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‘Hair’, eigentijdse musical
Driehuis - ,,Zo snel als dit jaar 
zijn de kaartjes nog nooit ver-
kocht’’, glimlacht Alma Wolfs, 
docent Duits en in deze peri-
ode vooral ook regisseur van 
de musical Hair. Het Ichthus 
Lyceum brengt deze musical 
begin oktober op de planken 
van de Stadsschouwburg, 
vier avonden voor een uitver-
kochte zaal.

Maar liefst 100 leerlingen zijn bij 
deze voorstelling betrokken. Met 
de 22 leerlingen die de hoofd- 
en bijrollen vervullen trokken 
Dolf Schelvis, docent muziek en 
Alma Wolfs zich eind juni in een 
boerderij in Someren terug. ,,Het 
voordeel hiervan was dat ze zich 
even los van feestjes, vriendjes, 
sport, in ‘the middle of nowhere’  
konden concentreren op hun 
rol’’, vertelt Alma. ,,Vaak waren 
we daar buiten te vinden. Van 
binnen oefenen word je op den 
duur namelijk wat suf en ze leer-
den meteen met de ruimte om te 
gaan. Anouk Rutten, oud-leer-

ling en bijna afgestudeerd aan 
de Hogeschool voor de Kun-
sten in Amsterdam, zorgde dan 
voor oefeningen die energie op-
riepen. Verder bleek het trainen 
op die locatie heel goed voor de 
groepsvorming.’’

Ook werden er nog aanpassin-
gen aan de voorstelling gedaan. 
,,Je ontdekt bijvoorbeeld dat be-
paalde choreografieën niet kun-
nen, omdat er verhogingen op 
het podium zitten of je ontdekt 
dat er een tekort aan ruimte is”, 
legt Alma uit. ,,Ook gaf ik aan dat 
ik over de bewerking niet hele-
maal zeker was en nodigde ik 
de groep uit om mee te denken. 
Heel wat deelnemers kwamen 
daarop met leuke ideeën, sug-
gesties en oplossingen.’’
De toeschouwers zullen verrast 
zijn door de vormgeving. De-
ze is net als bij de vorige musi-
cal, in handen van Guido Paap, 
inmiddels oud-docent van het 
Ichthus Lyceum. ,,Guido eist veel 
van zichzelf en van ons. Hij is niet 

snel tevreden en dwingt je con-
stant na te denken,’’ licht Alma 
toe.

In feite heeft Hair een dunne ver-
haallijn: een jongen gaat van het 
platteland naar de stad. Stapt hij 
wel of niet in de oorlog? De twij-
fel slaat bij hem toe na de ont-
moeting met hippies die hem 
een andere kant laten zien.  
In elke musicaluitvoering van het 
Ichthus Lyceum wordt veel aan-
dacht gegeven aan dans, onder 
leiding van Bea Tunteler. De kle-
ding is ontworpen en in elkaar 
gezet door Jolanda van Berge en 
Marjolein Koster. De rekwisieten 
verzorgd door Irene Schelvis, ge-
steund door oud-leerlingen Paul 
Hille en Patricia van Baekel. 
,,Het is een vrolijke musical die 
past bij de leeftijdscategorie 
van onze leerlingen”, aldus Al-
ma. ,,Hippies, jongeren, seks, ge-
weld, drank en drugsgebruik: dat 
alles staat heel dicht bij de be-
levingswereld van jongeren van 
nu.’’ (Janneke van de Pol)

Brand smeult dagen na
Velsen-Noord - De hevige 
brand in de papierloods in Vel-
sen-Noord die in de nacht van 
vrijdag op zaterdag werd ont-
dekt, heeft nog dagen gebrand 
en na gesmeuld. 
Ondanks snel ingrijpen van de 
brandweer kon de brand niet 
worden bedwongen en moest 

men besluiten de brand ge-
controleerd te laten uitbran-
den. Dinsdagmiddag vertrok de 
brandweer pas, hoewel er op dat 
moment nog drie kleine brandjes 
na smeulden.
De papierloods met oud pa-
pier en celluloid kan als verloren 
worden beschouwd.

Het is tijd voor jou.
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Snijder achterhaalt uw schuldenaar

Verstoppen voor de 
deurwaarder gaat niet meer
Regio - Particuliere schuldena-
ren kunnen zich niet langer ver-
stoppen voor Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders. Snij-
der heeft toegang tot alle loon-
gegevens die het UWV vastlegt. 
,,Als er een werkgever is en deze 
draagt loonbelasting af, dan vin-
den wij hem en leggen we be-
slag als dat nodig is’’ aldus Le-
onie Snijder van Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders in Be-
verwijk en Hoorn NH.

Snijder kan adresgegevens elek-
tronisch achterhalen. Ook de ge-
gevens over sociale uitkeringen 
verifieert zij binnen enkele da-
gen. Nu komt daar de database 
van àlle werkgevergegevens bij. 
Als een particulier niet aan Snij-
der Incasso betaalt en de rechter 
wijst een vonnis, dan kan Snij-
der Gerechtsdeurwaarders heel 
eenvoudig de werkgever achter-
halen en loonbeslag leggen. Elke 
maand maakt de werkgever een 
gedeelte van het salaris aan de 
deurwaarder over en zo int Snij-
der de schuld ook als iemand 
niet meewerkt.

Per 1 juli heeft Snijder toegang 
tot deze database met gegevens 
over werkgevers. Op deze ma-
nier kunnen veel zaken soepe-
ler worden opgelost. Maar dat 
is niet het enige dat deze zo-
mer wijzigt bij Snijder. Na 5 jaar 
neemt zij afscheid van de fran-
chise GGN. In september treedt 
het kantoor naar buiten met de-
ze organisatiewijzigingen. ,,We 
hebben 5 jaar prettig met GGN 
samengewerkt. We vonden het 
echter moeilijk de portefeuilles 
van GGN winstgevend te maken 
en hebben om deze reden be-
sloten af te zien van verdere sa-
menwerking.” 

Ondanks de ruime mogelijkhe-
den die het UWV nu biedt, kop-
pelt Snijder zich los van de fran-
chise. ,,Snijder heeft haar eigen 
incassobureau. De GGN-porte-
feuilles zijn door meerdere ande-
re incassobureaus behandeld en 
vervolgens bij onze deurwaar-
ders in behandeling gegeven. 
Daar is weinig eer aan te beha-
len.” Snijder ziet zelf voordelen 
in een toename van haar flexi-

biliteit. Het incassowerk is voor 
Snijder leuk en uitdagend van-
wege alle mogelijkheden die er 
zijn om een vordering te innen. 
Snijder gelooft in de mens achter 
de schuld. Om deze reden geeft 
ze de voorkeur aan behandeling 
vanaf het incassobureau met di-
rect contact met de schuldei-
ser. Door haar stevige basis in 
dienstverlening aan overheden 
blijft haar dekking in Noord-Hol-
land groot.

Op 1 oktober bestaat de vesti-
ging Hoorn 5 jaar en de vesti-
ging Beverwijk 13,5 jaar. Én di-
recteur Theo Snijder zit dan 35 
jaar in het vak. Deze gelegen-
heden grijpt Snijder aan om de 
organisatiewijzigingen aan haar 
clientèle toe te lichten.

Voor meer informatie neemt u 
contact op met: Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders, Post-
bus 516, 1940 AM Beverwijk, tel.  
0251-211222. Fax 0251-222223 
E-mailadres: marketing@snijder 
incasso.nl
Website: www.snijderincasso.nl

,,Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen’’

I n c a s s o  e n  G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s

www.snijderincasso.nl • Parallelweg 98 • 1948 NM Beverwijk

Groepstraining
stoppen met roken
Regio - Vanaf 1 juli is de rook-
vrije horeca een feit. Veel men-
sen die roken, zijn het niet eens 
met deze maatregel. 
,,Als longverpleegkundige hoor 
ik vaak dat rokers zich gedis-
crimineerd of benadeeld voelen.
Aan het woord is Linda Been-
tjes, longverpleegkundige bij de 
thuiszorgorga-
nisaties ViVa! 
Zorggroep en 
Zorgba lans . 
Uit onderzoek 
van de laatste 
jaren is geble-
ken dat onge-
veer 80 pro-
cent van de 
rokers zou 
willen stop-
pen met ro-
ken maar men 
weet niet hoe. 
Door de vele 
hulpmiddelen 
als pillen, pleisters, boeken, in-
ternetsites is het moeilijk om de 
methode te vinden die bij je past. 
In mijn ervaring met het bege-
leiden van mensen bij het stop-
pen met roken, heb ik gemerkt 
dat niet zozeer de methode be-
langrijk is, maar de wil om te 
stoppen! Als de wil en de moti-
vatie goed doordacht en onder-
bouwd zijn, kan een hulpmid-
del goed zijn om u niet af te la-

ten leiden door ontwenningsver-
schijnselen in de eerste periode 
van het stoppen met roken.” Voor 
mensen voor wie op eigen houtje 
stoppen met roken te moeilijk is, 
begeleidt de longverpleegkundi-
ge een groepstraining van negen 
bijeenkomsten volgens een van 
de hoogst scorende methoden. 

Deze methode 
maakt de kans 
op succes ruim 
driemaal gro-
ter. De training 
wordt georga-
niseerd door 
het Service-
paspoort, on-
derdeel van de 
thu iszorgor-
ganisaties Vi-
Va! Zorggroep 
en Zorgbalans. 
Bij voldoen-
de deelnemers 
start de trai-

ning op respectievelijk 1 oktober 
in Driehuis en op 3 oktober 2008 
in Beverwijk. Kosten zijn: 100 eu-
ro, maar met een Servicepas-
poort 84 euro. 
Deelnemers kunnen bij de zorg-
verzekering informeren naar 
eventuele vergoeding. Aanmel-
den voor de training is noodza-
kelijk via het Servicepaspoort, te-
lefoon 023–8918440 of via www.
servicepaspoort.nl.

Bosbeekschool voert actie
Kleuters willen gymmen
IJmuiden – De raadszaal van het 
gemeentehuis bood woensdag 
wel een heel bijzondere aanblik. 
Niet de gemeenteraadsleden, 
maar 60 kleuters uit de groepen 
1 en 2 van de Bosbeekschool uit 
Santpoort-Noord hadden daar 
plaatsgenomen rond de verga-
dertafel. Zij kwamen wethouder 
Annette Baerveldt duidelijk ma-
ken, dat ze weer willen gymmen.
De Bosbeekschool kampt al lan-
ger met ruimtegebrek. De aula, 
de gymzaal en nu ook de speel-
zaal van de kleuters veranderden 
in klaslokalen. Het schoolbe-
stuur heeft een vergunning aan-
gevraagd voor een noodlokaal 
op het schoolplein, maar hierte-
gen kwamen de ouders in ver-
zet. Er blijft dan te weinig speel-

ruimte over. Nienke en Sophie 
overhandigden ruim 350 hand-
tekeningen aan de wethouder. 
,,Er zit geen beweging in, daar-
om komen wij in actie, om de 
kleuters weer te laten bewegen’’, 
zegt Paul van Daalen namens de 
ouders. ,,Een noodlokaal is een 
noodoplossing, wij willen graag 
een structurele oplossing.’’
,,We gaan er hard over naden-
ken, maar het is echt niet mak-
kelijk’’, beloofde de wethouder 
aan de kinderen. ,,We gaan sa-
men met het schoolbestuur kij-
ken of we er uit kunnen komen, 
zij hebben ook verantwoordelijk-
heid in deze.’’ Een jochie, dat het 
kennelijk te lang duurt, vraagt 
aan zijn juf: ,,Waar blijft nou de 
burgemeester?’’ (Carla Zwart)

De kleuters van de Bosbeekschool willen weer gymmen  
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Haarlem - De politie in Haarlem 
heeft met de aanhouding van vijf 
verdachten uit Haarlem en Vijf-
huizen een grootscheepse be-
zorgdienst van wiet aan jonge 
scholieren in Haarlem en omlig-
gende plaatsen opgerold. De ver-
dachten werkten samen in de-
ze wietbezorgservice en brach-
ten de wiet op bestelling rond in 
auto’s en op bromfietsen. Ze be-
zorgden hiermee de drugs aan 
scholieren van tussen de 12 en 
16 jaar die de drugs telefonisch 
bestelden vanaf schoolpleinen 
en hangplekken in de buurt van 
hun school.
Het onderzoek werd gestart in 
augustus nadat er informatie 
binnenkwam dat jongeren tele-
fonisch wiet bestelden bij een 
zogenaamde wiettaxi. Uit het in-
gestelde onderzoek bleek dat er 
werd geadverteerd met kaartjes 

waarin de bezorgservice Wierie-
Wierie haar handel aanbood. Uit 
het onderzoek bleek dat de jon-
ge drugshandelaren dagelijks 
tussen de 20 en 40 bestellingen 
binnenkregen. Vaak werd er wiet 
besteld dat dan was bestemd 
voor meerdere jongeren. De po-
litie vermoedt daarom dat heel 
veel jongeren dagelijks op deze 
wijze aan wiet wisten te komen. 
De handelaren brachten na de 
bestelling die merendeels vanaf 
de verschillende schoolpleinen 
van scholen in en rond Haar-
lem werden gedaan, naar deze 
schoolpleinen toe of naar plaat-
sen in de buurt van de school. 
Daar werd dan contant afgere-
kend. De politie heeft in de af-
gelopen weken acht afnemers 
aangehouden en verhoord. Zij 
hebben bekend vanaf april wiet 
te hebben gekocht bij deze be-

