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Noodkreet tegen noodkeet
Santpoort-Noord - Vrijdag
werd het schoolplein van de
Bosbeekschool afgezet door
bezorgde ouders en omwonenden van de school. Het
schoolbestuur vroeg een
bouwvergunning aan voor
een noodgebouw, dat een
groot deel van de speelruimte op het schoolplein in beslag zal nemen. Het plan van
het schoolbestuur is: uitbreiden van het aantal leerlingen, onderbrengen van een
naschoolse opvang met nog
meer kinderen en bijna een
halvering van de speelruimte
op het plein.
Concreet blijft er minder dan een
vierkante meter speelruimte per
kind over op het plein. Een mogelijke uitbreiding van het aan-

tal leerlingen is hierbij zelfs nog
buiten beschouwing gelaten.
Vrijdag werd het beoogde gebied op het schoolplein afgezet,
om duidelijk te maken hoe weinig speelruimte er over zou blijven. Het actiecomité wilde hiermee duidelijk maken dat het nu
voorgestelde plan niet alleen ondoordacht, maar ook onrealistisch en praktisch onhaalbaar
is. Zij zien liever een constructieve oplossing dan een tijdelijke noodmaatregel.
Diezelfde ochtend kwam ook een
andere actiegroep in beweging.
De Bosbeekschool kampt al jaren met ruimtegebrek. Het gymlokaal, de aula en de speelzaal
zijn al geofferd om leerlingen te
kunnen herbergen. De kinderen
kunnen dus niet gymmen en de

zondag 21 september:
Aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen VSV
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

kleuters kunnen zich ook al niet
uitleven. Alle kinderen, die geen
eigen klaslokaal hebben, gingen
met hun stoel naar het schoolplein en namen daar plaats. En
dat waren er heel wat.

van
10.00 tot 17.00 uur
www.jaarmarkten.net



Voortgang werkzaamheden
Van Dalenlaan Santpoort
Santpoort-Zuid - De rioolwerkzaamheden bij de kruising Van
Dalenlaan en Bloemendaalsestraatweg zijn klaar en inmiddels
is de aannemer druk bezig met
het aanbrengen van het straatwerk. Naar verwachting zal het
kruispunt 3 oktober gereed zijn.
Voor het realiseren van de aansluiting op het kruispunt is de
Litslaan op 2 oktober van 07.00
uur tot 16.00 uur niet bereikbaar
voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 3 oktober zal de Litslaan weer
normaal bereikbaar zijn.
Op 16 september start men in
Bloemendaal vanaf de Kennemerweg met het opbreken van
het voet- en fietspad aan de
oostzijde en wordt aansluitend
het riool aangebracht. De fietsers worden dan langs het werk
omgeleid. De rioolwerkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken. Vanaf 6 oktober wordt het straatwerk op de
ventwegen vanaf de Van Dalenlaan tot aan de Kluyskenslaan
opgebroken en wordt de nieuwe bestrating aangebracht. Voor

de bereikbaarheid van de woningen worden er tijdelijk houten loopschotten gelegd. De bestratingswerkzaamheden van dit
deel van de weg zullen, afhankelijk van het weer, ongeveer vier
weken duren.
Ondanks de ingestelde omleidingsroute werd toch door diverse automobilisten de Hendrik
van der Graaflaan als sluiproute
gebruikt.
Daarom is en blijft deze laan tot
het eind van het project voor al
het gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Collectanten
gezocht
Driehuis - Voor de week van 21
september worden nog enkele collectanten gezocht die in
Driehuis willen lopen voor het
Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Het collecteren neemt
ongeveer twee uur in beslag. Er
kan contact worden opgenomen
met Ewout via 06-20301488.
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Zoek je een
baan in de zorg??
Voor een aantal zorgcentra in

Velsen en Haarlem
zijn wij op zoek naar:

helpenden

www.flexicura.nl (023) 5 100 300
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

uw audiospecialist!

Wasmachines
Nu
internet prijzen!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

ZON
SAUNA
SLENTRIM
www.sfinxzonsauna.com
Begijnenstraat 16 Beverwijk

0251-212130
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Aangenaam

Geboren: Lesley Hoogland
Dochter van: Mirella en Edwin
Hoogland
Zus van: Jamy (7) en Joey (4)
Geboren op: 4 september 2008
om 18.41 uur
Geboortegewicht: 3925 gram
IJmuiden – De zwangerschap
van Mirella verliep goed. Broer
Joey was een vrij zware baby en
dat zorgde tijdens de bevalling
voor complicaties. Zijn schouders waren te breed, hij kwam
na nogal wat wrikken ter wereld.
Hierdoor had hij een ontwrichte schouder. Gelukkig is dat helemaal goed gekomen. Maar de
verloskundige wilde een herhaling voorkomen. Met 36 weken kreeg Mirella een groeiecho. Als zou blijken dat ook deze baby aan de zware kant zou
zijn, dan zou Mirella de zwangerschap niet volledig uit mogen
dragen. De baby zou dan met 38
weken gehaald worden. En aldus
geschiedde.
Op 4 september gingen Mirella en Edwin naar het Rode Kruis
Ziekenhuis. De bevalling zou ingeleid worden en Mirella werd
aangesloten op het infuus. Na

anderhalf uur begon het al flink
te rommelen. Om 15.30 uur hield
ze het zowat niet meer, maar de
ontsluiting bleek nog maar drie
centimeter te zijn. Ze ging onder de warme douche om de pijn
wat te verlichten. Na drie kwartier was de ontsluiting al zeven
centimeter. Om 18.00 uur ging
ze de verloskamer in waar ze direct mocht gaan persen. Helaas
gebeurde het weer: terwijl het
hoofdje van de baby stond, kwamen de schouders van de baby
niet. Er was even paniek en er
werd flink op de buik van Mirella geduwd om de baby geboren
te laten worden. Daarna kwam
Lesley moeilijk op gang. Ze werd
direct weggehaald, tot schrik van
haar ouders. Gelukkig hoorden
ze hun dochter even later huilen. ,,Wat is het eigenlijk?’’, vroeg
Mirella aan de verpleegkundige. Die was door de consternatie vergeten daar naar te kijken.
De zus van Edwin ging kijken en
feliciteerde Mirella en Edwin met
hun dochter. Alles was gelukkig
verder goed en om 22.15 uur waren ze al weer thuis.
Het gaat prima met Lesley. Het is
een rustig kindje dat goed eet en
veel slaapt. Ze huilt weinig, alleen als ze bijvoorbeeld honger
heeft. Mirella voelde zich na een
week thuis te zijn al weer heel
wat en ze besloot om haar zoontjes uit school te gaan halen, met
Lesley in de kinderwagen. Deze actie moest ze direct bezuren
en thuis kroop ze gelijk weer in
bed. Haar buik is nog behoorlijk
beurs van het geduw tijdens de
bevalling, dit moet met rust genezen. Mirella en Edwin wilden
bewust het geslacht van de baby
niet weten. Maar Jamy en Joey
hebben vanaf het begin gezegd,
dat ze een zusje wilden. Zij zijn
dan ook stapeldol en supertrots
op Lesley. (Carla Zwart)

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden,
tel. 0255-514204. Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem,
tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-

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

Geen openbaar debat
I’m not there (Bob Dylan)
IJmuiden - Een bijzondere kruising van muziekfilm, nep-docu
en nog heel veel meer. Zes acteurs zetten Bob Dylan neer als
een caleidoscoop van wisselende personages en samen vormen ze een beeld van dit Amerikaanse icoon.
Zijn muzikale inspiratie, zijn ver-

nieuwende geluid en vele andere typerende dingen komen aan
bod. Dylan is te zien als dichter, profeet, misdadiger, bedrieger, acteur en muzikant en deze verschillende identiteiten vormen samen een intrigerend levensverhaal. Woensdag 24 september, 20.30 uur.

IJmuiden - De collegepartijen willen niet ingaan op het verzoek van Velsen Lokaal om in het
openbaar uitleg te geven over
de doorstart van de coalitie. Deze partij had hier om gevraagd,
nadat deze partijen openlijk het
vertrouwen in elkaar hadden
uitgesproken in een verklaring.
Hiermee verklaarden zij met elkaar verder te willen gaan, nadat eerder een motie van wantrouwen was ingediend door het
CDA tegen wethouder AnneMieke Korf. Dit in verband met
de tekorten inzake het dossier
Oude Pontweg. Velsen Lokaal
wilde openheid over deze gang

van zaken en dat is dus geweigerd. Toch vreemd voor een college dat zegt transparant te willen besturen.
Door deze gang van zaken brokkelt het vertrouwen in de politiek
verder af, aldus Velsen Lokaal en
het getuigt van weinig respect
naar de Velsense burgers.
Voorop staat voor de partij dat
het college 6 miljoen euro heeft
uitgegeven zonder een besluit
van de raad. Er is daarover een
rapport geschreven met scherpe
conclusies.
Voor Velsen Lokaal was het meer
dan logisch dat die conclusies in

politieke consequenties zouden
worden vertaald.
Het valt niet uit te leggen dat
het vertrouwen binnen de coalitie eerst weg was en nu weer als
een duveltje uit een doosje terug
is, terwijl alle partijen onverkort
hun standpunt handhaven.
Een schimmig spel, waar de burger totaal geen zicht op heeft
gehad. Na de motie is er volgens Velsen Lokaal een politiek
machtsspel ontstaan dat zich
volledig in achterkamertjes heeft
voltrokken.
Met een openbaar debat had de
partij hier duidelijkheid over willen krijgen. Nu lijkt het op een
opmerkelijk staaltje regentesk
gedrag, dat Velsen Lokaal verwerpelijk vindt.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 18 september
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
‘KUNSTWE®K’. 20.30: ‘Hallo,
hallo wie stinkt daar zo?’
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Noche
de Los Girasoles’ (foto onder).
20.30 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Dommelsch zaal: LOS! Dj
Paulie & Co. 23.00 tot 04.00 uur.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis met studentenkaart. Kleine
zaal: André Manuel & de Ketterse Fanfare. 20.30 uur. Toegang
12,50. Café: Immanu El. 21.30
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 19 september
Mega sale bij Golfbaan Spaarnwoude in Velsen-Zuid. Van 16.00
tot 21.00 uur.
Kledingbeurs bij basisschool
Het Anker, Grote Buitendijk 48
Velserbroek. Van 19.00 tot 20.30
uur.
Feestweek 100-Jarige Pinkstergemeente Immanuël Haarlem. Zie voor programma www.
pgimmanuel.nl.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Vleermuizen spotten. Excursie start 20.00 uur op Landgoed Elswout. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden via
www.npzk.nl of 023-5411129.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
Auster/ it don’s mean a thin if it
ain’t got that swing (Nederlandse première). 20.30: ‘Hallo, hallo
wie stinkt daar zo?’
SwingSteesjun Feestje, station
Haarlem, wachtkamer 2e klasse,
perron 3a. Van 20.00 tot 01.00
uur. Toegang 7,- tot 21.00 uur,
daarna 9,-.
Stadsschouwburg Velsen: Richard Groenendijk. Aanvang
20.15 uur.
Irene Teepe, klarinet, Arjen
Vredenberg, cello en Jan Jongbloed, piano in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Theaterwandeling van Theatergroep Eglentier. Start Ho-

tel Die Raeckse, Raaks in Haarlem om 20.15 uur. Kaarten kosten 12,50. Te bestellen via info@
eglentier.nl of 023-5313115.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Kleine zaal: NH Pop Live Showcase. 20.00 uur. Toegang 5,-.
23.00 tot 04.00 uur: Rocketfuel!.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis
toegang tussen 23.00 en 24.00
uur. Dommelsch zaal: Grown
Up!. 23.00 tot 04.00 uur. Toegang
9,-/12,50. 16 tot en met 18 jaar.

Zaterdag 20 september
Cultuurweekend Velsen. Zie
voor complete programma met
aanvangstijden: www.cultuurweekendvelsen.nl.
Burendag met als thema: ‘Kom
in actie voor de buurt’. Zie www.
burendag.nl.
Vlooienmarkt Plein 1945 IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Kinderen kijken en maken
kunst in het Frans Hals Museum. Muziek in je oren. Kleine
tentoonstelling over Haarlemse
muziek in de 17e eeuw. Opgave 023-5115783 (kantooruren) of
royem@haarlem.nl. Kosten 10,-.
Mega sale bij Golfbaan Spaarnwoude in Velsen-Zuid. Van 10.00
tot 18.00 uur.
Proefles bij Flora’s Kidsdance.
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar
10.00 uur en 3-jarige 11.00 uur.
Eemstraat 15 Haarlem-Noord,
tegenover de Bavoschool.
IVN Werkdag in Amsterdamse
Waterleidingduinen. Verzamelen
om 10.00 uur bij Café De Doofpot in De Zilk. Aanmelden via
Marc van Schie, 023-5351239 of
publiciteit@ivnzk.nl.
Met paard en wagen door het
duin. Vertrek 10.00 en 12.00 uur
bij infopaneel ingang Koevlak
van het NPZK. Kosten 8,50. Aanmelden via www.npzk.nl of 0235411129.
‘Een huis voor muis’ in de
Aardappelkelder Landgoed Elswout door Poppentheater De Zilveren Maan. Aanvang 11.00 uur.
Kleine demonstratie Falun
Gong tussen 11.00 en 17.00 uur
op het Poveniersplein in Haarlem
Actie ‘Sleutel van de buren’ in
de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 19.15:
Inleiding bij Auster/it don’s mean a thin if it ain’t got that swing
20.00: Auster/it don’s mean a thin
if it ain’t got that swing. 20.30:
‘Hallo, hallo wie stinkt daar zo?’
Om te zingen naar de kerk in
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Sextet Accentimento in de
Dorpskerk,
Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Kaartjes à 8
euro zijn aan de deur te koop.
Openingsvoorstelling
BATTE, een eigenwijze musical in
Stadsschouwburg Haarlem. Zie
voor voorstellingen www.stadsschouwburghaarlem.nl.
SwingSteesjun Dance Classics,
station Haarlem, wachtkamer 2e
klasse, perron 3a. Van 20.00 tot
01.00 uur. Toegang 7,- tot 21.00
uur, daarna 9,-.
Theaterwandeling van Theater-

groep Eglentier. Start Hotel Die
Raeckse, Raaks in Haarlem om
20.15 uur. Kaarten kosten 12,50.
Te bestellen via info@eglentier.nl
of 023-5313115.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Irrational Library presenteert A Freakfolk Festival. Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Retro DeLuxe.
23.00 tot 04.00 uur. Toegang 10,vanaf 18 jaar.

Zondag 21 september
Autovrije dag in de Haarlemse
binnenstad. Zie ook www.autovrijedag-haarlem.nl. Tijdens deze dag is het openbaar vervoer
in Haarlem gratis.
Schaak Grand Pix toernooi bij
Soli in Driehuis. Aanmelden kan
via 023-5372733.
Klaverjassen bij Otte, Bik en
Arnoldkade IJmuiden. Kosten
8,50 incl. broodmaaltijd. Inschrijven kan tot 10.00 uur, zaal open
09.00 uur.
Mega sale bij Golfbaan Spaarnwoude in Velsen-Zuid. Van 10.00
tot 18.00 uur.
Lezing in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Paranormaalbeurs in zalencentrum Velserduin, Velserduinplein IJmuiden. Van 11.00 tot
17.00 uur.
Heksentocht
rondom
de
Zandwaaier in Overveen. Vrije
inloop van 11.00 tot 15.00 uur.
Kosten 5 euro per gezin, 3,- leden Natuurmonumenten. Aanmelden vooraf niet nodig. Zie
ook www.npzk.nl.
Zaden en vruchten in het Engelandpark in Schalkwijk. Start
11.00 uur op de hoek Belgielaan/Engelandlaan. Aanmelden
niet nodig. Deelname gratis.
‘Een huis voor muis’ in de
Aardappelkelder Landgoed Elswout door Poppentheater De Zilveren Maan. Aanvang 11.00 uur.
Bariton Bas van Oerle in het
kerkje Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Van
12.00 tot 16.30 uur expositie.
Stadsschouwburg
Velsen:
Slagwerkgroep Drums United.
Aanvang 14.30 uur.
‘Op Zoek’, Nederlandstalige
luisterliedjes in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Laureaten Prinses Christina
Concours in de Protestantse
Kerk, Kerkplein1 Zandvoort.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: T.B.A. foyerconcert.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Optreden SPONK in café De
Halve Maan, Hagelingerweg in
Santpoort-Noord. Aanvang 17.00
uur.
Theaterwandeling van Theatergroep Eglentier. Start Hotel Die
Raeckse, Raaks in Haarlem om
20.15 uur. Kaarten kosten 12,50.
Te bestellen via info@eglentier.nl
of 023-5313115.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Rue Royale. Aanvang 21.30
uur. Toegang gratis.

Maandag 22 september
Dinsdag 23 september
Workshop e-commerce in Villa Westend in Velserbroek. Aanvang 19.30 uur. Deelname gratis. Aanmelden via info@ijmondveelzijdig.nl.
Film in de Groenmarktkerk,
Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘the
spirit of the Dance’ (foto onder).
Aanvang 20.15 uur.

IJmuiden: Katinka Polderman
met ‘Polderman kachelt door’.
Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Muzikale show ‘Onder Vrouwen’
(foto onder) door Wimie Wilhelm,
Bodil de la Parra en Margôt Ros.
Aanvang 20.15 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Heavy in Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Toegang
15,-. 23.00 tot 04.00 uur. LOS!
Toegang 5,-, gratis met studentenkaart. Café: Nathalie Mattheau & Band. 2.130 uur. Toegang
gratis.

Autopuzzeltocht
bij VTV IJmond

Toneelschuur Haarlem: 20.30:
‘Borrowed Landscapes.

Woensdag 24 september
Zeeschatten en zeevogels. Start
14.00 uur vanaf strandopgang
Parnassia, Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Kosten 1,50 kinderen/65+ 2,50 volwassenen. Aanmelden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129.
Uniek arrangement in Stadsschouwburg Haarlem. Architect
Erick van Egeraat belicht uitgebreid zijn ontwerp voor de Stadsschouwburg. Na rondleiding, inclusief bezoek aan de toneeltoren, volgt om 17.30 uur een uitgebreide borrel en buffet in de
Spiegelfoyer. Om 19.30 uur de
voorstelling BATTE. Reserveren
via 023-5121212 o.v.m. Architectuur-arrangement.
Informatieavond over kinderen
met autisme in het regiokantoor
Zuid-Kennemerland,
Richard
Holkade 2 Haarlem. Van 19.30
tot 21.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
Oidiepoes try out. 20.30: Wuivend Graan.
Stadsschouwburg Velsen: Filip Jordens met een Hommage à
Brell. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film: ‘I’m Not There
(Bob Dylan). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: RAM! Aanvang 21.30 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 25 september
Toneelschuur Haarlem: 20.00:
Oidiepoes try out. 20.30: Wuivend Graan.
Witte Theater, Kanaalstraat 257

Santpoort-Noord - Volkstuinvereniging IJmond organiseert
zondag 12 oktober om 16.00 uur
een autopuzzeltocht. Belangstellende kunnen zich opgeven
in de kantine van de vereniging
aan het Groenelaantje in Santpoort-Noord.
Na afloop van de tocht een over
heerlijke koudbuffet deze begint
om 19.00 uur. De kosten bedragen 12,50 per persoon. Voor informatie en opgeven, telefoon
023- 537014.4

Om te zingen
naar de kerk
IJmuiden - Zaterdag 20 september begint het nieuwe seizoen
en is er weer een avond ‘Om te
zingen naar de kerk’ in de Ichthuskerk aan Snelliusstraat 40 in
IJmuiden. Er worden prachtige
liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om een klein uurtje
geestelijke liederen te zingen?
Zorg er dan voor dat je die avond
aanwezig bent. Jan Schotvanger
praat de liederen aan elkaar en
leidt tevens de samenzang. Het
orgel wordt bespeeld door Ary
Rijke. Hij is de vaste organist
voor deze avonden.
De avond begint om 19.30 uur
en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is weer van harte welkom.

Schennispleger
IJmuiden - Politieagenten hielden vorige week woensdag omstreeks 21.20 uur een 14-jarige
IJmuidenaar aan op het Moerbergplantsoen. De jongen vond
het nodig om bij het voorbij komen van de agenten en in het
zicht van veel publiek meerdere
keren zijn broek te laten zakken.
Hij is op het bureau verhoord en
hij krijgt een bekeuring. Hij is
door zijn ouders opgehaald.
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig verzorgde reis met MS Prinses Juliana over de Moezel en de
Rijn. Van Trier tot IJmuiden Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25
oktober. De boot is volgeboekt.
Inlichtingen: 06-22197237.

Expositie in de Dwarsligger
IJmuiden - Vanaf 16 september
is er weer een nieuwe expositie
in het buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338, telefoon 02555-12725. Het thema is
Paintings and Passions. Kleurrijke schilderijen van de van oorsprong IJmuidense kunstenares José Maria van Schoor zijn te
bezichtigen tijdens de openingstijden. Opvallend detail is de verscheidenheid en speelse vrolijkheid. De schilderijen zijn te koop
en de opbrengst gaat naar een
goed doel. Tevens is de expositie
‘Bella’s and Beauty’s’ in de Cof-

fee-club, Velserhof aan de Lange Nieuwstraat verlengt. Deze
schilderijen zijn ook te koop, en
de opbrengst gaat ook naar het
goede doel.
Zaterdag 20 september zal er
een workshop ‘Familieschilderen’ worden gegeven onder leiding van José in de Dwarsligger.
Aanvang 20.00 uur.
U kunt u daarvoor opgeven tijdens kantoor uren, telefoon 0255-512725. Voor verdere informatie kunt u bellen, 0616876998. U bent van harte welkom.

ABC/WAO,
Kromhoutstraat
IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden
zijn op de maandag: Schilderen en hout bewerking, op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30
uur: diverse computercursussen,
‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken, tiffany zowel ’s middags
als ’s avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor mensen met een beperking, darten en hout bewerking,
en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany
en hout bewerking. Het seizoen
staat in het teken an het 30-jarig
bestaan in oktober.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650.
Open tafel. Vrijdag 19 september: champignonsoep, pilaf met
perziken en rijs, als dessert caramelvla.
Woensdag 24 september: ossestaartsoep, bloemkool me
sausijsje en dubbelvla met slagroom toe.
Altijd een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Herfst modeshow door H + A
op maandag 6 oktober. Aanvang
10.00 uur.
Herfstkien woensdag 15 oktober om 19.00 uur. Entreeprijs 1
euro, incl. kopje koffie.

het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Kosten 5,-. Voor de
open tafel op vrijdag 19 september kunt u zich maandag 11 september opgeven.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Expositie van mevrouw Slotboom en mevrouw Zant.
Dagelijks te bezichtigen van
09.00 tot 16.30 uur. Toegang gratis.
Optreden Kassian, vrijdag 19
september om 19.30 uur. Kaarten 2,50 vanaf 1 september verkrijgbaar.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag: Chilli Concarneschotel met rauwkost.
Donderdag 25 september om
12.30 uur. Van 15.00 tot 17.00 uur
afscheid Cas van Veen.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Nieuwe seizoen is van start gegaan. Alle activiteiten zijn weer
begonnen.
Modeshow door H en A-mode op vrijdag 26 september om
10.30 uur. Toegang gratis.
Herfstkien zondagmiddag 12
oktober. De kaartveroop star vrijdag 29 september om 09.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
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‘IJmuiden, wat vertel je me nou’ Donderdag 25 september om
20.00 uu.
Geboortemandala’s tekenen. Woensdagavond van 19.30 tot 21.30
uur. Cursus start bij voldoende deelname. Kosten 42,50 euro.
Vrijwilligers kinderwerk gevraagd. Als belangstelling heeft kunt
u contact opnemen met Wilma van het buurthuis.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Het buurtcentrum heeft een nieuw aanbod (kinder)activiteiten.
Rommelmarkt zondag 12 oktober. De kosten per tafel bedragen
2,50 euro, Aanmelden kan via het buurtcentrum.
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Dwarsligger,

Bel 0255-533900

Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Voetreflexologie op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 22 euro voor vier lessen. Lessen starten bijvoldoende deelnemers.
Docent gezocht voor olieverfschilderen (klassiek schilderen).
Opgeven bij Fenny.

de schoter?

info@deschoter.nl

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Dae rsDe lDwgger Bru
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Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Maandag 6 oktober gaat de internetcursus van start. De cursus
wordt gegeven op de maandagof de vrijdagochtend, van 09.30
tot 11.30 uur en bestaat uit 3 dagen.
Vanaf heden is het mogelijk
om de gehele week (ook zonen feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro
per keer. Gaarne wel even vooraf aan melden bij de receptie of

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent
u welkom. Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00
uur.
Kienen donderdag 9 oktober om
13.30 uur. Kaartverkoop iedee
werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

KBO Velsen, Wally de VriesOoms
Tel 023-5384997 06-17044490

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Opening
verenigingsjaar
(dinsdag 7 oktober) naar Bolsward. Dit is in de eerste plaats
voor leden van KBO. Om 11.15
uur is de viering met Fons Captijn, na deze dienst kunt u de
kerk bekijken.
U brengt en bezoek aan Museumdorp Allingwier. Als afsluiting
een 3-gangen diner in Wognum.
Kosten 45,50.

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

Editie 8. Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid,
Santpoort-Noord en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.jutter.nl www.hofgeest.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@jutter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@jutter.nl
Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836
Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Carla Zwart en Renée Wouwenaar
Opmaak:
Masja van Kuppeveld,Astrid van Loon,
Kim Saarloos en Misja de Vries
Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net b.v.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Klachten:
www.verspreidnet.nl/klacht
Uitgever:
Kennemerland PERS BV
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Live muziek en gratis golflessen

Mega sale weekeinde bij
Golfbaan Spaarnwoude

De kinderen volgen vol belangstelling het groeiproces van rups naar
vlinder

Vlinderproject
Jan Campertschool
Driehuis – De leerlingen van de
groepen een en twee van de Jan
Campertschool waren de afgelopen weken druk bezig met een
vlinderproject. Via de Vlinderstichting ontvingen zij eitjes, die
in een glazen bak gingen. Uit die
eitjes kwamen piepkleine rupsen die zich helemaal volvraten
met de koolbladeren, die de kinderen in de bak hadden gelegd.
De rupsen werden groter en groter en de leerlingen volgden dit
proces vol belangstelling. Naast
de bak lag een loep, waardoor zij
het goed konden bekijken. Vaak
kwamen de kinderen vroeg in de
morgen binnen in de klas en dan
was hun eerste gang naar de bak
met rupsen en de loep. ,,Het leken de jonge onderzoekers wel’’,

lacht juf Tineke. De hele klas
hing vol met zelf geknutselde
vlinders, er waren liedjes en verhaaltjes over vlinders. Na ongeveer tien dagen transformeerde
de rups zich tot een pop, waaruit
binnen een halve dag een koolwitje voort kwam. Helaas gebeurde dat meestal steeds in het
weekeinde.
Dus de kinderen hebben dat
jammer genoeg niet echt goed
kunnen zien, Als de vlinders
goed droog waren, dan werden
zij vrij gelaten in de schooltuin,
nagezwaaid door de kinderen.
Als er dagen later nog eens een
koolwitje langskwam, dan riepen de kinderen: ,,Kijk juf, onze
vlinder komt weer langs.” (Carla Zwart)

Velsen-Zuid - Van vrijdag 19
tot en met zondag 21 september
vindt op Golfbaan Spaarnwoude
de mega sale plaats. Het gehele
weekeinde zal in het teken staan
van een grote uitverkoop van
onder andere Puma, Golfjunkie,
Nike, Galvin Green, Peak Performance en vele andere golfmerken. Op vrijdag start de Mega Sale met een speciale ‘Presale avond’ voor Loyalty Cardhouders van 16.00 tot 21.00 uur. Op
zaterdag en zondag is de Mega
Sale voor iedereen toegankelijk
van 10.00 tot 18.00 uur. Kortingen kunnen oplopen tot 70 procent.
Naast de uitverkoop kan men op
zaterdag genieten van live muziek, zijn er demo’s van onder
andere Ping, Callaway en Taylor-

IJmuiden - Donderdag 25 september treedt Katinka Polderman op met haar show ‘Polderman kachelt door’ in het Wite
Theater aan de Kanaalstraat 257
in IJmuiden. De voorstelling begint om 20.30 uur.
Wat Polderman in haar tweede
voorstelling gaat doen? Liedjes
zingen natuurlijk! Eigenzinnig,
dwars en liefdevol, met subtiele
lompheid en lichtvoetig cynisme.
Ze streelt en schopt, ze huppelt
en fronst. Een nuchter rustpunt
in alle hectiek. Kortom: voor een
ieder die vermoeid en belast is.
In haar eerste voorstelling ‘Polderman’ verkracht de cabaretiè-

re het begrip ‘lady-like’ met verve. De toch al zo broze combinatie vrouwen-en-humor wordt
door Polderman aan de hand
van liedjes en kernachtige conférences overtuigend aan gruzelementen geslagen.
Wie bij Katinka Polderman aanschuift moet tegen een stootje kunnen. Haar authentieke observaties bewegen zich tussen
het gehak van de botte bijl en
chirurgische precisie van het fileermes. Niet meteen het cabaret voor het hele gezin. www.harrykies.nl.
Toegang normaal 11 euro, met
bon 2 euro korting.

e2,- korting

bij inlevering van deze bon voor ‘Polderman kachelt door’
op 25 september 2008 om 20.30 uur. Deze bon is geldig voor t wee
personen

Golfbaan Spaarnwoude is onderdeel van de Golf Management Group (GMG). GMG is in
2003 opgericht door Egbert Mulder en Bob Hodde met als doel
het ontwikkelen en exploiteren
van golfbanen in diverse Europese landen. Kenmerkend voor de
‘GMG aanpak’ is de hoge kwaliteit van golfbaanontwerp en serviceverlening aan de moderne
veeleisende golfer. Zowel verenigingsgolfers, greenfeespelers als
het bedrijfsleven voelen zich prima thuis op de GMG golfbanen.
Voor meer informatie over alle activiteiten en mogelijkheden:
www.golfbaanspaarnwoude.nl

Jubileumconcert van het
Spaarndams Gemengd Koor

Witte Theater

Katinka Polderman met
‘Polderman kachelt door’

made en worden er gratis golflessen gegeven. Ook is er een loterij.
Tijdens het Mega Sale weekeinde kan men deelnemen aan de
Mega Sale Par 3 wedstrijd. De
beste 50 deelnemers van deze
kwalificatiewedstrijd gaan door
naar de Grande Finale die wordt
gespeeld tijdens de Mega Sale
op Golfbaan Naarderbos in het
weekend van 26 tot en met 28
september. In de Grande Finale
nemen de deelnemers het tegen
elkaar op in de strijd om mooie
prijzen.
Met 66 holes, verdeeld over zeven banen is Golfbaan Spaarnwoude de grootste golfbaan
van Europa. Op deze openbare baan kan iedereen profiteren van de riante speelopper-

vlakte. Jaarlijks verwelkomt Golfbaan Spaarnwoude zo’n 350.000
mensen. Golfbaan Spaarnwoude
staat tevens bekend als een fullservice evenementenlocatie, ideaal voor bruiloften, bedrijfsfeesten, vergaderingen en (zakelijke) borrels. Gecombineerd met
een golfclinic biedt Golfbaan
Spaarnwoude hiermee een compleet (golf)dagje uit.

