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Velserbroek bestaat deze maand precies 25 jaar

Feest op De Kamp
Velserbroek - Deze maand 
is het precies 25 jaar gele-
den dat het eerste nieuw-
bouwhuis in Velserbroek 
werd opgeleverd. Dat ge-
beurde in het Hugaards-
kamp. Ria van es (foto) was 
de eerste bewoner. 

Het comité 25 jaar Velserbroek 
en wooncorporatie AWV Ei-
gen Haard willen dit heugelij-
ke feit niet zo maar voorbij la-
ten gaan. Daarom is het za-
terdag 24 september tussen 
12.00 en 14.30 uur feest in de 
oudste wijk De Kamp. Het the-
ma luidt: ‘van eerste bewoner 
tot leefbaarheid’.
Het evenement begint om 
12.00 uur op de hoek van de 
Hofgeesterweg en de Hu-
gaardskamp. Mevrouw Van 
Es, die nog steeds in het al-
lereerste huis woont, onthult 
dan een nieuw verkeersbord 
dat de overlast van paarden-
poep moet terugdringen. Dat 
doet zij samen met Peter van 
Ling, directeur van AWV Ei-
gen Haard. Vervolgens is er 
in en rond Stal Boreel aan de 
Hofgeesterweg een ‘Wijk-Tea’. 
Er zijn ook diverse activitei-
ten met de paarden uit de stal, 
kinderen kunnen knutselen en 
er is een linedance-demon-
stratie.
De gemeente Velsen, AWV Ei-
gen Haard en de bewoners 
werken al 25 jaar samen aan 
de leefbaarheid van De Kamp. 
Uit een wijkschouw kwamen 
geen grote problemen naar 
voren, maar de paardenpoep 
bleek soms wel voor overlast 
te zorgen. Als creatieve op-
lossing zijn dus speciale ver-
keersborden bedacht. De ge-
meente heeft een nulmeting 
uitgevoerd, zodat over een jaar 

kan worden geëvalueerd of de 
borden effect hebben. Als dat 
het geval is, worden de bor-
den wellicht in de hele ge-
meente ingevoerd. Iedereen is 
van harte welkom om de ont-
hulling van deze nieuwe bor-
den bij te wonen en vervol-
gens in Stal Boreel het 25-ja-

rig jubileum te vieren. Daarna 
is Velserbroek nog niet uitge-
vierd: op 8 oktober is het jaar-
lijkse volleybaltoernooi extra 
feestelijk vanwege 25 jaar Vel-
serbroek, en op 18 en 19 no-
vember staat een spetterend 
slotweekend gepland. Zie ook 
www.25jaarvelserbroek.nl.

zondag 25 september
aanvang 14.30 uur
sportpark zeewijk:

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

Stormvogels tegen De Meern

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
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20% korting
op de gehele

collectie

Familiedag!
25 jaar

Zelfstandige Klinieken
Nederland (ZKN) organiseert

de Open Klinieken Dag:

Open dag Cardiologie 
Centrum IJmond

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur bent u van harte welkom 

in ons cardiologiecentrum in de 
Scheldestraat 101 te IJmuiden (in 
zorgcentrum Velserduin), zie ook 

www.cardiologiecentra.nl

Het verhaal kennen 
achter uw vermogen.
Dat is het idee van 
Private Banking.

Zie www.rabobank/velsen.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Erica
diverse kleuren - potmaat 11 cm
per stuk 2,49

nu 3 voor 5,-

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Zaterdag 8 oktober 2011
Thalia Theater

Tickets à 15 euro verkrijgbaar 
bij Augusta, Indigo, Brederode 

Sport en via
www.thaliatheater.nl 

Velsen-Zuid - De politie kreeg 
vrijdagmiddag een melding van 
een kettingbotsing met letsel in 
de Velsertunnel (A22) tussen drie 
voertuigen. Het ging om perso-
nenauto, een bestelbusje en een 
vrachtwagen. De bestuurder van 
de bestelbus die voorop reed is 
met onbekend letsel naar een 
ziekenhuis vervoerd. De vracht-
auto was het achterste voertuig. 
De bestuurder hiervan is als ver-
dachte aangemerkt en verhoord.

Kettingbotsing

nIeUws-weeKBlAD
Velserbroek, 
Velsen-Zuid, 

Driehuis, 
santpoort-noord, 
santpoort-Zuid

www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Socius Maatschappe-
lijk Dienstverleners en de Formulierenbrigade Velsen van de Socius 
Maatschappelijk Dienstverleners, ouderen-adviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren be-
reikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Uitstekende score in onderzoek

Krant goed gelezen
Velsen - De deelnemers van 
Burgernet zien deze krant als 
belangrijkste informatiebron 
in Velsen. Dat blijkt uit een on-
derzoek dat de gemeente dit 
voorjaar heeft laten uitvoeren 
door TrendView. Ook de be-
zorging is goed: 9 van de 10 
deelnemers ontvangen de de 
krant vrijwel iedere week. Aan 
het onderzoek deden bijna 
1.600 Velsenaren mee.

De Hofgeest is in Driehuis (78 
procent), Santpoort-Noord (79 
procent), Santpoort-Zuid (85 pro-
cent) en Velserbroek (79 procent) 
verreweg de populairste krant. 
In deze kernen wordt de IJmui-
der Courant door gemiddeld 55 
procent van de deelnemers ge-
noemd als informatiebron. In Vel-
sen-Zuid scoort de IJmuider Cou-
rant even hoog als de Hofgeest: 
67 procent.
In IJmuiden en Velsen-Noord is 
de Jutter de beste gelezen krant. 
Van de respondenten gebruikt 
bijna 80 procent deze krant om 
op de hoogte te blijven van wat 
er in Velsen speelt. De IJmuider 
Courant werd door 67 procent 
van de deelnemers genoemd (in 
Velsen-Noord: 16 procent).
De Jutter is populair onder jon-
ge mensen. Een grote meerder-
heid van de lezers tot 35 jaar (64 
procent) grijpt het snelst naar 
dit nieuwsweekblad. De IJmui-
der Courant volgt op de tweede 
plaats met 46 procent. Onder le-
zers van 66 jaar en ouder zijn de 
IJmuider Courant en Weekblad 
Huis aan Huis net iets populair-
der dan de Jutter.
De deelnemers aan het onder-
zoek gaven de gemeentelijke Inf-
opagina, die wekelijks in de Jut-
ter en Hofgeest verschijnt, een 
rapportcijfer 7. Een ruime meer-
derheid leest de pagina’s met in-
formatie van de gemeente Vel-
sen iedere week. Ruim tweeder-
de van de lezers vindt de huidi-
ge verhouding tussen tekst en fo-
to’s goed. Slechts één op de tien 
respondenten zegt de Infopagina 
nooit te lezen.

In de Jutter en de Hofgeest wor-
den ook de gemeentelijke mede-
delingen gepubliceerd. Vier op 
de tien inwoners lezen de me-
dedelingen elke week of eens in 
de twee weken. Een vijfde leest 
ze nooit. Het oordeel voor de ge-
meentelijke mededelingen wijkt 
nauwelijks af van de beoordeling 
van de gemeentelijke Infopagina. 
Ook hier is het rapportcijfer een 7.
Uit het onderzoek blijkt dat de ge-
meentelijke mededelingen op de 
website niet of nauwelijks wor-
den gelezen. Ruim tweederde van 
de respondenten vindt het daar-
om geen goed idee om de mede-
delingen alleen nog op de web-
site te publiceren. Het Burger-
jaarverslag is tamelijk onbekend. 
Slechts 6 procent van de respon-
denten zegt het verslag te kennen 
én te lezen. Over het taalgebruik 
in gemeentelijke brieven is men 
over het algemeen positief.
In totaal werden 2.209 panelle-
den van Burgernet uitgenodigd 
om deel te nemen aan het onder-
zoek. Bijna 1.600 deelnemers na-
men de tijd om de enquête in te 
vullen. Met een responspercenta-
ge van 70 procent spreekt Trend-
View van ‘een representatief on-
derzoek voor de gehele gemeen-
te Velsen’. Het volledige onder-
zoek is te vinden op www.vel-
sen.nl.

Chef redactie Friso Huizinga 
is blij met de uitkomsten van 
het onderzoek. ,,Het bewijst 
dat de formule van de Jutter 
en de Hofgeest werkt. Ik heb 
het altijd als onze voornaam-
ste taak gezien om de inwo-
ners te informeren over wat 
er in Velsen speelt. Geen opi-
niestukken of lange versla-
gen, maar korte artikelen met 
een leuke foto erbij. We doen 
iedere week ons uiterste best 
om alles mee te nemen, al is 
het maar in een paar zinnen. 
Het is fijn dat zo’n onderzoek 
aantoont dat onze aanpak op 
prijs wordt gesteld.’’

IJmuiden - De leden van Haven Ondernemings Vereniging IJmond 
waren vorige week massaal afgekomen op de jaarlijkse barbecue in 
strandpaviljoen Zilt aan Zee. Het werd een gezellige avond waarbij - 
uiteraard - volop werd genetwerkt. (foto: HOV IJmond)
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ΩΩ theek Velsen, Dudokplein IJmui-
den. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Lunchconcert Grote of St. 
Bavokerk Haarlem. Van 13.15 tot 
13.45 uur gemengd koor Prima 
Musica.
Handbaltraining SB Groep/
Hcv’90 op Sportpark Rooswijk 
in Velsen-Noord. Van 15.00 tot 
16.30 uur.
Jan Rot in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Ragtime Wranglers. 22.30 
uur. Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: Zeroo’s Heroes. 23.00-04.00 
uur. 
Kleine zaal: Spoof: Loose Laces, 
Dirtcaps. P Jones, Statler & Wal-
dorf. 23.00-04.00 uur. Toegang 
7,50 vanaf 18 jaar.

Zondag 25 september
J. Jansen Memorial wandel-
tocht. Start tussen 10.00 en 11.00 
uur vanaf speeltuin De Veilige 
Haven IJmuiden.
Stoomdag bij Modelbouwver-
eniging Het Y, Genieweg 38a 
Spaarnwoude. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
Religieuze bijeenkomst in De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Bijeenkomst wordt ge-
leid door ds. Jeanne Traas-Ha-
geman. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Rondrit Corus Stoom IJmuiden. 
Vertrek 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch.
Forteiland geopend in het ka-
der van de stellingmaand. Zie 
ook www.fortijmuiden.nl.
Start lustrumseizoen Muzen-
forum met Amsterdam Sinfoniet-
ta in gemeentehuis Bloemen-
daal. Aanvang 11.45 uur.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap in de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
IVN Zuid-Kennemerland: Na-
zomerwandeling in de Amster-
damse waterleidingduinen. Ver-
trek om 16.00 uur vanaf ingang 
Panneland in Vogelenzang.
Blues Experience in de foyer 
van het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aanvang 
17.30 uur.

Maandag 26 september

Ledenvergadering Ouderen-
bonden, met als onderwerp pen-
sioen akkoord in vergadercen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3 IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. 
Vergadering is alleen toeganke-
lijk voor leden van de aangeslo-
ten ouderenbonden. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Saskia van Noort en Jan Heems-
kerk in ‘Sas & Jan Zelfhulptour’. 
Aanvang 20.15 uur.

 Dinsdag 27 september

Donderdag 22 september

Open avond bij BC IJmond in 
Sporthal IJmuiden-Oost. Van 
20.00 tot 23.00 uur.
Rauw Spul met ‘A dad named 
Sue’ in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal:The Hype cd-
release show. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. Café: Roots of Hea-
ven, Jennie Lowe Stearns en 
Terry Lee Hale. 20.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: 24.00-
04.00: LOS! Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 23 september
Cumulus in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Slagerij van Kampen. Aanvang 
20.15 uur. Om 19.00 uur gratis 
workshop Slagerij van Kampen.
Soultrain to Thalia met Rilan 
and the Bombadiers. Thalia The-
ater, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.
Film ‘The tree of life’ in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Hele pand: Haerlemsche Helden 
Festival. 19.30 uur. Toegang 7,50. 
Dommelsch zaal: Haerlemsche 
Helden Afterparty. 23.00-04.00 
uur. Toegang 7,50 vanaf 18 jaar.

Zaterdag 24 september
Jaarmarkt Oud Velsen van 
10.00 tot circa 16.30 uur.
Burendag. Zie www.burendag.
nl.
J. Jansen Memorial wandel-
tocht. Start tussen 10.00 en 
11.00 uur vanaf speeltuin De 
Veilige Haven IJmuiden.
Lotgenotendag voor mensen 
die rouwen om overleden dier-
bare. In het restaurant van het 
Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 Beverwijk. Van 09.45 tot 
14.45 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Lekker zagen in de Amster-
damse Waterleidingduinen!’ 
Start om 10.00 uur bij Boshut 
Panneland, ingang Panneland. 
Duurt tot 15.30 uur. 
Paranormale beurs van Sam-
ma Saya in Zalencentrum Vel-
serduin, Velserduinplein IJmui-
den. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Spiritualiteit- en Well-
nessmarkt in Centrale Biblio-

Proeflessen Jeugd bij TC de 
Gieteling, Rooswijkerlaan 2a 
in Velsen-Noord. Van 16.00 tot 
17.00 uur.
Goochelaars op het podium 
van ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid. Van 20.00 tot 22.00 
uur.
Toneelgroep Act speelt ‘Vier 
Vrouwen’ in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 28 september

Peuterfestival in Stadsschouw-
burg Velsen. Start vanaf 09.30 
uur.
Alice Loeters organiseert een 
informatieve avond over de 
groene uitvaart in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Van 19.30 tot 21.30 uur. 
Toegang gratis.
Open repetitieavond bij Zang-
groep Sparkle in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Velser-
broek. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Film ‘The tree of life’ in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Opening van het Thalia Thea-
ter seizoen met Stoned Again - 
A tribute to the Rolling Stones. 
Aanvang 21.00 uur.

Donderdag 29 september

Klaverjassen bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht om 10.30 uur, 
Eksterlaan 8 IJmuiden.
Studiedag op Beeckestijn, po-
dium voor Tuin- en Landschaps-
Cultuur in Velsen-Zuid. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.nl/
actueel.
Verwenavond bij Gallo Origi-
nal’s, Hoofdstraat 189b in Sant-
poort-Noord. Van 19.00 tot 22.00 
uur.
Mike Starink en Jeroen Bos 
met ‘In bed is het fijn toeven’ 
(Paul Haenen) in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: BalkanBrass Night. 
21.00 uur. Toegang 17,50. 24.00-
04.00 uur LOS! Toegang 5,- van-
af 18 jaar. Studenten gratis. Café: 
Roots of Heaven. 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Driehuis - Surveillerende agen-
ten zagen maandagmiddag om-
streeks 16.15 uur op de Valeri-
uslaan een bromfietsster rijden 
die heel langzaam en twijfelend 
reed. De agenten hebben haar op 
de Waterloolaan gecontroleerd. 
Hierbij bleek de vrouw, een 50-ja-
rige IJmuidense, bijna vier keer 
de toegestane hoeveelheid alco-
hol gedronken te hebben. Haar 
rijbewijs bleek al te zijn ingevor-
derd omdat dit niet de eerste keer 
was dat zij onder invloed rijdend 
werd aangetroffen. Haar brom-
fiets is in beslag genomen. De 
politie maakt proces-verbaal op.

Drankrijdster 
aangehouden

Wethouder opent kunst-
grasveld VVH/Velserbroek
Velserbroek - VVH/Velserbroek 
heeft vorige week officieel zijn 
nieuwe complex in het van der 
Aartsportpark geopend.
Onder toeziend oog van de ve-
le genodigden knipte wethouder 
Jack van der Hoek de linten door 
en liet daarmee de rood-wit-
blauwe ballonnen vrij die de in-
gebruikname van het kunstgras-
veld symboliseerden. 
De door toenmalige voorzitter 
Evert Kievit in 1975 geplaats-
te eerste steen van de destijds 
nieuwe kantine heeft zijn promi-
nente plaats in de gevel terug-
gekregen. 
De gedenkplaat werd onthuld 
door zijn zonen, waarmee zij het 
geheel vernieuwde clubhuis offi-
cieel in gebruik namen.

Het clubhuis  brandde in juni 
2008 af, en is met veel tegensla-
gen toch geheel herbouwd, deze 
eerste steen is het enigst over-
gebleven authentieke element 
wat over is van het oude club-
huis.
Jan Perrels werd als stuwende 
kracht achter deze herbouw ge-
eerd  door de officiële opening 
van het Jan Perrelsplein.
In zijn openingsspeech zei voor-
zitter Paul Zeeuw erg trots te 
zijn op VVH/Velserbroek. ,,Na 
de brand is iets moois ontstaan. 
Omdat alle leden jong en oud 
gezamenlijk de schouders er-
onder zetten is er een prestatie 
van formaat neergezet. VVH/Vel-
serbroek is nu klaar voor de toe-
komst.”

Pijpenkop na 100 jaar 
terug op zijn plek
IJmuiden - Recentelijk is een 
bijzondere vondst weer terug 
gekeerd op zijn oorspronkelij-
ke plek op het Forteiland. Enige 
tijd geleden werd er op Markt-
plaats een wel heel bijzondere 
scherf van een pijpenkop aan-
geboden. Niet van heel grote 
waarde maar voor de vrienden 
van Forteiland IJmuiden toch wel 
heel bijzonder. Bij een uitbagge-
ring van een sluisje bij Fort Ui-
termeer was men, zoals het wel 
vaker gebeurt, gaan zoeken met 
een metaaldetector en kwam dit 
kleinood te voorschijn.
Het bijzondere hieraan is dat er 
heel gedetailleerd een tekening 
opstaat van een militair in het 
zogenaamde blauwe uniform dat 
wil zeggen uit de periode rond 
1910, dus dit scherfje is ruim 100 
jaar oud maar dat is niet het eni-
ge, er staat ook nog een naam 
en plaats op: sergeant in IJmui-
den.
Door militariakenner Bas Le-
ijenhorst en archeologe Selma 
Schepel van Forteiland IJmui-
den, is bevestigd dat het scherfje 
inderdaad uit deze periode komt.
Na contact met Marc Eybers 
(van de metaaldetector) is het 

zonder enige kosten geschon-
ken aan de Vrienden van Fort-
eiland en wordt het vanaf heden 
tentoongesteld in de gidsenka-
mer van de Vrienden van For-
teiland, waar het kleinood kan 
worden bewonderd, op het For-
teiland. Zondag 25 september 
is het Forteiland geopend in het 
kader van de stellingmaand. Zie 
ook www.fortijmuiden.nl.
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Vrijwilligersontbijt 
smaakt naar meer
Velsen - Zondagochtend was 
het snertweer. Veel mensen 
zullen zich om half tien nog 
even lekker hebben omge-
draaid. Maar niet de 280 vrij-
willigers die zich zondagoch-
tend meldden bij de Brulboei 
voor het vrijwilligers-ontbijt. 
Vanwege de weersomstan-
digheden werd het ontbijt niet 
gehouden op Plein 1945. 

Vrijwilligers van wel vijftien or-
ganisaties werden met een 
handdruk ontvangen door Min-
ke Wolters van Stichting Wel-
zijn Velsen. Niet alleen de grote 
zaal, maar ook de gangen zaten 
al gauw vol ‘hongerige’ vrijwilli-
gers. De contacten waren gauw 
gelegd. Natuurlijk zochten men-
sen bekenden op, maar er waren 
ook mensen die alleen binnen-
kwamen en hier nieuwe contac-
ten legden. 
Het ontbijt werd in opdracht 
van de gemeente Velsen ver-
zorgd met hulp van veel spon-
soring, waaronder Woningbe-
drijf Velsen, Drankgroothandel 
Bonekamp, Monnetti koffie en 
thee, KVSA, Tromp Verhuur, Sla-
gerij v.d. Linden, Linauw geluid, 

de groenteman van de donder-
dagmarkt, AH IJmuiden en bak-
ker Bastemeijer. De organisa-
tie was in handen van Zorgba-
lans en Stichting Welzijn Velsen. 
Op de dag zelf zorgden profes-
sionele medewerkers van beide 
organisaties, medewerkers van 
Rabobank en wethouders An-
net Baerveldt en Robert Te Beest 
voor de catering. Reden voor het 
vrijwilligersontbijt is het Jaar van 
het Vrijwilligerswerk. Eerder dit 
jaar werden medailles uitgereikt 
en er staat nog een project op 
stapel.
,,Geweldig’’, zegt wethouder Te 
Beest. ,,Wat mij betreft smaakt 
dit ontbijt naar meer en mag het 
jaarlijks worden gehouden. Jam-
mer dat het niet doorging op 
Plein 1945, vlak voor het stad-
huis. Dat zou een mooi gezicht 
geweest zijn. Maar ja, het weer, 
werkte niet mee.’’
Aan tafel zitten heel diverse ge-
zelschappen. Tegenover vrijwilli-
gers van zangkoor FF Anders zit-
ten drie vrijwilligers van Buurt-
bemiddeling Velsen, die met bu-
ren onderhandelen bij proble-
men. ,,Soms is het lastig,’’ vertel-
len de drie, Els, René en Jos. Zij 

stellen zich neutraal op en be-
geleiden de partijen die zelf met 
een oplossing moeten komen. 
,,We hebben inmiddels veel ge-
leerd. In 60 procent van de ge-
vallen worden problemen opge-
lost, dat is een landelijk gemid-
delde dat ook voor ons in Velsen 
opgaat,’’ zegt Els. 
Aan een andere tafel zitten twee 
heren die elkaar voorheen niet 
kenden naast elkaar. Eddie is 
vrijwillig chauffeur bij Zorgba-
lans, hij brengt ouderen veilig 
naar de dokter of gaat mee met 
een dagje uit. Dik is vrijwilliger 
bij Servicepunt. Vanuit zijn erva-
ring als elektrotechnicus verricht 
hij klusjes zoals lampen ophan-
gen en stopcontacten repareren. 
Terwijl Eddie een paar uurtjes 
per week ‘werkt’, is het voor Dik 
wel twee dagen per week. Bei-
den doen hun werk alleen en  zij 
vinden het daarom wel leuk bij 
het ontbijt wat contacten te leg-
gen. Ook echtpaar Marga en Pe-
ter Smit doen al jaren vrijwilli-
gerswerk, in Velserbroek. Mar-
ga is medewerkster bij Mama-
Mia en begeleidt de kindergroe-
pen. Peter werkt achter de bar bij 
Buurthuis de Veste. ,,Maar niet 
lang meer’’, zegt hij. ,,1 januari 
wordt het buurthuis opgeheven. 
Hoe het dan verder moet met al-
le activiteiten weet ik ook niet.’’
Het vrijwilligersontbijt is een be-
dankje voor alle vrijwilligers. Vol-
gens wethouder Te Beest is een 
op de drie Velsenaren vrijwil-
liger. Een goede score die uit-
steekt boven het landelijk ge-
middelde. Toch waren er bij het 
ontbijt ‘maar’ 280 aanmeldingen. 
Hoe dat kan? ,,Vrijwilligers lopen 
niet zo te koop met hun bezighe-
den’’, weet wethouder Baerveldt. 
,,Maar ze vormen wel het cement 
van de samenleving’’, zegt Ro-
bert te Beest. Een heel hongerig 
cement, want de lekkere brood-
jes, croissants en andere lekker-
nijen verdwenen razendsnel en 
de kopjes koffie en thee waren 
niet aan te dragen. (Karin Dek-
kers)

Zaterdag jaarmarkt rond 
kerk in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Deze op de laat-
ste zaterdag van september ge-
houden traditionele Velser Jaar-
markt rond de uit de 13e eeuw 
stammende Engelmunduskerk 
vindt dit jaar op zaterdag 24 sep-
tember plaats. Het is de 44ste 
keer dat de Engelmunduskerk 
deze jaarmarkt organiseert. 
De opbrengst van deze jaar-
markt blijft een noodzakelijke 
bijdrage om in de kosten van 
onderhoud van de enkele ja-
ren geleden prachtig gerestau-
reerde kerk te voorzien. De jaar-
markt zal op zaterdag 24 sep-
tember om 10.00 uur ‘s morgens 
officieel geopend worden. Het 
belooft ook dit jaar weer een ge-
zellige jaarmarkt te gaan worden 
waarbij veel te zien en te bele-
ven zal zijn voor jong en oud. 
Rondom de kerk zullen onge-
veer 70 kramen staan waar van 
alles te koop zal worden aange-
boden. 
Speciale aandacht voor de kra-
men die te herkennen zijn aan 
het bordje Kerkkraam. De op-
brengst van deze kraampjes 
met curiosa, grammofoonplaten, 
CD’s, boeken, crea-kunst, an-
tiek, worst, haring, bloemen, ge-
bak, de poffertjeskraam en het 
buffet zal geheel ten goede ko-
men aan het onderhoudsfonds 
van de kerk.  
Het rad van avontuur is op het 
podium vóór de kerk te vinden 
en zal weer vele rondjes gaan 
draaien. Hier zijn zoals altijd 
mooie prijzen te winnen. 
Ook is er een kraam van Odd 
Fellows met bijzondere mooie 
boeken. De opbrengst is be-
stemd voor het nieuwe Thomas-
huis in IJmuiden en voor nieu-
we strandrolstoelen, waarmee 

gehandicapten zelfstandig over 
het strand kunnen rijden. Bij 
Odd Fellows werkt men niet al-
leen voor goede doelen, maar 
ook aan zichzelf. Wie zich in dit 
ideaal kan vinden is van harte 
welkom op de introductiedag op 
17 november, zie www.oddfel-
lows-velsen.nl
De kerk is de hele dag voor be-
langstellenden geopend. In de 
kerk zal een schilderijenexposi-
tie van Sander Hoogenkamp te 
bezichtigen zijn. Sander Hoog-
enkamp is kunstschilder te Am-
sterdam (IJburg). Zijn schilderij-
en zijn over het algemeen rea-
listisch en geschilderd met tech-
nieken uit de zeventiende eeuw. 
Met de gebruikte techniek ont-
staat laagje voor laagje het 
schilderij waardoor veel diep-
te ontstaat. Deze methode geeft 
samen met een modern kleur-
gebruik en compositie een bij-
zondere ‘klassiek moderne’ stijl. 
De expositie is zeer de moeite 
waard.
Het kerkorgel wordt bespeeld 
door ds. Bel (11.00 uur), de heer 
Brink (12.00 uur) en de heer Ma-
rechal (13.00 uur). Van 14.30 uur 
tot 15.00 uur vindt een optreden 
plaats van het Christelijk Man-
nenkoor IJmuiden.
Ook dit jaar wordt er weer een 
vrijmarkt gehouden. De organi-
satie hiervan is in handen van de 
Stichting Dorp Velsen.  
Een bezoek aan de jaarmarkt 
in Oud Velsen is dus de moeite 
waard. Bezoekers worden ver-
zocht zoveel mogelijk met open-
baar vervoer of per fiets te ko-
men in verband met de beperkte 
parkeergelegenheid in Velsen-
Zuid en omgeving. De jaarmarkt 
sluit om 16.30 uur.