Politie rolt wietbezorgservice op
Wiettaxi leverde aan 
middelbare scholieren

Fuchsia’s in Velserduin
Driehuis - Tot en met 23 okto-
ber exposeert Piet Smits met fo-
to’s van fuchsia’s in Velserduin 
aan Nic. Beetslaan 4 in Driehuis. 
U kunt dagelijks tussen 10.00 en 
17.00 uur de foto’s bewonderen. 
Bij binnenkomst kunt u zich mel-
den bij de receptie.
De expositie bestaat uit 36 in-
gelijste fuchsiafoto’s waaron-
der drie foto’s die ooit een eer-
ste prijs wonnen. Dat waren 
in 2002 de Henry Hoefsloot, in 
2005 Grand Prix en in 2006 An-
ton Pieck.
Ondanks het strakke onderwerp 
fuchsia’s zijn de foto’s heel di-
vers van kleur en bloem.
Piet Smits werd in 1930 in Uit-

geest geboren. Sinds 1970 foto-
grafeert hij en maakt hoofdzake-
lijk dia’s. Ruim 35 jaar fotografe-
ren leidde tot vele diaseries, zo-
als landschappen, bloemen en 
natuur. In 1989 startte Piet met 
het kweken en houden van fuch-
sia’s, uiteraard een zeer welkom 
foto-object. In 1998 won hij met 
de fuchsiafoto Gillian Althea de 
eerste prijs, zowel op de regio-
nale als de landelijke fotowed-
strijd van de Nederlandse Kring 
van Fuchsiavrienden. 
Van hem zijn al 24 foto’s in het 
landelijk blad Fuchsiana ge-
plaatst.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met 0251-231176.

zorgservice en meerdere keren 
per week wiet te hebben be-
steld voor zichzelf en anderen. 
De wiet is bezorgd in Haarlem, 
Zwanenburg, Hoofddorp, Vel-
serbroek, Heemstede, Hillegom, 
Badhoevedorp, Bennebroek en 
Bloemendaal.
 
De politie heeft in kaart gebracht 
wie de medewerkers van de 
wiettaxi waren. Dat bleken vier 
Haarlemmers van 20, 21, 21 en 
25 jaar en een 15-jarige jongen 
uit Vijfhuizen. Die zijn op 12 sep-
tember aangehouden en in over-
leg met het Openbaar Ministerie 
in bewaring gesteld. Wierie-Wie-
rie opereerde vanuit een woning 
aan Sandenburg in Haarlem. 
Daar woonde de hoofdverdach-
te. De verdachten hebben deels 
bekend. De bromfietsen waar-
mee de drugs zijn bezorgd als-
mede de gebruikte kaartjes en 
alle voor de handel gebruikte at-
tributen zijn in beslag genomen. 
De minderjarige afnemers van 
de wiet die gedurende het on-
derzoek zijn aangehouden, heb-
ben inmiddels een taakstraf op-
gelegd gekregen.

Reano Musicalschool 
gaat wegens succes door
Velserbroek - Wegens het suc-
ces van de vorige musical gaat 
de musicalschool door, wederom 
in samenwerking met de Dorps-
vereniging Velserbroek. Op za-
terdag 4 oktober start Reano 
Musicalschool, onder leiding van 
René en Anneke van Oorsouw, 
met de repetities van de knots-
gekke nieuwe musical: Waar 
blijft de tijd?
Zoals de titel al verraadt wordt er 
een flitsende reis door de tijd ge-
maakt met de twee simpele ma-
trozen die verdwalen in de tijd. 
Het is een eigen produktie die 
schreeuwt om talent. Vandaar 
dat de groep de bestaande be-
zetting graag uit zou breiden met 

nieuwe leden. Belangstellenden 
tussen de zes en zeventien jaar 
die graag zingen dansen en to-
neelspelen, kunnen zich aan-
melden bij Reano. Reano gaat er 
vanuit dat iedereen wel ergens 
goed in is. 
Voorkeur voor een onderdeel 
mogen de deelnemers altijd aan-
geven. Goede zangers en zan-
geressen hebben natuurlijk wel 
een streepje voor.
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden voor een stemau-
ditie. Repetitie-adres: De Veste 
Vestingplein Velserbroek (naast 
het Polderhuis). Inlichtingen te-
lefonisch: 023-5396344 of 06-
36359154.

Brug Buitenhuizen 
altijd open in de spits
Velsen - Voor mijn werk moet 
ik vijf dagen per week in Am-
sterdam-Noord zijn. Omdat ik ’s 
morgens om 9 uur moet begin-
nen en ik niet in de file wil staan, 
neem ik altijd de N202: die weg 
langs het kanaal. ’s Morgens is 
dat prima te doen en ik ben met 
35 minuten op mijn werk. Hele-
maal goed dus. 
Alleen op de terugweg bezorgt 
diezelfde weg mij enige irritatie. 
Ik ben om half 6 klaar en om 
weer de grote file op de A9 te 
ontwijken, ga ik een stukje de 
A10 op, kom langs Sloterdijk 
en neem daar de N202. Ik ben 
niet de enige die deze sluiprou-
te kent, maar echt druk is het ge-
lukkig nooit en zo’n lange file als 
op de A9 hoef je er helemaal niet 
te verwachten. 

Tenminste, dat zou je denken. 
Het zal u dan misschien wel ver-
bazen dat, dat juist wel het ge-
val is. Drie dagen per week sta 
ik in de file door de openstaande 
brug bij Buitenhuizen. Elke avond 
rond 18 uur gaat die brug open. 
Nu zou het me niet uitmaken als 
het voor werk(scheeps)verkeer 
is, maar aangezien het alleen 
plezierbootjes zijn die deze brug 
passeren irriteert mij dit mate-
loos. 
Ik werk de hele dag en als ik ’s 
avonds op tijd thuis wil zijn, moet 
ik ook nog verplicht wachten op 
iemand die op het achterdek van 
zijn boot biertjes zit te drinken en 
toch al de hele dag vrij was. 
Sinds wanneer heeft de plezier-
vaart voorrang op het woon- en 
werkverkeer?

Ingezonden brief
Doordat die brug opengaat, 
staan er elke avond zo’n 150 au-
to’s stil in een rij. Als de brug na 
10 minuten weer dicht kan, gaat 
deze hele rij auto’s tegelijk rij-
den zodat we bij de afslag naar 
de Velsertunnel bij de stoplich-
ten nog een keer in de file staan. 
De auto’s die er bij deze afslag af 
moeten hebben dan weer pech; 
want het is bij de tunnel al druk 
vanwege het invoegen, maar als 
er dan nóg meer auto’s tegelij-
kertijd aankomen, is dit niet be-
vorderlijk voor een snelle door-
stroming.
Zoveel ellende dus voor een paar 
plezierbootjes. Doordat ik regel-
matig stilsta voor de openstaan-
de brug vraag ik me nu oprecht 
af wie er over deze regeling gaat. 
Is er iemand die dit bepaalt? 
Zijn er vaststaande tijden dat de 
brug opengaat? Ik roep dan ook 
diegene op die meer van deze 
kwestie weet om volgende week 
een verklarende reactie te ge-
ven. Misschien dat ik er dan be-
grip voor op kan brengen. 
Want ik weet zeker dat er met 
mij meerdere Velsenaren zijn die 
met deze vraag zitten.

Danny van Zuijlen 

De Formulierenbrigade Velsen helpt

Sociaal culturele 
activiteiten aanvragen
IJmuiden - Mensen met een in-
komen op het minimum kunnen 
in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming voor deelna-
me aan Sociaal Culturele Activi-
teiten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het lid-
maatschap van een sportclub of 
een andere vereniging. Ook voor 
een dagje uit, een bezoek aan 

een museum, of het volgen van 
een cursus kan een tegemoetko-
ming worden verkregen. Zoals te  
lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor deze 
tegemoetkoming. De gemaak-
te kosten moeten wel aange-
toond kunnen worden met bon-
netjes en/ of entreekaartje. Men-

sen van 65 jaar of ouder hoeven 
de kosten niet aan te tonen. De 
Formulierenbrigade Velsen kan 
kijken of iemand in aanmerking 
komt voor deze tegemoetkoming 
en helpen dit formulier in te vul-
len. De Formulierenbrigade Vel-
sen is gevestigd in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, ge-
bouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 te 
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00 tot 17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de e-mail: for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.
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Open huis dagen 
bij Abelia Fleuristen
IJmuiden - In de vroege mor-
gen hangt de mist op de velden. 
De herfst is in aantocht. De na-
tuur bereidt zich voor op het ko-
mende koude weer, en Abelia 
doet mee. Met een geheel ver-
nieuwde inrichting van de win-
kel en een uitdagende collec-
tie, hopen zij iedereen te inspi-
reren voor een warm en huise-
lijk herfst-winterseizoen. Terwijl 
boomtakken gebukt gaan on-
der zware kastanjebollen en uit-
gebloeide bloemen hun zaaddo-
zen openen, toont Abelia hand-
gemaakt aardewerk in aardetin-
ten, schalen boordevol maïs en 
droogvruchten, vazen met wilde 
rozenbotteltakken en vlammen-
de anthuriumbloemen.
Geen glitter en glamour dit na-
jaarsseizoen. Zij reageren door 
alles wat authentiek is te her-
waarderen. Maar er is wel ruim-
te voor een nieuw jasje. Dek de 
tafel met kandelaars, servies-
goed en armeluiszilver. Gebruik 
schaaltjes voor fingerfood, wijn-

glazen en stoere rieten man-
den. Verfraai de bank met kus-
sens of een handgenaaide Quilt. 
Wordt bij binnenkomst van het 
huis aangenaam verrast door 
verfijnde Italiaanse huisgeuren 
van Mille Fiori. Home is where 
the heart is. Ook nieuw dit na-
jaar zijn de speciaal geselecteer-
de biologische wijnen, afkomstig 
van het familiebedrijf Pizzolato 
iets ten noorden van Treviso in 
Veneto. De koude dagen mogen 
komen. Zoals de eekhoorn noten 
verzameld, heeft ook Abelia zich 
voorbereid. 
Het is een geweldige collectie 
geworden, maar dat bepalen de 
bezoekers van de openhuisda-
gen natuurlijk zelf. Wat het the-
ma zal worden voor de winter 
en kerst wordt nog even geheim 
gehouden. Abelia kan eveneens 
feestelijke kerstpakketten ver-
zorgen. De koude dagen mo-
gen komen. Abelia-fleuristen is 
gevestigd aan de Kennemerlaan 
100, in IJmuiden.

Peters Service
nu op Trompet 
Regio - Peters Service is ver-
huisd. Na ruim 10 jaar gevestigd 
te zijn geweest op de Maerten 
van Heemskerckstraat 152 is een 
prachtig nieuw pand gevonden 
op de Trompet. Het personeel 
en klanten van het bekende re-
paratiebedrijf zullen zich voort-
aan naar de Trompet 1905 moe-
ten begeven voor de aanschaf of 
reparatie van tv, pc en wat er ver-
der nog beeld en geluid geeft.
Het nieuwe pand blinkt uit in mi-
lieuvriendelijkheid, door gebruik 
te maken van groene stroom en 
een warmtepomp die gebruik 
maakt van bronwater in plaats 
van aardgas. pv aardgas.
,,Dit  is wat we ook nastreven in 
ons beleid, als reparatiebedrijf 
verlengen we de levensduur van 
apparatuur, waardoor opnieuw 
produceren niet nodig is en 
daardoor CO2 uitstoot beperkt 
wordt’’, aldus Paul Ooms, eige-
naar van Peters Service. ,,We zijn 
op deze locatie veel beter be-
reikbaar doordat we direct aan 

de afrit van de A9 zitten. Omdat 
er steeds minder reparatiebedrij-
ven zijn is het belangrijk dat par-
ticulieren en bedrijven ons goed 
en snel kunnen vinden, ook van-
uit gemeenten verder hiervan-
daan. 
Voor de bedrijven op het terrein 
willen wij een zaak van betekenis 
worden doordat wij verschillen-
de projecten aanpakken en al-
les waar elektronica inzit meest-
al  kunnen repareren. In de loop 
van jaren hebben we gemerkt 
dat daar vraag naar is, van ga-
rages met auto-elektronica tot 
bouwbedrijven met bijvoorbeeld  
de afstandsbediening van een  
bouwkraan, touringcarbedrijven 
voor alle apparatuur in hun bus-
sen etc. je kunt het zo gek niet 
verzinnen. Dit maakt ons vak zo 
leuk, afwisselend en uitdagend.’’
Natuurlijk blijft Peters service 
zich voor het reguliere werk 
aan beeld- en geluidsappara-
tuur  optimaal  inzetten. Er is een 
duidelijke overgang te zien van 

Solidariteitsmarkt
IJmuiden – Zaterdag 27 septem-
ber is er weer een oude spullen-
markt in het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat. Roeme-
nië Hulp, Roemenië Transport, 
Hulp aan Polen en Cuba Con-
nectie zijn geopend van 9.00 tot 
12.30 uur. 
De Roestige Pot en Velsen voor 
de Derde Wereld zijn open van 
9.30 tot 12.30 uur.
De opbrengst van de laatste or-
ganisatie is bestemd voor de 
Werkgroep Tanzania IJmuiden, 
voor een bijzonder project. ‘Shu-
le Ya Watot Visiwi’ is een school 
voor dove kinderen in Tabora. De 
jongste kinderen wonen in een 
internaat bij de school, de oude-
re kinderen wonen veertien ki-
lometer buiten de stad op een 
boerderij.
De kinderen uit het inter-
naat gaan naar de basisschool 

voor doven. Rondom de school 
zijn tuinen aangelegd, waar ze 
groenten, zoete aardappelen, 
maniok verbouwen en ook bloe-
men leren verzorgen. Bij de boer-
derij waar de oudere kinderen 
verblijven liggen de velden met 
maïs, rijst en noten. Ook zijn er 
vruchtenbomen met sinaasap-
pelen, bananen en ananasplan-
ten. De leerlingen leren hier hoe 
ze landbouw moeten bedrijven 
in de praktijk, het is een vakop-
leiding.
Met het geld voor dit project 
worden zaden en nieuwe boom-
pjes gekocht. Ook worden de 
rekening voor het water en het 
salaris van een paar arbeiders, 
meestal oud-leerlingen, betaald. 
Als de oogst mislukt is of niet ge-
noeg heeft opgeleverd, wordt het 
geld besteed aan het kopen van 
voedsel. 