Het Spaarndams Gemengd Koor
jaar (foto: Henk Goebert)
Spaarndam - Op 5 oktober 1908
is het Spaarndams Gemengd
Koor opgericht. Op zondagmiddag 5 oktober viert het koor zijn
100e verjaardag met een groots
jubileumconcert in de sportzaal
van Spaarndam, die wordt omgetoverd tot een heuse concertzaal.
Op 1 oktober wordt het jubileumboek over 100 jaar Spaarndams Gemengd Koor gepresenteerd in de Toerist. Willem van de
Griend, de auteur, heeft buitengewoon veel materiaal, waaronder prachtige foto’s, uit het
archief van het koor verzameld
voor dit prachtboek, dat voor 10
euro te koop is.
Op het feestprogramma staan
onder andere werken van Grieg,
Gounod en de Mis in Es van
Schubert voor solisten, koor
en orkest. Een groot orkest, vijf
prachtige solisten en een enthousiast koor dat meer dan een
jaar voor dit concert heeft geoefend, zorgen voor een muzi-

lair klassieke genre. Dat lukt alleen als er voldoende leden bij
komen.
Zo is er een chronisch tekort
aan mannen, maar natuurlijk
zijn dames ook welkom. Zegt u
niet dat u niet zingen kan, want
er zijn er velen die dat dachten
en zij zingen al jaren enthousiast mee in het koor. U hoeft ook
niet voor te zingen: als u interesse heeft, komt u gewoon op een
donderdagavond in de Spaarneschool luisteren. We repeteren
van 20.00 tot 22.15 uur. De eerste twee maanden hoeft u niets
te betalen, pas als u besluit lid
te worden, betaalt u 10 euro per
maand.
Het Spaarndams Gemengd Koor
hoopt dat velen van u dit unieke
Spaarndamse muzikale feest komen bijwonen en natuurlijk ook
dat u ons koor komt versterken.
tijdens het Kolkconcert, eerder dit Informatie: Harma Roosenburg,
voorzitter, 0251-823740 of Marijke Hellmann, secretaris, 0251kaal feest.
De toegangskaarten kosten
slechts 12,50 euro, een consumptie inbegrepen.
Het koor heeft sinds dit jaar
een openingstune: ‘Spaarndam, Spaarndam’, tekst en mu- IJmuiden - In de nacht van voziek zijn van singer/songwri- rige week dinsdag op woensdag
ter Paul Marselje. Hij heeft het omstreeks 00.30 uur bekeurin 1980 geschreven als muzika- den politieagenten een 56-jarige
le bijdrage voor de Spaarndamse man in een brommobiel Op de
kunstmarkt. Nog steeds zingt en Kennemerlaan negeerde hij de
speelt hij jaarlijks op de kunst- stoptekens van de agenten. Namarkt dit nostalgische lied dat dat hij verderop was staandegeiedere Spaarndammer uit zijn/ houden bleek hij onder invloed
haar hoofd zou moeten kennen. van alcohol. Hij had een promilWim Leising, dirigent van het lage van 1,68.
SGK, heeft de muziek bewerkt
voor een gemengd koor, dus 4stemmig, en daar is hij volgens
de componist goed in geslaagd.
Het koor heeft het voor het eerst Santpoort - Politieagenten hebtijdens het Kolkconcert op 14 ju- ben zaterdag omstreeks 22.55
li j.l. uitgevoerd.
uur op de Rijksweg A208 het rijHet koor bestaat 100 jaar en wil bewijs ingevorderd van een 24graag nog heel veel jaren door- jarige man uit Beverwijk. Hij reed
gaan met het verzorgen van 169 waar 100 is toegestaan. Temooie concerten in het popu- gen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

Rijbewijs
ingevorderd 1

Snelheidsduivel
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(foto: Enno Keurentjes)

Maarten van Roozendaal
in Stadsschouwburg
Velsen - Maarten van Roozendaal en zijn kompanen Egon
Kracht en Marcel de Groot leveren met ‘Het Wilde Westen’ een
weergaloze bijdrage aan de verrijking van het Nederlandse muziekrepertoire.
Zelden werd een voorstelling zó
enthousiast en persbreed be-

jubeld. Geniet vrijdag 26 september (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen van rake
nummers, subtiele melodieën en
uitmuntende muziek.
‘Nieuw hoogtepunt in Van Roozendaal’s oeuvre’ en ‘een van
de mooiste stemmen van de lage landen’, jubelde de Volks-

krant. ‘Zijn liedjes zijn ook nu
weer doorspekt van de melancholie, humor en zelfspot, iedere
zin weldoordacht, inhoudelijk en
poëtisch. De fans kijken van zo’n
lofzang in de landelijke dagbladen al lang niet meer op. Maarten is al jaren de keizer van het
Nederlandse lied, die herinnert
aan die andere grootheid: Ramses Shaffy. Maarten van Roozendaal heeft niet voor niets de
Zilveren Harp en de Annie M.G.
Schmidtprijs gewonnen. En zijn
programma ‘Barmhart’, ook met
gitarist Marcel de Groot (die ook
met Boudewijn schitterde in ‘De
Lage Landen’) en contrabassist
Egon Kracht, kreeg een nominatie voor de Poelifinario 2006 - de
prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma.
Met ‘Het Wilde Westen’ voegen
Maarten van Roozendaal en zijn
bondgenoten Egon Kracht en
Marcel de Groot opnieuw een
prachtige muziekparel aan onze theatergeschiedenis toe. De
heren storten zich via hun liederen op de westerse beschaving,
waar nogal wat mee mis is. Bevlogen als hij is, stelt Maarten
dat aan de kaak in rake nummers
en subtiele melodieën. En daar
komt dan die schurende rauwe
stem bij en het betoverende spel
van Egon Kracht en Marcel de
Groot. Tot besluit nog een citaat
uit de Volkskrant: ‘Chansonnier
Maarten van Roozendaal weet
zijn publiek anderhalfuur lang op
te tillen en niet meer los te laten.
Muzikaal zit het weer geramd.
(..) Een van de mooiste stemmen van de lage landen: donker
als het moet, breekbaar als het
kan. Hij schrijft weer geraffineerde melodieën met arrangementen die nog lang naklinken in het
hoofd, geholpen door zijn begeleiders Egon Kracht en Marcel
de Groot.’ Prijs: 20,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
CJP 2 euro korting.
Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

Ichthus Lyceum in de ban
van Eerste Wereldoorlog
Driehuis - De komende weken
staan voor 4vwo van het Ichthus
Lyceum in het teken van de gruwelen, de heroïek en de waanzin van de Eerste Wereldoorlog. Van maandag 8 t/m 10 september vertrekken de leerlingen
richting Ieper, berucht door de
loopgravenoorlog die rondom de
stad aan het begin van de 20ste
eeuw zo hevig gewoed heeft. Als
eerste brengen de leerlingen een
bezoek aan de sobere Duitse begraafplaats Langemark om daarna het contrast te ervaren met
de immense Engelse begraafplaats Tyne Cot. Verder ‘beleven’ de leerlingen de Grote Oorlog door zelf door het loopgravensysteem Bayernwald te lopen

en het interactieve Flanders Field
Museum te bezoeken. In de stad
achter het front, Poperinge, worden het rusthuis voor alle rangen, Talbot House, bezocht en
als tegenpool stilgestaan bij de
dodencellen waar deserteurs bij
zonsopgang gefusilleerd werden
door hun eigen landgenoten. Indrukwekkend belooft de kranslegging te worden van de leerlingen bij de Menem Poort waar
elke avond met een speciale ceremonie sinds 1918 stilgestaan
wordt bij de slachtoffers van de
in Nederland relatief ‘onbekende’ oorlog.
Bij terugkomst wacht op donderdag 11 en vrijdag 12 september vervolgens het Internationaal

Crisis Spel, een intensief rollenspel waarin de leerlingen de
aanloop en de oorzaken van de
Eerste Wereldoorlog nabootsen
door een historisch figuur te spelen en als landenteam politieke,
economische en militaire acties
te plaatsen om het vooraf uitgebreid onderzochte (sub)doel te
bereiken met de juiste strategie.
Dit leidt vaak tot verhitte taferelen en meeslepende inhoudelijke discussies over de mogelijke
acties, die door de begeleidende docenten eerst goedgekeurd
moeten worden.
De vraag is of met dezelfde oorzaken als in de werkelijke geschiedenis ook nu de Eerste Wereldoorlog zal uitbreken. Het Cri-

(foto: Ellen Smeets)

Stadsschouwburg Velsen

Filip Jordens met
‘Hommage à Brel’
Velsen - Vijf jaar geleden verrasten Filip Jordens en zijn ‘Chopins’
vriend en scepticus met hun
‘Hommage à Brel’. Dertig jaar
nadat Jacques Brel is gestorven,
is Jordens terug met een nieuw
eerbetoon aan dé grootmeester
van het Franse chanson. ‘Hommage à Brel, 30 ans d’Amour’,
woensdag 24 september (20.15
uur), is een betoverende
ode aan Brel’s magistrale oeuvre.Dertig jaar geleden stierf
Jacques Brel. De Belgische chansonnier liet onvergetelijke liederen na, zoals ‘Ne me quitte pas’,
‘Brussel’ en ‘Een vriend zien huilen’, die tot het vaste repertoire
behoren van sterren als Liesbeth
List, Wende Snijders en Herman
van Veen. De Vlaamse zanger Filip Jordens kreeg vijf jaar geleden alle Brel-fans op het puntje
van hun stoel met zijn fenomenale Brel-hommage. Pers en publiek waren overdonderd. En niet
alleen vanwege de treffende gelijkenis met de jonge Brel.
Filip’s vertolking van het beroemde repertoire deed de pers uitroepen: ‘Brel leeft weer’ en ‘Ban-

gelijk hoe die jongen op Brel lijkt
en hem nog perfect zingt ook’.
En ‘Jordens laat de maker en
het product in zijn waarde. Dat
is wat je een hommage noemt.
Daar kom je voor en dat krijg je
van een formidabele theaterpersoonlijkheid te horen. Filip Jordens is net zo uniek als Jacques
Brel.’
Drie keer stond Filip destijds in
een uitverkocht Thalia Theater.
Vijf jaar later brengt Filip Jordens
in de Stadsschouwburg Velsen
met een groot gezelschap een
nieuwe hartstochtelijke ‘Hommage à Brel’. Met zijn grandioze
orkest Les Chopins du p’tit Matin
maakt Filip Jordens de grote Brel
voor één avond weer springlevend.
Jacques Brel is weliswaar dertig jaar geleden gestorven, maar
hij leeft verder in zijn liedjes. Zeker als Filip Jordens de legendarische chansons vertolkt!
Prijs: 23,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2
euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

sisspel wordt vrijdag afgesloten met een door de vredesbeweging groots opgezet slotdebat
waar gepoogd zal worden het
‘nieuwe’ Verdrag van Versailles
af te sluiten.
Hierna start in de tweede week
de projectweek, waarbij open opdrachten rondom de Eerste Wereldoorlog centraal staan. Leerlingen konden kiezen uit 25 opdrachten zoals ‘Maak een propaganda campagne om Nederland
te overtuigen zich aan te sluiten bij de oorlog’, of ‘Maak een
kunstwerk over de gruwelen’, of
andere diverse onderwerpen zoals ‘Gifgas’, ‘Epidemieën’, of specifieke gymnasium opdrachten
zoals de klassieke slag bij Can-

nae vergelijken met het Von Schlieffen plan (‘Vijand in het ootje
nemen’), ‘Oorlog & Retorica’ of
Sterke vrouwen in oorlogstijd.
Het project wordt tenslotte donderdagavond 18 september afgesloten met presentaties voor
ouders, vrienden en andere belangstellenden.
Het Crisisspel en de projectweek
Eerste Wereldoorlog vormen onderdeel van het vak Projectvaardigheden dat in 4vwo op het
Ichthus Lyceum opgezet is en
richt zich op het aanleren van
vaardigheden, die het reguliere
onderwijs moeten ondersteunen
en tevens een voorbereiding zijn
op de vervolgstudie.
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Gemeenteraad Velsen
akkoord met HOV trace
Velsen - De gemeenteraad van
Velsen heeft op donderdag 11
september 2008 ingestemd met
de tracékeuze van het college van B&W voor Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) tussen
IJmuiden en Haarlem. Het college
had al op 2 juni 2008 haar keuze bepaald voor het tracé waarbij
de snelle bus onder andere gebruik zal maken van een vrij-liggende busbaan op de plek van
de oude spoorlijn aan de westzijde van Driehuis.(variant 2) De
keuze voor dit tracé biedt een
grote garantie op snelheid, betrouwbaarheid, comfort en imago van de HOV-buslijn.
Het college had al een aantal randvoorwaarden verbonden
aan haar keuze zoals de toezegging dat de provincie NoordHolland een onderliggend busnet garandeert met minimaal dezelfde uitgangspunten als nu het
geval is en dat de provincie sa-

men met de gemeente Velsen de
capaciteitsvergroting van de primaire route langs het Noordzeekanaal gaat onderzoeken en uitwerken.
De gemeenteraad heeft via een
amendement een aantal aanvullende voorwaarden gesteld.
Zo wil zij dat door bovenstaande maatregelen de verkeersdruk
in de kernen Santpoort en Driehuis wordt beperkt en de toegankelijkheid van IJmuiden sterk
verbetert.
Ook wil de raad dat de nu gekozen route de mogelijkheid van
vertramming of de aanleg van
lightrail mogelijk maakt en dat
het tracé geschikt is als ontsluitingsroute in geval van calamiteiten en stremmingen van de primaire route. Ten slotte is in het
amendement opgenomen dat de
provincie Noord-Holland de aanleg en exploitatie vrijwel volledig
voor haar rekening neemt.

De ‘opscheppers’ vlak na de officiële openingshandeling

Aftrap culturele week Oud IJmuiden

Een theatertje aan
de Oranjestraat
IJmuiden – Het plantsoen aan
de Oranjestraat, tegenover hotel
Augusta, is omgetoverd tot een
klein theatertje. Er is een podium, een bar en er staan gezellige zitjes, waar het goed toeven
is. Hier werd zaterdag de aftrap
gegeven voor de culturele week
in Oud-IJmuiden, die de naam
‘Mooi weer in Oud-IJmuiden’
mee kreeg. Een week lang gratis
muziek, film en theater. Als compensatie voor de overlast, die de

bewoners zullen ondervinden
door de sloop en de nieuwbouw
in de wijk.
Jacob Bron, directeur van de
Stadsschouwburg en verantwoordelijk voor een groot deel
van het programma, leidde de
openingsceremonie in. Hij had
een aantal mensen tot ‘opschepper’ benoemd. Te weten Margo
Bokking, wethouder cultuur en
wijkwethouder van Oud-IJmuiden, AnneMieke Korf, wethou-

Yoga voor een beter wereld
IJmuiden - In het weekend van
20 september doen tienduizenden mensen aan yoga. Tegelijk
en wereldwijd. Elke yogadocent
draagt de les op aan een goed
doel. De deelnemers dragen vrij-

willig bij wat ze kunnen missen.
Zij willen zo een betere wereld
creëren. Bij Yogastudio IJmuiden
komt de donatie ten goede aan
KiKa, ofwel Kinderen Kankervrij.
Dit evenement vindt plaats op 21

De keuze van de gemeenteraad
heeft tot gevolg dat de Provincie Noord-Holland eerder bereid
is te investeren in HOV dan bij
de alternatieve keuzes die voorlagen. De nu gekozen variant 2
past het beste in het perspectief dat de provincie met HOV wil
bereiken.
Gedeputeerde
Staten
van
Noord-Holland heeft afgelopen
woensdag, 10 september 2008,
haar Tweede Investeringsimpuls
Noord-Holland gepresenteerd
waarbij een investering van de
HOV-verbinding tussen IJmuiden en Haarlem reeds is opgenomen.
Voor deze verbinding is 60 miljoen euro gereserveerd. Later
zullen Provinciale Staten de afweging maken, mede op basis
van het raadsbesluit dat nu in
Velsen genomen is, of de financiële middelen daarvoor worden
aangewend.
Door dit besluit is het voor alle partijen helder welke richting
Velsen de komende jaren kiest
om de bereikbaarheid en leefbaarheid voor Velsen te verbeteren.
der bouw, Ben Vos van het RaboBouwfonds, Ted Kuné van Woningbedrijf Velsen en Jan Hof van
woningbouwvereniging
Eigen
Haard. Er was een graspol los
gemaakt en zij schepten grond
in een bak, met als motto ‘Modern wonen en leven op historische grond’. Deze grond zal later geperst worden in een glazen
steen en die zal weer een plek
krijgen in één van de nieuwe gebouwen, die de wijk straks rijk
zal zijn. Na deze officiële handeling begonnen de Tuina’s te spelen, een aantal vrouwen die zichzelf begeleidde op snaarinstrumenten en prachtige Spaanse
studentenliederen zongen. Hierna was het podium voor de Ierse zanger Danny Guinan. Veel
buurtbewoners kwamen een
kijkje nemen en genoten van het
geboden programma. Dat deden de kinderen ook, de volgende dag, van het kindertheater Icarus. Verder was er Griekse en Portugese muziek en was
er veel belangstelling voor de
historische filmbeelden van het
oude IJmuiden. Deze zullen ook
vanavond en morgen nog te zien
zijn aan de Oranjestraat, vanaf
20.30 uur. Vanavond speelt ook
om 21.00 uur het tangokwintet
Quinteto Azul. Morgen is er om
21.00 uur de film Amelie te zien.
Zaterdag speelt vanaf 21.00 uur
Serenata Mexicana. Zondag is
er om 14.30 uur straattheater en
besluit om 15.00 uur Deli Gonzalez y Grupo Tumbao de week.
(Carla Zwart)
september. Kinderen kunnen terecht van 9.30 tot 10.30 uur en
volwassenen van 11.00 tot 13.00
uur. De kinderen doen negen
zonnegroeten en de volwassenen doen er 108. De Yogastudio
is te vinden op de Middenhavenstraat 38b in IJmuiden. Zie ook
www.yogastudioijmuiden.nl.

Tango Nuevo in de
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Als start
van het nieuwe seizoen heeft
men het sextet Accentimento
Junne kunnen aantrekken om
op te treden in de Dorpskerk in
Santpoort-Noord.
Op zaterdag 20 september zal
het sextet Accentimento haar
optreden uitvoeren. Dit sextet
bestaat nu ruim vier jaar.
Met de wat ongewone bezetting, vier accordeonspeelsters,
een basaccordeon en een piano,
kan een breed scala aan muziek
worden vertolkt dat varieert van
jazzy naar klassiek en in het bijzonder de Tango Nuevo, de muziek van Astor Piazzolla. Op de-

ze avond zal het sextet onder andere het bekende Adios al Nino
spelen.
Daarnaast is er een bijzonder
optreden van Duo Caprice, een
jong duo, dat op de viool en de
accordeon onder andere Tango
Nuevo ten gehore zal brengen.
Tijdens deze avond zal er ook
tango optreden zijn van een gevorderd dansduo. De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 23.00 uur duren. De kerk
is vanaf 19.30 uur geopend.
Kaartjes kunnen bij de deur worden gekocht voor 8 euro. Voor
meer informatie kunt u kijken op
www.cultuurindedorpskerk.nl.

IJmuider Reddingsbrigade 75 jaar jong
IJmuiden - Vrijdag 12 september
vierde de IJmuider Reddingsbrigade het 75-jarig jubileum in het
zwembad. De hele avond werd
een competitie gehouden met
verschillende ploegen tegen elkaar om te strijden voor de snelste tijd over diverse onderdelen. Het feest begon om 18.00
uur. De meeste kinderen waren
al ruim op tijd en met de nodige
zenuwen aanwezig. De kop werd
eraf gehakt met de groepen A,
B, brevet 1 en de allerkleinsten
zonder diploma. Er werd een estafette gedaan met een bekertje
water op een plankje, een duikestafette en een hindernisestafette. Voor de allerkleinsten waren er deze avond gezellige spelletjes georganiseerd. Zij hielden
zich in het doelgroepenbad bezig met onder andere vingerverven, flessen gooien en haaientikkertje. Als afsluiting van het
eerste deel kregen de kinderen
wat te drinken, en na het aankleden kregen zij een herinnering
van dit feest: een mooie medaille, een rugzakje, een pen en een
Mars, zodat ze nog eens terug
kunnen denken aan deze leuke
avond.
De volgende groep zat inmiddels al vol spanning te wach-

ten totdat zij tegen elkaar mochten gaan strijden. Omdat deze kinderen al wat ouder waren
en de nodige vaardigheden onder de knie hadden werden hier
alle estafettes aangepast door
er een aantal reddingshandelingen aan toe te voegen. Zoals reddingswisselslagestafette, pop vervoeren en popduiken.
Ook deze groep kreeg als afsluiting wat te drinken en een tas.
De avond werd in het zwembad
afgesloten met de oudste groepen. Zij zwommen dezelfde estafettes als de groep ervoor, maar
werden hierdoor aangemoedigd
door zeemanskoor de Raddraaiers. De zwemavond werd afgesloten met een afvalrace, waarbij ongeveer 40 zwemmers tegen
elkaar moesten strijden, waarbij elke ronde de vijf langzaamste zwemmers afvielen. De laatste tien streden voor de eeuwige roem. Hierna kon iedereen
zich verplaatsen naar de kantine, waar zij een hapje en drankje konden nuttigen. Hier werd
het feestje tot in de kleine uurtjes doorgevierd, maar uiteindelijk ging iedereen, met een plezierig gevoel en een mooie herinnering, toch maar naar huis.
Zie ook www.IJRB.nl
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Cabaretbenefiet voor
het Bijna Thuis Huis
Velsen - Cabarettoppers Dames
Voor Na Vieren, Lebbis, Mylou
Frencken, Bloemen & Alkemade, Speelman & Speelman betreden maandag 29 september
(20.15 uur) gezamenlijk het podium van de Stadsschouwburg
Velsen voor een unieke, eenmalige voorstelling ten gunste van
het Bijna Thuis Huis in Velsen.

Dirk Out en Marianne Smit

Concert Engelmunduskerk
IJmuiden - Vanwege het succes van de concerten in september 2007 heeft het kerkbestuur
van de parochie van de OudKatholieke H. Engelmundus aan
de Kon. Wilhelminakade 119 in
IJmui den besloten een verdere concertenreeks te organiseren. Dit vond navolging in een
enthousiaste samenwerking met
organisten Dirk Out en Evelien
M. Jansen waarmee een viertal
prachtige concerten in voorbereiding zijn. Vrijdag 10 oktober
is het eerste concert met Dirk
Out op orgel en Marianne Smit
op harp. Vrijdag 21 november is
een concert met Dirk Out op orgel. Vrijdag 13 februari Evelien
M. Jansen op het orgel. Vrijdag
20 maart Dirk Out op orgel en
Machteld van Duyn op hobo.
Marianne Smit (1984) speelt
harp sinds 1995. Zij behaalde
haar Bachelorexamen cum laude en studeert sindsdien aan de
masteropleiding. Zij won diverse
eerste prijzen, onder andere het
Prinses Christina Concours (1998
en 2002), het concours Jong Muziektalent Nederland (1998, 2002
en 2004). In 2000 bereikte zij de
finale van het Nederlands Harpconcours. Er volgden diverse

prijzen en vermeldingen.
Marianne Smit geeft regelmatig
concerten, zoals in het Concertgebouw te Amsterdam, de Nieuwe Kerk in Den Haag en in het
Provinciehuis te Haarlem.
Dirk Out (1949), ontving zijn eerste orgellessen in IJmuiden. Studeerde in 1978 af aan het Sweelinckconservatorium. Was in de
jaren ’80 en ’90 een veel gevraagd begeleider bij radio en
televisieopnames, dirigent van
koren. Prijswinnaar van het eerste César Franck concours in
1976. sinds 1991 directeur van
het Kunstencentrum Velsen.
Als organist is hij veelgevraagd
begeleider en treedt met grote
regelmaat op als solist bij orgelconcerten in binnen- en buitenland. In de Engelmunduskerk is
hij een graag geziene gast.
De aanvang van het concert is
10 oktober om 20.00 uur. De entree bedraagt 7 euro per concert. In de voorverkoop, tot 10
oktober, geldt een reductie: een
passe-partout voor vier concerten bedraagt 20 euro. De voorverkoopadressen zijn: EP Tol,
Lange Nieuwstraat 1-7, 1972 GD
IJmuiden of het VVV-agentschap
in de bibliotheek aan Dudokplein
16, 1971 EP IJmuiden.

Danscentrum Ter Horts

Goede start van
het nieuwe seizoen
IJmuiden - Het nieuwe wedstrijdseizoen is goed van start
gegaan voor danscentrum ter
Horst
Timo Auler met Anne van den
Hurk deden mee in de C-klasse
latin dansen aan de grote prijs
van Twente. Na het dansen van
hun voorronde werden zij meteen doorgeplaatst naar de halve
finale. Het dansen van deze halve finale leverden hun een finale plaats op.
De internationale jury vond dat
zij in de finale recht hadden op
een zesde plaats.
Alhoewel de ambities van dit
paar hoger liggen, waren zij toch
tevreden met hun finale plaats.

Derhalve weer een goede start
van het wedstrijdseizoen voor
danscentrum ter Horst

De presentatie van deze bijzondere cabaretavond is in handen
van Jan Pieterse. Die zelf over
het Cabaretbenefiet zegt: ,,Het
is vijf acts halen en slechts één
keer betalen.” Het publiek krijgt
een avond topcabaret voorgeschoteld. Een van de publiekstrekkers is zonder meer Hans
Sibbel alias Lebbis. Hij vervangt
de eerder aangekondigde cabaretier Dolf Jansen. De cabaretstijl van Hans Sibbel, die met
Dolf het duo Lebbis & Jansen
vormt, kenmerkt zich door een
spervuur aan grappen, vaak over
de actualiteit van de dag.
Over zijn vorige, bejubelde show
‘Het Kwaad’ schreef de Volkskrant: ,,Als Hans Sibbel op dreef
is en lekker doordraaft in zijn
lekker politiek incorrecte tirades,
nestelt hij zich in de bovenste regionen van de cabaretdivisie, op
een paar meter afstand van Theo
Maassen.”
Naast Lebbis betreedt Hanne-

ke Drenth de bühne. De in Velsen geboren en getogen Hanneke is met haar vader de drijvende
kracht achter het Cabaretbenefiet. Met haar maatje Anne van
Rijn vormt zij al jaren met groot
succes het duo Dames Voor Na
Vieren. Samen hebben de dames
een unieke stijl ontwikkeld: absurd, hilarisch, wreed, ontroerend, mimisch en muzikaal. Zij
verrasten het Velsense publiek al
vaker met hun vermakelijke sketches, originele humor, perfecte
timing en ijzersterke mimiek.
Verder maken Mylou Frencken,
Speelman & Speelman, Bloemen
& Alkemade hun opwachting op
deze bijzondere cabaretavond.
Mylou Frencken is een mooie,
ontwapenende cabaretvrouw die
haar publiek weet te raken met
ijzersterke liedjes en conferences. Speelman & Speelman bestaat uit de Haarlemse broers
Daan en Joost Speelman. Het
muzikale duo mixt verhalen, liedjes en hilarische (fysieke) scènes
tot een ingenieus geheel. Last
but not least: Bloemen & Alkemade. Na zeven jaar zijn Leo Alkemade en Roel Bloemen meer
dan alleen cabaretiers.
Ze zijn vaste tekstschrijvers voor
het radioprogramma ‘Spijkers
met Koppen’ en waren wekelijks te zien in Jack Spijkerman’s
‘Koppensnellers’. Maar bovenal

maken de heren theater. Alkemade en Bloemen staan garant
voor het tragikomische deel van
de avond. Hilarische en schrijnende scènes volgen elkaar op.
Of de cabaretiers het publiek verblijden met hun bekendste succesnummer of juist hun nieuwste creatie is nog even een verrassing. Zeker is wel dat zij samen een hilarische show neerzetten vol vuurwerk, goede grappen en mooie liedjes. De artiesten treden belangeloos op voor
het Bijna Thuis Huis, een instelling die hulp biedt aan terminale patiënten.
De opbrengst van deze benefietavond, georganiseerd door
de Lionsclub Velsen, is bestemd
voor de nieuwbouw van het Velsense Bijna Thuis Huis.
Prijs: 29,50 euro. Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Thalia Filmdiner:
‘Bella Martha’

Martin snel
op scooter

IJmuiden - Uitgaan in Oud
IJmuiden herleeft, met de inmiddels succesvolle filmformule
Thalia-Cinema-Café!
De formule is heel simpel; gezellig tafelen voor het grote witte doek aan Uw privé-tafel met
een mooie film en een heerlijk
drie gangendiner in het nostalgische Thalia Theater.
Thalia zal op 4 oktober de bijzondere speelfilm ‘Bella Martha’
draaien en tussen de bedrijven
door een uitgebreid diner serveren. De keukenbrigade van Thalia heeft speciaal voor deze film
het diner aangepast aan de ingrediënten die ook in de film
voorkomen.

IJmuiden - Afgelopen zondag
werd IJmuidenaar Martin Kossen vierde in het landelijk klassement tijdens de Scootersprint
in Eindhoven.
Er werd een afstand van 150 meter afgelegd in 7.02 seconden
met een topsnelheid van 117 kilometer per uur. Het is tijdens
de scootersprints de bedoeling
zo snel mogelijk 150 meter af
te leggen. Martin doet mee met
een Yamaha Jog RR in de klasse scooter70 waarin je mee mag
doen met een standaard ogende
scooter met maximaal 70cc.
Na drie zomerseizoenen sleutelen, testen en tunen op zijn eigen Tovami testbank is dit resultaat bereikt. In de garage vermaakt hij zich prima samen met
zijn vader en sleutelmaat Derek
Schmidt. Met behulp van zijn Tovami testbank kan alle mogelijke onderdelen testen en vergelijken.
Door technische adviezen van
Mart Roks uit Roosendaal is de
magische grens van 24 PK overschreden en dit alles met een
70cc cilinder.
Zie ook de website www.kossentuning.nl

‘Bella Martha’ is de charmante Chef-kok van een Hamburgs
drie sterren restaurant. Voor haar
geen man, geen kind, geen hobby’s: ze is vrijgezel en leeft voor
het koken. Dan slaat het noodlot
toe: haar zus komt bij een autoongeluk om het leven en Martha ziet zich met haar negenjarige
dochtertje Lina opgezadeld, dat
weigert te eten ondanks Martha’s uitsloverij in de keuken. Uiteindelijk is het de flamboyan-

te Italiaan Mario, Martha’s nieuwe Souschef en rivaal, die weer
licht en pasta in het leven van
het meisje brengt.
Zal ook Martha dankzij Mario
een nieuw recept voor het leven
ontdekken?
De film begint om 19.30 uur, zaal
open 19.00 uur. Toegang 44,50
euro inclusief film, aperitief, drie
gangen diner en koffie.
Thalia Theater Breesaapstraat
52 IJmuiden. Reservering en info 0255-514217.
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Primeur bij Annabelle

Schoonheidscentrum Annabelle
streeft altijd naar perfectie.
Schoonheidscentrum Annabelle introduceert twee nieuwe behandelmethodes.
Elos is een unieke behandeling tegen
overbeharing. Het werkt met een combinatie van radiofrequentie en lichtenergie.
Met deze methode kunnen zowel lichte
alsmede dunne haren aangepakt worden en is tevens geschikt voor de donkere huid, iets wat met andere apparatuur
vaak lastig of onmogelijk is!
Tevens biedt Annabelle de Elos-therapie
die huidverstrakking en huidverbetering
kan bewerkstelligen.
Ook nieuw is de Megapeel, voor een
nóg intensere microdermabrasie. Daarmee kunnen
–zeker in combinatie met een van de
drie topmerken voor huidverbeteringverbluffende resultaten worden behaald.