Jong golftalent aan slag
Velsen-Zuid - Zaterdag waren de laatste rondes van de maandbe-
ker en zomeravond- en ochtendcompetitie van Golfclub Spaarnwou-
de. Robin (links) op de korte holes en Franc-Jan op de lange holes 
wisten hun voorsprong  te behouden. Beiden werden aan het eind 
van de dag feestelijk beloond met een grote wisselbeker.

Spiritualiteit- en 
Wellnessmarkt
IJmuiden - Zaterdag 24 sep-
tember is er in de Centrale bibli-
otheek een spirituele- en well-
nessmarkt. Regionale stand-
houders verzorgen tussen 11.00 
en 16.00 uur demonstraties en 
workshops en geven antwoord 
op vragen. In de bibliotheek kan 
men een workshop yoga, zelf-
expressie, mindfulness of Rei-
ki volgen. Daarnaast worden er 
gedurende de dag verschillen-
de lezingen gegeven U kunt uw 
meest waardevolle persoonlij-
ke eigendommen meenemen 
om deze te laten zegenen door 
de Velsense oud-pastoor Fons 
Captijn, bekend van de jaar-
lijkse autozegeningen in Sant-
poort-Noord. Voor de work-
shops  kunt u zich van tevo-
ren opgeven bij de bibliotheek 
of u kunt zich aanmelden via de 
agenda op www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Zondag in IJmuiden
Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 25 septem-
ber vindt er weer een paranor-
male beurs van Samma Saya 
plaats in Zalencentrum Velser-
duin aan het Velserduinplein 
in IJmuiden. Deze Paranorma-
le beurs is niet echt groot, maar 
wel gezellig en veelzijdig.
Juist in deze tijd, waarin beken-
de paragnosten in Het zesde 
Zintuig, Derek Ogilvie en Char 
meer en meer bekendheid ge-
nieten en eigenlijk iedereen wel 
eens in contact wil komen met 
het paranormale, is het een aan-
rader om deze beurs te bezoe-
ken. Ook deze keer is er weer 
een verscheidenheid aan medi-
ums, paragnosten, helderzien-
den en andere spiritueel raad-
gevers aanwezig. Het is een 
beurs voor iedereen die vragen 
heeft over relatie, gezondheid 
of werk, maar ook voor mensen 
die gewoon kennis willen ma-
ken met deze materie. 
Het echte ‘toekomst voorspel-

len’ gebeurt natuurlijk alleen 
maar op de kermis, maar in een 
gesprek met een paragnost of 
helderziende kan er wel degelijk 
op dingen gelet worden die met 
uw toekomst te maken hebben. 
Voor sommige mensen is het 
belangrijk dat aan de hand van 
een meegebrachte foto of ring 
een vraag beantwoord kan wor-
den, maar men kan bijvoorbeeld 
ook  informatie verkrijgen over 
zijn of haar ‘gids’ en meerdere 
spirituele en paranormale vra-
gen laten beantwoorden. Deze 
keer is het ook mogelijk om een 
aura te laten tekenen bij een 
‘aura-reader.’  Gewoon rondkij-
ken kan natuurlijk ook. 
De paranormale beurs duurt 
van 11.00 tot 17.00 uur. De en-
tree bedraagt 5 euro per per-
soon en de consulten kosten 
niet meer dan 12,50 per consult. 
Kinderen onder 11 jaar mogen 
gratis naar binnen, mits onder 
begeleiding.
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SnowPlanet open dag
Gratis actie en uitdaging 
voor jong en oud
Velsen-Zuid - SnowPlanet pre-
senteert alle mogelijkheden voor 
het winterseizoen op spectacu-
laire wijze. Samen met partners 
uit het Recreatiegebied Spaarn-
woude, organiseert SnowPlanet 
op zaterdag 8 oktober een actie-
ve en gezellige open dag. 
Op het terrein van SnowPlanet 
presenteren alle deelnemende 
bedrijven hun activiteiten. Iede-
re bezoeker, zowel jong als oud, 
kan diverse onderdelen gratis 
ervaren. Het hele gezin kan mee 
doen aan de ski-, snowboard- en 
freestyle proeflessen van Snow-
Planet. Voor het stoere werk kunt 
u terecht bij Jan Soldaat voor 
een rondje in de legertrucks of 
paintballen op de schietbaan 
van Paintball Spaarnwoude. Op 
de quads van ActionPlanet kun-
nen kinderen een uitdagend par-
cours rijden. Buitensportorgani-
sator Dynamique verzorgt boog-
schieten, mountainboarden en 
klimmen & abseilen. Step & Ko 
zorgt voor step en mountainbike 
tochtjes. Voor jongere bezoe-
kers is er een leuke workshop 
boter maken onder begeleiding 
van Boerderij Zorgvrij. Mane-

ge de Groene Heuvel verzorgt 
ritjes op lieve pony’s. Het wordt 
smullen bij de culinaire proeve-
rij in restaurant The Lodge en 
ook heel lekker zijn de cocktails 
bij de workshop van Barplanet. 
Als afsluiter is iedereen van har-
te uitgenodigd om mee te zingen 
met  Ferry van ’t Veld tijdens het  
après-ski feest in feestcafé Ru-
di’s. Kortom, deze dag biedt voor 
ieder wat wils.
Tijdens deze gezellige open dag 
kunt u samen met uw gezin, col-
lega’s of vrienden kennis ma-
ken met de activiteiten die on-
dernemers in het Recreatiege-
bied Spaarnwoude bieden. De 
dag geeft een goed beeld van al-
le mogelijkheden voor bedrijfs-
uitjes, vrijgezellenfeestjes of an-
dere groepsuitjes.  
De open dag op zaterdag 8 okto-
ber duurt van 10.00 tot 16.00 uur, 
waarna het feest in het après-ski 
café Rudi’s losbarst. Bezoekers 
dienen zich van te voren aan te 
melden. Dit kan via www.snow-
planet.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de 
afdeling Sales en Reserveringen 
via 0255-545848.

Virtuele tour door D&K
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg zet haar deu-
ren wijd open voor publiek mid-
dels een app voor iPad. Een vir-
tuele tour neemt de bezoeker 
mee in de sprookjesachtige we-
reld van Landgoed Duin & Kruid-
berg. De app laat afzonderlijke 
hotelkamers zien vanuit verschil-
lende hoeken, de oppervlakte en 
indeling van het landhuis. Het 
congrescentrum wordt getoond 
door indrukken van de vergader-
zalen en de Brasserie & Lounge-
bar DenK en Michelinster-res-
taurant De Vrienden van Jacob 
lichten een tip van de sluier op. 
Daarnaast geeft de app de vol-
ledige beschrijving van de bij-
zondere historie van het land-
goed waarop het grootste priva-
te woonhuis van Nederland ooit 
gevestigd was. 
De Duin & Kruidberg app is van-
af vandaag gratis te downloaden 
in de app store.
,,We wilden met de app mensen 
welkom heten op het landgoed 

vanuit hun luie stoel. Hen laten 
zien wat hen bij een bezoek aan 
Landgoed Duin & Kruidberg te 
wachten staat. Dat gevoel over-
brengen is goed gelukt.”, aldus 
Bernard Lensink, General Ma-
nager van het landgoed. Van-
daag presenteert ontwerper Lay-
ergloss de app samen met nog 
drie andere apps van Rok&Co, 
De Juul en UShake.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt 
in Santpoort-Noord en is van ori-
gine het grootste woonhuis van 
Nederland. In het landgoed zijn 
nu een viersterrenhotel, con-
grescentrum, Michelinster-res-
taurant De Vrienden van Jacob 
en Brasserie & Loungebar DenK 
gevestigd. Het hotel biedt 75 ka-
mers en vijf authentieke stijlka-
mers. Sinds 1961 is het landgoed 
eigendom van ABN AMRO, des-
tijds de Nederlandsche Han-
del Maatschappij. Sinds 2002 is 
het opengesteld voor publiek. Bij 
Landgoed Duin & Kruidberg zijn 
90 mensen werkzaam.

Inloopproeverij bij 
Wijnhuis Ten Bilt
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 1 oktober wordt bij het be-
kende Wijnhuis Ten Bilt op de 
hoek van de Hoofdstraat en de 
Ten Biltstraat in Santpoort een 
inloopproeverij georganiseerd. 
De zwagers Tom Elshout en Bart 
Hoeflaak, uitbaters van het wijn-
huis, hebben voor deze proeverij 
hun oog laten vallen op wijnen 
van Chateau Mourgues du Grès. 
Tom vertelt: ,,Vroeger werd op 
dit Chateau alleen maar fruit ge-
teeld, maar tegenwoordig neemt 
de wijnproductie de belangrijk-
ste plaats in’’. En Bart vult aan: 
,,Het zijn werkelijk heerlijke wij-
nen die frequent zeer hoge ‘Par-
kerpunten’ (90) hebben ge-
scoord en bij herhaling als bes-
te wijn uit de hele regio tevoor-
schijn komen. Het zijn intens 
gastronomische wijnen met een 
bijzondere prijs/prestatie ver-
houding.’’ 
Op deze zaterdag is ook de wijn-
maker van het Chateau, mon-
sieur Aurelien d’Arzac,  aanwe-
zig om desgewenst nadere uit-
leg over de samenstelling van 

de wijnen te geven. Buiten deze 
bijzondere wijnen van Chateau 
Mourgues zullen er ook een vijf-
tal mooie najaarswijnen worden 
gepresenteerd die door Tom en 
Bart zijn geselecteerd. 
Tijdens deze inloopproeverij 
geldt een speciale actie die in-
houdt dat op de tijdens deze 
proeverij geselecteerde, specia-
le wijnen een korting wordt ver-
leend van 15 procent. Deze actie 
is dus alleen geldig op zaterdag. 
Het is inmiddels al weer zes jaar 
geleden dat de beide zwagers 
hun intrek namen in het huidige 
pand, mede aangetrokken door 
de vele gespecialiseerde winkels 
in de Hoofdstraat en een wijn-
huis paste daar prima tussen, al-
dus de heren. 
En Bart voegt daar nog aan toe: 
,,Buiten onze mooie selectie wij-
nen hebben we ook de bijbeho-
rende wijnglazen in ons assorti-
ment. We zijn namelijk regiodea-
ler voor Riedel kristalglas en die 
levert de beste glazen om wijn 
uit te drinken’’. (Joop Waijen-
berg)

Informatieavond over 
de groene uitvaart
Santpoort-Noord - Als iemand 
milieubewust en natuurvriende-
lijk heeft geleefd, ligt het in het 
verlengde hiervan voor de hand, 
om het laatste afscheid op deze 
manier vorm te geven. Uitgangs-
punt is het belang van duur-
zaamheid en zuinig willen zijn 
met moeder aarde.
Op praktisch elk detail van de 
uitvaart kan een duurzame keu-
ze worden gemaakt.
Voor het vervoer van de over-
ledene zijn diverse alternatie-
ven voor de rouwauto en volg-
auto, die blijkt uit onderzoek, het 
meest milieubelastende onder-
deel  van de uitvaart te zijn. Al-
ternatieven zijn de loopkoets, de 
bakfiets of de uitvaartbus, waar-
in de familie gezamenlijk naar de 

plaats van afscheid nemen kan 
worden gebracht.
En bij elke uitvaart zijn als eer-
betoon bloemen aanwezig. Bloe-
men van het seizoen kosten min-
der bestrijdingsmiddelen. 
Op 28 september organiseert 
Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg van 19.30 tot 21.30 uur 
een informatieve avond over de 
mogelijkheden van een groene 
uitvaart. Er vindt onder andere 
een demonstratie plaats van de 
‘doe-het-zelf-kist’, van de opba-
ring door middel van graszoden 
en natuurlijk wordt u ontvangen 
met een kopje biologische koffie 
of thee.
De toegang is gratis. De avond 
wordt gehouden in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29.

IJmuiden – Een woningblok aan 
het Pleiadenplantsoen zal door 
Woningbedrijf Velsen worden 
vervangen door nieuwe appar-
tementen. Het gaat om het blok 
met huisnummers 1 tot 59. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft van 8 juli tot en met 18 au-
gustus ter inzage gelegen op het 
stadhuis, maar er zijn geen re-
acties op ontvangen die tegen 
de plannen ingaan. Nu hoeft 
het plan alleen nog maar goed-
gekeurd te worden door de ge-
meenteraad, dat dient uiterlijk 10 
november te gebeuren. Het plan 
maakt de bouw van 28 nieuwe 
appartementen mogelijk ter ver-
vanging van de huidige, sterk 
verouderde bebouwing. De ge-
meente heeft een overeenkomst 
gesloten met Woningbedrijf Vel-
sen over de exploitatie van het 
project.

Nieuwe 
appartementen 
op Pleiaden-
plantsoen

Velsen-Zuid –  Om praktische 
redenen wordt een grenscor-
rectie toegepast bij Zijkanaal C. 
Daar is sprake van veertien lig-
plaatsen die officieel bij de ge-
meente Velsen horen, maar de 
grond en tuinen bij Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. De 
grens tussen de beide gemeen-
ten wordt nu verlegd naar het 
midden van het kanaal zodat 
de oostelijke zijde met de veer-
tien ligplaatsen bij Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude horen. De 
gemeenteraad van Velsen is ak-
koord gegaan met de grenscor-
rectie. Het raadsbesluit heeft 
geen bezwaren opgeleverd. 
Door de grenscorrectie hebben 
bewoners nu nog maar met een 
gemeente te maken wat publie-
ke diensten betreft.

Grenscorrectie 
bij Zijkanaal C

IJmuiden - De politie kreeg 
dinsdagmiddag een melding van 
een frontale aanrijding tussen 
twee personenauto’s op de krui-
sing van de Heidestraat en de 
Lorentzstraat. Een van de betrok-
kenen, een 42-jarige vrouw uit 
Heiloo, reed in de Lorentzstraat 
in de richting van de Zeeweg. De 
andere automobiliste een 38-ja-
rige Amsterdamse, reed in de 
Heidestraat en wilde linksaf de 
Lorentzstraat in. Er ontstond een 
frontale aanrijding. Beide be-
stuurders hadden last van hun 
nek. Zij zijn door ambulanceper-
soneel onderzocht maar hoef-
den niet voor verder onderzoek 
naar het ziekenhuis te worden 
vervoerd. Beide auto’s moesten 
worden versleept.

Frontale 
botsing
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Spectaculaire line-up 
2Generations Haarlem
Haarlem –  2Generations op 29 
oktober in de Philharmonie be-
looft een bijzondere editie te wor-
den. Voor de eerste keer in de ge-
schiedenis van het feest zal een 
internationale artiest het podi-
um betreden; zangeres Robin S. 
van de wereldhit ‘Show me Love’ 
komt naar Haarlem. Daarnaast zal 
het Haarlemse trio Opera Fami-
lia een bijzonder muzikaal inter-
mezzo verzorgen en is een van de 
grondleggers van de Nederlandse 
house te gast: DJ Marcello. 
Robin S. is een echte House Diva. 
In 1993 debuteerde zij met de sin-
gle ‘Show me love’, dit werd een 
wereldwijde top-10 hit. Haar sin-
gles zijn inmiddels echte dance 
classics geworden, die nog steeds 
dagelijks op de nationale zenders 
te horen zijn. Ook werden talloze 
remixes van haar nummers jaren 
later grote hits. De Haarlemse fi-
nalisten van het programma Hol-
land’s Got Talent verzorgen een 
kort spetterend intermezzo. Ope-
ra Familia zijn twee generaties op 
het podium van 2Generations, het 
lijkt voor elkaar gemaakt. 
DJ Marcello behoort sinds be-
gin jaren negentig tot de absolu-
te top van de Nederlandse en in-
ternationale house-scene en had 
een eigen clubavond in de be-
roemde discotheek ‘the IT’. Sa-
men met DJ Jean mixte hij de eer-
ste gelijknamige ‘IT’ cd’s, die we-
reldwijd enorm succesvol zijn ge-
worden, tevens werd hij tweemaal 

uitgeroepen tot Nederlands beste 
DJ. Verder ontbreekt ook de nodi-
ge Soul en Rock & Roll niet, want 
met Bob en de Blue Band staat er 
een energieke band op het podi-
um die iedereen gegarandeerd op 
de dansvloer krijgt. 
Tickets zijn verkrijgbaar via 2Ge-
nerations.nl en een aantal vas-
te voorverkoopadressen. Deze 
adressen kunt u ook vinden op de 
website van 2Generations. Naast 
de editie in de Philharmonie vindt 
op 5 november ook de ‘Classic’ 
editie in Velsen plaats bij Graan 
voor Visch, het restaurant van de 
golfbaan Spaarnwoude. 
Tickets voor deze editie kosten 
20 euro en zijn ook verkrijgbaar 
via de website en lokale voorver-
koopadressen. 

Stadsschouwburg sluit 
sponsorovereenkomst
Velsen - Restaurant Augusta 
in Oud-IJmuiden was maan-
dagmiddag niet zomaar uit-
gekozen als locatie voor 
de ondertekening van de 
sponsorovereenkomst tus-
sen Stadsschouwburg Vel-
sen, Woningbedrijf Velsen, 
Bouwfonds en Thalia The-
ater. De prachtige panden 
waarin Restaurant Augusta 
en Thalia Theater zijn ge-
vestigd zullen de blijven-
de representanten zijn van 
het oude IJmuiden waar nu, 
rondom deze beide locaties, 
volop aan de nieuwbouw 
van deze IJmuidense wijk 
wordt gewerkt.

In aanwezigheid van wethou-
der Ronald Vennik, die onder 
meer het project Oud-IJmui-
den in zijn portefeuille heeft 
en wethouder Wim Wester-
man van kunst en cultuur sta-
ken de diverse sprekers de lof-
trompet over de metamorfose 
die deze wijk momenteel on-
dergaat. Jacob Bron, directeur 
van de Stadsschouwburg, be-
nadrukte vanzelfsprekend het 
culturele belang van dit part-

nership voor de nieuwe woon-
omgeving. ,,Dit culturele vuurtje 
dat we nu gaan opstoken wordt 
misschien wel een heilig vuur-
tje, want dat gaat niet meer uit’’, 
sprak hij hoopvol. En Ted Ku-
né, directeur van Woningbe-
drijf Velsen, sprak van een top-
locatie met een vorm die wel 
een beetje lijkt op het beroem-
de Manhatten. Na deze offici-
ele woorden was de tijd aan-
gebroken voor de onderteke-
ning van de partnership- over-
eenkomst met de toepasselij-
ke naam ‘Mooi weer in Oud-
IJmuiden’, die hiermee voor een 
periode van twee jaar  werd be-
krachtigd. John van Waveren, 
eigenaar van zowel Augusta 
als Thalia, Jacob Bron, Ted Ku-
né en Ben Vos, directeur ont-
wikkeling Bouwfonds  plaats-
ten vervolgens hun handteke-
ning onder de overeenkomst.  
Door de financiële bijdragen 
van de deelnemende partners:  
Bouwfonds, Thalia Theater en 
Woningbedrijf Velsen is de pro-
grammering in het Thalia The-
ater  in ieder geval voor de ko-
mende twee seizoenen zeker 
gesteld. (Joop Waijenberg)

Ledenvergadering 
ouderenbonden
IJmuiden - De binnen de LS-
BO-V samenwerkende oude-
renbonden in Velsen (ANBO-
KBO en PCOB) hebben voor 
maandag 26 september een 
gezamenlijke ledenvergade-
ring uitgeschreven. De verga-
dering vindt plaats in verga-
dercentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein 3 en vangt aan 
om 14.00 uur (zaal open 13.30 
uur).
De activiteiten en resultaten 
van vijf jaar samenwerking zijn 
in een verslag neergelegd dat 
ter vergadering zal worden uit-
gereikt en toegelicht. 
Daarna volgt een inleiding over 
de problematiek die in deze 
tijd bij pensioenfondsen speelt, 
waaronder de vaak te lage 
dekkingsgraden, de voor- en 

nadelen van het voorliggende 
pensioenakkoord en de stand-
punten die daarin door poli-
tiek, werkgevers en werkne-
mers worden ingenomen. De 
inleiding zal worden verzorgd 
door de heer Drs Frans Can-
del, voormalig voorzitter van 
de VOHM (Vereniging Oud-
Hoogovens Medewerkers) en 
thans voorzitter van de VNOG, 
een landelijke koepel van circa 
100 verenigingen van gepensi-
oneerden. Na afloop is er gele-
genheid tot het stellen van vra-
gen. 
De vergadering is uitsluitend 
toegankelijk voor leden van de 
aangesloten ouderenbonden. 
Zij dienen voor toegang in het 
bezit zijn te zijn van een geldig 
lidmaatschapsbewijs.