Michiel Adriaenzn. De Ruyter 
heeft nieuwe voorzitter
Velsen-Zuid - Onder belang-
stelling van leden en hun ouders 
werd de voorzitterskwast over-
handigd. Bij elke vereniging ge-
beurt dit door het overgeven van 
de hamer maar bij de scouting 
een kwast en daar moet mee ge-
werkt worden.
De vertrekkende voorzitter Wal-

ter Molenaar heeft vijf jaar lang 
zich ingezet voor de groep en 
mee geholpen aan het realise-
ren van de nieuwe ligplaats van 
hun drijvend clubhuis de aak ‘de 
goede verwachting’. De aak ligt 
aan het kleine IJ in Velsen-Zuid, 
waar de scoutinggroep zijn op-
komsten in de zomer houden. In 

de winter vertrekt de groep naar 
een blokhut aan de Bosweg in 
Velsen-zuid.
De realisatie van het terrein is 
nog niet af en hier ligt een mooie 
taak voor de nieuwe voorzitter 
Arno Zandbergen. Een water-
welpje vroeg dan ook meteen; 
,,meneer, kunt u niet voor speel-
toestellen zorgen?” De nieuwe 
voorzitter accepteerde de voor-
zitterskwast en vertelde enthou-
siast dat de groep een schitter-
de plek heeft, mooi materiaal en 
dat er samen aan gewerkt zal 
gaan worden om het helemaal 
naar wens in te richten. Tevens 
ontving de nieuwe voorzitter een 
koperen plaquette van scouting 
Nederland regio Haarlem dat zo-
dra het nieuwe onderkomen er is 
op de gevel gemonteerd zal wor-
den. 
De groep bestaat momenteel uit 
vier speltakken en bij elke spel-
tak is nog ruimte voor nieuwe le-
den. Ook aspirant-stafleden wor-
den uitgenodigd eens een kijkje 
te komen nemen.
Onder het genot van koffie, thee 
en een kopje soep werden de 
feestelijkheden afgesloten. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
de website www.de-ruyter.nl.

de beeldbuis televisienaar LCD 
en Plasma schermen, ook deze 
zijn prima te herstellen in tegen-
stelling met wat sommige men-
sen denken. De aanschafprijs is 
hoog en het zijn dan ook zeker 
geen wegwerpartikelen. Peters 
Service levert ze ook nieuw en 
tegen scherpe prijzen. 
,,Op computergebied timmeren 
we goed aan de weg met on-
ze jarenlange en brede ervaring 
lossen we heel veel (lastige) pro-
blemen op of bieden een pas-
sende oplossing door middel van  
aanpassing of vervanging.’’
Vele trouwe klanten weten Pe-
ters Service te vinden en delen 
hun goede ervaringen met an-
deren. ,,De meeste nieuwe klan-
ten kennen ons dan ook via-
via’’, weet Jeroen, de vertrouwde 
computerexpert van het bedrijf.
PC systemen bouwt hij zelf en 
daarmee vervult hij de wensen 
van zijn klanten. Peters Service 
is ook een webwinkel begonnen 
waar je onderdelen, apparatuur, 
leuke gadgets en nog veel meer 
kan bestellen,. Dit wordt via de 
post bij de mensen aan huis be-
zorgd, gemak dient de mens.
Alle informatie is te vinden op de 
website www.peters-service.nl.
Paul Ooms: ,,Onze service blijft 
bij ons voorop staan, daar zijn 
we groot mee  geworden. Aan-
gezien dit er bij veel bedrijven 
aan ontbreekt maakt dat ons al-
leen nog maar meer uniek. Een 
nieuw apparaat verkopen is één 
ding, maar de ondersteunende 
service is zeker zo belangrijk.
Als mensen veel geld hebben 
uitgegeven aan een nieuw aan-
geschaft product en ze worden 
niet of slecht geholpen als ze er-
gens niet uitkomen, dan vind ik 
dat een slechte zaak. Vaak zien 
wij die mensen dan uiteindelijk 
als tevreden klant bij ons in de 
zaak’’.
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In ‘t Mosterdzaadje
Sturmsonate van Beethoven 
en Musical Songs
Santpoort-Noord - Bernd 
Brackman in deel V van Beetho-
ven. Over het leven en werken 
van de componist Beethoven 
weet de Haarlemse pianist Bernd 
Brackman alles. Maar dat hij ook 
al zijn pianowerken uitvoert is en 
blijft heel uitzonderlijk. Op vrij-
dag 26 september om 20.15 uur 
vervolgt Bernd Brackman zijn vo-
rig seizoen begonnen cyclus met 
Beethoven deel V, waarin de so-
nates 16, 17,18 én de Bagatellen 
opus 33  uitgevoerd gaan wor-
den. In de 16e sonate zet Beet-
hoven de luisteraar steeds op het 
verkeerde been. Een vrolijk eer-
ste deel, gevolgd door een aria 
met veel tierelantijnen, en in het 

Rondo, een groot geluk over alles 
en keert de humor uit het eerste 
deel weer terug. Sonate 17, de 
‘Sturmsonate’, is beroemd, mooi 
en revolutionair. Verbazend hoe 
het mogelijk is dat Beethoven 
met een paar tonen een ruim-
te zo groot als de kosmos weet 
te creëren. Je belevingswereld 
wordt er groter van. Met name in 
het tweede deel, het verloren pa-
radijs. In het derde deel, de her-
innering van het verloren para-
dijs, gebruikt Beethoven een re-
citatief uit Bachs Mattheus Pas-
sion . De Sturm of Tempest sona-
te zou gebaseerd zijn op Shake-
speare, maar dat is nog maar de 
vraag. Over de sonate zei Beet-

Zangeres Theodora van Roijen en pianiste Marina Popova zijn op zon-
dag 28 september om 15.00 uur te zien in het Mosterdzaadje

hoven zelf: ‘Mensen vinden mijn 
muziek altijd speciaal, revolutio-
nair en geniaal, maar deze keer 
weet ik het zelf’.
De 17e sonate wordt ook wel  
Jachtsonate genoemd. Hoorn-
geschal klinkt er in door. Ook 
een mooi simpel, langzaam me-
nuet alsof het voor blaasmuziek 
geschreven was. Een opzwe-
pende en feestelijke sonate. Tot 
slot de 7 Bagatellen opus 33. Dit 
zijn korte, geniaal gecomponeer-
de stukjes in wisselende sferen. 
Toen Bernd ze als twaalf jarige 
pianist studeerde vond hij ze te 
simpel. Nu weet hij in de een-
voud de waarheid te vinden.
“A Musical Moment”, zo heet 
het programma dat de zange-
res Theodora van Roijen en de 
pianiste Marina Popova op zon-
dag 28 september om 15.00 uur 
gaan presenteren in ’t Mosterd-
zaadje. Te horen zullen zijn songs 
uit bekende musicals zoals Sun-
set Boulevard, Tarzan, My Fair 
Lady, The Phantom of the Opera 
en Evita. Tevens Gershwin, Sond-
heim en  jazzy pianostukken. 
Zowel Theadora van Roijen als 
Marina Popova  komen uit de 
klassieke hoek. Zij hebben el-
kaar in het genre van de musi-
cal helemaal gevonden en tre-
den regelmatig samen op. Door 
een bezoeker van ’t Mosterd-
zaadje die over hun muziek ra-
zend enthousiast was werden ze 
over het bestaan van het con-
certzaaltje getipt en zie…nu bin-
nenkort in Santpoort op de plan-
ken te beluisteren. Een muziek-
programma van grote kwaliteit 
met een hoog gehalte aan feest 
van herkenning.
De zangeres behaalde haar di-
ploma solozang aan het New 
England Conservatory in Boston. 
Zij zong opera, musical en the-
ater. Zo gaf ze met Marco Bak-
ker diverse concerten in Londen 
en Brussel en zong ze met het 
Boston Symphony Orchestra on-
der leiding van Bernard Haitink. 
In de musical Grease speelde zij 
de rol van Marty. Marina Popova 
studeerde af als uitvoerend pia-
niste in Sofia (Bulgarije) Zij werd 
pianiste bij the Lion King en the 
Cats. In Heemstede begeleidt zij 
het koor ‘Voorweg’ en in Utrecht 
studeert zij dit jaar af voor haar 
Masters diploma. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. www.
mosterdzaadje.nl.

Bijeenkomst wijkplatforms
Santpoort-Noord - Velsen Lo-
kaal wil van de wijkplatforms ho-
ren over de gang van zaken rond 
de ontwikkelingen voor het nieu-
we wijkgericht werken van de 
gemeente. 
Er komen steeds meer gelui-
den ter oren van moedeloosheid 
over het uitblijven van resulta-
ten over de positie van de wijk-
platforms binnen het wijkgericht 
werken. De twee pilotwijk-plat-
forms Zee- en Duinwijk en Vel-

serbroek geven openlijk aan dat 
zij grote twijfels daarover hebben 
en zelfs tijdelijk hun werkzaam-
heden hebben gestaakt (Zee- en 
Duinwijk).
Velsen Lokaal wil luisteren naar 
de wijkplatforms om zich verder 
te oriënteren wat politiek gedaan 
kan worden om deze situatie van 
onvrede weg te krijgen. 
Centraal staan dan ook de rela-
tie die de wijkplatforms onder-
houden met de gemeente en het 

functioneren van de wijkplat-
forms in het wijkgericht werken.    
Om deze reden worden alle wijk-
platforms uitgenodigd voor een 
bijeenkomst. Daarnaast nodigen 
zij de regisseur wijkgericht wer-
ken uit, evenals de wethouder 
wijkgericht werken en de andere 
politieke partijen van Velsen. Ui-
teraard is iedere geïnteresseerde 
van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 30 september. 
Aanvang 20.00 uur in ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord.

Volleybaldames stratenteam 
Velserbroek in nieuwe shirts
Velserbroek - 123 makelaar 
is sinds vorig jaar als sponsor 
betrokken bij het dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi Vel-
serbroek.. Tijdens het toernooi 
wat gehouden zal gaan worden 
op 11 oktober in het Polderhuis 
in de Velserbroek zal de naam 
van 123 makelaar Nieuw Vel-
sen op de shirts van de 240 Vel-
serbroekse dames prijken. Ook 

de organisatie, scheidsrechters, 
tellers en vrijwilligers zijn in het 
nieuw  gestoken.
Omdat het een lustrum jaar 
wordt (vijfde jaar) zal het toer-
nooi extra feestelijk worden ge-
vierd. Ook de clinic die gehou-
den wordt op zaterdagavond 27 
september voorafgaand aan het 
toernooi, zal de nodige aandacht 
krijgen. 