Ook op het gebied van pigmentvlekken,
grove poriën,
futloze huid en fijne rimpels.
Uiteraard kan menu er niet alleen voor
huidverbetering terecht, de wellness en
ontspanning wordt door de specialistes
bij Annabelle zeker niet vergeten.
Er kan bijvoorbeeld een hot stone massage worden genomen om heerlijk te
ontspannen, en zo zijn er tal van mogelijkheden, geheel aangepast aan de
wensen van de klant.
Schoonheidscentrum Annabelle staat
bekend om haar persoonlijke maar toch
professionele sfeer en aanpak. Om een
afspraak te maken, of voor een vrijblijvend advies of intakegesprek kunnen
belangstellenden bellen 0255-512478,
of kijk op www.schoonheidscentrumannabelle.nl

Angelique Beenmode en
Lingerie: verrassend betaalbaar
IJmuiden - Nu het wat kouder wordt,
moeten we ons mooie bruine lijf en benen weer gaan verstoppen in warme
kleding. Gelukkig is dat geen straf met
de lingerie, nacht, onder- en beenmode
van Angelique Beenmode en Lingerie
gevestigd in Velserhof in IJmuiden.
De nieuwe collecties mogen gezien worden en met zo’n leuke legging kunt u
best een randje bruin been laten zien.
Bovendien mag u rustig een verleidelijk
kantje of randje lingerie uit uw kleding
laten ‘piepen’. Dat maakt het juist spannend.
En ondermode kan natuurlijk heel spannend zijn, zeker met de nieuwste damescollecties van Triumph, Sapph en
After Eden. Sapph heeft uitdagende en
heerlijk dragende lingerie, die toch heel
betaalbaar is. In de lingerie voor dames
nemen de hipsters de macht langzamerhand over van de strings. Naast grijs

Workshop hiphop new style
Met de komst van een nieuwe docente, komt er een nieuwe stijl binnen de
school. Chloe is jong en heel pittig! Jongens en meiden vanaf 15 jaar zijn welkom in een gratis workshop hiphop new
style en ervaar de nieuwste stijl. Chloe
geeft al jaren les maar staat dit seizoen
voor het eerst in Santpoort. De meiden
zijn heel enthousiast en de lessen lopen
overvol. Splitsen van lessen behoort tot
de mogelijkheden en daarom is er weer
plek voor met name leerlingen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar.de gratis
workshop is op maandag 22 september,
van 19:00 – 20:00 uur.
De Fit! Mamma’s Back In Shape les heeft
nog een enkele plek. Laat u zich niet
door de naam van de les weerhouden,
er staan niet uitsluitend moeders in de
les. Een prima instap niveau, vrolijkste
lachebek van de omgeving voor de klas
en hard werken aan het lichaam. De
combinatie van lessen maakt het jaar
rond met plezierig bewegen. Het kan
gaan om aerobics, callenatics, BBB training, oefenparcours en natuurlijk meer
pilates en yoga gerichte oefeningen.
Danscombinaties zijn niet vreemd binnen de les en zorgen voor een welkome

afwisseling.
Streetdance, hiphop styles en de Fit! les
staan naast de gedegen klassieke balletlessen. Er is ballet voor kinderen vanaf
6 jaar oplopend tot 16 jaar en vergevorderd. Uiteraard houding verbeterend
maar bovenal niet saai en iedere week
hetzelfde blijkt klassiek ballet voor kinderen echt veel leuker dan ouders snel
denken. Klassiek ballet is natuurlijk al
meer dan 100 jaar oud maar is echt
aangepast aan de zappcultuur van
vandaag. Erg gedisciplineerd wordt er
gewekt en de passen blijken uitdagend,
lesopbouw gevarieerd en de improvisatie het meest geliefd. Vooral de voorstellingen, aan het einde van het seizoen
zijn een wervelende show waarin klassiek ballet de hoofdrol speelt. Vele tutu’s
trippelen op en af en brengen publiek in
verroering. Welk meisje droomt er niet
weg op eigentijdse muziek van Sati of
het traditionele werk van Tchaikovski en
Ravel? Voor kinderen van groep 3 en 4 is
er een mogelijkheid tot het nemen van
een proefles op maandag 22 en 29 september, 16:00 – 17:00.
Informatie over de mogelijkheden, kosten, partijtjes en minicursussen zijn terug
te vinden op de site: www.dans-NU.nl

photography@LeoWinder.com

zijn paars en rood modekleuren.
Nachtmode vindt u van Ringella en Triumph; leuke beenmode, waaronder
leuke leggings en maillots van Oroblu,
Filodoro en Bonnie Doon.
Ook heren zijn voor hun ondermode zeer
welkom bij Angelique Beenmode en Lingerie. In de collecties van Hom, Calvin
Klein, Dim en Sloggi is voor elke man
wel iets goeds te vinden. Calvin Klein en
Hom komen nu met diverse leuke prints
op boxershorts.
Elastisch is nog steeds erg geliefd: heerlijk draagcomfort en stoffen die ademen
en vocht opnemen, zelfs nog meer dan
katoen. Toch is voor de liefhebber ook
nog steeds veel ondermode in katoen
verkrijgbaar bij Angelique Beenmode en
Lingerie.
Komt u binnenkort de nieuwe collecties
eens bewonderen?
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Winter kan beginnen
bij Gallo Originals
Santpoort-Noord – Langzaam gaat de
zomer over in de herfst. Het wordt kouder
en straks zijn de winterjassen weer nodig. Het is prettig, als die dan al in de kast
hangt om zo aan te trekken. Gallo Originals aan de Hoofdstraat 189b en Gallino
Kids in dezelfde straat, maar dan op nummer 203, heeft een ruime voorraad mooie
winterjassen. Ze zijn lekker warm en van
hele hoge kwaliteit. En wat prettig is: de
hele familie kan er slagen. Want bij Gallo
en Gallino is er veel keuze voor dames,
heren en kinderen in diverse merken.
Airforce heeft jassen voor zowel jongens
als meisjes die erg stoer en kwalitatief gewoon goed zijn, net zoals Retour Jeans.
Het merk Geox heeft mooie winterjassen
voor dames, heren en ook kinderen. Er
is ook mooie, warme kinderkleding van
dat merk. De ontwerpers van het merk
Moodstreet deden inspiratie op in Siberiё.
Dit komt onder andere tot uiting in heerlijk
warme meisjesvesten. Van lekker stoer tot

heel lief voor de kleintjes, er is volop keuze
voor de kinderen. Ook de merken Tom Tailor en s. Oliver hebben een mooie collectie.
Voor de dames zijn de broeken van Corel
onmisbaar in de wintercollectie, die prettig
dragen en een uitstekende pasvorm hebben. Ook veel keuze biedt het merk Geisha, voor meisjes en dames. Jackpot heeft
een mooie wintercollectie voor de dames.
De heren hebben ruime keuze in winterkleding van het stoere merk New Zealand
en ook Vanguard is er met een mooie collectie. Bij Gallo Originals en Gallino Kids
is casual kleding verkrijgbaar die lekker
comfortabel en warm draagt en heel betaalbaar is. Maar ook wie op zoek is naar
iets voor een speciale gelegenheid, zal er
zeker slagen. Naast de basiskleuren laat
de collectie veel vrolijke kleuren zien, zoals
rood en fuchsia. Veel klanten ervaren dat
als een verademing. Zo wordt er straks
toch nog kleur gegeven aan de grijze dagen.

Kidsshop Papelientje:
de leukste mode voor kids
Kidsshop Papelientje startte op 9 april 2004
aan de Stephensonstraat. Al gauw was de
ruimte eigenlijk te klein voor het brede aanbod. Binnen vijf maanden werd dan ook
verhuisd naar een veel ruimer pand, aan
Kennemerlaan 17, waar wel ruimte is voor
alle leuke kinderkleding en accessoires.
Het is een prachtige winkel met een kleurrijk aanbod van mode van maatje 44 tot en
met 176.
Mode is voor alle leeftijden, dat bewijst Kidsshop Papelientje met de schattige jurkjes
met bijpassende hoedjes in roze en blauw
voor babymeisjes. Voor de kleine jongens
zijn er stoere skatebroeken en shirts in de
kleuren rood, blauw, lime en oranje, lekker
felle kleuren dus.
Voor de grotere meisjes zie je bij Papelientje veel wijde broeken en zeer lieflijke shirts
in fuchsia, aqua, roze en oranje. Voor de
jongens veel stoere jeans en kadergroepen
met stoere shirts in de kleuren geel, lime,
rood, lichtblauw.
Bij Papelientje is de mode van goede kwaliteit en in veel prijsklassen verkrijgbaar. Eigenaresse Debora heeft een bijzonder goed
gevoel voor leuke kindermode. U ziet dan
ook al gauw leuke combinaties en ideetjes.
Ook op het gebied van kraamcadeaus vindt

u hier leuke ideeën en mogelijkheden op
divers prijsniveaus. De speelse cadeauverpakking is hier bovendien gratis.
U vindt Kidsshop Papelientje aan Kennemerlaan 17, in IJmuiden.

Haute lingerie bij Lengerique
Santpoort-Noord – De nieuwe collectie
van Marlies Dekkers is binnen bij Lengerique. Daar zitten hele mooie bijpassende lingeriesetjes bij, het is echte fashion.
Bijzonder mooi zijn de bijpassende shirts
met lage rug die de mooie details van de
bh laten zien.
Nieuw is ook de hoogwaardige sportlingerie van Marie Jo, die alleen in gerenommeerde lingeriezaken verkocht mag
worden. De lijn bestaat uit Action, Energy
en Zen. Elke sport is anders, bepaald
hoe de vrouw beweegt en welke steun
zij nodig heeft. De nieuwe collectie van
het merk Aubade is heel vrouwelijk en
speels, met veel kant.
Marie Jo, Prima Donna en L’Aventure zijn
merken die marktleidend zijn voor de
Benelux en in de wijde omgeving alleen
bij Lengerique verkocht worden. Het zijn
beschermde merken die niet iedereen
mag verkopen. Prima Donna is een heel
comfortabel en exclusief merk. Debby
Thijssen en haar medewerkers mogen
zich sinds kort lingeriestyliste noemen, zij
volgden daarvoor een speciale training.

,,Wij werken net zoals te zien is in het tvprogramma ‘De naakte waarheid’, vertelt
Debby. ,,Daar krijgen vrouwen, die niet
tevreden zijn over hun lichaam, speciale
lingerie aangemeten. Het is zo belangrijk
om de juiste onderkleding te dragen. Een
goede bh lift. Daardoor zit de bovenkleding ook veel mooier en je voelt je daardoor prettiger en zeker van jezelf.’’
Ook de heren kunnen prima slagen bij
Lengerique. Voor hen zijn er badjassen
en ondermode van de merken Armani,
Muchachomalo en Punto Blanco. De
nieuwe collectie komt eerdaags binnen,
met een zeer ruime keuze.
Voor elke vrouw en elk figuur is er mooie
lingerie verkrijgbaar bij Lengerique, die
comfortabel is en prettig zit. ,,De juiste bh
bij de juiste persoon, daar gaan wij voor’’,
zegt Debby. ,,Vrouwen gaan hier vaak blij
de deur uit en komen graag terug. Daar
doen we het voor.’’ De speciaalzaak Lengerique is gevestigd aan de Hoofdstraat
156 en telefonisch bereikbaar via 023
5375822.

Nu ook damesmode
outlet bij Pico Bello
Alweer bijna drie jaar heeft Ilonka Zwolsman de zaak Pico Bello aan Cederstraat
18 in IJmuiden. Het begon met alleen
maar tweedehands kinderkleding maar
dat was niet genoeg. Er moest iets toegevoegd worden op het gebied van kinderkleding dat in de omgeving nog niet
aanwezig was.
En zo begon Ilonka met de kinderkledingoutlet. Eerst een paar leuke merken
maar ondertussen is dat uitgegroeid tot
meer dan 50 merken in echt alle prijsklassen. De merken als Name-it, BFC
en Phink bieden bijzonder betaalbare
kindermode; merken als Mexx, IKKS en
Moodstreet zitten in het middensegment.
Daarnaast is er mode van de exclusievere merken als Bengh, Muy Malo en
American Outfitters.
De collectie groeit ieder seizoen. Maar
toch was dat voor Ilonka niet genoeg.
De winkel is klein maar toch liep zij met
het idee om daarnaast een dameskledingoutlet te starten. Met een kleine opoffering, het stoppen met de verkoop van
de kleine maatjes tweedehands kleding,

is er nu een hele wand vol met dameskledingoutlet van bekende merken.
Zo kan nu iedereen leuk slagen want
de kinderkleding begint al vanaf maat
50, perfect dus voor een kraamcadeau
en eindigt bij maat 176 om vervolgens
in damesmode verder te gaan vanaf
maat XS/34 t/m XL/44 en zelfs een paar
grote maten kledingstukken en zwangerschapskleding.
Zijn er nog meer ontwikkelingen in het
vooruitzicht? Jazeker, momenteel is de
webshop een feit. Op HYPERLINK “http://
www.picobello-outlet.nl”www.picobellooutlet.nl vind je alle outletkleding die ook
in de winkel hangt, netjes gesorteerd op
merk. Dus nu kun je lekker vanuit de luie
stoel kan ook winkelen bij Pico Bello. Voordeel van deze webshop is dat bijvoorbeeld de zomercollectie 2009 eind van
het jaar al gedeeltelijk in de webwinkel te
vinden is en later pas in de winkel komt
te hangen. Dus via de webshop heb je de
eerste keuze. En Ilonka kan nu al zeggen
dat de keuze weer groot en leuk is.
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Spijkerbroek als
basis bij Forecast
IJmuiden – De spijkerbroek als basis biedt
ontzettend veel combinatiemogelijkheden
bij Forecast aan de Lange Nieuwstraat.
Voor de heren hangen er prachtige gevoerde vesten van het merk Scotch in de
rekken. In het najaar kunnen die mooi als
jas gedragen worden, in de winter zijn ze
lekker warm en behaaglijk. Voor hen zijn
er ook mooie overhemden waarbij veel
strepen en ruiten worden gezien en tevens mooie, stoere colberts.
Voor de dames is combineren helemaal
leuk. Er zijn bijvoorbeeld mooie, grofgebreide vesten en ook gebreide tunieken.
Die combineren heel mooi met een jeans
maar zijn ook heel goed als jurk te dragen, in combinatie met een legging of een
maillot. En die zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij Forecast. De gebleekte jeans blijft,
net zoals de ‘skinny’ spijkerbroek. Nieuw
zijn de broeken met een wijde pijp. Lekker
comfortabel met een warme, behaaglijke
trui. Ook de trend van mode in laagjes zet
dit seizoen door en dat zorgt voor nog
meer combinatiemogelijkheden.
Naast het vertrouwde merk Forecast zijn er

allerlei nieuwe merken in de zaak. Zoals
Scotch, mode voor heren en Lee, een gerenommeerd merk jeans voor dames en
heren. Relakz heeft bovenkleding voor heren en ‘My God! is er in jeans voor dames.
Ook Mogul en LTB zijn nieuwe merken. Het
merk Object heeft een ruime keuze voor
de dames in lekker lange vesten en opengewerkte jurken, die leuk combineren.
Maar ook tieners en jongens en meisjes
zullen goed slagen bij Forecast. Zeker ook
voor een nieuwe winterjas.
Het modebeeld laat dit seizoen veel zwart
en grijs zien, gecombineerd met de kleuren rood en paars. Verder zijn er allerlei
leuke accessoires bij Forecast verkrijgbaar:
mooie tassen en sieraden en ook mooie
warme mutsen en shawls. Forecast is te
vinden aan Lange Nieuwstraat 501a en telefonisch bereikbaar via 0255-521296.
Forecast wordt gekenmerkt door een prettige sfeer en een deskundig advies, terwijl
de kleding desgewenst op maat gemaakt
wordt terwijl de klant wacht. Dat kan alleen bij Forecast.

Jacky Hart:
mode met eigen stijl
IJmuiden – De mode die bij Jacky Hart
in de rekken hangt is beslist geen eenheidsworst. Het is mode in een geheel
eigen stijl. De kleding van diverse gerenommeerde merken combineert goed
en dit werkt heel inspirerend. Zo kan
iedere vrouw de merken mixen tot een
stijl die bij haar past, waar zij zich prettig
in voelt en waarbij haar persoonlijkheid
tot uiting komt. Zij kan hierbij rekenen op
een objectief advies van het deskundige
team van Jacky Hart, dat oog heeft voor
details. De klant kan desgewenst van
top tot teen gekleed de zaak aan de
Kennemerlaan verlaten. Want er zijn ook
talloze mooie accessoires verkrijgbaar,
zoals tassen, riemen, shawls, sieraden,
laarzen en schoenen. En dat alles alleen
maar van de beste kwaliteit en altijd net
even anders. De collectie wisselt wekelijks, het loont dus altijd de moeite om
even binnen te lopen. Eigenares Jaco-

Veel variatie bij Van Keulen
IJmuiden – Bij Van Keulen Men’s Fashion is
de collectie voor het nieuwe seizoen binnen en die biedt veel variatie. ,,Voor heren
die strak in het pak willen is Hugo Boss het
merk’’, vertelt Patrick van Keulen. ,,Maar
ook diegene die casual of trendy gekleed
wil gaan, zal hier zeker slagen. Tommy
Hilfiger biedt een ruime keuze, net als de
merken Vanguard en State of Art. CG komt
met stoere colberts met grappige details
zoals de paperpocket Bovendien is de herenmode tegenwoordig leeftijdsloos. De
colberts worden steeds leuker. Een jonge
man kan het prima op een spijkerbroek
dragen, terwijl een heer op leeftijd hetzelfde colbert op een nette broek kan dragen,
staat allebei heel goed.’’
Partick van Keulen is trots op het feit dat hij
de vierde generatie is, die in de herenmodezaak staat. Een bevlogen man, die niet
uitgesproken raakt als hij over de nieuwste
mode gaat vertellen. Van Keulen bestaat
dit jaar honderd jaar en dat wordt nog
steeds gevierd. Om nog even verder te
borduren op het getal honderd; een combinatie van een trui en een overhemd van
het merk Harold gaat voor de jubileum-

prijs van honderd euro de deur uit. Klanten
maken gedurende de maand september
bij een aankoop van minimaal vijftig euro
kans op een leuke iPod shuffle. Het is het
meest kleine en trendy apparaat dat er is.
Patrick is ook bijzonder trots op het nieuwe
merk IKKS, dat tussen sportief en netjes
in zit. Modisch, met kleine accenten en
mooie details. Een trui kan prima onder
een colbert gedragen worden en met de
nieuwste overhemden met hoge boorden
biedt het weer een heel andere aanblik.
Van Keulen biedt een ruime keuze in vlotte
winterjassen, van klassiek tot de mooie
stoere leren jacks van het merk Vanguard.
Mooie stoffen zoals het moleskin, dat veloursachtig aandoet. Veel grijs en zwart,
gecombineerd met paarse tinten. Nieuw
is de prachtige kleur French blue, die naar
kobalt neigt. ,,Less is more, hoe simpeler
hoe beter’’, zo vat Patrick van Keulen de
nieuwe modecollectie samen. Van Keulen
Men’s Fashion is te vinden aan de Lange
Nieuwstraat 787, telefonisch bereikbaar
via 0255 515134. Kijk ook op HYPERLINK
“http://www.vankeulen.nl” www.vankeulen.nl

mien Stokman en haar medewerkers
zijn steeds op zoek naar de nieuwste
items. De eigen stijl van Jacky Hart komt
ook tot uiting in onder andere de modeshows, de mailing en de advertenties.
Die bevatten geen geijkte foto’s en zijn
nooit standaard. Jacomien stond model
voor de fotoshoot voor de komende modeshow. Dat gebeurde dit keer in een
prettig verlopende samenwerking met
Foto Gans. Ook de druk bezochte modeshows zijn nooit traditioneel: ze worden naast professionele modellen ook
verzorgd door verkoopmedewerkers
en vriendinnen. In de komende modeshows, op dinsdag 30 september en
woensdag 1 oktober om 20.00 uur, zal
een goed totaalbeeld van het komend
modeseizoen gegeven worden. Kaarten
kunnen gereserveerd worden bij Jacky
Hart aan de Kennemerlaan 96 of telefonisch via 0255 517494.
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Veel aanbiedingen
bij Joossies
IJmuiden – Veel dames wisten de weg
al te vinden naar Joossies, het onlangs
geopende filiaal aan Lange Nieuwstraat
791. De modezaak blijkt een welkome
aanvulling te zijn op het al bestaande
winkelaanbod. En dat is niet in de laatste plaats vanwege de vele diverse aanbiedingen in jeans. Spijkerbroeken van
bekende merken gaan er voor een zacht
prijsje de deur uit.
Ook de mode van Vero Moda blijkt een
schot in de roos. Dit merk heeft voor
elke vrouw wel wat, ongeacht leeftijd
of smaak. Verder is er een breed, divers
en betaalbaar aanbod van de merken
Indian Rose, ‘My God!, Geysha, Anti-Flirt

en Il’Dolce jeans.
Tevens zijn er mooie zilveren sieraden
verkrijgbaar van het bekende merk Budha tot Budha en leuke tassen van Chick
on a mission.
De collectie wisselt elke week, het is dus
altijd de moeite waard om een kijkje te
komen nemen. Joossies heeft diverse
merken jeans doorlopend afgeprijsd en
er zijn ook andere aantrekkelijke aanbiedingen. De hele maand september
krijgt de klant bij een besteding een leuk
welkomstcadeautje. Joossies is telefonisch bereikbaar onder nummer 0255520027.

Mode en trends
bij Van Delden

Cartouche Fashion
Wintermode 2008
IJmuiden - De rekken van modezaak
Cartouche Fashion Damesmode aan
Plein 1945 nummer 48 hangen weer
vol met de nieuwe collectie. Er is aan de
jongere en wat oudere klanten gedacht.
Verschillende mooie thema’s zijn er van
Gerry Weber en Frank Walder, waarbij
men zelf een combinatie kan maken,
geheel naar eigen smaak en inzicht, er
zijn diverse mooie combinaties mogelijk.
Sportieve thema’s zijn er van het merk
Jensen en Tence. De kleuren zijn dit seizoen paars, rood, maïsgeel, groen en
bordeauxrood, gecombineerd met de
basiskleuren grijs en zwart. Ook hier is
combineren volop mogelijk.
Truien en heerlijk warme vesten zijn er
van de merken Rabe en Gerry Weber,
vestjasjes van het merk Noor en Dolce
Vita. Graag tot ziens, de koffie staat
klaar.

M
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IJmuiden – De klassieke man wordt modieuzer bij Van Delden Herenmode. Hij
volgt meer de mode en de trends en dat
is goed te zien aan de nieuwe collectie.
Wat altijd zal blijven in de herenmode zijn
de kleuren zwart, bruin en donkerblauw.
Maar dat krijgt nu een heel andere uitstraling met accenten in het paars, rood
en kobaltblauw.
De jeans is dit seizoen weer erg populair, er zijn mooie spijkerbroeken van de
merken Pierre Cardin en Alberto. Maar
wie op zoek is naar een klassieke broek
zal ook zeker slagen, er is ruime keuze
in de merken B. Meyer en Brax. Pantalons met stretch en draagcomfort.
De uni v-hals trui (vanaf 59,95) is ook
een blijvertje, mooi te combineren met
een overhemd.
Er zijn gave nautische merken zoals
Gaastra, met veel extra accenten en
applicaties. Voor zowel de wat jongere
mannen als de wat oudere heren. Heel
mooi zijn de modische overhemden van
het merk Blue Industry, met hoge boorden en dubbele manchetten. Deze zijn

zowel casual als zakelijk te dragen.
Voor het nieuwe seizoen hangen er
weer volop warme, stoere en sportieve
jacks in de rekken. Er is een uitgebreide
leercollectie en ook de overjas, in combinatie met een kostuum, is bij Van Delden
verkrijgbaar. Mooie warme truien zijn er
in diverse kleuren en dessins, tot en met
maat xxxl verkrijgbaar.
De colberts blijven sportief maar mogen
dit seizoen iets gekleder, het doet vaak
meer aan een blazer denken. De kostuums, verkrijgbaar en de maten 44 tot
en met 60, zijn rustig van kleur en in luxe
stoffen en afwerking. Ze zijn slank gesneden, zonder verlies van pasvorm.
Er zijn mooie dresshemden van onder
andere Arrow, Ledûb en Eterna. Dat
laatste merk is honderd procent katoen
maar ook honderd procent strijkvrij. En
natuurlijk kan alles compleet gemaakt
worden met accessoires zoals schoenen, riemen en zijden dassen.
Van Delden Herenmode is gevestigd
aan het Plein 1945 nummer 52, telefonisch bereikbaar via 0255 515477.

Nieuw seizoen bij Villa Sportiva
IJmuiden – Het nieuwe seizoen is begonnen bij Villa Sportiva aan de Zeeweg 115,
onder het motto: ‘Zomerslank de winter
in’. Werken aan de conditie verhoogt de
weerstand en dat kan iedereen natuurlijk goed gebruiken. Bovendien blijft het
lichaam mooi in vorm en dat is ook nooit
weg. Er zijn nu nieuwe abonnementen
tegen nieuwe prijzen verkrijgbaar bij
Villa Sportiva. De sporter heeft de keuze
uit een onbeperkt, een basis of een beperkt abonnement, zodat een ieder naar
eigen keuze en behoefte kan sporten.
Onbeperkt spreekt voor zich, er kan dan
onbeperkt naar vrije keuze overal gebruik van gemaakt worden. De basis is
er voor mensen die voor een bepaalde
sport kiezen, bijvoorbeeld cardio. Beperkt is er voor mensen die bijvoorbeeld één keer in de week langs willen
komen. Sporten in een ongedwongen,
gemoedelijke sfeer, iedereen kan er
zichzelf zijn. Villa Sportiva heeft een lage
drempel en organiseert vele extraatjes
voor haar leden. Wie bijvoorbeeld in
september lid wordt, krijgt nadat er 170

kilometer afgelegd wordt met het sporten, een weekeinde in Aalst cadeau. Dat
ligt op precies 170 kilometer afstand van
IJmuiden. De gasten verblijven er in een
wellnesshotel, waar van alle faciliteiten
gebruik gemaakt kan worden.
Deze vrijdag is er een after-vakantieborrel voor de leden met een hapje en
een drankje, dat er de volgende dag wel
weer afgesport wordt. Dit soort dingen
worden georganiseerd om de onderlinge banden te versterken en wordt erg op
prijs gesteld. Ook al komt iemand alleen
naar de sportschool, op deze manier leren mensen elkaar vanzelf kennen.
Bij Villa Sportiva werk professioneel personeel dat veel persoonlijke aandacht
voor de sporters heeft en er wordt les
gegeven door gediplomeerde docenten.
De sportschool is ruim en goed ingericht
met douches en een sauna. Sporten
wordt er vanzelf leuk, een bezoek aan
Villa Sportiva is gewoon een uitje. Wie
vragen heeft, kan altijd bellen: 0255
513280.
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Jesse Bos geconcenteerd voor aanvang van de partij

DCIJ–nieuws
Toptreffen Bos-Pippel onbeslist
IJmuiden - Een dampartij wordt
buitengewoon interessant wanneer beide spelers op winst spelen en niet schuwen om daarbij
de nodige risico’s te nemen. De
partij die Cees Pippel en Jesse
Bos speelden mondde uit in een
waar spektakelstuk. Al vanuit de
opening werd voor de scherpste
varianten gekozen en na een uur
spelen stond het bord in brand.
Er werden in de fase die daarop
volgde geen aanwijsbare fouten
gemaakt. In het gevorderde middenspel leek het er op dat Bos
aan het langste eind zou trekken
aangezien hij over enig voordeel
beschikte. In hevige tijdnood,
beiden hadden nog slechts enkele seconden, werd na vier uur

spelen alsnog de vrede getekend.
Voor enige opschudding zorgden
Berrie Bottelier en Vince van der
Wiele. De twee jeugdspelers vergastte Stijn Tuytel met een fraaie
combinatie. In het vervolg slaagden zij erin om een remise uit het
vuur te slepen. Een hoopgevend
resultaat voor de toekomst waarbij voor Bottelier en Van der Wiele een belangrijke rol lijkt toegedicht.
Feroz Amirkhan, al een vaste
kracht in het eerste tiental van
DCIJ, onderstreepte tegen Kees
van Nie dat hij dit seizoen mee
wenst te doen voor een topklassering in de onderlinge competitie. In een combinatierijk duel

Subtoppers onder vuur
IJmuiden - Afgelopen donderdag was het een zwaar avondje voor de schakers in de subtop.
Bijna iedereen had het bijzonder
pittig op het bord met de 64 velden en verschillende subtoppers
liepen dan ook averij op.
Mark Scholten ging verrassend
onderuit tegen Barry Broek.
Mark zag mat achter de paaltjes over het hoofd. Thomas Rebel die zijn afgebroken partij tegen Koen van de Velde in een
compleet verloren stelling alsnog
door tijdsoverschrijding van Koen

in winst zag veranderen, verloor
daarna van Erin Lucassen. Al in
het begin nam Erin stevig het
heft in handen, liet de teugels
vieren en Thomas nam het initiatief over en won veel materiaal.
Erin zag echter nog kansjes en
wist de toren van Thomas te verschalken en kon daarna met zijn
pionnen ongehinderd de overkant bereiken.
Guido de Waal kwam met de
schrik vrij tegen Menno Jaspers.
Menno kreeg een prima kans op
winst toen hij de torens kon af-

won hij afgetekend. Strijdlust alleen is, zo moest Piet Kok ervaren, geen garantie voor een positief resultaat.
Jacqeline Schouten toonde aan
dat techniek en een grote basiskennis van de theorie de doorslag kunnen geven voor een
fraaie winst.
Willem Winter piekt vaak tegen
sterke opponenten. Martin van
Dijk moest ervaren dat Winter
nog altijd een dammer is die over
de nodige capaciteiten beschikt
en in moeilijke standen feilloos
de juiste zetten weet te vinden.
Met een bord vol stukken kon
Van Dijk, geconfronteerd met
een reddeloze stand, opgeven.
Paul Smit en Harrie van der Vossen lieten na een boeiende partij
remise aantekenen. Na een uitvoerige analyse zal moeten blijken of Smit zichzelf niet tekort
deed. In het middenspel leek
het erop dat hij een zeer gunstige afwikkeling verzuimde. Diana van der Wiele kon het tegen een geconcentreerd spelende Rick Hartman niet bolwerken. Rick veroverde allengs onderweg wat schijven en met grote overmacht won hij gedecideerd. De deze competitie goed
gestarte Jan Apeldoorn leed een
gevoelige nederlaag tegen Cees
van der Steen. Na een fout in het
gevorderde middenspel maakte
Van der Steen op bekwame wijze
de zaak af en won verdiend.
Jan Maarten Koorn liet zich
niet van de wijs brengen door
de afwijkende zetten van Nicole Schouten. Hij werkte gestaag
aan een goede stelling. Dat loonde en met een mooi slotakkoord
won hij afgetekend.
ruilen en daarmee een pion ongehinderd naar de overkant kon
brengen. Hij ging echter voor
schaak en dat liep niet goed af
voor Menno.
Thomas Otte kreeg zijn trukendoos niet open tegen Ingmar
Visser. Na dame h5 raakte Thomas de rode draad in het spel
kwijt. In de broedertwist tussen
Tom en Armando Noordzij ging
de winst naar Tom, die van het
verschil tussen dame en toren
wist te profiteren.
Job Elsendoorn pakte zijn eerste
winst op de club, met een prima aanval op de niet gerokeerde
koning van Anne Dijkman. Ook
Bram Zwanenburg kwam tot
winst tegen Cory van Bellen.
Gregory van den Ende begon
niet al te gelukkig tegen Ben Eppink, maar Gregory won zijn verloren materiaal met rente terug
en pakte de winst. Wim Dijkman
liet van de stelling van Boy Wu
weinig heel en besloot met mat.
Thomas Lichtendaal kwam opnieuw in de overuren. Maar net
voor het invallen van de duisternis ontdekte hij een mat tegen
Lara von Wintersdorff.
En tenslotte Koen van de Velde,
die wist zijn eerder verloren partij van de avond te compenseren met een winstpartij op Quinten Otte.
Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Sportdag Vuurtoren Oost
Santpoort-Noord – Vorige week
woensdag hebben de kinderen
van basisschool de Vuurtoren locatie Oost zich sportief uit kunnen leven. Dankzij de fantastische organisatie van de ouders
en leerkrachten van de sportcommissie en tientallen hulpouders konden de kinderen terecht op de sportvelden van atletiekvereniging Suomi voor on-

derdelen als hoogspringen, verspringen, sprinten en hindernisbaan. Veel kinderen bleken hier
talent voor te hebben. De gezonde snack en het drinken werden
verzorgd door de ouderraad en
de zon deed de rest. Na afloop
kregen alle leerlingen een vaantje als herinnering. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben een
fantastische ochtend gehad.

DirkTeur Allround
sponsort VSV Meiden D1
IJmuiden - VSV meisjes D1 is door DirkTeur Allround geheel in het
nieuw gestoken. Naast een wedstrijdtenue hebben alle meiden ook
een trainingspak en een spelerstas ontvangen. Natuurlijk zijn de meiden heel blij met deze gulle gift en als de sportieve prestaties goed uitpakken dan heeft deze sponsoring er zeker aan bijgedragen. Ook de
trainsters Kim en Nikki Kremer hebben een fraai trainingspak ontvangen. Dirk Kampert was zelf aanwezig bij het uitreiken van de kleding
en meiden bedankte de sponsor uitbundig.
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Sinclair Koelemij
fier aan kop
IJmuiden - In de vierde ronde
van de schaakcompetitie van Kijk
Uit deed Sinclair Koelemij goede
zaken. Tegen Jan Jansen, die de
gehele partij alleen maar moest
verdedigen, behaalde hij een gedegen overwinning. Concurrent
André Kunst won van Jan Geus
en bezet daardoor de tweede
plaats ruim achter Sinclair.
Koploper van groep twee, Dirk
Geels blunderde tegen Ingmar
Visser een stuk weg en kon al
na een half uur zijn tegenstander
feliciteren. Door dit verlies ver-

speelde Dirk zijn eerste plaats.
Wegens een late vakantie speelde schaakveteraan Jaap Beekhuis nu pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Door zijn
jeugdige tegenstander Guido de
Waal geen enkele kans te geven
stootte Jaap onmiddellijk door
naar de top van groep twee op
slechts één punt achterstand op
Dirk Geels.
Ondanks dit resultaat behield
Guido de leiderspositie in groep
drie. René Koens zit hem echter op de hielen. In een lange en

Strawberries

Heren 1 begint met
overtuigende zege
Driehuis - Strawberries Heren
1 heeft een geweldige prestatie
neergezet door de eerste wedstrijd in de vierde klasse met 24 te winnen van Heerhugowaard,
de andere degradant uit de derde klasse. De mannen van de
nieuwe coach Erik van Hofwegen speelden zeer overtuigend
en de eerste overwinning in een
jaar tijd was dan ook dik verdiend. De doelpunten kwamen
op naam van Sebastiaan Wermenbol, Mick Koers (twee maal)
en Finn van Leeuwen.
Sebastiaan Wermenbol scoorde de openingstreffer op fabuleuze wijze. Hij lobte de bal over
de keeper van Heerhugowaard
heen. Strawberries speelde een
goede eerste helft en stond in
de rust op een verdiende 1-0
voorsprong. In de tweede helft
deed Heerhugowaard wat terug
door middel van een verzilverde
strafcorner. Gelukkig liet Strawberries zich niet gek maken en
ging het snel op zoek naar een
nieuwe voorsprong. Dit keer was
het rechtsvoor Mick Koers die
een ingestudeerde vrije slag tot
doelpunt verwerkte. Strawberries drukte door en scoorde via
opnieuw Mick Koers het derde doelpunt van de wedstrijd.