Hilmi Mihci 
nieuwe spitsen-
trainer Telstar
Velsen-Zuid - Hilmi Mihci heeft 
zich per direct aangesloten bij 
de technische staf van Telstar als 
spitsentrainer. Mihci was eerder 
in het seizoen 2004-2005 actief 
als Witte Leeuw. Destijds huur-
de Stormvogels Telstar de spits 
van De Graafschap. Daarnaast 
was de in Baarn geboren spits 
actief voor onder andere FC Den 
Bosch, Eindhoven, MSV Duis-
burg en Sivasspor.

LGV doet 
beroep op 
rijksoverheid
Velsen – De fractie van LGV doet 
een beroep op de rijksoverheid, 
op alle gemeenteraden in Ne-
derland, Tweede Kamerfracties 
en organisaties om het verlaag-
de BTW-tarief van 6 procent op 
bouwwerkzaamheden met nog 
twee jaar te verlengen. Het ver-
laagde tarief is nu nog tot  en met 
oktober 2011 van toepassing. 
Redenen voor de oproep zijn dat 
de tariefsverlaging een krachtige 
bijdrage levert aan de bestrijding 
van werkloosheid in de bouw en 
het behoud van vakmanschap in 
deze sector. Voor ZZP-ers in de 
bouw levert het meer opdrach-
ten op. Bovendien zou daardoor 
minder beroep op bijstand van 
gemeentes worden gedaan. Een 
vierde reden voor LGV is het idee 
dat door het lagere BTW-tarief 
meer wordt gedaan aan isola-
tie en vaak belangrijk onderhoud 
aan oudere woningen, zoals fun-
deringsherstel.

IJmuidens 
geheimtaal
IJmuiden - Vissers in IJmuiden 
hadden tot ver in de twintigste 
eeuw een geheimtaal dat ‘IJmui-
dens’ werd genoemd: een taal die 
bestond uit het omdraaien van 
woorden. Dit omgekeerd praten 
werd vooral gebruikt om concur-
rerende vissers van andere plaat-
sen uit te sluiten, bijvoorbeeld als 
ze wilden doorgeven op welke 
plaats een rijke visvangst te ver-
wachten was. Naar het schijnt is 
deze taal ook gebruikt in het ver-
zet tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Men zegt dat er tot een jaar of 
twintig geleden nog tamelijk veel 
vissers in IJmuiden waren die snel 
op deze manier met elkaar konden 
converseren over elk willekeurig 
onderwerp. Tegenwoordig zijn dat 
er niet veel meer. Voor een onder-
zoek is de heer D. van Zuijlen op 
zoek naar personen die deze taal 
nog spreken en met hem hierover 
in gesprek willen gaan. Ook hen 
die meer weten over de achter-
grond van dit omgekeerd praten 
worden uitgenodigd contact op te 
nemen via 06-15694093. 

Rouwplatform in
Rode Kruis Ziekenhuis
Regio - Op 24 september is een 
lotgenotendag, voor mensen die 
rouwen, in het Rode Kruis Zie-
kenhuis te Beverwijk. Er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar. 
Men kan zich nog voor deze dag 
opgeven.
Het programma is als volgt vanaf 
9.45 uur ontvangst met koffie en 
thee. Om 10.15 uur zal Marinus 
van den Berg een lezing hou-
den. Om 12.00 uur zal koor Obe-

lisk optreden. Vanaf 12.45 uur is 
er lunch, verzorgd door het RKZ. 
Het middagdeel is vanaf 13.30 
uur, lotgenoten kunnen dan in 
kleinere groepen met elkaar in 
gesprek. De rouwdag wordt om 
ongeveer 14.45 uur afgesloten. 
Voor vragen en aanmeldingen, 
Ron Hopman via 0251-265112 of 
www.rkz.nl/rouwplatform@rkz.
nl. Of opgeven bij Joske Haver-
van Rijn, 023-5387922. 

Weer Raadsplein TV
IJmuiden - Na twee maanden zo-
mervakantie komt donderdag 22 
september de gemeenteraad weer 
bijeen. Dit betekent dat het Raads-
plein ook weer is te zien op Seaport 
TV. De live-uitzending begint om 
19.20 uur met een korte voorbe-
schouwing, waarna de vergadering 
integraal wordt uitgezonden. In de 
pauzes zijn er interviews. Specia-
le gast is Marianne van den Brenk, 
die na elf jaar afscheid neemt als 
raadslid voor de PvdA.
Het gaat donderdag om een ge-
combineerde carrousel- en ge-
meenteraadsvergadering. Voor de 
pauzes is er onder andere een oor-
deelvormende sessie over de noti-
tie ‘Stad van de Wind’. Hierin gaat 

het over een klimaatprogram-
ma voor onze gemeente, gericht 
op duurzaam energieverbruik en 
het terugdringen van de uitstoot 
van CO2. Na de pauze gaat het 
in de raadsvergadering onder an-
dere over de herontwikkeling van 
het Fort Benoorden Spaarndam, 
waar het recreatiegebied vakantie-
huisjes wil laten bouwen, en over 
de voorgestelde nieuwbouw van 
Sporthal Zeewijk in het kader van 
Nieuw Helmduin.Seaport TV zendt 
het Raadsplein van 22 september 
live uit en maakt daarna samen-
vatting, die vanaf zaterdagavond 
24 september een week lang da-
gelijks is te zien om 11.00, 17.00 en 
21.00 uur.
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Achilles-Telstar/Telstar-Veendam
Poortvliet blikt vooruit
Afgelopen wedstrijd tegen 
Willem II werd jammer ge-
noeg verloren van de promo-
tie  kandidaat. De ploeg  was 
de hele wedstrijd dominant 
en we hadden wel wat meer 
verdient dan zonder pun-
ten naar huis gaan. De beel-
den van de wedstrijden zijn 
nu met de spelers bekeken 
en hebben vooral de stan-
daard situaties goed geana-
lyseerd.  Tijdens de training 
is er ook aandacht aan be-
steed zodat het de volgen-
de keer niet weer gebeurd.  
Er waren tijdens de wedstrijd 
veel goede momenten en de-
ze vorm moet ook weer mee 
genomen worden naar de vol-
gende wedstrijden. De onop-
lettendheid bij sommige situ-
aties zal er uit moeten. Over 
het algemeen ben ik er erg 
tevreden over, maar we willen 
het natuurlijk wel omzetten in 
punten. 
Er staan deze week twee 
wedstrijden op het program-
ma, dit is donderdag een be-
kerwedstrijd uit tegen Achil-
les ’29 en zondag de thuis-
wedstrijd tegen Veendam.  De 
bekerwedstrijd tegen Achilles 
’29 is een belangrijke wed-
strijd we willen door in de be-
ker.  Achilles ’29 is een las-
tige ploeg die compact is en 
sterk in de omschakeling.  We 
moeten laten zien dat we in 
een klasse hoger voetbal-
len en er een trainingsverschil 
is. De goede vorm van de vo-
rige wedstrijden moet wor-
den mee genomen want het 
blijft een beker wedstrijd, als 
je verliest lig je er uit. Teams 
die wat lager spelen zijn vaak 
enorm gebrand om tegen de 
grote ploegen 300 procent te 
geven. Wij zullen ons hier te-
gen moeten wapenen.
Zondag is de thuis wed-
strijd tegen Veendam maar 

er wordt van wedstrijd voor 
wedstrijd gekeken, naar de 
bekerwedstrijd gaat alle aan-
dacht.
De wedstrijd tegen Veendam 
zondag zit er kort op en we 
moeten kijken wat de scha-
de is van de bekerwedstrijd. 
We hopen dat er niemand ge-
blesseerd raakt want de goed 
draaiende ploeg wil ik staan-
de houden. er is echter een 
brede selectie en er zijn jon-
gens die het verdienen om te 
spelen. Ze gaan volle bak en 
de kwaliteit is er. 
Van Veendam moeten we 
zondag winnen we zijn nog 
ongeslagen thuis en willen 
dat zo houden.  De spelers la-
ten een gemotiveerde indruk 
achter en er is een goed mo-
reel. We willen naar de eer-
ste acht dus dan moet je deze 
wedstrijd winnen. 
Veendam heeft afgelopen 
weekend tegen FC Emmen la-
ten zien over goede voetbal-
lers te beschikken. Wij zul-
len op onze hoede moeten 
zijn . Wij zullen volle vak gaan 
en zijn heel gemotiveerd, voor 
nu, maar ook voor de rest van 
het seizoen! 

Jan Poortvliet

Met korting naar de film
‘The tree of life’ in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 23 en 
woensdag 28 september 
draait het Witte Theate, Ka-
naalstraat 257, om 20.30 uur, 
de film ‘The tree of life’.
Jaren ’50. Het leven lijkt de 
11-jarige Jack toe te lachen. 
Zijn moeder is lieflijk en ver-
gevingsgezind, zijn vader pro-
beert hem klaar te stomen 

voor de harde wereld. Dat de 
wereld inderdaad geen pretti-
ge plaats is, leert Jack als hij in 
aanraking komt met ziekte, lij-
den en de dood.
Als volwassen man wordt Jack 
een verdwaalde ziel in een 
moderne wereld die op bijzon-
dere wijze zijn weg probeert te 
vinden. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the tree of life’ op 23 en 

28 september om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Mini’s VV IJmuiden klaar 
voor nieuw seizoen
IJmuiden - De trainingen voor 
de mini’s van de VV IJmuiden 
zijn alweer in volle gang. Dit jaar 
heeft Koos de Koning het trai-
nersstokje overgenomen van 
Eric Jonkman. Eric heeft een jaar 
lang met veel enthousiasme met 
de mini’s gewerkt en Koos gaat 
zijn werkzaamheden voortzetten 
om de mini helden verder te be-
geleiden naar een mooie voet-
baltoekomst.
Afgelopen woensdag, op de eer-
ste training, was de opkomst bij-
zonder groot en werd er met veel 
lol en enthousiasme getraind. 
Zaterdag 24 september wordt 
het seizoen gestart met een on-
derling toernooitje bij de VV  
IJmuiden. De wedstrijden begin-
nen om 10.30 uur.
Uiteraard kunnen zij nieuwe le-
den gebruiken. De mini’s trai-

nen op de woensdagmiddag van 
15.30 tot 16.30 uur. Het eerste 
jaar betalen nieuwe leden alleen 
maar 15 euro aanmeldingskos-
ten en geen contributie. Wil je 
eerst een paar keer meetrainen, 
dat zeker geen probleem.
Lol en plezier staat voorop maar 
daarnaast proberen ze de mini’s 
spelenderwijs de eerste beginse-
len van het voetbal bij te bren-
gen. Het Zwarte Pietenelftal van 
Sinterklaas heeft al laten weten 
dat ze eind november weer naar 
Nederland komen om de wed-
strijd der wedstrijden te voetbal-
len. Ze zijn al volop in training en 
willen er alles aan doen om dit 
jaar een keer te winnen.
Voor meer informatie over het 
mini voetbal: Wybe Jaspers, tele-
foon 06-38295573 of wjaspers@
multiweb.nl.

IJmuiden - De politie kreeg 
maandagmiddag omstreeks 
15.00 uur een melding dat een 
82-jarige IJmuidense in haar wo-
ning in de Voermanstraat bij-
na bestolen  was door middel 
van een babbeltruc. Deze po-
ging werd vrijdag 16 septem-
ber gedaan tussen 15.00 uur en 
18.00 uur. Twee negroïde man-
nen van tussen de 18 en 20 jaar 
hadden  bij de bejaarde dame 
aangebeld en gevraagd of ze 
een glaasje water mochten. De 
vrouw had haar voordeur niet 
helemaal opengedaan en zo-
doende kon zij de mannen bui-
ten  de deur houden en is het bij 
een poging gebleven. Toen het 
tweetal doorkreeg dat de be-
woonster niet in de smoes zou 
trappen dropen zij af. De poli-
tie blijft waarschuwen voor dit 
soort praktijken. Nog steeds blij-
ken oudere bewoners het slacht-
offer te worden van oplichters 
die met diverse smoezen wonin-
gen binnenkomen en spullen te 
stelen. Tips hoe  u kunt voorko-
men slachtoffer te worden kunt 
u lezen op www.politie.nl/kenne-
merland/specials/babbeltruc of 
neem contact op met uw wijk-
agent.

Babbeltruc 
mislukt

Brokkenmaker onder 
invloed van alcohol
Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben in de nacht van woens-
dag op donderdag rond 01.50 
uur een 40-jarige IJmuidenaar 
aangehouden die onder invloed 
van alcohol reed in zijn auto. De 
man was op de Parkweg tegen 
een lantaarnpaal gereden, waar-
na hij doorreed. 
De auto was flink beschadigd 
en even verderop werd een au-

toband aangetroffen. De auto is 
vervolgens door politiemensen 
veilig aan de kant gezet op het 
Pontplein, waar direct een blaas-
test werd afgenomen bij de be-
stuurder. 
De IJmuidenaar bleek onder in-
vloed van alcohol te zijn. De man 
is aangehouden en hij is over-
gebracht naar een politiebureau 
voor nader verhoor.

Aanhoudingen 
na diefstal en 
heling
Regio - De politie heeft dins-
dagmorgen omstreeks 10.40 uur 
op de Plantage in Beverwijk een 
45-jarige Beverwijkse aange-
houden voor diefstal of heling 
van roze opoefiets. Bij deze aan-
houding troffen de agenten nog 
een fiets aan die van diefstal af-
komstig bleek. Deze gele moun-
tainbike bleek na onderzoek te 
zijn gestolen door een 43-jari-
ge Beverwijker. Hij meldde zich 
rond 12.20 uur aan het politiebu-
reau en is verhoord. Beide ver-
dachten hebben bekend de fiet-
sen te hebben gestolen. Zij zijn 
na verhoor weer in vrijheid ge-
steld. Eén van de fietsen was 
dinsdagochtend rond 10.00 uur 
gestolen vanaf de Breestraat en 
was eigendom van een 12-ja-
rig meisje. Zij heeft haar eigen-
dom inmiddels weer terug. De 
gele fiets is maandag in Velsen-
Noord gestolen. De politie zoekt 
de rechtmatige eigenaar van de-
ze fiets. Er kan contact opgeno-
men worden met het politiebu-
reau in Beverwijk via 0900-8844.

Trio in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Het Trio Bijls-
ma2Hooglugt blijft onvermoeibaar 
aan de weg timmeren. Zondag-
middag 25 september treden vo-
calisten Lolita Hooglugt, Michaëla 
Bijlsma en hun vindingrijke pianist 
Teke Bijlsma aan in het kerkje de 
Stompe Toren in Spaarnwoude.
Het programma voor de pau-
ze heeft een sterk Zuid-Afrikaans 
accent. Letterlijk, wel te verstaan. 
Met steun van een Zuid-Afrikaan-
se spraakcoach is duchtig geoe-
fend op deze unieke variant van 
het Nederlands, die sinds Jan van 
Riebeeck in 1652 bij kaap de Goe-
de Hoop landde een geheel eigen 
weg is gegaan. Naast klassiekers 
als Suikerbossie en Sarie Marais 
zullen ook twee Zuid-Afrikaanse 

versies van liederen van Felix Men-
delssohn Bartholdy te horen zijn. 
Na de pauze keert het Trio Bijlsma-
2Hooglugt terug naar het Neder-
lands, met onder meer Als de dag 
van toen en Tearoom Tango.
Het zondagmiddagconcert vindt 
plaats tegen de achtergrond van 
een tentoonstelling van schetsen, 
ontwerpen en tussenfases van 
werken van Eric J. Coolen en Mi-
chaëla Bijlsma, samen het twee-
persoons kunstenaarscollectief 
Nieuwe Gracht Producties. 
De Stompe Toren staat aan de 
Kerkweg 2 in Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis, 
een vrijwillige geldbijdrage ten be-
hoeve van het onderhoud van het 
kerkje wordt op prijs gesteld.

Haarlem - Zaterdagavond 22 
oktober is er weer een kien-
avond bij speeltuin DVS aan 
de Clovisstraat 56. De en-
tree bedraagt 1 euro. Reser-
veren bij Truus van Schagen, 
023-5375182, of bij DVS, 023-
5382927.

Kienavond
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Jonge dieren bij de 
Rietvink in Velsen-Noord
De Mel - Kinderboerderij de 
Rietvink in Velsen-Noord van 
Buurtcentrum de Mel heeft weer 
volop jonge dieren die bewon-
derd kunnen worden. Er zijn be-
gin september kuikentjes gebo-
ren en jonge konijntjes zijn de 
kinderboerderij komen vergezel-
len. Helaas kunnen niet alle die-
ren op de kinderboerderij blijven, 
daarom worden de mannetjes 
konijntjes te koop aangeboden 
voor 5 euro per stuk, zebravinkjes 
per paartje 10 euro en parkietjes 
per stuk 5 euro. Wie geïnteres-
seerd is kan gewoon een keer-
tje komen kijken. Tot slot worden 
de scharreleieren van de kippen 
verkocht voor 0,15 euro per stuk. 
Natuurlijk komen alle opbrengs-
ten ten goede aan de dieren.

Branding - In oktober komt er 
een Cursus Zelfverdediging voor 
meisjes in de Branding/Dwars-
ligger. Het doel van deze cursus 
is het aanleren van zelfverdedi-
gingtechnieken en het vergroten 
van het gevoel van eigenwaar-
de en zelfrespect. Leeftijd is van 
12 tot en met 15 jaar. De cursus 
start op maandag 3 oktober en 
is van 17.00 uur tot 18.00 uur. De 
kosten zijn 35 euro voor 10 les-
sen. Wat je nodig hebt is loszit-
tende (sport)kleding. Wil je mee-
doen, geef je dan op bij Buurt-
centrum de Dwarsligger: 0255-
512725 of bij Stichting Welzijn 
Velsen: 0255-548534. Meer we-
ten? 0255-512725 of simone@
bcdedwarsligger.nl.

Zelfverdediging 
voor meisjes

De Dwarsligger - In Buurtcen-
trum de Dwarsligger in Zee- en 
Duinwijk start op dinsdag 13 
september weer Het Praathuis. 
Het is voor iedereen die zijn/haar 
Nederlandse spreekvaardigheid 
wil verbeteren. Samen met de 
vrijwilligers en met elkaar kunt 
u praten over dagelijkse dingen. 
Dat kan gaan over ervaringen 
op school/ inburgeringscursus, 
over werk (zoeken), gewoon-
ten, gebruiken en regels in Ne-
derland, over het nieuwe leven 
dat u hier leidt, enzovoort.  Het 
Praathuis is er elke dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur in Buurtcen-
trum de Dwarsligger, Planeten-
weg 338. U bent van harte wel-
kom! Ada, Heleen, Jannie, Ma-
rianne en Martin. Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Het Praathuis 
in Dwarsligger 
weer van start

Stijldansen in Velserbroek
De Veste - Voor het nieuwe 
seizoen zijn er een aantal nieu-
we ideeën gelanceerd. Een er-
van is het oprichten van stijl-
dansclub. Heel veel mensen 
hebben ooit op stijldansen ge-
zeten of zich ooit voorgenomen 
om op stijldansles te gaan. Nu 
willen wij 1 maal per maand 
op zaterdagavond een Thema-

stijldansavond organiseren. Per 
avond wordt 1 dans aangeleerd, 
dat kan zijn een Tango, een 
Quickstep, Salsa of een Wals. 
Na de les (van ongeveer 1 uur) 
is er vrijdansen waarbij op di-
verse soorten muziek kan wor-
den gedanst zodat er voor ge-
oefende dansers ook een uitda-
ging is.

Data: 15 okt. Quickstep, 19 nov. 
Salsa, 10 dec.Tango Tijd: 20.00 - 
21.00 uur les / daarna vrijdan-
sen
Kosten: 20 euro per paar (les), 
2,50 euro per persoon vrijdan-
sen. Aanmelden: uiterlijk 2 we-
ken van tevoren via info@buurt-
huis.de.veste.nl of telefoon 023-
5388830.

De Brulboei - Een nieuwe cur-
sus in Buurthuis de Brulboei is 
de basiscursus fotografie, die 
gegeven wordt door onze stads-
fotograaf Ton Heijnen. Het is een 
tweewekelijkse cursus van drie 
lessen op zaterdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Kosten 30 euro. De-
ze cursus is voor de leergierige 
beginner die meer uit zijn/haar 
foto’s wil halen. De lessen zijn 
vooral praktijkgericht en cursis-
ten dienen hun camera en ge-
bruiksaanwijzing mee te nemen 
naar de cursus. De lessen zijn op 
24 september, 8 en 22 oktober. 
Meer weten? Bel 0255-510652 
en zie ook www.buurthuisde-
brulboei.nl

Basiscursus 
Fotografie

De Spil - Kinderen van 4 tot 12 
jaar leren hierbij op speelse wij-
ze de eerste beginselen van bal-
let. Ook gevorderde balletdan-
seressen mogen natuurlijk mee-
doen! De lessen worden dit sei-
zoen op dinsdagmiddag gege-
ven. Voor deze activiteit mag je 
je vooraf opgeven. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Balletles
in de Spil

De Spil - Ben jij tussen 7 en 
12 jaar en wil je verschillende 
moves op moderne muziek le-
ren? Kom naar de Spil op dins-
dagmiddag en leef je helemaal 
uit! Voor deze activiteit mag je 
je vooraf opgeven. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Streetdance

De Veste - Mandala’s worden 
al eeuwen in Oosterse culturen 
vervaardigd. Het woord Manda-
la komt uit het Sanskriet en be-
tekent cirkel, symbolisch voor de 
oneindigheid van het leven. De-
ze vorm van kunstuiting is door 
de ontdekkingsreizigers meege-
nomen naar het Westen. Het is 
niet alleen een uiting van kunst 
maar door het gebruik van kleu-
ren en vormen zegt het ook iets 
over jezelf. De docente die de 
cursus begeleidt kan hierover 
uitleg geven. Het is een prach-
tig kleurenspel, een cadeau voor 
jezelf. In deze cursus wordt ge-
werkt met kleurpotloden, teken-
papier en een passer. Deze ma-
terialen moet men zelf aanschaf-
fen. Startdatum: Maandag 3 ok-
tober; 20.00 - 21.30 uur, 5 lessen 
voor 20 euro. Locatie: Buurthuis 
De Veste/Polderhuis. Aanmel-
den: info@buurthuis-de-veste.
nl of via website www.welzijn-
velsen.nl.

Mandala 
Tekenen

De Koe - De zomervakantie is weer voorbij. Daarom is Jongerencentrum de Koe weer open! Iedere 
maandag en woensdagavond zijn we weer open van 19.30 tot 22.00. Elke dinsdag, donderdag en vrij-
dagmiddag zijn we open van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen van 12 t/m 20 jaar is welkom op deze tijden in 
het mooiste jongerencentrum van Nederland! Kom ook gerust eens langs met je vrienden en vriendin-
nen. Meer weten? Bel 023-5491817 of kijk op www.jcdekoe.nl.

De Koe is weer open
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De Mel geeft hulp
bij Nederlandse taal
De Mel - Taalontmoetingen 
Velsen, onderdeel van Stich-
ting Welzijn Velsen, zoekt taal-
maatjes voor mensen in IJmui-
den en Velsen-Noord die eens 
per week, voor enkele uurtjes, 
willen helpen met het bevorde-
ren van de spreekvaardigheid. 
U krijgt begeleiding en materi-
aal en u verbindt u voor mini-
maal een jaar. U hoeft niet te 
beschikken over een onder-
wijsbevoegdheid of ervaring. 
Wel wordt van u gevraagd om 
respect, geduld en inlevings-
vermogen te laten zien. Taal-

ontmoetingen zoekt tevens 
nog enkele vrijwilligers die les 
willen geven aan een klein 
groepje (2 tot 3 mensen) in de 
moskee in IJmuiden. Een an-
derstalige helpen betekent een 
vertrouwensband krijgen met 
iemand die ook het leven van 
u als taalmaatje kan verrijken. 
Voor meer informatie kunt u 
contact zoeken met mevrouw 
Jos Bisschop via Buurtcen-
trum De Spil, tel: 0255-760760 
of direct via 0255-760769 of via 
josbisschop@buurtcentrum-
despil.nl.