Stan en Wietse
in de Lichtfabriek
Regio - Op 12 oktober presente-
ren Stan en Wietse met live band 
hun nieuwe CD in de Lichtfa-
briek te Haarlem. 
Op de CD staan twaalf liedjes 
die zij met hun band hebben op-
genomen. De deuren gaan open 
om 15.00 uur en vanaf 15.30 uur 
is het showtime! Na afloop kan 
iedereen natuurlijk die langver-
wachte tweede CD van dit caba-
retduo kopen en laten signeren. 
Het belooft een bijzonder mooie 
middag te gaan worden. 
Stan en Wietse stonden in 2000 
op het Leids Cabaret Festival en 
bewandelen sindsdien hun ei-
gen pad.
Na een succesvol jubileumpro-
gramma ‘Al 10 jaar bij elkaar’ 
(2002) en hun debuut-CD ‘Alles 
zo anders’ (2003) zijn de man-
nen nu terug met een nieuw pro-
gramma en een tweede CD. Zij 
brengen muzikaal, integer caba-

ret in een geheel eigen stijl.
Op 12 september begint de voor-
verkoop voor dit evenement. 
Kaarten kopen kan op de vol-
gende twee manieren: Via inter-
net: Volg de volgende twee stap-
pen en de kaarten liggen klaar 
bij de deur van de Lichtfabriek: a. 
Stuur een bericht naar info@sta-
nenwietse.nl en vermeld daar-
in het aantal te bestellen kaar-
ten. B. Maak het verschuldigde 
bedrag over naar giro 9594613 
t.n.v. W. Algera en/of S.T.J.M. Put 
en vermeld daarbij de namen 
van alle bezoekers. 
Voor meer informatie en de voor-
waarden: www.stanenwietse.nl . 
Aan de deur op de dag zelf.  Let 
op: kaarten die op de dag zelf 
aan de deur worden gekocht 
kosten 7,50  euro per stuk! Kijk 
voor meer info over de lokatie en 
routebeschrijving op www.licht-
fabriek.nl.
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Nieuw voorruit of toch gewoon repareren?

Help, er zit een ster
in mijn autoruit
IJmuiden -  Het is altijd even 
schrikken als er een steentje 
van het wegdek tegen de voor-
ruit van uw auto ketst. Het wordt 
nog vervelender als dit steentje 
een sterbreuk in uw voorruit ver-
oorzaakt. Wat nu? Een nieuwe 
voorruit of toch gewoon repare-
ren?  Natuurlijk wilt u de scha-
de laten herstellen. Om de ruit-
schade te verhelpen, moet u op 
zoek naar een ruitschade her-
stelbedrijf in uw regio. Als u de-
ze gevonden heeft maakt u te-
lefonisch of via internet een af-
spraak en het ruitschade her-
stelbedrijf bepaalt het tijdstip en 
de locatie.   Hoe gaat de scha-
de hersteld worden? Wordt het 
een tijdrovende ruitvervanging 
plus een eigen risico van 70 eu-
ro of een gratis reparatie? Vaak 
komt het neer op een ruitvervan-
ging. Zoals ook bij mw. Vermeu-
len uit Hoofddorp. Zij kreeg te 
horen: “O, deze kunnen we niet 
meer repareren; dat wordt een 
nieuwe voorruit.”.   Maar als u er 
op tijd bij bent, is reparatie bij-
na altijd mogelijk. Zeker 85% van 

de sterretjes en kleine barsten 
kunnen door middel van de har-
sinjectie-methode gerepareerd 
worden. Reparatie is veelal gratis 
en kan overal door een gespeci-
aliseerd en erkend ruitreparatie-
bedrijf uitgevoerd worden. Auto-
mark is één van deze gespeciali-
seerde en erkende ruitreparatie-
bedrijven. Automark heeft op het 
gebied van autoruitreparaties 
een jarenlange ervaring en geeft 
u vooraf een deskundig en vrij-
blijvend advies. De Mobiele Ser-
vice van Automark is altijd uitste-
kend bereikbaar, op een mooie 
ruime locatie in bij u de buurt. 
Een afspraak maken is niet no-
dig, u kunt dus op een voor u 
geschikt moment langskomen. 
U herkent Automark aan de gele 
tent en gele bus. Bij regen kunt 
u gewoon in de auto blijven zit-
ten. Klaar terwijl u wacht/win-
kelt!  Repareren  Mw. Vermeulen 
komt bij Automark voor een se-
cond opinion. Robert, een mede-
werker van Automark, geeft aan 
dat de sterbreuk prima middels 
harsinjectie te repareren is. Mw. 

Vermeulen kiest daarop voor re-
paratie bij Automark. Haar reac-
tie na de reparatie: “Ik kon er ge-
woon op wachten, nog geen 30 
minuten later was hij klaar en de 
ruit is zo goed als nieuw. Keu-
rig netjes met garantiebewijs en 
al!”.  Automark werkt voor ieder-
een met voorruitschade. Een re-
paratie wordt vanaf een WA-
Plus verzekering kosteloos uit-
gevoerd en als Automark uw ruit 
repareert, heeft u geen eigen ri-
sico en geen no-claim verlies. De 
rekening wordt door Automark 
rechtstreeks naar de verzeke-
raar gestuurd. U heeft er verder 
geen omkijken naar. Bent u WA 
verzekerd? Dan zal Automark bij 
u de reparatiekosten in rekening 
brengen. Korting Bij contan-
te betaling hanteert Automark 
een flinke administratiekorting. 
Dit geldt zowel bij verzekerde als 
onverzekerde ruitschade.   Ga-
rantie Na reparatie krijgt u van 
Automark een garantiebewijs 
voor een levenslange garantie. 
Mocht een door Automark gere-
pareerde ruit alsnog vanuit een 
reparatiepunt doorscheuren, dan 
draagt Automark zorg voor de 
vervanging van de ruit.   Kente-
ken graveren Voor een optimale 
diefstalpreventie kunt u uw auto 
op professionele wijze (onuitwis-
baar) laten graveren. Dhr. Bur-
gers zegt over het graveren van 
zijn autoruiten: “Als ze mijn au-
to echt willen stelen dan nemen 
ze hem toch wel mee, maar dit 
is in ieder geval een extra drem-
pel.”. Bij het graveren worden al-
le ruiten voorzien van het ken-
teken met NL en de auto wordt 
voorzien van twee waarschu-
wingsstickers. Over de gravures 
wordt een reflectielaag aange-
bracht. De reflectielaag zorgt er 
voor dat de gravures bij regen en 
‘s avonds goed zichtbaar blijven. 
Het graveren kost slechts 20 eu-
ro per auto.
Deze week komt Automark naar 
IJmuiden. Maandag 29 septem-
ber van 09.00 tot 17.30 uur op 
de parkeerplaats van het Velser-
duinplein achter de Hema. 

Rabobank Velsen en Omstreken
Frans Baud kandidaat-
commissaris Rabobank
Velsen - Frans Baud is voor-
gedragen als lid van de Raad 
van Commissarissen van Ra-
bobank Velsen en Omstre-
ken. Na besluitvorming in de 
ledenraad neemt hij de plaats 
in van Antonio Hammerstein 
en Ron Davio, die na een ja-
renlange staat van dienst af-
zwaaien. Baud is directeur 
van maritieme dienstverlener 
en reisbureau KVSA uit IJmui-
den.

Frans Baud, 53 jaar, echtge-
noot van Renske en vader van 
drie studerende kinderen, kom 
je vanwege zijn vele maatschap-
pelijke activiteiten overal in het 
werkgebied van de Rabobank 
tegen. Sinds hij het roer bij KVSA 
overnam van Walter Groenendal, 
op 1 januari 2002, zet hij zich be-
langeloos in voor verschillen-
de lokale en regionale organisa-
ties, die, hoe kan het ook anders, 
vrijwel allemaal een link hebben 
met het water. Zo is Baud voor-
zitter van de Haven en Onderne-
mers Vereniging IJmond en de 
Stichting Havenfestival IJmui-
den en beheert hij de penningen 
van Amsterdam Cruise Port. Hij 
en zijn vrouw zijn twee jaar ge-
leden naar IJmuiden verhuisd. 
‘Een beter bewijs dat ik het hier 
naar mijn zin heb, is er niet’, lacht 
Baud, die de Velsenaren prijst 
vanwege hun recht-voor-zijn-
raap-mentaliteit en goede werk-
moraal.
Ondanks zijn volle agenda hoef-
de Frans Baud niet lang na den-
ken toen hij werd benaderd met 
de vraag of hij zich kandidaat 
wilde stellen voor de Raad van 
Commissarissen van Rabobank 
Velsen en Omstreken. ‘Ik heb 
meteen ja gezegd’, zegt Baud. 
‘Dat komt vooral omdat onze be-
drijven dezelfde filosofie hebben. 
De Rabobank en KVSA zijn diep 
geworteld in de Velsense samen-
leving en we vinden het allebei 
belangrijk om iets terug te doen 
voor de lokale gemeenschap. 
Dat spreekt mij enorm aan. 
De Rabobank is een club waar-
voor ik me graag, met instem-
ming van de ledenraad, samen 
met de andere leden van de 
Raad van Commissarissen wil 
inzetten.’
Baud weet door zijn jarenlange 
ervaring als directeur (voor 2002 
gaf hij mede leiding aan de mul-
tinational SGS) dat er voor een 
commissaris volop valkuilen zijn. 
Het is de kunst om daar niet in 
te lopen, stelt Baud. ‘Je moet er 
als commissaris voor waken dat 
je niet op de stoel van de direc-
tie gaat zitten. Onze rol moet be-
perkt blijven tot de achtergrond. 
We kunnen de directieleden best 
een spiegel voorhouden en ui-
teraard nemen onze controle-
rende taken een prominente 
rol in, maar het beleid moet ge-
maakt worden door het directie-

team van de bank. Ik weet uit er-
varing dat er niets zo vervelend 
is als een bestuurder die een di-
recteur voor de voeten loopt.’
Waar de Raad van Commissa-
rissen de grote lijnen bewaakt, 
krijgt het directieteam van de in 
2007 opgerichte ledenraad ad-
viezen vanuit de praktijk. De-
ze komen voort uit de contacten 
die ledenraadsleden hebben met 
klanten van de bank. ‘De leden-
raad is zeer waardevol voor een 
actieve bank als Rabobank Vel-
sen en Omstreken’, zegt Baud. 
‘Zij zorgen ervoor dat, naast hun 
formele taken, de kwaliteit van 
de dienstverlening gewaarborgd 
blijft en dragen nieuwe ideeën 
aan. Dat is een hele goede zaak.’ 
Harry Scheeper, voorzitter van 
de Raad van Commissarissen, 
is blij met de kandidatuur van 
Baud. ‘De twee commissaris-
sen die vertrekken hebben sa-
men meer dan 20 jaar ervaring. 
Zij laten dus een groot gat ach-
ter. Het was van belang om een 
zwaargewicht te vinden die in 
staat zou zijn om dat gat op te 
vullen. Wij denken in Frans Baud 
de juiste persoon te hebben ge-
vonden.’
Vincent Raadschelders is aftre-
dend en herkiesbaar. De Raad 
van Commissarissen adviseert 
de ledenraad om Raadschelders 
vanwege zijn ervaring te herbe-
noemen. Gaat de ledenraad met 
beide voordrachten akkoord, dan 
bestaat de Raad van Commissa-
rissen van Rabobank Velsen en 
Omstreken uit Harry Scheeper, 
Simon Heeremans, Rob Verwe-
ij, Ed van den Berg, Cees Mein-
hardt, Frans Baud en Vincent 
Raadschelders. 
Tijdens de ledenraadsvergade-
ring van 14 oktober komen on-
der andere de jaarcijfers van 
2007 aan bod.
De agenda van deze vergadering 
ligt voor de leden ter inzage op 
alle kantoren van Rabobank Vel-
sen en Omstreken.

Frans Baud is de beoogde opvol-
ger van Antonio Hammerstein en 
Ron Davio in de Raad van Com-
missarissen van Rabobank Velsen 
en Omstreken

Kindermiddag
IJmuiden - Woensdag 1 okto-
ber is er van 14.00 tot 16.00 uur 
weer een speciale middag voor 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 10 jaar bij de Baptisten-
gemeente IJmuiden aan de Eem-
straat 28-30. 
De laatste kindermiddag ging 
over ‘spoor zoeken’. De middag 
gaat het over hoe je ‘Sporen kunt 
herkennen’. De toegang is gratis. 
Meer informatie: telefoon 0255-
531299.

