Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,
Velsen-Zuid,
Driehuis,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl
info@jutter.nl

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel: 0255-533900

Fax: 0255-518875

17 september 2009

8

Druif

Groenrijk Santpoort

van 17,95 per stuk

Biezenweg 70 s 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

NU 11,95

zondag 20 september:
Aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Zilvermeeuwen

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

Monique Smit op
Velserbroeks festijn
Velserbroek - Corio trakteerde Velserbroek zaterdag op
een waar festijn ter ere van
het 15-jarig bestaan van het
winkelcentrum Velserbroek.
Corio is de eigenaar van het
winkelcentrum. Grote publiekstrekker was Monique
Smit, die om half zes optrad.
Je kon over de hoofden lopen.
Met eigen liedjes als Het Vrouwenalfabet en een aantal liedjes van collega’s wist de populaire Volendamse het publiek flink

op te zwepen. De Velserbroekse Michelle mocht bij Monique
op het podium komen om mee
te zingen.
Corio had veel talent uit Velsen
en Velserbroek uitgenodigd zoals de jonge Velserbroekse zanger Sven Duijff, meidengroep
Steil Achterover, de dansers van
Oyama, de band Liberty, André
Verhage en Henk Schippers, Full
count, Rarely Alive en zangers
van Unidos en het opleidingsorkest van Soli. Ook was er een
sambagroep van Wilhelmina en

kindertheater. Dat er muziek in
Velserbroek zit is wel duidelijk.
De dag begon zaterdag al goed
met de officiële opening door
wethouders Baerveldt en Verkaik met voor iedereen koffie met
gebak. Tv-presentator praatte samen met Velsenaar Gertjan
Huijbens het programma aan elkaar. Bij het rad van fortuin waren mooie prijzen te winnen. En
voor de kleintjes was er Jumbo
de Olifant ter vermaak. Al met al
was het zaterdag een zeer feestelijke verjaardag. (Karin Dekkers)
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Huiselijk geweld
Velsen-Noord - De politie heeft
vorige week woensdag rond
19.30 uur een 48-jarige man uit
Velsen-Noord aangehouden. Hij
wordt ervan verdacht zijn vrouw
te hebben mishandeld. De man
moest mee naar het politiebureau en hij krijgt proces-verbaal.

Cammaert als dirigent
Velsen - Burgemeester Cammaert nam dinsdagavond afscheid in
van Velsen in Stadsschouwburg Velsen. Tijdens het optreden van Soli mocht Cammaert voor het orkest als dirigent. Hij deed dit vol verve, alsof hij nooit anders had gedaan. Zie het artikel elders in deze
krant. (foto: Reinder Weidijk)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
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verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Veel belangstelling voor
negentiende Pierloop
IJmuiden - Afgelopen zaterdag vond de 19e editie van de
Rabobank Pierloop plaats.
Rond 14.00 uur verzamelen de
kinderen zich bij Sporthal Oost.
Sanne Colin (8) komt aanlopen met haar ouders en zusje.
Ze zou de Pierloop samen met
haar vader lopen, maar die is geblesseerd. Daarom loopt ze samen met de kinderen van haar
school, de Franciscusschool. ,,Ik
ben de snelste van de klas, maar
ik ga nu niet zo hard lopen’’, zegt
Sanne. ,,Als je het rustig aan
doet, dan hou je het langer vol.’’
Haar vader is ook in sporttenue,
hij gaat proberen de drie kilometer met de kinderen mee te lopen. Om 14.00 uur lost wethouder Annette Baerveldt vanuit een
hoogwerker het startschot en
daar gaan ze. Een uur later starten de volwassenen met de recreatieve loop van 8,2 kilometer
en de wedstrijdloop van 15 kilometer. Even na 15.30 uur komen
de eerste lopers van de 8,2 kilometer alweer aan bij de finish op
de Plein ’45. Sommigen komen
heel monter over de streep, anderen hebben er duidelijk meer
moeite mee. Speaker Arie
de Goede praat ze naar
de finish: ,,Kom op, jullie kunnen het, jullie zijn
er bijna.’’ Frank Krijgsman
(26) uit IJmuiden is net
binnen, samen met zijn
vader Rob. Hij deed voor
het eerst mee. De reden:
,,Een weddenschap. Ik
zou van mijn vrienden vijf
kratten bier krijgen, als
ik de 8,2 kilometer binnen de 50 minuten zou
lopen’’, vertelt Frank met
een grijns. Ze zijn binnen:
Frank deed er 47 minuten
over. ,,Volgend jaar doe ik
het in 46 minuten’’, zegt
hij. Vader Rob loopt de
Pierloop voor de twaalfde keer. Begon met de 15
kilometer, maar vanwege
een knieblessure stapte
hij over naar de 8,2 kilometer. ,,Het was goed te
doen, niet te warm en niet
te koud’’, vertelt Rob. ,,Alleen aan het einde werd

het erg warm, vooral in de Linneausstraat. Heel gek, ik weet
niet waardoor dat kwam maar ik
hoorde er meer mensen over klagen.’’ Edwin Bos uit IJmuiden was
er alle keren bij, hij liep voor de
19e keer de wedstrijdloop. ,,Alleen op het strand was het even
zwaar. Daar hadden we de wind
pal tegen, dat kostte veel energie’’, aldus Edwin. ,,Dan ben je op
de boulevard blij dat je weer asfalt onder de voeten hebt, maar
dan moet je bij de camping heuvel op en heuvel af, daardoor had
je niet echt de kans om te herstellen.’’ Hij besluit: ,,Dit is een
geweldig evenement. Goed georganiseerd, met veel vrijwilligers en er was voldoende te
drinken onderweg. Het was weer
goed geregeld allemaal.’’ Snelste
school was de Toermalijn, snelste jongen was Haroun Banyahya en snelste meisje was Jeske van der Pal. De wedstrijdloop
won Reuben Chebil met 47.11,
snelste dame was Mary Nadi
met 52.30. Snelste Velsenaren
waren Bob Keuzekamp en Petra
Bakker. Haarzoon, Steve Bakker,
won de recreatieve loop. (Carla
Zwart)

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 0623958704. Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel.
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
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
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Donderdag 17 september
Open avond bij BC IJmond,
sporthal IJmuiden-Oost. Van
20.00 tot 23.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Orkater speelt
‘Een mond vol zand’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Nikki (Idols) is verplaatst
naar 2 april 2010. 24.00-04.00
uur LOS!. Toegang 5,- vanaf 18
jaar, gratis voor studenten. Café: Bodi Bill. 22.30 uur. Toegang
gratis.

Vrijdag 18 september
Kleding- en speelgoedbeurs
in De Ark, Platbodem 201 Velserbroek. Van 19.00 tot 20.30
uur.
An Evening of Love Songs
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Osdorp Posse.
21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
ZZz en Daily Bread. 21.00 uur.
Toegang 10,-. Café: Aftershow
ZZz: Hillstomp en dj Crazy Crudesjev. 22.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: Enorm Verwend. 23.00-04.00 uur. Toegang
anaf 18 jaar.

Zaterdag 19 september
PvdA Velsen in gesprek met leden en belangstellenden in het
Polderhuis in Velserbroek van
10.00 tot 12.00 uur. Onderwerp
b.v. Velsen moet aantrekkelijker
worden voor starters op de woningmarkt.
IVN Zuid-Kennemerland organiseert een werkdag in de
Amsterdamse waterleidingduinen. Verzamelen 10.00 uur bij
café De Doofpot in De Zilk.
Kienen bij sv Full Speed in het
clubhuis, Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Reader’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Pierced Arrows en Pirate Love.
20.30 uur. Toegang 12,50. Café:
Reggae Dance Night. 21.30 uur.
Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Wouter Hamel.
21.00 uur. Toegang 15,-. 23.00-

17 september 2009
04.00 uur 80’s Verantwoord. Toegang 12,50 vanaf 21 jaar.

Zondag 20 september
Landelijke moeder-dochterdag en Heksendag voor kinderen vanaf 4 jaar rondom duincentrum De Zandwaaier in Overveen.
Grand Prix Jeugdschaaktoernooi in het Soli Muziekentrum
in Santpoort-Noord. Aanvang
11.30 uur. Prijsuitreiking om ongeveer 17.00 uur.
‘De bezetting speelt’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Jessica Bailiff en Annelies Monseré.
21.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 21 september
Expositie Hetty Spaanderman
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.
2Geopend op maandag van
13.30 tot 17.00 uur en dinsdag
van 13.30 tot 15.30 uur. Expositie
duurt tot en met 31 oktoeber.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Anathema en Leafblade.
20.30 uur. Toegang 20,-.

Dinsdag 22 september
Informatieavond over Multimedia in Grand Café La Belle, Zeeweg 113 in IJmuiden. Inloop vanaf 19.30 uur, presentatie start om 20.00 uur. Deelname
kost 15,-, voor leden gratis. Zie
ook www.joij.nl.
Stadsschouwburg Velsen: Ronald Goedemondt met solo ‘Dedication’. Aanvang 20.15 uur.
L

Woensdag 23 september

Inloopuur rugklachten in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp,
13.00-15.00 uur.
Opening van het Noord Hollands kampioenschap schaken
voor veteranen om 12.50 uur in
het Jan Lighthardgebouw aan de
Eksterlaan in IJmuiden.
Open middag Pieter Vermeulen
Museum, Driehuis. Van 13.30 tot
16.00 uur.
Lancering van het Verhalencabinet Register van de Dag van
Gister in Bibliotheek Velsen in
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Kleding- en speelgoedbeurs
GBS Het Anker, Grote buitendijk 48 in Velserbroek. 19.0020.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Slagerij Van Kampen. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Reader’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Bruce
Springsteen 60ste verjaardagsfeest. 21.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 24 september
Inloopochtend kankerpatiënten in het Spaarne Ziekenhuis,
Hoofddorp, 10.00-12.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Ashton Brothers in ‘Charlatans, a
mediciine show’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Boogaerdt/van der
Schoot met ‘M Loves G’. 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Michael de Jong. 21.00 uur.
11,-. 24.00-04.00 uur LOS! met dj
Paullie & Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Voor studenten gratis.
Café: The ‘76 giant Tiger Hooch.
22.30 uur. Toegang gratis.

J. Jansen Memorial
IJmuiden - Zaterdag 26 en zondag 27 september wordt voor de
11e maal de J. Jansen Memorial wandeltocht georganiseerd
door wsv De Kennemer Jagers
uit IJmuiden
Met dank aan Natuurmonumenten en het Nationaal Park ZuidKennemerland is er weer zeer
fraaie routes uitgezet, onder andere door Duin en Kruidberg, De
Heerenduinen en de Kennemer
Duinen. Het startlokaal is speeltuin De Veilige Haven aan deHeerenduinweg 6a in IJmuiden.
De te lopen afstanden zijn 5, 10,
15 en 25 kilometer vrij naar keuze.
De starttijd voor de 25 kilometer
is tussen 10.00 en 11.00 uur. De

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.15 uur (rond 11.45
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
6,-. Op woensdag en vrijdag om
12.00 uur open tafel. Er wordt
vers gekookt. Kosten 6,-. Aanmelden uiterlijk twee dagen van
tevoren bij de beheerder!
Line Dance-lessen, elke woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00
uur. Er is nog plaats voor nieuwe leden.
Thema-avond eenmaal in de
maand op donderdagavond.
Internetcursus, maandagmiddag voor senioren. Kosten 15 euro voor drie middagen. Opgeven
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober elke 3e donderdagavond van de
maand. Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur.
‘s Middags op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Ouderennieuws

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel Reserveren maandag tussen 11.00-12.00 uur. Kosten 6,-.
Restaurant van 12.00 tot 13.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 6,-.
Koersbal, bij voldoende deelnemers, op de maandag van 10.00
tot 12.00 uur. Dus als u interesse
heeft kunt u zich opgeven voor
deze activiteit. Ook als u vrijblijvend een keer wilt komen kijken
bent u van harte welkom. Meldt
uw komst tevoren wel even telefonisch.
Vrijwilligers voor de felicitatie-

dienst, verzorgen en onderhouden van de volière en voor de
keuken gezocht
Optreden koor Kassian vrijdag
2 oktober om 19.30 uur. Toegang
3,- incl. koffie en iets lekkers.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Bingo op 24 septmeber om
13.30 uur. Toegang 1,50 euro inclusief koffie.
ANBO afdeling IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse busreis/Reincruise
IJmuiden Mainz - Mainz IJmuiden. Maandag 26 oktober tot en
met maandag 2 november. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Info: Mw. B. Wit, tel. 0255510797 of 06-22197237.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenadviseurs: maandag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak
(09.00–12.00 uur): tel. 0255533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen
van dienstverlening: zoals klusjes, boodschappen en/of vervoer: tel. 0255-518888.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Raddraaiers zondag 20 september om 14.30 uur.
Toegang 5,- incl. koffie en een
drankje.
Kienen en loterij woensdag
23 september om 15.00 uur.
Poffertjes met ijssneeuw
woensdag 30 september om
12.30 uur.

overige afstanden kunnen starten tussen 10.00 en 13.00 uur.
Het parcours is niet geschikt
voor rolstoel gebruikers en honden mogen mits ze zijn aangelijnd mee.
De speeltuin is verboden terrein
voor deze viervoeters. Voor leden
geldt: Met herinnering 3 euro,
zonder herinnering 2 euro. Nietleden betalen met herinnering 3
euro, zonder herinnering 4 euro.
Voor meer informatie: mevrou Koster, Eenhoornstraat
95 in IJmuiden, telefoon 0255530640, mevrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 135 IJmuiden, telefoon 0255-510050. Voor deze
tocht is een fraaie medaille beschikbaar

Bluestrain FM
IJmuiden - Zondag 20 september om 17.00 uur start in
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 Bluestrain FM weer met de
twee maandelijkse Live radio café sessions. De aftrap wordt dit
keer gedaan door de uit Duitsland afkomstige band Barney’s
Boogie Train. Deze heren zijn
zwaar beïnvloed door onder andere de Stray Cats, maar brengen covers ten gehore van bijvoorbeeld Michel Jackson, Metallica en Gun’s and Roses. De
toegang is gratis.

‘Concert van
de Eeuw’ op
Seaport FM

IJmuiden - In aflevering zeven van One Way Wind staat er
iets bijzonders op het programma. Ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Rabobank Edam-Volendam organiseert de bank samen met Jack
Buijs en Nico Sier een groots opgezet muziekspektakel, dat in de
volksmond al snel tot ‘Concert
van de Eeuw’ omgedoopt wordt.
Een unieke gebeurtenis waarbij alle helden uit de Volendammer pophistorie tezamen op het
podium verschijnen. ‘One Way
Wind’ zal naast vrijdagavond 18
september tussen 19.00 en 21.00
uur ook 16.00 en 18.00 uur op
herhaling te beluisteren zijn.

Kienen
Velsen-Zuid - Zaterdagavond
19 september kunnen kienliefhebbers weer terecht in het
clubhuis van sportvereniging Full
Speed aan de Tolsduinerlaan in
Velsen-Zuid. Er zullen drie rondes gekiend worden en er zal
een loterij worden gehouden.
Het kienen begint om 20.15 uur,
clubhuis is geopend vanaf 19.30
uur. De kienblaadjes kosten 2,50
euro voor een heel velletje en
1,25 euro voor een half velletje.
De lootjes voor de loterij bedragen 0,50 euro per lootje. Meer
informatie: Sonja Verdoes , telefoon 0255–523592 of Lia Boot,
telefoon 0255–510085.
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SVIJ’s
droomstart

Jeugddag geslaagde
afsluiting zomerseizoen
Velserbroek - Afgelopen zondag werd het zomer tennisseizoen bij LTC Brederode voor de
jeugd op passende wijze afgesloten met de Jeugddag. Vanaf
14.00 uur werkten ruim 40 kinderen een circuitje af van tennisen niet tennisspelletjes gevarieerd met een creablok.
Naast de tennisspelletjes die altijd in de smaak vallen waren
de kids heel ijverig met het creablok. Hierin konden zij zich uitleven met verf, prentkaarten en
andere knutselattributen om collages te maken.
Als afsluiting van deze geslaagde middag werden de kids getrakteerd op een uitgebreide
barbecue.
Geleidelijk aan meldde de ou-

dere jeugd zich ook die vanaf
19.00 uur met een aantal oudere selectiespelers een clinic afwerkte. Na afloop moesten uiteraard de kelen gesmeerd worden
in de kantine en zo kwam rond
21.00 uur een geslaagde Jeugddag teneinde.
De Jeugdcommissie dankt iedereen die meegewerkt heeft
aan deze geslaagde happening
en vooral het kantinepersoneel
die weer in de keuken het gestaan om de barbecue voor te
bereiden.
Tenslotte worden alle jeugdleden
bedankt voor hun enthousiaste
deelname aan jeugdevenementen en hopelijk zien we elkaar
volgend seizoen in April weer terug op de tennisbaan.

Mini’s bereiden zich voor
Velsen - Elke week zijn er bij de
enige echte volleybalclub uit de
IJmond, Smashing Velsen meer
dan 50 kinderen onder de 12 jaar
aan het trainen op de woensdagmiddag. In de Velserbroek en
in IJmuiden zijn er zes trainingsgroepen onder leiding van ervaren trainers bezig met dit technisch leuke spelletje. Aandacht
natuurlijk op de technische vaardigheden maar ook het kweken
van teamspirit en inzet voor elkaar. Niks voor niks is het motto
één voor allen en allen voor één
bij de jonge volleybalteams.
Het volleybal voor kinderen onder de 12 jaar (vanaf 6 jaar) is
verdeeld in niveaus. Zo is niveau 2 meer een behendigheidsspel van vangen en gooien met
veel beweging zodat de mini’s
oog-hand coördinatie verkrijgen
naast tactisch inzicht in teamverband. Niveau 6 is al heel wat
echt volleybal waar de bal op

een volleybalmanier minstens in
drieën over het net moet. Naast
het trainen spelen de teams elke
maand in het seizoen een toernooi in de regio.
Volgende maand start het seizoen in de bekende sporthal
Bankras in Amstelveen waar
Martinus doorgaans speelt. Op
deze dag zullen alle teams hun
trainingsvaardigheden omzetten
in de wedstrijden met veel lol en
inzet. Tegen verschillende andere clubs zullen ze dit elke maand
doen om bij winst in een sterkere poule te komen.
Het eindtoernooi in mei zal dan
gaan om de prijzen. Smashing
Velsen heeft de teams een naam
gegeven die te maken heeft met
het strand, zee of de duinen. Zoals het nieuwe team de Duintoppers waar veel van wordt
verwacht. Natuurlijk is er altijd
plaats voor nieuwe enthousiaste
kinderen die dit leuke teamspel

IJmuiden - Wie de teletekstpagina’s van RTV-Noord Holland
erop heeft nageslagen, heeft
kunnen zien dat SVIJ na twee
wedstrijden de ranglijst in de 4e
klasse D aanvoert. Natuurlijk is
dit wel heel erg vroeg redeneren maar aangezien dit niet erg
vaak is voorgekomen in het voetbalverleden van SVIJ mag men
daar nu gerust wel even een foto van nemen. Na de voortreffelijke overwinning van vorige
week bij de Brug, werd er nu volledig terecht gewonnen van titelkandidaat nummer 1, Olympia
Haarlem. In een superieure eerste helft werd Olympia compleet
weggespeeld. Het kon dan ook
niet uitblijven dat Henk Swier na
14 minuten de 1-0 maakte, na
een slim en snel genomen vrije
schop van Erwin van der Lugt.
In zijn tweede 1 tegen 1 situatie
wist Swier wel zijn hoofd koel te
houden en verschalkte de goalie
van Olympia met zijn linkerbeen.
Een paar minuten later werd het
echter vanuit het niets 1-1 door
een goed genomen vrije trap van
Olympia. Even voor rust kwam
gelukkig de gerechtigheid weer
om de hoek kijken en was het
Jeffrey van der Hagen die na
een prima aanval, de 2-1 onder
de keeper van Olympia doorschoof. In de tweede helft probeerde Olympia het tevergeefs
nog met good-old Steve Hulsebosch maar deze werd vakkundig uit de wedstrijd gehouden
door de achterhoede van SVIJ.
Hierdoor kwam er wel meer
ruimte voor SVIJ en de beslissing kon dan ook niet uitblijven.
In de 80ste minuut maakte Henk
Swier zijn tweede en SVIJ’s derde en was de wedstrijd definitief beslist. Man van de wedstrijd
werd linksback Frank Gaarthuis.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen angstgegner Spaarnwoude op het programma, aanvang 14.00 uur. Deze tegenstander leverde in het verleden altijd
wel problemen op voor SVIJ.