Nieuwe huisstijl de Spil
SWV - Een nieuw seizoen, een 
frisse start. Dat geldt heel na-
drukkelijk voor Buurtcentrum 
de Spil. Ze hebben van de zo-
mer absoluut niet stil gezeten in 
de Frans Halsstraat en de nieu-
we huisstijl mag er zijn. Kinder-
werkster Samantha Meinen: ,,In-
derdaad, met het eindresultaat 
zijn wij meer dan tevreden. We 
zijn er echt heel blij mee. De ont-
moetingsruimte is in frisse kleu-
ren geschilderd en de bar heeft 
een nieuw blad gekregen. Voor 
de gezelligheid hebben we een 
bank geplaatst waardoor de en-
tree niet alleen een frissere uit-
straling heeft gekregen maar 
zeer zeker ook er een stuk klant-
vriendelijker uit ziet. Daarnaast 
wordt binnenkort de computer-
ruimte onder handen genomen. 
In onze grote zaal hebben we 
plantenbakken geplaatst waar-

door de stoelen en tafels minder 
prominent naar voren komen. 
We zijn er vast van overtuigd dat 
onze bezoekers met het eindre-

sultaat tevreden zullen zijn. On-
ze vrijwilligers en de staf zijn ie-
der geval behoorlijk in hun nop-
jes met het eindresultaat.’’

Erop uit met De Veste
De Veste - Terrasje pakken, bbq-
en, vissen, fietstochtmaken… 
Leuk om te doen maar nog leuker 
als je het samen met iemand kunt 
doen. Soms is het lastig om ge-
lijkgestemden te vinden om iets 
leuks met te doen in je vrije tijd. 
We zijn druk bezig met ons werk, 
gezin, huis en vaak schiet het on-
derhouden van vriendschappen 
erbij in. Bij een verhuizing of het 
kwijtraken van een partner moet 
je soms helemaal opnieuw be-
ginnen. Twee medewerksters, Ju-
dith en Janneke, van Stichting 
Welzijn Velsen zijn op zoek naar 
mensen die zelf behoefte hebben 
aan het leggen van nieuwe con-
tacten in hun eigen omgeving en 
daarnaast ook mee willen denken 

hoe wij ‘gelijkgestemden’ met el-
kaar in contact kunnen brengen. 
Voor de duidelijkheid; wij willen 
géén relatiebureau opstarten. Wij 
zoeken mensen die op een leu-
ke manier invulling willen geven 
aan hun vrije tijd en daarvoor ie-
mand of meerdere mensen zoe-
ken met dezelfde hobby of inte-
resse. Het initiatief is gebaseerd 
op gelijkwaardigheid. Wij rich-
ten ons op volwassenen vanaf 30 
jaar. Wij willen dit initiatief star-
ten in Velserbroek en later over 
de rest van de gemeente uitbrei-
den. Spreekt dit initiatief u aan of 
wilt u meer informatie neem dan 
contact op met Janneke Cluistra: 
info@buurthuis-de-veste.nl, tele-
foon 023-5388830.

De Mel - Iedere dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.30 uur is er in 
Buurtcentrum de Mel in Velsen-
Noord een Teenage Girls Only 
club. Tienermeiden van 12 t/m 
16 jaar kunnen hier gezellig sa-
menkomen om te kletsen en cre-
atief bezig zijn. Dit onder bege-
leiding van een enthousiaste vrij-
willigster. Kosten zijn 2 euro per 
keer. Teenage Girls Only is een 
inloop dus je bent niet verplicht 
om iedere week te komen. Ben 
je geïnteresseerd kom dan dins-
dag middag langs in Buurtcen-
trum de Mel. Voor inlichtingen: 
Lydia@demel.nl of 0251-210050

Teenage 
Girls Only in 
Velsen-Noord

Branding - Het doel van het eet-
café is leren koken, het aanleren 
van hygiëneregels, het aanle-
ren van etiquette en warenken-
nis. Na het koken wordt er gezel-
lig met elkaar gegeten. Het eet-
café start op donderdag 6 okto-
ber in de Branding/Dwarsligger 
en is van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Leeftijd is van 10 tot en met 14 
jaar. De kosten zijn 36 euro voor 
8 lessen. Wil je meedoen, geef je 
dan op bij de Branding/Dwars-
ligger. Meer weten bel 0255-
512725 of simone@bcdedwars-
ligger.nl.

Eetcafé
voor tieners

De Spil - Elke twee weken op de 
vrijdagavond komen de leden van 
de Computer Club Velsen bij el-
kaar in Buurtcentrum de Spil in 
IJmuiden en bespreken met el-
kaar vragen en problemen die ze 
tegenkomen. Ze proberen het met 
elkaar op te lossen zoals; het ver-
wijderen van virussen, hoe te e-
mailen, back-ups te maken en 
PC’s opschonen. De leden zijn 
een stel enthousiaste PC gebrui-
kers die met en van elkaar leren. 
Er wordt geen cursus gegeven. De 
club zoekt versterking van men-
sen met veel PC kennis die het bo-
vendien leuk vinden om hun ken-
nis met anderen te delen. U bent 
van harte welkom. Er is plaats 
voor 15 leden, er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Vanaf 16 september 
2011 van 19.30 tot 22.30 uur. De 
kosten voor het hele seizoen be-
dragen 38 euro. U kunt zich aan-
melden via jkenstar@quicknet.nl 
en  l.vandertuin@versatel.nl of via 
de Spil, telefoon 0255-510186.

Computer 
Club Velsen

SWV - Het bestuur van Stichting 
Welzijn Velsen is een beleidsbe-
palend en toezichthoudend be-
stuur bestaande uit 9 leden. De 
werkwijze van het bestuur kan 
getypeerd worden als zakelijk, 
systematisch en betrokken. Het 
bestuur werkt met een porte-
feuilleverdeling. Stichting Wel-
zijn Velsen is op zoek naar kan-
didaten voor de bestuursfunc-
ties: Secretaris (planning & con-
trol), Algemeen lid (portefeuil-
le PR & Communicatie) en Al-
gemeen lid (portefeuille Perso-
neel). De gemiddelde tijdsbeste-
ding wordt geschat op 12 avon-
den (vergaderingen) en ca. 25 
uur (afhankelijk van de porte-
feuille) per jaar voor besprekin-
gen en/of overleg. Meer infor-
matie over SWV en de bestuurs-
functies treft u aan op www.
welzijnvelsen.nl Bent u geïnte-
resseerd? Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de 
directeur Allart van Deventer, te-
lefoon 0255-548548.

Gezocht: 
kandidaten 
voor bestuurs-
functies

De Mel/Dwarsligger/Spil - 
Capoeira is afkomstig uit Bra-
zilie. Wat Capoeira zo anders 
maakt dan andere vechtkunsten, 
is dat het onder begeleiding van 
muziek en zang wordt beoefend. 
Naast de basis bewegingen zijn 
er ook de acrobatische bewegin-
gen, zoals radslagen en salto’s. 
Capoeira is niet alleen een fysie-
ke vechtkunst, omdat je ook de 
traditionele muziekinstrumenten 
van de Capoeira leert spelen en 
de Capoeira liedjes leert zingen. 
De lessen worden gegeven door 
Capoeiraleraar Caramelo Floreio. 
De kosten zijn 35 euro voor 10 
lessen. Een kijkje nemen kan bij: 
Buurtcentrum de Dwarsligger op 
maandag van 16:00 tot 17:00 uur, 
Buurtcentrum de Spil op don-
derdag van 16:00 tot 17:00 uur, 
en binnenkort ook in Buurtcen-
trum de Mel op vrijdag van 16:00 
tot 17:00. Inschrijven voor de les-
sen is al mogelijk! Voor meer in-
formatie bel het cursusbureau: 
0255-548548.

Capoeira

De Koe - Op maandag 21 sep-
tember 2011 bestaat Jongeren-
centrum de Koe al weer 14 jaar. 
Dat laten we natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij gaan. We gaan 
vanaf 21 september 14 dagen, 
tijdens de openingstijden, spe-
ciale dingen aan jongeren aan-
bieden. Deze dingen zijn natuur-
lijk gratis. Op straat worden de-
ze week door het Ambulant werk 
en Buurtsport folders uitgedeeld 
met meer informatie. We willen 
daarnaast ook graag weten wat 
de jongeren zelf willen! Daar-
om kunnen alle jongeren uit Vel-
serbroek in de eerste week (26 
sept. t/m 30 sept.) hun idee-
en voor leuke feestelijke activi-
teiten tijdens de openingsuren 
naar de Koe brengen. De tweede 
week (3okt. t/m 7 okt.) zullen wij 
ze dan zoveel mogelijk uitvoe-
ren. De ideeën moeten natuur-
lijk wél uitvoerbaar zijn…. Be-
denk iets met je vrienden en ga 
snel langs bij de Koe. Meer infor-
matie? Kom langs of bel de Koe: 
023-5491817

De Koe 
bestaat 14 jaar
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Marcelisvaartpad 11
Ramplaamkwartier
Haarlem
023-5100537
info@fablotennishal.nl
www.fablotennishal.nl

Open huis
1 oktober a.s.

-doorlopende tennisclinics
-met een snelheidsmeter uw service meten
-gratis banen om zelf een balletje te slaan
-gratis rackets testen
-open huis-actie: korting op bespanservice
-een speciaal parcours voor kinderen
-kinderen met tenniservaring kunnen mini-   
 tennis spelen
-iedereen, jong en oud, is meer dan welkom!

Tijdens ons open huis worden diverse activi-
teiten voor jong en oud georganiseerd. 
Iedereen is welkom en meedoen kost niets!

1 oktober a.s.
Tijdens ons open huis worden diverse activi-

Iedereen is welkom en meedoen kost niets!

Tennishal 30 jaar
Open huis Fablo
Regio - Zaterdagmiddag 1 ok-
tober houdt de Fablo tennishal 
in Haarlem open huis. Tussen 
12.00 en 17.00 uur worden di-
verse sportieve activiteiten ge-
organiseerd. Zoals doorlopen-
de tennisclinics onder leiding 
van ervaren tennisleraren en 
een speciaal parcours waarop 
kinderen zich kunnen uitleven. 
Iedereen is welkom en mee-
doen kost niets. Ook zijn er ba-
nen vrij om gratis zelf een bal-
letje te slaan, dus neem uw ten-
nisracket en tennisschoenen 
mee naar het Marcelisvaart-
pad 11 in Haarlem. Het win-
tertennisseizoen in de tennis-
hal loopt van maandag 3 ok-
tober 2011 tot en met zondag 
1 april 2012. Kijk voor meer in-
formatie op www.fablotennis-
hal.nl.  Gratis activiteiten  Jong 
en oud, beginners en gevor-
derden, voor iedereen is er iets 
leuks te doen tijdens het open 
huis. Behalve clinics volgen en 
vrij tennissen kunt u bijvoor-
beeld ook de snelheid van uw 

service laten meten en diver-
se merken en modellen tennis-
rackets uitproberen. Kinderen 
met tenniservaring kunnen mi-
ni-tennis spelen. Alle activitei-
ten worden begeleid door ge-
diplomeerde trainers. In de Fa-
blo tennisshop krijgt u op 1 ok-
tober een flinke korting op de 
bespanservice.  Fablo tennishal 
bestaat 30 jaar. Dit jaar viert de 
Fablo tennishal haar dertigjarig 
jubileum. In 1981 begonnen de 
broers Alfred en René Thool-
en met vier tennisbanen en drie 
badmintonbanen. 
Gaandeweg groeide het com-
plex uit tot de huidige winter-
tennishal met elf tennisbanen, 
één badmintonbaan, goede 
sportfaciliteiten en een gezel-
lig café. Wekelijks maken circa 
3.500 mensen gebruik van de 
faciliteiten. Particulieren en be-
drijven huren een baan, volgen 
tennisles van professionals of 
doen mee met de vele competi-
ties en toernooien die de Fablo 
tennishal organiseert.  

VVH-nieuws
Velserbroek - Wellicht was het al 
opgevallen, maar na een prachti-
ge nieuwe kantine is de rest van 
het complex ook flink veranderd, 
want VVH/Velserbroek beschikt 
nu namelijk over een kunstgras-
veld met verlichting. Het veld licht 
er als een biljartlaken bij. Zij ho-
pen ook dat dit veel jeugd zal aan-
sporen om bij hun te komen voet-
ballen. Dat is ook al gebeurd want 
ze kunnen met trots zeggen dat 
VVH/Velserbroek sinds lange tijd 
weer een meisjes elftal heeft inge-
schreven en dat niet alleen want 
er is ook nog een nieuw D-team 
bijgekomen. Zij hopen dat er nog 
kinderen tussen de 4 en 8 jaar 
zich komen aanmelden bij VVH/
Velserbroek. Vooropgesteld dat ie-
dereen welkom is bij VVH/Velser-
broek vinden zij de jongste jeugd 
een zeer belangrijk aspect van 
de voetbalvereniging. De jongste 
jeugd is naar hun idee de funde-
ring voor een voetbalclub en doen 
zij er dus ook alles aan om het de 
kinderen zoveel mogelijk naar hun 
zin te maken. Dus als je nog geen 
club hebt of je hebt het niet meer 
naar je zin bij je huidige voetbal-
club kom dan eens een kijkje ne-
men bij het prachtige splinter-
nieuwe complex van VVH/Velser-
broek. Waar de slogan luid ‘met 
vriendschap komen de prestaties’.

VSV wint met 
2-8 van DSK
Velserbroek- Na de overvloedi-
ge regenval van afgelopen nacht 
en ochtend was het niet verras-
send dat er veel wedstrijden af-
gelast waren. Zo ook de wed-
strijd VSV–KFC. Het kostte de 
nodige moeite om een oefen-
partner te vinden maar uitein-
delijk was DSK bereid om te-
gen de Velserbroekers te spelen. 
De vierde klasser , met ex-VSVer 
uit de jaren ’90 Edwin Schildme-
ijer in de gelederen, bood in de 
beginfase redelijk tegenstand. 
Toen het eenmaal 0-1 werd, was 
de tegenstand zo goed als ge-
broken. Een foutje van doelman 
Jordaan leidde de 0-1 in. Clyde 
van Klosteren reageerde attent 
en opende de score. Kort daar-
na onderschepte El Kandousi de 
bal en stelde Post in staat de 0-2 
te maken. De tweede helft was 
er sprake van eenrichtingsver-
keer. VSV viel aan en DSK ver-
dedigde. Wederom Post op aan-
geven van Kandousi maakte de 
0-3. Een foutje van de defensie 
leverde de eerste tegentreffer 
op. Tanju Güler maakte de 1-4 
nadat de keeper een schot van 
Post los liet. Daarna maakte Jo-
rian Faassen uit een hoekschop 
de 1-5. Ook uit een corner het 
tweede tegendoelpunt. Post, IJs-
sel en weer Post zorgden voor de 
eindstand van 2-8. Zo kreeg VSV 
in ieder geval weer een wed-
strijd in de benen en werd trai-
ner Hoogervorst weer ietsje wij-
zer. VSV 2 werd ook afgelast en 
speelt dinsdagavond een oefen-
wedstrijd tegen en bij Velsen.

Vakantiefotowedstrijd 
basisschool Het Anker
Velserbroek - Ook dit jaar or-
ganiseerde basisschool Het An-
ker een vakantiefotowedstrijd. 
De jury had het er maar moei-
lijk mee. Prachtige, ontroeren-
de, bijzondere en zeer relaxte fo-

to’s. Uiteindelijk kwam de jury 
gelukkig tot een uitslag en won 
Josi de prijs voor de leukste fo-
to, Lisa, Rik en Rosa de prijs 
voor meest relaxte en Elise voor 
meest bijzondere.

Bliksemstart SC Santpoort
Velserbroek - De schakers van 
Santpoort 1 speelden hun eerste 
wedstrijd 3e klasse 3D KNSB uit 
tegen HWP Zaanstad, het eerste 
heeft een kleine gedaantewisse-
ling ondergaan.
Martijn de Roode en Rob Lat-
houwers zijn om verschillende 
redenen vervangen door de ta-
lentvolle tweeling Bas en Daan 
Haver de held van het BDO toer-
nooi! Helaas konden ze op hun 
15de verjaardag nog geen pot-
ten breken. Martijn wordt de 
kopman van het tweede van 
Santpoort. Ilias van der Lende, 
2285, haalde op het eerste bord 
ook het eerste punt binnen, Piet 
Peelen (foto), die dankzij spon-
sors het vierde jaar bij Santpoort 
ingaat, haalde in vliegende tijd-
nood een halfje binnen. Teamlei-
der Peter de Roode speelde ook 
remise, Wim Eveleens de topsco-
rer van verleden jaar, ging ook 
nu weer voortvarend van start en 
won zijn partij.
Wim Laurens Gravemaker, in-
middels ook een 2000+ speler, 
speelde remise door zetherha-

ling. Daan liet zich het kaas van 
het brood eten en verloor, zijn 
broer Bas speelde netjes remise. 
Invaller Jan Burggraaf speelde 
als vanouds razendsnel en no-
teerde het vijfde punt voor Sant-
poort 3-5. Een goed begin is het 
halve werk.
De onderlinge competitie gaat 
zowel op de dinsdag als op de 
vrijdagavond volgende week van 
start in het Polderhuis in Vel-
serbroek voor meer informatie 
www.schaakclubsantpoort.nl

Via deze weg willen wij iedereen, 
die ons op welke manier dan ook 
gesteund hebben tijdens ons 
noodgedwongen langere verblijf 
in Colombia, uit de grond van 
ons hart bedanken.
Ook na thuiskomst hebben wij 
op allerlei verschillende manie-
ren mogen ervaren hoeveel men-
sen er met ons hebben mee-
geleefd en met ons gezin be-
gaan zijn.
Al deze steun is hartverwarmend 
en doet ons gezin enorm goed. 
Het zal ons zeker helpen om de-

ze beangstigende periode te ver-
werken.
In het bijzonder willen wij bedan-
ken: familie, PCB de Ark en ou-
ders, Ben Rietdijk Sport & ouders 
van de jeugdjudoselectie en Lo-
geerhuis Shelter. Jullie hebben 
ons op een wel heel bijzondere 
en hartverwarmende manier la-
ten blijken hoezeer jullie met ons 
gezin begaan zijn. Wij zijn jullie 
meer dank verschuldigd dan wij 
jullie ooit kunnen laten blijken.

Familie Neervoort, Velserbroek
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Basisschool De Ark 
viert 20-jarig bestaan
Velserbroek - Vrijdag 16 sep-
tember werd er feest gevierd op 
De Ark. De Velserbroekse basis-
school vierde haar 20-jarig be-
staan. Kinderen, team en leer-
krachten zongen ’s ochtends uit 
volle borst een jubileumlied op 
het schoolplein. De show van 
clown Noni was een hele bele-
venis. De kinderen stonden te 
swingen en te springen op het 
schoolplein. Albert Menkveld, 
al die 20 jaren directeur van de 
school feliciteerde het team, 
de kinderen en ouders met het 
20-jarig bestaan. Hij herinner-
de zich nog dat de school in 
1991 met vijf leerlingen begon 
en waarbij de koeien graasden 
tot aan het schoolhek. Nu is de 
school het middelpunt van de 
wijk. Na het gezamenlijke deel 

op het schoolplein ging clown 
Noni met de kinderen mee van 
de onderbouw. Het feest werd 
daar verder gevierd. Hij trakteer-
de de kinderen op snelle grap-
pen, flitsende trucs en spette-
rende meezingers. De midden- 
en bovenbouw kinderen beke-
ken een goochelshow van een 
professionele goochelaar. Hij liet 
tafels zweven en goochelde er 
op los met assistentie van enkele 
kinderen. Bovendien had hij een 
echtsprekende pop bij zich.
Deze fantastische shows werden 
gesponsord door het logeerhuis 
Shelter van juf Talitha en haar 
man Ferry. De ouderraad zorgde 
die ochtend voor een feestelijke 
traktatie en een cadeautje. In de 
middag werd het feest in de ei-
gen klas gevierd.

Veldbezoeken
Regio - In Duin en Kruidberg en 
Koningshof wordt hard gewerkt. 
Er worden veel struiken wegge-
zaagd. Natuurmonumenten orga-
niseert twee veldbezoeken waar-
bij u naar het werk kunt komen 
kijken, uitleg krijgt en uw vragen 
kunt stellen aan de boswachter. 
Het eerste veldbezoek is in Duin 
en Kruidberg op vrijdag 30 sep-
tember. Het tweede veldbezoek is 
op vrijdag 7 oktober in Konings-
hof. Misschien bent u op een 
wandeling door de duinen al in-
formatieborden of motorzagen 
tegen gekomen. Waarom wordt 
er gezaagd in de duinen? Welke 
struiken? Hoe ziet het er straks 
uit? Is zo groot ingrijpen echt no-
dig? Een van de boswachters van 
Natuurmonumenten zal u mee-
nemen door de gebieden zodat u 
zelf kunt zien wat het probleem is 
en wat het doel is. Voor het veld-
bezoek aan Duin en Kruidberg op 
30 september komt u met de fiets 
naar de parkeerplaats Duin en 
Kruidberg (aan de Duin en Kruid-
bergerweg te Santpoort-Noord, 
ter hoogte van nummer 74). Start 
om 16.30 uur. Het veldbezoek 
aan Koningshof op 7 oktober is 
lopend. Verzamelen bij het infor-
matiepaneel op de parkeerplaats 
Koningshof (aan de Duinlust-
weg te Overveen, ter hoogte van 
nummer 26). Start om 16.30 uur. 
Voor beide veldbezoeken geldt 
dat stevige schoenen aanbevo-
len worden omdat er ook stukken 
buiten de paden worden gelopen. 
De veldbezoeken duren ongeveer 
anderhalf uur. Meegaan is gratis 
en aanmelden is niet nodig. Zie 
ook www.natuurmonumenten.nl/
duinherstel.

SnowPlanet sponsort 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het achtste HHI-
dames straten zaalvolleybal-
toernooi in Velserbroek wordt 
gehouden op zaterdag 8 okto-
ber. Het gaat heel goed met de 
sponsoring van het HHI-Me-
taalwerken damesstratenzaal-
volleybaltoernooi. Sponsoren 
willen het toernooi graag onder-
steunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met Melanie Geels 
van SnowPlanet hebben er toe 

geleid dat SnowPlanet het acht-
ste damesstratenzaalvolleybal-
toernooi in 2011 gaat sponso-
ren. De sponsoring van Snow-
Planet zal bestaan uit  250  tic-
kets voor 1 uur gratis skiën ten 
behoeve van de toernooideel-
neemsters en een teamprijs fun-
ticket uit te reiken aan het team 
dat de poedelprijs na het toer-
nooi wint. Het contract is maan-
dag 12 september getekend. Zie 
ook www.straatvolley.nl

Goochelaars op podium 
van ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
27 september van 20.00 tot 22.00 
uur vindt bij Santpoorts Belang 
in de Poorterszaal een bijzonde-
re lezing plaats. Twee bedreven 
goochelaars zullen u wegwijs 
maken in de ‘betoverende’we-
reld van de goochelkunst.
Goochelen is de kunst van het 
schijnbaar onmogelijke. Door 
middel van vlugge hand- en vin-
gerbewegingen wordt een be-
drieglijk, vaak optisch effect ge-
creëerd. De bedoeling is dat het 
voor de toeschouwers onduide-
lijk blijft hoe dat effect, het on-
mogelijke tot stand komt. Beer 
van Muiswinkel leerde acht jaar 
geleden de fijne kneepjes van 
close-up table magic (aan tafel 
goochelen met kleine voorwer-
pen zoals ballen, kaarten, mun-
ten, bankbiljetten, touwtjes etc.). 