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
april tot en met oktober op de 
laatste zondag van de maand 
een rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein. Tij-
dens de rit wordt een fotostop 
ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om 
water in te nemen. In de trein is 
ook voor u koffie en frisdranken 
verkrijgbaar. Tevens zijn er toi-
letten aanwezig. De ritprijs voor 
volwassenen bedraagt 5 eu-
ro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is 
aan het station vanaf 09.30 uur, 
zolang de voorraad strekt. De 
trein vertrek vanaf station Vel-
serbosch om 10.45 uur en is te-
rug om 12.15 uur. Bij grote be-
langstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrij-

ving naar station Velserbosch is 
als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, 
nadat u een spoorwegovergang 
met drie sporen overgaat bent 
u op de Wenckebachstraat. De-
ze rijdt u uit tot het hoofdkantoor 
Corus. Voor het afgesloten hek 
gaat u links af richting staalha-
ven, hier kunt u parkeren. Bor-
den wijzen u verder naar het sta-
tion. Eventueel kunt u vanuit Be-
verwijk een treintaxi nemen. 
De eerstvolgende rit wordt ge-
houden op zondag 28 septem-
ber. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. 
Zie ook www.csy.nl voor foto’s. 
Kaarten kunnen via excursie-
trein@corusgroup.com gereser-
veerd worden  

Verkeerscontrole
Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag tussen 08.00 en 09.00 
uur zijn bij een verkeerscontrole 
op de Wenkebachweg 830 pas-
santen gecontroleerd. Eén be-
stuurder kreeg een bekeuring 
omdat hij geen gordel droeg, een 
andere omdat hij niet het juiste 
weggedeelde volgde.
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Meer bedrijfsoppervlak biedt ruimte voor nieuwe producten

Zeilmakerij Turenhout nu 
gevestigd in Velsen-Noord
Velsen-Noord - De zeilmakerij van de firma Turenhout, voor-
heen te vinden op het bedrijventerrein De Houtwegen in 
Heemskerk, is sinds 1 september 2008 gevestigd in Velsen-
Noord. Het bedrijf heeft hiermee nu alle activiteiten samen-
gebracht in één pand net buiten de poort van staalbedrijf Co-
rus. Op deze centrale, goed bereikbare locatie is bovendien 
veel meer ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Deze producten worden veelal geheel op maat ge-
maakt en vervaardigd uit hoogwaardige materialen die een 
lange levensduur garanderen.

Van oorsprong is de Zeilmakerij 
van de firma Turenhout ontstaan 
vanuit het staalbedrijf Corus. Nog 
steeds is Corus een belangrijke 
afnemer van de producten die 
door de zeilmakerij op maat wor-
den aangeleverd. Te denken valt 
aan beschermhoezen voor ma-
chines, tenten voor het uitvoeren 
van werkzaamheden bij slecht 
weer, maar bijvoorbeeld ook be-
schermende hesjes voor werk-
nemers. In de loop der jaren wis-
ten, naast bedrijven, ook steeds 
meer particulieren de zeilmake-
rij van de firma Turenhout te vin-
den. Het is een van de weinige 
bedrijven in de omtrek die zich 
bezig houdt met het op maat le-
veren en/of repareren van zei-
len voor toepassingen in de re-

creatieve sector. U kunt er bij-
voobeeld terecht voor het laten 
repareren van een scheur in uw 
(voor)tent of voor het aanschaf-
fen van een zeil voor uw strand-
huisje. Ook voor het afdekken 
van boten, aanhangwagens en 
soortgelijke objecten wordt vaak 
gebruik gemaakt van zeilen. Al 
deze producten worden desge-
wenst voor u op maat gemaakt.

Met de verhuizing van de zeil-
makerij naar Velsen-Noord heeft 
de firma Turenhout nu alle be-
drijfsactiviteiten onder één dak. 
Het bedrijf houdt zich vooral be-
zig met activiteiten op het gebied 
van elektrotechniek en metaal-
constructie. Voorheen was het 
bedrijf gevestigd in een pand op 

het terrein van staalbedrijf Co-
rus, maar daar was niet voldoen-
de ruimte meer voor de zeilma-
kerij. Sinds vorig jaar is het be-
drijf eigenaar van een bedrijfs-
pand aan de Staalstraat 34-36, 
net buiten de poort van Corus. 
Daarmee is niet alleen veel meer 
ruimte ontstaan voor het uitvoe-
ren van de bedrijfsactiviteiten, 
ook is de bereikbaarheid van de 
firma Turenhout er sterk door 
verbeterd. Juist in deze tijd van 
het jaar is het verstandig om een 
gescheurd zeil ter reparatie aan 
te bieden. Wacht er niet mee tot 
aan het begin van het volgende 
vakantieseizoen, maar neem nu 
de tijd om uw zeilen vakkundig 
te laten herstellen. Of laat een 
nieuw zeil op maat nu vervaardi-
gen naar uw wensen. Uitstel tot 
het komende voorjaar leidt wel-
licht tot onnodig langere wacht-
tijden...!

Meer informatie is op de web-
site www.turenhout.eu te vin-
den. U vindt Zeilmakerij Tu-
renhout aan de Staalstraat 
34-36 te Velsen-Noord. Tele-
foon: 0251 310001.

Turenhout BV, Staalstraat 36, 1951 JP Velsen-Noord, tel: 0251-310001, 
www.turenhout.eu

Zondag bij Blanco
Milano: Special Days

Jack & Jones aanbieding
De actie van zondag betreft een 
speciale aanbieding van het 
merk Jack & Jones (zie voor af-
beelding de voorpagina van deze 
krant). Er zijn voor deze dag ar-
tikelen ingekocht die bijna voor 
inkoopprijs de deur uit gaan! Het 
gaat om een jeans: normale prijs 
g 89,95, nù h 59,95; een hooded 
sweat: normale prijs h 49,95, nù 
h 29,95 en een T-shirt: norma-
le prijs f 29,95, nù g 14,95. Het 
T-shirt en de hooded sweat zijn 
in diverse kleuren te verkrijgen 
in de maten small t/m XXL. De 
jeans is er vanaf maat 29 t/m 36 
in diverse lengtematen. De arti-
kelen zijn los te koop, zo kunnen 
de klanten naar eigen smaak 
combineren

10% jeans korting
Naast de speciaal geprijsde ar-
tikelen ontvangt elke betalende 
klant een jeans-waardecheque 
van 10%. Deze waardecheque 
kan gedurende de maand no-
vember worden besteed bij aan-
koop van een jeans. Eigenaar 
Mike de Graaf: ,,dit is een extra-
tje voor onze vaste klanten. De 
jeans is het meest verkochte ar-
tikel onder de mannen. Aange-
zien wij een breed assortiment 
aan nieuwe jeans in de winkel 
hebben, vinden wij het leuk om 
hierop een korting te geven’.’ 

Echte vette mannenprijzen!
Bij de Special Days horen leu-
ke prijzen. Zondag maakt elke 
betalende klant kans op diver-
se prijzen. Blanco Milano geeft 
weg: een 32 inch LCD TV van 

Samsung, een trendy laptop van 
Acer en een Candy horloge van 
Adidas. ,,Ook dit keer zijn het 
echte mannenprijzen’’, aldus ei-
genaar Jorien Bakker. ,,We pro-
beren elke keer weer leuke items 
te vinden om weg te geven. Ik 
denk dat deze gadgets wel in de 
smaak zullen vallen.’’   

10 collecties per jaar
Voor de mensen die het nog 
niet wisten: Blanco Milano ver-
koopt inmiddels tien collecties 
per jaar! Dat houdt in dat er bij-
na wekelijks nieuwe artikelen in 
de winkel liggen. Jorien: ,,niet al-
leen voor de klanten is dit leuk, 
maar ook voor ons om daar mee 
te werken. Bijna iedere week ziet 
de winkel er weer anders uit en 
daar raak jezelf ook enthousi-
ast van. Bij elke nieuwe collectie 
zorgen we ervoor dat de leukste 
artikelen en met name tegen de 
leukste prijzen bij ons in de win-
kel terecht komen’’. 

De nieuwe collecties zijn dan ook 
maandelijks te zien op de geheel 
vernieuwde site van Blanco Mi-
lano. Mocht je als klant op de 
hoogte gehouden willen worden, 
kun je jezelf aanmelden op de si-
te. Je ontvangt dan automatisch 
bericht bij nieuwe collecties en 
aanbiedingen. 

Blanco Milano, Breestraat 39a: 
geopend van dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.30, op de koop-
avond van 18.30 tot 21.00 en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00. Voor 
meer informatie ga naar www.
blanco-milano.nl. 

Regio - Dè modezaak voor jongens en mannen, Blanco Mila-
no, start zondag aanstaande met de Special Days. Onder be-
geleiding van dj Thoom start de Special Days:  een gezelli-
ge dag vol met te gekke aanbiedingen, cadeaus en te win-
nen prijzen.

Gall & Gall tapt
‘zilveren’ Jopen Bokbier
IJmuiden - Gall & Gall van Set-
ten presenteert het met zilver 
bekroond Jopen Bokbier van de 
tap op de jaarmarkt.
Ga het bier proeven, want de 
eerste keer meedoen aan de 
meest prestigieuze internatio-
nale bierwedstrijd en meteen zil-
ver behalen lukt niet altijd. Jo-
pen Bokbier, het ambachtelijk 
gebrouwen bier uit Haarlem, viel 
dit jaar in de smaak bij de vak-
jury van de World Beer Champi-
onships. Directeur Michel Orde-
man van Jopenbier is blij met de 
onderscheiding. 

,,Volgens kenners zijn dit de 
Olympische Spelen op het ge-
bied van bier. Dat je dan direct in 
de prijzen valt is heel eervol.’’
Bieren uit de hele wereld in ver-
schillende categorieën dingen 

mee naar een onderscheiding bij 
de bierwedstrijd. Het juryrapport 
is lovend over het bier uit Haar-
lem. In het bokbier proeven de 
juryleden smaken als gerook-
te amandelen, perzik, cacao en 
bloemenhoning met sinasappel. 
,,Een vrolijk, verfrissend bier’’, is 
het oordeel.
Deze maand is het nieuwe bok-
bierseizoen gestart. Jopen mag 
het hele jaar het zilveren logo 
voeren van het Beverage Testing 
Institute uit Chicago, dat de bier-
wedstrijd organiseert. 

Vanaf zijn vaste stek, op de hoek 
Lange Nieuwstraat/Plein’45, laat 
Albert van Setten iedereen ge-
nieten van het Jopen Bokbier, 
een gewoon pilsje, een lekker 
glaasje wijn, een frisdrank of een 
bakje koffie.
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René Koens goocheltoeren
IJmuiden - Wedstrijdleider 
Ingmar Visser had het goed voor 
elkaar afgelopen vrijdag. Na-
dat hij ongeveer twintig scha-
kers aan het denken had gezet 
ging hij zelf achter de bar in het 
Jan Ligthart gebouw staan. In de 
top tien stonden een aantal aar-
dige partijen op het programma. 
Zo moest Andries Visser na een 
reeks goede resultaten het op-
nemen tegen Arent van Nieu-
kerken. 
Dat prestaties uit het verle-
den geen garantie voor de toe-

komst zijn bleek. Na wat mate-
riaal geofferd te hebben wist 
Arent een overblufte Andries in 
een matcombinatie te lokken en 
de punten naar zich toe te trek-
ken. Nieuwbakken top tien spe-
ler Louwe Post kreeg een koude 
douche, in zijn partij tegen Jan 
Jansen gaf hij Jan een paard ca-
deau en kon thuis gaan vertel-
len dat hij verloren had. Lijstaan-
voerder Sinclair mocht het opne-
men tegen Colleen Otten. Col-
leen zette de stelling van Sinclair 
onder druk en kon achterover 

gaan leunen om te kijken of Sin-
clair een oplossing wist voor zijn 
ontstane schaakprobleem.
Helaas voor Sinclair kon hij de 
oplossing niet vinden. Colleen 
kon de punten bijschrijven en de 
competitie weer een beetje inte-
ressanter maken. Net onder de 
top tien Patrick de Koning mocht 
het opnemen tegen zijn grote 
vriend Peter Duijn. Vriendschap 
achter het bord bestaat niet en 
Patrick pikte al snel een stuk van 
Peter in. 
Na lang tegenspartelen en een 
paar liter Amstel moest Peter het 
punt aan Patrick laten. De par-
tij tussen René Koens en Kees 
Giesberts was er een met veel 
wisselingen in het spelbeeld. Re-
né creëerde twee vrijpionnen en 
had op een gegeven moment 
zelfs twee dames op het bord 
staan. Enkele zetten later waren 
beide dames weg en had Kees 
de overhand om later zijn voor-
sprong weer in te leveren en Re-
né er met de punten vandoor te 
zien gaan. In de overige partij-
en was het wit dat de winst bin-
nensleepte. Nieuwkomer Paul 
Koper versloeg Johan van Velt-
huijsen, Sjef Rosier drukte Tom 
van der Vlugt van het bord, Pe-
ter Hamersma won van Dick Wij-
ker en Wim Geels bewees dat de 
Siebren Frolich variant van het 
Schots niet helemaal klopte. Zie 
ook www.schaakclubkijkuit.nl. Afscheid Westtribune Telstar

IJmuiden - Op vrijdag 3 oktober  
gaat Telstar officieel afscheid 
nemen van de oude Westtribu-
ne. Nadat vorige week de laatste 
vergunningen zijn verstrekt, kan 
de bouw van een nieuwe multi-
functionele hoofdtribune in gang 
worden gezet. Hiervoor zal eerst 
de bestaande Westtribune tegen 
de vlakte moeten. Maar dat mag 
niet zonder slag of stoot plaats-
vinden. De commerciële stuur-
groep heeft in overleg met de 
directie van Telstar besloten het 
afscheid van de Westtribune met 
enig ceremonieel plaats te laten 
vinden. Dit gaat op vrijdag 3 ok-
tober gebeuren.
Telstar heeft er voor gekozen 
oud-spelers en oud-trainers een 
rol te laten spelen in deze happe-
ning. Deze hebben ook herinne-
ringen aan de Westtribune en zij 
kunnen dat deze avond nog één 
keer naar boven halen. Meer dan 
300 oud-spelers en oud-trainers 
hebben inmiddels een uitnodi-

ging ontvangen.
De avond zal voor de voormali-
ge Witte Leeuwen starten met 
een ouderwets saté buffet in het 
al even oude en roemruchte pa-
viljoen Schoonenberg. De plek 
waar Ome Leen Otte jarenlang 
de lekkerste saté van Nederland 
serveerde.
In aanloop naar de wedstrijd Tel-
star–Eindhoven, diezelfde avond 
op Sportpark Schoonenberg, 
zullen anekdotes verzameld wor-
den die zoveel als mogelijk op 
de avond gedeeld gaan worden 
met het publiek. Na de wedstrijd 
gaan de oud-spelers op passen-
de wijze het afscheid vorm en in-
houd geven. De avond wordt met 
vuurwerk afgesloten.
Indien er voormalige Witte Leeu-
wen zijn die geen uitnodiging 
hebben ontvangen, kunnen zij 
zich in verbinding stellen met 
het secretariaat van de club, bij 
voorkeur per email (info@sctel-
star.nl.