Tweede
broeksponsor
voor Telstar
IJmuiden - Precies een week
geleden kwam Telstar met het
nieuws naar buiten dat vanaf heden P. Hussaarts BV op de
broek te vinden is bij de Witte Leeuwen. Vanaf de wedstrijd
De Graafschap-Telstar is er een
tweede sponsor op de broek te
vinden; namelijk Jan de Wit Autocars BV. Onlangs schonk Jan
de Wit Autocars BV een splinternieuwe spelersbus aan de Witte
Leeuwen en nu is het logo van
het bedrijf ook op de broekspijp van het tenue van Telstar
te vinden. Vrijdag 11 september
speelde de Witte Leeuwen voor
de eerste keer met de nieuwe
broeksponsor tegen De Graafschap in Doetinchem.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 19 september
odin’59 (hoofdklasse b)-Zwaluwen’30
- 14.30
Kennemerland (2a)-marken
- 14.30
IJmuiden (3a)-ZCFZ
- 14.30
Hellas Sport-Jong Hercules (3a)
- 14.30
Sporting martinus-eDo (4a)
- 14.30
Hoofddorp-velsen (4a)
- 14.30
taba-vvH/velserbroek (5b)
- 15.00
HYS-Schoten (5b)
- 14.00
Nieuwendam-Dem (5b)
- 14.00
zondag 20 september

HbS-aDo’20 (hoofdklasse a)
De Kennemers (1a)-blauw Wit a.
Stormvogels (2a)-Zilvermeeuwen
Flamingo’s 64-eDo (2a)
Dem (2a)-vvW
Hellas Sport-velsen (2a)
vSv-onze Gezellen (3b)
DSS (3b)-Purmerend
FC velsenoord (4D)-Zwanenburg
Spaarnwoude-SvIJ (4D)
De brug-Schoten (4D)
Waterloo (5D)-vvC
terrasvogels (5D)-DSov
volewijckers-beverwijk (5e)
Wijk aan Zee (5e)-Zaandijk

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

NH herfst kampioenschap
schaken voor veteranen
IJmuiden - Voor de vierde keer
in successie vindt in IJmuiden het Noord-Hollandse herfst
schaakkampioenschap voor veteranen plaats.
Het toernooi vindt plaats in het
Jan Ligthart gebouw aan de Eksterlaan in IJmuiden. Op woensdagmiddag 23 september is de
start in het clubgebouw van
schaakclub Kijk Uit. Het schaaktoernooi is bedoeld voor schakers van 55 jaar en ouder en
wordt gedurende zeven woensdagmiddagen gespeeld, te weten van 23 september tot en met
4 november. De opening van het
toernooi geschiedt 23 september om 12.50 uur. De andere
woensdagen starten de rondes
om 13.00 uur. Aanmelden voor
het toernooi is nog steeds mogelijk, dit kan via de www.schaakclubkijkuit.nl of via telefoonnummer 0255-535743 van de heer A.
Visser.
Schaakclub Kijk Uit heeft voor
vier jaar de organisatie van de
Noord-Hollandse Schaakbond
op zich genomen van dit kampioenschap en kan terug zien op
drie succesvol verlopen eerdere

toernooien. Schaken voorziet in
een grote maatschappelijke behoefte. Niet alleen worden bij de
veteranen concentratievermogen, gestructureerd denken en
geheugen gestimuleerd, tevens
vinden zij hierdoor sociale contacten met andere leeftijdgenoten met dezelfde interesses. Het
is de bedoeling om ook de zogenaamde huisschakers (degenen die niet bij een club schaken) erbij te betrekken. Degenen die al heel lang schaken
en een behoorlijk niveau hebben bereikt zullen in een andere
groep schaken dan degenen die
nog niet zolang schaken of zich
sinds kort weer eens op het spel
gestort hebben. Het is mogelijk
dat iemand deze lange periode niet iedere woensdagmiddag
kan. De organisatie heeft besloten dat het mogelijk is moet zijn
om een woensdagmiddag een
zogenaamde bye te nemen zonder noemenswaardige consequenties.
Iedere veteraan zal het naar zijn
zin hebben tijdens dit toernooi
(behalve direct na een verloren
partij, maar da’s logisch).
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Groot Helmduin afgeblazen

Rob Meerhof leest voor

‘Daar komt de analfabeet’
IJmuiden – Vorige week was
het de Week van de Alfabetisering en in dat kader bezocht Rob
Meerhof, voormalig raadslid voor
Velsen en nu gedeputeerde voor
de Provincie Noord-Holland, basisschool de Vuurtoren. Hij las
de leerlingen van groep 8 voor
en ging met ze in gesprek over
de gevolgen van het niet kunnen
lezen en schrijven.
,,Ik las dat 25 procent van de kinderen uit groep 8 een leesachterstand heeft van twee jaar,
daar schrok ik nogal van’’, zegt
Meerhof tegen leerkracht Debbie Abrahamse. ,,Daarom hebben wij enorm geïnvesteerd in
onze schoolbibliotheek’’, vertelt
de juf. ,,Naast klassikaal lezen
hebben de kinderen allemaal
een eigen boek, waarin ze elke
dag een half uur lezen. En aan
het einde van iedere dag lees ik
voor, de leerlingen zijn daardoor
het lezen echt leuk gaan vinden.’’ Als Rob Meerhof de klas
binnenkomt, fluistert een jongen
hardop: ,,Daar komt de analfabeet.’’ Hij heeft het dus niet helemaal begrepen. Meerhof vertelt de kinderen wie hij is en
wat hij doet. Zij willen dan van
alles weten over zijn beroep, of
hij een groot kantoor heeft en
wat hij de hele dag doet. ,,Soms
de hele dag vergaderen’’, is het
antwoord. ,,Wat saai’’, vinden de
kinderen. ,,Nee, politiek is nooit

saai’’, weerlegt Meerhof. ,,Het
is leuk en spannend en je kunt
soms een hoop bereiken.’’ Een
meisje wil weten of de gedeputeerde vroeger ook moeite had
met lezen en schrijven. ,,Juist
niet, ik was gek op lezen. Maar
daardoor speelde ik te weinig
buiten en dat is ook weer niet
goed’’, vertelt hij. Of je een speciaal diploma nodig hebt om politicus te worden, wil een ander weten. Tot zijn spijt moet Meerhof
bekennen, dat daar geen speciaal diplom voor nodig is. Hierop roept een jongen: ,,Juf, ik kom
morgen niet meer naar school,
ik wordt later wel minister.’’ Dan
vraagt een leerling naar het verschil tussen een analfabeet en
een laaggeletterde. Rob Meerhof legt uit: ,,Een analfabeet kan
helemaal niet lezen of schrijven,
een laaggeletterde kan dat een
klein beetje. Maar die kan bijvoorbeeld niet de ondertiteling
op de televisie volgen. En als je
niet kunt lezen, dan kun je ook
de plaatsnaamborden niet lezen.
Dan weet je niet of je nu in Haarlem of in Utrecht bent, dat is lastig.’’ Hij besluit: ,,Het is belangrijk,
dat je goed kunt lezen. Dan heb
je gewoon een leuker leven.’’ Tot
slot leest hij de klas voor uit het
boek ,,Liever chatten’’ van Ellen
de Wachter. De kinderen worden muisstil en luisteren geboeid
naar het verhaal. (Carla Zwart)

IJmuiden – Jaren is er gesproken over het project Groot Helmduin. Dit zou een multifunctionele accommodatie (MFA) worden op de plek waar nu Sporthal Zeewijk staat. De accommodatie zou onder andere onderdak bieden aan twee basisscholen, wijksteunpunten, kinderopvang, een buurtcentrum en een
peuterspeelzaal. Daarnaast zou
er ruimte zijn voor woningbouw.
Na lange tijd werd duidelijk, dat
de gemeente de financiering niet
rond zou krijgen. Hierop schoten
wooncorporatie Kennemerhave
en Woningbedrijf Velsen te hulp.
De partijen gingen om tafel maar
kwamen er niet uit. Vorige week
besloot het college van burgemeester en wethouders Groot
Helmduin af te blazen, omdat
het te veel risico’s met zich meebracht. Alle deelnemende partijen zijn hierdoor teleurgesteld
en onder de ouders van de leerlingen van de basisscholen De
Klipper en De Zandloper heerst
veel commotie. De huisvesting laat te wensen over en nu
laat de nieuwbouw waarschijnlijk nog langer op zich wachten. De leerlingen van De Klipper
verlieten al enkele jaren geleden
de school aan de Kruisberglaan,
die niet meer voldeed. Zij trokken in de voormalige basisschool De Zebra aan de Orionweg. De Zandloper had twee locaties: aan de Eenhoornstraat en
aan de Keetberglaan. Vorig jaar
verhuisden de leerlingen van de
Keetberglaan naar de Eenhoornstraat. Tot spijt van veel ouders:
de Keetberglaan was een mooie
locatie waar zij zeer aan gehecht
waren, zowat midden in de duinen. Ook kwamen er door de
nieuwbouw veel jonge gezinnen
in dat gedeelte van Zeewijk wonen, voor hen was het jammer
dat er geen school meer dicht
in de buurt was. Veel kinderen,
die zelfstandig naar school gingen, kunnen dat nu niet meer. Ze
moeten eerst de drukke Orionweg oversteken en dan de Planetenweg. Ook vinden veel ouders het jammer dat er straks
geen enkele basisschool meer in
Zeewijk is. Het college heeft toegezegd dat de basisscholen prioriteit krijgen en dat er voor de
nieuwbouw een nieuw plan gemaakt wordt. Met de bouw daarvan zou in 2012 gestart moeten
worden. Het besluit over het afblazen van Groot Helmduin is
nog niet definitief, de gemeenteraad moet het nog goedkeuren.
De Partij van de Arbeid heeft al
laten weten dat naar hun mening
de betrokkenen nogmaals om
tafel moeten. En GroenLinks wil
alleen goedkeuring geven, als er
eerder dan 2012 gestart wordt
met de bouw van een nieuw
scholencomplex. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (Carla Zwart)

Rob Alofsen: ‘Had ik 10
jaar eerder moeten doen’
Velsen - ,,Ik heb weer een
agenda,’’ lacht Rob Alofsen.
Na tien jaar in de VUT is hij
onlangs begonnen als nieuwe vervoerscoördinator van
OIG/IHD. ,,Ik kwam op verzoek van voorzitter Joop van
Rijn eens praten en snuffelen.
Maar nadat ik de seizoensafsluiting van het zwemmen voor gehandicapten had
meegemaakt, was ik meteen
verkocht. Wat een warmte ervaar je hier als vrijwilliger. Ik
had het tien jaar eerder moeten doen.’’
Rob Alofsen werkte als chef productie bij Hoogovens. Als Vut-ter
was hij geen stilzitter. Maar pas
dit jaar maakte hij echt kennis
met OIG/IHD, de stichting die
zonder subsidie recreatie, vervoer en zelfs een vakantie voor
ouderen en gehandicapten organiseert, dankzij de opbrengst
van onder meer oude kleding
en overtollige huisraad. Overal
in de gemeente staan de bekende OIG/IHD bakken en dagelijks
zie je wel een van de zeven OIG/
IHD busjes rijden, of de vrachtwagen.
Toch kende Rob deze stichting
niet echt goed. Hij volgt Piet Vermeulen op als vervoerscoördinator, die dit werk, op uitstekende wijze twee jaar deed, maar
nu kiest voor iets ander vrijwilligerswerk.
Rob wilde graag kennis maken met alle facetten van OIG/
IHD en dat heeft veel indruk op
hem gemaakt. ,,Sinds tweeën-

halve maand rijd ik zelf ook op
de busjes en op de vrachtwagen,’’ vertelt hij met genoegen.
,,En meteen had ik het gevoel:
als ik nog iets voor deze mensen
kan doen? Graag. Bij het vervoer
van ouderen en gehandicapten,
storten mensen soms hun hart
uit. Dan ben je heel blij dat je ze
kunt steunen. Ik vind het belangrijk om de mensen waar ik mee
te maken heb, te leren kennen,
dus doe ik zelf ook mee. Communicatie is zo belangrijk. Ook ga ik
kennis maken met de mensen
die het vervoer van de tehuizen
coördineren. We doen heel veel
vervoer voor de tehuizen, zoals
uitstapjes, waarbij onze chauffeurs dan ook vaak meegaan om
de rolstoelen te duwen. Wij doen
veel meer dan vervoer van deur
tot deur. We brengen de mensen desgewenst tot ze weer in
hun eigen stoel zitten. De Zonnebloem is een grote klant van
ons, ook voor liggend vervoer.
En daarnaast zijn er natuurlijk de
particulieren, het vervoer naar
de handwerkmiddag, de soos en
het zwemmen. En dat mag ik coördineren. Van mijn vrouw kreeg
ik onlangs een agenda cadeau,
want we zijn allebei zo druk als
wat met ons vrijwilligerswerk.
Het vervoer van OIG/IHD is bedoeld voor iedereen die niet zelfstandig van openbaar vervoer
gebruik kan maken en om mensen uit hun isolement te halen.
Wij rijden precies volgens afspraak, dus een goede planning
is heel belangrijk.’’ (Karin Dekkers)

IJmuiden - Vorige week donderdag rond 22.15 uur vond in
een zaak op de Kennemerlaan
een gewapende overval plaats.
Een tot nu toe onbekende man
kwam de zaak binnen, bedreigde de aanwezigen met een wapen en eiste geld. Hij pakte geld
uit de kassalade en verdween
lopend in de richting van het
Marktplein. De politie is op zoek
naar de man, waarvan het volgende signalement bekend is:
negroïde man, lengte 1.90 à 1.95

meter, stevig postuur, spijkerbroek, zwart wollig jack, mogelijk
van het merk Nickelson en oranje sportschoenen met witte zolen. Bent u getuige geweest van
de overval of heeft u anderszins
informatie die de politie kan helpen bij het oplossen van de zaak,
dan wordt u verzocht contact op
te nemen met de politie in IJmuiden, telefoon 0900-8844 (lokaal
tarief). Anoniem iets melden kan
ook via Meld Misdaad Anoniem,
telefoon 0800-7000.
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Velsen - Mevrouw H. Langendijk is 9 september unaniem gekozen tot nieuwe fractie-voorzitter van de VVD-fractie in de gemeentereraad van Velsen.
Zij volgt mevrouw B. Dreijer op,
die haar functie ter beschikking
heeft gesteld, wegens het vervullen van een nieuwe functie in
het dagelijkse leven. De zwaarte
van deze functie maakt het combineren met het fractie-voorzitterschap voor haar onverenigbaar. Mevrouw B. Dreijer is door
de gehele fractie gevraagd aan
te blijven als vice-voorzitter, van-

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

wege haar grote expertise. Om
diezelfde reden zal de heer A.
Kouthoofd de eerst aangewezene blijven om in voorkomende
gelegenheden beide dames te
vervangen bij afwezigheid.
Eind november, op een nog nader te bepalen datum, zal het bestuur het verkiezingsprogramma
toelichten en de kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart 2010 presenteren.
Het verkiezingsprogramma en
kandidatenlijst zullen eerst moeten worden goedgekeurd door
de leden van de VVD in Velsen.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Dae rsDe lDwgger Bru
Overval
li
boeiop winkel

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Berliner Editie: x

Documentnaam: x

Mode najaar/winter 2009-2010

Leuke mode bij
Indigo Style

Kapsalon Karisma biedt
leuke korting aan
IJmuiden – Het is alweer een
jaar geleden dat kapsalon Karisma van start ging aan de Willemsbeekweg 62. Dit wordt gevierd met een actie met diverse
kortingen, tot en met eind oktober. Meer informatie hierover
in de advertentie elders in deze krant.
Het is hard gegaan in dat jaar,
veel klanten wisten de weg naar
Karisma te vinden en kwamen er
terug, omdat zij tevreden waren.
Het personeel staat echt klaar
voor de mensen en levert desgewenst een goed, maar vooral
eerlijk advies. Ook de haarmode kent trends en in het nieuwe
seizoen komen de warme kopertinten weer terug. Voor dames

met lang haar zijn krullen erg in
en de coupe soleil maakt plaats
voor brede gekleurde banen die
heel bijzonder staan. ,,Mensen
kunnen bij ons terecht voor de
nieuwste trends, maar er zijn ook
mensen die daar niet aan mee
doen. Dat mag natuurlijk ook’’,
vertelt eigenares July. ,,Soms willen mensen gewoon hun oude
vertrouwde coupe laten knippen
of hebben zij zelf een idee voor
een nieuw kapsel. Wij luisteren
dan altijd goed naar de wensen
en voeren die in overleg uit.’’
Sinds een paar maanden is Sebahat de nieuwste medewerkster. Zij is goed in wenkbrauwen
en start binnenkort ook als pedicure en manicure. Kapsalon Ka-

risma is er voor dames, heren
en kinderen en er wordt met en
zonder afspraak gewerkt. Indien
nodig komt een kapper aan huis,
voor mensen die ziek of slecht
ter been zijn. Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt

IJmuiden – Indigo Style aan het
Plein ’45 nr. 53 is de speciaalzaak
in denim voor dames en heren.
Voor de heren zijn er mooie merken jeans zoals Pall Mall, Nudie Jeans, Kuyichi, Diesel, Blue
Blood, G-Star, Met Injeans, Denham en Circle of Trust. Nieuw is
het Italiaanse merk Antony Morata: jeans met een goede pasvorm, de tops zijn slank gesneden, zijn mooi afgewerkt en hebben grappige details. Cast Iron
van Pall Mall en het nieuwe merk
JC Rags brengen mooie overhemden met bijpassende vesten, truien en jeans. Er is een ruime keuze uit behaaglijke wollen truien en bodywarmers. Ook
voor de heren is het ondergoed
van Björn Borg. Voor de dames
voert Indigo de merken Dept, Lavand, Aaiko, G-Star en ook hier
Kyichi. Giacomo is er met mooie
winterjassen en het merk Aaico
heeft hele leuke jurkjes en tunieken in grappig geruite stof. Het

merk Ichi is heel betaalbaar: er
is al een mooie warme trui voor
30 euro en een heerlijke winterjas vanaf 80 euro. Er is van Ichi al
mode vanaf maat xs, het is jeugdig en modisch. Voor de dames
zijn er veel wikkelvesten en tunieken, die in het najaar op een
legging gedragen kunnen worden en in de winter gecombineerd kunnen worden met een
jeans. De kleuren van dit seizoen bij Indigo zijn paars, oranje en geel met grijs. Ook nieuw
dit najaar zijn schoenen voor heren bij Indigo van de merken
Pall Mall en No Brand. Loop dus
gerust eens binnen bij Indigo, er
hangt genoeg in de rekken en er
is voor elk wat wils. Wie op de
hoogte wil blijven wordt lid van
hyves.indigo-style.nl. Dit is gratis en hier wordt altijd precies up
to date bijgehouden wat er aan
nieuwe collectie binnenkomt. Indigo is telfonisch te bereiken via
0255 514001.

worden via 06-57761776. Kapsalon Karisma is van maandag
tot en met zaterdag open vanaf 9.00 uur en sluit om 18.00 uur.
Op donderdag is de kapsalon tot
21.00 uur geopend, op zaterdag
tot 17.00 uur.

Juss Store
bekent kleur

Wintercollectie bij Kraan
IJmuiden - De wintercollectie
van Kraan Mode is verrassend.
Het draait allemaal om het lenen
van elementen uit verschillende
stijlen, landen en tijden, om deze
te mixen in een nieuwe samenstelling. Het modebeeld is een
spannend spel van vorm, kleur,
materiaal en details. Highlights
zijn scharkeringen van paars,
blauwen en lavendel. Vormgeving is belangrijk en satijn- zijdeachtige jurken worden gecombineerd met lange vesten en leggings. Grijs en zwart wordt gecombineerd met mooie dessins.
Belangrijke nieuwe items zijn de
jodphur/soave broek, gecombineerd met korte vestjes. De mer-

ken mix van Kraan Mode is constant in beweging en sluit perfect aan op de trends. Vanaf oktober worden de merken Expresso en Transfer opgenomen in
de collectie. Deze merken passen goed bij de bestaande merken als Sandwich, Just-B, Taifun, Mc Gregor en Gerry Weber.
Bij de jassen zijn er veel capes
en capeachtige jassen in mooie
wol kwaliteiten. Ook leuk zijn de
uitgewerkte jassen in een lichte
glansstof of juist in stoere materialen. Kraan Mode heeft jassen
van Creenstone, Damo, Covered
en easycomfort. De modezaak is
gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 401a.

IJmuiden – Juss Store aan het
Marktplein 5 is het adres voor
leuke mode voor zowel dames,
heren als kinderen. De collectie
voor het nieuwe seizoen hangt in
de rekken en die is heel divers
en kleurrijk.
Voor dames zijn er fantastische
jurkjes en tunieken van het merk
TT Denim, hier komt de leuke gipsy look regelmatig in terug. Van hetzelfde merk zijn er
voor de heren diverse jeans in
verschillende wassingen. Verder
vesten, shirts en blouses die ook
verkrijgbaar zijn in de maat xxl.
Ook voor de heren is het merk
A1A, met veel kleur in blouses,
shirts, vesten, bodywarmers en
jassen. De tienerlijn Outfitters
Nation heeft een geheel nieuwe collectie. Roze, paars, en lila
gecombineerd met zwart en grijs
zijn de kleuren voor de meiden.
Leuke shirts, vestjes, bloesjes,
rokjes en skinny’s. De jeans legging is zeer gewild en staat pittig
onder een jurkje of rokje. Voor de
jongens heeft Outfitters Nation
mode in de kleuren paars, roze,
turquoise, kobaltblauw, groen,
zwart en navy. Shirts met lange
en korte mouwen, vesten, sweaters en ook tight fit bloesjes. Deze horen wat strakker om het lichaam te zitten en zijn echt stoer.
Eind september komt de nieuwe
collectie van All Star binnen.
Wie Juss Store bezoekt, loopt
met een leuke, trendy outfit weer
naar buiten. En niet onbelangrijk:
er wordt in de modezaak scherp
gelet op de verhouding prijs/
kwaliteit. Kijk ook eens op www.
jusstore.
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Gallo Original’s veelzijdige voor iedereen

Santpoort-Noord - - Gallo Original’s heeft een breed assortiment mode voor mannen, vrouwen en kinderen, van stoer en
casual tot klassiek. En dankzij
het brede scala aan merken is er
een aanbod voor elke portemonnee. Nu de najaars- en wintermode is gearriveerd zijn er weer
volop jassen, jacks, vesten, jeans,
schoenen van All Stars en mode
accessoires. Petrol is een kleur
die je bij Gallo Original’s veel tegenkomt.

