamheden wordt
het verkeer omgeleid en moeten
de auto’s buiten het werkterrein
worden geparkeerd. Voor voetgangers worden loopschotten of rijplaten neergelegd. De bewoners worden verzocht het huisvuil buiten
het werkterrein te zetten. Bewoners die dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp inroepen van het personeel van de aannemer.
De gemeente streeft ernaar de
overlast van de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken. Voor
meer informatie neemt u contact
op met de gemeente Velsen via
0255-567200.

Kennismaken met veel sporten tijdens de start van het nieuwe seizoen JeugdSportPas. Deze week
ontvangen Velsense basisschoolleerlingen van groep 4 tot en met
groep 8 de JeugdSportPas-brochure op school. Maandag 10 september reikte wethouder sport,
Annette Baerveldt de eerste brochure uit aan Job Bruschke en
Seb Voetelink van groep 4 op basisschool Parnassia in SantpoortNoord.

schaatsen. Maar er zijn ook nieuwe
sporten die het aanbod nog completer maken, zoals: beeball, musical
en zaalvoetbal. Voor kinderen van
groep 3 is er ook een klein aanbod
beschikbaar.

De JeugdSportPas wordt dit schooljaar voor het 6e jaar uitgegeven. Ongeveer 4000 leerlingen in het basisonderwijs krijgen de JeugdSportPas-brochure waarmee zij een keuze kunnen maken uit 45 verschillende sporten. Dit jaar doen de bekende sporten weer mee zoals fietscross, judo, paardrijden, voetbal en

Voor meer informatie over de
JeugdSportPas kunt u contact opnemen met de coördinator Jacintha
Knijn, 023-5260302 of mailen naar:
jknijn@sportsupport. Voor informatie over cursussen of inschrijving
kunt u bellen naar 023-5251630 of
per e-mail jspvelsen@sportsupport.
nl (foto: Reinder Weidijk)

De JeugdSportPas wordt in opdracht van de gemeente Velsen uitgevoerd door SportSupport uit
Haarlem in samenwerking met
sportverenigingen, basisscholen en
sportorganisaties.

IJmuiden aan Zee

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van vele activiteiten en evenementen in Velsen;
word fan van de Facebookpagina
IJmuiden aan Zee.

De Facebookpagina is te vinden onder ‘VVV IJmuiden aan zee’. Door
te klikken op ‘vind ik leuk’ wordt u
fan van deze pagina en blijft u op de
hoogte van alle activiteiten in de gemeente Velsen.

Kijk voor meer informatie op www.
ijmuidenaanzee.nl
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Fietsestafette voor de vrede
Op vrijdag 21 september, de Internationale dag van de Vrede,
organiseert Vrouwen voor Vrede IJmond een fietsestafette. Dit
is het startschot voor een jaar
waarin meerdere activiteiten
zullen plaatsvinden in het kader
van MasterPeace. Een wereldwijd project om mensen te inspireren hun talenten te gebruiken voor een vreedzame samenleving.

Om 10.00 uur start de fietsestafette
op het Plein 1945 in IJmuiden met
een ‘kunstzinnige warming up’ door
het Kunstencentrum Velsen. Ook
zal stadsdichter Inge Verhoog een
gedicht voordragen. Om 11.00 uur
vertrekt burgemeester Franc Weerwind, samen met iedereen die mee
wil, voor een fietstocht naar Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. In al deze gemeenten zal aandacht besteed worden aan het pro-

ject en sluiten burgemeesters zich
aan voor een deel van de tocht. Alle
burgemeesters van deze gemeenten
ondersteunen het wereldwijde netwerk Mayors for Peace.
Wilt u meerijden, sluit u zich dan bij
het Plein 1945. Ook uitzwaaiers zijn
van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden op www.facebook.
com/mpijmondcal of www.masterpeace.org.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Besluiten
Op grond van de Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (college van
Burgemeester en wethouders
van Velsen of Burgemeester
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 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):
Burgemeester en wethouders van

de gemeente Velsen hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:
w12.000258 Brederoodseweg 17
Santpoort-Zuid, oprichten 3 woningen (07/09/2012), w12.000298
Westerduinweg 4 IJmuiden, bouwen kantoorgebouw (11/09/2012),
w12.000314 Hoofdstraat 198
Santpoort-Noord,
restaureren
van woning (gemeentelijk monument) (06/09/2012), w12.000333
De Kamp 49 Velserbroek, verrichten administratieve werkzaamheden vanuit huis (10/09/2012),
w12.000336 Van Dalenlaan 9
Santpoort-Zuid, plaatsen dakkapel (04/09/2012), w12.000338
Spaarnestraat
8
IJmuiden,
kappen
boom
(10/09/2012),
w12.000339 Dudokplein 1 IJmuiden, renovatie gebouw B Stadhuis (gemeentelijk monument)
(10/09/2012), w12.000340 Elzenstraat 29 IJmuiden, plaatsen dakopbouw (05/09/2012), w12.000341
Wüstelaan 26 en 28 SantpoortZuid, samenvoegen twee woningen (05/09/2012), w12.000342
Loggerstraat 80 IJmuiden, plaatsen overkapping (04/09/2012),
w12.000343 Dennekoplaan 103
IJmuiden, kappen twee bomen
(04/09/2012), w12.000346 Hagelingerweg 173 Santpoort-Noord,