Op het feest van zijn onderne-
merskring (hij is zelf werkzaam 
in de computerwereld) was een 
tafelgoochelaar aanwezig en 
de vonk sprong over. Net als in 
zijn huidige werk heeft Beer van 
Muiswinkel het bij goochelen 
over creëren van sfeer. Van zijn 
leermeester, Ad Hendrikse, komt 
u meer te weten over de ge-
schiedenis van de goochelkunst, 
over het vak zoals dat nu in ver-
schillende vormen uitgeoefend 
wordt. Beide heren zullen u ver-
rassen met hun vaardigheden. 
Volop magie en entertainment 
van de bovenste plank. Een unie-
ke gelegenheid om twee profes-
sionals aan het werk te zien op 
het podium in ’t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201.
De entree bedraagt 6 euro. Zie 
ook www.santpoortsbelang.nl.

Cumulus en MirAnDa 
Trio in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - IJzersterk 
zijn ze, de kleinkunst kunste-
naars, zangers, tekst en muziek-
schrijvers van het vocale kwar-
tet Cumulus. Op vrijdag 23 sep-
tember om 20.00 uur zullen ze 
het publiek weer verrassen met 
uitbundige en ingetogen liedjes 
over vreugde en verdriet, over 
droom en werkelijkheid en nog 
veel meer. 
Het befaamde MirAnDa Trio, 
een ensemble van top kwali-
teit komt  zondag 25 september 
om 15.00 uur in ’t Mosterdzaad-
je met het kleurrijke program-
ma Gitana. Muziek geïnspireerd 
op de Spaanse cultuur en zigeu-
ner melodieën van componis-
ten als Dvorak, Saint-Saëns, de 
Falla, Bizet en Albeniz. ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, 023-

5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Vorige week 
vrijdagmiddag rond 16.00 uur 
ontstond er een kettingbotsing 
tussen vijf auto’s op de Weste-
lijke Randweg ter hoogte van 
Santpoort-Noord. Tijdens het af-
remmen voor de file ontstond 
de botsing. Eén van de bestuur-
sters was met haar hoofd tegen 
het stuur terecht gekomen. Zij 
is door ambulancepersoneel on-
derzocht maar het leek allemaal 
mee te vallen. Door het ongeval 
is de weg tijdelijk afgezet. Alle 
voertuigen zijn weggesleept.

Botsing met 
vijf voertuigen

Koffieconcert 
Velser Gemeenschap
Santpoort-Noord - Op 25 sep-
tember zal, onder de vlag van de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap, een koffieconcert 
plaatsvinden in de Naaldkerk.
Aan dit concert werken mee het 
gezelligheidskoor FF Anders en 
brassband Felison Brass.
Het gezelligheidskoor FF Anders 
uit Velserbroek is opgericht in 
september 2009, als onderdeel 
van de Stichting Welzijn Velsen. 
Het koor bestaat inmiddels uit 54 
leden waarvan zeven heren. Het 
geheel staat onder leiding van 
dirigent André Jansen met mu-
zikale ondersteuning van toetse-
nist André Daemen.
Het repertoire bestaat uit Neder-
landstalige muziek. Er wordt ge-
repeteerd op donderdagavond 
om 19.30 uur in het Polderhuis. 
Het koor is met name op zoek 

naar heren die graag zingen.
Brass band Felison Brass uit Vel-
sen-Noord is een graag gezien 
orkest in de Kennemer regio. 
Regelmatig wordt er opgetreden 
in het gebied boven en rond het 
Noordzeekanaal, waarbij het pu-
bliek zich in steeds grotere geta-
le laat zien. Samen met haar di-
rigent Patricia Geertse is Felison 
Brass op weg naar een succes-
volle toekomst waarin de begrip-
pen kwaliteit, muzikaliteit, sa-
menwerking en plezier voorop 
staan. Het programma dat Feli-
son Brass zal spelen tijdens dit 
koffieconcert benadrukt de flexi-
biliteit waarmee een eigentijd-
se brass band in staat is het he-
le spectrum aan muzikale genres 
te vertolken. Het concert vangt 
aan om 12.30 uur en de entree 
is vrij. 
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la carte 
menu. 6,- p.p. 
Open tafel. Kosten voor 3-gan-
gen maaltijd met koffi e na be-
dragen 6,-. Vrijdag 23 september: 
Chinese kippensoep, ballen van 
de Radja en perzik met slagroom. 
Woensdag 28 september: Italiaan-
se groentesoep, bietjes met spek-
lapje en vanillevla met aardbeien-
saus. Vrijdag 30 september: sla-
tje, worteltjes met doperwten en 
gebakken vis, tiramisu asl des-
sert. 2 Dagen van te voren opge-
ven voor 12.00 uur bij de beheer-
der Gerard Schol.
Activiteiten: Voor de volgen-
de activiteiten zijn er plaatsen vrij 
gekomen, te weten klaverjassen 
op maandagmiddag, koersbal op 
dinsdagochtend, bridge op dins-
dagmiddag, country line dance 
(met docent) woensdagmiddag, 
senioren fi tness (met docent) don-
derdagmiddag, sjoelen en stoel-
honkbal op vrijdagmiddag. Men 
mag 2 keer proberen. Kosten voor 
activiteit zonder docent bedraagt 
20 euro voor eenheel siezoen.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 11.30 
uur kan men een maaltijdkeuze 
doorgeven. De menukaart is ver-
nieuwd. Kosten bedragen 6,50 eu-
ro voor een drie-gangen menu. 
Vooraf reserveren niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 23 september: 
kippensoep, groenten, aardappe-
len, kibbeling en ijs met slagroom. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-. 
Aanmelden maandag van 11.00-
12.00 uur.
Velserbroekse sociëteit orga-
niseert themamiddag met als on-
derwerp Toon Hermans. Maandag 
3 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. 
Zaal open 19.00 uur. Kosten 3,-
. Info: Wally de Vries-Ooms, 023-
5384997

Klaverjassen Het Terras
Start weer in station Santpoort-
Noord elke dinsdag (vanaf 4 ok-
tober) om 19.30 en vrijdagmiddag 
13.30 uur.

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

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Meneer, gaat u ook verhuizen?
Laatste bewoners 
Seinpostweg in het nauw
IJmuiden - De huisjes aan het 
laatste stukje Seinpostweg zijn 
offi cieel gemeentemonument. 
Toch wil het havenbedrijf dat 
ze verdwijnen. Daarom zijn de 
meeste bewoners uitgekocht. 
Alleen meneer M. woont er nog, 
met zijn vrouw. En dat valt niet 
mee. De twee zijn op leeftijd en 
hoewel in goede gezondheid, 
bellen ze soms toch wel graag 
een taxi om eropuit te gaan. 
Maar de taxichauffeur kan hun 
adres nooit vinden en eindigt 
dan bij restaurant IJmond. Een 
goede taxichauffeur vraagt dan 
even de weg. Maar even zo vaak 
gebeurt het dat de taxi nooit ar-
riveert.
Vier jaar geleden stond meneer 
in de plaatselijke krant met een 
artikel over wat er allemaal man-
keert aan het woongebied. ,,En 
vier jaar later is het nog precies 
hetzelfde’’, zegt meneer M. Hij 
vertelt hoe de familie jaren ge-
leden een huisje kocht aan de 
Seinpostweg voor een broer die 
er de laatste jaren van zijn le-
ven doorbracht. Het huisje was 
zo mooi gelegen, vlak bij het 
kleine strand en de strandhuis-
jes, dat meneer M. en zijn vrouw 
er ook een huisje kochten. Maar 
toen kwamen de plannen voor 
de vierde haven en was het de 
bedoeling dat de huisjes ver-
dwenen, want het gebied werd 
bedrijfsterrein en woningen in 
dit gebied pasten niet in het be-
stemmingsplan. 
Langzamerhand verdwenen de 
bewoners. Nog niet zo lang ge-
leden werd ook meneer M. weer 
eens gebeld met de vraag: ,,Me-
neer, wilt u ook verhuizen?’’ Dat 

wilde meneer misschien wel, 
maar niet tegen het bedrag dat 
voor het huis werd geboden. En 
ze wonen er eigenlijk wel erg 
prettig, afgezien van de overlast.
Meneer M. is oud-politie-agent 
van Haarlem en weet precies 
hoe het zit met wetten en regels. 
,,Er deugt hier niets van,’’ zegt hij. 
Het gaat dan om alles wat met 
de toegangsweg en het leefge-
bied te maken heeft. Een bord 
voor een voetpad dat midden 
op het pad staat, de bewegwij-
zering naar de huisjes die ont-
breekt, een trottoir met een gele 
band waar auto’s helemaal niet 
mogen komen, een waardeloze 
slagboom die door meneer zelf 
maar is vastgezet omdat hij klap-
pert. En een omgeploegd gras-
veld dat voor die tijd keurig on-
derhouden werd door meneer. 
,,Niemand kijkt meer naar dit ge-
bied om,’’ zegt hij. Hij is geen ty-
pe om zich neer te leggen bij 
onmogelijkheden en heeft ge-
klaagd bij de juiste instanties, 
zelfs burgemeester Weerwind 
is een half uurtje op de kof-
fi e geweest en heeft leuk met 
hem gepraat. Maar er verandert 
toch niets aan alles wat man-
keert. ,,En wie gaat het betalen?’’ 
vraagt hij zich af. Wie is verant-
woordelijk voor het gebied, de 
gemeente Velsen, Rijkswater-
staat of het havenbedrijf? Geen 
mens reageert nog op zijn vra-
gen. Meneer M. is zogezegd ‘de 
laatste der Mohikanen’ aan de 
Seinpostweg. In een reservaat 
met een bordje ‘voetpad’ ervoor 
en een platgereden afbakening 
in een gebied waar bijna nie-
mand komt. (Karin Dekkers)

Finalisten Rabobank 
jeugddagen Hofgeest 
Velserbroek - Het heeft even 
geduurd, maar de fi nales van 
de Rabobank jeugddagen zijn 
gespeeld! Helaas zorgde de re-
gen er op de laatste dag van de 
jeugddagen voor dat  8 fi nales 
niet meer gespeeld konden wor-
den. 
Maar gelukkig mochten ze afge-
lopen zondag, voor de senioren 
fi nales, alles afmaken. Het was 
voor zowel de kids als de ouders 
vroeg dag. Maar bijna iedereen 
stond om 8.45 uur op de baan! 
Nadat de laatste de baan af-
kwam konden meteen de mooie 

bekers worden uitgereikt. Bij de 
ME15  stonden Esmee en Celina 
tegen elkaar. 
Dit werd een overwinning voor 
Esmee die hiermee meteen club-
kampioen is geworden. Bij de 
JE15  kwamen Lars en Bas he-
laas nog niet in actie vanwege 
een griepje van Lars. Deze par-
tij wordt nog wel ingehaald want 
en wil ook een clubkampioen bij 
de jongens!
De overige fi nalisten waren dus 
al bekend maar kwamen natuur-
lijk wel bij de prijsuitreiking hun 
mooie beker ophalen.

Competitienieuws BCIJ
IJmuiden – De badmintoncom-
petitie is weer begonnen en alle 
teams van BC IJmond hebben de 
afgelopen week hun eerste wed-
strijd gespeeld. Teams 1 en 2 ver-
loren beide met 5-3, respectieve-
lijk van Duinwijck en US Amster-
dam. Teams 3, 4 en 5 wonnen hun 
wedstrijd. 
Het eerste team met als nieuwe 
dame Esther van Luyn en inval-
ster Lisanne Boos voor de gebles-
seerde Monique Klinkenberg had 
zondagmiddag een zware kluif 
aan het jonge Duinwijckteam. 
De heren- en damesdubbel wer-
den verloren. De singles van Es-
ther, Lisanne en Guido Huijer ook. 
Paul van de Keer won zijn single 
in drie sets en ook de beide ge-
mengd dubbels gingen naar BCIJ. 
Team 2 speelde tegelijk met team 
5 zaterdagavond in Amsterdam 
tegen US. BCIJ 2 is dit jaar een 
klasse lager gaan spelen, nu 3e 
klasse. De herendubbel ging in 
twee sets naar BC IJmond, Peter 
Vendel won zijn single in drie sets 
en de gemengd dubbel van Peter 

en invalster Jolanda van Zonde-
ren werd ook in drie sets gewon-
nen. Het vijfde team won met 8-0. 
De twee nieuwe teamleden, Carlo 
Huhl en Lizanne Moreira, hadden 
voor de winst drie sets nodig in 
hun singles en gemengd dubbel. 
Teams 3 en 4 speelden vorige 
week dinsdag en donderdag hun 
thuiswedstrijd, respectievelijk te-
gen Almere-Buiten en Almere. In 
team 3 waren na een lange bles-
suretijd Daphne Kemp en Suzan 
Heilig weer van de partij. Daph-
ne won haar single en ook de da-
mesdubbel werd gewonnen. De 
andere partijen werden ook ge-
wonnen, alleen de gemengd dub-
bel van Suzan en Vincent Baas 
moest aan Almere-Buiten wor-
den gelaten. Het 4e team tenslot-
te won met 5-3 van Almere. Drie 
singles werden verloren. 
De komende week kunt u nog ge-
bruik maken van de actie, waar-
bij een nieuw lid een gratis rac-
ket krijgt. Kijk op www.bc-ijmond.
nl voor meer informatie over de-
ze actie. 

Bel Canto op jaarmarkt
Velsen-Zuid - Ook dit jaar heeft 
het Velser Operagezelschap Bel 
Canto op zaterdag 25 september 
weer een kraam op de jaarmarkt 
in Oud Velsen. Allerlei tweede-
hands spullen worden te koop 
aangeboden waaronder kleding, 
servies etc. 
Klapper van die dag is de verkoop 
van nieuwe koorkleding (rokken, 

jasjes, broeken en vestjes) in al-
lerlei maten. Tijdens deze dag 
wordt operamuziek gedraaid uit 
de opera ‘Giovanna d’Arco’ die 
Bel Canto volgend jaar april uit-
voert in de Stadschouwburg Vel-
sen. Flyers worden uitgedeeld en 
vragen kunt men aan de kraam 
stellen aan het voltallig aanwezi-
ge bestuur.

Stoomdag bij Het Y
Velsen-Zuid - Zondag 25 sep-
tember organiseert de mo-
delbouwvereniging Het Y in 
Spaarnwoude de traditionele 
Stoomdag, waarop met stoom-
locomotieven en stoomtrekkers 
gereden wordt.
Kinderen kunnen met de stoom-

trein mee en voor de ouderen is 
dit de gelegenheid om met mo-
delbouw kennis te maken. De 
open dag is van 10.00 tot 16.00 
uur en vindt plaats op het ter-
rein aan de Genieweg 38a. Rou-
te 102, de routebeschrijving is te 
vinden op www.mbv-hety.nl.

Leren omgaan met
de PC of laptop
IJmuiden - Een computer/lap-
top kan heel veel plezier geven, 
maar soms  ontdekt u dan toch 
dat er wat kennis ontbreekt om 
het tot een plezierige bezigheid 
te maken.
Iedere veertien dagen komen de 
leden van de Computer Club Vel-
sen bij elkaar in buurthuis De Spil 
en bespreken vragen en proble-
men die ze tegenkomen en pro-
beren die met elkaar op te lossen, 
onder andere hoe te e-mailen, 
back-ups te maken het opscho-

nen van de PC enz. Het is géén 
cursus. Tevens zoeken zij ook ver-
sterking van iemand die veel ken-
nis heeft van de PC en het wer-
ken ermee, en die het leuk vindt 
om deze kennis met anderen te 
delen. Eerstvolgende clubavond 
is 30 september van 19.30 tot 
22.00 uur tot 22 juni 2012 (ju-
li en aug geen club). Kosten voor 
het seizoen 38 euro. Aanmel-
den via: jkenstar@quicknet.nl en  
l.vandertuin@versatel.nl of via De 
Spil, telefoon 0255-510186.
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Velserbroek - Er wordt weer 
volop gesprongen bij Trampo-
linevereniging TVIJ in Velser-
broek. Er zijn dit jaar veel nieuwe 
springers begonnen en er zullen 
ook meer springers mee gaan 
doen met de wedstrijden. De 
eerste wedstrijden zijn in okto-
ber. Dit zijn de teamwedstrijden 
en zoals het er nu naar uitziet 
zal TVIJ in verschillende klassen 
kunnen uitkomen. Ook is Roma-
na Schuring, springster bij TVIJ, 
geselecteerd voor het Jeugd WK 
in Birmingham in november. TVIJ 
is hier uiteraard hartstikke trots 
op. Wilt u meer weten over tram-
polinespringen bij TVIJ, kijk dan 
eens op www.tvij-trampoline.nl

TVIJ nieuws

Open repetitieavonden Sparkle
Velserbroek - Zing je graag 
en voel jij je ook een popstar, al 
meezingend met de radio of on-
der douche, misschien vind je 
het dan ook wel leuk om samen 
met 60 andere vrouwen te zin-
gen met popkoor Sparkle Velsen 

onder leiding van Frank Anepool. 
Belangstellenden zijn welkom op 
de open repetitieavonden in de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek van 20.00 tot 22.00 
uur op 28 september. Je zingt zo 
mee met het moderne popreper-

toire van onder meer Adele, Kre-
zip en Duffy. Ook  Nederlandstali-
ge songs worden gezongen door 
Sparkle. Zingen kan echt reuze 
ontspannend zijn in een druk le-
ven. Zie ook www.sparklevelsen.
nl. 

Reünie Cuserhuis en 
Burgerweeshuis
Regio - Zaterdag 10 september 
hebben 200 oud-bewoners en – 
medewerkers van het Haarlem-
se burgerweeshuis/Coen Cu-
serhuis elkaar weer ontmoet. De 
reünie vond plaats op de loca-
tie van OCK het Spalier in Sant-
poort- Noord. Deze organisatie 
voor Jeugd en Opvoedhulp stamt 
namelijk rechtstreeks af van het 
oude weeshuis. 
Het is een bijzondere dag ge-
worden: groepsgenoten die el-
kaar in geen jaren gezien had-
den, vielen elkaar bij het weer-
zien in de armen. Zo kwam Henk 
Rompelman speciaal uit Canada 
overgevlogen om zijn oude mak-
kers te treffen. Veel herinnerin-
gen werden gedeeld over het 
wel en wee van het leven in de 

groepen. Oudste deelnemer aan 
de reünie was de 92-jarige Mar-
retje de Boer die in 1925 op de 
meisjesafdeling binnenkwam 
van het grote huis aan de Olie-
slagers-laan. Maar niet alleen 
oud-bewoners troffen elkaar; 
ook oud medewerkers gaven ac-
te de présence. Meegebrachte 
fotoboeken werden gretig door-
gespit en vreugdekreten klon-
ken, wanneer de gezochte per-
soon gevonden werd. 
Oud-bewoner en videoprodu-
cent August Herbonnet heeft op 
verzoek van de Regentschap van 
het Burgerweeshuis een korte 
documentaire gemaakt ‘Herin-
neringen aan de Olieslagerslaan’, 
die tijdens de reünie in première 
is gegaan.

De Jonge Stem is op
zoek naar vrachtwagen
IJmuiden - Jeugdmusicalvereni-
ging de Jonge Stem uit IJmuiden is 
al maanden druk bezig met de re-
petities voor de nieuwe musical. 
Dit jaar zullen zij op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november de musical 
Our House opvoeren in de Stads-
schouwburg Velsen. Het is tevens 
de Nederlandse première van de 
Britse musical Our House uit 2002, 
onze regisseuse Jedidjah Julia Noo-
men heeft met officiële toestem-
ming van Tim Firth de oorspronke-
lijke schrijver deze musical in het 
Nederlands vertaald. De musical is 
gebouwd op de nummers van de 
britse band Madness bekend van 
nummers als ‘Baggy Trousers’, ‘It 
must be love’ en de titelsong ‘Our 
House’. Bijna alle benodigdheden 
voor de musical worden door de 
vereniging zelf gemaakt, wij heb-
ben een eigen naaiatelier waar bij-
na elke dinsdagavond een groepje 
handige dames druk bezig is om al-
le kostuums zelf te maken, ook het 
hele decor wordt zelf gemaakt, on-
der leiding van Bart Scholten en 

Gerhard Lindhout word er in het 
decoratelier in het witte theater 
door behulpzame ouders/vrienden 
hard gewerkt om weer een prach-
tig decor te hebben tijdens de uit-
voering. Nu is er dit jaar helaas een 
probleem wat betreft het vervoer 
van de decorstukken. Het bestuur is 
dringend op zoek naar een vracht-
wagenchauffeur met  vrachtwagen 
die de decorstukken wil vervoeren 
van het witte theater naar de stads-
schouwburg en weer terug. De de-
corstukken moeten woensdagoch-
tend 16 november naar de stads-
schouwburg gebracht en zaterdag-
avond laat na de voorstelling weer 
terug naar het witte theater. Na-
tuurlijk kan de chauffeur rekenen 
op enkele vrijkaartjes zodat hij/zij 
kan genieten van de voorstelling. 
Bent u degene die de Jonge Stem 
uit de brand wil helpen, of kent u 
iemand? Mail dan naar info@de-
jongestem.nl. Bellen naar bestuurs-
lid Bianca Schager kan ook: 06-
51505885 (bestuurslid). Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsense noodhulp 
voor meisjestehuis
Velsen - Van een bevriende Ne-
derlandse organisatie die in Sri 
Lanka actief is kreeg Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking 
Velsen (SOS-Velsen) vorig jaar 
het verzoek om noodhulp te ge-
ven aan een meisjestehuis in het 
noordwesten van Sri Lanka, dat 
zeer te lijden heeft gehad van 
de strijd tussen het regeringsle-
ger en de Tamil Tijgers. SOS-Vel-
sen stelde prompt 5000 euro be-
schikbaar voor de bouw van een 
watertoren met twee tanks, een 
pompinstallatie en de aanschaf 
van 20 stapelbedden met ma-
trassen.
Het gaat om het Christ the King 
Girls Home in Murunkan. Tijdens 
het werkbezoek van december 
vorig jaar van enkele bestuurs-
leden van SOS-Velsen, bezocht 
secretaris Klaas van Slooten het 
Girls Home en zag dat er voort-
varend aan het project werd ge-
werkt. Zoals gewoonlijk is de be-
geleiding ter plaatse in handen 
van bestuursleden van the Net-
herlands Alumni Association of 
Lanka (NAAL) in Colombo. De 
85 meisjes die in het tehuis ver-
blijven sliepen op de grond. Het 

tehuis kreeg na het beëindigen 
van de binnenlandse onlusten 
een grote toeloop van (wees)
meisjes en kon dat nauwelijks 
aan.
Onlangs is het project opgele-
verd en nu slapen de meisjes 
prinsheerlijk in Morpheus’ ar-
men in een echt bed. Sister Su-
perior Doreen laat weten zeer 
dankbaar te zijn voor deze on-
dersteuning vanuit Velsen.