Het mode-aanbod voor mannen kenmerkt zich door stoere en casual kleding van LaCoste Red (nieuw), Vanguard,
Gaastra, NZA en Camel Active.
Goede jeans, lekker losse bovenkleding, zelfs met bloemetjes
voor wie durft, en daarnaast stevige grijstinten, bruinen en zwarten die goed combineren met de
genoemde items in petrol.
Ook voor dames heeft Gallo Original’s een nieuw merk: Bandolera, met stijlvolle, vrouwelij-

ke, maar toch praktische kleding, die onderling goed combineert. Paars is nog steeds ‘hot’ in
modeland, maar ook het bruin/
beige is weer terug van weggeweest. Damesvesten zie je in vele uitvoeringen en lengtes, maar
altijd lekker warm. Qua broeken kan er heel veel, zowel skinny broeken als de gewone rechte
pijp zie je in het modebeeld. Ook
zie je spannende prints in retrostijl. S.Oliver en QS hebben een
lijn voor moeder en dochter.
Voor de jeugd is er kleding in de
maten 92 tot en met 176. Er zijn
heel veel jeans en stoere mode van onder meer Airforce, Retour, Geisha en Tommy Hilfiger,
ook hier verschillende prijsniveaus. Dus met het aantrekkelijke aanbod is voor iedereen wat
leuks te vinden. Voor de meisjes
zie je leuke kleding in roze, fuchsia en paars. Overgooiertjes blijven leuk voor de meiden. Jongens zullen het niet koud krijgen
met de buitenvesten van Quiksilver en zien er ook nog eens heel
stoer mee uit.
Gallo Originals voor een compleet mode-aanbod voor het hele gezin. Gallo Original’s is te vinden aan de Hoofdstraat 189b in
Santpoort-Noord.
www.gallo-originals.nl.

Vrolijke najaarsmode
bij Kidsshop Papelientje

IJmuiden - Al vijf jaar biedt
Kidsshop Papelientje een collectie kinderkleding die uniek is
in de wijde omgeving. Seizoen
in seizoen uit is er al die tijd een
aanbod dat aan diversiteit niets
te wensen over laat.
De baby en kinderkledingspeciaalzaak heeft leuke mode in de
maten 44 tot en met 176. Of het
nu gaat om een compleet nieuwe outfit, legging, jas, pet, shawl
of handschoenen van de leuke merken als Mim-Pi, Doerak,
Loff, LCKR, Reset of Ewers: Kidsshop Papelientje heeft het allemaal in huis. Na een bezoek aan
deze leuke winkel zijn de kinderen helemaal klaar voor het najaar en de winter.
Voor de allerjongste dametjes
is er een gave fuchsia jas vanaf
maat 86, in de wat grotere maten
is er een apart jack in het zilver
met fuchsia accenten. Voor de
jongens is er een stoere kobaltblauwe jas van een beetje glimmende stof waar zo een doekje

Kapsalon Tipe aan Zeeweg
IJmuiden - Bijna een jaar zit
kapsalon Tipe nu aan de Zeeweg en Petra is heel blij met haar
nieuwe stek.
Het is een stuk drukker geworden en natuurljk is het gezellig
om aan een drukke weg te zitten.
Er zijn altijd veel mensen, dus
meer binnenlopers. Er zijn veel
nieuwe klanten, die niet bekend
waren met het merk Nioxin.
Dit product is speciaal voor
mensen met problemen met de
hoofdhuid en haaruitval. Het is
ook te gebruiken als aftersun en
bodylotion en bij het scheren.
Een veelzijdig product, waar Petra helemaal achter staat.
Het is nu ook uitgebreid met

Dus, digitaal of in het echt: bij
Kidsshop Papelientje zijn ouders en kinderen van harte welkom aan de Kennemerlaan 17,
telefonisch bereikbaar via 0255
512280.

Mooie huid
bij Annabelle

meer stylingsproducten, deze bevatten geen plastic dus de
hoofdhuid wordt niet afgesloten.
Kom gerust eens langs, de mensen van Tipe staan graag klaar
met een passend advies.
Vanaf november gaat Petra beginnen met een cursus visagie.
Zij wil graag een totaalplaatje maken van haar en make-up.
Ze is op zoek naar een product
dat op Nioxin lijkt, maar eerst de
cursus. Tipe is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.15
tot 17.30 uur, op zaterdag van
8.30 tot 13.00 uur.
Er wordt gewerkt volgens afspraak, het telefoonnummer is
0255 530808.

Vrouwelijke mode
bij Forecast in IJmuiden

overheen gehaald kan worden
om een vlekje te verwijderen, of
een leuke jas in het bruin met
een afritsbare capuchon met een
bontrand erlangs.
De kindermodezaak is inmiddels
uitgegroeid tot de kraamcadeau
specialist van de regio met merken als Dirkje, Feetje, 3Pommes
en nog vele andere. Bij Kidsshop
Papelientje is niet slagen geen
optie. Het verkoopteam doet
haar uiterste best om de klant
een goed, maar vooral eerlijk advies te geven en zij doen dat met
veel plezier.
Ook op www.papelientje.nl is er
een aanbod met een ruime keuze. Veel mensen hebben de digitale winkel inmiddels gevonden
en het gemak van thuisbezorgen
ontdekt.

IJmuiden – Wie bij Forecast aan
de Lange Nieuwstraat 501a binnenloopt krijgt, ondanks het
mooie nazomerweer, op slag zin
in het najaar en de winter. De
nieuwe damescollectie is erg
vrouwelijk. Vrolijke kleuren en
veel jurkjes. Wijdvallende tunieken die op een legging of op een
jeans gedragen kunnen worden,
met pumps of laarzen. Zo zijn ze
geschikt voor elke gelegenheid.
Ook mooi zijn de brede riemen,
die een wijdvallend shirt, tuniek
of vest laat blousen. Dit geeft
een heel apart effect. Er is veel
mode voor dames van het hoofdmerk Forecast, maar ook van
Packers & Pioneers. Veel leuke
ballonjurken met grappige details, Clare Norwood heeft mooie
geruite blouses in de collectie.
Het merk Object heeft heel bijzondere harembroeken die strak
om de kuit zitten maar verder

heel wijd vallen. Ook voor de heren is er veel mooie kleding van
het merk Forecast. Hawker heeft
mooie overhemden, truien en
broeken en de kleding van Boston Brothers laat veel kleur en
print zien. Scotch & Soda heeft
prima jeans en heerlijke winterjassen, dit merk kleedt de man
van top tot teen aan. De herenmode laat frisse kleuren zien die
goed combineren met zwart en
grijs. Terug van weggeweest is
de kleur donkerblauw. Bij de damescollectie springt de kleur kobaltblauw er leuk uit, verder zijn
hier veel roodtinten zoals bordeauxrood, roze en fuchsia.
Loop gerust de zaak eens binnen
voor een advies, voor een modische outfit of laat u gewoon verrassen door de nieuwe collectie.
Forecast is telefonisch bereikbaar via 0255 521296.

IJmuiden – Bij Annabelle is
de nieuwste en meest effectieve peeling mogelijk.
Tot voor kort werden er fijne
rimpeltjes, pigmentvlekken en
acne met een peeling met alleen glycolzuur behandeld.
Er is iets gevonden om deze problemen nog effectiever
aan te pakken. De Bio-active
peeling van Nimue, met glycolzuur, melkzuur en citroenzuur. Door de samenstelling
van verschillende zuren is deze peeling zeer intensief, zonder de huid te veel te stimuleren. Het resultaat is een gladde, egale, stralende huid. En
dan de TCA-Peeling van Nimue, met TriChloorAzijnzuur.
De TCA-Peeling is een uitstekende peeling voor het verfijnen van de huidstructuur en
het verminderen van pigmentvlekken. De peeling heeft bovendien een zeer gunstig effect op de huidbeschadiging
door te veel roken en zonlicht. Ook littekens, die ontstaan zijn door acné, kunnen
behandeld worden. In combinatie met de nieuwste vorm
van microdermabrasie -de
diamant dermabrasie- worden nog betere resultaten behaald. Voor meer informatie
of voor een afspraak: bel naar
0255 512 478, of kom eens
langs op het Zeewijkplein 33.
Zie ook www.schoonheidscentrum-annabelle.nl
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Jacky Hart inspireert

IJmuiden - Bij Jacky Hart aan
de Kennemerlaan 96 zijn broeken van twee merken verkrijgbaar die er echt uitspringen:
Rosner en Not your Daughter’s Jeans, die echt gericht zijn
op draagcomfort en pasvorm.
Zij onderscheiden zich doordat ze een hoge taille hebben,
dit werkt buikcorrigerend. Deze mooie broeken zijn veelal gemaakt van bistretch, dat betekent dat de stof naar twee kanten uit rekt: zowel horizontaal
als verticaal. Het draagcomfort
en de pasvorm worden hierdoor
absoluut verhoogd. Ze zijn er in
verschillende kleuren en stoffen en vormen voor het komende seizoen een goede basis. Deze broeken zijn mooi te combineren met een leuke tuniek van
Helena Hart, grof gebreide lange
vesten van The Barn of een top
met stretch voor een goede pas-

vorm. Wie goed gekleed wil gaan
deze winter doet dat met een
mooie winterjas van het Italiaanse merk Rinascimento. De leuke
ballonjas in grijs en zwart staat
heel vrouwelijk en is heel apart.
Maar er zijn ook stoere gewatteerde jacks in een wat langer
model. Heerlijk voor moeders die
in het weekeinde langs de lijn
staan te kijken naar de prestaties van hun sportende kind. Wie
nieuwsgierig geworden is, heeft
binnenkort zelf de kans om al
deze leuke nieuwe mode zelf te
bekijken, tijdens de modeshows
op 28 en 29 september.
Vaste klanten vinden het iedere keer weer een uitje om samen met vriendinnen daar inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen. Kaarten voor de modeshows zijn telefonisch te bestellen bij Jacky Hart via 0255
517494.

Van Delden mode is
er helemaal klaar voor
IJmuiden - Van Delden Mode is
helemaal klaar voor het nieuwe
seizoen. Het draait dit najaar en
deze winter echt om casual kleding. Mooie jeans en sportieve katoenen broeken met stoere stiksels en een heerlijk draagcomfort. Die zijn goed te combineren met de merken Gaastra,
McGregor en Fellows. De collectie bekent veel kleur, zoals
paars, petrol en kobaltblauw.
Deze mooie kleding is verkrijgbaar vanaf maat M tot drie keer
XL. Er is net een geweldige collectie jacks binnen, heel sportief
van Gaastra, leren jacks van Arma Leder en natuurlijk ook geklede jassen van onder andere
Milestone.
Nieuw en exclusief bij Van Delden Mode verkrijgbaar is het
huismerk
Marco
Manzinni.
Shirts, truien, jacks en colberts
van een hoge kwaliteit tegen
zeer scherpe prijzen. En natuur-

lijk is de herenmodezaak zoals
altijd een groot aanbieder van
kostuums en colberts. Er is een
uitgebreid aanbod in elke gewenste maat.
Van Delden heeft ook mooie
overhemden in de collectie die
geheel strijkvrij zijn. Hier is de
nieuwste trend: hoge boorden
met contrasten in de revers en
in de stiksels, onder andere van
het merk Blue Industry. Deze
zijn er al vanaf 59,95 euro. Het
team staat klaar met een deskundig advies in een ongedwongen sfeer. Onder het genot van
een heerlijke cappuccino nemen zij alle tijd voor de klanten.
Jong en oud, modern of klassiek:
Van Delden Mode heeft 200 vierkante meter herenmode speciaal
voor de klant ingericht.
De modezaak is te vinden aan
het Plein ’45 nr. 52, het telefoonnummer is 0255 515477. Kijk ook
eens op www.vandeldenmode.nl

Ruime sortering bij
Angelique Beenmode
en Lingerie
IJmuiden – Met de koude dagen in het verschiet is bij Angelique de nieuwe collectie beenmode binnen en die biedt een
zeer ruime keuze. De legging is
goed vertegenwoordigd en er
zijn maillots in leuke felle modekleuren.
Er is leuke beenmode van de
merken Oroblu en Bonnie Doon.
Ook in mooie lingerie is er een
ruim aanbod. Mey heeft een
mooie romantische collectie en

Seven Days
Fashion
Santpoort-Noord – De leukste
items uit de collecties van Name
It, Outfitters Nation, Sturdy, Jubel,
Feetje, Ruba Cuori, Tiamontana en YaYa. En dat gewoon om
de hoek. Merken die per seizoen
met verschillende collecties werken. Zo is er nu volop herfstkleding, in oktober komt de wintercollectie, gevolgd door de feestcollectie november. Zo blijft het
altijd leuk om een kijkje te nemen bij Seven Days Fashion, er
hangt altijd wat nieuws. Voor
de jassen geldt: wees er snel bij
want op is op.
Highlights van dit moment zijn
de harembroeken, zowel in denim als in tricot, de jeansleggings, lange vesten en tunieken voor meisjes, tieners en dames. Voor de jongens zijn er veel
stoere jeans, vesten en polosweats. Ook voor baby’s hangt er
weer een geweldige collectie en
zijn er ook veel accessoires. Wie
de hele collectie wil zien: ga naar
www.sevendaysfashion.nl en klik
op de link naar hyves. Op 10 november bestaat deze leuke modezaak tien jaar en dat zal niet
ongemerkt voorbij gaan. Hou deze krant in de gaten voor de leuke jubileumactie. Seven Days Fashion is te viinden aan de Hagelingerweg 41 en is telefonisch
bereikbaar via 023 5396870

verkrijgbaar.
De ondermode voor de heren
doet het ook goed. Sapph en
Calvin Klein hebben ondermode met veel prints en kleur terwijl Hom echt een basiscollectie
heeft in de kleuren zwart en wit.

De merken Sloggi en Dim zijn
het stoere merk Sapph heeft als ook goed vertegenwoordigd en
leus: ‘Dress less to impress’.
hebben een goede pasvorm.
Naast beenmode, lingerie en
Nieuw is het merk Passionata, dit ondermode is er bij Angelique
heeft onder andere bh’s die niet Beenmode en Lingerie tevens
voorgevormd zijn en het leuke een ruime keuze in badmode en
merk After Eden heeft een jeug- nachtmode.
dig aanbod.
En dan is er natuurlijk nog het Loop rustig eens vrijblijvend de
hoofdmerk Triumph, de klas- zaak aan de Velserhof 69 binsieker met een prima pasvorm. nen om het ruime aanbod te beDe cupmaten lopen tot en met kijken. De zaak is telefonisch beF, binnenkort is ook cupmaat G reikbaar via 0255 536453.
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Veel keuze in nieuwe
collectie bij Madhouse
IJmuiden – Bij Madhouse hangt
de nieuwe collectie in de rekken.
Veel kleur en grappige details,
de nieuwe mode is gewoon leuk.
Wie op zoek is naar kleding voor
het najaar of de winter, zal er zeker slagen. De nieuwe kindercollectie van Vingino is net binnen
met leuke lakjassen voor de meiden en stoere donzen jacks voor
de jongens. Er zijn veel nieuwe
modellen spijkerbroeken in de
maten 92 tot en met 176. Ook de
nieuwe lijn ondermode van Vingino komt er aan. Voor de heren
is er een nieuwe collectie van het
merk Scotch & Soda met veel
mooie warme truien en vesten.
Er zijn ook nieuwe jeans van ltb,
Cars, Scotch & Soda en natuurlijk de vertrouwde merken Lee
en Wrangler, die zijn er ook voor
dames. Voor hen heeft het merk
edc by Esprit veel leuke mode.
De damescollectie wordt maan-

Cosmo Look biedt variatie
IJmuiden – De Cosmo look
2009 zorgt voor een kapsel dat
helemaal past in het modebeeld
van nu. De boblijn is definitief
uit, de kapsels uit deze modelijn
kenmerken zich door het gemak
en de variatie. Zo kiest de Cosmo
kapper voor een supervrouwelijk
kort kapsel: de Cosmo Blizz. Een
ultrakorte nekpartij gaat schuil
onder langere bovenlagen. Dan
blijft het haar goed vallen. Een
lange pony zorgt door de lengte
dat het kapsel op vele manieren
gedragen kan worden.
De Cosmo Sense geeft lang haar
een totaal nieuw uiterlijk. Het
haar wordt aan de achterkant
in lagen geknipt, zo blijft het om
het gezicht lang en vol. Groot
voordeel van lang haar is, dat je
er alle kanten mee op kunt, ook
dankzij de technieken van Cos-

delijks vernieuwd. Hier zijn veel
ruitstoffen te zien en terug van
weggeweest is de hippie-stijl,
die zwierig is en lekker zit. Er is
veel keuze, van sportief en modieus naar gekleed maar altijd met
een gerieflijk draagcomfort. Modekleuren zijn paars, kobalt en
grijs mêlee, ook zijn er veel grijs
en zwarttinten die zich goed laten combineren. Naast de mooie
nieuwe collectie staat ook de
service bij Madhouse goed aangeschreven. Vaste klanten weten
dit: het verkoopteam kent ze bij
naam en kent hun smaak, weet
wat ze leuk vinden. Daarom komt
de vaste klantenkring graag terug. Bovendien is er de kleermakerservice: kleding wordt, indien nodig, vermaakt, verkort of
ingenomen. Madhouse is te vinden aan het Marktplein 46 en
telefonisch bereikbaar via 0255
521832.

Te koop in
Santpoort

mo. De herenlijn Cosmo Kick
zorgt er voor dat het kapsel van
de man van nu met weinig tijd
er altijd goed uitziet. Een exclusieve techniek, een combinatie
van opscheren en korte bovenlagen zorgt voor een bijzondere
uitstraling: van zakelijk en glad
tot funky en wild. Cosmo looks
zorgt voor kapsels die in balans
zijn. Deze winter zijn kleuringen
met een krachtige uitstraling de
trend. Dieppaars, knalrood, geelkoper, inktzwart of juist helblond.
En natuurlijk biedt Cosmo Hairstyling een scala aan producten die het kapsel de juiste ondersteuning geven. Cosmo werkt
zowel met als zonder afspraak.
Cosmo is te vinden aan het
Marktplein 62, telefoonnummer
is 0255 510554.

Warme wintercollectie
bij Cartouche
IJmuiden – Wie de najaarsen wintercollectie bij Cartouche ziet, krijgt meteen zin in de
winter. Deze winter zit vol warme kleuren als paars in verschillende nuances, petrol en mooie
combinaties in zwart en grijs of
bruintinten.
De damesmode van Cartouche
weet elke vrouw te boeien met
haar mooie wollen jasjes, leuke
bontjasjes van klassiek tot sportief en veel mooie truien en ves-

ten in vele modellen en kleuren.
Met dit soort mode-items sla je
steeds een goed figuur, of je ze
nu combineert met jeans of een
geklede rok.
Cartouche is een damesmodezaak met een enorm assortiment.
Klanten worden er altijd prettig
geholpen en service is vanzelfsprekend. Ga dus gauw eens kijken bij Cartouche aan Plein 1945
nummer 48 in IJmuiden.