De Gieteling introduceert 
de Lady’s Day
Velsen-Noord - Zondag 7 sep-
tember vond bij Tennisclub de 
Gieteling voor het eerst de La-
dy’s Day plaats.
Een tennistoernooi voor -het 
woord zegt het al- alleen dames, 
georganiseerd door een aan-
tal heren van de vereniging. He-
laas werkte het weer wat tegen, 
waardoor de eerste ronde gean-
nuleerd moest worden. 
Uiteindelijk zijn er van twee uur 

tot half vier partijen gespeeld 
en werden de dames aanslui-
tend getrakteerd op een heerlijk 
‘fruitbuffet’.
Dit alles werd geschonken door 
Ismet Arslan van Supermarket 
Instanbul uit Velsen-Noord.
Nieuwe leden zijn welkom aan 
de Rooswijkerlaan 2a in Velsen-
Noord of surf naar de site voor 
meer info: www.tennisclubde-
gieteling.nl

Schaakvierkamp 
dit jaar in Beverwijk
Regio - Zaterdagmiddag 4 okto-
ber zijn de echte schaakliefheb-
bers uit de IJmond te vinden in 
het Stadskantoor te Beverwijk. 
Jong en oud, bekend en onbe-
kend, liefhebber of clubschaker 
allen strijden mee in de gemeen-
tenschaakvierkamp. Ooit begon 
de match als een schaakmatch 
tussen Beverwijk en Velsen maar 
al snel zagen  de verenigingen 
uit Heemskerk en Uitgeest kans 
om er gezamenlijk een IJmond 
schaakvierkamp van te maken. 
Dit jaar treffen Velsen, Heems-
kerk, Beverwijk en Uitgeest el-
kaar in het bestuurlijk hart van 
Beverwijk, namelijk de raadszaal 
van  het stadskantoor te Bever-

wijk.
De schaakmiddag bestaat uit 
een match waarbij schaakspe-
lers voor hun gemeente zoveel 
mogelijk punten verzamelen in 
een onderlinge vierkamp.  De 
teams bestaan zowel uit volwas-
senen als jeugdspelers en scha-
ken ieder hun eigen competitie.
De volwassenen worden in 
groepjes van vier personen van 
ongeveer gelijke sterkte inge-
deeld, huisschakers bij huis-
schakers,  clubschakers bij club-
schakers en liefhebbers bij lief-
hebbers uit de vier gemeenten. 
Per groep wordt een competitie 
gespeeld van drie partijen, tel-
kens tegen een tegenstander uit 

Altijd gezellig de schaakvierkamp van de gemeenten in de IJmond

de andere gemeenten. 
De jeugd schaakt meestal snel-
ler dan de volwassenen en kan 
dus een zwaarder programma 
aan. Zij worden in groepen van 8 
à 10 kinderen ingedeeld met kin-
deren uit de eigen en alle ande-
re gemeenten. Aan het eind van 
de middag worden vervolgens 
de gescoorde punten van de vol-
wassenen en de jeugd bij elkaar 
opgeteld en automatisch rolt de 
sterkste gemeente uit de IJmond 
eruit met de meeste matchpun-
ten.
Schakers die zich nog aan wil-
len melden kunnen dit doen bij  
Peter Klok: 5klokken@wanadoo.
nl of  bij André Kunst  andre.
kunst@schaakclubkijkuit.nl on-
der vermelding van clubschaker 
of thuisschaker en voor welke 
gemeente men wenst te scha-
ken. Deelname is gratis.
De schaakvierkamp begint om 
12.30 uur met de definitieve in-
schrijving en indeling. Om 13.00 
uur wordt de openingszet ge-
daan en daarna is rond 17.00 uur 
de prijsuitreiking gepland. Na-
tuurlijk is er voor iedere deel-
nemer een versnapering en een 
klein aandenken voor de jeugd. 
Bij de jeugd zijn zelfs nog enkele 
bekers beschikbaar gesteld.  
Organiserende schaakverenigin-
gen zijn Schaakvereniging ‘Ex-
celsior’ uit Heemskerk, zie www.
hsvexcelsior.nl; Schaakclub Kijk 
Uit uit IJmuiden, www.schaak-
clubkijkuit.nl; Schaakvereniging 
‘de Wijker Toren’ uit Beverwijk, 
www.wijkertoren.nl en Schaak-
genootschap ‘Lasker’ uit Uit-
geest, www.usglasker.nl. Voor 
meer informatie:   www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Full Speed Darts nieuws
IJmuiden - Full Speed Darts 
is  alweer drie weken bezig met 
de clubcompetitie. Er zijn al veel 
spannende wedstrijden ge-
speeld. Bas Jonker leidt de ere-
divisie met 12 punten uit 3 wed-
strijden, gevolgd door Tristan 
Kluft met 8 punten uit 3 wedstrij-
den en op 3  Ernst Ausma met 6 
punten uit 3 wedstrijden. 
In de eerste divisie staat John 
Roskam eerste met 8 punten uit 
3 wedstrijden. Mascha ter Wol-
beek heeft ook 8 punten maar 
heeft dit in 4 wedstrijden be-
reikt. Op de derde plek staat 

Chris Roossien met 4 punten uit 
2 wedstrijden.
In de tweede divisie staat Klaas 
de Vries eerste met 8 punten uit 
3 wedstrijden. Nieuwkomer Ben-
jamin Zaagsma is tweede met 
6 punten uit 3 wedstrijden, ge-
volgd door Ard de Jong met 5 
punten uit 3 wedstrijden.
Kom gerust eens op de dins-
dagavond kijken in Clubhuis de 
Voltreffer in Velsen-Zuid, van-
af 19.30 uur. Voor meer informa-
tie kunt u terecht bij: Mark van 
Loon 0255-534876; e-mailadres 
fullspeeddarts@quicknet.nl.
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Jaarmarkt rondom
de Engelmunduskerk 
Velsen-Zuid - De traditione-
le Velser Jaarmarkt rondom de 
Engelmunduskerk vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 27 september. 
Het is de 41ste keer dat de En-
gelmunduskerk deze jaarmarkt 
organiseert. De opbrengst van 
de markt blijft een noodzakelij-
ke bijdrage om in de kosten van 
onderhoud, van de enkele jaren 
geleden prachtig gerestaureerde 
kerk, te voorzien. 
De jaarmarkt zal op zaterdag 
27 september om 10.00 uur of-
ficieel geopend worden. Rond-
om de kerk zullen ongeveer 70 

kramen staan waar van alles te 
koop is. Speciale aandacht voor 
de kramen die te herkennen zijn 
aan het bordje ‘Kerkkraam’. De 
opbrengst van deze kraampjes 
met curiosa, grammofoonpla-
ten, CD’s, boeken, crea-kunst, 
antiek, worst, haring, bloemen, 
gebak en de poffertjeskraam en 
het buffet zal geheel ten goe-
de komen aan het onderhouds-
fonds van de kerk.  
Het Rad van Avontuur is weer op 
het podium vóór de kerk te vin-
den en hier zijn zoals altijd mooie 
prijzen te winnen. Men kan ook 

rondvluchten per helikopter ma-
ken. Vanaf  10.00 uur zal om de 
zes minuten  vanaf het grasveld 
achter de parkeerplaats in Oud-
Velsen de helikopter het lucht-
ruim kiezen. Per vlucht kunnen 
twee passagiers mee. Kaarten 
kosten 26,00 euro per persoon 
en zijn in de voorverkoop via 
KVSA Reisbureau, Lange Nieuw-
straat 413 in IJmuiden te verkrij-
gen. Op de dag van de jaarmarkt 
zelf zijn ter plekke, mits nog be-
schikbaar, kaarten te koop. De 
kaarten kosten dan 28,50 euro 
per persoon. 
De kerk is de hele dag voor be-
langstellenden geopend. Er is 
dan ook nog een interessante 
expositie van de illustrator Xan-
tha-Iris Vorst te bezichtigen. Om 
11.00, 12.00 en 13.00 uur wor-
den er (mini) orgelconcerten uit-
gevoerd door de organisten Piet 
Groot, Syb Brink en Jo Bel. ‘s 
Middags van 14.30 tot 15.00 uur 
is er een concert van het Christe-
lijk Mannenkoor IJmuiden. Er is 
op het terrein van de jaarmarkt 
ook dit jaar GEEN vrijmarkt voor 
kinderen.
Een bezoek aan de jaarmarkt 
in Oud-Velsen is dus de moeite 
waard. Bezoekers worden ver-
zocht zoveel mogelijk met open-
baar vervoer of fiets te komen in 
verband met de beperkte par-
keergelegenheid in Oud-Velsen 
en omgeving. De jaarmarkt sluit 
om circa 16.30 uur.

Star Travel Santpoort 
sponsort Armeense kinderen
Santpoort-Noord - Zater-
dag september ging de spon-
sor-wandeltocht van Dam tot 
Dam van start. Velen streven een 
goed doel na met zo’n wandel-
tocht van vele kilometers. 
Zo ook Anita Böhm, Star Tra-
vel Mobiele Reisadviseur. Sa-
men met een groep van ruim 
tien wandelaars liep ze mee. Het 
goede doel van deze groep is: 
vakantie in Nederland voor kin-
deren uit Armenië. 
Pax Kinderhulp Alkmaar nodigt 

ieder jaar 20 kinderen uit Arme-
nië uit om vier weken in Alkmaar 
in een gastgezin te wonen.  Die 
actie draagt de naam ‘Geef ze 
warmte’. Ten eerste omdat ze in 
de koudste maand van het jaar 
komen, als de scholen in Arme-
nië dicht zijn om energie te spa-
ren. 
Naast de warmte van een goed 
geïsoleerd huis met verwarming 
vinden ze hier ook de warmte 
van een gezinsleven, waar het 
thuis door omstandigheden vaak 

Dankzij deze wandelaars kunnen Armeense kinderen op vakantie naar 
Nederland

aan ontbreekt. 
Om de reis voor deze kinderen 
te realiseren heeft Pax Kinder-
hulp Alkmaar veel geld nodig. 
Dit geld is nodig voor de vlieg-
reis, de verzekeringen, maar ook 
voor het programma dat de kin-
deren volgen in de tijd dat zij in 
Nederland zijn. 
Dat geld probeert Pax Kinder-
hulp op allerlei manieren bij el-
kaar te schrapen. Dit jaar voor 
het eerst door het wandelen van 
de Dam tot Dam. 

De wandeltocht was een groot 
succes. Niet alleen heeft de 
groep de eindstreep gehaald, 
ook brachten de sponsors een 
mooi bedrag bij elkaar. Bij de fi-
nish in Zaandam werd het spon-
sorbedrag van meer dan 1.500 
euro symbolisch overhandigd 
aan de voorzitter van de werk-
groep Pax Kinderhulp Alkmaar, 
Diny Hoeksma. Een mooie stap 
voorwaarts voor een geslaagde 
actie 2009.  
Om de twintig Armeense kin-
deren een warm onderkomen 
te geven tijdens hun vakantie 
van half januari tot half februa-
ri 2009 in Nederland worden er 
nog gastouders gezocht.  
Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op de websi-
te www.paxkinderhulpalkmaar.
nl of bellen met Diny Hoeksma, 
via 0226- 316210 of Monique de 
Haan, 072-5645944.
Mocht u een donatie willen doen 
dan kunt u dat overmaken op 
Rabobank rekeningnummer 
39.64.72.753 ten name van Pax 
Kinderhulp onder vermelding 
‘van Dam tot Dam Sponsorloop’.  