plaatsen geluidsschermen om airco-unit (05/09/2012), w12.000347
Kieftendellaan 37 SantpoortNoord, vergroten eerste verdieping
(07/09/2012), w12.000366 Stephensonstraat 70 A IJmuiden, uitbreiding entree basisschool Het
Kompas (07/09/2012), w12.000367
Duin-en kruidbergerweg 37 Santpoort-Noord, plaatsen 20 zonnepanelen (06/09/2012), w12.000370
Kennemerlaan 46 IJmuiden,
plaatsen terras tbv daghoreca
(10/09/2012)
Evenementen
De burgemeester heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
I12.001381, Plein 1945 te IJmuiden,
lichtjesfeest op 8 december 2012
(06/09/2012)
I12.007765, Sportpark Zeewijk, Zuiderkruisstraat te IJmuiden, 100-jarig bestaan Stormvogels,
15 september 2012, (07/09/2012)
Drank en Horeca
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van artikel 3 Drank- en
Horecawet (DHW) de volgende vergunning verleend:

I12.007268, Zuiderkruisstraat 72 te
IJmuiden, paracommercieel horecabedrijf (06/09/2012)
Film- en foto-opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op grond van art
2.12 een vergunning verleend voor
het maken van filmopnamen:
I12.008864, Tankval Velsen, het gebied naast de Duin en Kruidbergerweg te Santpoort Noord op 15 september 2012, tussen 08.00 uur en
22.00 (11/09/2012)
Collecteren
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft op basis van art
5:13 een vergunning verleend voor
inzameling van geld of goederen
i12.008822, in de Gemeente Velsen, van 15 t/m 20 oktober 2012 voor
Pink Ribbon (07/09/2012)
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Raadsplein 20 september: carrousel en raadsvergadering
Donderdag 20 september 2012 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:
Agenda voor de Carrousel
Raadzaal
Punt 1
Onderwerp
19.30-20.30 Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen
Commissieruimte 1
Punt 2
Onderwerp
19.30-20.30 Beleidsplan Politie
Commissieruimte 2
Punt 3
Onderwerp
19.30-20.30 Toegangsregeling ondergrondse containers
Raadzaal
Punt 4
Onderwerp
20.30-21.30 Opstellen kaders sportagenda 2012-2015
Commissieruimte 1
Punt 5
Onderwerp
20.30-21.30 Presentatie WMO uitvoeringsprogramma & transities
Commissieruimte 2
Punt 6
Onderwerp
20.30-21.30 Rapport Open Data – Transparant bestuur
Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 19 september 16.00 uur
aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering om 22.00 uur:
Punt
Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012
4 Afhandelen:
- lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
5 Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid
Besluitvorming
6 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap
IJmond Zaanstreek
7 Vaststellen basistarieven hulp bij huishouding
8 Reactie op inleidend verzoek referendum
9 Vergaderlocatie gemeenteraad (als het Stadhuis wordt gerenoveerd)
Sluiting
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 griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie

vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen 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/gemeenteraad.htm
Actualiteitenuurtje
22.00 – 22.30 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 aandacht van de raadsleden te brengen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of
die relevant zijn voor de raad.
Besluiten gemeenteraad
De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 juli, voortgezet op 9 juli 2012 , een
besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Perspectiefnota 2012
• Initiatiefvoorstel GroenLinks: Railverbinding IJmuiden – Halfweg
• Kadernota Naar één organisatie voor werk
• Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
• Tracékeuze HOV, deeltracé 1
• Kadernota Jeugdbeleid
• Kansenonderzoek regionale samenwerking
• Visie Luchtkwaliteit IJmond
• Kadernota van Zorg naar Participatie
• Jaarstukken 2011 Centraal Nautisch Beheer
• Ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke
Regeling ReinUnie
• Jaarrekening 2011 en begroting 2013 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Kinderopvang
• Groencompensatie Briniostraat 10 te IJmuiden
• Voorbereidingskrediet kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden
• Reglement van Orde gemeenteraad en Raadsplein Velsen
• Bestuursrapportage gemeente Velsen 1e kwartaal 2012
• Onderzoeksrecht van de raad
• Vergaderen op verschillende locaties (onderzoek n.a.v. motie 5 van 2012)
Informatieavond 24 september 2012
Maandag 24 september 2012 vanaf 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.. De agenda is als
volgt:
Raadzaal
Punt 1
Onderwerp
19.30-21.00 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos
en Beeklaan
Commissieruimte 1
Punt 2
Onderwerp
21.30-22.00 Startdocument IJmuiden Centrum
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
1 tot en met 7 september 2012
de volgende aanvragen om 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 omgevingsvergunning
betrekking
hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 0255567424.