Santpoort-Noord - Nieuw in
Santpoort: de website www.tekoopinsantpoort.nl
Dit is een initiatief van de Winkeliersvereniging Santpoort,
het gezamenlijke merkenaanbod wordt hier heel overzichtelijk gepresenteerd. Veel
mensen hebben een favoriet merk en dan is het handig om via deze site te zien, of
dit merk ook in de buurt verkrijgbaar is. Bovendien verandert het koopgedrag. Er wordt
tegenwoordig veel via het Internet besteld of men koopt via
Marktplaats. Anders dan vroeger, toen men vaak bij vaste
winkels kocht, is het koopgedrag nu meer gericht op het
product en is het van minder
groot belang waar het gekocht
wordt. Warenonderzoek doen
via Internet, afwegen of men
het bij de webwinkel zal bestellen of dat men er voor de
deur uitgaat. En als dat laatste
het geval is, dan is het natuurlijk handig als je weet waar je
moet zijn. Dat kan dus nu via
www.tekoopinsantpoort.nl,
waar het buitengewone aanbod overzichtelijk te zien is.
Tevens willen de winkeliers de
klanten een beetje lekker maken door te laten zien war er
allemaal in de buurt verkrijgbaar is. Ook de wekelijkse
aanbiedingen zullen op de site te zien zijn. De site is nog
in oprichting, maar er staat al
veel op. Dit zal in de toekomst
ongetwijfeld verbeterd en uitgebreid worden.
Maar neem nu alvast
een kijkje op
www.tekoopinsantpoort.nl
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Expositie Hetty
Spaanderman

Santpoort-Zuid - Tot en met 31
oktober exposeert Hetty Spaanderman met haar schilderijen in
’t Brederode Huys. De veelzijdigheid van de van oorsprong
Haarlemse kunstenaar komt tijdens deze expositie goed tot zijn
recht. Ze exposeert met 24 werken, waaronder de blik op de
brug Kolksluis in Amsterdam. De
onderwerpen lopen uiteen; de
mens en zijn omgeving is vaak
het uitgangspunt. Zodra het weer
het toelaat pakt ze haar boeltje
bij elkaar om buiten in de natuur te schilderen. Door die veelzijdigheid is zij een geliefd en
veelgevraagd schilder in omgeving Kennemerland. Regelmatig
toont zij haar werk tijdens exposities, waaronder de kunstroutes
van Limmen, Castricum, Heiloo,
Haarlem en Bergen. Haar werk
is te bezichtigingsop maandag
van 13.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur in ’t
Brederode Huys, Bloemendaalse-straatweg 201 in SantpoortZuid. Verder op afspraak via telefoonnummer 023-5381999.

Geldig a.s. dinsdag 22 september markt Velserbroek
van 8.00 tot 16.00 uur. Zie redactie deze krant.

Dames straten volleybaltoernooi

Nog plaats voor een team
Velserbroek - Het zesde 123
Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi in Velserbroek
wordt gehouden op zaterdag 10
oktober maar is ongekend populair.
24 straten kunnen meedoen aan
dit 6e toernooi 23 straten hebben
zich al ingeschreven één straat
kan zich nog aanmelden.
Het toernooi wordt gehouden in
het Polderhuis in Velserbroek.
Vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur zal
er weer gestreden gaan wor-

den om het 6e kampioenschap.
De organisatie gaat uit van minimaal zeven en maximaal tien
speelsters per straat, leeftijd
minimaal 16 jaar. Wanneer de
straat te klein is om een dames
zaalvolleybalteam te formeren
dan mag er ook een deelneemster uit een aangrenzende straat
meedoen. Zie voor alle informatie www.straatvolley.nl. Opgave kan via info@straatvolley.nl
of bel met Frans Looij, telefoon
023-5383585.

Kom proeven bij
Holland Kaascentrum

twee ambachtelijke producten
vers van het mes! De Week van
de Smaak inspireert door ambachtelijke streek- en seizoensgebonden producten centraal te
stellen. De Week van de Smaak
draagt bij aan de bewustwording
van duurzame herkomst van producten en laat mensen genieten
van eerlijke producten en pure
smaken. Dit jaar doen in het hele
land circa 400 bedrijven en organisaties mee met meer dan 3.500
activiteiten op locatie.
Meer info over de proeverijen bij
Holland Kaascentrum is te vinden op www.hollandkaascentrum.nl. Ga voor een overzicht
van alle activiteiten naar: www.
weekvandesmaak.nl.

Velserbroek – PCB De Hoeksteen aan de Weid 24 houdt vrijdagavond 25 september haar
bekende grote kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Er goede gebruikte najaars- en winterkinderkleding aangeboden vanaf
de maat 104 en speelgoed voor
alle leeftijden. Iedereen is tussen 19.00 en 20.30 uur van harte
welkom. Meer informatie, of het
verkrijgen van een verkoopnummer, kan men contact opnemen
met telefoon 023-5378688 of email naar or@cbdehoeksteen.nl.

Lastige jeugd
Velserbroek - De politie ontving vorige week donderdag omstreeks 16.15 uur een melding dat
er jeugd in de Mathilde Wibautstraat voor overlast zou zorgen en
dat er vermoedelijk geschoten
werd met een luchtdrukpistool.
De politie trof een groepje van
acht jongens en meisjes aan. Bij
een 15-jarige jongen werden in
zijn woning twee luchtdrukpistolen aangetroffen. In zijn slaapkamer lagen ongeveer 20 messen.
De politie heeft deze voor de zekerheid meegenomen, om op het
politiebureau uit te zoeken of deze zijn toegestaan.

Week van de Smaak!

Velserbroek - Van 20 tot en met
27 september viert Nederland
voor de derde keer de Week van
de Smaak, want dan is het verse streekproduct jarig! Er is een
Hoofdstad van de Smaak en hele
straten worden omgetoverd tot
Smaakstraten. Ook op de markt
in Velserbroek gaan we genieten
van écht eten. Dinsdag 22 september september bent u welkom bij Holland Kaascentrum op
de warenmarkt in Velserbroek
voor een gratis proeverij met
MarktMerk Boeren Meshanger en de originele Boeren Leidse 30+ kaas. Holland Kaascentrum is dan op de markt te vinden van 07.30 tot 16.00 uur. Kom
proeven en genieten van deze

Kleding- en
speelgoedbeurs

Bromfietscontrole

Bus vast op bussluis
Velserbroek - Zaterdag rond 12.30 uur is bij de bussluis aan de
Westlaan een bus op de sluis terecht gekomen. De sluis kwam al
omhoog terwijl het achterste gedeelte van de bus nog op de sluis
reed. ‘s Middags om 16.30 uur kwam er een speciale bergingswagen
om de bus weg te slepen. (foto: Adrie Schoorl)

Velserbroek - Op het Ceylon
Bastion hield de politie vorige
week donderdag tussen 16.00
en 17.00 uur een bromfietscontrole. Er werden drie bekeuringen uitgeschreven. Een maal
voor het rijden zonder rijbewijs
en twee keer omdat de snelheid
te hoog lag.
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Vier verdachten aangehouden na berovingen

Cd ‘Zuidpier’
van Bran

IJmuiden – Afgelopen vrijdag
vond in het Thalia Theater onder
grote belangstelling de presentatie plaats van de Cd ‘Zuidpier’
van de groep Bran.
IJmuidenaar Fred Hopman is
een veelzijdig mens. Werkzaam
als verpleegkundige, hij is vogelaar en weet ontzettend veel over
de natuur en hij schrijft gedichten, onder andere haiku’s. Sinds
kort heeft hij daar iets nieuws
aan toegevoegd: zanger. Fred
nam gitaarles bij Paul Bakker
om zichzelf bij het kampvuur te
kunnen begeleiden. Fred is goed
met letters en Paul is goed met
noten. Dat leverde een vruchtbare samenwerking op. Bassist Cees van de Laarse voegde
zich bij hen en Bran was geboren. Bran is Bretons voor kraai
en Brandaan is de beschermheilige van de zeelui. Fred schreef
al jaren teksten op muziek dus
er was voorraad genoeg, waarop het trio besloot de studio in te
duiken. Het resultaat was vrijdag
te horen en dat was heel verrassend. Hopman heeft een aangenaam stemgeluid en Paul en
Cees zorgen voor een eenvoudige maar doeltreffende muzikale begeleiding.. De Cd begint
met een gesproken tekst: ‘Alleen
in stilte rolt het ruisen van de zee
van schelp naar oorschelp’. De
teksten zijn veelzijdig, persoonlijk en eerlijk: ‘Tot hoeksteen ben
ik geworden maar ik weet nog
goed wat ik vroeger van dat soort
mannen vond’. Mooi en goed getroffen is het lied over IJmuiden en het titelnummer ‘Zuidpier’ is ook heel bijzonder. ,,Het
was heel bijzonder, ik heb genoten van alle aandacht’’, zegt Fred
na afloop van het optreden. ,,Dit
zal geen eenmalige gebeurtenis
blijven: we hebben nog ruim 300
Cd’s die hun weg naar de muziekliefhebber moeten vinden,
dus Bran zal nog vaker van zich
laten horen.’’ Wie nieuwsgierig
geworden is, houdt dus de media in de gaten. De Cd ‘Zuipier’ is
ook verkrijgbaar bij Music Store.
(Carla Zwart)

Nova Contract reikt
eerste EVC certificaat uit

Regio - EVC Centrum Beroepsonderwijs van Nova Contract,
onderdeel van ROC Nova College, reikt op dinsdag 15 september het eerste EVC Ervaringscertificaat uit aan een cliënt van
UWV WERKbedrijf Haarlem. De
cliënt heeft hiermee zijn werkervaring verzilverd in twee mbo diploma’s Werktuigbouwkunde.
De cliënt van UWV WERKbedrijf Haarlem, de heer R.D. Lee,
had geen diploma’s maar wel
veel werkervaring. Nova Contract heeft tijdens de EVC procedure de werkervaring in kaart
gebracht en daaruit bleek de
heer Lee in aanmerking te komen voor twee mbo diploma’s:
Werktuigbouwkundig Tekenaar
en Kaderfunctionaris. Met deze
twee diploma’s heeft de heer Lee
veel meer kansen op de arbeidsmarkt. EVC staat voor Erkenning
van Verworven Competenties.
Ook wordt het wel Ervaringscertificaat genoemd. EVC onder-

zoekt welke kennis en ervaringen iemand in de praktijk heeft
opgedaan. Dit gebeurt door een
assessment. Voor de erkenning
van kennis en ervaringen worden rapportages, certificaten en
diploma’s gemaakt. Daarnaast
kijkt EVC ook naar de groeimogelijkheden van kandidaten en
hun inzetbaarheid in een bedrijf of instelling. Het EVC Centrum Beroepsonderwijs van Nova Contract is Erkend EVC-aanbieder van ruim vijftig beroepsopleidingen en werkt voor klanten in alle sectoren. Voor meer
informatie www.novacontract.nl.
UWV WERKbedrijf is het onderdeel van UWV waar arbeidsbemiddeling en re-integratie bij elkaar komen. In het WERKbedrijf
zijn vanaf 1 januari 2009 de activiteiten van het CWI (Centrum
voor Werk en Inkomen) en de reintegratieactiviteiten van UWV
gebundeld. Voor meer informatie
www.werk.nl.

Singlesfeest op strand
Wijk aan Zee - De twee grootste
gratis datingsites van Nederland,
RelatieKlik.nl en Knuz.nl, houden voor de vierde keer een singlesfeest op het strand van Wijk
aan Zee. Op 25 september wordt
‘SOUT’ het sfeervolle decor van
feestende alleenstaanden vanuit
het hele land. Het feest, toepasselijk September-feest gedoopt,
moet maken dat alleenstaanden
er onder een vrolijke noot gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Het initiatief komt van Heemskerkers Koen Kastermans en
Marcelino Lopez, beheerders
van beide datingsites. Kastermans: ,,Contact maken via internet is leuk en handig, maar voor
sommige
enthousiastelingen
blijkbaar niet genoeg. We hebben inmiddels zo’n 130.000 actieve singles dus je kunt ervan
uitgaan dat een groot aantal van
hen graag achter de computer
vandaan komt om de bloemetjes
eens buiten te zetten. Ook nietleden zijn trouwens van harte
welkom. We verwachten vooral
singles in de leeftijd van 30 tot
60 jaar. Vooral voor deze groep
is internet en bijbehorende singlesfeesten een goede manier
om gelijkgezinden te ontmoeten.

De meeste mensen in die leeftijd
hebben een vaste baan en ontmoeten minder snel gelijkgestemden dan bijvoorbeeld studenten.” Wie bang is dat singlesfeesten een grote vleeskeuring
blijken, kan gerust zijn. Collega
Lopez kan erom lachen: ,,Mijn
alleenstaande kennissen kijken
vaak overdreven moeilijk als ik ze
uitnodig op ons singlesfeest. Ze
verwachten blijkbaar wanhopige lui die met strakke blik op de
uitkijk staan naar een partner of
date. Ze zijn vaak verbaasd als ze
merken dat er gewoon een ontspannen sfeer hangt. Het uitwisselen van je ervaringen als single zorgt vaak al voor een lach
der herkenning en een hoop gezelligheid. Het schept een soort
band die je misschien niet in een
willekeurige club hebt. En als
daar toevallig romantische kriebels uit voortkomen dan is dat
mooi meegenomen. Het wordt in
ieder geval een leuk feestje. De
collega’s van ‘SOUT’ weten inmiddels wel hoe dat moet.’’
Het feest duurt van 21.00 tot
02.00 uur. Kaarten zijn 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de deur, incl. 2 gratis consumpties.

Santpoort-Noord - Politiemensen hielden in de eerste week
van september vier verdachten
aan naar aanleiding van een beroving en twee pogingen daartoe. De verdachten, IJmuidenaren van 15, 15, 20 en 21 jaar oud,
kwamen na uitgebreid onderzoek naar voren. Deze vier verdachten zijn dinsdag, woensdagochtend en woensdagavond buiten heterdaad aangehouden. Uit
het buurtonderzoek en het horen
van getuigen kwam onder meer
een witte auto naar voren die gebruikt zou zijn bij de berovingen.
Ook deze auto is aangetroffen en
in beslag genomen. De verdachten worden vrijdag voorgeleid
voor de Rechter-Commissaris.
Een 19-jarige jongen uit Santpoort-Noord werd in de nacht
van donderdag 3 op vrijdag 4
september op de Hagelingerweg

van zijn portemonnee en mobiele telefoon beroofd door een
groep van vier jongens. Uit eerste onderzoek bleek dat dit viertal ook betrokken zou zijn geweest bij twee pogingen tot een
beroving, even daarvoor, dit maal
op de Rijksstraatweg ter hoogte
van de Muiderslotweg in Haarlem. Van één van die pogingen
is inmiddels een aangifte binnen, van de ander is helaas geen
aangever bekend. De politie is
op zoek naar dit slachtoffer, deze
heeft zich niet bij de politie gemeld. Het gaat om een man op
een fiets, mogelijk brildragend.
Hij is na het incident vermoedelijk in de noordelijke richting
weggefietst.
Kent u of bent u deze man, dan
wordt u vriendelijk verzocht om
contact op te nemen met de politie in Velsen, via 0900-8844.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Het is al bijna 4 jaar geleden
dat ik steunfractielid van Velsen Lokaal werd. Ik vind het
nog steeds ontzettend leuk om
te doen. In het begin moest ik
vreselijk wennen aan het tempo van de ambtelijke molen en
hoe men om ging met de mening van de burgers. Ook heb ik
af en toe het idee dat we regelmatig tegen een muur aanlopen
van onwil en stugheid.
Het is niet zo dat ik deze zaken
accepteer, maar ik kan er nu
wat beter mee omgaan.
Samen met de andere leden van
de fractie van Velsen Lokaal zorgen we er voor dat een en ander duidelijk wordt en dat wel
degelijk rekening wordt gehouden met de mening van de inwoners.
Het is natuurlijk een voordeel
om lid te zijn van een zelfstandige lokale partij, want wij worden niet gedirigeerd vanuit Den
Haag. Wij hoeven al helemaal
niet een van te voren bepaalde
mening te hebben over op handen zijnde veranderingen. Velsen Lokaal kan dus meedenken
met de inwoners en vanuit die
positie een stem laten horen.
Tijdens de vorige verkiezingsperiode zijn er ontzettend veel
mooie plannen voorgelegd door
de partijen. Daar hebben de
bewoners voor gekozen. Helaas is er van deze voorstellen
nog niet veel terecht gekomen.
Men komt zelfs met totaal andere plannen, die soms geheel tegenstrijdig zijn aan de voorgestelde plannen!
Op dit moment woon ik, naar
volle tevredenheid, in VelsenNoord. Door velen werden wij
voor gek verklaard toen wij gingen verhuizen naar de andere kant van het kanaal. Men had
en heeft nogal wat vooroordelen
over Velsen-Noord. Op het stad-

huis en in de Raad proef ik die
instelling ook regelmatig.
Aan de noordzijde van het kanaal vraagt men zich regelmatig af of men op het stadhuis
wel weet dat Velsen-Noord ook
bij Velsen hoort. Men weet namelijk wel Velsen-Noord te vinden als er inkomsten of stemmen binnengehaald moeten
worden. Of dat men het aantal arbeidsplaatsen of kademeters telt als inkomsten, maar aan
de uitgavenkant komt VelsenNoord er een stuk bekaaider af.
In de afgelopen 4 jaar is er aan
de noordzijde voornamelijk geld
gestopt in (herhaalde) onderzoeken door externe bureaus.
Die onderzoeken hebben tot nu
toe nog bitter weinig resultaten
opgeleverd. Ik voel het dan ook
persoonlijk als een taak om Velsen-Noord politiek op de agenda te zetten en te houden. We
moeten er voor zorgen, dat het
aan de Noordzijde van het kanaal ook leefbaar blijft. Er moet
immers nog steeds veel gebeuren zoals het opknappen van de
Wijkermeerweg, de bouw van
een nieuwe school, meer voorzieningen voor ouderen en jongeren, de sloop van de bouwval van het culturele centrum De
Schouw die nog steeds staat te
verloederen. Maar ook de samenstelling van het woningbestand, het sportpark en het
steeds meer opdringende verkeer zijn belangrijke punten van
blijvende aandacht.
Wat mij betreft moet er nu eens
echt een stevige Frisse wind
gaan waaien in Velsen-Noord.
Daar wil ik mij samen met mijn
partij Velsen Lokaal sterk voor
maken.
Lieneke Teske, Steunfractielid
van Velsen Lokaal

pagina 30

17 september 2009

83-Jarige
onder invloed
van alcohol

Brugklasdag Vellesan
College groot succes
IJmuiden - Een stralende dag,
donderdag 10 september. Alle ruim 245 nieuwe brugklasleerlingen staan te trappelen om
niet in een lokaal les te krijgen,
maar om samen met de mentor naar de duinen in Bloemendaal te gaan om elkaar op een
andere manier te leren kennen.
De leerlingen vertrekken in kleine groepjes op de fiets naar de
Kennemerduinen. Deze groepjes worden begeleid door derde
klas leerlingen vmbo-kader, die
gekozen hebben voor de sector
Sport, Dienstverlening en Veiligheid, (SDV).
De groep brugklasleerlingen is
zo groot dat er op twee locaties
in de duinen er sport en spel activiteiten plaatsvinden. Rondom
het Wed in Bloemendaal zijn de
135 leerlingen van de mavo en
havo actief. De klassen hebben
zich verspreid rondom het duinmeer en de leerlingen zijn actief
en enthousiast bezig.
De andere 110 leerlingen van
het vmbo hebben zich verspreid
rondom de Oosterplas om daar
tijdens het ochtendprogramma
elkaar beter en op een andere manier te leren kennen. Elke

klas heeft samen met hun mentor en de leerlingen van SDV; die
een begeleidende rol hadden,
een spelprogramma afgewerkt.
In de eerste twee weken op de
nieuwe school, tijdens de mentoruren, hebben de leerlingen in
de klas besproken welke activiteiten de leerlingen graag wilden doen.
Tussen de middag werd er op locatie een lunch bezorgd, welke
door leerlingen was bereid. Drinken en kadetjes, wat een ieder
zich lekker liet smaken.
’s Middags stond er voor beide
locaties weer een spelactiviteit
op het programma.
Daarna werd er weer in groepjes terug gefietst door de Kennemerduinen. Op het schoolplein
van locatie Platanenstraat stond
het drinken en de chips al klaar.
De leerlingen hebben onder het
genot van de muziek deze versnapering zich goed laten smaken, om vervolgens moe maar
voldaan weer naar huis te kunnen.
Mede door de inzet van de leerlingen van Sport, Dienstverlening
en Veiligheid is deze dag tot een
groot succes geworden.

Egelweekend op
Boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In het weekend van 18, 19 en 20 september
staat in heel Nederland de egel
centraal. De zoogdiervereniging
maakt zich zorgen over de egel
en heeft daarom 2009 uitgeroepen tot het jaar van de egel. Ook
door Informatieboerderij Zorgvrij
in Spaarnwoude is dit jaar veel
aandacht aan egels besteed. In
het egelweekend zijn er diverse activiteiten op de boerderij.
Op vrijdag, zaterdag en zondag
kunnen kleuters een interessante egelspeurtocht doen. Op een
speelse manier leren kinderen
hoe egels leven, wat ze lekker
vinden en wie hun vijanden zijn.
De speurtocht duurt ongeveer
45 minuten en het bijbehorende boekje kost 2,50 euro. Iedere middag tussen 13.00 uur en
16.00 uur kunnen kinderen een

leuke egelspiegel maken. Op een
spiegel worden oogjes en spitse
neus en vooral heel veel stekels
geplakt. Dit kost 4,50 euro. Op
zondagmiddag tussen 13.00 uur
en 16.00 uur kunt u zien en horen hoe u uw eigen tuin geschikt
kunt maken voor egels. Wilt u uw
tuin egelvriendelijk maken dan
kunt u zondagmiddag een fraai
egelhuis van hout maken (15 euro). Om 14.00 uur is er voor iedereen vanaf 10 jaar een gratis
lezing door Els Poel van de egelopvang in Amstelveen. Ze vertelt heel bevlogen over de egel,
de leefomgeving en wat u kunt
doen om de egels te redden.
Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, telefoon 023–5202828, zie ook www.
spaarnwoude.nl

IJmuiden - Surveillerende politiemensen zagen maandagavond rond 19.00 uur op de Steigerweg een auto rijden waarvan
de bestuurder een onzekere indruk maakte. De man reageerde
niet op een stopteken maar kon
uiteindelijk aan de kant worden
gezet. Hij bleek een 83-jarige
IJmuidenaar die onder invloed
was van alcohol. De man is aangehouden en meegenomen naar
het bureau. Daar bleek dat hij al
eerder met drank op heeft gereden. Om die reden is zijn rijbewijs ingevorderd. Tegen de man
is ook dit keer proces-verbaal
opgemaakt.