Koffieconcert met Voices 
en de Klavierschippers
IJmuiden - Op zondag 28 sep-
tember om 12.00 uur kunt u 
weer gratis genieten van twee bij 
de Velser Gemeenschap aange-
sloten verenigingen: Zanggroep 
Voices en het Showaccordeon-
orkest De Klavierschippers. Er 
wordt u een zeer gevarieerd pro-
gramma aangeboden tijdens het 
koffieconcert in de Fidelishof in 
IJmuiden.
Showaccordeonorkest De Kla-
vierschippers is al ruim 25 jaar 
een begrip in de regio IJmond en 
ver daar buiten. Met hun popu-
laire muziek weten ze de nodige 
beentjes van de vloer te krijgen. 
Het repertoire loopt van Frans 
Bauer tot Blöf en van meedei-
ner tot tango. Kortom voor ieder 
wat wils.
Op 24 en 25 oktober presen-
teren De Klavierschippers hun 
jaarlijkse donateurconcerten in 
de Technische School Velsen. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang en het beloven dan 
ook weer mooie concerten te 
worden.
Er zijn nog toegangskaarten be-
schikbaar. Dus wilt u meer van 
De Klavierschippers horen? Be-
stelt u dan kaarten via mevrouw 
A. Dekker, telefoon 0255-513873 

Ook kunnen De Klavierschippers 
altijd nieuwe leden gebruiken. 
Bent u geïnteresseerd? Kom dan 
gerust eens kijken. De repetities 
zijn op maandagavond van 19.00 
tot 22.30 uur in De Driehoek op 
de Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. www.klavierschippers.nl 
Zanggroep Voices zal tijdens het 
Koffieconcert weer een aantal 
swingende popsongs ten gehore 
brengen, afgewisseld met sfeer-
volle, rustige nummers. Volgend 
jaar bestaat Zanggroep Voices 
25 jaar! In oktober 2009 wordt er 
een jubileumconcert gegeven in 
de Stadsschouwburg van Velsen. 
Dit concert zal geheel uit nieuwe 
nummers bestaan. Voices zoekt 
met name nieuwe tenoren, maar 
ook in de andere stemgroepen is 
wat ruimte. Een jaar voor het ju-
bileumconcert is een mooi mo-
ment om in te stromen en alle 
nieuwe nummers in te studeren! 
De repetities zijn op  vrijdag-
avond van 20.00 tot 22.15 uur in 
het Fidelishof in IJmuiden. Het 
is natuurlijk mogelijk vrijblijvend 
een repetitie bij te wonen. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met Erica Kroon, telefoon 023-
5378864. Zie ook www.zang-
groepvoices.nl.

Op basisscholen Velsen
Verkeersmarkt wegens 
succes geprolongeerd
Velsen - Vorig jaar is voor het 
eerst de verkeersmarkt georga-
niseerd op diverse scholen voor 
voortgezet onderwijs in Velsen 
voor 14 tot 16-jarigen.
Het enthousiasme over deze 
markt was bijzonder groot en 
voor de gemeente Velsen aan-
leiding deze markt opnieuw op 
de kalender te zetten voor het 
schooljaar 2008-2009.
De Provincie Noord-Holland be-
loonde de subsidie-aanvraag 
van de gemeente voor de volle 
100 procent, zodat de markt in 
principe op alle instellingen voor 
het voortgezet onderwijs gehou-
den kan worden.
Op 10 en 11 september was het 
Ichthus College als eerste aan de 
beurt. Van woensdag 24 tot met 
vrijdag 26 september wordt de 
markt gehouden voor leerlingen 
van het Vellesancollege. Later in 
het schooljaar zullen nog mark-
ten volgen bij andere scholen.
Deze verkeersmarkt is een inter-
actieve markt, die bestaat uit di-
verse onderdelen waarbij scho-
lieren op actieve wijze bewus-
ter worden gemaakt van aller-
lei facetten met betrekking tot 
verkeersgedrag en verkeersvei-
ligheid. De organisatie van de 
markt ligt in handen van Post 
Verkeerseducatie en EduCom 
Consultancy. 

Per school duurt de verkeers-
markt één of meer dagdelen, af-
hankelijk van het aantal deelne-
mende leerlingen. Op basis van 
de beschikbare tijd op de scho-
len en het beschikbare budget 
bestaat in Velsen de verkeers-
markt uit de volgende onderde-
len: Alles onder controle. Theo-
rie bromfiets. Praktijk bromfiets. 
Fietstechniek en de veilige fiets. 
Dode Hoek. Politie. Verkeers-
slachtoffer. Onder invloed onder-
weg. Er zal een vrachtwagen met 
chauffeur aanwezig zijn, waar-
bij de scholieren kennis kun-
nen maken met de ‘Dode Hoek’ 
van een vrachtwagen. Er zijn on-
derdelen waarbij een verkeers-
slachtoffer zijn verhaal doet, er 
kan een reactietest worden ge-
daan en een bromfietsvaardig-
heidstest. 
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Veel afwisseling
in Cultuurweekend
IJmuiden – Na vier keer een 
Cultuurnacht te hebben georga-
niseerd, was er dit keer een Cul-
tuurweekend. Twee dagen lang 
een boordevol programma op di-
verse, soms verrassende locaties 
door de hele gemeente. Er was 
veel muziek te beluisteren. In de 
Stadsschouwburg klonk Spaan-
se muziek, in het Raadhuis voor 
de Kunst speelde Acoustic ter-
wijl kinderen (en hun ouders) in 
de Engelmunduskerk van mu-
zikale sprookjes konden genie-
ten. In de popbunker konden be-
zoekers diverse bands beluiste-
ren en in het Pieter Vermeulen 
Museum zorgden kinderen voor 
Afrikaans tromgeroffel.
Er waren diverse nieuwe locaties, 
zoals het kantoor van Woning-
bouwvereniging Velsen aan het 

Marktplein. Architectuur is ook 
cultuur, er was fotomateriaal en 
er waren tekeningen en maquet-
tes van nieuwbouwprojecten. Er 
was ook een plan in te zien, dat 
het nooit haalde. Van een wijk-
je aan de Dokweg met flats die 
een prachtig uitzicht over de ha-
ven en de zee boden en waar-
in de watertoren was veranderd 
in een woon- en zorgcentrum. 
Nog een nieuwe locatie was de 
Engelmunduskerk in Oud-IJmui-
den. Swingend klonken daar de 
klanken van het kerkorgel. Het 
Volksoperahuis bracht een ge-
deelte uit een volksopera over de 
wielerronde in het Belgische Sint 
Jezus aan het Kruis. De akoes-
tiek van de kerk zorgde er voor 
dat dit prachtig klonk. ,,Kinderen 
van vier jaar mogen naar voren 

komen’’, roept Wipneus van Wip-
neus en Pim in het Thaliatheater 
na afloop van de show. Dat lie-
ten de kinderen zich geen twee 
keer zeggen en zij renden naar 
het podium om een lolly in ont-
vangst te nemen.
In RC De Ruimte droegen dich-
ters voor uit eigen werk en hier 
werd ook ingehaakt op de Nati-
onale Burendag. Als de mensen 
hier niet voor de kunst binnen 
komen, dan komen zij wellicht 
wel om elkaar als buren te ont-
moeten, was de gedachte daar-
achter. 
‘Hoe word ik een vrek?’, was de 
vraag die centraal stond in de bi-
bliotheek. Toneelgroep TarTrek 
gaf via theatersport antwoord 
op de vragen van bezoekers, zo-
als hoe geef ik mijn zoon minder 
zakgeld en waar ontmoet ik een 
rijke man. In het Havenmuseum 
gaf Vat ’71 een voorproefje van 
het nieuwe programma en in de 
historische zaal speelden zij scè-
nes uit het boek ‘De woede van 
Abraham’ van Conny Braam. ,,Je 
bent bijna waar je wilt zijn. Kijk 

wat meer in de spiegel en geef 
jezelf vaker een schouderklopje’’, 
krijgt een vrouw te horen die zich 
de hand laat lezen. 
In het Thaliatheater was er de 
Locoloco Discoshow. Hele foute 
dj’s die hele foute plaatjes draai-
den, maar wel de hele zaal aan 
het swingen kregen. Dit was ei-
genlijk de ideale afterparty ge-
weest, die nu in het Witte The-
ater en in de Stadsschouwburg 
plaatsvond.
De organisatie had het overvolle 
programma van de cultuurnacht 
over het weekeinde verdeeld, 
zodat bezoekers meer tijd had-
den om de diverse programma-
onderdelen te bezoeken. Begrij-
pelijk, maar het haalde de vaart 
en de charme er uit. Op sommi-
ge locaties was het wel heel erg 
rustig. En het miste de verbon-
denheid van vrolijk heen en weer 
fietsende mensen, die elkaar 
steeds weer tegenkwamen on-
derweg, informatie uitwisselden 
en elkaar tips gaven over dingen 
die beslist niet gemist mochten 
worden. (Carla Zwart)     

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
april tot en met oktober op de 
laatste zondag van de maand 
een rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein. Tij-
dens de rit wordt een fotostop 
ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om 
water in te nemen. In de trein is 
ook voor u koffie en frisdranken 
verkrijgbaar. Tevens zijn er toi-
letten aanwezig. De ritprijs voor 

volwassenen bedraagt 5 eu-
ro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is 
aan het station vanaf 09.30 uur, 
zolang de voorraad strekt. De 
trein vertrek vanaf station Vel-
serbosch om 10.45 uur en is te-
rug om 12.15 uur. Bij grote be-
langstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrij-
ving naar station Velserbosch is 
als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, 

WonenPlus zoekt 
vrijwilligers
IJmuiden - De zomer is voor-
bij, de heerlijke najaarszon tovert 
prachtige herfstkleuren.
WonenPlus zoekt vrijwilligers 
met groene vingers, die op zelf-
gekozen uurtjes mensen bij tuin-
klussen willen helpen, die dat 
zelf niet meer kunnen doen. Zo-
als senioren, chronisch zieken 
of mensen met een lichamelijke 
beperking. 
Aanmelden als vrijwilliger voor 
tuinklussen bij WonenPlus kan 
via telefoonnummer 0255-51888. 
Of kom op dinsdag 7 oktober 
tussen 10.00 en 15.00 uur langs 
bij wijksteunpunt De Delta aan 
de Rijnstraat 2 in IJmuiden.

Workshop glas
IJmuiden - Op zaterdag 4 ok-
tober start het Kunstencentrum 
Velsen weer met een Workshop 
Glas onder leiding van de glas-
kunstenaar Dominiek Steinme-
ijer. Zij heeft zich onder ande-
re gespecialiseerd in glasmo-
numenten, waarvan er een aan-
tal op Begraafplaats Westerveld 
is te zien. Zo groots zal het in 
de workshop niet worden aan-
gepakt. Maar de kennismaking 
met glas zal er niet minder in-
teressant om zijn! Op 2 zaterda-
gen wordt er van 10.00 tot 16.00 
uur gewerkt met de fuse tech-
niek, glas in het platte vlak. Ver-
der wordt er geëxperimenteerd 
met kleurstoffen. Neem voor in-
formatie of aanmelding tijdens 
kantooruren contact op met de 
administratie van het Kunsten-
centrum, P.J. Troelstraweg 20 in 
IJmuiden. Zie ook www.kunsten-
centrumvelsen.nl.

Nieuw project: WerkZat
IJmuiden - WerkZat is een ini-
tiatief van de openbare bibli-
otheken die een stap verder 
helpt  naar een verandering in 
de werksituatie. Mensen kun-
nen daarvoor nu ook terecht bij 
Bibliotheek Velsen. Op alle in-
ternetpc’s van beide vestigingen 
is gratis informatie te vinden op 
het gebied van werk en ontwik-
keling. Tevens zijn er vacatures 
in te zien. Daarnaast kam men in 
de Centrale Bibliotheek in IJmui-
den een gratis intakegesprek 
voeren met een coach. 

Er lopen veel mensen rond die 
wel eens denken aan een ande-
re baan. 
Maar zij weten niet precies wat 
ze echt willen, wat hun passie is. 
Praten over een passende baan, 
het onder de loep nemen van de 
eigen kernkwaliteiten, uitzoeken 
waar uitdagingen en valkuilen 
liggen.
Dit kan tijdens een gratis intake-
gesprek, aan de informatieba-
lie van de Centrale Bibliotheek 
IJmuiden liggen inschrijfformu-
lieren klaar. 

nadat u een spoorwegovergang 
met drie sporen overgaat bent 
u op de Wenckebachstraat. De-
ze rijdt u uit tot het hoofdkantoor 
Corus. Voor het afgesloten hek 
gaat u links af richting staalha-
ven, hier kunt u parkeren. Bor-
den wijzen u verder naar het sta-
tion. Eventueel kunt u vanuit Be-
verwijk een treintaxi nemen. 
De eerstvolgende rit wordt ge-
houden op zondag 28 septem-
ber. Voor meer informatie kunt 
u bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. 
Zie ook www.csy.nl voor foto’s. 
Kaarten kunnen via excursie-
trein@corusgroup.com gereser-
veerd worden  

Speeltuin de Speelhoek 
sluit zijn hekken
IJmuiden - Op zondag 28 sep-
tember viert speeltuin de speel-
hoek de afsluiting van het sei-
zoen 2008. Deze dag komt de pi-
ratenbende de speeltuin onveilig 
maken. Er worden piratenspel-
letjes gespeeld, er is een dis-
co, een bingo, schatkaart lezen, 
schepen enteren, piratentaal le-
ren en er wordt naar een echte 

schat gezocht. Natuurlijk worden 
de kinderen piratenkleding ver-
wacht. De ‘piraten’ worden ook 
prachtig geschninkt. De mooiste 
piraat wint aan het einde van de 
dag een hele leuke prijs.De mu-
zikale omlijsting wordt pro deo 
verzorgd door Sjaak Verkade. De 
speeltuin is open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Woon-, zorg- en welzijnscafé
IJmuiden - Op maandag 6 ok-
tober vindt in De Moerberg 
een woon, zorg en welzijnsca-
fé plaats. 
Een woon-, zorg- en welzijnsca-
fé wil een laagdrempelige ont-
moetingsplaats voor bewoners, 
familie, medewerkers en andere 
belangstellenden zijn. Elke keer 
wordt er een thema behandeld 
dat met wonen, zorg en welzijn 
te maken heeft.