VBC Akrides 50 jaar
IJmuiden - Donderdag 5 okto-
ber bestaat VBC Akrides 50 jaar. 
In de afgelopen 50 jaren heb-
ben vele gezichten de vereni-
ging gepasseerd en andere zijn 
nog steeds actief voor en op 
de vereniging. In het kader van 
het 50-jarig jubileum van VBC 
Akrides organiseert de vereni-
ging een reünie voor alle (oud-)
Akridessers. Zaterdag 8 okto-
ber 2011 vanaf 17.00. Iedereen is 
welkom om alle oude teamgeno-
ten, trainers, coaches, scheids-
rechters, jaargenoten, suppor-
ters, bestuursleden en huidige 
leden te ontmoeten in sporthal 
IJmuiden-Oost. Om de herinne-

ringen wat makkelijker op te ha-
len, zal de sporthal voorzien zijn 
van foto’s uit de ‘oude doos’. Na 
de reünie is er ook ruimte voor 
een hapje eten en de avond zal 
worden afgesloten met een spet-
terend feest.
Voor meer informatie, het tota-
le programma en inschrijvingen 
voor de verschillende activiteiten, 
is het een aanrader om eens een 
kijkje te nemen op de speciale 
jubileum website: http://50jaar.
akrides.nl/ en www.akrides.nl. 
Je kunt ook op de hoogte blijven 
via Twitter, Hyves en Facebook. 
Of stuur een mailtje naar jose@
fam-toepoel-groot.com.

IJmuiden - Zondagmiddag 
rond 17.00 uur kwam er een 
melding binnen dat een auto-
mobilist zojuist in de Bloem-
straat tegen een geparkeerde 
auto was gereden en er vervol-
gens vandoor was gegaan. Po-
litiemensen zochten in de om-
geving naar de betreffende au-
to en ze troffen deze aan op de 
Waalstraat. De eigenaar van 
de auto werd achterhaald en 
toen de agenten deze man, een 
61-jarige IJmuidenaar, spraken, 
gaf hij direct toe in de auto te 
hebben gereden. Hierop is de 
man aangehouden en overge-
bracht naar een politiebureau. 
Een blaastest maakte duidelijk 
dat de man veel meer had ge-
dronken dan toegestaan. Zijn 
rijbewijs is hierop direct in-
gevorderd. Tegen de man zal 
proces-verbaal worden opge-
maakt.

Drankrijder 
aangehouden
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Wekelijks cursus
Doorstart Kundalini 
Yoga in Bloemendaal
Regio - Vanaf maart is er op 
dinsdagavond wekelijks een 
cursus Kundalini Yoga in de 
ruime benedenzaal van Hoge-
school voor Natuurgeneeskun-
de Hippocrates aan Koepellaan 
8 te Bloemendaal. Je kunt nog 
instromen. De les is van 19.00 
tot 20.30 uur; bij voldoende in-
schrijvingen komt er een twee-
de les van 20.45 uur tot 22.15 
uur.
Kundalini Yoga maakt je levens-
kracht wakker en ontwikkelt de-
ze op een uitgebalanceerde ma-
nier. Door deze vorm van yoga 
te beoefenen kom je beter in je 
vel te zitten, waardoor je licha-
melijk en geestelijk steviger en 
stabieler wordt.
In de yogales wisselen inspan-
ning en ontspanning elkaar af 
en wordt aandacht besteed aan 
lichaamshoudingen (asana’s), 
ademhaling (pranayama), hou-
dingen voor de armen en han-
den (mudra’s) en het stil maken 
van de  geest (meditatie). De les 
kent een vaste opbouw. Daar-
binnen staat men wekelijks stil 
bij een ander thema. Daardoor 
zijn de lessen gevarieerd en is 
elke les anders. De kosten zijn  
12,50 euro per losse les van an-
derhalf uur. Een kaart voor tien 
keer kost 110 euro.
Boukje Bannenberg (1964) be-
oefent sinds 1988 Iyengar yoga, 
een vorm van hatha yoga. De 

laatste jaren wordt ze geïnspi-
reerd door Kundalini Yoga, het-
geen ze als een complete vorm 
van yoga ervaart. Ze begeleidt 
haar eigen yogagroepen sinds 
2006. Ze volgde de lerarenop-
leiding voor Kundalini Yoga en 
Meditatie in Amsterdam. Het di-
ploma voldoet aan de normen 
van IKYTA (International Kunda-
lini Yoga Teachers Association). 
Maak kennis met Kundalini Yo-
ga en geef je op voor de gratis 
proefles op dinsdagavond 4 ok-
tober van 20.45 tot 22.15 uur. In-
formatiefolder en opgave via 
b.bannenberg@planet.nl of 06-
38167535.

Eerste haring levert 
Thomashuis bus op
IJmuiden - Autobedrijf Storm-
vogels heeft vorige week de be-
stelde Nissan personenbus af-
geleverd bij het Thomashuis in 
IJmuiden. Het Thomashuis (het 
huis op de achtergrond op de 
foto) is een kleinschalige woon-
vorm voor acht kinderen met 
een verstandelijke beperking.
Het huis wordt geleid door twee 
‘zorgondernemers’ die er ook 
wonen en de bewoners bege-

leiden en verzorgen. Zij runnen 
het Thomashuis als een bedrijf. 
De bus is geheel betaald uit de 
opbrengst van de traditione-
le veiling dit jaar van het eerste 
vaatje haring. Dankzij de bus 
kunnen de bewoners en hun 
verzorgers samen op pad om 
leuke dingen te ondernemen, 
of naar allerlei afspraken die nu 
eenmaal nodig zijn voor de be-
woners. 

King Tailor Designer
Alle heren- en 
damesmode op maat
IJmuiden – ,,Mensen den-
ken vaak dat wij een dure zaak 
zijn’’, zegt eigenaresse Tiny An-
drade van King Tailor Designer. 
,,Maar je kunt hier terecht voor 
het simpele inzetten van een rits, 
tot en met exclusieve mode op 
maat voor dames en heren van 
het stoffenhuis Scabal en alles 
wat daar tussen zit. Want we ver-
kopen ook maatconfectie, dat is 
kleding die tot op de millime-
ter kan worden aangepast aan 
de klant. Ook maken we aange-
paste kleding voor bijvoorbeeld 
mensen die in een rolstoel zit-
ten. We kijken dan of we uit kun-
nen gaan van maatconfectie, om 
het betaalbaar te houden Het 
belangrijkste voor ons is dat de 
mensen hier goedgekleed en te-
vreden de deur uit gaan.’’
King Tailor Designer in IJmuiden 
was voorheen V.d. Steur in Haar-
lem, een bedrijf dat al sinds 1788 
bestaat. Nog steeds levert King 
Tailor Designer dezelfde kwali-
teit in stoffen, artikelen en maat-
design. Het bedrijf werkt nauw 
samen met het wereldberoem-
de stoffenhuis Scabal. Weke-
lijks komt een designer van Sca-
bal uit België naar IJmuiden om 
ontwerpen te maken voor klan-
ten. Dat kan zowel dames- als 
herenmode zijn. In de winkel in 
IJmuiden wordt de maat geno-
men en een ontwerp geschetst 
dat vervolgens door Scabal in 

België wordt vervaardigd. Daar 
zit dan wel een prijskaartje aan, 
maar mensen komen zelfs uit de 
Verenigde Staten voor de service 
van King Tailor Designer en de 
kwaliteit van Scabal.
Maar ook voor mensen met een 
wat smallere beurs is maatkle-
ding mogelijk. King Tailor De-
signer heeft twee coupeurs in 
dienst die maatconfectie kunnen 
aanpassen aan de wensen. In de 
grote winkel zijn tal van colberts 
en pantalons die precies op maat 
kunnen worden gemaakt. De he-
renkleding kan worden aange-
vuld met DD sokken uit Frank-
rijk, overhemden en dassen. 
Voor dames is een aparte hoek 
met maatconfectie, die desge-
wenst ook op maat gemaakt kan 
worden. Momenteel geldt voor 
de laatste modellen een korting 
van 10 tot 50 procent. Verder is 
het mogelijk speciale modellen 
op maat te maken. Dus wil men 
graag een plooirok, of een jasje, 
dan kan men de stof en het mo-
del uitkiezen en wordt het voor 
u gemaakt.
Maar ook voor het aanpassen of 
inkorten van kleding en het in-
zetten van een rits kan men bij 
King Tailor Designers terecht. 
Men kan hier rekenen op ouder-
wetse service, vakkundigheid en 
kwaliteit. Het adres is Zeeweg 
120, IJmuiden. Zie ook www.
kingtailordesigner.com.

Wim ´t Hart Stofferingen 
verhuist naar Marktplein
IJmuiden – Na ruim 20 jaar zijn 
winkel aan de Lange Nieuw-
straat 381 te hebben gerund, 
verruilt Wim ‘t Hart  zal de wo-
ning- en projectinrichter zich per 
oktober van dit jaar vestigen aan 
Marktplein 44 te IJmuiden.
Zelf is hij van mening dat de 
nieuwe showroom een fijne 
ruimte is met een goede lichtin-
val, waarbij de presentaties van 
interieurstoffen en vloerbedek-
kingen nog beter tot hun recht 
zullen komen. De komende twee 

weken zal met man en macht 
worden gewerkt om de verhui-
zing te realiseren en per okto-
ber – in de woonmaand – weer 
klaar te staan voor de klanten 
met nieuwe interieurideeën.
Volgens de laatste trends zal er 
onder meer veel aandacht zijn 
voor PVC-vloeren en hoogpoli-
ge karpetten. Ook kunt u advies 
krijgen over het aanbrengen van 
wollen- en sisaltraplopers,
met eigentijdse festonranden en 
roeden.

Verwenavond 
bij Gallo 
Originals
Santpoort-Noord - Toe aan 
een gezellig avondje? Dan boft u 
want op donderdagavond 29 sep-
tember is bij Gallo Original’s aan 
Hoofdstraat 189 b een bijzonder 
verwenavondje in samenwerking 
met enkele andere bijzondere za-
ken. De avond staat in het teken 
van gezelligheid en outdoor, met 
een hapje en een drankje, fan-
tastische acties van Gallo Origi-
nal’s, Just Shoes, Restaurant Bos-
chbeek en De Santpoortse Verlei-
ding. Het wordt dus een bijzonder 
Santpoorts onderonsje, waar al-
le gezellige Velsenaren met part-
ner, vrienden en vriendinnen wel-
kom zijn. De avond is van 19.00 
tot 22.00 uur en vrij toegankelijk
Bij Gallo Original’s vindt u een 
breed mode-aanbod voor da-
mes en heren waaronder dit sei-
zoen leuke en praktische out-
doormode.  Just Shoes sluit zich 
aan bij de outdoormode met bij-
voorbeeld stoere schoenen van 
Gaastra. De Santpoortse Verlei-
ding komt met koffie, thee en bio-
logische bonbons en desgewenst 
een lekker likeurtje. Restaurant 
Boschbeek, ja van de Wüste-laan, 
neemt een aantal uitgelezen kou-
de hapjes mee die op de kaart 
staan, zodat u heerlijk kunt voor-
proeven. Zo is er bijvoorbeeld ter-
rine van lamsham en eendenle-
ver met een compote van Spaan-
se vijgen, huisgerookte zalm ge-
serveerd met zoetzure komkom-
mer een een crème van mieriks-
wortel, of men kan proeven van 
carpaccio met groene pesto, Par-
mezaanse kaas en rucola. Wilt u 
meer dan proeven en mode kij-
ken en passen, dan is er nog iets 
leuks. Speurhonden Instructie-
school geeft een leuke presen-
tatie, via laptop, over speurhon-
denworkshops voor huishonden. 
Voor iedereen die qualitytime wil 
besteden met zijn hond is een 
speurcursus, in Heemskerk, een 
leuke optie. Lekker samen buiten 
bezig zijn, zowel hond als baas 
zullen genieten van deze activi-
teit. En je hoeft echt geen jacht-
hond te hebben om mee te doen, 
elke huishond, ongeacht het ras, 
heeft speurzin. Overdag geen tijd 
om te shoppen? Ga dan naar deze 
verwenavond bij Gallo Original’s, 
samen met een gezellig persoon 
en geniet. Donderdag 29 septem-
ber van 19.00 tot 22.00 uur.
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Motie LGV over
afval en milieu
Velsen – De fractie van LGV 
dient vanavond een motie in die 
te maken heeft met duurzame 
ontwikkeling en het scheiden 
van afval. Ten eerste wil LGV een 
project dat is opgestart in de Bo-
men- en Vogelbuurt uitbreiden 
naar de hele gemeente Velsen. 
In samenwerking met Milieu-
dienst IJmond en Rabobank Vel-
sen e.o. worden woningbezitters 
gestimuleerd om de eigen wo-
ning duurzaam te bouwen, ver-
bouwen en renoveren. LGV ziet 
mogelijkheden dit project uit te 
breiden naar andere woningbe-
zitters en bovendien naar woon-
corporaties die nu buiten het 
project vallen. Het project Be-
spaar Daar loopt tot 31 okto-
ber. Ten tweede vestigt LGV de 
aandacht op ontwikkelingen in 
de afvalindustrie. Het geschei-
den inzamelen van afval wordt 
door veel vuilverbrandingsbe-
drijven als overbodig en kos-
tenverhogend ervaren. Nieuwe 
inzichten lijken ertoe te leiden 
dat het scheiden van afval beter 
door een afvalcentrale kan wor-
den uitgevoerd. Daar gebeurt 
het efficiënter en tegen veel min-
der kosten. Als voorbeeld noemt 
LGV de centrale van Attero in 
Groningen, waar uit afval nieu-
we grondstoffen en energie wor-
den gemaakt. Een groot deel van 
het materiaal wordt afgeschei-
den voor hergebruik, de rest 
wordt omgezet in warmte, elek-
triciteit en groen gas. Per jaar 
wordt circa 175.000 ton huishou-
delijk afval aangevoerd, het rest-
afval wordt in vergistingsreacto-
ren omgezet in warmte en bio-
gas. De warmte wordt direct be-
nut. De reactoren leveren mo-
menteel zo’n 1400 kubieke meter 
biogas per uur, dit wordt in een 
speciale installatie opgewerkt tot 
‘groen gas’, met dezelfde eigen-
schappen als aardgas. Het groe-
ne gas gaat via het aardgasnet 
direct naar de gebruikers in Gro-
ningen. LGV stelt daarom voor 
het scheiden van afval in over-
leg met de Huisvuilcentral, HVC, 
te heroverwegen.

Veel te doen in Thalia
IJmuiden - Het Thalia Theater in 
IJmuiden heeft tot Kerstmis een 
groot aantal concerten, filmdi-
ners en andere evenementen in de 
agenda staan. Vrijdag 23 septem-
ber begint het seizoen in het ele-
gante theater met het nieuwe con-
cept: Soultrain to Thalia. De inmid-
dels flink aan de weg timmeren-
de band Rilan & The Bombardiers 
zorgt samen met live-act Just like 
Tina (foto) en de IJmondse band 
Funk met Peren voor een daverend 
swingende opening van de aanko-
mende periode. DJ Mo-Town sluit 
de avond geheel in soulstijl af.
Woensdag 28 september kunnen 
fans van de muziek van de Rolling 
Stones hun hart ophalen bij het 
concert van Stoned Again uit Enge-
land. Een tributeband die zijn weer-
ga niet kent. De ontroerende en 
prachtige film ‘Mao’s Last Dancer’ 
wordt op zaterdag 1 oktober ver-
toond tijdens het Thalia filmdiner, 
zie het artikel elders in deze krant.
In het weekeinde van 7 en 8 ok-
tober kan er weer gedanst wor-
den in het theater. Allereerst op 
vrijdag tijdens de Lindyhop Roc-
kabilly Jive Party. De band JzzzzzP 
uit Haarlem is een meester in de 
Jump ’n Jive en uptempo swing-
muziek. Zij zullen er zeker voor zor-
gen dat alle bezoekers een ‘mighty 
good time’ beleven. De band Twen-
ty Sicks wordt met hun akoesti-
sche rock-abilly-act wel The Base-
balls van Nederland genoemd. Pro-

beer daar maar eens stil bij te blij-
ven staan. Voor diegenen die het 
Lindyhoppen en Jiven nog niet he-
lemaal onder de knie hebben, is er 
een dansschool aanwezig die de 
danspassen precies uit de doeken 
doet. Kappers en visagisten maken 
de look helemaal af. Zaterdag 8 ok-
tober komen dan de discoliefheb-
bers aan de beurt tijdens de vier-
de editie van In2disco. Dit keer met 
een zeer sterke line-up. DJ’s Silve-
rius en Rob Boskamp en VJ Dirty 
Brown Visuals zullen er voor zor-
gen dat ook deze editie staat als 
een huis. Het complete theateraan-
bod van Thalia met aanvangstijden, 
entreekosten, reserveringsaanwij-
zingen en meer informatie over de 
voorstellingen  is terug te vinden op 
www.thaliatheater.nl.

25 Jaar Oudervereniging 
Gymnasium Felisenum 
Velsen - Op 3 oktober 1986 werd 
de oudervereniging van het Gym-
nasium Felisenum opgericht. Over 
enkele weken bestaat de ouder-
vereniging dus 25 jaar. En dat is re-
den voor een klein feestje. Het be-
stuur van de oudervereniging or-
ganiseert daarom op 3 oktober 
2011 een lezing voor Felisenumou-
ders en personeel met, hoe kan het 
anders op die datum, het Leidens 
Ontzet (1574) als onderwerp. De 
spreker is Marianne Eekhout van 
de Universiteit Leiden. Zij doet on-
derzoek naar hoe de verhalen over 
Leidens ontzet zijn overgeleverd. 
Klopt het dat de inwoners van Lei-
den van de hongersnood zijn ge-
red door de Geuzen, of is dat al-
leen maar een mooi verhaal? En 
hoe zit het met die haring en dat 
wittebrood?
De lezing vindt plaats in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid aan 

het Kerkplein. Deze kerk is in de 
Tachtigjarige oorlog door de Span-
jaarden in 1573 verwoest en daar-
na in 1596 weer opgebouwd. Dus 
de ideale locatie voor een lezing 
over een onderwerp uit diezelfde 
tijd. De kerk heeft ook een speciale 
relatie met het Felisenum. Zo von-
den er vroeger de eindexamens 
plaats, en wordt het gebouw gere-
geld gebruikt voor speciale lezin-
gen. Doordat het een jubileumle-
zing is nodigt het bestuur ook alle 
oud-bestuursleden uit voor de le-
zing en de feestelijke bijeenkomst 
achteraf. Een aantal oud-bestuurs-
leden hebben we al kunnen uitno-
digen, maar we hebben nog niet 
iedereen getraceerd. Bent u oud-
bestuurslid van de oudervereni-
ging dan bent u bij deze van harte 
uitgenodigd en welkom vanaf half 
acht. Graag aanmelden via ouder-
vereniging.felisenum@gmail.com.

Pieter Vermeulen Museum
Tentoonstelling 
‘Nachtbrakers’ geopend
Driehuis - Vorige week is on-
der grote belangstelling de 
tentoonstelling ‘Nachtbrakers’ 
geopend in het Pieter Vermeu-
len Museum. Groep 6b van ba-
sisschool de Beekvliet uit Vel-
serbroek was uitgenodigd om 
deze opening mee te maken. 
Samen met andere genodig-
den, waaronder wethouder 
Wim Westerman en verschil-
lende gemeenteraadsleden, 
bekeek de klas de filmhit The 
legend of the Guardians. Spe-
ciaal voor de opening had het 
PVM de ontvangstzaal omge-
toverd tot een ware bioscoop 
zodat de prachtige film met in 
de hoofdrollen diverse uilen 
kon worden getoond.
Omdat het museum geen 
voorstander is van het hou-
den van wilde dieren in gevan-
genschap was één van de vrij-
willigers van het museum in 
een uilenkostuum gestapt en 
werden de aanwezige kinde-
ren aansluitend door een ‘ech-
te’ uil de tentoonstelling inge-
lokt. Hier konden de kinderen 
spelenderwijs hun uilen kennis 
vergroten. 
Tot 4 maart staat de bijzondere 
tentoonstelling ‘Nachtbrakers’ 
in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Deze prachtige produc-
tie over de uilen die je in Ne-
derland tegen kunt komen is, 
nadat hij te bewonderen is ge-
weest in Natuurmuseum Frys-
lan, Natura Docet en het Na-
tuurhistorisch Museum Rotter-
dam, voor het laatst te bewon-
deren in Driehuis. 
De tentoonstelling is, in tegen-
stelling tot veel tentoonstel-
lingen van het Pieter Vermeu-
len Museum, niet alleen leuk 
en interessant voor kinderen 
maar ook uiterst geschikt voor 
volwassenen.
Een echte aanrader voor al-
le vogelliefhebbers in Noord-
Holland.
De tentoonstelling is weer een 
echte ontdektentoonstelling 
zoals u van het museum ge-
wend bent. Er wordt gebruikt 

gemaakt van korte filmpjes, 
spelletjes en quizjes.
In de tentoonstelling komen de 
bosuil, de velduil, de steenuil, 
de ransuil en de kerkuil ruim-
schoots aan bod.
Daarnaast is er aandacht voor 
zeldzame dwaalgasten zoals 
de ruigpootuil, de oehoe en de 
dwerguil. Ook uilen uit ande-
re landen en werelddelen ont-
breken niet in de tentoonstel-
ling. Er zullen heel wat soorten 
te zien zijn, uit de eigen collec-
tie en aangevuld met bruikle-
nen van andere musea en par-
ticulieren. Wat te denken van 
de tot de verbeelding spreken-
de Oehoe van het museum Na-
tura Docet. 
Bij een bezoek aan ‘Nachtbra-
kers’ kom je van alles te we-
ten over de biologie van ui-
len (nesten, broeden, opgroei-
en van de jongen, de nachtelij-
ke jacht, voedsel, braakballen). 
Verder wordt er aandacht be-
steed aan uilen in de volken-
kunde, kunst (zo worden twee 
brons gegoten uilen van beel-
dend kunstenaar Karin Schra-
ge uit Haarlem getoond) en 
film (denk aan Hedwig uit de 
Harry Potter films). Uilen staan 
symbool voor wijsheid, maar 
zijn ook voorboden van dood 
en ongeluk.
De expositie staat stil bij uilen-
onderzoeken, zowel van ama-
teurs als professionals. Waar 
komen uilen voor en om wel-
ke aantallen gaat het? Wat 
zit er in braakballen en hoe-
veel maken ze er per dag? 
De tentoonstelling ‘Nachtbra-
kers’ - alles over uilen - is ge-
schikt voor jong en oud van-
af 6 jaar. Kinderen kunnen di-
gitaal braakballen pluizen en 
een uilen-memoryspel spelen. 
Voor wie niets wil missen is er 
een speurtocht die je langs al-
le onderdelen van de tentoon-
stelling leidt. 
De tentoonstelling is te bezoe-
ken tot en met 4 maart 2012. 
Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl

Proeflessen Jeugd
bij TC de Gieteling
Velsen-Noord - Vind je tennis-
sen leuk of wil je eens probe-
ren hoe het is om op een park te 
tennissen. Ben je tussen 7 en 12 
jaar? Geef je dan op voor de ken-
nismakingslessen op het tennis-
park van TC de Gieteling. Deze 
proeflessen worden op dinsdag-

middag 27 september en 4 ok-
tober  georganiseerd. De lessen 
zijn van 16.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
geen voorwaarden of verplichtin-
gen aan verbonden. Opgeven kan 
via jbrussel@detriangelvelsen.nl 
of download het inschrijfformulier 
op www.tennisclubdegieteling.nl.