Shantykoor
Nortada in
Fort Zuid

Regio - Shantykoor Nortada uit IJmuiden treedt zondag
20 september op in Fort Zuid
in Spaarndam. Het twintig man
sterke koor zingt dan zeemansliederen uit oude tijden. Het optreden van Nortada begint om
14.30 uur en de toegang is gratis. Aansluitend is er een traditionele schippersmaaltijd bestaande uit kapucijners met spek, uitjes en piccalilly brood en salade. De kosten voor de maaltijd
zijn 7.50 euro, gelieve tijdig te
reserveren. In de expositieruimte van Fort Zuid is tot eind van
de maand nog de expositie van
Annelot te zien. Zaterdag 3 oktober is er een kunst- en ambachtmarkt bij Fort Zuid waar zo’n 20
kunstenaars aan meedoen. De
kunst en ambachtsmarkten zijn
er het hele jaar door op iedere
eerste zondag van de maand. Er
is nog plaats dus als je met één
van de markten wilt meedoen,
meld je dan zo snel mogelijk aan.
Er is ook ruimte voor beginners,
iedereen is welkom met verschillende technieken zoals: glas in
lood, sieraden hoedenontwerpen, schilderijen, keramiek, textiele kunst, houtsnijwerk enz.
Tijdens deze markten is er ook
plaats voor beginnende bandjes, acrobaten, jongleurs, goochelaars, clowns, cabaret enz.
Fort Zuid, officieel Fort Bezuiden
Spaarndam geheten, is onderdeel van de 42 forten die samen
bekend staan als de Stelling van
Amsterdam. Het is een provinciaal monument en staat op de
Werelderfgoed lijst van de Unesco. De bouw begon in 1895 en
is een van de eerste betonwerken in de wereld. In het café zijn
nog resten van oude muurschilderingen te zien. Fort Zuid ligt
aan de rand van Spaarndam en
is bereikbaar via het Spaarne of
via het dijkdorp Spaarndam. Er is
ruime parkeergelegenheid en de
toegang is gratis. Kom langs of
meld je aan via www.fort-zuid.nl.
of 06-24282605.

‘t Mosterdzaadje

Liefdesliederen
en het Hoorn Trio
Santpoort-Noord - Een avond
vol liefdesliederen en duetten,
oude en nieuwe, uit verschillende landen. Het ensemble Colla Voce laat ze horen op vrijdag
18 september om 20.15 uur in ’t
Mosterdzaadje.
Een internationaal trio met de
zangeressen Silvia Da Silva
Martinho en Liat Alkan en de pianiste Marie Searles. Portugees,
Engels, Israëlisch, Amerikaans
en Duits.
Op zondag 20 september om
15.00 uur is in ’t Mosterdzaadje het beroemde hoorntrio van
Brahms te beluisteren. De uit-

voerenden zijn Caroline Wagner-viool, Shuann Chai – piano
en Irene Kruik- hoorn. Deze musici maken deel uit van het fameuze gezelschap “De Bezetting Speelt”. Voor de pauze, in de
combinatie viool en piano werken van Mozart en Debussy. Piano solo wordt Chopin uitgevoerd.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Vader en Zoon fotograferen op 2Generations
Haarlem – Bij Pascal Weidijk is
het fotograferen er met de paplepel ingegoten, zijn vader Reinder bracht hem de liefde voor
het vak bij. Pascal was al de vaste fotograaf van het feest 2Generations, maar de vorige editie van
het feest in maart vormde vader
en zoon speciaal voor de gelegenheid een team.
De bedoeling van het feit dat vader en zoon Weidijk een duo vormen, is om het concept 2Generations overal door te voeren, van
muziek tot personeel. De organisatie van 2Generations is ook op
zoek naar moeders en dochters
die het leuk lijkt om een avond
gastvrouw te zijn tijdens de feesten. Geïnteresseerden kunnen

een mail sturen naar info@exclusevents.nl.
2Generations zal weer plaatsvinden op 3 oktober in de Philharmonie in Haarlem. Daar zullen onder andere de feestband
Jamento en de zangeres van
Spargo te zien zijn op het podium. De ticketverkoop gaat er
hard, er wordt daarom aangeraden tijdig tickets te bestellen,
om teleurstellingen te voorkomen. Dit kan online via de website www.2generations.nl of via de
voorverkoopadressen die ook op
deze website te vinden zijn (onder andere de kassa van de Philharmonie). Foto’s van het feest
gemaakt door Pascal en Reinder zijn te bestellen op de web-
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Yogastudio
IJmuiden zet
zich in voor
KiKa

Felison Brass sluit
Bavodag Haarlem af
Regio - Het 50-jarige jubileumjaar van Muziekvereniging Felison Brass uit Velsen is in volle gang. Met de 5-daagse trip
naar Engeland, sfeervolle feestavonden en een geslaagd jubileumconcert achter ons, vaart
Felison Brass een koers die de
wind goed in de zeilen heeft. Met
twee repetities per week, de sectierepetities, de studieweekenden (vaak m.m.v. zeer bekwame
brassbandmusici) werpen hun
muzikale vruchten af. Verleden
jaar is promotie verkregen op het
bondsconcours in Zaandam.
Na een wel overwogen beslissing, hebben de leden en bestuur na deze zomervakantie
besloten om in de derde divisie
uit te komen op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Groningen op 27 en 28
november dit jaar. Er zijn ook
plannen om in 2010 de muziekvereniging in de breedte te laten
groeien. Om continuïteit te waarborgen voor de toekomst. Uitdagingen te over dus, voor deze in
al zijn facetten groeiende brassband uit Velsen-Noord. Felison
Brass dat onder leiding staat van
Alexander Zwaan, en die tevens

ook een inspirator is voor de
band, zal op de jaarlijkse Bavodag op 3 oktober een zeer afwisselend concert geven ter afsluiting van deze druk bezochte dag.
Dit alles aangepast aan de omgeving waarin deze dag zich afspeelt.
Onder andere ‘Elsa’s Procession to the Cathedral’ (uit de opera Lohengrin) van Richard Wagner zal worden gespeeld. Wie dit
stuk ooit door een brassband
heeft horen spelen, weet ook
precies waar een brassband toe
in staat is. Dit prachtig geschreven stuk benut alle mogelijke
emoties die verband houden met
liefde en passie voor de band en
haar luisteraars.
Het andere belangrijke gebied
van dit stuk van Wagner is het
feit dat dit een processie is, dus
de intensiteit wordt langzaam
opgebouwd tot het einde, wanneer ‘Elsa’ haar bestemming bereikt bij de kathedraal om in het
huwelijk te treden. Één van de
vele stukken die passen bij dit
concert van Felison Brass in de
Grote of St. Bavo Kerk op de grote markt in Haarlem. Zaterdag 3
oktober om 16.15 uur.

De dwarsligger®
bij Gospel Boetiek
IJmuiden - Op zoek naar een
handiger manier om overal
een boek te kunnen lezen, bedacht Hugo van Woerden, directeur van drukkerij/uitgeverij Jongbloed iets revolutionairs.
Een boekje dat zo klein, licht en
handzaam is dat je het kunt lezen
waar en wanneer je maar wilt: de
dwarsligger®. De dwarsligger®
is een compleet boek van acht
bij twaalf centimeter dat je overdwars leest: door het boek een
kwartslag te draaien, ontstaat
een normale bladspiegel. Dankzij het dundrukpapier past een
dwarsligger® zes tot acht keer
in een ‘normaal boek’. Dit handzame boekje is nu verkrijgbaar
bij de Gospel Boektiek, Kennemerlaan 224 in IJmuiden.
Het unieke boekconcept dwarsligger® is feestelijk gepresenteerd tijdens Manuscripta. Daar

is het eerste exemplaar onder
veel belangstelling is overhandigd aan minister Plasterk van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jongbloed wordt wereldwijd geroemd om zijn kwalitatief hoogwaardige bijbels. Voor
de ontwikkeling van dit nieuwe
boekconcept zocht Jongbloed
samenwerking met een grote
uitgever van algemene boeken
en benaderde NDC|VBK de uitgevers. Binnen dat concern zullen Ambo Anthos – uitgever van
o.m. Saskia Noort en Herman
Koch – en Kosmos – uitgever
van o.m. Jamie Oliver en Deepak
Chopra – de dwarsligger® op de
algemene markt exploiteren. Het
concept is uitgebreid getest onder boekhandelaren en consumenten en beide groepen reageerden met overweldigend enthousiasme.

IJmuiden - Voor het derde jaar
op rij organiseert yogadocente Miranda de Graaf van Yogastudio IJmuiden aan Middenhavenstraat 38b, gratis yogales die in het teken staat van de
Global Mala. Drie jaar geleden
kreeg Siva Rea, een van de bekendste yogadocenten ter wereld, het idee voor Global Mala.
Wereldwijd doen tienduizenden
mensen 108 zonnegroeten achter elkaar voor het goede doel.
Elke yogadocent draagt de les
op aan een goed doel. De deelnemers dragen vrijwillig bij wat
ze kunnen missen. Miranda: ,,Ik
vind het een heel mooi initiatief
en sindsdien zet ik me graag in
voor Kika. Een kind met kanker
hoort gewoon niet. Ik heb veel
bewondering en respect voor die
kleine mensjes. Ondanks alle ellende kunnen ze genieten van de
kleine dingen in het leven.’’ KiKa heeft als algemeen doel: het
werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van
kinderkanker, gericht op minder
pijn en strijd, meer genezing en
een hogere kwaliteit van leven
op latere leeftijd. Het doel van
Global Mala is niet alleen geld
inzamelen, maar ook energie,
bewustwording en betrokkenheid genereren. Zondag 20 september is iedereen welkom om
aan dit evenement deel te nemen. Van 11.00 - 13.00 uur kan
men meedoen aan de 108 zonnegroeten. De Graaf: ‘Ervaring
met yoga is niet nodig, het gaat
erom dat we met z’n alle bezig
zijn voor het goede doel, dat is
yoga!’ Opgeven kan ook via de
website: www.yogastudioijmuiden.nl.

Yoga voor goed doel
Santpoort-Noord - Zondag 20
september wordt in het teken
van de Global Mala een unieke
yogales van 108 minuten voor
het goede doel georganiseerd
bij sportvereniging Dschen Dui
te Santpoort Deelname aan deze les is gratis.
Voor het goede doel wordt een
bijdrage gevraagd voor de straat-

kinderen van Bolivia, zie www.
straatkinderen-bolivia.nl.
De les is van 14.00 tot 16.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom bij Dschen Dui, Wüstelaan 79, Santpoort-Zuid.
Aanmelding graag vooraf via:
Shanti, ruimte voor Yoga en Meditatie: 06-11118700 of madeleinegaastra@hotmail.com.

Technasium op
het Ichthus Lyceum
Driehuis - Dit schooljaar start
het Ichthus Lyceum met het
technasium. Dat betekent dat alle leerlingen in de brugklassen
het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O & O) volgen. Leerlingen werken in teamverband en
proberen echte vraagstukken uit
het bedrijfsleven op te lossen. Dit
jaar krijgen de leerlingen twee
O&O projecten. Gedurende zeven weken staat het vak zes uur
op het rooster.
De hele klas werkt in teams aan
dezelfde opdracht. Als het mogelijk is, gaan leerlingen een
kijkje nemen in het bedrijf. De
opdrachtgever is betrokken bij
de beoordeling van de werkstukken. Soms wordt er samengewerkt met een hogeschool of
universiteit.
Het Ichthus heeft, in overleg met
de gemeente, gekozen voor het
aanpakken van de verkeersveiligheid rondom de Bosbeekschool in Santpoort-Noord. De
leerlingen worden beschouwd
als onderzoekers en ontwerpers,
die in opdracht van de gemeen-

te de verkeerssituatie rondom
de school moeten onderzoeken.
Daarnaast moeten ze ook een
ontwerp maken om de situatie
te verbeteren. Dit betekent uiteraard niet dat de ontwerpen die
door de leerlingen worden opgesteld direct voor uitvoering in
aanmerking zullen komen. Uiteraard kunnen er wel zaken
uit naar voren komen die zouden kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor knelpuntsituaties.
Het eindresultaat en de manier
waarop dat is bereikt wordt door
leerkrachten en gemeente gezamenlijk beoordeeld. Het Ichthus
Lyceum werkt in dit project samen met Hans van den Bos van
de afdeling Beheer Openbare
Ruimte van de gemeente Velsen.
Inmiddels hebben leerlingen uit
vier brugklassen van het Ichthus foto’s genomen van de huidige situatie en ouders, kinderen
en omwonenden geïnterviewd.
Er wordt hard gewerkt aan de inventarisatie van de knelpunten
en aan unieke verbeterplannen.
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Rijbewijs
ingevorderd
van drankrijder

Mooi oefenparcours
Hofgeestruiters
Velserbroek - Afgelopen zaterdag hebben de Hofgeestruiters
een oefenparcours georganiseerd voor wedstrijd op 27 september, want dan is er voor de
paardenliefhebbers uit de buurt
een onderlinge wedstrijd.
Ditmaal hebben de twee vrienden Suzanne en Martijn de taak
op zich genomen om er iets
leuks van te maken. En dat is gelukt, vonden de deelnemers die
zich hadden aangemeld.
,,We hebben er veel aandacht
aanbesteed’’, zegt Martijn. ,,Samen met Suzanne hebben we
een parcours uitgezet, aangekleed met natuurlijk materiaal
en spannende sprongen neergelegd. Zo hadden we bedacht om
een waterbak te maken, net zoals wat je op tv ziet bij het springen. Maar hoe maak je zoiets

na en eenvoudig? Zo hebben
we een lange, smalle bak neergelegd en helemaal gevuld met
water en bomen ernaast gezet.”
Het was een succes want er waren maar twee paarden die er
overheen durfden. Als het aan
de twee vrienden ligt, gaan ze nu
alweer wat bedenken voor het
volgende evenement.
Zondag 27 september is er in
de Hofgeestbak de hippische
dag, voorheen was het een heel
weekend. Maar dit jaar wil het
bestuur het op één dag houden.
Dressuur is in de bak, het springen wordt verreden op het gras
en de cross vindt zoals gewoonlijk plaats achter de snelweg.
Dus voor degene die zich nog
niet heeft aangemeld, doe dit
snel, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Ovenbouw Holland
nieuwe sponsor VSV A2
Velserbroek - Afgelopen zondag heeft VSV A2 een nieuw
wedstrijdtenue ontvangen van
Ovenbouw Holland BV.
Nadat de teamfoto gemaakt is
begonnen de mannen van VSV
A2 aan hun warming-up. De tegenstander Volendam A1 kwam
inclusief luxe touringcar naar de
Velserbroek met hoge verwachtingen. Gesterkt door het nieuwe
tenue speelde VSV A2 Volendam
volledig van de mat.

Met een eindstand van 9-0 werd
de luxe touringcar met de aangeslagen Volendam spelers erin
vrolijk uitgezwaaid vanaf sportpark De Hofgeest. ‘De groeten
aan Jan’, riepen de spelers van
VSV de bus nog na. Peter Mantje van Ovenbouw Holland was
blij met deze dikke overwinning
in het nieuwe tenue en wenst
de spelers en de technische staf
van VSV A2 een plezierig en succesvol seizoen.

Velsen-Zuid - De politie heeft
vorige week vrijdag rond 05.00
uur het rijbewijs ingevorderd
van een automobilist die teveel
had gedronken. De 24-jarige inwoner van Haarlemmer viel op
de Minister van Houtenlaan op
door zijn rijgedrag. Hij reed erg
langzaam, remde vaak en nam
de bochten erg ruim. Zijn auto
werd in beslag genomen omdat
het vermoeden bestaat dat deze
niet verzekerd is. De politie zoekt
de zaak uit en maakt procesverbaal op. Op het politiebureau
bleek de man nog enkele openstaande boetes te moeten betalen. Omdat hij dit niet kon moest
hij direct de cel in.

CDA pleit voor
kunstgrasveld
RKVV Velsen

Driehuis - Het kunstgrasveld
bij voetbalvereniging RKVV Velsen komt wat het CDA betreft
steeds dichterbij. En dat is nodig
ook. Tijdens het voorjaarsdebat
dit jaar is in meerderheid van de
Gemeenteraad aangegeven dat
dit kunstgrasveld geen wens is,
maar zo langzamerhand noodzaak begint te worden. Hiertoe
heeft de gemeenteraad op 29 juni jl. ook een motie aangenomen.
,,Het CDA ziet mogelijkheden om
bij de aankomende begroting
hiervoor geld te reserveren”, aldus Robert te Beest en Dicky
Sintenie. Nu, helaas gebleken is
dat Groot Helmduin niet als multifunctionele accommodatie gerealiseerd kan worden, is het een
schrale troost dat er middelen
overblijven binnen de Reinunie
gelden. Het CDA aarzelt niet om
dit geld voor dit doel te herbestemmen. Deze vorm van maatschappelijke doeleinden kan de
steun van het CDA krijgen omdat het een oplossing biedt voor
het nijpende probleem van voetbalvereniging Velsen. Dicky Sintenie: ,,De velden van RKVV Velsen worden niet alleen door de
vereniging gebruikt, maar worden ook veelvuldig gebruikt voor
toernooien en vooral ook al jaren voor het onderwijs voor lichamelijk onderwijs. Sinds kort
worden bij RKVV Velsen en het
Noordzee College (Ichthus Driehuis) ook zgn. combinatiefuncties ingezet waarvoor de velden nog meer zullen worden gebruikt voor lessen lichamelijk
onderwijs en naschoolse activiteiten.” ,,Hierdoor wordt RKVV
Velsen, meer dan andere clubs,
geconfronteerd met slechte en
te zwaar bespeelde velden”, aldus Robert te Beest. Het meervoudig gebruik van deze grond
rechtvaardigt een investering
van onze gemeente. In samenwerking met RKVV Velsen moet
het mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd een kunstgrasveld
te realiseren.

Slotfeest 250 jaar
Harddraverij Santpoort
Santpoort-Noord - Het eerste weekeinde van oktober
viert Harddraverij Santpoort
en Omstreken het slotfeest
ter ere van het 250ste jubileumjaar. Natuurlijk speelt het
hele feest rond het jubileum
van de eerste harddraverij in
1752. Het wordt nog een keer
knallen in Santpoort-Noord
met verschillende nostalgische activiteiten in en rond
de Hoofdstraat.
Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober is er een speciale, nostalgische kermis waar je
tegen een vriendenprijsje kunt
zwieren en draaien.
Vroeger, in de tijd dat je ouders
jong waren, bezochten zij de Biereliertent tijdens de kermis, waar
naast bier, elke avond vermaak
was. Speciaal voor de Santpoortse ‘jeugd’ van 18 tot 28 jaar is er
zaterdag 28 oktober De Bierelier Experience op het landje van
Scholz. Dresscode 70’s. Kaarten
verkrijgbaar via www.harddraverij-santpoort.nl of het secretariaat van de Harddraverij.