w12.000396 Hoflaan 1 VelsenNoord, melding brandveilig gebruik ketenpark (03/09/2012),
w12.000397 Brederoodseweg 81
Santpoort-Zuid, kappen 5 bomen

Verkeersmaatregel
(03/09/2012), w12.000398 Galle Promenade 143 Velserbroek,
plaatsen 2 bergingen (04/09/2012),
w12.000399
Buitenhuizerweg
16 Velsen-Zuid, plaatsen nieuwe
schuur (04/09/2012), w12.000400
Lozentzstraat
82
IJmuiden, plaatsen nieuwe dakkapel
(04/09/2012), w12.000401 Linie
39 Velserbroek, plaatsen nieuwe
berging (04/09/2012), w12.000402
De Zeiler 154 Velserbroek, plaatsen van een berging (04/09/2012),
w12.000403 Dijkzichtlaan 5
Santpoort-Noord, vergroten en
vervangen dakkapel (04/09/2012),
w12.000404 Meervlietstraat 53
Velsen-Zuid, bouwen tuinhuis en
kappen 4 bomen (05/09/2012),
w12.000405 Zeeweg 291 IJmuiden, kappen 1 boom (05/09/2012),
w12.000406 Wijkerstraatweg 86
Velsen-Noord, vervangen van oude
kozijnen (05/09/2012)

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

Trompstraat 43, te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970

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

Uitgebreide procedure
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande
besluit gedurende zes weken na
de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

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 alleen worden aangevraagd, indien u ook beroep heeft

Zondag a.s.
kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 16 september wordt van 08.00 tot 16.00 uur
een gezellige kofferbakmarkt
gehouden op het Velserduinplein achter de Hema). Net als
vorige maand zal het grote parkeerterrein weer vol staan met
auto’s en heel veel spullen die
de mensen aan de man willen
brengen. Tijdens deze dag zal
er ook een terrasje staan waar
de mensen even bij kunnen komen van het geslenter. Wilt u
ook deelenemen aan deze kofferbakmarkt? Dat kan. Reserveren hoeft niet. Gewoon aansluiten in de rij en de aanwijzingen
van de medewerkers volgen).
Rond 07.30 uur mag men het terrein op en kan de verkoop beginnen. De volgende kofferbakmarkt wordt gehouden op zondag 7 oktober. Meer weten? Bel
0255-518380 of 06-42456182.

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

ingesteld. U kunt ook digitaal het
beroep – en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen hebben de volgende omgevingsvergunning verleend
(de datum van vergunningverlening
is tussen haakjes vermeld):
w12.000225 Eenhoornstraat 4
IJmuiden, plaatsen tijdelijke kantoorunits (04/09/2012)

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck

Whisky proeven in
Grand Café Loeca

Opleidingsschip
maakt tussenstop
IJmuiden - Het Ecuadoriaanse opleidingsschip Buque Escuela
Quayas heeft vorige week een tussenstop gemaakt in IJmuiden. Het
onderhoud ging gewoon door, want schilderen op volle zee valt niet
mee. Het schip was onderweg naar Amsterdam. (foto: E.S. Berk)

IJmuiden - Op woensdag 19 september organiseert Slijterij & Wijnhuis Zeewijck een whiskyproeverij
in samenwerking met importeur
de Monnik Dranken en Grand Café Loeca. De Schotse distilleerderijen Benriach en Glendronach
staan deze avond in de schijnwerpers.
De afgelopen maand juli, tijdens
de International Wine & Spirits
Competition in Londen, ‘s werelds
meest prestigieuze Wine and Spirit competition hebben zij twee
gouden, vijf zilveren en één bronzen medaille gewonnen. Zowel
Glendronach als Benriach hebben een uitgebreide range aan
whisky expressies, variërend van
8 jaar oud tot 46 jaar oud en hebben gerijpt op voormalige bourbon en sherryvaten. Ook experimenten gaan zij niet uit de weg.

Single Malt whisky’s die een narijping hebben gehad op voormalige Barolo of Sauternes wijnvaten zijn verrassend succesvol. Vol
passie timmeren zij goed aan de
weg aan de nog steeds groeiende
whiskymarkt en dat bewijzen de
medailles wel die zij verdiend hebben. Wilt u ook kennismaken met
het vloeibare goud? De uitgebreide range van de te proeven whisky’s worden voorzien van bijpassende hapjes, gecreëerd door de
nieuwe eigenaar en chef-kok van
Loeca, Danny van Dijk.
Men is van harte welkom om 19.30
uur in Grand Café Loeca, Kennemerlaan 93, voor een kopje koffie
waarna om 20.00 de proeverij begint. De toegang bedraagt 20 euro. Plaatsen reserveren bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck via info@
zeewijck.nl of bel 0255-540331.