Ongeveer tien minuten voor tijd
maakte de thuisploeg de aansluitingstreffer: 2-3. In tegenstelling tot vorig seizoen liet het
jonge elftal uit Driehuis zich niet
meer verrassen. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde centrale verdediger Finn van Leeuwen de bevrijdende 2-4. Vanaf dat moment
was het duidelijk dat de eerste
overwinning in een jaar tijd een
feit was.
Strawberries heeft een moeilijk
seizoen achter de rug. Alle wedstrijden werden verloren met een
zeer jong team. Gelukkig is er
wel veel ervaring opgedaan in
de derde klasse, die dit jaar goed
gebruikt kan worden.
Uiteraard wil Strawberries dit
jaar hoge ogen gooien in de vierde klasse. Dankzij de overwinning op Heerhugowaard in de
openingswedstrijd van het seizoen is een mooi begin gemaakt
aan deze doels.
Zondag 28 september speelt
Strawberries Heren 1 de eerste
thuiswedstrijd van het seizoen
tegen Forescate. Alle support is
hard nodig om de jonge mannen
naar de tweede overwinning van
het seizoen te helpen. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

loodzware partij wist hij Johan
van Veldhuijsen te verslaan. Na
afloop kon René niet meer vertellen hoe hij nu precies gewonnen had.
Peter Duijn kon het niet bolwerken tegen de gehaaide Andries Visser. Via kleine combinaties wist Andries een voorsprong
van twee pionnen op te bouwen waarna Peter het hopeloze
van de strijd inzag en zijn koning
neerlegde.
Jeugdspeler Siebren Frolich hield
lang stand tegen eerste teamspeler Sebastiaan van Westerop. Een doorgelopen vrijpion van
Sebastiaan kostte hem echter de
kop. Kees Giesberts bracht een
speculatief stukoffer tegen Patrick de Koning. Patrick accepteerde het offer en toonde aan
dat het offer incorrect was. Met
een vol stuk achter was de partij beslist.
Tom van der Vlugt verblunderde
een stuk in zijn partij tegen Egbert Mulder. Hoewel Tom nog
wel tegenkansen kon creëren via
een bezetting van een open lijn
met zware stukken, hield Egbert
zijn verdediging goed gesloten
en kon hij het punt binnenslepen. Linda de Groot, die dit seizoen voor het eerst meespeelt in
de Kijk Uit competitie, moest het
hoofd buigen voor Piet Lanser.
Piet schoot met deze overwinning meteen vijf plaatsen omhoog in de ranglijst. Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Schaatsen
uit het vet

de vrijwilligers samen met Dana en Bob van Villa Westend

Stratenteams Velserbroek

Vrijwilligers Rabobank
te gast bij Villa Westend
Velserbroek - De vrijwilligers
van het Zaalvoetbaltoernooi
voor Stratenteams in de Velserbroek hebben een leuke en gezellige avond doorgebracht bij
Villa Westend. Na een fanatieke
beachvolleybal wedstrijd tussen
de mannen en de vrouwen werd
de avond vervolgt met een heerlijk etentje waar bij de kelen ook
aardig werden gesmeerd. Natuurlijk was er ook ruimte voor
een stratenvoetbal quiz waar de
kennis van de medewerkers door
Rob en Peter werden getest. De
sfeer was prima en de organisatie is super tevreden met deze
kanjers. Want zonder deze top-

pers kan zo’n evenement als het
Rabobank Stratenteams Toernooi
niet worden georganiseerd. Rob
Tousain en Peter Geldof konden
op deze avond ook de sponsors
voor editie 2009 presenteren.
Hoofdsponsor Rabobank Velsen en Omstreken is weer van
de partij evenals de subsponsors: Waalwijk van Doorn Makelaars, Ovenbouw Holland, Waleveld BV en Centragas van Galen.
Het zaalvoetbalevenement vindt
plaats in het Polderhuis op zaterdag en zondag 24- en 25 januari en op zaterdag 31 januari 2009. Zet deze data alvast in
uw agenda.

Regio - Als op zaterdag 4 oktober de overdekte kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem de deuren weer opent, dan
kunnen de schaatsliefhebbers,
en zij die dat willen worden,
weer aan de slag. Wilt U meedoen aan schaatswedstrijden of
de schaatssport liever in groepsverband beoefenen, dan kunt U
daarvoor terecht bij schaatsvereniging Velsen.
Naast de trainingen op maandag- en woensdagavond voor
de wedstrijdrijders is er op dinsdag- en vrijdagavond tijd voor
de recreatieschaatsers om onder begeleiding aan de techniek
en de conditie te werken. Daarnaast zijn er op zaterdagochtend
schaatslessen voor de jeugd
en is er op donderdagmiddag
schaatsen voor senioren.
Voor inlichtingen kunt u terecht
bij mevrouw T. Looijaard, van
Dalenlaan 67, Santpoort-Zuid,
telefoon 023-5377856 voor het
jeugdschaatsen, bij de heer R.
ten Hoorn, Maasstraat 89, IJmuiden, telefoon 0255-532507 voor
het wedstrijdschaatsen en bij de
heer R. Linthout, Huis te Wissenlaan 3, Santpoort-Noord, telefoo 023-5383246 of de heer B.
Al, Waterlelie 28, Velserbroek, telefoon 023-5386180 voor het recreatieschaatsen.

VSV MD2 trots op nieuw tenue
IJmuiden - De meiden van de
MD2 zijn reuze trots op hun
nieuwe outfits. Dankzij de sponsor Smit Koch administratie- en
belastingconsulenten beschikken zij nu allen over een mooie
rode shirt, hagelwitte sportbroeken en een complete keepers
outfit. Deze outfits zijn voorzien
van nummers en reclameopdruk
van de sponsor. De meiden be-

danken hun sponsor Smit Koch
hartelijk voor het beschikbaar
stellen van hun kleding en zullen
als tegenprestatie zeker extra inzet gaan tonen bij de komende
wedstrijden.
Namens Marlou, Kelly, Romy,
Vera, Julia, Willemijn, Kimberly, Nadine, Femke, Nathalie, Isa,
Lisa, Nina, Melissa, Jill, Miloe en
Britt Hartelijk dank.
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3 km
Plaats,Naam,Nettotijd
1,Ilan Langedijk,10:33;2,Thijs
Bon,10:35;3,Haroun
Benyahya,10:37;4,Joey
Verdikt,10:39;5,Roelof
Stikker,10:47;6,Thijs
Joosten,10:49;7,Marije
Dobbema,10:51;8,Mark
Schoorl,10:56;9,Koen van
Asselt,10:58;10,Sven
Braaij,11:17;11,Jasper
Haver,11:23;12,Laura de
Lange,11:25;13,Jonas
Rozemeyer,11:33;14,Aron de
Vries,11:34;15,Niels
Stoker,11:35;16,Bart Gerritsen,11:3
6;17,Paulien
Slebos,11:36;18,Martijn
Visser,11:40;19,Stijn van
Asselt,11:41;20,Aniek
Bakker,11:41;21,Maartje van
Asselt,11:44;22,Niels
Otten,11:50;23,Niels
Heinemeijer,11:50;24,Roy
Post,11:51;25,Jelle van
Sunder,11:52;26,Eddy
Malumba,11:54;27,Dion
Groebe,11:59;28,Flavio Monteiro,1
2:00;29,Rombout van
Amstel,12:00;30,Esther de
Boer,12:01;31,Jeljer
Strooker,12:03;32,Jaimy
Beunk,12:04;33,Michel
Fontijn,12:04;34,Laura
Visser,12:05;35,Bas
Lefeber,12:05;36,Arthur
Boldewijn,12:05;37,David Rosdorff,
12:08;38,Patrick
Vader,12:10;39,Hajo
Mossink,12:16;40,Pieter
Slebos,12:16;41,Jason
Michel,12:17;42,Jesse
Emmelot,12:20;43,Sanne Halderma
n,12:23;44,Stefan
Pijpers,12:24;45,Floris
Bindels,12:25;46,Dave
Huijboom,12:30;47,Dani
Rengers,12:31;48,Melvin
Huizinga,12:32;49,Melle
Springer,12:32;50,Bram
Zwanenburg,12:37;51,Tom
Zwanenburg,12:38;52,Duco
Veldhuyzen,12:40;53,Luke
Weeda,12:41;54,Joel
Zandberg,12:42;55,Age
Douma,12:43;56,Don
Stolk,12:45;57,Manuela
Kok,12:46;58,Amber
Kooijman,12:47;59,Floor Rozemeye
r,12:47;60,Carlijn Kok,12:49;61,Rick
van Westen,12:50;62,Tom
Groffen,12:50;63,Jan
Wessel,12:53;64,Thijs
Bakker,12:54;65,Chris Snijders,12:5
5;66,Maarten
Slebos,13:01;67,Marco
Schutter,13:02;68,Nick
Vader,13:03;69,Mike van den
Bos,13:06;70,Jelle
Bouwer,13:06;71,Natascha
Schager,13:07;72,Berry Zweiphenn
ig,13:14;73,Joey
Wolthuis,13:14;74,Luuk
Streefkerk,13:16;75,Dave
Birkhoest*,13:17;76,Alex
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Barzilay,13:19;77,Tim
Geitenman,13:21;78,Sem van
Gennip,13:22;79,Veerle Eijsbroek,1
3:23;80,Jurgen
Otten,13:26;81,Sherida
Kyere,13:27;82,Julia Noordenbos,1
3:27;83,Thomas
Garrelts,13:29;84,Jeff Stevensp,13:
29;85,Michael
Peterink,13:31;86,Mark
Visser,13:32;87,Nino
Gubbels,13:33;88,Joshua
Jones,13:34;89,Jordi
Starken,13:34;90,Thom
Koster,13:35;91,Freek
Goedemans,13:37;92,Dani Broekh
uizen,13:38;93,Jeffrey Steenbergen
,13:38;94,Daan Hoenderdos,13:38;
95,Anouk Loogman,13:38;96,Daan
van Wolferen,13:38;97,Imke
Lataster,13:39;98,Thijs
Uytendaal,13:41;99,Just
Tervoort,13:43;100,Hans
Veldman,13:44;101,Naila
Senhadji,13:46;102,Maud Huijboo
m,13:46;103,Seraja
Kyere,13:48;104,Zoë
Gubels,13:49;105,Jorn
IJkhout,13:49;106,Nick van de
Ploeg,13:52;107,Dylan
Lemm,13:53;108,Kimberley
Kramer,13:54;109,Kim de
Lange,13:55;110,Esmée
Poppen,13:57;111,David
Mol,13:59;112,Misha van den
Ende,14:00;113,Niek
Snijders,14:00;114,Mike van de
Hoek,14:00;115,Denise
Kruijff,14:01;116,Tim van der
Laan,14:01;117,Aron Harsveld,14:0
2;118,Michael
Shao,14:03;119,Koen van de
Velde,14:03;120,Martijn van
Beelen,14:07;121,Celeste
Otte,14:08;122,Lorenzo
Manciucca,14:09;123,Lars
Bos,14:10;124,Jip van
Vliet,14:11;125,Patty
Springer,14:11;126,Indy
Post,14:12;127,Lukas
Beijer,14:12;128,Ozan
Kutlu,14:15;129,Julius van der
Steen,14:16;130,Quaid
Gozeling,14:16;131,Alice Noorden
bos,14:16;132,Mark
Barg,14:19;133,Marit van der
Zijpp,14:20;134,Vincent de
Jong,14:20;135,Bastiaan
Post,14:20;136,Nena
Rijkers,14:20;137,Lisa Straatman,14
:24;138,Casper
Linotte,14:24;139,Rodney
Luyten,14:24;140,Teodoro van Rooi
jen,14:25;141,Courtney Spanjaard,
14:25;142,Maurice
Mettes,14:26;143,Ruben
Holst,14:28;144,Sanne
Beuk,14:31;145,Sven van
Die,14:31;146,Daan Heinemeyer,14
:33;147,Glenn
Wilderom,14:33;148,Jurre van der
Linden,14:34;149,Sverre
Riepma,14:35;150,Brent Rijkers,14:
36;151,Claudia
Scanu,14:37;152,Darren-Dwayn
Vliese,14:39;153,Lara Straatman,14

:41;154,Simon de
Groot,14:41;155,Barrie
Kors,14:42;156,Pedro Kerkmeester,
14:42;157,Rianne van
Kaam,14:44;158,Jessica van den
Ende,14:45;159,Melissa
Scanu,14:45;160,Kevin van
Eijk,14:46;161,Roy
Metselaar,14:49;162,Noa van den
Bos,14:50;163,Danny
Does,14:52;164,Hilde
Couperus,14:52;165,Sem van
Driest,14:52;166,Ferry
Post,14:53;167,Maik
Haver,14:53;168,Kiki
Rozemeyer,14:53;169,Nick
Uniken,14:54;170,Manon Heilieger
s,14:54;171,Luuk
Braaij,14:55;172,Jessica van
Leeuwen,14:56;173,Irfan
Kinik,14:57;174,Wesley Selhorst,14:
58;175,Dennis
Mendrik,14:59;176,Mandy van
Henten *,14:59;177,Rik Gerhard,15:
01;178,Fabienne Clarenburg,15:01;
179,Fleur Peereboom,15:01;180,Ho
mmes Noah,15:01;181,Jesse
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twijk,1:20:33;341,Gerard de
Boer,1:20:33;342,Aad van
Loon,1:20:37;343,Jan Oosterhof,1:2
0:39;344,Arjan Hooiveld,1:20:39;34
5,Ronald Hogeterp,1:20:40;346,Fra
nk Warmerdam,1:20:42;347,Rick
van der Kraan,1:20:52;348,Marco
vd Berg,1:20:56;349,Wiro van Oors
ouw,1:20:57;350,Gerard
Boon,1:20:57;351,Dennis
Been,1:21:00;352,Arnold Verhagen,
1:21:01;353,Gijs
Kalkman,1:21:05;354,Hans van
Wijk*,1:21:06;355,Peter
Engel,1:21:14;356,Jan Hendriks,1:2
1:14;357,Johan van de
Stadt,1:21:17;358,Ed van
Roode,1:21:18;359,Gerald Hofstra,
1:21:18;360,Roland
Thon,1:21:23;361,Jaap Ruighaver,1
:21:24;362,Bent Bervoets,1:21:25;3
63,Fred Mooij,1:21:32;364,Niels de
Bruijn,1:21:37;365,Arnold Velthove
n,1:21:38;366,Jan de
Wit,1:21:46;367,Erik ten
Cate,1:21:54;368,Gerrd van
Zelst,1:22:05;369,Arjan Uytendaal,
1:22:12;370,Alexander Schouten,1:
22:16;371,Arjen de
Boo,1:22:18;372,Remco
Roos,1:22:19;373,René Tromp,1:22:
21;374,Sybrand
Jurna,1:22:22;375,Jos
Kops,1:22:38;376,Wim
Plug,1:22:38;377,Ronald
Webbe,1:22:38;378,Arie
Goossen,1:22:45;379,Dick de
Groot,1:22:52;380,Alex Bosker,1:22
:56;381,Arnoud
Koning,1:22:57;382,Rob
Buijs,1:22:57;383,Martin Plantinga,
1:22:57;384,Erik van der
Laan,1:23:02;385,Ronald SmitSchaap,1:23:08;386,Piet
Beers,1:23:12;387,Ids Toxopeus*,1:2
3:13;388,Charles Burggraaf,1:23:14
;389,Marco
Groffen,1:23:14;390,Hans
Mooij,1:23:15;391,Paul Veenboer*,
1:23:20;392,Jan Nelis,1:23:22;393,B
astiaan Aalders,1:23:23;394,Henk
Zwanenburg,1:23:36;395,Alexande
r Eijgenraam,1:23:47;396,Thieu En
gels,1:23:48;397,Geertjan
Kuyper,1:23:48;398,Dave Molenaar
,1:23:49;399,Vincent Meijboom,1:2
4:04;400,Fred van der
Wiel,1:24:05;401,Theun Tanja,1:24:
25;402,Steffan
Kunst,1:24:28;403,Simon Bohnenn,
1:24:28;404,Ferry
Smedema,1:24:34;405,Ben van We
tering,1:24:34;406,Marcel
Neeft,1:24:49;407,Angelo Camonier
,1:24:58;408,Peter

Stroet,1:24:59;409,Rob
Klous,1:25:00;410,Jan van der
Leek,1:25:01;411,Leslie
Pengel,1:25:01;412,Louis
Schager,1:25:10;413,D Spaargaren,
1:25:18;414,Ton Eisenberger,1:25:2
1;415,Dave Groenland,1:25:30;416,
Ron Kok,1:25:31;417,Evert
Kassing,1:25:34;418,Dick Bos sr,1:
25:38;419,Sander van
Hoeve,1:25:39;420,Rob
Weber,1:25:40;421,Robert Willem
Merlottein,1:25:49;422,Pieter
Wolff,1:25:54;423,Ernst
Dobber,1:25:57;424,Nico Cobelens,
1:26:04;425,Richard Schavemaker*
,1:26:06;426,Jan Reijnhoudt,1:26:1
0;427,John
Busman,1:26:11;428,Peter Soddem
ann,1:26:22;429,Frans
Glas,1:26:27;430,Robert
Dekker,1:26:27;431,Louis Ozina,1:2
6:29;432,110454,1:26:38;433,Hans
van Waarde,1:26:39;434,Hans van
Amersfoort,1:26:40;435,Theo
Thijssen,1:26:45;436,Ed
Jansen,1:26:47;437,Bert Christoffel
s,1:26:48;438,Piet
Hermus,1:26:50;439,Roel van de
Helm,1:26:57;440,Tommy Thaomas,
1:27:10;441,Albert Ferwierda,1:27:1
9;442,Alain M Vermeulen,1:27:20;4
43,Dennis Derr,1:27:23;444,Pierre J
ung,1:27:26;445,Siegfried
Pierdzig,1:27:29;446,Jan Jansen,1:2
7:43;447,Richard de
Boer,1:27:52;448,Marco
Kimman,1:27:54;449,Edwin Andreo
li,1:28:20;450,Andre Verhoogt,1:28:
27;451,Heleen
Siebelt,1:28:28;452,Tom
Aalsma,1:28:32;453,Co Vastenhou
w,1:28:35;454,Folke de
Jong,1:28:44;455,Jim
Boerma,1:28:45;456,Henk Schong
Tinca,1:28:48;457,Arie de
Jong*,1:28:55;458,Simon
Ras,1:28:58;459,Wim
Siegers,1:29:06;460,Theo Jukes,1:2
9:14;461,Dimitri Walbeek,1:29:22;4
62,Roland van
Banning,1:29:27;463,Paul van
Houten,1:30:03;464,Benno van
Riel,1:30:08;465,Henk Galenkamp,
1:30:14;466,Koos
Corbijn,1:30:19;467,Wim
Kieft,1:30:28;468,Hans de
Winter,1:30:32;469,Jan
Volkers,1:30:34;470,Jan
Dijk,1:30:41;471,Rob den
Uijl,1:30:45;472,Frits Dekker,1:30:4
7;473,Dennis van
Rij*,1:31:07;474,Rikus
Witting,1:31:10;475,René
Broek,1:31:18;476,Frank
Post,1:32:03;477,Hans
Stoelman,1:32:09;478,Leo Schreud
er,1:32:10;479,Henk van der
Hulst,1:32:17;480,Bert Schrijver,1:3
2:24;481,Rob Christiaans,1:32:28;4
82,Andre Veenings,1:32:41;483,Ton
Knol,1:32:43;484,Richard
Pals,1:32:47;485,Tony
Link,1:32:53;486,Arie
Slagboom,1:33:34;487,Wim
Behrens,1:33:35;488,Co Kroonsber

g,1:33:49;489,Bert
Koks,1:33:55;490,Dick van Duijven
bode,1:33:56;491,Pieter
Koks,1:33:56;492,Ron Warnaar,1:35
:48;493,Peter Noordhuis,1:35:55;49
4,Fred van der
Steen,1:36:07;495,Aad Zwagerman
,1:36:16;496,Ronald Gebhardt,1:36:
55;497,Mario de
Wit,1:37:02;498,Bernard Braaij,1:37
:30;499,Willem Verhagen,1:37:44;5
00,Otto Vos,1:38:15;501,Nico de M
ooij,1:38:22;502,William Verhagen,
1:39:03;503,Ralph L
Noll,1:40:20;504,Hans de
Boer,1:40:36;505,Chris Spaans,1:40
:40;506,Ronald de Graaf,1:41:41;50
7,Laurens
Langeweg,1:46:30;508,Pim
Molenaar,52:10;509,Leon Sanderm
an,52:40;510,Cyril
Mica,54:46;511,Getachew
Ayele,55:03;512,Bob Keuzekamp,5
6:29;513,Marcel de
Graaf,57:09;514,Johan
Smet,57:39;515,Gerard
Smit,58:32;516,Sjaak
Betjes,58:38;517,Chris van
Dok,58:47;518,Martin Helmantel,5
9:18;519,Martin
Houwing,59:30;520,Dave
Visser,59:36;521,Martin Hoogervor
st,59:50;522,Ger van
Henten,59:53;523,Paul Stolk,59:57
15 km vrouwen
Plaats,Naam,Nettotijd
1,Fatiha Adda,59:46;2,Esther K
alkman,1:01:35;3,Monique Arkenbout Andries,1:02:09;4,Ilonka
Betjes,1:03:45;5,Petra Bakker-Kassing,1:06:59;6,Ingrid
Dekker,1:07:12;7,Ilse vd
Craats*,1:09:19;8,Corine
Bosma,1:10:51;9,Ewa
Fiuk,1:11:12;10,Paula IJz
erman,1:11:14;11,Rosette
van Rijkom,1:12:53;12,Nel G
rootjen,1:13:16;13,Noella
Kieftenbeld,1:13:27;14,Marcel
la van Werven,1:13:29;15,Petra
Muskens,1:13:39;16,Sofie
Tromp,1:14:29;17,Manon S
choorl,1:14:34;18,Suzanne
Klaasen-Slagboom,1:15:23;19,
Tracy Andringa,1:15:47;20,Inez
Peters,1:16:02;21,Raquel Pereira,1:
16:09;22,Desiree Reimerink,1:16:11
;23,Saskia van der Linden,1:16:21;2
4,Nicoline Aggenbach,1:16:55;25,G
abi Kraska,1:17:02;26,Ans Peterink,
1:17:27;27,Christine Rubeling,1:17:5
3;28,Gerry Eussen,1:18:04;29,Carla
den Braber,1:18:28;30,Marjan
Olijerhoek,1:18:52;31,Van
de Pieterman,1:19:18;32,We
ndy Dekker,1:19:21;33,Corine
Hofstra,1:19:34;34,Edith Griffioen,1
:19:38;35,Elles Bleijendaal,1:19:45;
36,Marga van Baar,1:20:11;37,Joke
de Jong,1:20:30;38,Lyanne H
azenberg,1:20:31;39,Miriam
Dik,1:21:41;40,Lidia Stoelmanvd Heide,1:21:45;41,Maartje
van Zelst,1:22:08;42,Lilian
de Ridder,1:22:13;43,Anita
Voorn,1:23:03;44,Beata Wisniews
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uitslagen
ka,1:23:19;45,Marian Blankman,1:
23:55;46,Annelies Dijkstra,1:24:06
;47,Regina Homan,1:24:27;48,Lian
Kosse,1:24:28;49,Irene van
Dam,1:24:53;50,Tiny Hulskes
de Weerd,1:24:56;51,Maureen
Bronkhorst,1:24:56;52,Ri
a Kuper,1:24:58;53,Nicole
Junger,1:25:00;54,Marion van
Ederen,1:25:01;55,Nicky Gubbels-Bodeman,1:25:30;56,Karin
van Tol-Porck,1:25:38;57,Ineke
van der Geest,1:25:55;58,Francis
Zon,1:26:10;59,Liesbeth
Kunis,1:26:43;60,Hannie de
Noord,1:26:59;61,Carola van Limb
orgh,1:27:01;62,Anita Ferwerda,1:2
7:18;63,Sacha Vermeulen,1:27:20;6
4,Margriet Prins,1:27:37;65,Nicolet
Willemse,1:28:15;66,Miriam
Karhof,1:28:20;67,Nancy Lodd
er,1:28:27;68,Stephanie Rietd
ijk,1:28:45;69,Margret Masteling-Hoender,1:28:46;70,Coby Z
eilmaker,1:28:47;71,Alice van M
iddendorp,1:28:49;72,Sylvia Kater-Kerhoff,1:28:57;73,Linda van
Aken,1:28:57;74,Karin van der
Zwan,1:29:15;75,Merel Uiterwaal,1:
29:17;76,Elly Matens,1:29:38;77,Aag

de Gier,1:30:21;78,Monica Pe
cotic,1:30:25;79,Jennita Schni
eders,1:30:30;80,Rosa CabauSantamans,1:30:52;81,Marjol
ein van Laere,1:31:03;82,Ellen
Droste,1:31:10;83,José
Tromp,1:31:32;84,Ellen van
Stein,1:31:43;85,Ante Sparm
ann,1:31:50;86,Petra SmitSchaap,1:32:44;87,Titia van der
Veen,1:33:33;88,Janet Dijkstra,1:
33:34;89,Iekje Dijkstra,1:33:34;90
,Ymkje de Vries,1:33:34;91,Maud
van Dijke,1:33:42;92,Vera
Raadsen,1:34:32;93,Lucy
vd Vorst,1:35:18;94,Irma Jo
nkman,1:35:27;95,Monique
Groffen,1:35:35;96,Margrie
t de Vries,1:35:55;97,Corrie
Fictoor,1:35:56;98,Laura
Gulickx,1:36:19;99,Inge
Thonus,1:36:50;100,Juul B
eelen,1:37:02;101,Nicoline
Bakker,1:37:11;102,Charlotte
vd Grijp,1:37:41;103,Diny Taag
van Norden,1:41:32;104,Hanna
Molly,1:45:47;105,Saskia Horeman,1:47:00

Bedankt

De 18e Rabobank Pierloop Velsen was een succes.
De Stichting Rabobank Pierloop Velsen en het
organisatiecomité bedankt de sponsors voor hun
bijdrage en de vrijwilligersvoor hun enorme inzet
voor de Rabobank Pierloop Velsen 2008.
Zonder deze steun is een evenement als de
Rabobank Pierloop Velsen niet te organiseren,
bedankt.
Cor van der Giesen
Voorzitter organisatiecomité

7 GEMEENTE VELSEN/ZWEMBAD
8 GEMEENTE VELSEN 3
9 TECHNISCH COLLEGE VELSEN
10 VLETTERLIEDEN
11 POLITIE KENNEMERLAND 2
12 RABOBANK 4

UITSLAGEN - 8,2 KILOMETER
- BEDRIJVENLOOP
1 NESTLE PURINA PETCARE
2 FYSIOTHERAPIE BEN EBBELING
3 GEMEENTE VELSEN 1
4 STADSSCHOUWBURG VELSEN
5 GEMEENTE VELSEN 2
6 RABOBANK 1
7 DE KLERK EN ROZEMEIJER
8 IMBEMA GROEP
9 FLYNTH ADVISEURS EN AAC.
10 KVSA
11 BAM WEGEN 1
12 BK INGENIEURS BV 1
13 RABOBANK 2
14 FABRICOM OIL & GAS BV 1
15 ROC NOVA COLLEGE 2
16 BK INGENIEURS BV 2
17 POLITIE KENNEMERLAND 1
18 GYMNASIUM FELISENUM

UITSLAGENLIJST - 3 KILOMETER
- SCHOLIERENLOOP
1 PARNASSIA
2 DE TOERMALIJN
3 ST. FRANCISCUSSCHOOL
4 HET KOMPAS, LOCATIE WEST
5 HET ANKER
6 DE DUINROOS
7 JAN CAMPERT
8 DE BOEKANIER
9 DE DUINROOS
10 DE KLIPPER
11 HET KOMPAS, LOCATIE ZUID
12 BOSBEEKSCHOOL
13 DE VLIEGENDE HOLLANDER
14 DE ARK
15 HET KOMPAS, LOCATIE OOST
16 DE VUURTOREN WEST
17 DE ZANDLOPER
18 DE KLIPPER, LOCATIE S
19 DE VUURTOREN OOST

UITSLAGENLIJST - 15 KILOMETER
- BEDRIJVENLOOP
1 CORUS BV
2 NESTLE PURINA PETCARE 1
3 BK INGENIEURS 3
4 RABOBANK 3
5 BAM WEGEN 2
6 KPMG

Hoofdsponsors:
Rabobank
Velsen en Omstreken
(023) 513 35 00
info@velsen.rabobank.nl
www.rabobank.nl/velsen

A-SPONSORS

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

OVERIGE SPONSORS
makelaardij
vastg o edbeheer
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De vrouwen van de organiserende werkgroep Läle

Turkse vrouwenwerkgroep Läle

Iftarmaaltijd in
de Dwarsligger
IJmuiden – Vrouwenwerkgroep
Läle organiseert op zaterdag 20
september in samenwerking met
de Dwarsligger een Iftarmaaltijd in het buurtcentrum aan de
Planetenweg. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Het
thema is: ‘De hand is uitgesto-

ken’. De vrouwen van Läle steken hun hand uit en wie die aanneemt, zal ontdekken dat dit de
moeite zeker waard is. Tussen de
gerechten door zal de Imam vertellen over de ramadan en zal er
geschilderd worden, onder leiding van kunstenares José van

Buren BBQ Anemonenstraat
en Gladiolenstraat
Santpoort - Op zaterdag 13 september vond er voor de eerste
keer een straatbarbecue plaats
in de Gladiolenstraat. Het idee

is geboren tijdens het afgelopen
Dorpsfeest in Santpoort.
De initiatiefnemers Annemiek
Dijkstra, Debora Boskamp en

Burendag bij RC de Ruimte
IJmuiden - RC de Ruimte doet
op zaterdag 20 september mee
aan de Nationale burendag en
houdt Open Huis.
Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken
met de organisatie, de activiteiten van RC de Ruimte en de andere buurtbewoners.
Burendag is een initiatief van het

Oranje Fonds en Douwe Egberts
en vindt dit jaar voor de derde
keer plaats.
Iedereneen is welkom om met
RC de Ruimte en de buren uit de
omgeving kennis te komen maken om 16.00 uur.
Er staat een giga grote chocoladetaart klaar. Voor de kinderen
zijn er kleurplaten en gezichtverf
om te schminken.

Schoor.
Sinds 1 september is het ramadan, de vastenmaand voor de
Moslims.
Tot zonsondergang mogen zij
niet eten en drinken. Ook het
kauwen van kauwgum, het drinken van water en roken en seks
zijn dan taboe. Ze doen dit onder andere uit loyaliteit met de
minder bedeelden, die ook weinig te eten hebben. Ook zijn ze
deze maand extra royaal naar arme mensen toe.
,,De eerste twee dagen is het
moeilijk, daarna is je lichaam er
aan gewend’’, vertelt Sevgi Gargali. ,,Het is goed voor je zelfbeheersing, je leert geduld te hebben en mentaal wordt je er sterker van.’’
Done Ozcan vult aan: ,,Het is
goed voor je lichaam en je gezondheid. Je maag komt tot
rust.’’ Fatime besluit: ,,Je leert
ook meer de dingen te waarderen, je staat er wat vaker bij stil.
Als je de hele dag geen koffie
mag, dan pas besef je hoe lekker
koffie smaakt.’’
Zaterdag 20 september is de zaal
in buurtcentrum de Dwarsligger
om 19.30 uur open, om 19.55 uur
is de zon onder en wordt er begonnen aan de Iftarmaaltijd.
Deelname is gratis, wel graag
even van te voren aanmelden
bij Namda Ramakers via 0255
512725. (Carla Zwart)
Judith Nijmeijer hebben zo’n
gezellige feestweek met de buren achter de rug dat ze met elkaar besloten dit feest nog een
staartje te geven. Ze staken de
koppen bij elkaar en binnen de
kortste keren was er een organisatiecomité.
Met veel enthousiasme hebben
Annemiek, Debora en Judith de
voorbereidingen getroffen.
Aan het eind van de middag
klonk de muziek al door de Gladiolenstraat en kwamen de eerste buren al een kijkje nemen.
Het was een schitterende, droge avond. Het vlees werd met
veel enthousiasme gegrild door
buren Jan-Willem en Erwin, die
de rook trotseerden en ervoor
zorgen dat niemand iets te kort
kwam.
Terwijl de volwassenen bijkletsen met alle buren, speelden de
kinderen heerlijk op de afgezette straat.
Het spreekwoord ‘gezelligheid
kent geen tijd’ ging ook hier op
en nog ver nadat de tap leeg was
stonden de buren met elkaar te
praten.
Er zijn ook dichters die voorlezen
uit eigen werk.
Na deze voordracht kan er kennis worden gemaakt met de buren. Raadslid Gerard Vosse zal
ook aanwezig zijn.
Ook de tekententoonstelling is te
bezichtigen.
Kijk voor meer informatie over RC
de Ruimte op: www.rcderuimte.
com onder de knop `nieuws’. RC
de Ruimte is te vinden aan de
J.P.Coenstraat 51-55 in IJmuiden, tel. 0255-527435.

Paranormale beurs
in IJmuiden
IJmuiden - zondag 21 september 2008 zal de paranormale beurs van Samma Saya weer
plaatsvinden in Zalencentrum
Velserduin aan het Velserduinplein in IJmuiden.
Ook deze keer is er weer een
verscheidenheid aan mediums,
paragnosten bij elkaar te vinden
en zal er wederom voor iedereen
een advies of spiritueel handvat
te vinden zijn in een van de consulten.
Het is weer een kleine, maar
veelzijdige beurs voor iedereen
die vragen heeft met betrekking tot hun relatie, gezondheid,
werk, etc. of voor mensen die
gewoon interesse hebben in deze materie en ermee willen kennismaken.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men een consult

krijgen waarbij aan de hand van
een meegebrachte foto, ring of
ander voorwerp, een vraag beantwoordt kan worden, kan men
zijn gids ontmoeten.
Gewoon rondkijken kan natuurlijk ook. Zo kunnen er onder andere (meerdere) paragnosten,
helderzienden,
magnetiseurs,
tarotkaartleggers, hypnotherapeuten, auratekenaars, gidszieners en -tekenaars, reikimasters
en pendelaars aanwezig zijn.
De beurs zal plaatsvinden op
zondag 21 september in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, IJmuiden.
Openingstijden: 11.00 tot 17.00
uur. Entreeprijs: 5 euro per persoon, de consulten zijn niet hoger dan 10 euro per persoon.
Kinderen onder de 11 jaar zijn
gratis, mist onder begeleiding.