Zondag wordt een heel speciale dag die om 13.00 uur begint
bij de Hoofdpoort van het vroegere landgoed Velserhooft, op
de driesprong Hagelingerweg,
Hoofdstraat, Anemonestraat. Bezoekers worden hier met hoorngeschal binnengehaald. Er is een
speciale route door het dorp en
er is overal heel veel te doen, zowel voor jong als oud en alles
daar tussenin. Men waant zich in
het jaar 1752 met muziek en optredens, kinderspelen, oude ambachten, waarzeggers en nog
veel meer.
De ondernemers van Santpoort
doen natuurlijk allemaal mee.
Volgende week is het volledige
programma in deze krant te lezen. In ieder geval pakken winkeliers en horeca-ondernemers
uit met heerlijke (oud-Hollandse) gerechten en een high tea
(bij ‘t Palet). Aan lange tafels in
de Hoofdstraat kan men aanschuiven met de heerlijkste gerechten van toen. Het feest zal
duren tot 21.00 uur en zal met
een grote verrassing worden afgesloten. (Karin Dekkers)

Honkbalkamp Onze
Gezellen ‘super gaaf’
Regio - Sinds enige jaren gaat
de jeugd van Onze Gezellen traditioneel het eerste weekeinde
van september op kamp.
Dit jaar met honderd jongens
en meisjes, in de leeftijd van 10
tot 18 jaar, een record. Auto’s
vol vrolijke gezichten vertrokken
vrijdag 4 september naar Brabant.
Het weekend stond in het teken van sport en spel, maar ook
gezellig samen zijn, de vriendschappen verder versterken en
vooral het ‘wij-gevoel’ van Onze
Gezellen ervaren.
Vrijdagavond begon lekker spannend met een nachtspel in het
bos. De jongere jeugd, geholpen
door de oudere jeugd, maakten
er met elkaar een gillend en lachend spektakel van.
De nachten waren kort, de zon
scheen heerlijk over het sportveld en de activiteiten zoals: sli-

dingtraining, toernooitje kickballen, estafette, touwtrekken,
tafeltennis, volleybal met natte
sponsen en natuurlijk de bonte
avond, maakten dat het wederom een kamp is geworden om
nog lang over na te praten en
aan terug te denken.
Het waterspektakel op zaterdag,
waarbij onder andere met een
rubberboot over het plaatselijke
riviertje moest worden gevaren,
om je teamleden veilig aan de
overkant te krijgen, kreeg van de
deelnemers de titel ‘Super gaaf’
en dat was het ook. Met trots
kijkt Onze Gezellen terug op een
meer dan geslaagd kamp.
Onze Gezellen heeft een geweldige jeugdafdeling en daarmee
een grootse toekomst, Wie ook
wil honk- of softballen bij Onze
Gezellen en dan natuurlijk mee
gaat op kamp, kan kijken op
www.Onzegezellenhonkbal.nl.

pagina 40

17 september 2009

Voorverkoop
Telstar–Haarlem
KNVB-beker

‘Met een fijn gevoel naar huis’

Vrijwilliger bij Tandem
Regio - ,,Als ik naar huis ga,
staat ze me altijd uit te zwaaien,’’ zegt Ria Hergarden, vrijwilliger bij Tandem. ,,En ook
voor mij zijn het leuke uurtjes
en ik ga steeds met een fijn
gevoel naar huis.’’ Ria heeft
het over haar vrijwilligerswerk bij Tandem, de organisatie voor mantelzorg. Met
een paar uurtjes vrijwilligerswerk per weer verlicht ze de
mantelzorg rondom een oudere dame.
Ria is inmiddels oma van twee
fantastische kleindochters en
haar man is gepensioneerd. Nadat zij gestopt was met haar
werk als telefoniste bij een hulporganisatie, wilde ze wat vrijwilligerswerk gaan doen.
,,Het vrijwilligerswerk bij Tandem sprak mij erg aan,’’ vertelt
Ria. ,,Toen ik de advertentie met
de hulpvraag zag, leek het me
leuk werk.’’ Ria heeft al diverse
cliënten begeleid, steeds oudere
dames. Hoewel er ook hulpvragen zijn van jongere mensen en
vraag naar buddy’s die chronisch
zieken begeleiden. Het gaat altijd om een paar uurtjes begeleiding per week.

Tandem brengt de vrijwilliger in
contact met de cliënt en eventuele mantelzorger. Bij Ria klikte het altijd meteen. Dan is er
overleg over hoe de uurtjes kunnen worden ingevuld. ,,Dat is
wel even aftasten,’’ zegt Ria.
,,We doen ook niet steeds hetzelfde. Soms een spelletje, naar
de markt, ergens een kopje koffie drinken of naar het strand, als
het maar gezellig is.’’
Ria is blij met haar wekelijkse
middagje uit. ,,Het is maar een
paar uurtjes, dus het is goed in
te passen. Mensen zijn altijd blij
als ik kom en zelf vind ik het ook
leuk.’’
Als vrijwilliger krijgt Ria een kleine vergoeding per uur en is er
regelmatig overleg met haar
coach en een klein groepje vrijwilligers. In geval van vragen of
problemen kan zij altijd bij haar
coach terecht. Regelmatig zijn
er informatieve bijeenkomsten
voor de vrijwilligers en ook zijn
er verschillende cursussen.
Tandem zoekt vrijwilligers, buddy’s en coaches. Bel 0238910610 of e-mail naar vrijwilligershulp@tandemzorg.nl of kijk
op www.tandemzorg.nl.

Open
Nieuwsmiddag
uit debij PVMen
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Driehuis - Woensdag 23 september organiseert het Pieter
Vermeulen Museum met de Milieudienst IJmond een open middag. Deze middag kunnen leerkrachten en andere geïnteresseerden van 13.30 tot 16.00 bij
het Pieter Vermeulen Museum komen kijken naar het aanbod van natuur- en milieu educatie materiaal voor het onderwijs. Verschillende NME-centra
uit de regio zullen hier hun aanbod presenteren.
Na het succes van vorig jaar
wordt ook dit jaar dus een NMEmarkt voor het basisonderwijs
georganiseerd.
Op deze markt willen de organisaties leerkrachten een goed
beeld geven van wat NME-centra het komende schooljaar kunnen bieden. Uiteraard zorgen de
organisaties ervoor dat het complete overzicht aan programma’s
en activiteiten per instelling in
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Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

de vorm van folders en dergelijke. klaar ligt. Daarnaast geven
ze de leerkrachten de mogelijkheid om materialen en leskisten
te bekijken, een aantal activiteiten zelf te beleven en vragen te
stellen aan de professionals en
vrijwilligers.
De markt is van 13.30 tot 16.00
uur en u kunt binnenlopen wanneer u wilt. Maar vindt u het leuk
om aan de praktijk te snuffelen,
kom dan op tijd! U kunt een uilenbal uitpluizen en aan de hand
van de gevonden botjes ontdekken wat er op het menu van de
uil heeft gestaan of een natuurpad lopen en de planten en dieren in de omgeving eens wat beter bekijken.
Doet u mee? Meldt u dan aan
door te mailen naar Ehilbers@
milieudienst-ijmond.nl.
Graag in de mail vermelden namens welke school u komten
met hoeveel personen.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

IJmuiden - Supporters die op
dinsdag 22 september naar de
wedstrijd Telstar–HFC Haarlem
willen dienen bijtijds hun kaarten te kopen. Seizoenkaarten zijn
niet geldig voor KNVB-bekerwedstrijden. Op 22 september
zijn er geen kassa’s open omdat
het een risico wedstrijd betreft.
Seizoenskaarthouders kunnen
tot aanstaande vrijdag met voorrang kaarten kopen voor de kraker tussen Telstar en HFC Haarlem. Zij kunnen hiervoor terecht
op werkdagen tussen 09.00 uur
en 17.00 uur bij het loket inlichtingen in het TATA Steel Stadion. Wel is legitimatie verplicht bij
aankoop van een toegangskaart.
Vrijdagavond, voor aanvang
van de competitiewedstrijd tegen Emmen gaan de toegangskaarten voor Telstar–Haarlem in
de vrije verkoop. Hiervoor is een
aparte kassa geopend op het
voorplein van het stadion. Ook
hier is legitimatie verplicht. Men
kan nog tot en met maandag 21
september 17.00 uur kaarten kopen voor de bekerwedstrijd. Dit
kan bij het loket inlichtingen in
het TATA Steel Stadion. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Zumba in
De Baron

IJmuiden - Zumba fitness is
een nieuwe vorm van fitness die
het hele lichaam traint maar extra goed is voor spieren in de armen, benen, heupen, buik, rug
en de belangrijkste spier van allemaal: het hart. Bewegingen die
worden opgebouwd uit diverse latin-danspassen, zoals salsa, merengue, samba, cumbia en
reggaeton. Je krijgt door de warme klanken, opzwepende ritmes
en swingende heupen een fantastische, dynamische en effectieve total workout. Het concept
combineert snelle en langzame
bewegingen die het lichaam een
sterkere vorm geven, zodat het
zorgt voor een goede verbranding van je vet en brengt daarmee je lichaam mooi in vorm.
Zumba fitness is voor mannen
en vrouwen, jong en oud. Er
wordt Zumba fitness gegeven
door een gecertificeerde Zumba
fitness docent vanuit de basis die
telkens word uitgebreid in variatie en intensiteit. Kom naar de
Zumba fitness lessen die starten op donderdagavond 1 oktober van 19.00 tot 20.00 uur bij De
Baron aan de Langenieuwstraat
743 in IJmuiden. De kosten voor
10 lessen bedragen 65 euro eerste proefles 6,50 euro. Aanmelden bij murielle@baillet-dekok.
nl, of kom op 1 oktober gezellig
meedoen.

Peter Cammaert
neemt afscheid
IJmuiden – Afgelopen dinsdag
nam Peter Cammaert afscheid
als burgemeester in de Stadsschouwburg Velsen. Zestien jaar
was hij burgemeester. Begonnen in het Limburgse Simpelveld, daarna burgemeester van
Oldenzaal en daarna van Velsen.
Al eerder had Cammaert laten
weten geen tweede termijn als
burgemeester aan te gaan. Hij
is 59 jaar, de laatste jaren voor
zijn pensioen wil hij zijn bestuurlijke kwaliteiten op een andere
manier inzetten. Wel blijft Peter
Cammaert in Velsen wonen.
AnneMieke Korf roemde de zaken die speelden bij zijn aantreden en die Cammaert tot een
goed einde wist te brengen.
Beeckestijn, het Forteiland, het
winkelcentrum en het ammoniaktransport dat stop werd gezet.
Ze vertelde dat Cammaert een
burgemeester was die het gemeentelijk beleid inzichtelijk wilde maken. Hij is een mens onder
de mensen, benaderbaar, laagdrempelig en hij heeft humor.
Namens de gemeenteraad werd
de burgemeester een optreden
van muziekvereniging Soli aangeboden. Dan komt Aris Blok aan

het woord. Hij noemde de sociale betrokkenheid en de hulpvaardigheid van de scheidende
burgemeester. Als afscheidscadeau van de raad mocht hij een
kunstwerk van Afke Spaargaren overhandigen. Dan volgt een
toespraak van Harry Borghouts,
commissaris van de Koningin
voor Noord-Holland. Die was
vooral zeer te spreken over de
zorg voor de veiligheid van Cammaert. Dan volgt er nog een verrassing: namens het bestuur en
de directie van de schouwburg
wordt er een kort optreden van
de IJmuider Symfonie aangeboden, dat tijdens het Havenfestival
in première ging. Tot slot krijgt
Peter Cammaert zelf het woord.
,,In Velsen heb je alles: strand,
havens en natuur. Je werk hier
tussen de mensen en leeft hier
tussen de mensen en dat blijf ik
doen. Ik ben dankbaar voor de
warmte en sympathie waarmee
mijn vrouw en ik hier bejegend
werden. Ik heb het college zien
groeien en er zijn veel knelpunten opgelost.’’ Verder bedankt hij
zijn vrouw Renske voor haar onvoorwaardelijke steun en besluit:
,,Het ga jullie goed. We gaan samen verder.’’ (Carla Zwart

Met korting
naar ‘The
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De in Witte Theater
Reader’
IJmuiden - Zaterdag 19 en
woensdag 23 september om
20.30 uur draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 de
film ‘The Reader’
Het is 1958. De 15-jarige scholier Michael ontmoet de mysterieuze Hanna die als conductrice bij de stadstram werkt. Ondanks dat zij tweemaal zo oud
is als hij, raakt Michael volledig
door haar geobsedeerd. Ze geven zich hartstochtelijk aan de
liefde over en daarna leest hij
haar voor, het ene boek na het
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Geen krant gehad?

andere. Totdat Hanna van de ene
op de andere dag verdwenen is.
Wanneer Michael acht jaar later
als rechtenstudent het nazitribunaal observeert, staat hij plots
tegenover Hanna in een heel andere setting.
Ze wordt aangeklaagd voor gruwelijke misdaden die gepleegd
zijn in een concentratiekamp,
maar weigert zich te verdedigen. Dan realiseert Michael zich
dat zijn jeugdliefde een geheim
bewaakt dat zij als een grotere
schande ziet dan moord.

Bel 0255-533900
e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘The Reader’ op 19 en 23
september 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Geen krant gehad?
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Bij Van der Peijl geen afleveringskosten

Velserbroek - ,,Een occasion
kopen is een kwestie van vertrouwen,’’ weet verkoper Paul
van Autobedrijf van der Peijl aan Wagenmakerstraat 2.
Op het koffieterras in de volle showroom vol glanzend
moois op wielen zit verkoper
Paul aan tafel met eigenaar
Paul. En dan gaat het natuurlijk over auto’s. Het gaat goed
met Autobedrijf van der Peijl. ,,Hele families komen hier
hun auto’s kopen,’’ zegt eigenaar Paul.
,,Juist in onze branche, met occasions vanaf 3.000 euro zit er

echt beweging in de markt,’’
zegt Paul van der Peijl. ,,We zien
steeds meer mensen jonge gebruikte auto’s kopen, mensen
die voorheen voor nieuw gingen. Ook is de interesse voor automaatjes met weinig kilometers
op de teller groot.’’
Van der Peijl werkt zeer klantgericht, geeft goede service en
heeft een eigen werkplaats. En
alsof dat nog niet genoeg is, worden bij aankoop geen afleverkosten gerekend. Bovendien kan
de nieuwe eigenaar rekenen op
drie maanden garantie op motor
en versnellingsbak, een jaar APK
en de Nationale Autopas.

Dankzij de tevreden klanten en
mond op mond reclame komen
steeds meer klanten terug naar
Autobedrijf van der Peijl. En als
het niet voor een eigen auto is,
dan wel voor een voor hun dochter, moeder of partner.
Van der Peijl heeft nog iets
unieks. Naast de nationale sloopregeling, hebben zij een eigen
slooppremie voor auto’s die buiten de regeling vallen. Dat betekent vanaf heden, tot 1 november, zonder meer 750 euro voor
elke inruilauto. Valt de inruilauto wel binnen de regeling van de
nationale sloopregeling, dan varieert het bedrag tussen 750 en
1750 euro. Maar dan moet het
gaan om een auto tot en met
bouwjaar 1995, die een jaar in
bezit is en met minimaal nog
drie maanden APK. Dan moet er
ook nog een auto worden aangekocht van minstens het bouwjaar 2001.
Hoe gezellig het ook is op het
koffieterras bij Van der Peijl, men
kan ook zaken doen via internet.
Kijk op www.vdpeijl.nl bij de occasions in Velserbroek, waar het
complete aanbod te zien is. Een
inruilofferte kan digitaal worden aangevraagd en ook een afspraak maken kan via de website.

Study Consultancy: Allround
in studiebegeleiding leerlingen
Velserbroek - Sinds de oprichting in 2002 is Study Consultancy uitgegroeid tot een allround
instituut voor studiebegeleiding
aan kinderen, jongeren én volwassenen.
Naast een huiswerkklas en individuele bijlessen, biedt het Velserbroekse bedrijf ook specifieke
begeleiding aan leerlingen die
door interne of externe oorzaken moeite hebben met hun opleiding. Bovendien is Study Consultancy sinds vorig jaar projectleider van ‘School’s cool Velsen’.
Study Consultancy verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en overige individuele begeleiding aan
leerlingen en studenten van alle opleidingen en alle leeftijden.
Van het VMBO tot en met het
VWO en van de basisschool tot
en met het volwassenenonderwijs.
Het team van ervaren begeleiders, waaronder meerdere eerstegraads bevoegde docenten,
geeft op alle niveaus inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast
bieden zij structuur bij het leeren maakwerk.
Een orthopedagoge biedt individuele studiebegeleiding aan
leerlingen met bijvoorbeeld
ADHD, autisme of concentratie, lees- of rekenproblemen. In bepaalde gevallen kan deze begeleiding worden vergoed uit een
PGB (persoonsgebonden budget) of in samenspraak met de
school uit een ‘rugzakje’.
Study Consultancy bevindt zich

aan de Wagenmakerstraat 31 in
Velserbroek.
De met computers uitgeruste werkruimtes bieden per keer
plaats aan maximaal twintig
leerlingen. De huiswerkklas is
op alle doordeweekse middagen geopend; de individuele begeleiding kan ook ‘s morgens, ‘s
avonds of in het weekend plaatsvinden.
Daarnaast is Study Consultancy
door de gemeente Velsen aangesteld als projectcoördinator

van School ’s Cool Velsen.
Dit preventieproject biedt mentorbegeleiding aan kinderen, die
door persoonlijke omstandigheden extra risico lopen op schooluitval in de eerste twee klassen
van het middelbaar onderwijs.
Inmiddels krijgen twaalf brugklasleerlingen begeleiding van
een vrijwilliger.
Voor meer informatie over Study
Consultancy, zie www.studyconsultancy.nl of bel 023-5392664.

C&A opent de deuren
IJmuiden – Onder grote belangstelling werd vorige week donderdag het nieuwe filiaal van
C&A in de Velserhof geopend.
Dit is de 127e vestiging in Nederland.
Vlak voor de opening werd er
een cheque van 2500 euro uitgereikt, deze was bestemd voor het
Bijna Thuis Huis in SantpoortNoord. ,,C&A is toch voordeliger,
we kunnen dit geld straks heel
goed gebruiken voor onze nieuwe huisvesting’’, zegt penningmeester Ton Maks in zijn dankwoord.
Geen hooggeplaatst persoon,
maar gewoon een inwoner van
Velsen mocht de officiële opening verrichten. Via een lo-

ting werd dat Cherry Damen uit
Velserbroek, zij won ook een
cheque van 100 euro. Samen
met Ton Maks en store manager
Sylvia knipte zij het lint door. ,,Ik
vond het hartstikke leuk, maar ik
sta nu helemaal te trillen op mijn
benen’’, zegt Cherry vlak daarna.
De winkel is verrassend ruim, de
collectie staat heel overzichtelijk
opgesteld. Veel belangstelling
was er die dag voor de rekken
met het opschrift: ‘Tweede artikel halve prijs’. ,,Ik vind dit een
geweldige aanwinst’’, zegt Ria
Mooij uit IJmuiden. ,,Er is hier
het publiek voor: leuke mode
voor betaalbare prijzen. Ik weet
zeker dat deze zaak het goed
gaat doen.’’

Breakdancegroep Come
Correct bij DekaMarkt
Regio - Zaterdag 19 september zal de breakdancegroep Come Correct verschillende filialen
van DekaMarkt bezoeken. Come
Correct gaat eerst naar de Planetenlaan te Haarlem van 10.00
tot 11.30, daarna naar de Galle
Promenade in Velserbroek van
12.30 tot 14.00 en tenslotte naar
het Zeewijkplein in IJmuiden van
15.00 tot 16.30.
De succesvolle breakdance groep
Come Correct is het ‘gezicht’ van
Deka’s BlingBling actie die momenteel in volle gang is. Vijf weken lang geeft Come Correct op
zaterdag daverende demonstraties in drie verschillende Deka filialen. Na afloop kunnen bezoekers zelf aan de slag. De tourdata en deelnemende winkels zijn
te vinden op www.dekamarkt.nl.
Via de speciale pagina op deze
website, kunnen klanten die geïnspireerd zijn geraakt door het
optreden, een zelfbedachte move of rap insturen. Daarmee maken ze kans op mooie prijzen zoals een iPod touch.
Klanten ontvangen nog tot en
met maandag 12 oktober bij
aankoop van wekelijks wisselende artikelen een of meerdere bedeltjes van dieren (‘BlingBlings’).
De artikelen zijn die week ook in
de aanbieding. Bij elke 15,00 euro aan boodschappen ontvangt
de klant bovendien een zegel.

Tegen inlevering van een volle
spaarkaart (zes zegels) krijgt de
klant een gratis bijpassend armbandje of kettinkje.
Elke verpakking van de losse bedeltjes bevat een actiecode. Hiermee zijn prachtige prijzen te winnen. Door het invoeren van de
actiecode op www.dekamarkt.nl
kan de klant meedoen aan een
wekelijkse trekking van prijswinnaars. In de prijzenpot zitten elke week 50 BlingBling horloges
en 50 mega BlingBlings. Op de
website is nog veel meer te doen,
te beleven en te winnen. Zo maken de meest originele inzendingen van raps en moves kans op
geweldige prijzen zoals een iPod
Touch.
DekaMarkt introduceerde in
1949 als eerste in Nederland het
fenomeen zelfbediening en viert
dit jaar haar 60-jarig jubileum.
DekaMarkt is een supermarktketen met 84 winkels. Daarnaast
heeft DekaMarkt twee eigen
bakkerijen, een eigen vee- en
landbouwbedrijf en een slagerij.
Ook diverse distributiecentra en
verscentrales, een tuincentrum,
een (online) wijnmarkt en een
tankstation zijn onderdelen van
het bedrijf. Speerpunten zijn lage prijzen, uitstekende kwaliteit
en het beste in vers. DekaMarkt
is sinds 1 januari 2009 onderdeel
van Detailresult Groep NV.

pagina 42

17 september 2009

Kunst of Kooi?

Rozenbeek op bezoek
bij Fotovak Engel
Velserbroek - Hoe wordt een
foto eigenlijk gemaakt en ontwikkeld? Is er een school om fotograaf te worden?
De kinderen van juf Marjolein
van de Rozenbeek weten dit nu
precies. De afgelopen maand
zijn ze in de klas druk bezig geweest met het foto-project. De
klas hangt vol met leuke foto’s
van vroeger en van nu. Om een
fotozaak in het echt te zien, ging
de hele klas naar Fotovak En-

gel in Velserbroek. Alle kinderen mochten zelf op het knopje drukken om hun eigen foto te selecteren die ze eerder op
school hadden gemaakt. Omdat de kleuters erg nieuwsgierig waren naar de grootste lens,
werd ook deze nog gedemonstreerd. Met blijde gezichten én
een leuke foto in de hand kwamen de kinderen weer terug op
school. En deze foto kreeg thuis
een mooi plekje.