Haarlemse 
Meezingnacht
Haarlem - Op 7 oktober vindt de 
‘Eerste Haarlemse Meezingnacht’ 
plaats in de Doopgezinde Kerk 
in de Frankestraat. Dit voorjaar 
zijn er in Utrecht twee dergelijke 
Meezingnachten georganiseerd, 
die zeer succesvol waren. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers heeft 
nu de Meezingnacht naar Haar-
lem gehaald. De Meezingnacht 
duurt van 20.00 tot 23.30 uur.Al 
zingend wordt een wereldreis ge-
maakt naar traditionele en siritu-
ele liederen uit alle windstreken. 
Samen wordt gezocht naar inge-
togen, meditatieve momenten en 
ook naar momenten die swingen 
en de energie laten stromen. Zie 
ook www.meezingnacht.nl.
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Slagerij Van Kampen
in Stadsschouwburg
Velsen - Slagerij van Kampen is 
inmiddels een internationaal be-
grip als het gaat om spectacu-
lair slagwerk, verpakt in dynami-
sche en indrukwekkende thea-
tershows. De ‘godfather’ van de 
Nederlandse drumgroepen weet 
het publiek steeds weer te ver-
rassen. In ‘MUCHOmenos’ lance-
ren de vijf percussionisten op vrij-
dag 23 september (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen een 
wereldprimeur: de overrompelen-
de en opzwepende ritmes worden 
gespeeld op drums die oplich-
ten bij elke roffel die het drumvel 
raakt. Dat levert naast het prettig 
oorverdovende drumgeweld een 
ongekend visueel spektakel op. 
Live is de Slagerij een absolute 
theatersensatie die energie geeft. 
Slagwerk om te horen, te zien en 
te voelen!
De voorman van Slagerij van 
Kampen, Gijsbert Zwart, geeft 

voorafgaand aan de voorstelling 
een gratis trommelworkshop in 
het theater. Deelnemers kunnen 
zo zelf de mooie combinatie van 
geluid en beweging ervaren. Dit is 
dé kans om eens een keer met ie-
mand van Slagerij van Kampen te 
spelen. Neem een trommel mee 
of speel op alles wat los en vast 
zit. Gijsbert: ,,Uiteindelijk zal een 
groep spelers naar elkaar moeten 
luisteren, op elkaar moeten rea-
geren, musiceren en concentre-
ren terwijl bijvoorbeeld ‘het tikken 
van de regen’ wordt nagespeeld. 
Eén en ander vergt veel ener-
gie maar leidt uiteindelijk tot een 
unieke ervaring”. De workshop is 
op vrijdag 23 september om 19.00 
uur in de foyer van het theater en 
is gratis toegankelijk voor bezoe-
kers van de voorstelling. 
Toegang vanaf 25,50 euro. Infor-
matie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

‘Sas & Jan Zelfhulptour’
Saskia van Noort en Jan 
Heemskerk in Velsen
Velsen - Waarom kunnen 
vrouwen zich niet haasten? 
Waarom uiten mannen hun 
gevoelens niet? Waarom zeu-
ren vrouwen zo? Waarom 
moet alles wijken voor voet-
bal? Voor alle mannen die haar 
nog steeds een groot raadsel 
vinden en voor alle vrouwen 
die hem nog altijd onmogelijk 
vinden, presenteert de Stads-
schouwburg Velsen op maan-
dag 26 september (20.15 uur) 
als eerste theater van Neder-
land het spraakmakende ‘re-
latietherapieduo’ Saskia Noort 
& Jan Heemskerk. Zij is best-
sellerauteur van onder ande-
re ‘De Eetclub’. Hij is hoofd-
redacteur van ‘Playboy’. In de 
vorm van een cabaretvoorstel-
ling zoeken de beide ‘LINDA’-
columnisten het antwoord op 
die ene vraag: kun je de ande-
re sekse ooit begrijpen? Peter 
Heerschop – bekend van o.a. 
NUHR en De Ploeg – regis-
seert het debuterende tweetal 
in de hilarische relatietherapie 
‘De Sas en jan Zelfhulptour’.
Het succes van de boeken van 
Saskia van Noort werd in no-
vember 2010 bekroond met de 
verkoop van het 2 miljoenste 
exemplaar van ‘De Eetclub’. Het 
maakt Saskia Noort Neder-
lands best verkopende thriller-
schrijfster ooit. Naast ‘De Sas 
& Jan Zelfhulptour’ is op za-

terdag 21 januari de toneel-
bewerking van ‘De Eetclub’ in 
Velsen te zien.  De voorstel-
ling  belooft op het toneel min-
stens zo onthutsend en span-
nend als het boek worden.  In 
de theaterversie zijn  o.a. Han-
na Verboom, Cystine Carreon, 
Frederik Brom, Tina de Bruin 
en Chris Tates te zien. 
Toegang vanaf 22,50 euro. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789.

Thalia Theater 
opent nieuw 
seizoen
IJmuiden - ‘The UK’s premier 
tribute to the world’s greatest 
rock-‘n-roll band’. ‘Stoned Again’ 
behoort in Engeland tot de ere-
divisie van de tributebands en 
geldt vanaf de jaren’90 als dé 
Rolling Stones Tribute Band. Dui-
zenden muziekfans over de hele 
wereld hebben sindsdien geno-
ten van de volbloed professio-
nals die hun sporen verdienden 
bij o.a.  Grace Jones en Barclay 
James Harvest. Op woensdag  
28 september (21.00 uur) opent 
de Stadsschouwburg Velsen 
haar programmering in het Tha-
lia Theater met een exclusief en 
eenmalig staconcert van de tri-
buteband in Nederland! Het pu-
bliek waant zich vanaf de eerste 
noot bij de échte Stones.  De mu-
zikanten van Stoned Again zien 
eruit als de Stones uit de vroege 
jaren ‘70, klinken identiek en ook 
de capriolen van Mick Jagger (of 
hier Mick Stagger) en Keith Ri-
chard’s (Keith Riffhard) zullen 
niet ontbreken. De show is naast 
een muzikaal feest ook grappig. 
De groep mocht ook al opdraven 
in prestigieuze tv-shows en gaf 
concerten voor niemand min-
der dan Kate Moss en trad op 
op Madonna’s huwelijksfeest-
je. Reserveer nu voor een onver-
getelijk rock-‘n-rollfeest vol hits 
als ‘Angie’, ‘Wild Horses’, ‘Satis-
faction’ en ‘Honky Tonk Women’. 
De toegang bedraagt 25 euro.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52, IJmuiden. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Speelparadijs voor allerkleinsten
Peuterfestival in 
Stadsschouwburg
Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen  ondergaat op woens-
dag 28 september (vanaf 9.30 
uur) tijdens het Peuterfesti-
val een metamorfose en wordt 
omgetoverd tot een theater-
speeltuin voor peuters van-
af 2 jaar. Op het moment dat 
de kinderen het theater bin-
nen stappen begint voor hen 
het festival al. De peuters zelf 
spelen de hoofdrol. Voor hen 
is naar het theater gaan niet 
alleen naar een voorstelling 
kijken. Nee, het is een peu-
ter-totaalbeleving waarbij het 
zelf spelen een belangrijk on-
derdeel vormt. Natuurlijk zijn 
(groot)ouders en begeleiders 
van harte welkom om met de 
kleintjes mee te doen. De foy-
er van het theater wordt om-
getoverd tot één groot tenten-
dorp. De peuters kunnen daar 
een heerlijke ontdekkingstocht 
maken.
De kinderen kunnen zo op een 
unieke wijze een eigen thea-
trale wereld creëren. 
Tijdens het festival worden 
overal in het theater mini-voor-

stellingen gespeeld en work-
shops gegeven. Kijk op www. 
stadsschouwburgvelsen.nl 
voor het complete programma. 
Om 15.00 uur wordt het Peu-
terfestival in de theaterzaal af-
gesloten met het zangsprookje 
‘Vlinder’ van Ageeth de Haan. 
Een sprookjesachtige vorstel-
ling vol swingende, speelse 
liedjes met live band!

Rauw Spul speelt
‘A dad named Sue’
IJmuiden - Donderdag 22 sep-
tember (20.30 uur) staat Rauw 
Spul op de planken van het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 
Kays vader (Sue) is de beste va-
der ter wereld. Terwijl andere va-
ders in het weekend tuinieren, te 
veel drinken op de vrijdagmid-
dagborrel en viswedstrijden ver-
liezen, gaat Sue op avontuur. Elke 
situatie weet hij naar zijn hand te 
zetten: van het verijdelen van een 
overval in een wegrestaurant tot 
het bekeren van Maria von Trapp. 
Had iedereen maar een Dad 
Named Sue. ‘A dad named Sue’ 
is hilarisch, snel en muzikaal. 

Zwaar leunend op het collectie-
ve filmgeheugen dansen de he-
ren van Rauw Spul op het slap-
pe koord van het totaalcabaret. 
Er wordt voortdurend gescha-
keld tussen alle metiers van het 
cabaret- en filmgenre: humor, 
live-muziek, geluidseffecten met 
fysieke playback, scherpe dialo-
gen, actie, heftige soundtracks 
en pijnlijke situaties. Ondanks 
deze stortvloed slaagt Rauw Spul 
er in om een goed verhaal neer te 
zetten met een messcherpe fina-
le. De toegang beddraagt 12,50 
euro, met CJP 10,50 euro. (foto: 
Jaap Reedijk)

IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week donderdagmiddag om-
streeks 14.10 uur een in werking 
zijnde hennepkwekerij in een 
woning aan de Strandweg ont-
manteld. De agenten kwamen 
de kwekerij op het spoor door 
een melding van wateroverlast. 
Ook bleek er buiten de meter om 
stroom te zijn afgetapt. De plan-
ten en de apparatuur zijn vernie-
tigd. Er is nog geen aanhouding 
verricht. De politie is op zoek 
naar de eigenaar van de kwe-
kerij.

Hennepkwekerij 
ontmanteld
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Osteopathie Driehuis breidt uit
Driehuis - Na drie jaar geves-
tigd te zijn aan de Schaepman-
laan gaat Osteopathie Driehuis 
uitbreiden en het team verster-
ken met Mascha Vogel. Mascha 
heeft 10 jaar ervaring met het be-
handelen van patiënten en heeft 
ook een goedlopende praktijk in 
Haarlem. Omdat zij ook in een 
andere regio werkzaam wil zijn 
heeft zij gekozen voor Driehuis.
Osteopathie is er voor iedereen 
en behandelt darmproblemen, 
hoofdpijn en terugkerende klach-
ten zoals sportblessures of ge-
wrichtspijnen. Zo kunnen klach-

ten blijven bestaan wanneer het 
lichaam de afvalstoffen niet opti-
maal kan verwijderen.
Heeft u klachten waar u al jaren 
last van heeft, waar u ‘mee moet 
leren leven’ en er lijkt toch niets 
aan te doen, dan is osteopathie 
iets voor u.
De behandeling is erop gericht 
weefsels (zoals spieren, bind-
weefsel of gewrichten) in het li-
chaam beweeglijk te maken en te 
houden, hierdoor kan het herstel-
lend vermogen van het lichaam 
optimaal plaatsvinden en zullen 
klachten verminderen of verdwij-

nen. Osteopathie grijpt aan op de 
oorzaak van de klachten en niet 
op de symptomen  zoals pijn en 
stijfheid. U mag na drie behan-
delingen veranderingen van de 
klachten verwachten, waardoor 
resultaat snel merkbaar is. Een 
osteopatisch consult duurt 50 mi-
nuten tot een uur en wordt vanuit 
de aanvullende verzekering (ge-
deeltelijk) vergoed. De osteopa-
ten zijn Arjen Germans, Robert 
Dekker en Mascha Vogel. Voor 
meer informatie of een afspraak 
kunt u terecht op www.osteopa-
thiedriehuis.nl of 0255-533224.

Advertorial

Chalets op Camping De Duindoorn
IJmuiden - Camping de Duin-
doorn in IJmuiden heeft een 
nieuwtje, er komen na dit sei-
zoen en aantal seizoensplaat-
sen vrij en daar kan een nieuwe 
variant stacaravan of mini-cha-
let op geplaatst worden.
Op de camping staan nog veel 
oudere caravans in de maat Ve-
luwetoer, deze caravans worden 
niet meer gemaakt en daarom 
is het tijd voor een nieuwe va-
riant. Vanaf 2011 biedt de cam-
ping twee nieuwe variaties aan, 
namelijk een speciaal voor de 
camping ontwikkelde staca-
ravan met een aluminium bui-
tenzijde en een mini-chalet met 
een kunststof buitenzijde, beide 
met een formaat van 7.5 bij 3.1 
meter. Dit voor bestaande gas-
ten die behoefte hebben aan 
vernieuwing of nieuwe gasten 
die op de camping willen staan. 
Yvonne Lubbers: ,,Het is niet 
de bedoeling dat we de cam-
ping gaan ruimen, pas als men-
sen hun plaats opzeggen gaat 
de oude caravan eraf of wordt 
er gesloopt en dan komt hier 
vernieuwing voor, we verplich-
ten onze huidige klanten ver-

der tot niets.’’ Sinds 12 septem-
ber staat het showmodel van de 
stacaravan Stebo-Duindoorn op 
de camping en op 24 september 
is hier ’s middags een verkoop-
team van de firma Stekelbos 
aanwezig. Van het mini-cha-
let komt geen showmodel om-
dat deze naar wens van de klant 
gebouwd en ingericht wordt. 
Beide variaties zijn voorzien van 
een keuken, slaapkamers, bad-
kamer en woonkamer. De sta-
caravan Stebo is compleet in-

gedeeld. Bij het mini-chalet be-
paalt de klant de indeling en 
kleurstelling. Prijzen voor de va-
riaties vanaf 16.950 euro voor de 
Stebo-stacaravan. 
Voor een seizoenplaats kan men 
zich op de wachtlijst laten zet-
ten bij Camping De Duindoorn. 
Een informatiemap kunt u opha-
len bij de receptie. Het verkoop-
team is zaterdag 24 september 
aanwezig tussen 12.00 en 16.00 
uur. Alle belangstellenden zijn 
welkom.

Bij Loeca is het steeds 
restaurantweek
IJmuiden - Waar zullen we heen 
gaan? Wijn drinken? Uit eten? 
Biertje pakken? Haarlem? Be-
verwijk? Amsterdam? Nee joh,  
dat kan gewoon in IJmuiden 
aan de Kennemerlaan bij Loeca 
| eten en drinken!
Loeca is nu ruim 10 maanden 
open. Aan de inrichting van Loe-
ca is niets veranderd. Het war-
me en huiselijke, sfeervolle en 
kleurrijke, maar bovenal gezel-
lige gevoel van Loeca is er nog 
steeds en stemt vrolijk. Loeca is 
een heerlijke plek in IJmuiden 
voor een persoonlijke ontmoe-
ting, een zakelijk gesprek, een 
afspraak met vrienden of ge-
woon zomaar. U zult zich binnen 
of op het terras (als het zonnetje 
schijnt) snel thuis voelen.
Wel is het concept volledig aan-
gepast en vernieuwd. Loeca 
schenkt sinds vorige week maar 
liefst tien open wijnen uit alle 
windstreken van de wereld. Ge-
woon per glas. Geen ‘huiswijnen’ 
meer, maar gewoon een wijn die 
jij lekker vindt. Vijf bieren van tap 
en vier op fles zorgen ervoor dat 
ook de bierliefhebber bij Loe-
ca kan genieten onder het genot 
van diverse tapas en ‘happas’. 
En dan de grootste verande-

ring.  De kaart bestaat nog 
maar uit zes voorgerechten, zes 
hoofdgerechten en zes nage-
rechten... Je kunt hier uit kie-
zen voor  26,90 euro per per-
soon. De gerechten worden voor 
het grootste deel in eigen keu-
ken gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
de geitenkaaskroketjes, de dim-
sums van brie en truffel, de huis-
gerookte zalm...
Je zult wel denken: ‘Wat een 
mooie praatjes? Wat een flau-
we kul.’ Maar voor Loeca is het 
echt belangrijk om goede kwali-
teit voor een eerlijke prijs in een 
ongedwongen sfeer met jou te 
delen. Hoe leuk is het om jouw 
ervaringen te vertellen aan an-
dere genieters en op bijvoor-
beeld beoordelingssites als Iens 
of Eet.nu.
Via Facebook wil Luca vele leuke 
avonden organiseren, kennis de-
len en vertellen wat ze doen. Ui-
teraard doen ze dat niet alleen, 
maar samen met alle fans. 
Ontmoeten elkaar een keer in 
de echte wereld @Loeca? Loe-
ca is in ieder geval tot en met 31 
maart 2012 geopend vanaf 16.00 
uur. Wil je eerder komen met een 
gezelschap, bel of e-mail dan 
even wat je wensen zijn.

Subsidie voor Gemaal
Velsen-Zuid – Het Hoogheem-
raadschap Rijnland heeft een 
verzoek van de Stichting Ge-
maal De Velserbroek c.a. om een 
financiële bijdrage in de kos-
ten van onderhoud van bepaal-
de onderdelen van het gemaal-
complex aan de Oostbroeker-
weg 15 in Velsen-Zuid, die een 
provinciale status bezitten en tot 
Rijnlands erfgoed behoren, ge-
honoreerd met een subsidie van 
14.262.30 euro.  
De onderhoudswerkzaamheden 
omvatten: Het begassen van het 
interieur van het gemaalgebouw 
tegen houtaantasters. Het open 
dakbeschot  met spantconstruc-
tie is door houtworm aange-
tast. Het houtwerk is in de loop 
van honderd jaar prachtig getint 
door olieaanslag van de antieke 
Bronsmotor. De begassingsbe-
handeling tast, in tegenstelling 
tot het uitvoeren van boorinjec-
ties of het aanbrengen van een 
verdelgingsmiddel na afschu-
ring, de monumentale uitstra-
ling van de open constructie niet 
aan. De werkzaamheden kun-
nen worden uitgevoerd door Ex-
cellent Ongediertebestrijding te 
Zandvoort. Het bedrijf heeft van 
regeringswege concessie ver-
kregen om deze gasmethode uit 
te voeren.
Ook zullen de damsluisjes in 
de hoofdwatering worden her-
steld. Op de rinketten met tand-
heugels (ijzeren kasten waar-
mee door middel van een slinger 
schuiven kunnen worden open-
gezet en gesloten) na, zijn het 

hekwerk en de betonconstruc-
tie van de damsluisjes dringend 
aan vernieuwing toe. De werk-
zaamheden worden in eigen be-
heer met hulp en inzet van tech-
nische vrijwilligers en bedrijven 
uitgevoerd.
Verder zullen de muurstenen in 
de buitenmuur van de machinis-
tenwoning worden bijgekleurd. 
Ongeveer 20 jaar geleden zijn in 
de buitenmuren van de machi-
nistenwoning nieuwe metselste-
nen gezet ter vervanging van de 
oude. Het formaat van de steen 
is correct, maar de kleur is zeer 
afwijkend. Het herstelwerk wordt 
als littekens ervaren. De bedoe-
ling is dat de stenen worden bij-
gekleurd. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door restau-
rateur A.G. Abels uit Zaandam.
In overeenstemming met haar 
doelstellingen heeft de stichting 
al eerder restauratiewerkzaam-
heden uitgevoerd aan het ge-
maalcomplex en aan de daarin 
geplaatste antieke Bronsdiesek-
motor uit 1914. De bedoeling is 
de komende jaren ook de bij het 
gemaal gelegen Oostlaander-
sluis en twee elders in de oude 
Velserdijk gelegen 18de eeuwse 
tot ruïne vervallen getijdesluis-
jes te restaureren. Uiteindelijk is 
het streven om binnen het Re-
creatiegebied Spaarnwoude een 
fiets- of wandelroute te ontwer-
pen die voert langs de verschil-
lende gerestaureerde onderde-
len van het watererfgoed eens 
behorende tot de voormalige 
polder De Velserbroek. 
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Sportieve outfit voor Telstar
Velsen-Zuid - De kleding die 
spelers van Telstar na de wed-
strijd draagt, wordt al jaren aan-
geboden door Van Delden Mode. 
Dit seizoen heeft eigenaar Pieter 
Geraedts in overleg met de spe-
lersraad gekozen voor een spor-
tieve outfit bestaande uit een vlot 

colbert, trendy overhemd en een 
stoere spijkerbroek. ,,Het is een 
sportieve combinatie die ook lek-
ker zit tijdens de busreis na een 
uitwedstrijd’’, legt Geraedts uit. 
,,Deze outfit past goed bij het 
team, want het oogt jong en dy-
namisch.’’ De technische staf is 

voorzien van een kostuum. ,,We 
hebben de trainer en de andere 
mensen rondom het team bewust 
een meer professionele uitstra-
ling gegeven.’’ De bijpassende 
schoenen zijn aangeboden door 
Just Shoes uit Santpoort-Noord. 
Deze maken de ouftit compleet.

Volop herfst en winter 
bij Blanco//Milano! 
Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen Blanco//
Milano aan de Breestraat 39a in 
Beverwijk heeft op zaterdag 24 
en zondag 25 september weer 
een spectaculaire herfst/win-
tercampagne voor de klanten in 
petto. Blanco//Milano biedt tij-
dens deze campagne een com-
plete outfit aan van het merk 
Jack & Jones. De outfit bestaat 
uit een ‘dark denim jeans’ , een 
‘hooded sweat’ en een stoere 
winterjas. Voor de hele set be-
taalt men slechts 99,95 euro in 
plaats van 199,90 euro. Kijk voor 
een afbeelding op de voorpagi-
na van deze krant. ,,Elke keer 
denk ik dat het toch niet gekker 
kan, maar het is toch weer ge-
lukt; een stoere outfit voor een 
geweldig leuke prijs!’’, vertelt ei-
genaar Mike de Graaf enthou-
siast. ,,Bovendien hebben we 
dit weekend een Buy More-Get 
More-actie! Dit houdt in; hoe 
meer u koopt des te meer ca-
deaus u ontvangt.” 
Wie voor 25 euro koopt, krijgt  
een tas van het nieuwe jean-
smerk MOD cadeau. Bij een 
aankoopprijs van 50 euro is dat 
een  tas van MOD en een sjaal 

van Jack & Jones, bij 75 euro  
de tas, de sjaal én een T-shirt 
van Jack & Jones. Bij 100 eu-
ro de tas, de sjaal, een T-shirt 
en een overhemd van Jack & 
Jones. Mike: ,,Dus 100 euro ko-
pen, betekent 80 euro aan ca-
deaus. Op is op en er is maxi-
maal één compleet cadeau-
pakket per klant.” Dit seizoen 
heeft B&M weer een origine-
le en vooral eigenzinnige col-
lectie. ,,Een goed vest hoort er 
helemaal bij de komende win-
ter. Ook de grote kragen, de col 
en asymmetrische sluitingen 
die een stoere mannenlook ge-
ven, zijn een absolute trend. De 
jeans zijn weer een belangrijk 
onderdeel van de wintermode 
en wij hebben een zeer brede 
collectie ingekocht. Het kleu-
renpallet van dit najaar bestaat 
uit kobalt- en hemelsblauw, in-
digo, groen, rood en natuurlijk 
veel grijs en zwarttinten. Over 
het algemeen gaat het er de-
ze winter om dat je met je out-
fit een relaxte luxe uitstraalt.’’ 
Nieuwsgierig? Blanco//Mila-
no Breestraat 39a in Beverwijk, 
telefoon 0251–212012. Zie ook 
www.blanco-milano.nl. 