Verkoop oude landkaarten
IJmuiden - Basisschool de
Zandloper verkoopt op zaterdag
4 oktober van 12.00 tot 14.00 uur
oude land- wereldkaarten. Omdat ze verouderd zijn, kunnen
ze niet meer voor onderwijs gebruikt worden. U vindt de school

op de Keetberglaan 17 in IJmuiden. De kaarten zijn vanaf 10 euro te koop.
Met de opbrengst kan de school
weer wat leuks doen voor haar
leerlingen. Iedereen is welkom
bij de verkoop.

Chocolata - deugd en zonde

Dichters dichten
gedichten in RC de Ruimte
Velsen - Tijdens het Cultuurweekend Velsen op 20 en 21
september zijn bij RC de Ruimte dichters te horen en te zien.
In samenwerking met schrijver/
dichter Hans Dekkers wordt een
tweedaags poëziefestival ‘Chocolate’ georganiseerd.
RC de Ruimte is een ontmoetingsplaats van verschillende
disciplines zoals hedendaagse
kunst, multimedia activiteiten en
nu ook dichters. Het festival begint zaterdagavond om 19.30 uu,
er zijn ook hapjes en drankjes.
Zondagmiddag beginnen de
dichtersoptredens om 14.00 uur
en de hele middag door wordt er
‘afternoon tea’ geserveerd.
Er zullen dichters van een divers
pluimage optreden: de meesten zijn landelijk bekende namen maar er treedt ook een en-

kele lokale bekendheid op. Hans
Dekkers zal een gedicht voordragen dat speciaal voor de gemeente Velsen geschreven is.
Het geheel zal een feestelijke en
ongedwongen sfeer hebben. Er
zullen optredens zijn van: Menno Wigman, Sasja Janssen, Erik
Menkveld, Tsead Bruinja, René
Huigen, Ben Zwaal, Co Woudsma, Edwin Fagel, Thomas Möhlmann, Henk van der Waal, Ans
Bosch, Joris Brussel, Peter Drehmanns, Peter du Gardijn, Peter
van Lier, Victor Schiferli en Hans
Dekkers. Joop Stoop gaat op zaterdagavond zijn genetische gedichten op de muur schijnen.
Meer informatie kunt u vinden
op: www.rcderuimte.com
RC de Ruimte, J.P.Coenstraat 5155, 1972AP IJmuiden, telefoonnumer 0255-527435.
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Rijwielshop Pieters bij NS Beverwijk

Topkwaliteit fietsen
tegen scherpe prijzen
Regio - Sinds enkele maanden is bij NS-station Beverwijk een filiaal geopend van
Rijwielshop Pieters. Dit bedrijf, met verder filialen in
Haarlem en Zaandam, levert
topfietsen van bekende merken als Montego, Sparta, Batavus en Gazelle tegen scherpe prijzen. Dankzij een partnerschap met Aziatische fabrikanten wordt daarnaast
ook een eigen merklijn, Freedom Bicycles, in de markt
gezet, die zeer concurrerend
geprijsd is. Vanzelfsprekend
kunt u bij Rijwielshop Pieters
ook terecht voor onderdelen
of voor onderhoud of reparatie van uw rijwiel.
Het bedrijf van Robert Jan Pieters heeft zijn oorsprong in Velsen-Noord. In 1936 werd de zaak
gestart door Pieters’ opa, die het

bedrijf uiteindelijk overdroeg aan
zijn zoon. Inmiddels is het bedrijf
dus in handen van de derde generatie, waarbij hoogwaardige
kwaliteit en betrouwbaarheid in
de loop der jaren de trefwoorden zijn geworden voor de producten en diensten die worden
geleverd. Van oudsher was het
bedrijf gevestigd bij het terrein
van Corus. Eerst aan de Breesaperhof, de laatste jaren aan de
Staalstraat, werd het onderhoud
verzorgd voor een groot aantal fietsen van het staalconcern.
Met Corus heeft Pieters al jaren
een overeenkomst voor de levering en het onderhoud van fietsen. Nu het bedrijf is verhuisd
naar de A-locatie aan het Stationsplein komen er steeds meer
inwoners van Beverwijk en Velsen-Noord over de vloer.
In de showroom van Rijwielshop

Zondag 28 september
jaarmarkt in IJmuiden
IJmuiden - De inmiddels befaamde jaarmarkt aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden centrum is dit jaar als primeur op
een zondag. Naast de lange
sliert kramen zullen deze zondag ook de winkels in het centrum geopend zijn. Wederom is
het de organisatie namelijk gelukt om leuke en originele standhouders uit het gehele land rich-

ting IJmuiden te laten komen.
Dit evenement wordt al jaren georganiseerd door winkeliersvereniging IJmuiden en zorgt altijd
voor een grote opkomst van het
publiek uit de IJmond en omstreken.
De jaarmarkt is inmiddels een
evenement waar bijna iedereen
graag komt shoppen vanwege
de gezellige sfeer en uitstraling.

Prettiger leven door
anders te denken
IJmuiden - Op vrijdag 3 oktober
start in buurthuis De Dwarsligger in IJmuiden de cursus Prettiger Leven door Anders te Denken. In deze cursus wordt gewerkt volgens de RET (Rationele Emotieve Training) methode. Deelnemers krijgen handvat-

ten aangereikt om negatieve gedachten om te buigen in een positieve levensinstelling.
De RET gaat er namelijk van uit
dat niet gebeurtenissen of omstandigheden, maar eigen gedachten verantwoordelijk zijn
voor negatieve of sombere ge-

Pieters staan vele tientallen fietsen gereed voor de verkoop. De
topmerken, zoals Sparta, Batavus en Gazelle, zijn er altijd
scherp geprijsd. Daarnaast levert Pieters fietsen van het merk
Montego. ,,Dezelfde kwaliteit als
bijvoorbeeld de Batavus, maar
dan een stuk goedkoper’’, aldus
Robert Jan Pieters. In plaats van
700 of 800 euro betaal je dan bijvoorbeeld maar 500 euro voor
een vergelijkbare fiets. Verder
zijn er diverse andere zeer aantrekkelijk geprijsde fietsen. Wat
te denken van een schoolfiets of
een omafiets, niet voor 400 euro maar voor slechts 199 euro!
Of een tourfiets, compleet met
verende voorvork, naafdynamo,
aluminium frame en een verend
zadel, nu voor slechts 249 euro. En met een jarenlange ervaring zijn ook het onderhoud en
eventuele reparaties bij Pieters
in goede handen.
Er wordt bovendien voor gezorgd
dat u altijd mobiel blijft, want
wanneer u de fiets moet achterlaten voor een reparatie krijgt
u een leenfiets mee naar huis.
Via zijn tweede bedrijf Bikes2go
houdt Robert Jan Pieters zich
bezig met het ontwerpen van
fietsen, die vervolgens in Azië
worden geproduceerd en verscheept naar Nederland. Dankzij een exclusieve leveringsovereenkomst met fabrikanten uit
Azië ontstaat zo de mogelijkheid om hoogwaardige kwaliteit
te kunnen leveren voor een zeer
aantrekkelijke prijs. Pieters werd
dit jaar zelfs uitgenodigd door de
Nederlandse ambassade in China om als enige Nederlands bedrijf in de fietsenbranche deel te
nemen aan de vakbeurs China
Cycle 2008 in Shanghai. Ongetwijfeld vindt u in de winkel aan
het Stationsplein 43 (bij de fietsenstalling) de fiets van uw voorkeur...!
Bovendien zijn er leuke en originele aanbiedingen in een traditionele braderiesfeer.
Na een heerlijke zondagse brunch in huiselijke sfeer is
het ‘s middags heerlijk shoppen op de jaarmarkt op de Lange Nieuwstraat. Het is echt een
dag om eens lekker met het hele gezin richting het centrum van
IJmuiden te gaan en te genieten
van al het leuks.
De jaarmarkt zal duren van 11.00
tot 17.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden
op www.stadscentrumijmuiden.
nl
voelens. De cursus wordt georganiseerd door het Servicepaspoort, onderdeel van de thuiszorgorganisatie Zorgbalans en
ViVa! Zorggroep en bestaat uit
zes bijeenkomsten. Leden van
het Servicepaspoort krijgen korting.
Voor meer informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met het Servicepaspoort,
telefoon 023–8918440 of kijk op
www.servicepaspoort.nl.

Wereld Reflexologieweek
Regio - De week van 21 tot en
met 27 september is door de International Council of Reflexologists uitgeroepen tot ‘Wereld reflexologieweek’.
Wereldwijd zullen in die week
duizenden (voet)reflexologen geïnteresseerden op allerlei manieren kennis laten maken met de
‘helende kunst van het werken
met voeten’. In Nederland geven
leden van de Bond van Europese
Reflexologen (B.E.R.) op diverse
locaties gratis een verkorte voetbehandeling en uitleg over deze
eeuwenoude therapie.
Het doel van deze week is om
meer bekendheid te geven aan
deze natuurgeneeswijze die al
4400 jaar oud is en de positieve effecten op het welzijn van de
mens. In ons omringende landen zoals Denemarken is voetreflexologie een door de overheid erkende behandelmethode waarvan door vele Denen gebruik wordt gemaakt bij allerlei klachten. In Nederland is de
belangstelling groeiende; steeds
meer verzekeraars en werkgevers gaan over tot het vergoeden
van de voetbehandelingen, mits
door een erkend (onder andere
B.E.R.-) beroepsreflexoloog uitgevoerd.
De voetreflexologie werd al toe-

gepast in het oude China, Egypte en bij bevolkingsgroepen van
Noord- en Zuid-Amerika. De reflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest met
elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Op de voeten wordt
in zones het lichaam geprojecteerd. Door het geven van een
impuls op deze reflexzones gaat
er een stimulerende werking
naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. De reflexoloog geneest niet maar helpt de
mens zichzelf te genezen. Door
de behandeling wordt de zelfgenezende kracht van het lichaam
geactiveerd waardoor een betere
conditie kan ontstaan.
In deze regio kunt u bij Sanavoet
in Velserbroek, De Kamp 71, terecht voor een kennismakingsbehandeling. Als u vooraf telefonisch contact opneemt met Ingeborg op nummer 06–25386533,
kunt u een afspraak maken voor
de ochtend, middag of avond,
gedurende de hele week van 21
tot en met 27 september.
Voor algemene informatie en opleiding: Bond van Europese Reflexologen, Postbus 9009, 1006
AA Amsterdam, 06-22446960.
E-mail: info@reflex-ber.nl. Website: www.reflex-ber.nl

Actie ‘Sleutel van de buren’

Wat is uitgankelijkheid?
Velsen - Wie gehandicapt of wat
ouder is zal in geval van een calamiteit als brand mogelijk niet
zo snel zijn huis uit kunnen. Dan
kan hulp van anderen nodig zijn
om iemand veilig naar buiten te
krijgen. Uitgankelijkheid heeft
met meer te maken dan met
bouwbesluiten en aangepaste toegang in woningen en gebouwen. Gehandicapten Beraad
Velsen organiseert op woensdag
24 september daarom een conferentie met als onderwerp ‘Uitgankelijkheid’. Tijdens de conferentie zal ook de actie ‘Sleutel van de buren’ weer onder de
aandacht worden gebracht.
Om deze actie onder een breder
publiek te verspreiden zal Gehandicapten Beraad Velsen zaterdagmiddag 20 september op
de Lange Nieuwstraat de ‘Sleutel
van de buren’ aan het winkelend
publiek overhandigen. Het doel
van deze actie is om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om afspraken met je buren
te maken voor het geval er calamiteiten zijn. Zeker voor mensen met een beperking, die niet

Snorfietser
aangehouden

IJmuiden - De politie heeft
maandag rond 17.20 uur na een
aanrijding een 60-jarige snorfietser uit Velsen aangehouden
op de Velserduinweg. De man

zo gemakkelijk het huis kunnen verlaten, is het prettig te weten dat er buren zijn die snel en
makkelijk te hulp kunnen schieten.
Volgende week woensdag zal
tijdens de conferentie de burgemeester van Velsen, de heer
Cammaert, de heer de Jong van
taakgroep Handicap en Samenleving, alsmede de heren Struwer en Polman van Gehandicapten Beraad Velsen uitleggen,
waarom het zo belangrijk is om
afspraken met elkaar te maken
en maatregelen te treffen om
woningen en voorzieningen bij
calamiteiten zo snel mogelijk te
kunnen verlaten.
Ook worden er hulpmiddelen
gepresenteerd die de uitgankelijkheid en veiligheid bij calamiteiten zullen bevorderen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De conferentie start
om 14.00 uur in buurtcentrum
De Brulboei aan de Kanaalstraat
in IJmuiden. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het Gehandicapten Beraad Velsen via 0255-548522.
stak slingerend met zijn snorfiets de Zeeweg over en reed tegen een bestelbus van een 21jarige automobilist uit Driehuis.
De snorfietser was onder invloed
van alcohol.
Hij blies 1.54 promille. Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt.
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Theaterwandeling
met Eglentier
Haarlem - De theaterwandeling
van Theatergroep Eglentier heeft
als vertrekpunt het Hotel Die
Raeckse. Op 19, 20, 21, 26, 27
en 28 september om 20.15 uur
neemt de theatergroep het publiek mee op een theatrale wan-

deling door de stad. Na de succesvolle Café El & Ben; The Musical! in datzelfde hotel, kiest de
theatergroep wederom voor deze locatie met een goede centrale ligging in het centrum van de
stad. In vier architectonisch in-

teressante worden vier verschillende voorstellingen gespeeld.
Onder begeleiding van een gids
vertrekken de groepen bezoekers vanuit hotel Die Raeckse
op weg naar een verrassende locatie. Onderweg wordt van alles
over de bijzondere architectuur
van de gebouwen langs de route verteld.
Een van de locaties is de Vishal op de Grote Markt. De Vishal
heeft is door zijn specifieke lichtinval een plek om een absurde komische voorstelling neer te
zetten.
De andere locaties worden nog
niet prijs gegeven. Steeds zal
de locatie een actieve rol spelen in de voorstelling. De architectuur van een ruimte kan zich
perfect lenen voor een stuk. Theater en Architectuur: Theatergroep Eglentier koppelt het aan
elkaar in de ArchitecTOUR. Vertrekpunt en kassa op de avonden van de voorstellingen is Hotel Die Raeckse.
Kaarten zijn te bestellen via info@eglentier.nl of bij 0235313115. Meer informatie: www.
eglentier.nl.

Activiteiten
op Zorgvrij

Buren BBQ Anemonenstraat
en Gladiolenstraat
Santpoort - Op zaterdag 13 september vond er voor de eerste
keer een straatbarbecue plaats
in de Gladiolenstraat. Het idee
is geboren tijdens het afgelopen
Dorpsfeest in Santpoort. De initiatiefnemers Annemiek Dijkstra,
Debora Boskamp en Judith Nijmeijer hebben zo’n gezellige
feestweek met de buren achter de rug dat ze met elkaar besloten dit feest nog een staartje te geven. Ze staken de koppen bij elkaar en binnen de kortste keren was er een organisatiecomité.
Met veel enthousiasme hebben
Annemiek, Debora en Judith de
voorbereidingen getroffen.

Aan het eind van de middag
klonk de muziek al door de Gladiolenstraat en kwamen de eerste buren al een kijkje nemen.
Het was een schitterende, droge avond. Het vlees werd met
veel enthousiasme gegrild door
buren Jan-Willem en Erwin, die
de rook trotseerden en ervoor
zorgen dat niemand iets te kort
kwam. Terwijl de volwassenen
bijkletsen met alle buren, speelden de kinderen heerlijk op de
afgezette straat.
Het spreekwoord ‘gezelligheid
kent geen tijd’ ging ook hier op
en nog ver nadat de tap leeg was
stonden de buren met elkaar te
praten.

Expositie Ans Zijlstra
Driehuis - Op dit moment exposeert Ans Zijlstra aquarellen in
Huis ter Hagen in Driehuis. Ans
is 60 jaar en woont in VelsenNoord. Toen zij gestopt is met
werken is zij gaan aquarelleren.
Ans: ,,Ik vind het een heerlijke

hobby en ik hoop dat iedereen
geniet van mijn werk.” Ans volgt
al enige jaren lessen bij Willemijn
Hoogland in Driehuis. Haar werk
is dagelijks te bezichtigen tot en
met 6 november en alle schilderijen zijn te koop.

Velsen-Zuid - Tot 31 oktober
zijn op de galerij van informatieboerderij Zorgvrij spirituele
schilderijen te zien.Kunstenaars
Arie Loos (Zandvoort) en Joost
Broekman (Santpoort) maakten
de werken die gericht zijn op het
paranormale.
Op informatieboerderij Zorgvrij
kunnen kinderen iedere woensdagmiddag knutselen. In het najaar staan heksen en hekserij
centraal.
De start is in september en oktober met het maken van een leuke vleermuismobiel. Het knutselen is van 13.30 tot 15.30 uur en
kost 1,50 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in het recreatiegebied Spaarnwoude, telefoon 023-5202828.

Uitreiking boek ‘Nieuw
hart voor Zeewijk’
IJmuiden - Op dinsdag 23 september 2008 overhandigt wethouder AnneMieke Korf het eerste exemplaar van ‘Nieuw hart
voor Zeewijk’ aan Peter van Langen, oud projectleider gemeente Velsen.
‘Nieuw hart voor Zeewijk’ gaat
over de herstructurering van deze wijk. Het boek is mogelijk gemaakt door Bouwfonds en Woningbedrijf Velsen. Het boek
opent met het voorwoord van
wethouder Korf, waarna de geschiedenis uit de doeken wordt
gedaan. Interviews met zeven
direct betrokkenen geven kleur
aan de geschiedenis, de vernieu-

wing van Zeewijk en het uiteindelijke resultaat.
Het boek is een verslag van de
herstructurering, het Masterplan
Zeewijk en markeert de eindfase
van dit project. Het resultaat van
deze herstructurering heeft een
positief effect op de woonomgeving. In Zeewijk is het dreigende proces van ’het afglijden van
een wijk’ omgezet naar positieve
verandering. De interviews in het
boek laten zien dat er veel werk
is verzet en de betrokkenen trots
zijn op het resultaat. Een stuk
geschiedenis is in ‘Nieuw hart
voor Zeewijk’ vastgelegd.

Velsen betaalt premies gepensioneerden

Geen retour
zorgpremies Zorgbalans
Velsen – De Commissie Rekenkamer van de gemeente heeft
een rapport uitgebracht over de
door Velsen betaalde ziektekostenpremies van gepensioneerden die in de bejaardenhuizen
in de gemeente hebben gewerkt.
Het gaat om een tijdsbestek van
1995 tot 2005.
Oorzaak is de privatisering van
de bejaardenhuizen. De gemeente betaalde in die periode
de premies van de IZA van deze ex-werknemers, terwijl in het
Sociaal Plan van 1994 was afgesproken dat Zorgbalans deze
zou betalen. In geen enkel plan
staat dat de gemeente zich daartoe hadverbonden. In opdracht
van de raad werd uitgezocht hoe
dit in elkaar stak. Ook kreeg het
college de opdracht te proberen
met Zorgbalans een oplossing
te vinden. In 2006 is een eerste
onderhoud tussen de gemeente
en Zorgbalans geweest waarna

beiden in hun administratie gingen zoeken naar afspraken over
de premies. Dit bleek niets op te
leveren, waarna de gemeente in
2007 juridische steun heeft gezocht bij advocaten. Deze advocaten wisten twee documenten boven tafel te halen waaruit duidelijk werd dat Zorgbalans in 2008 geen kennis droeg
van het rapport van de Rekenkamer en het Sociaal Plan bejaardenverzorgingstehuizen dat onderdeel vormde van het raadsbesluit tot privatisering in 1994.
Op grond hiervan blijft weinig
basis over om bij Zorgbalans de
betaalde premies terug te vorderen. Deze uitkomst blijkt gelukkig weinig consequenties voor
de gemeentelijke begroting te
hebben. In het Sociaal Plan Privatisering Bejaardentehuizen is
voorzien in de toekomstige lasten die de gemeente dient te betalen. (Karin Dekkers)

Gezinnen als stageplaats
Rijbewijs
ingevorderd 3 Helpende gezocht
IJmuiden - Politieagenten hebben tijdens een surveillance in
de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur een bromfietser aangehouden in de Rijnstraat.
De 35-jarige Velsenaar reed onder invloed van alcohol op zijn
bromfiets. Bij de ademanalyse
blies hij een promillage van 1,80.
Zijn rijbewijs is ingevorderd. De
man kon geen kentekenbewijs
en verzekeringspapieren tonen.
Zijn bromfiets is in beslag genomen.
Hij kan zijn bromfiets weer ophalen als hij zijn papieren toont aan
de agenten.
Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

Regio - Het ROC Nova College zoekt ouders in de regio’s
IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin en
Bollenstreek die thuis een stagiair van de opleiding Helpende
Zorg/Welzijn willen begeleiden.
Het gaat om (gast)gezinnen met
minimaal twee kinderen die nog
niet naar de basisschool gaan.
De stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn leert twee
dagen per week, op donderdag
en vrijdag, in het gezin te helpen.
Het gaat om ondersteuning bij
activiteiten met de kinderen, hun
persoonlijke zorg, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke taken. Dat kan zijn: spelen met de

kinderen, voorlezen of de maaltijd voorbereiden. Daarbij ontwikkelt de stagiair vaardigheden als samenwerken, overleggen, plannen en organiseren.
Ouders kunnen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door de cursisten te helpen.
De ouders krijgen daarbij ondersteuning van deskundige stagedocenten van de opleiding.
Voor meer informatie en aanmelding: Meriam Oud, bpv-coördinator Gezondheidszorg ROC
Nova College, telefoon 0235302299 en e-mail moud@novacollege.nl Voor meer informatie over de opleiding Helpende
Zorg/Welzijn, website www.novacollege.nl.
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Rijbewijs
ingevorderd 2

IJmuiden - Politiemensen controleerden in de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag omstreeks 02.20 uur een automobilist op de Watermanstraat. Een
38-jarige man uit Velsen bleek
alcohol te hebben gedronken.
Na de ademanalyse had hij 2,26
promille. Het rijbewijs van de
man is ingevorderd.

kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl

Uitgebreider en bijzonder programma

Cultuurweekend Velsen
Velsen - Konden bezoekers tot
vorig jaar naar de eenmalige
cultuurnacht, dit jaar is het uitgegroeid tot een heel weekend,
dat als thema ‘ Zonde en Deugd’
meekreeg. Er kwamen nieuwe
lokaties bij en er is nu ook aan
de kinderen gedacht. Hieronder
volgt in het kort het programma.
Zaterdagavond 20 september is
in het Pieter Vermeulen Museum
vanaf 20.00 uur Mexicaanse muziek te horen. Zondagmiddag 21
september is er een percussieworkshop voor (vooral) kinderen,
aanvang 14.30 en 15.30 uur.
Bij het Raadhuis voor de Kunst is
er beide dagen vanaf 14.00 uureen heel muzikaal palet en daar
tussendoor kan gebiecht worden. in dichtvorm. Opgeven bij
raadhuisvoordekunst@planet.
nl, erbij vermelden: ‘ biechten bij
Claaz’. In de Engelmunduskerk
kan er vanaf 15.00 uur geluisterd
worden naar muzikale sprookjes. Het Kunstencentrum staat in
het teken van de drie disciplines
waarin les wordt gegeven: muziek, dans en beeldende kunst.
Zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur. In de bibliotheek krij-

gen de mensen zaterdag vanaf
20.00 uur een cursus ‘Hoe wordt
ik een echte vrek’ aangeboden.
De Stadsschouwburg is zaterdag
vanaf 20.15 uur in Spaanse sferen met flamencodanseres Silvia
Cabeza, het Spaanse duo La Rosa en de zangeressen Astrid Duran en Sonja van Lier. Zondag
vanaf 14.30 uur klinkt het tromgeroffel van Drums United.
Woningbedrijf Velsen tovert het
kantoor aan het Marktplein 38
om tot tentoonstellingsruimte,
waar van alles is te zien over het
bouwen in Velsen van vroeger
en nu. Beide dagen van 14.00 tot
17.00 uur. In RC de Ruimte dragen dichters voor uit eigen werk,
zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur. Bezoekers
kunnen hier gratis eten van een
monsterlijk grote chocoladetaart. In galerie Gang is er zaterdagavond romantisch cabaret, zondagmiddag komt Hans
Clavin zijn Visuele Poezie gestalte geven.
In het Witte Theater denderen
zaterdagavond De Heideroosjes
en is er Jochem Otten met Underdog. Zondagmidag is daar

Growing up in public. Om 17.00
uur speelt in het foyer Linke Binke met als speciale gast Henk
Schippers op gitaar. Het foyerconcert is gratis toegankelijk.
In het Thalia Theater twee knalfesten van Wipneus en Pim, zaterdagmiddag voor de kinderen
en die avond transformeren zij in
de dj’s van de Toppop Disco Bingo Show.
In de Engelmunduskerk in OudIJmuiden is zaterdag om 14.00
uur en 15.00 uur en op zondag
van 14.00, 15.00 en 16.00 uur een
relisportopera te zien, terwijl Vat
‘ 71 op zaterdagavond in het Havenmuseum zingt over zonde en
(on)deugd. Zaterdag- en zondagmiddag is de Popbunker geopend voor het publiek. Zij kunnen een kijkje nemen in de keuken bij de openbare lessen van
Jan van der Veen.
De lokaties zijn alleen te bezoeken met een passe-partout, die
verkrijgbaar zijn bij het Witte
Theater, de Stadsschouwburg en
de bibiotheek. Voor de kindervoortelingen is er een speciaal
passe-partout. Meer informatie:
www.cultuurweekendvelsen.nl

Meer kansen voor leerlingen

Vellesan College hebben afgesloten met zowel een MAVO- als
een HAVO- of VWO-diploma.’’
Andere voorbeelden van onderwijsvernieuwing bij het Vellesan
College zijn de sportklassen, de
door het NOC*NSF verleende
status Sport Accent School en de
realisatie van een bètalab. Boelsma: ,,Wij zijn een brede school en
dat zullen wij voorlopig ook blijven. Het gepubliceerde plan van
de gemeente Velsen met daarin een gedachtevorming over de
toekomst van de onderwijshuisvesting in Velsen wordt door ons
gesteund. Er zal echter, net als bij
het Centrumplan en Groot Helmduin, met veel betrokken partijen
overlegd moeten worden voordat er daadwerkelijk gebouwd
kan gaan worden.
Een herschikking van het onderwijsaanbod in Velsen zal dan ook
niet onmiddellijk te realiseren
zijn. Dat we zorgen voor goed
en veilig onderwijs met maximale aandacht voor de individuele
leerling blijkt onder meer uit de
groei van de aanmeldingen voor
de brugklas met ruim twaalf procent.’’

IJmuiden - Aan het begin van
dit schooljaar is er in diverse
dagbladen een tweetal artikelen geplaatst over de toekomst
van het middelbaar onderwijs
in Velsen. Daarin werd wellicht
onbedoeld de suggestie gewekt
dat de HAVO/VWO afdeling van
het Vellesan College ter discussie staat. De twee artikelen riepen bij leerlingen, ouders, medewerkers en basisscholen veel
vragen op. ,,Hoogste tijd dus om
duidelijkheid te verschaffen’’,
zegt Marc Boelsma, rector van
het Vellesan College. ,,Het Vellesan College is altijd een innovatieve school geweest. Dat zal ook
in de toekomst zo blijven.”
Bij goed onderwijs hoort niet alleen vakbekwaam personeel,
maar ook ruime en aan deze tijd
aangepaste gebouwen. De plannen van de gemeente Velsen met
betrekking tot de herschikking
van het onderwijsaanbod worden dan ook vooral ingegeven
door de noodzaak om de huisvesting van scholen in Velsen te

moderniseren en te verbeteren.
Het is duidelijk dat de leerlingen
van deze tijd behoefte hebben
aan andere, minder traditionele,
onderwijsvormen. Daar is ruimte voor nodig. Marc Boelsma:
,,Het Vellesan College is van mening dat elke onderwijsvernieuwing pas succesvol is als daar
voldoende vorm en inhoud aan
kan worden gegeven. Door het
realiseren van ruime en moderne gebouwen in Velsen ontstaan
er nog meer kansen voor leerlingen. Als school hebben wij de
afgelopen jaren veel onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Wij
zorgen daarmee voor een breed
en uitdagend onderwijsaanbod.
Dat zal ook in de toekomst het
geval blijven.”
Boelsma vervolgt: ,,Wij hebben
de afgelopen 25 jaar bewezen
dat wij bij leerlingen er uithalen wat erin zit. Er zijn voldoende
voorbeelden te noemen van leerlingen die in een brugklas vmbokader zijn gestart en uiteindelijk
hun onderwijsloopbaan op het

De ‘Klaas Westdijk’ gaat in oktober varen (foto: Tom van der Leij)

Nieuwe draagvleugelboot gedoopt
Regio – Vorige week is de nieuwe draagvleugelboot ‘Klaas
Westdijk’ gedoopt door schrijfster Hester Albach, partner van
Klaas Westdijk, de voormalige
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Connexxion en
voormalig voorzitter van de Raad
van Bestuur.
De ‘Klaas Westdijk’ is van hetzelfde type als de ‘CatherinaAmalia’, ‘Karla’ en ‘Rosanna’. Met
de uitbreiding van de vloot is het

mogelijk om de huidige dienstregeling verder uit te breiden zodra dit noodzakelijk is. Het oudste schip van de vloot, de ‘Annemarie’ wordt verkocht.
De ‘Klaas Westdijk’ wordt vanaf oktober ingezet in de dienstregeling Velsen – Amsterdam en
kan 79 personen vervoeren. Het
casco is gemaakt in de Oekraïne. Inrichting, motoren en elektronische apparatuur zijn op de
werf van Bodewes te Hasselt ingebouwd.

SPONK in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag, 21
september treedt de Santpoortse
band SPONK op in stamcafé de
Halve Maan.
SPONK speelt de lekkerste nummers uit de
top-2000.
Denk
daarbij Crazy Little Thing Called Love van
Queen, Santana’s She’s Not
There,
maar
ook Rebel Yell
van Billy Idol
en Jerusalem
van Anouk. Het
optreden begint om 17.00 uur.
SPONK heeft al vaker opgetreden in de Halve Maan. Dit gezellige café aan de Hagelingerweg
is dan ook het stamcafé van de
bandleden.
Zangeres Francis Handgraaf:

,,Optreden is overal geweldig,
maar in je eigen stamcafé, met
bijna allemaal bekenden, tja, dat
geeft toch een extra kick.”
‘Shine On You Crazy Diamond’
van Pink Floyd,
met de geweldige meeslepende solo’s van gitarist Robin van
Rijswijk,
zal
zondag ongetwijfeld
ook
voor het thuispubliek weer
één van de
hoogtepunten
blijken te zijn.
Café de Halve Maan bevindt zich
op de Hagelingerweg 36 in Santpoort-Noord.
De toegang is gratis. Meer informatie over SPONK vindt u op
www.sponkband.nl.
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Provincie zet stevig
in op de jeugdzorg
Regio - De minister van Jeugd
en Gezin, de heer Rouvoet, erkent dat de groei van de wachtlijsten extra structureel geld vereist. Incidentele middelen zijn
niet toereikend. Er komt een
structurele bijdrage van het Rijk
van 3,8 miljoen in 2009. De provincie legde bij en zal dat ook in
2008 en 2009 doen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn dit jaar
weer toegenomen. Het aantal
indicaties voor ambulante zorg,
voor daghulp en dag- en nachthulp is gestegen. Ook het aantal OTS-en (ondertoezichtstellingen) is toegenomen. De minister heeft met de provincie afgesproken het budget voor jeugdzorg structureel te verhogen zodat de groei in 2008 en 2009 opgevangen kan worden. In 2010
gaat een nieuwe financieringssysteem voor de jeugdzorg van
start (systeem Kaiser). Het benodigde landelijke budget voor de
jeugdzorg wordt dan gebaseerd
op jaarlijkse prognoses van het
SCP van de vraag naar jeugdzorg. De groei van de vraag naar

jeugdzorg wordt dan meegefinancierd. Provincie Noord-Holland zet in 2009 1 miljoen euro
in voor bemoeizorg (de zorg voor
gezinnen, die deze zorg niet vragen, maar die daarin actief benaderd worden). Daarnaast investeert de provincie in een risicosignaleringssysteem (ofwel
Verwijsindex) voor alle NoordHollandse gemeenten met uitzondering van de gemeenten die
vallen binnen de Stadsregio Amsterdam.
Met de Verwijsindex wordt inzichtelijk bij welke instanties een
kind is aangemeld. Voor de implementatie van de Verwijsindex
is in totaal 5 miljoen beschikbaar. Ook draagt de provincie
9 miljoen bij aan de bouw van
Transferium, de gesloten jeugdzorginstelling.
Er wordt ondersteuning geboden aan gemeenten bij de opzet
van de Centra voor Jeugd en Gezin en tevens wordt er een geldbedrag beschikbaar gesteld voor
het terugdringen van de wachtlijsten.