Santpoort-Noord - Al enige weken staat op de atletiekbaan op
Sportpark Groeneveen een wonderlijk gevaarte. Vanaf een afstand ziet het er uit als een reusachtig insect. Het ding bestaat
uit aluminium bui-zen waaraan
netten bevestigd zijn en is 10
meter hoog. Voorbijgangers vragen zich af wat het doel ervan is.
Het zou een kunstwerk kunnen
zijn, maar het kan ook met atletiek te maken hebben. Navraag
bij atletiekvereniging Suomi wijst
uit dat het de nieuwe discuskooi
is. De oude dis-cuskooi was veel
kleiner en voldeed niet aan nieuwe eisen van de Atletiekunie. Om
te voorkomen dat bij wedstrijden
de onderdelen discus en kogelslingeren moesten worden geschrapt heeft de gemeente Vel-

Tunnelvisie bij
schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Het was vrijdagavond bij schaakclub kijk Uit in
het Jan Ligthartgebouw alweer
de derde ronde van de interne
competitie, met zoals gewoonlijk
aan het begin van het schaakseizoen een vertekend beeld van
de ranglijst. Sommigen staan te
hoog, anderen veel te laag.
Om gelijk maar met de mooiste
partij te beginnen, André Kunst
tegen Andries Visser eindigde in een remise met een heel
mooi eindspel van dame en drie
pionnen tegen loper en toren
plus vijf pionnen. Hoewel remise
werd geaccepteerd zal dit eindspel nog wel druk na geanalyseerd worden of er voor beiden
niet meer had ingezeten.
Ingmar Visser tegen Patrick de
Koning was voor Ingmar geen
probleem. Al vroeg in de wedstrijd kreeg hij door een dubbele aanval stukwinst en toen later
zijn b-pion kon doorlopen was
de partij gespeeld.
Wim Geels, slecht gestart met
twee nederlagen, moest met wit
tegen Peter Groeneweg. Wim
speelde zeer rustig, nam geen
risico en kwam goed te staan,
de partij leek al gewonnen.
Maar ook bij het schaken bestaat er zoiets als een tunnelvisie, de ogen van Wim waren alleen maar gericht op aanval naar
de koning van zijn opponent en
daardoor had hij niet in de gaten dat er in zijn verdediging nog
een poortje open stond. Peter liet
zich deze kans niet ontnemen en
tot verbazing van Wim werd hij
matgezet en komen de onder-

ste regionen van de ranglijst in
het zicht.
Kort maar bondig was het antwoord van Jan Jansen op de
vraag over zijn partij tegen Colleen Otten. Totaal kansloos.
Egbert Mulder (foto), nog niet
zolang lid van Kijk Uit, heeft zich
al een plek verworven in de subtop en moest met wit tegen de
veel sterkere Özden Tuna. Uiteraard won Özden, maar Egbert
gaf zeer goed partij en was tevreden over de progressie in zijn
vertoonde spel.
Louw Post liet zich met wit overdonderen door Dirk Geels en
stond na de tiende zet al slecht.
Maar Dirk wist niet door te pakken en Louw kreeg de gelegenheid een aanval op te zetten en te winnen met een dubbelschaak. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

sen de discuskooi laten plaatsen.
De nationale toppers werpen de
discus meer dan 65 meter weg,
terwijl de beste kogelslingeraars
over de 70 meter kunnen komen.
Een discuskooi zorgt ervoor dat
de discus en de kogel in een beperkt deel van het middenterrein
neerkomt. Dat maakt de situatie bij wedstrijden en trainingen
voor de overige aanwezigen een
stuk veiliger. Suomi is natuurlijk
erg blij met deze aanwinst, die
maakt dat ook deze onderdelen
van de atletieksport op Sportpark Groeneveen beoefend kunnen worden.

Rode Kruis
Ledenvergadering
Velsen-Zuid - Op 22 september
om 19.30 uur houdt het Rode
Kruis haar ledenvergadering aan
’s Gravenlust 35b te Velsen-Zuid.
Op de agenda staan de volgende
onderwerpen: Opening en mededelingen; vaststelling van de notulen van de ALV van 18 augustus 2009; besluit over het fusievoorstel met de vereniging Het
Nederlandse Rode Kruis; statutair gevestigd te ’s-Gravenhage;
rondvraag en sluiting. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor de leden ter inzage op afspraak met
de secretaris (0255-519812).

Veilig verkeer
op De Duinroos
Velserbroek - Op De Duinroos
staat de maand september in
het teken van veilig verkeer. Alle groepen hebben deelgenomen aan het project ‘Streetwise’ van de ANWB. Bij de kleutergroepen stond het oversteken centraal, maar ook het gebruik van een kinderzitje in de
auto kwam ter sprake. Ook bij de
groepen 3 en 4 stond het oversteken en het gebruik van de autogordel en autostoeltje centraal.
Met behulp van een zebrapad en
een heuse auto werd er serieus
geoefend om veilig over te steken. Voor de groepen 5 en 6 was
het toch een heel apart om zelf
te mogen remmen in de auto en
te ervaren dat een auto een flinke remweg nodig heeft. Met een
gespannen blik stapten zij in de
auto, maar de glunderende gezichten bij het uitstappen spraken voor zich; ,,dit was gaaf!” De
oudste leerlingen waren op de
fiets naar school gekomen. Op ’t
Asfalt was een parcour uitgezet,

eerst een zware rugzak op en
dan zo behendig mogelijk langs
alle obstakels fietsen. Dit als
voorbereiding op het zelfstandig
fietsen naar het voortgezet onderwijs. Na afloop ontvingen alle
leerlingen een certificaat en een
presentje. Op donderdag 17 september doet de school mee aan
de landelijke actie op voeten en
fietsen naar school in samenwerking met de verkeersouders.
Zij willen graag dat de ouders op
de actiedag de positieve kanten
van het lopen en/of fietsen met
kinderen ervaren.
Door dagelijks samen naar
school te lopen of fietsen, leren
kinderen vanzelf hoe om te gaan
met gevaarlijke situaties en wat
je dan moet. Kinderen leren zo
geleidelijk aan zelf aan het verkeer deel te nemen. Zo worden
ze zelfstandig en verantwoordelijk in het verkeer, en gedragen zich veiliger. Een leuk, maar
vooral veilig begin van het nieuwe schooljaar op De Duinroos.

Polderjam met weer
veel muziekplezier
Velserbroek - Zondag werd de
6e jamsessie in buurthuis De
Veste in Velserbroek georganiseerd. Om 15.30 uur gingen de
deuren van café het Polderhuis
open en al snel vulde de kantine
zich weer met veel muzikanten
en bezoekers. Een groot aantal
muzikanten had zich van tevoren
opgegeven, maar ook stonden
muzikale bezoekers spontaan op
om een of meer nummertjes te
spelen. De sfeer was weer heel

gemoedelijk en er werd op verschillende niveaus gemusiceerd.
Ook diverse bands kregen de
kans om een kortdurend optreden te geven. Iedere muzikant of
belangstellende uit Velserbroek
en omstreken heeft zondag 11
oktober vanaf 15.30 uur weer
een geldige reden om in café
het polderhuis te zitten. Opgeven kan via www.buurthuis-deveste.nl, 023-5388830 of via Tim
Kors, telefoon 06-49944923.
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Kom voetballen
bij Stormvogels

Eerste Grand Prix Jeugdschaaktoernooi Santpoort
Santpoort-Noord - Zondag
20 september organiseert SC
Santpoort het eerste Grand Prix
schaaktoernooi tot 19 jaar van
het seizoen. Dit vindt plaats bij
het Soli Muziekcentrum in Santpoort-Noord, vlakbij station Driehuis. Deze Grand Prix is onderdeel van een reeks door NoordHolland.
Er wordt gespeeld in zeven rondes in een groep van acht spelers van ongeveer gelijke sterkte.
In elke groep zijn maar liefst drie
prijzen te winnen.

Het speeltempo is 20 min per
persoon per partij. De uitslagen tellen mee voor de KNSB
jeugdrating. Inschrijfkosten zijn
4,00 euro per persoon met een
maximum van 144 deelnemers.
De start van de eerste ronde is
om 11.30 uur. De prijsuitreiking
is om ongeveer 17.00 uur.
Inschrijven kan per mail bij
r.looijer@quicknet.nl of via de site van Santpoort www.schaakclubsantpoort.nl. Opgeven kan
tot 18 september.

IJmuiden - Op de een of andere manier is er een beeld ontstaan in de regio IJmond dat er
bij IJVV Stormvogels sprake zou
zijn van een ledenstop. Niets is
minder waar!. Een ledenstop
is er niet en is er ook nooit geweest. Een seizoen na de ontvlechting is er bij IJVV Stormvogels op sportpark Zeewijk veel
gebeurd. Er is een zeer actief beleid gevoerd door jeugdcommissie,
nevenactiviteitencommissie en bestuur om de vereniging
Stormvogels weer haar eigen
gezicht te geven. Het afgelopen
seizoen heeft laten zien dat de
vereniging veel te bieden heeft.
Een prachtige accommodatie op
sportpark Zeewijk. Schitterende kleedkamers en kunstgrasvelden waardoor er op elk moment in het seizoen gevoetbald
kon worden. Naast de wedstrijden en trainingen zijn er veel
andere activiteiten geweest, zoals feestavonden voor medewerkers en vrijwilligers, toernooien voor jeugd en senioren (zowel selectie als recreatieteams),
een heuse zeskamp, zaalvoetballen, keepersdag, talentendag, het altijd gezellige 7 tegen
7 toernooi voor leden familie en
vrienden , vuurwerkshow, sponsoravonden, kerstbingo, sinterklaasfeest, nieuwjaarswedstrijden voor jeugd en senioren, veteranentoernooi, klaverjassen elke vrijdagavond en buitenlandse tripjes voor de jeugd! Kortom een vereniging die plezier en
prestatie hand in hand laat gaan!
Een vereniging voor jong en oud,
voor de recreatieve voetballers
en ook voor diegene die presteren hoog in het vaandel hebben.
Ook dames en meiden voetballen bij Stormvogels. De vereniging bruist van de activiteiten en
beschikt over fantastische faciliteiten en mogelijkheden. Inmiddels is ook al een jubileumcommissie aan de slag met de voorbereidingen voor het 100-jarig
bestaan in 2012. Een mooie leeftijd en ook nog springlevend!
Stormvogels denkt ook mee met
de portemonnee van de leden
en hun ouders. Gegeven de financiële crisis is besloten door
het bestuur dit jaar geen contributieverhoging in te stellen.
En nieuwe jeugdleden tot 12
jaar betalen het eerste seizoen
slecht 50 procent van hun contributie! Guppen betalen al jaren
het eerste seizoen slechts 15 euro voor een heel seizoen. Aanmelden kan via jeugdcommissie@stormvogels.nl, Cor Zeegers,
cj.zeegers@quicknet.nl
of bij de technische jeugdcoördinator Marcel van Marsbergen, m.marsbergen@chello.nl
of zijn assistente bij de onderbouw Marijke Bulham, Marijkebm@live.nl.

D4F Ter Horst naar EK
IJmuiden - Bij de allereerste
wedstrijd van het nieuwe dansseizoen was er gelijk weer succes voor de dansparen van danscentrum ter Horst. Ton Jonkman
met Wilma Overeem deden afgelopen zaterdag mee aan de Grote prijs van Twente en werden
bij de senioren C 1 klasse keurig derde.
Op de zondag deden Vincent
Mars en Marloes van Hamburg
aan deze prijs mee in de debutanten 3 klasse. Zij bereikten zowel bij ballroom als bij de latin de
halve finale. Chris, van Danscentrum ter Horst, was in de ochtend
bij een bijeenkomst over streetdance/D4F. D4F is een vorm van
streetdance, waarbij choreografieën van clips die te zien zijn
op bijvoorbeeld TMF en MTV zo
goed mogelijk na gedanst worden. Dit is zo’n tien jaar geleden
komen overwaaien uit Duitsland,
waar D4F razend populair is.
In Nederland zijn nog weinig
dansscholen met dit concept
aan de slag gegaan. Een van de
dansscholen die dit wel hebben
gedaan is Danscentrum ter Horst
in IJmuiden. Hier zijn inmiddels
al veel dansers actief bezig met
deze vorm van dansen. Dit is
gebleken. Tijdens deze bijeen-

komst werd namelijk bekend gemaakt dat het streetdance/D4F
team van Danscentrum ter Horst
zich heeft weten te plaatsen voor
het Europese Kampioenschap
dat op 7 november in Saarbrucken wordt gehouden. Toen het in
de avond aan het team bekend
werd gemaakt, ging het dak bijna van het danscentrum af. En
dit mag ook wel, want het is een
unieke prestatie.
Het wordt dus nog druk oefenen.
En het is al zo druk bij Danscentrum ter Horst.
De Zumba lessen zijn een groot
succes en zitten bijna allemaal
vol. Zumba is de jongste fitness/
dans rage overgewaaid uit Amerika. Zumba is een combinatie
van fitness- en dansbewegingen
op wereld- en latin muziek, zoals salsa, merenque en hiphop.
Zumba kent geen moeilijke choreografie en is dus heel geschikt
voor iedereen die van swingende
muziek houdt.
Iedereen kan in dezelfde les op
zijn eigen niveau meedoen en
toch een complete workout volgen. Bijkomend voordeel is dat
zumba goed kan helpen bij het
bereiken van gewichtsverlies. Al
na een paar weken voel je verbetering aan je taille en dijbenen.
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Driehuis - Zaterdag werd de
MB1 van RKVV Velsen in een
nieuw jasje gestoken. Staehle
Advocaten te Amsterdam heeft
zich opgeworpen als shirtsponsor voor dit jonge, talentvolle
meisjesteam. Het meisjesvoetbal is bij RKVV Velsen sterk in
ontwikkeling. Dit seizoen zijn er
bij de vereniging behalve twee
damesteams ook drie meisjesteams actief, te weten een MA,
een MB en een MC team.
Alledrie de teams worden getraind door enthousiaste trainers. Elk team heeft zijn eigen trainers. De meisjes trainen
twee keer per week op maandag- en op woensdagavond van
18.30 tot 20.00 uur. Verder spe-

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

len de meisjes in het weekeinde
een competitiewedstrijd. Voor de
MC en de MB zijn deze wedstrijden vastgesteld op zaterdag. De
wedstrijden van de MA worden
op zondag gespeeld.
Plezier in het spel staat bij Velsen
voorop. Wie zin heeft om, geheel
vrijblijvend, een keer mee te komen voetballen of om eerst eens
te komen kijken, is welkom op
maandag- of woensdagavond op
Sportpark Driehuis aan de Wolff
en Dekenlaan 14 in Driehuis.
Kijk op de website van RKVV Velsen of neem contact op met Nicole Cuvelier, coördinator meisjesvoetbal RKVV Velsen, via 0655133309, of e-mail: ncuvelier@
quicknet.nl.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?

Driehuis - Strawberries heren 1
heeft op de eerste speeldag van
het hockeyseizoen overtuigend
gewonnen. Thuis werd Naarden
met 4-2 verslagen. In de eerste
helft speelde de thuisploeg oppermachtig en kreeg het veel
kansen. Middenveld en voorhoede trakteerden het publiek
op prachtig combinatiespel, dat
resulteerde in het openingsdoelpunt. Sebastiaan Wermenbol tikte de bal op zijn karakteristieke wijze tussen de benen door
het doel in. Strawberries bleef
Naarden onder druk houden en
kwam voor rust nog op 2-0. Een
aanval leek te resulteren in een
strafcorner, maar er werd voordeel gegeven. Spits Daan Ensing
lette goed op en ramde de bal
snoeihard in de goal.
Ondanks deze voorsprong werd
door coach Erik van Hofwegen
benadrukt dat de verdediging
rustiger moest spelen in de twee-
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

de helft. Bij vlagen lukte dit, ware
het niet dat Naarden al snel terug in de wedstrijd kwam. Strawberries zocht na dit doelpunt als
vanouds weer de counter op,
om toe te kunnen slaan met de
snelle en behendige spitsen. Sebastiaan Wermenbol is zo’n type spits en hij maakte zijn tweede doelpunt van de middag. Een
backhandschot ging op mooie
wijze langs de keeper. Naarden
liet zien dat het dit seizoen hoog
kan eindigen, bijvoorbeeld dankzij de werklust. De bezoekers deden namelijk opnieuw wat terug
en scoorde de 3-2.
Met nog ongeveer tien minuten te gaan besliste invaller Robbert Kluwer de wedstrijd definitief door de bal geheel vrijstaand
in het doel te tikken. Volgende
week speelt Strawberries uit tegen Sneek, een nieuwkomer in
de 4e klasse A. (Finn van Leeuwen)
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Expositie
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DCIJ-nieuws

Paul Smit op Franse toer
IJmuiden - De invloed van
grootmeesters is onmiskenbaar
aanwezig bij de dammers van
de ‘Damclub IJmuiden’. Al meer
dan zestig jaar geleden waren de
Fransen heer en meester in het
internationale dammen. Hun invloed is tegenwoordig nog altijd merkbaar. Paul Smit die over
het algemeen meer het moderne spel aanhangt lijkt nu meer
de orthodoxe speelwijze te omarmen. Een bezoek aan het land
van ‘Marianne’ is hier waarschijnlijk niet vreemd aan.
Met subtiel spel, wat zo kenmerkend voor het Franse spel is, won
hij van het aanstormende talent
Berrie Bottelier. Een belangrijke
winst behaalde Jesse Bos. Aanvankelijk leek Cees Pippel over
de betere stand te beschikken
maar een kleine onnauwkeurigheid werd hem fataal. Rick Hartman was tegen Kees van Nie wel
erg vrijgevig en gaf al in de opening pardoes een schijf weg. Hij
kon dit verlies niet meer goedmaken. De partij tussen Martin

van Dijk en Cees van der Steen
werd beslist door een fraaie
damzet. Dat brak de weerstand
van Van der Steen. Broer en zus
Van der Wiele moesten het opnemen tegen Jan Apeldoorn.
Vince speelde aanvankelijk goed
maar trapte in het middenspel in
een valletje.
Dana gaf nog beter partij maar
ook zij kon niet op tegen haar
sterke tegenstander. De partij tussen Peter Pippel en Nicole Schouten was er een met
een lange zit. Eerst in het eindspel viel de beslissing ten faveure van Pippel. Cees van der Vlis
bleek nauwelijks opgewassen
tegen het sterke spel dat Jacqeline Schouten ten toon spreidde. Na eerst een schijf ingeleverd te hebben kwam Van der
Vlis er niet meer aan te pas. Conall Sleutel kwam ten koste van
Stella van Buuren tot zijn eerste
winst. Met goed strategisch spel
vergrootte hij allereerst zijn voordeel en pakte vervolgens de verdiende winst.

Sint Nicolaas Comité
IJmuiden genomineerd
IJmuiden - De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden staat
genomineerd voor een geldprijs
bij de Goede Doelen Campagne van De Telefoongids & Gouden Gids.
Iedereen kan via internet een
stem uitbrengen op deze stichting, waarbij je gemotiveerd
moet aangeven waarom juist zij
deze nominatie verdient.
De Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden verzorgt ieder jaar
weer de fantastische aankomst
en intocht van Sinterklaas en zijn
Pieten in IJmuiden. Deze groep
enthousiaste vrijwilligers slaagt
er ieder jaar weer in om IJmuiden één dag per jaar tot feestgebied te verklaren. De stichting
is geheel afhankelijk van sponsorgelden en moet jaar in jaar
uit geweldig haar best doen om
het financiële plaatje weer rond
te breien.
Vindt u ook dat de Stichting Sint

Nicolaas Comité IJmuiden op de
eerste plaats moet eindigen en
zeker een financieel steuntje in
de rug verdient? Breng dan uw
stem uit via www.detelefoongids.
nl/mijngoededoel, ga naar regio
nr. 39 en stem in de categorie
Cultuur & Muziek op de Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden.
U mag daarbij aangeven dat u uit
bronnen rond de Sint heeft vernomen dat zij graag een nieuw
podium zouden willen hebben
waarop Sinterklaas zou kunnen
worden ontvangen. Ook een set
nieuwe vlaggen is zeer welkom.
Na het invullen van uw gegevens
ontvangt u een bevestigingsmail
met daarin een link. Na activering van de link is uw stem pas
definitief!
Namens Sinterklaas, de Pieten,
maar vooral alle kindertjes van
Velsen en omstreken, heel erg
bedankt!