Velsen-Zuid - Voor iedereen 
die moeite heeft grip te houden 
op zijn/haar tijd geeft Irma Note-
boom van InVelsenCoaching in 
Oud-Velsen workshops time-ma-
nagement. De workshop gaat 
niet over vaardigheden, maar 
vooral om inzichten en bewust-
wording. 
,,Vaak weten mensen wel wat ze 
moeten doen om effectiever met 
hun tijd om te gaan maar lukt het 
ze toch niet om hun vaardighe-
den in praktijk te brengen’’, ver-
telt Irma. ,,Dat kan komen door-
dat onderliggende overtuigin-
gen zoals ‘aardig gevonden wil-
len worden’ of ‘alles zelf willen 
doen’ hun goede voornemens 
ondermijnen.’’ Tijdens de inter-
actieve, persoonsgerichte work-
shop wordt een ieder door Ir-
ma uitgenodigd vanuit een ander 
perspectief naar zichzelf te kij-
ken en er achter te komen waar 
de crux ligt als het gaat om grip 
houden op je tijd. Daar zit een e-
coach sessie bij inbegrepen om 
ook na de workshop de aandacht 
erbij te houden.
Deze inspirerende workshop is 
uniek omdat Irma haar opgedane 
ervaringen in verschillende func-
ties heeft gebundeld in deze trai-
ning. ,,Ik heb hiervoor gewerkt 
als communicatietrainer en pro-
fessional organizer en werk nu 
als coach en loopbaancoach. 
Als professional organizer hielp 
ik mensen thuis en op de werk-
plek structuur aan te brengen en 

efficienter te werken. Als coach 
help ik mensen uit een patroon 
te stappen als het hun niet lukt 
persoonlijke doelen te behalen. 
Met deze ervaringen in mijn ach-
terhoofd heb ik de training: ‘Jouw 
Waardevolle Tijd’ ontwikkeld 
waardoor dit een unieke training 
is geworden.’’ Onderwerpen die 
tijdens de workshop aan bod ko-
men zijn onder andere Droom-
doelen, streefdoelen en waarden, 
prioriteitenkwadrant van Co-
vey, wie heeft de regie over jouw 
tijd,  hoe het onbewuste jouw ge-
drag stuurt en: waar ligt bij jou 
de crux? Zie ook www.invelsen-
coaching.nl of u kunt contact op-
nemen met Irma Noteboom, tele-
foon 06-10729567 en info@irma-
noteboom.nl.

In Velsen Coaching
‘Jouw Waardevolle Tijd’

Prins doet mee aan 
Open Huizen Route
IJmuiden - Op zaterdag 1 okto-
ber vindt weer de NVM Open Hui-
zen Route plaats waarbij men bij 
de deelnemende woningen tussen 
11.00 uur en 15.00 uur zonder af-
spraak kan kijken. De eigenaren 
c.q. bewoners zijn dan thuis om 
geïnteresseerde kijkers de woning 
te laten zien en rond te leiden.
,,Voor iedereen is dat eigenlijk al-
tijd best wel een beetje spannend”, 
aldus Cocky Luttikhuizen van Prins 
Makelaardij. ,,En ik verwacht de-
ze keer ook zeker veel belangstel-
ling. Er staat natuurlijk best veel te 
koop en mensen die ermee bezig 
zijn om een appartement of huis 
te willen kopen kunnen op die 
dag lekker een route uitstippelen 
van de woningen die ze willen be-
kijken, ongestoord en ongedwon-
gen. Een leuk bijkomend voor-
deel daarbij is de tijdelijke verla-
ging van de overdrachtsbelasting, 
van 6 procent naar 2 procent, en 

dat scheelt toch geld. Dit financi-
ele voordeel maakt het kopen van 
een huis vaak net wat aantrekkelij-
ker. Reken maar uit, het scheelt al 
gauw duizenden euro’s!’’
Met name in IJmuiden is er een 
enorme verscheidenheid aan wo-
ningen. Men kan hier goed te-
recht voor een voordelig appar-
tement tot een karakteristiek he-
renhuis en voor alles wat daar tus-
sen zit en zo is er voor elk wat wils. 
,,Daarom hoop ik ook echt dat de 
mensen de Open Huizen Route 
gebruiken om die woning te vin-
den die ze zoeken. Laten we ho-
pen op mooi weer, een beetje zon 
erbij kan geen kwaad. Zelf zit ik 
die dag op kantoor en daar ben ik 
stand-by voor als mensen vragen 
hebben of wat dan ook. Ze kun-
nen me vinden aan de Havenkade 
1 in IJmuiden - hoek Kennemer-
laan, aan de rotonde - of bellen op 
0255-520180.’’

Velserbroek - Zondag 2 ok-
tober, van 09.00 tot 15.00 uur, 
wordt de eerste van drie gro-
te najaars rommelmarkten ge-
houden in het Polderhuis aan 
het Vestingplein. De organisatie 
hoopt dat het, net als in de afge-
lopen jaren, een leuke en gezel-
lige drukke markt wordt. Wie zijn 
spulletjes aan de man wilt bren-
gen kan een kraam huren via te-
lefoonnummer 023-5374218. De 
toegang bedraagt 2 euro, kin-
deren tot en met 6 jaar mogen 
gratis naar binnen. In de kantine 
kan met terecht voor een kopje 
koffie en een broodje.

Rommelmarkt
in Polderhuis

Blues 
Experience
in Stage Café
IJmuiden - Het Stage Ca-
fé opent zondag 25 september 
om 17.30 uur weer haar deu-
ren voor een nieuw seizoen. 
Het vermaarde blues-rock trio 
Blues Experience heeft de eer 
het eerste optreden te ge-
ven. Het trio bestaat uit: sna-
renvirtuoos Henk Schippers, 
drum ritmebox Cor Dijkhui-
sen en de stuwende bassist/
zanger Tom Huissen. De band 
is uitgenodigd voor een toer-
nee door ‘down under’ om daar 
hun nieuwe cd te promoten. 
Voor wie niet zolang wil wach-
ten, Blues-Experience zal van-
middag in het Witte Theate aan 
de Kanaalstraat 257 veel nieuw 
werk van deze te verwachte cd 
ten gehore brengen. De toe-
gang is gratis. 
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College biedt ontwerpbegroting 2012 aan
Het college heeft de ontwerpbe-
groting 2012 vastgesteld en de-
ze aan de gemeenteraad van Vel-
sen aangeboden. Ondanks dat 
het realiseren van een sluiten-
de begroting onder druk staat, is 
het college erin geslaagd de be-
groting sluitend te krijgen. Dat 
is het resultaat van de keuzes 
die het college heeft gemaakt. 
Keuzes die, zoals ook in de Voor-
jaarsnota 2011 al is geschreven, 
soms pijn doen maar die nood-
zakelijk zijn voor een duurzaam 
beleid op de terreinen waar de 
gemeente inzet moet en wil ple-
gen. Keuzes geïnspireerd door 
de Visie op Velsen 2025 en geba-
seerd op het beeld van de huidi-
ge samenleving en de positie van 
de gemeentelijke overheid daar-
in. In de ontwerpbegroting 2012 
legt het college het beleid voor 
de komende jaren neer: voor de 
periode 2012-2015.

De huidige maatschappij is geïndi-
vidualiseerd. Burgers maken eigen 
keuzes, kiezen hun eigen netwerken 
en vragen maatwerk van de over-
heid. Daarin past een overheid die 
de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers stimuleert en hen onder-
steunt om binnen hun mogelijkhe-
den hun eigen kansen te creëren. De 
gemeente doet dit samen met maat-
schappelijke en culturele organisa-
ties. Waar de eigen mogelijkheden 
van burgers (tijdelijk) tekort schie-
ten, biedt de gemeente een stevig 
vangnet.

De economische crisis heeft de ko-
mende jaren gevolgen voor de eco-
nomie van Nederland. In het ver-
lengde hiervan zijn er verregaan-
de consequenties voor de financiële 
positie van overheden waaronder de 
gemeenten. Het college heeft zich 

met het oog op de nabije en iets ver-
dere toekomst beraden op de kern-
taken van de gemeente Velsen. Het 
college wil met de ontwerpbegro-
ting 2012 zichtbaar maken waar de 
gemeente Velsen voor staat: welke 
keuzes zijn er gemaakt, waar maakt 
de gemeente zich sterk voor, waarin 
stelt ze zich terughoudender op en 
welke rol ziet het college voor de ge-
meente op de verschillende beleids-
velden. Daarmee wordt het gemeen-
telijk beleid nog meer dan voorheen 
anticiperend.

Samenvattend kiest het college in 
de ontwerpbegroting 2012 voor de 
volgende speerpunten van beleid:

1. Faciliteren van en voorwaar-
den scheppen voor bestaande 
en nieuwe bedrijvigheid in het 
licht van de Visie op Velsen 2025 
‘Kennisrijk Werken in Velsen’. 
Met het oog op de Visie 2025 wil 
het college partijen verbinden 
om gezamenlijk vorm te geven 
aan de uitwerking van deze visie.

2. Het college zet in op de verster-
king van de eigen verantwoorde-
lijkheid van inwoners op het ge-
bied van werk en inkomen. 

3. Versterking van de zelfredzaam-
heid, eigen verantwoordelijkheid 
en eigen initiatieven van inwo-
ners. In dit kader wil het college 
actief burgerschap bevorderen. 
Waar de gemeente ondersteunt, 
ligt de nadruk op maatwerk en 
vraaggerichtheid.

4. Talentontwikkeling in het licht 
van kennisontwikkeling en per-
soonlijke ontplooiing, waarbij de 
gemeente hoofdzakelijk stimu-
lerend en verbindend optreedt.

5. Versterking van het cultureel on-
dernemerschap zodat kunst- en 
cultuurinstellingen minder af-
hankelijk zijn van gemeentelijke 
subsidies. Behoud van kunstedu-
catie voor inwoners tot 18 jaar 
door middel van subsidiëring. 

6. Borgen van de hoge sportpartici-
patie van de Velsense bevolking, 
behoud van het hoge kwaliteits-
niveau van sportvoorzieningen 
en integratie van sport- en spel-
mogelijkheden bij de inrichting 
van de openbare ruimte.

7. Matiging van de financiële inzet 
ten aanzien van het kwaliteitsni-
veau van de openbare ruimte. Be-
vorderen van participatie: inwo-
ners en maatschappelijke part-
ners dragen mede verantwoor-
delijkheid van een schone, hele, 
veilige en sociale openbare ruim-
te. 

8. Actief en regisserend inzetten 
op continue aandacht voor mi-
lieu en dan met name duurzaam-
heid en luchtkwaliteit, in nauwe 
samenwerking met de Milieu-
dienst IJmond. 

9. Als partner voor ontwikkelin-
gen inzetten op globalere be-
stemmingsplannen en globale-
re inrichtingsbepalingen: ruim-
te geven, letterlijk en figuurlijk, 
waar dat mogelijk is. Als onder-
deel van de Metropoolregio Am-
sterdam zoveel mogelijk inzetten 
op de metropolitane ontwikke-
ling van IJmuiden samen met de 
partners en in dit kader openen 
van de Velsense woningmarkt 
voor de gehele regio.

10. Vanuit de wettelijke zorgplicht 
regisserend inzetten op veilig-

heid, toezicht en handhaving en 
de samenwerking zoeken met in-
woners en partners bij het vorm-
geven daarvan. Veiligheid, toe-
zicht en handhaving worden, 
voor zover dat nog niet het geval 
is, onderdeel van alle beleidsvel-
den waarop de gemeente actief 
is.

11. Blijven werken vanuit de hoofd-
beginselen van de code goed 
openbaar bestuur: waaronder 
openheid en integriteit, partici-
patie, doelgerichtheid en doel-
matigheid.

De speerpunten realiseert het col-
lege zonder de gemeentelijke belas-
tingen te verhogen. De tarieven voor 
de lokale heffingen worden slechts 
gecorrigeerd voor de inflatie of kos-
tenstijging.

De ontwerpbegroting, waaronder 
de programma-indeling, ziet er an-
ders uit dan voorgaande jaren. Een 
raadswerkgroep heeft aan voor-
stellen gewerkt om het product 
‘programmabegroting’ te verbete-
ren. Het resultaat hiervan is terug 
te vinden in de ontwerpbegroting 
2012. Zo zijn er minder en overzich-
telijker programma’s dan voorheen. 
Beter en overzichtelijker dan voor-
heen wordt voor 2012 aangegeven 
wat het college wil bereiken, wat 
het daarvoor gaat doen en wat dat 
mag kosten. Het college is blij dat 
de begroting nu meer de sfeer van 
een toegankelijk beleidsdocument 
weergeeft.

Op 3 november 2011 wordt de ont-
werpbegroting 2012 om 19.30 uur 
in het stadhuis van Velsen te IJmui-
den behandeld door de gemeente-
raad. Daaraan voorafgaand vinden 
er diverse raadssessies plaats.

Levering gratis identiteitskaarten deels vertraagd
Nederlandse identiteitskaar-
ten zijn sinds kort gratis, 
waardoor er heel veel aanvra-
gen binnenkomen. De leveran-
cier kan daar niet aan voldoen. 
Daarom krijgen bepaalde aan-
vragen tot 11 oktober voor-
rang.

Op 9 september 2011 bepaalde de 
Hoge Raad dat gemeenten de Ne-
derlandse identiteitskaart voor 
mensen vanaf 13 jaar en 6 maan-
den gratis moeten leveren. Hier-
door is het aantal aanvragen sterk 
gestegen, waardoor de leveran-
cier in de problemen is gekomen. 

Het ministerie van BZK (Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksre-
laties) heeft daarom besloten dat 
de gemeenten voorrang mogen ge-
ven aan twee groepen aanvragers: 
mensen die nog geen identiteits-
kaart of paspoort hebben, en men-
sen van wie de kaart of het pas-

poort binnen twee maanden na 15 
september 2011 verloopt. Dat zijn 
aanvragen met ‘hoge prioriteit’. 
Aanvragen die niet aan deze eisen 
voldoen, worden tot 11 oktober 
even op de stapel gelegd. De datum 
van levering is op dit moment nog 
niet bekend.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl22 september 2011

Canadezen in Velsen
Burgemeester Franc Weerwind (rechts) schudt de hand van Don Hulan, mi-
litair in actieve dienst in Canada. In het midden staat Bob Wigmore, WO II-
veteraan. In totaal 33 Canadezen bezochten Velsen en Overveen, donderdag 
15 september jl., op hun reis langs de Europese bevrijdingsroute van 1944 en 
1945. (foto: Reinder Weidijk)

Ontbijt voor vrijwilligers
Ongeveer 250 vrijwilligers werden zondag 18 september in het zonnetje ge-
zet als dank voor het vele werk dat zij in de gemeente doen. In Buurtcentrum 
De Brulboei hield wethouder Robert te Beest van Welzijn een korte loven-
de toespraak. Hij bedankte ook de organisatoren en de sponsors en schonk 
daarna een lekker bakje. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe fietsbrug over
Velsertunnel in de maak
In Velsen-Noord is een nieuwe 
fietsbrug in de maak, over de Vel-
sertunnel. Het dek van de brug 
werd in de nacht van 19 septem-
ber in drie delen geplaatst. 

In de Wijkermeerweg in Velsen-
Noord, over de Velsertunnel, is in 
de nacht van 19 op 20 september 
2011 een nieuwe fietsbrug geplaatst. 
De aannemer is na de zomervakan-
tie met de werkzaamheden begon-
nen. De sloten zijn inmiddels aange-
past en er is een begin gemaakt met 
de toe- en afrit voor fietsers. Na di-

verse voorbereidende werkzaamhe-
den is in de nacht van maandag 19 
september het brugdek in drie de-
len geplaatst. Daar was een 400-tons 
kraan voor nodig, die in de Velser-
tunnel stond. De tunnel werd tijdens 
het werk afgesloten.
In de komende weken worden de 
toe- en afrit gemaakt, het brugdek 
geasfalteerd en hek en leuningen 
geplaatst. De verwachting is dat de 
brug, die wordt geplaatst in opdracht 
van de gemeente Velsen, nog dit jaar 
in gebruik genomen kan worden. (fo-
to: Gemeente Velsen)

Vrijmarkt Velsen-Zuid
Op zaterdag 24 september is er vrij-
markt in Velsen-Zuid. Het aan-
tal verkoopplaatsen is beperkt. Dit 
heeft te maken met de vergunning 
van de gemeente, die stelt dat het 
dorp toegankelijk moet blijven voor 
de hulpdiensten. De verkopers moe-
ten uit Velsen-Zuid en -Oost afkom-

stig zijn om commerciële verkopers 
buiten de deur te houden. Een aan-
tal toezichthouders van de stichting 
Het Dorp Velsen gaat erop letten dat 
dit goed gaat en dat de rommel na af-
loop wordt opgeruimd. De vrijmarkt 
is van 09.30 tot 16.00 uur rondom de 
Engelmunduskerk.

JeugdSportPasdag Velsen
Mike Flanders van de gelijknamige dansschool in IJmuiden doet de ‘war-
ming up’ op de Jeugdsportpasdag. De dag was een succes; er kwamen 1.200 
kinderen op af. (foto: Ko van Leeuwen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

Belastingen/Invordering

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

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

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

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

Sociale Zaken

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

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

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

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Lange 
Nieuwstraat noordwest te IJmuiden.

Het plangebied omvat onder andere de woningblok-
ken Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399. Met het 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 
in het gebied 106 woningen en 500m2 commerciële 
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige 74 
woningen en 1120m2 commerciële ruimte. Krachtens 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht, ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een 
ieder met ingang van 23 september 2011 gedurende 
zes weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het ontwerpbestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein 
16 te IJmuiden. Het bestemmingsplan is ook digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identifi catienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0703LANGENIEUWS1-O001.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u 
dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 
de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970AL, 
IJmuiden, onder vermelding van ‘zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Lange Nieuwstraat-NW’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken 
met de heer P. Blom (telefoon 0255-567 200).

IJmuiden, 22 september 2011

Hogere waarden Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat NW, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van een hogere waarde is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond, gemanda-
teerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, 
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waar-
den is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarde ligt met ingang van 23 september 2011 ge-
durende zes weken, samen met het ontwerpbestem-
mingsplan Lange Nieuwstraat - NW, ter inzage bij de 

balie van het raadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is het ontwerpbesluit in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden en bij 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt te worden bij de Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling ho-
gere waarden bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieu-
dienst IJmond, telefoonnummer 0251-263 863. 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Zeeweg 226, te IJmuiden

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

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

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Planetenweg 39, te IJmuiden

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

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

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Aoulad Lfadil,A. geb.27-12-1988 
Norcia,A.L.  geb.24-01-1990
Arbab,A.A.  geb.03-07-1968 
Oostrum van K.  geb.01-02-1990
Asamoah,R.  geb.12-12-1985 
Plas van der,S.E.S. geb.08-12-1989
Encheva,G.A.  geb.22-02-1976 
Pour Mozaff ar,S.H. geb.24-07-1954
Hartog, R.  geb.10-06-1961 
Rooijers,A.H.R.  geb.21-07-1984
Hemmes,T.  geb.09-06-1991 
Sheriff deen,D.G.E. geb.04-07-1989
Kooiman,J.  geb.17-03-1981
Lalkens,T.T.  geb.28-03-1980
Leur van de, M.C.W. geb.02-12-1986
Martin,V.L.  geb,24-09-1968
Meijer,J.  geb.24-10-1948
Mohammed Al Wali geb.15-09-1976
Taha 
Steeden van, J.  geb.15-03-1988
Villa Rodriques,B.M. geb.04-09-1979
Wouters,R.P.  geb.07-07-1978
Wijker,P.  geb.23-11-1974
Yentür,F.  geb.05-06-1990
Zeben van, T.B.  geb.07-10-1984

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.
Bezwaren

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

Raadsplein 29 september 2011

Donderdag 29 september 2011 vanaf 19.30 uur verga-
dert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur  Huisvesting Pieter Vermeulen 

Museum

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 - 21.00 uur  Notitie Lokaal Gezondheids-

beleid 2012-2015
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Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 - 21.00 uur  Kadernota Integrale Veiligheid

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur  Woonwagencentrum Oude 

Pontweg

Commissieruimte 1

Sessie 5 
21.30 - 23.00 uur  Discussienota Verbonden 

Partijen

Commissieruimte 2

Sessie 6
21.30 - 23.00 uur  Uitwerking motie M3.2 

‘Verminderen alcohol/drugs-
gebruik’

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de agendapunten 1, 2 en 6 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
28 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. 0255 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

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

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

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een NIeuwsbrief 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook thuis ontvangen 
via de e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 13 september 
2011 tot en met 19 september 2011 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld. Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 0255-567 424.

w11.000591 Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis 
   het plaatsen van een stalen trap aan 

de gevel en intern verbouwen hoofd-
gebouw

  ( 13/09/2011 )

w11.000590 Steenbokstraat 25, IJmuiden 
  het plaatsen van een dakopbouw  
  (13/09/2011)

w11.000589 Linie 2a, Velserbroek 
  innemen ligplaats zijkanaal B   
  (13/09/2011)

w11.000593 Pontweg ong. Velsen-Noord 
  kapvergunning van 1 populier   
  (14/09/2011)

w11.000592  Duin en Kruidbergerweg 60 
(Rijksmonument) 

   uitbreiding Hotel Duin en Kruidberg
  (14/09/2011)

w11.000594 Kriemhildestraat 5 Driehuis 
  het wijzigen een dakkapel (15/09/2011)

w11.000601 Hoofdstraat 272 Santpoort Noord 
  het oprichten van een woning   
  (19/09/2011)

w11.000600  Charlotte de Bourbonlaan 5 
Santpoort-Zuid 

  het kappen van een boom (9/09/2011)

w11.000599 Wijkerstraatweg 162 Velsen-Noord 
   het wijzigen van de voorpui van een 

bedrijfspand (19/09/2011)

w11.000598 Kompasstraat 3 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakkapel voor-

zijde (19/09/2011)

w11.000597  Hoofdstraat en Broekbergenlaan 
Santpoort Noord 

   wijziging gebruik terreinen Hoofd-
straat/Broekbergenlaan i.v.m. slotfeest

  ( 19/09/2011 )

w11.000596  Wüstelaan 32 Santpoort-Zuid 
(Gemeentelijk monument) 

   het vervangen van ramen op de 
bovenverdieping (19/09/2011)

w11.000595 Kruidbergerweg 35 Santpoort Noord 
  het plaatsen van een dakopbouw  
  (19/09/2011)

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

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

w11.000387 Stephensonstraat 20, IJmuiden 
   brandveiligheid kinderdagverblijf 

Stephensonstraat 20 (12/09/2011)

w11.000396 Driehuizerkerkweg 123, Driehuis 
   het afb reken en herplaatsen van 10 

noodlokalen (14/09/2011)

w11.000475 Kruidbergerweg 28 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een erker   
  (16/09/2011)

w11.000488 Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
  het kappen van 3 esdoorns   
  (15/09/2011)

w11.000490 Tjalk 8 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel   
  (16/09/2011)

w11.000491 Dr. Kuyperlaan 40 Velsen-Zuid 
    het plaatsen van een dakkapel 

voorgevel (16/09/2011)

w11.000494 Konijnenberglaan 11 IJmuiden 
   het kappen van 3 bomen (15/09/2011)

w11.000498 Engelmundusstraat 49 IJmuiden 
   het kappen van een boom ( 16/09/2011 )

w11.000500 Reyndersweg 3, Velsen-Noord 
   plaatsing terrasschermen strandpa-

viljoen Hotzone strand van Velsen-
Noord ( 14/09/2011 )

w11.000509 Hagelingerweg 183 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw  

(15/09/2011)

w11.000513 Rijksweg 82 Velsen-Zuid 
   het kappen van een boom (16/09/2011)

w11.000528 De Zeiler 64 Velserbroek 
   uitbreiding woonhuis aan voorzijde 

met een berging (08/09/2011)

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

i11.008791  in zone 2, op het strand van Velsen 
Noord, het Nederlands Kampioen-
schap Surfen, in het weekend van 
17 en 18 september a.s. of in het 
weekend van 8 en 9 september 2011 
(13/09/2011)

i11.008761  op het strand IJmuiden aan Zee, 
wedstrijden strandzeilen, op 8 en 29 
oktober, 12 en 26 november, 10, 17 en 
24 december 2011 (13/09/2011)

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de 
volgende vergunning verleend:

i11.003970   Pontplein 1 IJmuiden 
het uitoefenen van een horeca-bedrijf 
(12/04/2011)