(foto: Herman Poppelaars)

Toneelvariant ‘Onder Vrouwen’
op ‘Sex and the City’ in Velsen
Velsen - Drie kanjers van actrices, Wimie Wilhelm, Bodil de la
Parra en Margôt Ros, rekenen
donderdag 25 september (20.15
uur) keihard af met het fenomeen ‘man’. In hun cabareteske,
muzikale show ‘Onder Vrouwen’
geven de drie hartsvriendinnen

een hilarisch en eerlijk antwoord
op heikele kwesties en brandende vragen.
Vijf jaar geleden deden de dames óók. Toen speelden zij voor
volle zalen de hilarische komedie
‘Onder Vrouwen’, een podiumvariant op tv-hits als ‘Sex and the

‘Branie’ gaat voor goud
IJmuiden - Afgelopen vrijdagmiddag is de gloednieuwe sloep
van het Technisch en Maritiem
College Velsen te water gelaten. De VMBO school in IJmuiden heeft voor leer-lingen en
docenten onlangs
een
nieuwe Kuijkensloep laten bouwen,
waarmee de
school
wil
meedingen
naar nationale en internationale prijzen.
Zo reist er vrijdag een groep van
ongeveer dertig roeiers en supporters af naar Londen, waar het
roeiteam met de nieuwe sloep
hoge ogen hoopt te gooien bij
de jaarlijkse Great River Race
op de Theems. Deze internationale wedstrijd, met een deelne-

mersveld van meer dan 300 sloepen, heeft een lengte van 22 mijl
(ruim 35 kilometer) en zal een
ware uitputtingsslag worden
voor de nieuwe sloep en haar
bemanning.
De tewaterlating afgelopen
vrijdag gebeurde geheel zonder feestelijkheden. De start
van het schooljaar en de drukte daaromheen
hebben
een
feestelijke doop
tot nu toe onmogelijk gemaakt.
De sloep, die ‘Branie’ zal gaan
heten, zal op een later tijdstip
alsnog officieel gedsoopt worden. Heel misschien kan dan ook
een goede klassering in de Great
River Race gevierd worden.

Help een vluchteling op weg

VluchtelingenWerk
Velsen lanceert campagne
IJmuiden - VluchtelingenWerk
Velsen lanceert de campagne
‘Weet u de weg in Velsen? Help
dan een vluchteling op weg!’, om
mensen te vinden die vluchtelingen in Velsen wegwijs willen maken. Vanwege de Pardonregeling
zullen er de komende tijd meer

vluchtelingen moeten integreren. Extra ondersteuning daarbij
is hard nodig.
Als vluchtelingen vanuit een
asielzoekerscentrum naar hun
nieuwe woonplaats verhuizen,
komen ze vaak in een doolhof
terecht en is hulp van iemand

Xantha-Iris Vorst exposeert
in Engelmunduskerk

City’. De dames zijn toe aan een
minstens zo hilarische opvolger:
‘Onder Vrouwen-deel II’ oftewel
‘And life goes on’. Wie dacht dat
de dames vijf jaar later - na het
krijgen van kinderen en al die jaren feesten, lachen, zuipen, treiteren en teasen - uitgeblust op
de bank zouden zitten, heeft het
mis.
De meiden zijn ouder geworden,
maar worstelen nog steeds vrolijk en ongegeneerd door met
zichzelf, de mannen en het leven. De ‘Gooise vrouwen’ zijn er
niets bij.
Hilarische dialogen (met als
hoogtepunt een zéér expliciete
beschrijving van een bevalling)
en prachtige covers (van Doris Day tot Willy Alberti) leveren
anderhalf uur hoogwaardig vermaak op. Met live muziek van De
Mannen (o.a. muzikanten Marnix Stassen, Marcus Olgers, Jeroen den Hengst en Simon Gitsels). En dit alles met groot succes. ‘Vrouwelijk venijn in een bad
vol humor’ jubelde de pers. ‘Zo
brutaal en ongegeneerd namen
vrouwen op het toneel zelden
zo’n onderwerp bij de kop.’
Prijs: 20,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2
euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.
uitgeverijen en auteurs als Arno
Bohlmeijer. Annemarie Bon, en
Annemarie Postma. In 2006 verscheen het kleurrijke prentenboek Joris en het kalfje (Uitgeverij Hillen), waarin paginagrote
tekeningen het verhaal vertellen
van Joris en koe Bella in Friesland.
Het afgelopen jaar heeft Xantha-Iris Vorst zich toegelegd op
vrij werk. Waar haar illustraties
voor prentenboeken nog beperkt
moesten blijven tot A3-formaat,
heeft ze zich nu kunnen uitleven op groot doek. Het resultaat is een serie schilderijen die
opvallen vanwege het sfeervolle
kleurgebruik waarin flora en fauna centraal staan. Voor de kijker
brengt zij situaties die doorgaans
niet met het blote oog te zien zijn
sfeervol aan het licht.”
Openingstijden kerk:

Velsen-Zuid - Vanaf zaterdag
13 september 2008 en de overige weekenden van de maand
september is werk van XanthaIris Vorst in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1 in Velsen-Zuid
te bewonderen.
Xantha-Iris Vorst (1977) is illustrator en heeft haar opleidingen

genoten aan de Educatieve Faculteit te Amsterdam en de Willem de Koning-academie te Rotterdam. Nog tijdens haar studie
won ze een wedstrijd van uitgeverij Lemniscaat waarvoor ze het
boekje Duimeliesje mocht illustreren. Daarna volgden een samenwerking met verschillende

Zaterdag 13 september tijdens
Open Monumentendag van 10.00
tot 17.00 uur. Zondag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 20 september en Zondag
21 september tijdens Cultuurweekend Velsen van 14.30 tot
circa 17.00 uur (alleen toegankelijk met passe-partout). Zaterdag 27 september tijdens de
Jaarmarkt rondom de kerk van
10.00 tot circa 16.30 uur. Zie ook
www.xiv.nl.

die hen de weg wijst onmisbaar.
Waar is het stadhuis, het CWI,
de Woningbouwvereniging, de
bank, de sportclub, de school, of
de bakker? Hoe vind ik een goede dokter en hoe vraag ik een
zorgverzekering aan? Vragen
waar vluchtelingen in hun nieu-

we woonplaats dagelijks mee te
maken hebben. Velsenaren kennen als geen ander de weg en
vormen daarmee waardevolle
wegwijzers voor vluchtelingen.
Met deze campagne wil VluchtelingenWerk in contact komen
met nieuwe vrijwilligers of nieu-

we donateurs die zich willen inzetten om vluchtelingen te ondersteunen en te coachen.
Kijk ook op de website van
VluchtelingenWerk Velsen: www.
vwvelsen.nl. Voor meer informatie: Richard Pilon, 0255 522822 of
mail naar: info@vwvelsen.nl

18 september 2008

pagina 45

Nieuws van de Groene Heuvel

KNHS wedstrijd
bij VarioHippiQue

De erfpachtovereenkomst wordt ondertekend (foto: Jim Bishop)

Ondertekening
erfpachtovereenkomst
IJmuiden - Namens de gemeente Velsen tekende locoburgemeester AnneMieke Korf op 12
september samen met de directeur van Memid Investments BV
de erfpachtovereenkomst voor
de uitgifte van de ondergrond
voor de bouw van een nieuwe
Westtribune op het sportpark
Schoonenberg. Memid Investments BV is de ontwikkelaar van
de tribune en zal deze vervolgens verhuren met multifunctio-

nele ruimten aan de voetbalvereniging Telstar.
Voetbalvereniging Telstar wil de
Westtribune herbouwen omdat
deze niet meer voldeed aan de
door de KNVB gestelde veiligheidseisen.
Op 24 maart 2006 is er al een intentie-overeenkomst gesloten
tussen Telstar en de gemeente
om de mogelijkheden tot nieuwbouw van de tribune te onderzoeken.

Jubileum biljartclub
IJmuiden – In de afgelopen
maand augustus bestond biljartclub De Watertoren 25 jaar. De
leden van de Watertoren biljarten in verzorgingshuis Het Vissershuis in de Houtmanstraat
in IJmuiden. In een aparte zaal
staan drie biljarts waar op dinsdag- en donderdagmiddag door
ieder lid twee partijtjes gespeeld
worden. De onderlinge sterktes
lopen uiteen van 27 tot 75 caramboles per 30 beurten. Tus-

sen de partijtjes door wordt gezamenlijk koffie
gedronken.
Naast de biljartzaal is een bruin
cafeetje waar een glaasje fris of
een biertje gedronken kan worden. Het 25-jarig jubileum werd
gevierd met een prima verzorgd
diner. De biljarclub heeft nog
plaats voor enkele leden. Bel
voor meer informatie met Dhr. L.
De Ruijter, tel. 0255-515369, Dhr.
W. Kalis tel. 520498 of Dhr. W. de
Haas 530319.

Velsen-Zuid - Zondag was het
weer een drukke dag op Manege de Groene Heuvel. Maar liefst
116 keer werd er gestart in hoop
op de felbegeerde winstpunten.
Ruitersportvereniging Kanaalruiters organiseerde de wedstrijd. Combinaties konden starten in de rubrieken B tot en met
Z2. Omdat het een outdoor-wedstrijd betrof hadden deelnemers
en toeschouwers veel geluk met
het mooie weer die dag: de zon
scheen volop, de temperatuur
was perfect om in te rijden, het
kon niet beter.

den werd gewonnen door Carina
Lurks op Tristan en tweede werd
Anouk Glas op Jente. Bij de pony’s werd Summer Wijkhuizen op
Worth a Million winnaar in beide
rubrieken.
De M15 en 16 paarden werd gewonnen door Bas Peypers op
Chico, tweede in de M15 werd
Ellis Halbmeijer op Union en in
de M16 Romy Kat op Primeval
Shocking Surprice.

Twee prijswinnaars van de rubriek L1 paarden en pony’s met instructrice Nakita de Boer

Aan het eind van elke rubriek
werd de uitslag bekend gemaakt:
In de B3 en B4 paarden ging de
eerste prijs naar Celine van der
Stroom op Woodstock, tweede
in de B3 werd Laura Dekker op
Walter en in de B4 Robert van
der Lee. Bij de pony’s won Kiki
Koene op Tornado de eerste prijs
in de B3 en in de B4 won Denise
Visser op Roxy.
De L7 paarden werd gewonnen
door Marloes Keyzer op Uboy,
tweede werd Kim de Jong op
Woodstock. De L8 had als winnaar Kim de Jong. En Linda Vogel werd tweede op Radymaire.
Bij de pony’s werd Maud Groeneveld op TCS Powerfull Cody in
beide proeven eerste.
Zowel de L11 als de L12 paar-

Akrides verliest
eerste wedstrijd
Velsen - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows
Van der Vlugt Akrides hebben
afgelopen zondagmiddag in de
eerste wedstrijd van het seizoen
thuis in Sporthal IJmuiden-Oost
met 75-76 verloren van het tweede team van eredivisionist Landstede Basketbal uit Zwolle.
Akrides produceerde in het openingskwart vijf driepunters waarvan er drie op naam kwamen te
staan van Paul Wessels en twee
op naam van Bas van Riessen.
Bas van Willigen was goed voor
maar liefst negen rebounds in de
eerste periode van tien minuten.
Het eerste kwart werd door Akri-

des afgesloten met een voorsprong van 23-20. In een zeer
attractief tweede kwart maakte
Bas van Riessen veertien punten
voor Akrides.
Hij liet ondermeer twee driepunters door de ring vallen en was
ook goed voor een fraaie dunk.
Bij de Zwollenaren was het vijf
keer prijs vanuit driepuntsland in
kwart twee en er zou uiteindelijk
gerust gaan worden met een gelijke stand van 49-49.
Na de pauze in het derde kwart
ging het bij beide teams moeilijker met scoren. Voor de Velsenaren kwam Richard Foekens in
kwart drie overigens tot vier in-

Klootschietjournaal

Sponsor voor VV IJmuiden E1
IJmuiden - De spelertjes van VV IJmuiden E1 lopen er weer netjes
bij. Stucadoorsbedrijf Oudshoorn heeft alle jongens en trainers van
een nieuw trainingspak voorzien. Op 13 september speelde de E1
een oefenwedstrijd tegen Zandvoort E2 en de E1 won met 14-1, dus
Remco Oudshoorn was een tevreden sponsor.

Vervolgens reden de combinaties van de M19 paarden en daar
was de winnaar Larissa Del Prado op Eduardo, tweede werd
Monique Broek. Monique won
de M20 en Renate Kes op Tyson
werd tweede .
De Z23 paarden werd gewonnen
door Kathleen Calvert op Top Cat
en de Z24 door Yasmin Kalkhuis
op Ultramontaan. Bij de pony’s
won Denise Smit op Silvia beide proeven.
Tot slot werd de hoogste rubriek
gereden, de Z31 en 32 en beide
proeven werden gewonnen door
Angela van der Vecht op Nearco.
Foto’s van deze dag kunt u vanaf
terugzien en eventueel nabestellen op www.kg-images.com.

Velsen-Zuid – Zaterdag moesten de spelers van s.v. Full Speed
afdeling klootschieten door de
regen naar het clubhuis. Toch
waren er twaalf leden opgekomen voor de loting, in dit geval
werden dat vier teams van drie
spelers.
Het parcours dat aan de beurt
was is het beeldenparcours. De
zomervakantie werkt nog door

bij het precies gooien (recht
vooruit), maar dat zal later wel
beter worden.
Team 2 met Elly, Ton en Nico
werden winnaar met 77 schoten
en 9 meter. Team 4 met Jan St.,
Jan Sch. en Bianca werd tweede met 78 schoten en 19 meter.
Team 3 met Dries, Dirk en Ina
werd derde met 87 schoten en
7 meter. Team 1 met Cees, Son-

tercepties. Het bezoekende team
uit Zwolle ging het vierde kwart
in met voorsprong van 60-62. In
dat vierde en laatste kwart besliste Landstede het duel uiteindelijk vanaf de vrije worplijn.
Dick de Weijer bepaalde middels
een vrije worp de eindstand op
75-76.
Aanstaande zondag speelt Akrides uit in Noordwijk tegen MSV
dat afgelopen seizoen kampioen
werd van de Promotiedivisie van
de NBB. Uitslag: VBC SW VdV
Akrides-Landstede Basketbal 2
(23-20, 49-49, 60-62). Statistieken: Bas van Riessen 23 punten/7 rebounds/4 assists/4 steals. Paul Wessels 22 punten/5
rebounds/4 assists. Yahir Rock 9
punten/7 rebounds. Richard Foekens 8 punten/2 assists/5 steals.
Klaas Steegstra 8 punten/3 rebounds. (WB)
ja en Joke werd vierde met 98
schoten en 7 meter.
De winnaars krijgen vier punten en zo aflopend tot het laatste team 1 punt. Op het eind van
het seizoen krijgt wie de meeste
punten heeft een trofee en een
waardebon.
Komende zaterdag 20 september is er persoonlijk gooien en
gewoon gooien. Voor info bel Nico Prins via 0255-518648 of Dirk
Sieraad, 0255 – 515602, of kijk
op www.svfullspeed.nl
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EHBO cursus
voor beginners

‘La Noche de Los Girasoles’
in het Witte Theater
IJmuiden – Donderdag 18 en
vrijdag 19 september is in het
Witte Theater vanaf 20.30 uur de
film La Noche de los Girasoles te
zien.
In een veld vol zonnebloemen
wordt het levenloze lichaam van
een tiener ontdekt. Tegelijkertijd
volgt een verkoper de gebeurtenissen op televisie, terwijl in een
klein dorp in Castilla-León de
ontdekking van een pre-historische grot zorgt voor de nodige
opwinding. De hoofdcommissaris van het dorp denkt ondertussen na over zijn pensioen, terwijl

zijn schoonzoon wil ontsnappen
aan de verveling van zijn baan en
huwelijk. Esteban, zijn vriendin
Gabi en natuurfotograaf Pedro
komen naar het dorp om de grot
te onderzoeken, maar ze ontdekken meer dan ze zouden willen. De Spaanse thriller La Noche de los Girasoles toont vanuit
zes perspectieven hoe door een
reeks heftige gebeurtenissen de
levens van al deze mensen samen komen.
Subtiele, knap geconstrueerde
Spaanse thriller in de beste tradities van het genre.

IJmuiden – Een ongeluk is snel
gebeurd en vindt meestal plaats
in huiselijke kring. Een goede
aanpak van hulp kan een wereld
van verschil uit maken.
Op 6 oktober begint de EHBO
vereniging Damiaan weer met
een cursus voor beginners. De
cursus zal bestaan uit ongeveer
vijftien lessen en omvat de modules Eerst Hulpverlening (eenheidsdiploma Oranje Kruis) en
verbandleer. De module Eerste Hulpverleing wordt afgelsten
met een examen, welke wordt
georganiseerd door ‘Het Oranje
Kruis’. De cursisten krijgen een
actief programma voorgeschoteld. Van eenvoudige kinderletsels tot verkeersongevallen. Natuurlijk zal de reanimatie en het
gebruik van AED apparatuur
daarbij niet ontbreken. Voor het
seizoen 2008-2009 kost de opleidingscursus 125 euro, inclusief examenkosten en de module verbandleer.
Verzekerden bij Achmeahealth
(Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, PWZ Achmea,
Avero Achmea en DVZ Zorgverzekeringen) ontvangen van deze
verzekeringsmaatschappij maar
liefst 75 procent van de cursuskosten terug. Alle cursussen
worden op de maandagen gegeven in de dependance van het
Vellesan college, Lorentzstraat in
IJmuiden. De lessen duren van
19.30 tot 21.30 uur. Mail voor
meer informatie en aanmelden:
info@ebo-damiaan.nl, of bel met
023-5390530.

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

draait op vrijwilligerswerk en alleen kan bestaan door middel
van giften en donaties, besloot
hij samen met zijn medewerkers
om geld in te zamelen en aan dit
goede doel bij te dragen. Een
leuk bedrag dat door de vrijwilligers erg op prijs gesteld wordt.
Wil je ook donateur worden of je
opgeven als vrijwilliger? surf dan
naar www.dierenambulancevelsen.nl. Want zonder donateurs
of vrijwilligers, geen dierenambulance!

Klussen in duin
Regio - PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is óók natuurbeheerder en organiseert
werkdagen voor mensen die
als vrijwilliger willen meewerken in het duin. Het Greenteam
van PWN zorgt voor de begeleiding. Zaterdag 20 september is
er een werkdag in het Noordhollands Duinreservaat. Er wordt
verzameld op de parkeerplaats
Meeuwenweg te Wijk aan Zee.
Start om 10.00 uur met koffie of
thee en rond 16.00 uur eindigen
de werkzaamheden. Aanmelden
graag via 023-5413289 of www.
pwn.nl/vrijwilligers.
Kinderen
onder begeleiding zijn van harte
welkom. PWN zorgt voor deugdelijk gereedschap koffie, thee
en soep.

Fotografie: Michel van Bergen

Vijfde editie Wooferland
Spaarnwoude - Wooferland
beleefde vorige week zaterdag
haar vijfde editie bij het Houtrak.
Waar bij andere dancefestivals in
de regio voor oppas moet worden gezorgd als de ouders een
dagje willen feesten, kunnen de
kleinsten hier gewoon mee met
pappa of mamma.
Wooferland begon een aantal
jaar als gratis festival bij de Watergeus maar is inmiddels uitge-

groeid tot een heus festival met
meerdere podia. De leeftijd van
het publiek op Wooferland was,
gezien vele andere dance evenementen, beduidend hoger.
Namen zoals Steve Rachmad,
Steve Sweet, Dano, The Prophet en Spider Willem hadden
hun oude houseplaatjes meegenomen uit de periode 1988 tot
1998. Jong en oud vermaakte
zich prima op deze dag.

Werkzaamheden
Zeeweg uitgesteld
IJmuiden - Het aanbrengen van
de kous in het riool van de Zeeweg, dat gepland stond van 15
tot en met 19 september is voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
Bij inspectie en reiniging werd
ontdekt dat nutsvoorzieningen
het riool doorkruisen. Zodra deze voorzieningen zijn omgelegd
kan het werk worden hervat.

Een frisse wind bij
de Klavierschippers
IJmuiden - Accordeonvereniging De Klavierschippers is het
nieuwe seizoen begonnen met
een nieuw bestuur. Op maandag
8 september heeft de algemene
ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. De nieuw gekozen bestuursleden: (v.l.n.r.) Jaap
van der Werff, Theo Ruevekamp
en Corrie Schoorl hebben op deze avond hun intrede gemaakt
en de taken van het oude bestuur overgenomen. Het betekent een frisse wind binnen de
vereniging.
Na een succesvol optreden tijdens het Havenfestival op 30

en 31 augustus, zal de vereniging zich de komende tijd bezig houden met de voorbereiding voor de donateursconcerten die op 23, 24 en 25 oktober
van dit jaar plaatsvinden. De leden en het nieuwe bestuur zullen er hard aan werken om weer
een mooie en gezellige muzikale
avond te kunnen verzorgen voor
de donateurs en andere geïnteresseerden van populaire accordeonmuziek.
Er zijn nog kaarten voor deze
concerten verkrijgbaar. Hiervoor
kunt u contact opnemen met
Mevrouw A. Dekker, tel: 0255513873.
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De pure zigeunermuziek van Basily

Soli bestaat volgend jaar een eeuw

IJmuiden - Een van de beste en
origineelste gipsyformaties Basily neemt het publiek in hun spectaculaire show ‘Gipsy Jazz’, zondag 28 september (15.00 uur) in
het Thalia Theater, mee op een
muzikale reis langs de mooiste
Hongaarse, Franse en Spaanse
zigeunermuziek.
Met de originele ‘Hot Club de
France’-bezetting van viool, solo
gitaar, slaggitaren en contrabas
staat Basily te boek als een van
de beste en origineelste gipsyformaties van dit moment. In Nederland heeft Basily op bijna alle belangrijke (jazz)podia en festivals gestaan, waaronder diverse malen op het North Sea Jazz
Festival.
Hoewel Basily een geheel eigen
stijl heeft, is de muziek van de
zigeunerformatie vergelijkbaar
met die van het beroemde ‘The
Rosenberg Trio’. Niet heel verwonderlijk, want de heren zijn
volle neven van elkaar.
In het Thalia Theater laat Basily
de toeschouwers kennis maken
met verschillende muzikale zigeunerculturen.
Zij worden meegenomen naar

Driehuis - Het heeft een kleine den. Maak 15 euro per boek over
vijf jaar aan voorbereiding ge- op bankrekening 14.58.01.659
kost, maar het jubileumboek ter van muziekvereniging Soli, ongelegenheid van Soli’s 100e ver- der vermelding van naam en
jaardag is op tijd af. Het eerste adres met toevoeging ‘jubileumexemplaar zal volgend jaar tij- boek’. Op 28 februari 2009 kan
dens de receptie op 28 februari het boek dan worden opgehaald
worden overhandigd. Leo Arisz, op de receptie in het Soli-Cende schrijver van het boek, is druk trum. Daarna komt het boek in
bezig de laatste hand te leggen de vrije verkoop.
aan de opmaak en het uitzoeken De prijs voor vrije verkoop is nog
van de foto’s. Hij heeft dankbaar niet vastgesteld maar zal naar
gebruik kunnen maken van veel verwachting tussen 25 en 30 euinformatiebronnen. Ook het ere- ro bedragen.
lid Jaap Molenaar (96) kon zich De interne voorinschrijving voor
nog veel herinneren.
leden en donateurs is inmiddels
Leo heeft niet alleen het ont- afgesloten en gezien de grote
staan
en het wel en wee
van Soli belangstelling is haast geboden,
Berliner Editie: x
Documentnaam: x
omschreven, maar ook de omge- want het derde gedeelte is al verving waarin zich dit alles afspeel- kocht. Voor meer info: www.soli.
de, geplaatst in die tijd. Een wa- nl onder de jubileumknop staan
re must voor de geïnteresseer- de jubileumactiviteiten.

Zuid-Frankrijk (Gipsy Jazz), De
Balkan (Hongaarse zigeunermuziek) en Zuid-Spanje.
Natuurlijk laten de heren ook de
‘Hot Club de France’-tijden van
Django Reinhardt en Stephane Grapelli herleven en maken
zij een muzikale bedevaart naar
‘Saintes Mari de Mer’, het domein van de Gipsy Kings.
Door hun ontwapenende podiumpresentatie en gedreven uit(foto: Don Vink)

Jubileumboek
in voorverkoop

VAARBEWIJS EN MARIFONIE

Informatieavond in Polderhuis

Leonardoklassen voor
hoogbegaafde kinderen
Velserbroek - Op initiatief van
een aantal ouders hebben, in
samenwerking met Jan Hendrickx, ontwerper van het Leonardoconcept, het initiatief genomen om een informatieavond
te organiseren om te onderzoeken of en hoeveel interesse er is
om voor hoogbegaafde kinderen
in Velsen en omstreken een zogenaamde Leonardoschool op
te richten. Deze informatieavond
zal worden gehouden voor geïnteresseerde ouders, leerkrachten, schoolbesturen en andere
belangstellenden.
Onderzoek en ervaringsgegevens wijzen uit, dat veel hoogbegaafde kinderen problemen
krijgen binnen het reguliere basisonderwijs. Dit kan variëren
van onderpresteren en een hekel ontwikkelen aan school en
aan leren, tot aan lichamelijke en
psychische klachten. Een aantal
mensen haakt op termijn zelfs
helemaal af en volgt geen enkele vorm van onderwijs meer. Het
is dan ook niet makkelijk om binnen het reguliere basisonderwijs
hoogbegaafde kinderen goed te
begeleiden. Zij begrijpen zaken
veel sneller dan de gemiddelde
leerling, denken en leren meestal op een andere manier (topdown) en hebben een ontwikkelingsvoorsprong van jaren.
Onderzoek van het CBO te Nijmegen heeft dan ook uitgewezen, dat deze leerlingen gebaat
zijn bij een onderwijsprogramma dat aansluit bij hun capaci-

straling weten de zes muzikanten hun publiek keer op keer
in vervoering te brengen. Basily bestaat uit: Tucsi Basily (viool),
Popy Basily (solo gitaar), Marcio Giodano (contrabas), Martin
Limberger en Zonzo en Gino Basily (gitaar).
Prijs: 21,25 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Locatie:
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden.

teiten en dat gedeeltelijk of volledig buiten de reguliere groep
wordt gegeven.
Leonardoklassen zijn echter
geen aparte scholen. Het zijn
klassen die verbonden zijn aan
reguliere scholen, maar waar de
leerlingen een groot deel van de
week een eigen leerprogramma volgen. Te denken valt aan
Engels (vanaf 4 jaar) en Spaans
(vanaf 8 jaar), science, informatica, communicatie, filosofie, leren
leren, leren ondernemen, taal en
rekenen/wiskunde op eigen niveau, natuurprojecten, wereldoriëntatie, brede aandacht voor
kunst, cultuur en sport, Leonardotijd (onderzoek binnen eigen
interessegebieden).
Gewerkt wordt met kleine groepen van maximaal 16 leerlingen.
Methodes worden voornamelijk
als bronnenboeken gebruikt en
de eigen laptop is het belangrijkste hulpmiddel bij het leren.
Naast groepsleerkrachten worden diverse lessen door vakspecialisten gegeven. Ook de maatschappelijke omgeving (bedrijfsleven e.d.) wordt veelvuldig ingeschakeld voor gastlessen, zowel
in als buiten de school. Het Leonardo onderwijs is niet naar binnen, maar naar buiten gericht.
Het Leonardoconcept betekent
een doorgaande lijn voor hoogbegaafden en zou na de basisschool moeten worden doorgetrokken op een Leonardo College. Dit kan beschouwd worden
als een stroming binnen een be-

staand VWO met een eigen onderwijsprogramma.
Veel leerlijnen van de Leonardoschool lopen door op het Leonardo College. Het niveau van
het onderwijs op het Leonardo College zal liggen op HBO/
universitair niveau. Samenwerking met een universiteit ligt dan
ook voor de hand. Bij de realisatie van de Leonardoschool en het
Leonardo College wordt het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken. Er ligt voor het bedrijfsleven
dan ook een groot belang: optimale ontwikkeling van getalenteerde jongelui in de eigen regio en de mogelijkheid om met
hen kennis te maken via stages
en onderzoekstrajecten.
In Venlo is begin september 2007
de eerste Leonardoschool in Nederland van start gegaan, bij
aanvang dit nieuwe schooljaar
zijn er nog vijf Leonardoscholen gestart en later dit schooljaar
starten er nog vier. De eerste ervaringen van ouders en kinderen
zijn erg po2sitief. Momenteel lopen er op een veertigtal plaatsen
in geheel Nederland vergevorderde gesprekken over nieuw op
te richten scholen.
De informatieavond zal worden
gehouden op donderdag 9 oktober 2008 en zal worden verzorgd door Jan Hendrickx, voorzitter van de Stichting Leonardoscholen Nederland en zal worden gehouden in het Polderhuis,
Vestingplein 58 1991 RK Velserbroek.
Voor aanmeldingen (of vragen)
mailen naar: leonardoschoolvelsen@gmail.com. Inloop vanaf 19.30 uur aanvang informatieavond 19:45. Verdere informatie
is te verkrijgen via de beide sites
van de Leonardostichting: www.
leonardostichting.nl en www.leonardoschool.nl.

Begin oktober start Toplicht Opleidingen
avondcursussen Vaarbewijs en Marifonie
te Alkmaar en Haarlem. De cursus Vaarbewijs 1 telt 5 lessen en kost ` 140,=.
Vaarbewijs 2 kost ` 250,= voor 10 lessen. De avondcursus Marifonie draait op
2 vrijdagavonden te Alkmaar. Toplicht
verzorgt ook dagcursussen en privé-opleidingen. Snel na een opleiding kun je
beeldschermexamen doen. Dat kan op
alle werkdagen en één keer per maand
op zaterdag.
Voor meer informatie en aanmelding
surf je naar www.toplicht.nl
of bel 0251-239832.

Winterkledingen speelgoedbeurs
IJmuiden - Op dinsdag 30 september organiseert de Baptisten Gemente weer een winterkleding- en speelgoedbeurs van
19.30 tot 20.30 uur. Alle kleding
hangt op maat en er zijn zelfs
paskamers aanwezig. Heeft u
spullen die u wilt verkopen op
de beurs, bel dan even voor een

verkoopnummer naar Sandra,
telefoon 0255-515568 of Andrea,
telefoon 06-38069459.
Van de opbrengst is 40 procent
voor de zending en 60 procent
voor u. De beurs wordt gehouden bij de Baptisten Gemeente aan de Eemstraat 28-30 in
IJmuiden.

Aanrijdingen
met letsel

Man neergestoken

Haarlem - Vorige week woensdag omstreeks 15.30 uur onderzochten politieagenten een aanrijding met letsel op de kruising
van de Oostvest/Damaststraat.
Een 31-jarige bromfietser uit
Amstelveen liep armletsel op en
is naar een ziekenhuis vervoerd.
Hij bleek geen voorrang te hebben gekregen van een 41-jarige
Haarlemse automobiliste.

Haarlem - Politieagenten kregen vrijdag omstreeks 19.45 uur
een melding van een steekpartij op de Edward Jennerstraat,
waarbij iemand gewond zou
zijn geraakt. Ter plaatse troffen
agenten een 25-jarige Haarlemmer aan met een steekwapen in
zijn rug. De man is met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt behandeld
aan zijn verwondingen. De politie stelt een onderzoek in.
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Cursussen
Servicepaspoort
Regio - Bij het Servicepaspoort
is het cursusseizoen weer volop
van start gegaan.
Voor mensen die zelf op verantwoorde wijze een ontspannende massage willen leren uitvoeren, start op woensdag 24 september de cursus Leren Masseren in Verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Haarlem. Op
maandag 29 september start dezelfde cursus in Beverwijk op de
locatie van ViVa! zorggroep, Büllerlaan 4B. De cursus bestaat uit
tien lessen van anderhalf uur en
start op beide locaties om 20.00
uur.
Op maandag 29 september start
in het wijkgezondheidscentrum, Briandlaan 11 in HaarlemSchalkwijk, de cursus Geheugentraining 55+. Deze cursus
bestaat uit acht bijeenkomsten
van twee uur en is bedoeld voor
mensen vanaf 55 jaar die last
hebben van vergeetachtigheid,
die niet veroorzaakt is door hersenziekten of -beschadiging.
Leden van het Servicepaspoort
krijgen korting op de cursussen. Meer informatie en aanmelding bij het Servicepaspoort van
maandag tot en met vrijdag, telefoon 023 – 8 918 440 of ga naar
www.servicepaspoort.nl

Oppimpen
schoolplein
Regio - In het kader van de Nationale OnderwijsWeek 2008
kunnen leerlingen van de basisschool een nieuwe inrichting van
hun bestaande schoolplein winnen. Als het schoolplein saai is
en kinderen meer uitdaging op
hun plein willen, kunnen ze met
de wedstrijd meedoen. Ze moeten de jury ervan overtuigen dat
hun schoolplein saai is, zo saai
zelfs, dat de naam ‘het saaiste
schoolplein van Nederland’ echt
van toepassing is. Zo kunnen ze
een volledig opgepimpt schoolplein winnen. Een plein dat, als
het ware, uitnodigt om lekker te
spelen en te sporten volgens het
Zoneparc Concept.
Kinderen nemen het schoolplein in gedachten, gaan er naar
toe en laten zien hoe saai hun
schoolplein is. Ze mogen een
striptekening maken, foto’s nemen of bijvoorbeeld een kort
filmpje inzenden. Ze schrijven
erbij waarom hun schoolplein zo
saai is en absoluut een stevige
opknapbeurt nodig heeft. Scholen kunnen hun inzending sturen naar ‘Het saaiste schoolplein
van Nederland’, postbus 543,
4100 AM Culemborg, of mailen
naar info@nationaleonderwijsweek.nl. De jury buigt zich eind
september over de inzendingen
en bepaalt wie het plein gewonnen heeft. De winnaar wordt in
de Nationale Onderwijsweek, die
plaatsvindt van 6 tot en met 10
oktober, bekend gemaakt.