IJmuiden - Gedurende de
maand september exposeert de
51-jarige Marjo met haar schilderijen en beelden in de bibliotheek van IJmuiden. Sinds 4
jaar schildert zij met acrylverf op
doek. Ze is begonnen met het
schilderen van portretten en is
dat in de loop van de tijd gaan
uitbreiden met verschillende andere onderwerpen. De reacties op haar werk zijn heel positief. Marjo heeft al veel opdrachten voor portretten maar ook
voor modernere werken gehad
en met succes afgeleverd! Naast
schilderen is beeldhouwen ook
haar ding, zowel van steen als
van brons. Ook deze vindt u in
de speciaal daarvoor ingerichte
ruimte van de hal van de bibliotheek. Nieuwsgierig geworden?
Kom een kijkje nemen in de bibliotheek! Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Computercursus

IJmuiden - In het Hobbyhuis
van A tot Z, gevestigd aan de
Kromhoutstraat 50a in IJmuiden
kan men terecht voor een computercursus. Alle aspecten van
de computer kunt u in uw eigen
tempo beter leren kennen, zoals Word, Excel, internet en natuurlijk ook fotobewerking op de
computer. De cursusprijs is 75
euro voor 10 lessen. Meer informatie: Mevrouw Nupoort, telefoon is 06-12650716.

Velsen
Centraal

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
18 september starten afwisselend twee programma’s, die de
gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week
zijn de fractievoorzitters van de
PvdA, Velsen Lokaal en de SP
van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma interviewt eindredacteur Jac. Zuurbier twee bestuursleden van het Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat
in IJmuiden.

Auto in
beslaggenomen
Velsen-Zuid - De politie zag in
de nacht van zaterdag op zondag op de Rijksweg een automobilist rijden waarvan bij controle bleek dat hij een rijontzegging had. De auto van de 21-jarige IJmuidenaar is in beslag genomen. Bij controle van het voertuig bleek er een mes en een
alarmpistool in te liggen. De man
heeft afstand gedaan van deze
wapens. Na verhoor mocht hij
met een proces-verbaal op zak
weer naar huis.

Arie Bakker toernooi
wederom groot succes
IJmuiden - Op zondag 6 september werd bij voetbalvereniging IJVV Stormvogels voor de
29ste keer het Arie Bakkertoernooi voor veteranen gespeeld.
tien teams, vier scheidsrechters, een sportpark vol met deelnemers en supporters, prachtig voetbalweer en dolenthousiaste vrijwilligers en medewerkers in de toernooicommissie,
bij het visbakken, in de kantine,
bij de lunch en op de accommodatie. Ingrediënten voor een geweldige dag en dat werd het ook.
Eerste de sportieve strijd tussen de deelnemende teams van
VSV (twee maal), Waterloo, SVIJ,
IJmuiden, Velsen, Bloemendaal,
VVA-Spartaan, Olympia Haarlem en Stormvogels. Tussendoor
een voortreffelijke lunch voor alle deelnemers en een mooie finale waarin IJmuiden zich uiteindelijk ten koste van Olympia
winnaar mocht noemen. Complimenten ook voor de inzet en
instelling van de deelnemende
teams. Iedereen was er en op tijd
en tijdens de uitvoering veel inzet, bergen plezier en geen onvertogen woord. Hulde ook aan
de scheidsrechters Frans de Kort
(voor de 27ste keer van de partij), Gerko Buist, Peter Klaassen en Karel Beijne. Uit handen

van Jeroen Bakker, kleinzoon
van ome Arie en tante An Bakker, die ook nog meespeelde bij
Stormvogels (wat zouden opa en
oma trots geweest zijn!), ontvingen beide finalisten de ereprijzen en de scheidsrechters een
welverdiende cadeaubon. Vervolgens was er een spetterende finale met een optreden van
Cock Zwanenburg, en waarbij
de talrijke aanwezigen zich ook
de vers gebakken vis goed lieten
smaken. Het bier vloeide rijkelijk als beloning voor de inspanning van velen. De deelnemende
teams merken ook de aandacht
die er aan besteed wordt, want
niemand uitgezonderd hebben
ze aangegeven volgend jaar bij
de 30ste editie weer van de partij te zijn. Prachtig was ook dat
toen het feestgewoel losbarstte, de spelers en supporters van
het eerste trots, moe en voldaan
aansloten bij de festiviteiten na
hun verdiende en zwaar bevochten overwinning op SVW´27. Lekker die drie punten in deze competitie-ouverture, en helemaal
wanneer je bedenkt dat we meer
dan een kwart wedstrijd met negen man tegen elf speelden. Wederom een mooi succes en een
prachtige dag voor IJVV Stormvogels.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag 5 september was de eerste wedstrijd
van de Klootschieters van Full
Speed. Na de vakantie moeten de meeste spelers weer hun
richting vinden.
Team 1 met Ina, Elly, Nico en
Ton wonnen deze eerste game
op het normale parcours met 76
schoten en 52 meter. Zaterdag
12 september waren veertien
leden aanwezig om de tweede
wedstrijd te spelen. Er zijn twee
nieuwe leden bijgekomen, Ingrid
en Astrid van Gerven.
Het gras in Spaarnwoude begint
al weer aardig hoog te worden,
zodat er veel gezocht moet worden, ook de sloten moeten geschoond worden want het riet
schiet de hoogte in.
Er waren vier teams, twee van

drie en twee van vier. Het koeienparcours was aan de beurt.
Team 2 met Nico, Jan St. en Lina werd eerste met 66 schoten
en 2 meter.
Team 4 met Ton, Cor en Elly werd
tweede met 77 schoten en 61
meter (van Cor).
Team 1 met Sonja, Jan Sch., Jannie en Willem Kr. werd derde,
ook met 77 schoten maar met 5
meter.
Team 3 met Ina, Astrid, Ingrid en
Dries werd vierde met 103 schoten.
Volgende week is er PK gooien,
en gewoon gooien voor mensen
die niet in het punten systeem
willen gooien. Voor info bel Nico Prins via 0255–518648 of Dirk
Sieraad via 0255–515602. Zie
ook www.fullspeed.nl.
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Ontwerpbegroting 2010
De begroting 2010 sluit met een licht positief saldo. Dit is mede te danken aan het
besluit dat de Raad - op voorstel van het
college - bij de Voorjaarsnota 2009 heeft
genomen om geen structurele nieuwe uitgaven toe te staan. Wel is binnen de begroting nog dekking gevonden voor activiteiten op het gebied van jeugd en jongeren, namelijk voor de voortzetting van
de combinatiefuncties en voor de Breedtesport.

Effect voor de inwoners van Velsen
Het behoedzame begrotingsbeleid heeft
ook een positief effect op de gemeentelijke lasten. Het OZB-tarief voor woningen stijgt slechts met 1% - het verwachte
prijsindex voor 2010 - terwijl het OZB-tarief voor niet-woningen ( bijvoorbeeld bedrijfspanden en garages) daalt met 1%.
Ook de overige tarieven dalen: het rioolrecht in totaal met bijna 1%, de hondenbelasting met 2% en de afvalstoffenheffing met 4%. De tijdelijke daling van de
afvalstoffenheffing is het gevolg van een
financiële bijdrage uit de opbrengst van
de verkoop van de ReinUnie.

Het doel van de combinatiefuncties is onder anderen. het bieden van meer sport
en cultuur in het onderwijs, het versterken van sportverenigingen en het bieden
van naschoolse opvang.
Het Rijk draagt bij in de kosten hiervan,
maar de gemeente dient zelf jaarlijks ook
een aanzienlijk bedrag bij te passen. Het
is dus gelukt hiervoor dekking te vinden.
Ook is dekking gevonden om de BreedteSportImpuls voort te zetten. Doel hiervan
is een hogere sportdeelname en een verbeterde gezonde leefstijl onder jongeren
van 6 tot 18 jaar.

Voor de jaren 2011 tot en met 2013 wordt
een oplopend begrotingstekort verwacht,
dat voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door rijksbezuinigingen als gevolg
van de financiële en economische crisis.
Het Rijk en de provincie Noord-Holland
staan – gezien de crisissituatie - een dergelijk begrotingstekort aan alle gemeenten toe op voorwaarde dat dit tekort in de
begroting 2011 zal zijn verdwenen. Voor
de gemeente Velsen betekent dit dat volgend jaar moet worden nagedacht over
hoe dit verwachte tekort vanaf 2011 is op
te lossen.

Het college heeft de ontwerpbegroting
2010 vastgesteld en deze aan de gemeenteraad van Velsen aangeboden.

Wethouder Karel Ockeloen
Laatste begroting van dit college
Het collegeprogramma 2006-2010 met de
naam ‘Samen-Werken aan Velsen’ heeft,
evenals
bij de begroting 2009 het geval was, als
input voor de ontwerpbegroting gediend.
Dit is de vierde en laatste begroting in deze collegeperiode.
Het college dat het veel energie is begon-

nen aan de uitvoering van het collegeprogramma stipt in de begroting ook de in
deze periode behaalde successen aan.
Het merendeel van het collegeprogramma is op dit moment gerealiseerd.
Op 5 november 2009 wordt de ontwerpbegroting behandeld door de gemeenteraad.

Velsen bedankt!
De zes jaar dat ik burgemeester van Velsen mocht zijn, zijn niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Op vele wijzen zijn mijn echtgenote en ik met tal van aspecten
van Velsen in aanraking gekomen. Zij hebben bij ons vele indrukken achtergelaten. Daarbij voegt zich nu ook nog het warme afscheid dat ons ten deel is gevallen. Het is fijn te merken dat wat je deed is gewaardeerd. Langs deze weg onze
hartelijke dank voor alle blijken van belangstelling en sympathie.

Peter Cammaert

Ontwerp Kruidbergerweg
en omgeving vastgesteld
Afscheidsreceptie Cammaert

Op 19 juni 2009 is een informatie- inspraakavond gehouden over de plannen
om de riolering van de Kruidbergerweg
en omgeving te vervangen en de wegen
te herinrichten.

Met een afscheidsreceptie in de Stadsschouwburg Velsen heeft Peter Cammaert zijn
burgemeesterschap van de gemeente Velsen afgesloten. Het gemeentebestuur heeft
hem, naast de receptie, een concert door muziekvereniging Soli aangeboden. In zijn
afscheidsspeech keek de heer Cammaert terug op ruim 16 jaar lang burgemeesterschap, waarvan de laatste 6 jaar in Velsen. Hij sprak zijn dank uit aan degenen met wie
hij heeft samengewerkt. (foto: Reinder Weidijk)

Naar aanleiding van de schriftelijke en
mondelinge reacties en het advies van
de verkeerspolitie, is het ontwerp aangepast en vervolgens door het college vastgesteld. De omwonenden die op de informatie- inspraakavond aanwezig waren,

hebben de inspraakrapportage thuis gestuurd gekregen.
De definitieve inspraakrapportage en
het vastgesteld ontwerp kunt u inzien op
www.velsen.nl onder Velsen actueel en
onder het kopje Nieuws – Werk aan de
weg.
Aan het eind van dit jaar, wanneer de
werkzaamheden worden uitgevoerd, zal
op de gemeentelijke infopagina nogmaals
aandacht worden geschonken aan dit onderwerp.
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Installatie burgemeester
Weerwind
Tijdens de buitengewone raadsvergadering van 24 september 2009 wordt de
heer Franc M. Weerwind geïnstalleerd
als burgemeester van Velsen.
Na afloop van de raadsvergadering is
er in de burgerzaal van het Stadhuis
van 16.30 - 18.00 uur gelegenheid om
kennis te maken met de nieuwe burgemeester en zijn partner Ilse Overzier.

Voltallig college bezoekt
bergbezinkbassin
In de Orionweg in IJmuiden wordt op dit
moment riolering vervangen. Tegelijkertijd
wordt ter plaatse ook een bergbezinkbassin gebouwd en dat zijn werkzaamheden
die niet vaak voor komen binnen de gemeente.
Het voltallige College van B&W heeft vrijdag 11 september een bezoek gebracht
aan het in aanbouw zijnde bergbezinkbassin. Tijdens het bezoek is uitleg gegeven over de werking van een bergbezinkbassin en is ook in en op het bassin ge-

keken. De luiken op het bassin (zie foto)
worden gebruikt voor onderhoud aan het
bassin en zijn na de werkzaamheden het
enige wat zichtbaar blijft van het bassin.
Het bassin is een grote ondergrondse betonnen bak en wordt gebouwd om tijdens
grote regenbuien het rioolwater op te vangen, zodat minder rioolwater in de havens
moet worden geloosd. Als het water door
ruimtegebrek toch geloosd moet worden
dan is het tevens schoner. De bouw van
het bassin nadert momenteel zijn voltooiing. (foto: Ko van Leeuwen)

Cultuurweekend Oud-IJmuiden
Op 16 september wordt de eerste paal bakken en versieren. Kinderen met steralgeslagen van het ‘Nieuwe Oud-IJmuiden’. lures kunnen in de Glamourstudio kiezen
Dit grote moment wordt gevierd met een uit fantastische jurken en pakken van suklinkend Cultuurweekend in Oud-IJmui- perhelden en mogen in hun tenue op de
den op zaterdag 19 en zondag 20 sep- foto. En dat is nog maar een greep uit een
tember. En dat betekent
dag vol leuke dingen!
een weekend lang gratis
Zaterdagavond staat een
genieten van allerlei acfunky soulshow op het protiviteiten voor jong én
gramma.
oud. Het prachtige Thalia Theater is het midOp zondag 20 septemdelpunt van het Cultuurber staat een nostalgische
weekend waar oude en
dag op het programma. ’s
nieuwe bewoners van
Middags zijn er theatrale
de havenwijk en andere
rondwandelingen langs de
belangstellenden elkaar
meest markante plekken
kunnen ontmoeten en
van IJmuiden.
genieten van een gevariOm 19.30 uur wordt in Thaeerd en verrassend prolia deel 1 en 2 van de film
gramma. Het Cultuur‘Tussen Haven en Sluis’ geweekend wordt aangedraaid. Een documentaire
boden door Bouwfonds,
over de geschiedenis van
Woningbedrijf Velsen en
Oud-IJmuiden tot en met
AWV Eigen Haard. Sa- MODERN LEVEN OP HISTORISCHE GROND de sloop van nu.
men met de gemeente Velsen geven zij hiermee een prach- De evenementen tijdens het Cultuurtig theatraal startschot voor de wederop- weekend zijn gratis toegankelijk. Voor de
bouw van IJmuidens oudste havenwijk.
soulshow van MotownHead én de theatrale rondwandelingen op de zondagmidOp zaterdag 19 september wordt het Tha- dag zijn geen kaarten meer beschikbaar.
lia Theater voor één dag omgebouwd tot
een waar kinderparadijs. Bij binnenkomst Meer informatie over het Cultuurweekend
is al het lekkers al te ruiken. Iedereen kan kunt u vinden op www.stadsschouwburgde chef zijn en de heerlijkste poffertjes velsen.nl.

Koninklijke Onderscheiding
voor de heer P.H. Kuijper
Op vrijdag 11 september 2009 heeft de
heer P.H. Kuijper uit IJmuiden, uit handen
van burgemeester Cammaert, een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde
van Oranje Nassau) ontvangen.
Dhr. Kuijper heeft zich vanaf 1972 tot op
heden ingezet voor de naschoolse vor-

ming voor mensen met een vertraagde ontwikkeling in Velsen. Dhr. Kuijper is
vanaf 1995 vrijwilliger bij buurthuisactiviteiten en vanaf 2003 bestuurslid van de
Stichting Nautisch Centrum IJmuiden en
het Samenwerkingsverband Participatie
Midden Kennemerland.
(foto: Friso Huizinga)

Wethouder Annette Baerveldt (midden op de foto) verrichtte tijdens de Pierloop op zaterdag 12 september de prijsuitreiking in de diverse categorieën. (foto: Friso Huizinga)
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Minister-president
op werkbezoek in Velsen
Minister-president Balkenende heeft tijdens zijn rondgang langs 6 bouw- en infraprojecten in Nederland op woensdag 9
september een bezoek gebracht aan de
gemeente Velsen.
Wethouder Karel Ockeloen (llinks) en de
heer Volkert Schaap (RWS) gaven de minister-president uitleg over de Planstudie Lichteren Buitenhaven IJmuiden (een
nautisch knelpunt in de vaargeul naar de
Noordersluis).
(foto: Ko van Leeuwen)

Geen vrijmarkt toegestaan

Jaarmarkt Velsen-Zuid
Op zaterdag 26 september vanaf 10.00
uur tot ongeveer 16.30 uur wordt de traditionele jaarmarkt in Velsen-Zuid gehouden rond de uit de 12e eeuw stammende Engelmunduskerk.
De opbrengst van deze jaarmarkt is een
noodzakelijke bijdrage in de kosten van
onderhoud van deze kerk. Rondom de
kerk zullen ongeveer 70 kramen staan
waar van alles te koop zal worden aan-

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur;
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en
grofvuil.

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

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

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 (coördinatie) openbare orde en veiligheid,
brandweer en rampenbestrijding, coördinator mondiale
bewustwording, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en

Wijzigingen
Er zijn dit jaar belangrijke wijzigingen:
Het is niet toegestaan om een vrijmarkt
te houden. Hierop zal strikt worden toegezien door zowel de organisatie als de
gemeente.
Ook vinden er dit jaar geen helikoptervluchten plaats.

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 17 september 2009

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

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

geboden.

organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot de burgemeester.
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

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

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor de volgende percelen:
Van Saelenplantsoen 15 te Velsen-Noord
Lange Nieuwstraat 756 te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is 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. Dit besluit
is door verzending aan de aanvrager op 14 september
2009 bekendgemaakt.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-176-2009 Acaciastraat 25 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-177-2009 Wijnoldy Daniëlslaan 24 te SantpoortZuid; het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)
BL-178-2009 Trompstraat 163 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-179-2009 Grote Beerstraat 19 te IJmuiden; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-180-2009 Heerenduinweg 54 te IJmuiden; het
veranderen van garageboxen tot woonkeuken/sanitairruimten
BL-181-2009 Geelvinckstraat 5 te Velsen-Noord; het
legaliseren van een berging
BL-182-2009 Kruidbergerweg 36 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-183-2009 Westbroekerweg 90 te Velserbroek; het
veranderen van de voorgevel van een
garage
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
Kerkweg 29
Middeloolaan 3
Frans Netscherlaan 15
Burg. Enschedèlaan 42
Willem de Zwijgerlaan 24
(boom is dood)
Hagelingerweg 10
Roos en Beeklaan 87
Van Tuyllweg t.o. 17
(boom is dood)
Louise de Colignylaan 30
Lodewijk van Deijssellaan 55
Louise de Colignylaan 40
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aantal en soort
2 berken, 1 es en 1 eik
1 conifeer
1 taxus
2 eiken
1 berk
1 kastanjeboom
3 coniferen
1 iep
1 esdoorn
1 spar
1 eik en 1 den

Dagtekening van deze kapvergunningen is
15 september 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs 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
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-159-2009 Trompstraat 163 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
BP-160-2009 Casembrootstraat 23 te IJmuiden; het
veranderen van de voor-, achter- en zijgevel van een woning (stucwerk)
BP-161-2009 Grote Buitendijk 244 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-23-2009 Kastanjestraat 42 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BP-137-2009 Louise de Colignylaan 7 te SantpoortZuid; het oprichten van een bijgebouw
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 18 september t/m 29 oktober 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing.
De stukken liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering van 18 september t/m 1 oktober 2009 ter
inzage.
BP-129-2009 Koftjalk 8 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een
dakopbouw
PS-31-2009 P.C. Hooftlaan 27 te Driehuis NH;
verzoek starten vrijstellingsprocedure
voor aan huis gebonden beroep (fiscaal
advies)
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-163-2009 Reigersbossenlaan 46 te IJmuiden; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-165-2009 Bloemendaalsestraatweg 16 te
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een
dakkapel (voorgevel)
BL-166-2009 Grote Buitendijk 250 te Velserbroek; het
plaatsen van een rookgasafvoerkanaal
BL-169-2009 Linie 34 te Velserbroek; het oprichten
van een berging
BL-170-2009 Overbildtweg 38 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van 3 dakkapellen (voor-,
zij- en achtergevel)
BP-76-2009 Bloemstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van 2 woongebouwen (34 en
82 appartementen)
BP-117-2009 Kromhoutstraat 56 te IJmuiden; het
veranderen van een winkel naar bedrijfsunits
BP-144-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; het
veranderen van de voorgevel van een
winkel
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-139-2009 Kerkweg 3 en 5 te Santpoort-Noord; het
vergroten van twee bergingen
BP-80-2009 Velserduinweg 137 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning en
een berging en het wijzigen van een
gedeelte van de woning in winkelruimte
BP-116-2009 Kennemerplein ong. te IJmuiden; het
oprichten van een huisvesting voor een
tandartspraktijk (tijdelijk)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-76-2009 Van den Bergh van Eysingaplantsoen 32
te Santpoort-Zuid; het verwijderen van
diverse asbestoudende materialen
SL-77-2009 Tuindershofje 1 t/m 17 (oneven) en 2 t/m
12 (even), Tuindersstraat 9 t/m 39
(oneven) en 44 t/m 52 (even) te
IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
SL-78-2009 Sluisplein 25 te IJmuiden; het verwijderen van diverse asbesthoudende materialen
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.