Ingezonden brief
Zorg schiet ernstig te kort

’s Werelds grootste Ierse dansshow

’The Spirit of the
Dance’ in Velsen
Velsen - De wereldberoemde
Ierse hitshow ‘The Spirit of the
Dance’, dinsdag 23 september
(20.15 uur), is een adembenemend dansspektakel waarin razendknappe tapdansers krachtige Ierse dans mixen met vurige
tango, flamenco en salsa.
‘The Spirit of the Dance’, uitgevoerd door de Irish International Dance Company, is al meer
dan tien jaar een van de grootste theatersensaties ter wereld.
Meer dan dertig miljoen bezoekers vergaapten zich aan de
krachtige, energieke Ierse dans,
die smeuïg wordt gemengd met
vurige tango, flamenco en salsa.
De internationale pers schreef:
‘the world’s greatest Irish dance
show’, ‘explosive’ en ‘breathtaking’.
Het befaamde gezelschap mocht
niet voor niets vele prijzen in ontvangst nemen, waaronder maar
liefst negen Global Awards voor

o.a. ‘Best Choreography’ en ‘Best
International Production’.
Met absolute perfectie en militaire precisie krijgt het publiek
in de show ‘The Next Generation’
de meest sensuele ritmes van
de wereld voorgeschoteld door
dansers die met hun schoenen
het geluid van een op topsnelheid passerende stoomtrein evenaren. Een sublieme ode aan de
energieke Ierse danscultuur.
De mix van fantastische
(groeps)dans, dynamisch licht,
oogverblindende kostuums en
adembenemende choreografieën maakt dat het publiek niet
stil op de stoelen kan blijven zitten en zorgt ook in Velsen ongetwijfeld voor een ovationeel applaus.
De toegang bedraagt 37,75 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Woningbedrijf Velsen ontvangt
erkenning leerbedrijf
IJmuiden - De afdeling Aannemerij van Woningbedrijf Velsen
ontving donderdag 11 september, de ‘Erkenning leerbedrijf’
van Fundeon, kenniscentrum beroepsonderwijs bouw & infra.
De Aannemerij werkt er hard aan
jongeren een kans te geven een
vak te leren. Dat gebeurt door
stageplaatsen, jongeren van het
speciaal onderwijs te begeleiden en officiële leer-werkplaatsen aan te bieden. Deze laatste
groep komt binnen via de SSPB
(Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw).
Om voor een officiële erkenning
in aanmerking te komen, zijn vier
medewerkers van de Aannemerij
door Fundeon opgeleid tot leermeester.
Op die manier geeft de Aanne-

merij op een praktische manier
invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In aanvulling daarop maakt de
Aannemerij ook afspraken met
haar onderaannemers over het
aanbieden van stageplaatsen.
Daardoor is het mogelijk om op
grotere schaal jongeren een kans
te geven. De Aannemerij heeft
aan alle voorwaarden voldaan
om in aanmerking te komen voor
een officiële erkenning. Fundeon reikte deze erkenning vorige
week donderdag uit.
Woningbedrijf Velsen is de eerste woningcorporatie in deze regio met een samenwerking met
de SSPB en met Fundeon op het
gebied van BBL opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).

IJmuiden - Er moet me iets
van het hart. Ik zit namelijk vanaf oktober vorig jaar in het W.F.
Vissershuis. Ben 73 jaar en gehandicapt . Heb twee stoma’s
plus de rest.
Wat zijn de ministers toch goed
aan de gang.
Ik moet drie keer per dag geholpen worden met mijn stoma’s,
omdat ik het zelf niet meer kan.
Wat een zorg krijg je, verschrikkelijk, om depressief van te worden. Een week of negen geleden was ik een dagje met de
Zonnebloem mee. Was al nat
onderweg, kom op mijn kamer,
druk op het alarm om 18.00 uur.
hoe laat komen ze je helpen?
Om 22.30 uur.
Daar zit je dan op de bank met
onderleggers onder je op je
buik. Je kan geen kant op want
het spuit er zo uit en je hele kamer onder de plas. Helemaal over mijn toeren. De mensen hebben geen tijd meer voor
je er is geen personeel genoeg.
Wat voel je je hopeloos. Het is
toch schandalig dat een mens

zo oud moet worden. Wij hebben het allemaal opgebouwd en
nu ben je een nul. Je moet maar
zo gauw mogelijk dood gaan.
Dan zijn ze van je af. Het personeel kan het niet helpen, bezuinigen. Maar je mag wel weer
meer gaan betalen van je AOW.
Dan vinden ze het gek dat je
opstandig wordt. De heer Balkenende moet in mijn plaats zo
hier zitten.
Drie keer ziekenhuizen gehad, twee keer de dood gezien
in 1977 en 1978 en nu afhankelijk zijn. Het personeel loopt in
de nacht met z’n tweeën voor
135 mensen op drie afdelingen.
Het is toch vreselijk. Ze moeten
nog meer geld aan het buitenland geven en de ouderen kunnen stikken. Laten ze maar eens
aan hun eigen mensen denken.
Ik kijk alle dagen naar mijn aangepaste huisje, wat ik had met
hulp van de Thuiszorg.
Ik kan alle dagen huilen, wat
ben ik begonnen?
Naam bij redactie bekend

Zorgcentra:
hoe kan het beter?
Regio - Van 22 september tot 4
oktober organiseert het Meldpunt Consument en de Zorg een
meldactie Verpleeg- en verzorgingshuizen: hoe kan het beter?
Consument en de Zorg roept bewoners, familie én zorgverleners
op hun ervaringen te melden.
Er is veel discussie over de kwaliteit van zorg in deze instellingen. Als we de media moeten
geloven is het overal kommer en
kwel. Toch gaat er veel goed en
zijn er talloze voorbeelden van
inspirerende initiatieven en activiteiten.
Soms gaat het om initiatieven
waar meer bij komt kijken. Een
voorbeeld: in steeds meer verpleeghuizen kunnen bewoners
kiezen uit een grote verscheidenheid aan dagactiviteiten. Het
is niet alleen maar ‘met zijn allen bingo’. Ook bij warme maaltijden valt er meer te kiezen en
kunnen mensen bijvoorbeeld
gezellig eten in hun eigen ‘huisrestaurant ’.
Schrijnende voorbeelden zijn er
helaas ook. Patiënten die in de
weekenden aan hun lot worden overgelaten. Bejaarden die
pas tegen het middaguur uit bed
worden geholpen. Mensen die
uitgeschreven worden als ze langer dan zeven dagen afwezig zijn
en vervolgens weer op de wacht-

lijst moeten.
Steeds meer instellingen zijn de
laatste jaren gericht gaan werken aan ‘kwaliteit’. Er zijn voorbeelden van instellingen waar
indrukwekkende resultaten zijn
behaald. Wat echter opvalt is de
verscheidenheid. Terwijl instellingen per cliënt ongeveer dezelfde som geld krijgen, zijn er veel
verschillen in wat men voor cliënten bereikt en hoe goed men
inspeelt op persoonlijke wensen
en leefstijlen. Instellingen die
hierin minder bedreven zijn kunnen veel baat hebben bij praktijkvoorbeelden over hoe het anders kan.
Met uw hulp men in kaart brengen wat goed gaat en wat beter
kan. U kunt dit doen als u zelf in
een verpleeg- of verzorgingshuis
verblijft, maar ook als familielid
of bekende van een bewoner.
Uw ervaringen kunt u melden op
de website www.consumentendezorg.nl. U kunt ook bellen met
het Meldpunt Consument en de
Zorg: 030 - 2916777. Het Meldpunt is tijdens de actie bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot
17.00 uur.
Consument en de Zorg is een
initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
(NPCF)

GEEN KRANT ONTVANGEN?
BEL 0251-674433
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Op de foto call-agent Greet met Rowdy Top van Qall Contact Center
en Mirjam de Jong van Zebra Uitzendburo

Kom kijken bij de open dagen

Qall en Zebra
bundelen krachten
Regio – Op zoek naar een waardevolle manier om iets bij te verdienen of als opvulling van vrije
uren? Op woensdag 1 en donderdag 2 oktober organiseert
Zebra Uitzendburo BV samen
met Qall Contact Center twee
interessante open dagen, van
16.00 tot 20.00 uur. Op woensdag is dat bij Zebra Uitzendburo
BV in IJmuiden aan Kennemerlaan 46 en op donderdag bij Zebra Uitzendburo BV in Beverwijk
aan Jacob van Deventerstraat 11,
naast de Beverhof. Op beide dagen kunt u, met een lekker hapje en drankje, kennismaken met
mensen van Zebra Uitzendbu-

ro BV en Qall Contact Center en
meteen al uw vragen stellen.
Qall Contact Center is geen commercieel
telemarketingbedrijf,
want zij werkt alleen voor goede doelen als Amnesty International, het Aidsfonds, de Nederlandse Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds met als doel
donateurs te werven. Dat eist
natuurlijk een heel andere insteek en betrokkenheid en daarom is dit een perfecte bijverdienste voor mensen die zich betrokken voelen bij goede doelen, ongeacht de leeftijd. Dus zowel enthousiaste studenten als moe-

IJmondgemeenten
introduceren deelauto’s
IJmuiden - Op vrijdag 19 september worden op het gemeentehuis in Velsen om 10.00 uur
symbolisch de eerste drie parkeerplaatsen voor deelauto’s geopend. De heer Ockeloen, wethouder milieu van de gemeente Velsen geeft het startsein voor
de gehele IJmond. Het project
deelauto’s is een project van de
Week van de Vooruitgang.
De vier IJmond-gemeenten werken samen om in de Week van
de Vooruitgang, die georganiseerd wordt van 14 tot en met 21
september 2008, diverse activiteiten te organiseren.
In die week worden wandelen,
fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en anders
omgaan met mobiliteit gepromoot. Een activiteit die wij in deze week organiseren is het project ‘deelauto’s‘.
Na de speech van de wethouder van de gemeente Velsen zullen de drie organisaties die deelauto’s willen gaan exploiteren,
iets vertellen over de activiteiten die zij gaan ondernemen in

de IJmond. Dit zijn Connectcar,
Greenwheels en Wheels4all. Geïnteresseerde burgers worden
uitgenodigd vragen te stellen
aan deze organisaties.
In het kort komt gedeeld autogebruik erop neer dat je als klant
(bewoner of bedrijf) een abonnement neemt bij een commerciële aanbieder. Met dit abonnement kun je 7 dagen per week,
24 uur per dag een auto rijden
die op een vaste plek in de buurt
of bij het bedrijf staat geparkeerd.
Gemeenten willen het gebruik
van deelauto’s stimuleren omdat zo minder auto’s op de weg
rijden. Alle vier de IJmond-gemeenten kunnen namelijk wijken
aanwijzen waar concrete parkeerproblemen zijn. De gemeenten willen in gebieden met parkeerproblemen daarom deelauto’s stimuleren. Daarnaast dragen deelauto’s bij aan een bewust autogebruik.
Deelauto’s zijn vooral (financieel) aantrekkelijk als een persoon zo af en toe een auto no-

ders of gepensioneerden zijn
heel welkom bij Qall Contact
Center. Het prettige is dat je zelf
kunt bepalen hoeveel uur je per
week wilt werken en op welke
tijden. Werken gebeurt namelijk
in diensten van twee uur, tussen
negen en negen op werkdagen.
Werkervaring is niet belangrijk,
wel de motivatie en een prettige telefoonstem. Persoonlijke
inbreng bij een gesprek, goed
kunnen luisteren en reageren op
wat wordt geantwoord worden
bij Qall Contact Center zeer gewaardeerd.
De organisaties zijn zelf nauw
betrokken bij Qall Contact Center en leveren veel achtergrondinformatie, zodat de bellers welbeslagen ten ijs komen. Ook zijn
er regelmatig leuke attenties en
feestjes bij Qall Contact Center,
want in een goede sfeer werkt
het prettig.
Qall Contact Center werkt samen
met Zebra Uitzendburo BV omdat zij waardering hebben voor
de manier waarop zij met hun
werknemers omgaan. ,,Je moet
elkaar kunnen vertrouwen,’’ aldus Rowdy Top van Qall Contact
Center. ,,En met Zebra Uitzendburo BV hebben wij de perfecte partner gevonden die voor ons
op zoek gaat naar nieuwe medewerkers.’’ Wie op zoek is naar
prettig en waardevol werk met
leuke collega’s en op uren die
je zelf kunt bepalen is van harte
welkom op de open dagen. Wilt u
niet wachten, neem dan nu vast
contact op met Mirjam de JongSwart van Zebra Uitzendburo BV
via 0255-513612. Qall Contact
Center is gevestigd aan Zeilmakerstraat 40 in Velserbroek, goed
bereikbaar met openbaar vervoer en met voldoende gratis
parkeergelegenheid.
dig heeft en minder dan 10.000
km per jaar er mee rijdt. Daarnaast heeft deze persoon geen
zorg meer voor het onderhoud,
administratie en aanschafkosten.
In de praktijk zie je vooral deelauto’s verschijnen ter vervanging
van een tweede auto in een gezin. Voor meer informatie of vragen over deelauto’s verwijzen
wij naar de website van de Milieudienst-IJmond, www.milieudienst-ijmond.nl of www.weekvandevooruitgang.nl.

Vernielers
aangehouden 2

IJmuiden - Politieagenten kregen omstreeks 20.25 uur een
melding dat twee jongens een
autospiegel hadden vernield op
de Groeneweg. Op basis van het
signalement kon de politie het
duo, twee 18-jarige IJmuidenaren, even later aanhouden. Zij
bekenden de vernieling. Eén van
de jongens bleek dusdanig onder invloed van alcohol, dat hij
niet meer aanspreekbaar was.
Hij is ingesloten ter ontnuchtering.
Tegen beide jongens is procesverbaal opgemaakt.

Rabobank Velsen en Omstreken

Seminars juridische
en fiscale zaken
Velsen - Op maandagavond 22
en 29 september organiseert Rabobank Velsen en Omstreken
een tweetal seminars juridische
en fiscale zaken. Het seminar is
bedoeld om particuliere relaties
van de Rabobank te informeren
over actuele financiële ontwikkelingen.
Deskundige sprekers zullen onderwerpen als volmachten, samenlevingscontracten, erfrecht
en testamenten bespreken. De
avond wordt afgesloten met een
hapje en een drankje.
Rabobank adviseurs zijn ter plekke om persoonlijke vragen te be-

antwoorden.
De seminars worden gehouden in respectievelijk Villa Westend te Velserbroek (22 september) en Thalia Theater in IJmuiden (29 september). Het officiële programma start om 19.30 uur
en eindigt rond 21.30 uur.
Bent u klant van Rabobank Velsen en Omstreken en bent u
graag aanwezig? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan nog tot 12.00 uur op
de dag van het seminar. Stuur
een e-mail naar communicatie@
velsen.rabobank.nl of bel 0235313715.

Alles kan bij Appies Allround Service

Van huisontruiming
tot nieuwe badkamer
Velsen - Ab Duijneveld is de
drukke man achter Appies Allround Service. Jarenlang was
hij vrachtwagenchauffeur, tot hij
zich realiseerde dat het ‘leven
op de weg’ niet leuk meer was.
Daarom maakte hij van zijn hobby zijn beroep: als verzamelaar
en vaste bezoeker van beurzen
en rommelmarkten is hij steevast
op zoek naar leuke handel. En
de wereld is een stuk kleiner geworden met internet waar volop
interessante spulletjes worden
aangeboden en verkocht.
Omdat Ab niet alleen kan leven van deze handel, doet hij
ook complete huis- en bedrijfsontruimingen. Tegen een vooraf
afgesproken bedrag wordt het
huis na een verhuizing of overlijden compleet opgeruimd, waarbij Ab alle overbodige spullen
meeneemt, dus ook de meubeltjes die men bij de kringloopwinkels niet meer wil hebben. Voor
hij vertrekt gaat hij met de stofzuiger of bezem door het huis,
zodat het echt schoon kan worden opgeleverd.
,,Ik heb een contract bij Rein-

Unie, zodat ik alles kan dumpen
wat overblijft. Maar natuurlijk
zoek ik eerst goed uit wat mogelijk een nieuwe bestemming kan
krijgen en wat nog kan worden
verkocht. Ook knap ik meubeltjes wel eens op als dat nodig is.’’
Ab wijst naar een bidstoeltje dat
weer iets waard is, nadat hij het
vakkundig heeft opgeknapt.
Ab laat daarmee zijn klusvaardigheid zien. Tussen de ontruimingen en beurzen door pakt hij
ook allerhande klussen aan, van
het opknappen van een tuin tot
een complete badkamerrenovatie. Ook aannemers en bouwbedrijven maken regelmatig gebruik van zijn diensten.
Ab is ook een heel eerlijk mens,
laatst vond hij tussen een partij boeken nog foto’s en brieven
van een overledene, die hij meteen terugbezorgde bij de nabestaanden die daar erg blij mee
waren.
Appies Allround Service is een
gat in de markt waar het huisontruimingen betreft. U kunt
Ab Duijneveld bereiken via 0617159249 of appies@live.nl
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Werkgroep Grote Buitendijk/
Hofgeest bijna klaar

Foto: Ron Megens.

Topdans in nationale Dansweek

Sensationele Riverdance uit
Georgië in Stadschouwburg
tuur in een show die zijn gelijke
niet kent. ‘Georgian Myths and
Dances’ brengt in één dansvoorstelling alle legendes uit Georgië,
voorzien van zang, dans, acrobatiek en kleurrijke kostuums, samen.
‘Georgian Myths and Dances’
is een van de indrukwekkende
dansvoorstellingen die de Stadsschouwburg Velsen in ‘het Seizoen van de Dans’ aan het publiek presenteert. In de IJmuidense schouwburg trekt dit seizoen een parade van prachtige
dansvoorstellingen voorbij. Gerenommeerde en aanstormende talenten tonen in een bonte
afwisseling de verschillende visies op dans. Dynamisch, humoristisch en ritmisch. Laat je betoveren door de kunstige bewegingen van de dansers en voel
de energie die van het podium
spat.
Prijs: 38,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2 euro korting.
Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

!

Velsen - In de Dansweek doet
de internationale hitshow ‘Georgian Myths and Dances’ de
Stadsschouwburg Velsen aan.
Vrijdag 3 oktober (20.15 uur) zetten meer dan vijftig artiesten een
groots dansspektakel neer vol
spectaculaire sabelgevechten,
hemelreikende sprongen en duizelingwekkende stunts.
Ondanks de voortdurende spanningen in thuisland Georgië,
strijkt een van de meest succesvolle internationale theatershows
twee weken neer in Nederland.
Rechtstreeks uit de Kaukasus:
de dansshow ‘Georgian Myths
and Dances’. Meer dan vijftig artiesten - stoere dansers, gracieuze ballerina’s, getalenteerde kinderen en fameuze musici – zetten een groots spektakel neer
dat zich het best laat omschrijven als de Georgische versie van
Riverdance.
Met
adembenemende groepsdansen, krachtige
(sabel)gevechten, duizelingwekkende stunts, hemelreikende
sprongen en opzwepende muziek tonen de Georgiërs hun cul-

e
i
t
sac

r
e
z
Le

Vrijdag
3 oktober
20.15 uur

Georgian Myths and Dances
lezers van De Jutter/De Hofgeest krijgen

%5,- kortinG

Informatie/reserveren 0255-515789.
Korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten.

Velserbroek - Afgelopen week
vond de laatste werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest plaats.
De werkgroep heeft vijf schetsmodellen gemaakt voor het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest.
De modellen variëren van niets
doen tot bebouwing van delen van het gebied. De modellen worden na afronding van
het slotdocument van de werkgroep aangeboden aan het college van B&W. De komende twee
maanden wordt er gewerkt aan
een integrale weging van de verschillende modellen. De weging
vindt plaats op basis van allerlei beleid, bijvoorbeeld op het
gebied van Verkeer, Woonruimte, Archeologie etc. Verder wordt
gekeken naar de kaders van het
streekplan en de structuurvisie,
algemeen gemeentelijk beleid
en de bevindingen van/de notitie van de werkgroep. Naar verwachting maakt het college rond
half november bekend met welk
advies de modellen aan de gemeenteraad worden gestuurd.
Gelijktijdig worden ook leden

van de werkgroep op de hoogte gesteld van het advies van het
college aan de raad en komen
de modellen beschikbaar. De
gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit, naar verwachting
begin 2009.
De opdracht aan de werkgroep
was om verschillende modellen te ontwikkelen. Bij de modellen gaat het om vlekkenplannen,
waarin de functies (groen, wonen, werken, verkeer) een globale plaats in het gebied krijgen.
Er is vooral gestreefd om alle informatie boven tafel te krijgen en
dat voor- en nadelen per model
helder op een rij staan. Gezien
de uiteenlopende belangen in
het gebied is niet gestreefd naar
consensus over de toekomstmodellen. De modellen zijn op hetzelfde informatieniveau gebracht
door ze te laten schetsen als
vlekkenplan door een extern stedenbouwkundige/landschapsarchitect en financieel op hoofdlijnen te laten toetsen. Daarna
zijn ze becommentarieerd door
de werkgroepleden, met als doel

Vroegschoolse peuters
nog vroeger wijs
Velsen – Het college van Velsen heeft besloten de voorschoolse educatie te intensiveren. Het gaat om peuters met
een (taal)achterstand. Op negen
peuterspeelzalen in Velsen wordt
de taalontwikkeling van peuters
met hulp van landelijk erkende
taalprogramma’s extra gestimuleerd. De jeugdgezondheidszorg
bepaalt welke peuters dit nodig
hebben.
Vorig schooljaar maakten 105
geselecteerde peuters vanaf 2
jaar en 9 maanden gebruik van
de mogelijkheid om een extra
dagdeel gratis educatie te volgen.
De ouders betalen zelf de eer-

ste twee dagdelen per week.
Het derde dagdeel werd betaald door de gemeente en gesubsidieerd door het rijk. Dankzij een toename van de subsidie
kan deze educatie worden geïntensiveerd.
Ingaande
het
schooljaar
2008/2009 is de toelatingsleeftijd
van peuters in de voorschoolse
educatie daarom verlaagd naar 2
jaar en drie maanden, zodat deze kinderen nog eerder in hun
taalontwikkeling kunnen worden
gestimuleerd. Bovendien kunnen
de geselecteerde peuters nog
een dagdeel extra gratis naar de
peuterspeelzaal, zij gaan dus vier
dagdelen per week.

Wereld Alzheimer Dag
Velsen - Op 21 september is het
Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer Nederland en haar zusterorganisaties vragen dan over de
hele wereld aandacht voor dementie.
Door verschillende activiteiten
wil Alzheimer Nederland meer
mensen bewust maken van de
gevolgen van dementie voor patiënten en hun omgeving.
Iedere 7 seconden krijgt iemand
dementie. Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. Wie dementie heeft, verliest zijn grip op de
werkelijkheid. Onveiligheid is het
sleutelwoord.
Dat begint meteen bij het opstaan. Wakker worden en niet

weten hoe de dag aan te pakken. Genezen kan nog niet, leren leven met dementie kan wel.
Belangrijk is dan wel een vroege
diagnose en het inschakelen van
begeleiding en hulp.
In IJmuiden zal op 19 september
het ‘Geheugensteuntje van Midden-Kennemerland’, een gids voor familieleden
en anderen die betrokken zijn bij
de zorg voor iemand met
geheugen problemen en dementie, uitgereikt worden. Deze ‘papieren sociale kaart’ zal worden
aan geboden aan de wethouder
M. Bokking van het WMO loket.
Dit zal plaatsvinden in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein om 10.00 uur.

om een compleet overzicht te
hebben van de argumenten om
(onderdelen van) modellen wel
of niet uit te voeren.
Achtergrond
Op 22 mei 2008 zijn de ‘Uitgangspunten Grote Buitendijk/
Hofgeest’ vastgesteld in de gemeenteraad. Dit boekje vormt
een aanvulling op de kaders
die in de Structuurvisie en het
Streekplan zijn omschreven. Bij
de vaststelling is afgesproken
dat samen met belanghebbenden wordt gewerkt aan modellen
voor de toekomst van het gebied.
Het gaat om een open verkenning van de verschillende mogelijkheden. Daarop is de werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest
ingesteld. De werkgroep is vanaf 29 mei viermaal bij elkaar gekomen en bestaat uit: vertegenwoordigers van: LTC Hofgeest,
Rugby Club The Smugglers, Actiegroep Velserbroek Oost, VSV,
Scholz, Initiatief Rozenstein, Recreatieschap Spaarnwoude, Milieudienst IJmond, Wijkplatform
Velserbroek, de gemeente Velsen. Ook een bewoner, een eigenaar en een gebruiker van
de grond aan de Hofgeesterweg
waren in de werkgroep vertegenwoordigd.
Dit schooljaar verwacht men 130
peuters deze extra educatie te
kunnen geven. Vanwege de toegenomen extra zorg voor deze
kinderen, zal in groepen waar
meer dan 50 procent van deze
peuters deelneemt, de groepsgrootte worden verlaagd van 14
naar 12 peuters per klasje. (Karin Dekkers)

Orionweg
op de schop

IJmuiden - De plannen voor het
aanpassen en renoveren van de
Orionweg hebben de inspraak
doorlopen en zijn nu definitief.
In 2009 zal worden gestart met
het werk. Tegelijkertijd met de
veranderingen aan het wegdek
zal een bergezinkbassin worden
aangelegd. De vlotte goedkeuring van de plannen kwam ook
door de samenwerking met bewoners en de school bij de Orionweg. Er wordt een bedrag van
827.000 euro begroot voor het
werk aan de Orionweg.

Trouwen in
buitenlucht

Velsen - Wie wil trouwen in de
buitenlucht kan in Velsen nu ook
officieel terecht op Landgoed
Waterland of Landgoed Duin en
Kruidberg.
De gemeente Velsen heeft nu
officieel toestemming gegeven
om huwelijkssluitingen rondom een afstand van 75 tot 100
meter rond een prieel op beide
landgoederen toe te staan. Trouwen in alleen het prieel van Waterland kreeg al eerder het ‘jawoord’ van de gemeente.
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Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 20 september

roda’46-odin’59 (1a)
monnickendam-Kennemerland (2a)
DZS-IJmuiden (3a)
Jong Hercules (3a)-opperdoes
eDo (3b)-amvJ
vvH/velserbroek (4D)-KDo
velsen (4D)-Hoofddorp

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

zondag 21 september

aDo’20 (hoofdklasse)-vuC
NvC-De Kennemers (1a)
Stormvogels-vSv (2a)
eDo (2a)-vitesse’22
Dem (2a)-De Foresters
WSv’30-velsen (3b)
DSS-onze Gezellen (3b)
Sp. Krommenie-FC velsenoord (4C)
Concordia-Schoten (4D)
SvIJ (4D)-alliance’22
Ilpendam-Wijk aan Zee (5C)
beverwijk (5C)-Graftdijk
overbos-Waterloo (5D)
terrasvogels (5D)-vogelenzang

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

Sponsor voor VSV MC2

IJmuiden - De VSV MC2 is een gezellige groep meiden, die het
voetballend voor de wind gaat, zij proberen er altijd een sportieve
wedstrijd van te maken. Kloosterboer international Forwarding BV
(KIF) in IJmuiden heeft besloten om de meiden te voorzien van nieuwe sporttassen, zodat de meiden nog beter voor de dag kunnen komen.

Gratis badmintonracket
Velserbroek – Wie lid wordt
van Badminton Club Velserbroek
krijgt een gratis racket. Lekker
bezig zijn met gezellig en sportief badminton spelen in Het Polderhuis.
Badminton is een sport voor jong
en oud, iedereen kan het leren.
Omdat er twee tegen twee gespeeld wordt, is het een sport
die zeer geschikt is voor stelle

om samen te sporten. Kom vrijblijvend twee avonden of middagen kennis maken zonder enige
verplichting. De senioren spelen
op woensdagavond van 19.00 tot
22.00 uur. Voor recreatieve spelers wordt op deze avond gratis
training aangeboden. De jeugd
speelt op zaterdag van 12.00 tot
14.00 uur. Voor meer informatie:
www.bcvelserbroek.nl.

SDV-leerlingen in hun nieuwe sportkleding

Voor en door leerlingen

Brugklasdag Vellesan
College groot succes
IJmuiden - Donderdag 11 september vertrokken de brugklasleerlingen van het Vellesan College in kleine groepjes op de
fiets naar de Kennemerduinen in
Bloemendaal.
Alle groepjes werden begeleid
door derde klas leerlingen, die

hebben gekozen voor de sector
Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). Door het lekkere
weer was de fietstocht van bijna
10 kilometer te overzien. Dwars
door de duinen, oog in oog met
de Schotse Hooglanders, de
tocht erheen was al een belevenis op zich. Aangekomen bij

Jeugddag LTC Brederode
vormt mooie afsluiting seizoen
Santpoort-Noord - Op Zaterdag 13 September vond de
Jeugddag plaats bij tennisvereniging LTC Brederode.
Hoewel het zomertennisseizoen
nog niet teneinde is, vormt dit
evenement de afsluiting van het
seizoen. Net als voorgaande jaren waren de weergoden de organisatie weer gunstig gezind.
Ondanks concurrentie van de
Pierloop kwamen er toch bijna
70 jeugdleden op dit festijn af.
De kids werden beziggehouden
met drie activiteiten: een tennisen atletiekblok als sportonderdelen en het maken van een toneelstuk als creatief blok. Vooral het creatieve blok vergde veel
energie van de organisatie om
met de prachtig uitgedoste kids
het tennistoneelstuk te laten uitvoeren. Tussendoor stond er limonade en eetwaren klaar om
even bij te tanken.
Met hulp van enkele ouders en
oudere jeugdleden was er voldoende mankracht om de onderdelen in goede banen te leiden.
De moegestreden kids kregen
aan het eind van de middag nog
een heerlijke barbecue voorge-

schoteld. Inmiddels waren de
oudere jeugdleden ook aangeschoven bij de barbecue.
Zij gingen ’s avonds sparren met
de seniorenselectie van de vereniging.
De jeugd had met de barbecue
zoveel energie opgedaan dat zij
de senioren nog flink lieten zweten tijdens de diverse oefeningen.
De jeugdcommissie van LTC
Brederode wil hierbij iedereen

de plaats van bestemming was
er voor de leerlingen een spelprogramma. Dit was in de klas
al uitvoerig voorbereid met de
mentor. Samen een programma
maken, leren samenwerken, alles kwam aan bod. De SDV-leerlingen hielpen ook mee om het
sport en spelprogramma goed
te laten verlopen, waar mogelijk
begeleidden zij ook groepjes.
Tussen de middag werd er geluncht op locatie, voor de Mavo,
Havo en VWO brugklassen bij
Het Wed, voor de Vmbo klassen
bij de Oosterplas. De lunch was
op school bereid, ook weer door
andere leerlingen.
’s Middags stond er voor beide
locaties een touwtrekprogramma op het schema. Hierna gingen de leerlingen weer in kleine groepjes terug. Op het plein
kreeg iedereen nog wat te drinken en een zakje chips. Alle
brugklassers kregen als afsluiting ook nog een cadeautje mee
naar huis.
Mede door de inzet van de SDVleerlingen kan het Vellesan College deze unieke brugklasdag
in stand houden. Er waren toch
zo’n 25 SDV-ers nodig om de
groepjes van tien leerlingen te
begeleiden tijdens de fietstocht
door de duinen en tijdens het
spelprogramma. De brugklasleerlingen hebben een fantastische dag beleefd in de duinen
en elkaar en de docenten eens
op een andere manier leren kennen. De SDV-ers hebben weer
wat ervaring opgedaan in het
begeleiden van groepjes leerlingen. Mede door het schitterende weer kunnen alle deelnemers
terugzien op een geslaagde dag.
hartelijk bedanken die bijgedragen heeft aan deze geslaagde
seizoensafsluiting: Kantinecommissie voor de organisatie van
de barbecue, TOV en de seniorenselectie voor de organisatie
van de tennisclinic, atletiekvereniging Suomi voor het beschikbaar stellen van hun complex en
alle niet nader genoemde vrijwilligers en sponsoren.
De Jeugdcommissie heeft dit
seizoen weer met veel plezier diverse jeugdevenementen georganiseerd en wil de jeugd dan
ook bedanken voor zijn/haar enthousiaste deelname!
Sportieve groeten en hopelijk tot
volgend seizoen,
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Gemeenteraad akkoord
met HOV tracé

Fotograaf: Reinder Weidijk

Overeenkomst Westtribune Telstar getekend
Loco-burgemeester AnneMieke Korf heeft op vrijdag 12 september samen met Joop Leliveld,
directeur van Memid Investments BV, de erfpachtovereenkomst getekend voor de uitgifte van
de ondergrond voor de bouw van een nieuwe Westtribune op het sportpark Schoonenberg.
Rauke Henstra en Pieter de Waard (beiden van Telstar/Stormvogels) kijken toe.

Werkgroep Grote Buitendijk/
Hofgeest bijna klaar
Afgelopen week vond de laatste
werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest
plaats. De werkgroep heeft vijf
schetsmodellen gemaakt voor het
gebied Grote Buitendijk/Hofgeest.
De modellen variëren van niets
doen tot bebouwing van delen van
het gebied. De modellen worden na
afronding van het slotdocument van
de werkgroep aangeboden aan het
college van B&W. De komende twee
maanden wordt er gewerkt aan een
integrale weging van de verschillende
modellen. De weging vindt plaats op
basis van allerlei beleid, bijvoorbeeld
op het gebied van Verkeer,
Woonruimte, Archeologie etc. Verder
wordt gekeken naar de kaders van
het streekplan en de structuurvisie,
algemeen gemeentelijk beleid en
de bevindingen van/de notitie van
de werkgroep. Naar verwachting
maakt het college rond half november
bekend met welk advies de modellen
aan de gemeenteraad worden
gestuurd. Gelijktijdig worden ook
leden van de werkgroep op de hoogte
gesteld van het advies van het college
aan de raad en komen de modellen
beschikbaar. De gemeenteraad
neemt uiteindelijk het besluit, naar
verwachting begin 2009.
De opdracht aan de werkgroep
was om verschillende modellen te
ontwikkelen. Bij de modellen gaat
het om vlekkenplannen, waarin de
functies (groen, wonen, werken,
verkeer) een globale plaats in
het gebied krijgen. Er is vooral
gestreefd om alle informatie boven
tafel te krijgen en dat voor- en
nadelen per model helder op een
rij staan. Gezien de uiteenlopende

belangen in het gebied is niet
gestreefd naar consensus over de
toekomstmodellen. De modellen
zijn op hetzelfde informatieniveau
gebracht door ze te laten
schetsen als vlekkenplan door
een extern stedenbouwkundige/
landschapsarchitect en ﬁnancieel op
hoofdlijnen te laten toetsen. Daarna
zijn ze becommentarieerd door de
werkgroepleden, met als doel om een
compleet overzicht te hebben van
de argumenten om (onderdelen van)
modellen wel of niet uit te voeren.
Achtergrond
Op 22 mei 2008 zijn de
‘Uitgangspunten Grote Buitendijk/
Hofgeest’ vastgesteld in de
gemeenteraad. Dit boekje vormt
een aanvulling op de kaders die in
de Structuurvisie en het Streekplan
zijn omschreven. Bij de vaststelling
is afgesproken dat samen met
belanghebbenden wordt gewerkt
aan modellen voor de toekomst van
het gebied. Het gaat om een open
verkenning van de verschillende
mogelijkheden. Daarop is de
werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest
ingesteld. De werkgroep is vanaf 29
mei jl. viermaal bij elkaar gekomen
en bestaat uit: vertegenwoordigers
van: LTC Hofgeest, Rugby Club
The Smugglers, Actiegroep
Velserbroek Oost, VSV, Scholz,
Initiatief Rozenstein, Recreatieschap
Spaarnwoude, Milieudienst IJmond,
Wijkplatform Velserbroek, de
gemeente Velsen. Ook een bewoner,
een eigenaar en een gebruiker van de
grond aan de Hofgeesterweg waren
in de werkgroep vertegenwoordigd.

Het college van B&W is verheugd
dat de gemeenteraad van Velsen
op donderdag 11 september 2008
heeft ingestemd met de tracékeuze
van het college van B&W voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) tussen IJmuiden en Haarlem.
Het college had al op 2 juni 2008
haar keuze bepaald voor het tracé
waarbij de snelle bus onder andere
gebruik zal maken van een vrijliggende busbaan op de plek van de
oude spoorlijn aan de westzijde van
Driehuis (variant 2). De keuze voor
dit tracé biedt een grote garantie op
snelheid, betrouwbaarheid, comfort
en imago van de HOV-buslijn.
Het college had al een aantal
randvoorwaarden verbonden aan
haar keuze zoals de toezegging
dat de provincie Noord-Holland een
onderliggend busnet garandeert met
minimaal dezelfde uitgangspunten als
nu het geval is en dat de provincie
samen met de gemeente Velsen de
capaciteitsvergroting van de primaire
route langs het Noordzeekanaal gaat
onderzoeken en uitwerken.
De gemeenteraad heeft via een
amendement een aantal aanvullende
voorwaarden gesteld. Zo wil zij dat
door bovenstaande maatregelen de
verkeersdruk in de kernen Santpoort
en Driehuis wordt beperkt en de
toegankelijkheid van IJmuiden sterk

verbetert. Ook wil de raad dat de nu
gekozen route de mogelijkheid van
vertramming of de aanleg van lightrail
mogelijk maakt en dat het tracé
geschikt is als ontsluitingsroute in
geval van calamiteiten en stremmingen
van de primaire route. Ten slotte is in
het amendement opgenomen dat de
provincie Noord-Holland de aanleg en
exploitatie vrijwel volledig voor haar
rekening neemt. De keuze van de
gemeenteraad heeft tot gevolg dat de
Provincie Noord-Holland eerder bereid
is te investeren in HOV dan bij de
alternatieve keuzes die voorlagen. De
nu gekozen variant 2 past het beste
in het perspectief dat de provincie
met HOV wil bereiken. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland heeft
woensdag 10 september 2008, haar
Tweede Investeringsimpuls NoordHolland gepresenteerd waarbij een
investering van de HOV-verbinding
tussen IJmuiden en Haarlem reeds is
opgenomen. Voor deze verbinding is
60 miljoen euro gereserveerd. Begin
november zullen Provinciale Staten
de afweging maken, mede op basis
van het raadsbesluit dat nu in Velsen
genomen is, of de ﬁnanciële middelen
daarvoor worden aangewend.
Door dit besluit is het voor alle
partijen helder welke richting Velsen
de komende jaren kiest om de
bereikbaarheid en leefbaarheid voor
Velsen te verbeteren.

Stadhuis dinsdagmiddag
23 september gesloten
Op dinsdag 23 september is het stadhuis
vanaf 13.00 uur gesloten. Medewerkers
van de gemeente krijgen deze middag
de gelegenheid om hun kennis over de
gemeente te verbreden. Bij het uitvoeren
van overheidstaken werkt de gemeente
vaak samen met organisaties als de
Milieudienst IJmond, Rijkswaterstaat of

de politie Kennemerland. Maar ook is de
gemeente verbonden aan bijvoorbeeld
het Kerbert dierentehuis, diverse
opleidingscentra en het Kunstencentrum
Velsen. Op deze middag zullen
medewerkers van de gemeente 1 of meer
organisaties bezoeken om zo meer inzicht
te krijgen in hoe deze partners werken.
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Herinrichting gedeelte
Planetenweg
Maandag 29 september 2008 start
aannemersbedrijf Dura Vermeer
b.v. in opdracht van de gemeente
Velsen met de herinrichting van
de Planetenweg. Het betreft het
gedeelte tussen de Planetenweg/
Radarstraat en de rotonde
Planetenweg/Lange Nieuwstraat.
De werkzaamheden duren
drie weken, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Om deze werkzaamheden uit te
kunnen voeren wordt het betreffende
gedeelte van de Planetenweg tijdens
de werkzaamheden afgesloten voor
al het verkeer. Het doorgaande
verkeer vanaf de Planetenweg richting
IJmuiden centrum wordt omgeleid
via de Planetenweg, dan rechtsaf
de Saturnusstraat in, linksaf Grote
Beerstraat en linksaf Heerenduinweg.
Het doorgaande verkeer richting
Zeewijk wordt omgeleid via Plein
1945, over de Zeeweg, rechtsaf de
Heerenduinweg in, rechtsaf Grote
Beerstraat en dan rechtsaf de
Saturnusstraat in. De lijndiensten
van Connexxion worden omgeleid

via de rotonde Lange Nieuwstraat,
rechtsaf het Gijzenveltplantsoen op,
rechtsaf via de bouwweg, linksaf door
de Mercuriusstraat en rechtsaf de
Saturnusstraat in en visa versa.
Om er voor te zorgen dat de
lijndiensten van Connexxion
voldoende ruimte krijgen voor het
rijden op deze route worden er
tijdelijke parkeerverboden ingesteld.
• Gijzenveltplantsoen aan beide
zijde van de rijbaan van het
Gijzenveltplantsoen ter hoogte van
huisnummer 47 tot de rotonde.
•	Mercuriusstraat vanaf de bouwweg
tot de Radarstraat aan beide zijden
van de weg.
•	Mercuriusstraat vanaf de
Radarstraat tot de Saturnusstraat
aan de oostzijde van de weg.
Veiligheid
De ouders van de leerlingen van de
basisschool Het Kompas worden
verzocht hun kinderen zoveel mogelijk
met de fiets naar school te laten
komen en eventueel hun kinderen
te begeleiden. Dit in verband met de
veiligheid.

Herinrichting Orionweg
Een stukje geschiedenis
Het wegdek en de riolering van de
Orionweg zijn slecht en moeten
vervangen worden. Dit geeft de
mogelijkheid de inrichting van de
Orionweg aan te passen, rekening
houdend met de laatste eisen, normen
en richtlijnen. Met het vervangen van
het asfalt en de riolering wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt een
bergbezinkbassin te bouwen. Hierdoor
vallen de kosten voor het bassin lager
uit. Dit bassin moet er voor zorgen
dat rioolwater bij grote buien wordt
opgeslagen en minder snel wordt
geloosd op open water.
In de huidige situatie wordt de rijbaan
gebruikt voor parkeren en verkeer. De
rijbaan wordt nu voorzien van rode
fietsstroken aan weerszijden van de

weg. Het parkeren gebeurt voortaan
in parkeerhavens. Nabij basisschool
“De Klipper” worden aanvullende
maatregelen getroffen voor de veiligheid
van de kinderen.
Huidige stand van zaken
Het ontwerp, verwoord in het
inspraakdocument, heeft ter inzage
gelegen. Het ontwerp is naar aanleiding
van de reacties niet gewijzigd, op enkele
kleine aanpassingen na. Hierna is een
inspraakrapportage gemaakt. Deze
inspraakrapportage is in te zien op de
gemeentelijke website www.velsen.nl.
Begin 2009 wordt gestart met de
rioleringswerkzaamheden. Bewoners van
de Orionweg worden voorafgaand aan
de werkzaamheden nader geïnformeerd.
Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.
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rivm onderzoekt
gezondheidssituatie
in IJmond
Naar aanleiding van de uitzending van
Zembla in mei 2008 over de invloed
van de aanwezigheid van Corus op
de gezondheid van de bewoners in de
IJmond zijn kamervragen gesteld door
leden van de Tweede Kamer. Het gevolg
was dat minister Cramer van VROM een
nader onderzoek naar de gezondheid
heeft gelast. In opdracht van de
minister onderzoekt het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) of de stoffen die staalbedrijf
Corus uitstoot de gezondheid van
de bewoners van de IJmond kunnen
schaden.
Inmiddels is het RIVM goed op gang
met het onderzoek. De onderzoekers
gaan na welke stoffen Corus uitstoot en
hoeveel van bepaalde gevaarlijke stoffen
in lucht, water en bodem in de omgeving
van Corus voorkomen. Verder bekijken
ze de gezondheid van de mensen die
in de omgeving van Corus wonen. Ze
onderzoeken of er een verband is te
vinden of dat er juist géén verband is.
Het RIVM gebruikt voor het onderzoek:
• gegevens over ziekte in de regio
• bestaande metingen van
milieuverontreiniging
• berekeningen van de
milieuverontreiniging die door de
uitstoot van Corus in de omgeving in
lucht, water en bodem ontstaat.
Ziektegegevens
Met gegevens van huisartsen in het
gebied wordt nagegaan of mensen rond
Corus vaker astma en COPD (chronische
bronchitis en longemfyseem) hebben dan
in de rest van Nederland. Met gegevens
van de GGD Kennemerland en het
Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)
wordt nagegaan of in de regio meer kanker
voorkomt. De gegevens over waar mensen
met kanker wonen, worden gecombineerd
met gegevens over de verspreiding van
onder meer zware metalen, fijn stof,
pak’s, dioxines, benzeen, NO2 en SO2
in het gebied. Zo wil het RIVM ontdekken
of er mogelijk een verband is tussen die
stoffen en het aantal mensen met astma
of kanker.
Milieuverontreiniging
Het RIVM gaat na wat er bekend is over
de uitstoot door Corus in de afgelopen
20 jaar van stoffen die ziektes kunnen
veroorzaken. Het RIVM bekijkt ook de
berekeningen die in het verleden van de
verspreiding van die stoffen zijn gemaakt.
Eventueel worden met nieuwe gegevens of
voor nieuwe stoffen nieuwe berekeningen
gemaakt. Met de uitkomsten kijken de
onderzoekers of rondom Corus stoffen
in te hoge (ongezonde) concentraties
aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest.

Ook wordt duidelijk of sommige stoffen
vaker gemeten moeten worden of dat
andere stoffen gemeten moeten worden.
Klankbordgroep
Voor het onderzoek is een klankbordgroep
opgericht die kan reageren op de opzet
en de uitkomsten van het onderzoek. In
die groep zitten de Milieudienst IJmond,
de gemeente Beverwijk (ook namens de
andere gemeenten), de dorpsraad van
Wijk aan Zee, de provincie, de GGD, de
huisartsen en Corus.
Wanneer klaar
Minister Cramer heeft begin juni 2008
opdracht gegeven voor het onderzoek.
Het onderzoek bij huisartsen naar astma
en COPD kan pas eind dit jaar klaar zijn.
Als alle gegevens er zijn, vraagt het RIVM
een groep experts uit het hele land om het
resultaat te bekijken. Die experts moeten
zeggen of ze verder onderzoek naar de
gezondheid van de omwonenden van
Corus nodig en zinnig vinden of niet. Hun
advies wordt begin volgend jaar verwacht.
Minister Cramer zal dan de uitkomsten
naar de Tweede Kamer sturen en zeggen
wat zij vindt dat met de resultaten moet
gebeuren. Het RIVM en het ministerie
van VROM bekijken rond half oktober
of een tussentijdse rapportage aan de
Tweede Kamer mogelijk is. Dat hangt af
van de voortgang van het onderzoek op
dat moment. Gemeente Velsen houdt u
middels de infopagina op de hoogte. Voor
specifieke vragen kunt u contact opnemen
met VROM publieksvoorlichting,
vrominfo@postbus51.nl tel. 0800-8051.
Aanpassing
revisievergunning Corus
Voor haar productieproces heeft
Corus een milieuvergunning nodig.
Tot 2007 golden er verschillende
milieuvergunningen voor de afzonderlijke
onderdelen van het productieproces. Met
ingang van 2007 zijn al die vergunningen
op basis van de wet Milieubeheer
bij elkaar gebracht in één nieuwe
revisievergunning. De provincie NoordHolland is de instantie die de vergunning
verleend. Tegen de nieuwe vergunning
is beroep aangetekend bij de Raad van
State. Daarop heeft de Raad in haar
uitspraak in mei 2008 aangegeven dat
de revisievergunning voor Corus op
19 punten aangepast moest worden.
Hiervoor was een termijn van twintig
weken vastgesteld. De provincie Noord
Holland werkt er hard aan om de
vergunning binnen de door de Raad
van State vastgestelde termijn aan te
passen. De planning is strak, maar lijkt
haalbaar en dat betekent dat er op 15
oktober 2008 een nieuwe vergunning
afgegeven kan worden.
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Voortgang werkzaamheden
Van Dalenlaan
De rioolwerkzaamheden bij
de kruising Van Dalenlaan en
Bloemendaalsestraatweg zijn klaar
en inmiddels is de aannemer druk
bezig met het aanbrengen van het
straatwerk. Naar verwachting zal
het kruispunt 3 oktober a.s. gereed
zijn. Voor het realiseren van de
aansluiting op het kruispunt is
de Litslaan op 2 oktober van 7:00
uur tot 16:00 uur niet bereikbaar
voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf
3 oktober zal de Litslaan weer
normaal bereikbaar zijn.
Op 16 september 2008 start de
aannemer vanaf de Kennemerweg
met het opbreken van het voet- en
ﬁetspad aan de oostzijde en wordt
aansluitend het riool aangebracht. De
ﬁetsers worden dan langs het werk

omgeleid. De rioolwerkzaamheden
duren naar verwachting ongeveer
3 weken. Vanaf 6 oktober wordt
het straatwerk op de ventwegen
vanaf de Van Dalenlaan tot aan
de Kluyskenslaan opgebroken
en wordt de nieuwe bestrating
aangebracht.Voor de bereikbaarheid
van de woningen worden er tijdelijk
houten loopschotten gelegd. De
bestratingswerkzaamheden van dit
deel van de weg zullen, afhankelijk
van het weer, ongeveer 4 weken
duren.
Ondanks de ingestelde
omleidingsroute werd toch door
diverse automobilisten de Hendrik
van der Graaﬂaan als sluiproute
gebruikt. Daarom is en blijft deze laan
tot het eind van het project voor al het
gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Fotograaf: Kees Blokker

Culturele Week Oud-IJmuiden geopend
De wethouders AnneMieke Korf en Margo Bokking hebben op zaterdag 13 september de
Culturele Week Oud-IJmuiden geopend. V.l.n.r. Wethouder AnneMieke Korf, dhr. T. Kuné
(directeur Woningbedrijf Velsen), wethouder Margo Bokking, dhr. L.W.H. Vos (directeur
ontwikkeling Rabobouwfonds), dhr. J.M. Hoff (directeur AWV Eigen Haard).

Kinderen doen mee!
Ook bij een smalle beurs
De gemeente geeft een
tegemoetkoming voor de kosten
van sport als u dat niet zelf kunt
betalen.
Sport is leuk en sport is gezond
De gemeente Velsen vindt dat alle
kinderen gelijke kansen moeten
hebben. Dat geldt ook voor
sportdeelname. Geldgebrek bij de
ouders mag dan geen hindernis zijn.
Daarom stelt de gemeente extra geld
beschikbaar aan ouders met een laag
inkomen. Het doel is om de kinderen
te stimuleren om zelf te gaan sporten.
Dat is leuk en gezond. Het motto is:
‘kinderen doen mee’.
Voor elk kind  175,00 extra
Zijn de ﬁnanciën een belemmering
om uw kind te laten sporten, aarzel
dan niet. Vraag de tegemoetkoming
voor 2008 nu aan. U kunt per kind in
de leeftijd van 4 tot 18 jaar maximaal
 175,00 per jaar krijgen als u aan de
voorwaarden voldoet. Van dit bedrag
moet u tenminste  100,00 besteden

Fotograaf: Reinder Weidijk

Prijzenuitreiking Pierloop Velsen
Wethouder Annette Baerveldt reikte o.a. aan de winnaars van V35, 15 kilometer, de prijzen
uit. V.l.n.r. Ilonka Betjes, Fatiha Adda, Petra Bakker-Kassing, wethouder Annette Baerveldt.

aan sport (of culturele activiteiten) van
uw kind. Het resterende bedrag mag
ook aan sport worden besteed maar
ook aan andere sociaal-culturele
activiteiten.
Heeft u eerder dit jaar al een
aanvraag voor vergoeding van
sociaal-culturele activiteiten
ingediend, dan kunt u nu nog
het extra bedrag van  100,00
aanvragen. U krijgt in dat geval het
formulier automatisch thuis.
Hoe vraagt u de vergoeding aan?
U kunt bij de gemeente een
aanvraagformulier “sociaal-culturele
activiteiten” opvragen. Dat kan
telefonisch (0255 567200) maar
het is ook bij de balie van het
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
verkrijgbaar. Verder kunt u het
aanvraagformulier downloaden. Ga
naar www.velsen.nl, kies voor digitaal
loket, thema werk en inkomen en klik
op sociaal-culturele activiteiten. In
de toelichting bij het formulier kunt u
lezen wat de voorwaarden zijn.
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de
receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop
vrije inloop

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

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

VERGADERING COMMISSIE
REKENKAMER
Dinsdag 23 september 2008 vanaf 20.00 uur vergadert
de Commissie Rekenkamer in commissievergaderruimte 2 op het stadhuis.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Werkprogramma
3. Reglement van orde voor de vergaderingen van de
rekenkamercommissie van de gemeente Velsen
4. Verzelfstandiging bejaardenhuizen
5. Rondvraag

RAADSPLEIN
Donderdag 25 september 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 19.55 uur
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur

Pontveren
Bestemmingsplan
Oud-IJmuiden-West

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur
Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
Over alle agendapunten kan worden ingesproken. Om
te kunnen inspreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
24 september aanstaande, 16.00 uur melden bij de
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: 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 e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering
- aanvang 21.15 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 september 2008
3R Afhandelen lijst van aan de Raad gerichte brieven
Debatstukken
4R Pilot Woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland
5R Bestemmingsplan Driehuis/Velsen-Zuid
Besluitvorming
6R Beleidsnota Monumentenzorg Velsen 2008
7R Advies commissie Bezwaarschriften inzake
P. Bakkum
8R Kadernota Kunst- en Cultuurbeleid Velsen
2009-2012
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
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.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
De raad heeft in zijn vergadering van 11 september
2008 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Grenscorrectie tussen Haarlem en Velsen
- Onttrekken parkeerterrein Lange Nieuwstraat en
Rijnstraat aan openbaar verkeer
- Tracékeuze Hoogwaardig Openbaar Vervoer voor het
traject door Velsen
- Algemene Subsidieverordening
- Intrekken Verordening (re-)integratie arbeidsgehandicapten
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

RAADSPLEIN
Donderdag 9 oktober 2008 vanaf 14.00 uur vergadert
de gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting
2009.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:
Raadzaal

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

MEDEDELINGEN
14.00 uur
Opening
14.05 uur
Algemene beschouwingen
15.30 uur
Korte schorsing
15.45 uur
Reactie college
16.15 uur
Raadsdebat
17.00 uur
Schorsing
17.10 uur
Korte reactie college
PAUZE
19.30 uur
Voortzetting vergadering
19.40 uur
Schorsing
20.00 uur
Besluitvorming
Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De programmabegroting 2009 ligt ter inzage bij de
receptie van het stadhuis aan het Dudokplein, evenals
bij de bibliotheek Velsen, Dudokplein te IJmuiden.
De raadsvergadering wordt live uitgezonden op de
lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte
inhoud van sommige punten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

-

-

-

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- op de Orionweg en de Scheiberglaan fietsstroken
aan te leggen door middel van het aanbrengen van
een rode strook asfalt met fietssymbolen op het
wegdek zoals bedoeld in artikel 1n van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Orionweg een fietspad aan te leggen aan de
oostzijde van de weg tussen de Raafstraat en een
punt 110 meter ten zuiden van de Raafstraat door
middel van het aanleggen van een rood pad en het
plaatsen van bord G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- op de Orionweg een fietspad aan te leggen aan de
oostzijde van de weg tussen de Raafstraat en een
punt 70 meter ten noorden van de Raafstraat door
middel van het aanleggen van een rood pad en het
plaatsen van bord G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- op de Orionweg het parkeerverbod aan de noordwestzijde van de weg, tussen de Havenkade en de
voetgangersoversteekplaats nabij de school (perceel
Orionweg 576), in te trekken door middel van het
verwijderen van de borden E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Orionweg het stopverbod aan de noordwestzijde, tussen de voetgangersoversteekplaats nabij de
school (perceel Orionweg 576) en de stenen fietsenstalling van de school, in te trekken door middel van
het verwijderen van de borden E2 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Orionweg het parkeerverbod aan de noordwestzijde van de weg, tussen de stenen fietsenstalling van de school (perceel Orionweg 576) en de
uitgang van de busremise, in te trekken door middel
van het verwijderen van de borden E1 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Orionweg het parkeerverbod aan de zuidoostzijde van de weg, tussen de noordelijke rijbaan van
het Pleiadenplantsoen en de zuidelijke rijbaan van
het Pleiadenplantsoen, in te trekken door middel van
het verwijderen van de borden E1 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Orionweg het parkeerverbod aan de zuidoostzijde van de weg, tussen perceel Bellatrixstraat 1 en
de uitgang van de busremise, in te trekken door middel van het verwijderen van de borden E1 zoals

-

-

-

-

bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
op de kruispunten Orionweg - Cepheusstraat,
Orionweg - Adelaarstraat en Orionweg - Pleiadenplantsoen (noordelijke rijbaan) de voorrang te regelen door middel van het aanleggen van inritconstructies en het verwijderen van de haaientanden op het
wegdek zoals bedoeld in artikel 80 en het verwijderen van de borden B1 en B6 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
op het kruispunt Orionweg - Marsstraat de voorrang
te regelen door middel van het aanleggen van een
inritconstructie en het verwijderen van de haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 en het
verwijderen van de borden B4, B5 en B6 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
het kruispunt Orionweg - Raafstraat - Pleiadenplantsoen (zuidelijke rijbaan) aan te wijzen als een
voorrangskruispunt waarbij het verkeer op de
Orionweg voorrang dient te verlenen aan het verkeer
dat zich bevindt op de Raafstraat/Orionweg door
middel van het aanbrengen van haaientanden op het
wegdek zoals bedoeld in artikel 80 en het plaatsen
van borden B3 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
op de Orionweg een voetgangersoversteekplaats aan
te leggen ter hoogte van het Duinpark door middel
van het aanbrengen van de strepen op het wegdek
zoals bedoeld in artikel 49.2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
op de Orionweg de voetgangersoversteekplaats nabij
perceel Bellatrixstraat 1 in te trekken door middel
van het verwijderen van de strepen op het wegdek
zoals bedoeld in artikel 49.2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
de busremise aan de Dennekoplaan/Orionweg
slechts te laten gebruiken door bestuurders van een
lijnbus door het woord ‘lijnbus’ op het wegdek aan
te brengen zoals bedoeld in artikel 81 en het plaatsen van borden C1 met onderbord ‘uitgezonderd lijnbus’ van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
op het kruispunt tussen de Dennekoplaan en het
busstation een voorrangskruispunt in te stellen door
middel van het aanbrengen van haaientanden op het
wegdek zoals bedoeld in artikel 80 en het plaatsen
van borden B4, B5 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

- Rijnstraat, tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat: het parkeerterrein (de parkeervakken, de rijbaan en het trottoir dat voor de erfafscheiding van
perceel Merwedestraat 5 en Spaarnestraat 6 aanwezig is).
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Gemeenteraad van de gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Nadere informatie
Het gehele besluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Valckenhoeflaan 57
1 berk
Wijnoldy Daniëlslaan 8
1 esdoorn
Grote Buitendijk 86
1 conifeer
Langemaad 1
1 berk
Noorderlaan 21
2 coniferen
Dagtekening van deze kapvergunningen is 16 september
2008.
Rectificatie:
Hoofdstraat 48
1 lindeboom
(per abuis is een fout huisnummer vermeld, dit moet
zijn Hoofdstraat 58)
Dagtekening van deze vergunning is 9 september 2008.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-222-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;
het plaatsen van een staalconstructie (4G)
BP-223-2008 Velserduinweg 193 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de eerste verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

MEDEDELING

BOUWAANVRAAG LICHT

De raad van de gemeente Velsen heeft besloten naar
aanleiding van de ontwikkeling van het voormalige
postkantoor aan de Lange Nieuwstraat de volgende
weggedeelten aan het openbaar verkeer in de zin van
de Wegenwet te onttrekken:
- Lange Nieuwstraat, tussen de Merwedestraat en de
Spaarnestraat: het parkeerterrein (de parkeervakken,
de rijbaan en het trottoir dat voor het gebouw aanwezig is) aan de zuidzijde van de rijbaan;

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-287-2008 Bellatrixstraat 34 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een tochtportaal
BL-288-2008 Paramaribostraat 64 te SantpoortNoord; het plaatsen van 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel)
BL-289-2008 Stephensonplein 1 te IJmuiden; het
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-290-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het

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

MEDEDELINGEN
plaatsen van een groendrager
BL-291-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een schapenverblijf
BL-292-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een carport
BL-293-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord;
het vernieuwen van een poort
BL-294-2008 Olga von Gotschlaan 9 te Santpoort-Zuid;
het veranderen van de voor- en zijgevel
van een woning
BL-295-2008 Snelliusstraat 38 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-296-2008 Kerkstraat 97 te IJmuiden; het veranderen
van een appartement (inpandig)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPBESLUIT
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens monumentenvergunning te
verlenen voor:
MO-4-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het restaureren en intern verbouwen van een rijksmonument (voormalig filtergebouw)
Conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Wet
algemeen bestuursrecht liggen de stukken welke
betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1
te IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van
19 september t/m 30 oktober 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van
19 september t/m 2 oktobet 2008 ter inzage.
BP-46-2008 Reyndersweg 7 te Velsen-Noord; het veranderen en vergroten van een strandpaviljoen
BP-188-2008 Burgemeester Enschedélaan 43 te
Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een woning (uitbouw met
dakterras en dakopbouw)
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-88-2008 Geelvinckstraat 85 te Velsen-Noord;
het oprichten van een berging
BL-152-2008 Hagelingerweg 162 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een groendrager op
een bestaande muur
BL-160-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid;
het plaatsen van een entreezuil
BL-170-2008 Stelling 53 te Velsen-Zuid; het veranderen van een berging
BL-185-2008 Stelling 17 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen, 2 houthokken en
een tuinhuisje
BL-217-2008 P.C. Hooftlaan 2 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met

Reinder van der Naalt:
masseur van de lachspier

Velsen - Reinder van der Naalt
laat zich een koldercabaretier
annex grappenmaker noemen.
En dat klopt helemaal. Met zijn
verrassende muzikale acts, vrolijke typetjes, originele imitaties
en beeld- en geluidgrappen bezorgt hij zijn publiek een avond
topamusement. Op woensdag 1
oktober (20.15 uur) staat hij met
‘Image’ in de Stadsschouwburg
Velsen.
Zonder dat hij in zijn afgelopen
acht programma’s (tegen de
trend in) grover en harder is geworden. Hij is daarmee een welkome afwisseling in het totale
cabaretaanbod. Bij Reinder zit
het publiek op de eerste rij heel
relaxed. Dat de liefhebbers van
dit soort kleinkunst het weten.
Reinder van der Naalt weet zijn
publiek verder keer op keer te
verrassen. In zijn nieuwste show
‘Image’ vraagt Reinder zich af
wat het effect van beeldvorming
is. Iedereen is maar met zijn image bezig. Reinder nu dus ook.
De hele avond laat hij zijn fantasie de vrije loop om een aardig
beeld van zichzelf op te werpen.
In ieder geval dat van een rots in
de branding terwijl de gulle lach
door de zaal davert. De toegang
bedraagt 18,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
2 euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

een uitbouw
BL-251-2008 Berkenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BP-116-2008 Eendrachtsstraat 2 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een
bedrijfsgebouw
BP-137-2008 Ver Loren van Themaatlaan 15 te VelsenZuid; het oprichten van een hoofdgebouw met tribune
BP-156-2008 Zeewijkplein 127 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een supermarkt
BP-162-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord;
het oprichten van een bedrijfsgebouw (4C)
BP-196-2008 Sportlaan 7 0052 te Santpoort-Zuid; het
oprichten van een berging/hobbyruimte
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-92-2008 Kaplanstraat 6 te IJmuiden; het gedeeltelijk slopen van de voorgevel en het
slopen van de werkplaatsvloer van een
bedrijfsgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

Hitshow ‘One Night of Queen’ is terug

De beste Queen-show
sinds Queen
Velsen - Aanbevolen door de
bandleden van de echte Queen:
‘One Night of Queen’, dinsdag 30
september (20.15 uur) te zien in
de Stadsschouwburg Velsen. De
internationale pers, theaterliefhebbers wereldwijd en zelfs de
puurste fans zijn ervan overtuigd:
‘One Night of Queen’ is de beste
Queen-show sinds Queen. Geniet
twee uur lang van de onvergetelijke hits als ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Crazy Little Thing Called
Love’ en ‘We Will Rock You’.Oudbandleden van Queen zeiden
over deze hitshow van Gary Mullen & The Works: ,,This is the only show, so far, that we really recommend to our fan-club.” ‘One
Night of Queen’ is goed voor uitverkochte concertzalen en voetbalstadions. De Stadsschouwburg Velsen is er trots op dat het
gelukt is de show, na het overweldigende succes van drie seizoenen geleden, terug naar Velsen te halen.
Sinds zanger Gary Mullen als
Freddie Mercury de Britse versie van de ‘Soundmixshow’ won,
gaat hij door het leven als de al-

lerbeste imitator van de overleden sterzanger. Niet alleen zijn
stem evenaart die van Mercury, ook zijn bewegingen en kleding zijn identiek aan die van de
Queen-voorman. De internationale pers schreef niet voor niets:
,,It was almost like watching the
great entertainer himself. (..) He
looked like Freddie, he sounded
like Freddie, he moved like Freddie. Freddie would have been
proud” en ,,the show does go
on!”
Er kan weer gerockt worden op
al die onsterfelijke Queen-songs:
van ‘Bohemian Rhapsody’ (al jaren de nummer 1 in de Top2000),
‘We Are The Champions’, ‘Crazy
Little Thing Called Love’, ‘Radio
Ga Ga’ tot ‘Somebody to Love’,
‘A Kind of Magic’ en ‘I Want To
Break Free’. Gary Mullen & The
Works doen Velsen een belofte:
‘We Wíll Rock You, Velsen’.
Prijs: 38,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer
informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