Onder leiding van Marijke Kots 
wordt deze avond gewerkt aan 
het thema ‘Afscheid nemen’ aan 
de hand van de vier seizoenen, 
lente, zomer , herfst en winter. 
Het wordt een gevarieerd en in-
teractief programma met beel-
den, muziek, toneelspel.
Er is gelegenheid om opmerkin-
gen te maken of vragen te stel-
len en met elkaar over dit the-
ma te praten. Bewoners, fami-

lie, belangstellenden uit de wijk 
en medewerkers zijn van harte 
uitgenodigd in het café. Voordat 
we beginnen met het thema is er 
koffie. In de pauze, tijdens een 
kopje koffie en na afloop kunt 
u uitgebreid met elkaar van ge-
dachten wisselen. 
Belangstellenden zijn welkom op 
maandag 6 oktober vanaf 19.15 
uur in het restaurant van: De 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 
in IJmuiden. Het café begint om 
19.30 uur en het thema duurt tot 
21.30 uur.

Alcoholcontrole
Driehuis - Politiemensen heb-
ben in de nacht van vrijdag op 
zaterdag op diverse plekken in 
de regio alcoholcontroles ge-
houden. 
Op de Waterloolaan in Driehuis 
bliezen 220 bestuurders, hier 
hadden zes bestuurders teveel 
gedronken. Alle betrokkenen 
kregen een proces-verbaal en 
een tijdelijk rijverbod.

Verkeerscontrole
Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag tussen 08.00 en 09.00 
uur zijn bij een verkeerscontrole 
op de Wenkebachweg 830 pas-
santen gecontroleerd. Eén be-
stuurder kreeg een bekeuring 
omdat hij geen gordel droeg, een 
andere omdat hij niet het juiste 
weggedeelde volgde.
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Soli start met twee
nieuwe opleidingsgroepen
Driehuis - De nadruk bij mu-
ziek maken ligt bij muziekver-
eniging Soli op het plezier dat je 
eraan beleeft. Als je er lol in hebt, 
leer je sneller en dit motiveert je 
om door te gaan. Soli staat al ja-
ren bekend om haar uitgebrei-
de en kwalitatieve opleidingstra-
ject. Het leren bespelen van een 
instrument in groepsverband is 
erg populair en kinderen willen 
hier steeds vroeger mee begin-
nen. Om aan deze vraag te vol-
doen start muziekvereniging So-
li binnenkort met twee nieuwe 
cursussen voor kinderen vanaf 9 
jaar: de slagwerkklas en de mu-
zikale kennismakingsklas. In de 
slagwerkklas ontwikkelen kinde-
ren hun muzikaal gehoor, maat- 
en ritmegevoel. Ze leren de ba-
sisbegrippen voor het tromme-
len. In de tamboergroep leert in-

structeur Jille Visser de kinde-
ren al snel verschillende ritmes 
te trommelen, ze leren ook van 
het samenspelen met groepsge-
nootjes en hebben vooral heel 
veel plezier samen. In de lessen 
komt aan de orde: samenspelen, 
een notenbeeld en een dirigent 
kunnen volgen, ritmes herken-
nen en kunnen uitvoeren. Spe-
lenderwijs wordt ritme- en maat-
gevoel ontwikkeld en wordt het 
kind vertrouwd gemaakt met 
een basis muziekkennis, die no-
dig is om door te stromen in an-
dere ensembles van muziekver-
eniging Soli zoals de slagwerk-
groep. Dat alles maakt deze cur-
sus bijzonder geschikt voor kin-
deren zonder muzikale ervaring. 
De slagwerkklas repeteert op 
maandagavond om 19.00 tot 
19.30 uur in het Soli-muziekcen-

trum. De muzikale kennisma-
kingsklas is speciaal ontwikkeld 
om de belangstelling en aanleg 
van de kinderen te ontwikkelen 
en de instrumentkeuze te verge-
makkelijken. Tijdens de lessen 
leren ze een aantal leuke liedjes 
op de blokfluit te spelen en no-
ten en ritme’s lezen. In de loop 
van het jaar zijn er demonstra-
tielessen van verschillende in-
strumenten zoals klarinet, trom-
pet, dwarsfluit, saxofoon, hoorn, 
slagwerk en trombone. Naast 
het spelen op de blokfluit zul-
len de kinderen ook al deze an-
dere instrumenten uitproberen. 
Op die manier leren ze spelen-
derwijs alle instrumenten ken-
nen en wordt hun gehoor, maat- 
en ritmegevoel verder ontwik-
keld. Voor kinderen die later een 
instrument willen gaan bespe-
len, is deze cursus in het bijzon-
der aan te bevelen, omdat hier-
mee een basis kan worden ge-
legd voor latere instrumentale 
lessen. 
Aan het begin van de cursus 
krijg je een blokfluit. Deze blok-
fluit is bij de cursusprijs van 50 
euro inbegrepen. Voor leerlingen 
die zich na de muzikale kennis-
makingsklas inschrijven bij Soli 
biedt de vereniging de mogelijk-
heid om een instrument in bruik-
leen te ontvangen. De muzikale 
kennismakingsklas repeteert op 
donderdagavond in het Soli-mu-
ziekcentrum in Santpoort Noord.  
Beide lessen zijn een prima laag-
drempelige kennismaking met 
musiceren en samenspelen. Op 
de cursussen kan nog inge-
schreven worden. 
Voor meer informatie: Moni-
que Wijnker (Hoofd Opleidin-
gen) m.m.wijnker@live.nl, 06 
47037780 of kijk op www.soli.nl.

Open Dag Kerbert 
Dierentehuis
IJmuiden – Het Kerbert Dieren-
tehuis houdt zondag 5 oktober 
Open Dag. Iedereen is van har-
te welkom om een kijkje achter 
de schermen te nemen en ken-
nis te maken met de asieldieren. 
Het Kerbert Dierentehuis orga-
niseert op deze dag leuke acti-
viteiten. De Dierenbescherming 
hoopt dat vele mensen de Open 
Dag zullen bezoeken. 
Het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg 8 in IJmuiden is 
zondag 5 oktober geopend van 
12.00 tot 16.00 uur. Op de Open 
Dag staan allerlei kraampjes en 
is er een springkussen aanwezig 
voor de kinderen. De speeltuin 

naast het Kerbert Dierentehuis is 
deze dag ook weer geopend.
Ook asieldieren verdienen het om 
in de week rond Dierendag extra 
verwend te worden. Het mooiste 
cadeau voor een dier in het asiel 
is natuurlijk een nieuw thuis. Ve-
le dieren wachten op een twee-
de kans. Het Kerbert Dierente-
huis stelt alles in het werk om 
deze dieren te herplaatsen en 
een goed thuis te geven. Op de 
dag zelf worden er geen dieren 
geplaatst. Dit om de impulsieve 
aanschaf te voorkomen. Wel is 
het mogelijk om een dier te be-
spreken en het dier dan later in 
de week op te halen.

Mevrouw Pols 100 jaar
IJmuiden – In 1908 werd ze ge-
boren als Grietje Miedema in Te 
Peins (Friesland).
Haar hele leven woonde zij in 
Friesland. In 1933 trouwde ze met 
Bote Pols. Hij was landarbeider 
en dit bracht met zich mee dat 
het echtpaar regelmatig moest 
verhuizen. Mevrouw Pols werkte 
in de huishouding bij de boeren 
waar haar man wekte. Het echt-
paar Pols heeft geen kinderen 
gekregen, dat hebben ze altijd 
erg jammer gevonden. In 1939 is 

het jongste kind van de zwager 
van mevrouw Pols aan hun zor-
gen toevertrouwd. In 1978 is de 
heer Pols overleden.
In 1959 kwam pleegzoon Klaas 
Pols naar deze omgeving, om bij 
Hoogovens te gaan werken. Zijn 
vrouw Jikke volgde hem later 
vanuit Friesland, zij wonen nu in 
Heemskerk. Het echtpaar kreeg 
twee kinderen en vijf kleinkin-
deren. Mevrouw Pols beschouwt 
hen echt als haar familie. Sinds 
2007 woont ze in IJmuiden, in 

Burgemeester Cammaert komt mevrouw Pols feliciteren

Velserduin. ,,We zijn blij dat ze nu 
dichterbij woont. Naar Friesland 
toe was toch iedere keer een he-
le onderneming. Nu kunnen we 
haar vaker bezoeken’’, vertelt 
schoondochter Jikke.
Maandagochtend werd de ver-
jaardag gevierd met de bewo-
ners en het personeel van Vel-
serduin. Ook burgemeester 
Cammaert, die de felicitaties na-
mens de gemeente kwam over-
brengen, bleef gezellig een taart-
je mee eten. ,,Dat ik nu toch zo-
maar taart zit te eten met de bur-
gemeester, dat maak je ook niet 
elke dag mee’’, roept een be-
woonster vrolijk. Mevrouw Pols 
geniet zichtbaar van de feestelij-
ke drukte om zich heen. Diezelf-
de middag werd de verjaardag in 
familieverband gevierd. 
Haar familie was eerst een beet-
je bang dat ze zich niet goed 
verstaanbaar kon maken, om-
dat mevrouw Pols haar hele le-
ven de Friese taal sprak. Maar 
dat blijkt mee te vallen. Alleen 
als ze moe is, valt ze terug in het 
Fries. De verzorging heeft daar-
om een hele lijst met vragen op-
gesteld in fonetisch Fries, zoals 
‘Wilt u naar bed?’ of ‘Wilt u nog 
iets drinken?’ 
Zo kunnen zij mevrouw Pols 
in haar eigen taal aanspreken. 
(Carla Zwart)

Primeurshop Bol in finale 
Beste Groenteman
Santpoort-Noord - Primeurshop 
Bol uit Santpoort-Noord heeft in 
de categorie gevestigde handel 
de finale bereikt in de verkiezing 
tot Beste Groenteman van Ne-
derland. Primeurshop Bol neemt 
het op 7 oktober 2008 op tegen 
EetIdee de Lange uit Zwartsluis 
en Luc van Bokhoven uit Dru-
nen.
De finalisten zullen het tegen el-
kaar opnemen tijdens de AGF 
Vakwedstrijden. Deze worden 
gehouden in het Expo center in 
Houten tijdens de vakbeurs AGF 
Detail. Al ruim 65 jaar is de fa-
milie Bol de groenteman in het 

Santpoort. Het bedrijf is begon-
nen in 1938 het bestond toen uit 
een ventwijk en groentehal, on-
der naam ‘de Beverwijkse Groen-
tenhal-aw Bol’.
Na 65 jaar is het familiebedrijf 
uitgegroeid tot een speciaalzaak 
van deze tijd met de service van 
vroeger. 
Persoonlijke service, winkeluit-
straling en kwaliteit zijn belang-
rijke graatmeters voor de jury van 
de verkiezing. Als Primeurshop 
Bol weet te winnen heeft Sant-
poort iets wat de inwoners al 
lang wisten: ‘De Beste Groente-
man van Nederland’.

(Foto: Roderick de Veen) 
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J. Jansen Memorial Wandel-
tocht bij De Kennemer Jagers. 
Vertrek vindt plaats bij speeltuin 
De Veilige Haven. Start 25 Km 
10.00 tot 11.00 uur, 5, 10 en 15 
km van 10.00 tot 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Het 
Grote Terra POPconcert (foto on-
der). Aanvang 14.00 uur.

‘De laatste boerin’ door pop-
pentheater De Zilveren Maan in 
de Aardappelkelder, Landgoed 
Elswout in Overveen. Aanvang 
14.30 uur. 
Nazomeravondwandeling . 
Vertrek 19.30 bij ingang Duin 
en Kruidberg, Santpoort-Noord 
(t.h.v. nr. 74). 
Kosten 2,50, kinderen/6+ 1,50. 
Aanmelden via www.npzk.nl of 
023-5411129.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘De Warme Winkel’ 
door Totaal Thomas. Aanvang 
20.30 uur.
Optreden DJ Peter en zanger 
Banus in café Het Centrum, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 
vanaf 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 28 september
 

Collecteweek van de Dieren-
bescherming.
Jaarmarkt op de Lange Nieuw-
straat van 11.00 tot 17.00 uur in 
IJmuiden.
Dialezing ‘Het duin verrast 
je’. Lezing start om 11.00 en om 
14.00 uur in de filmzaal van duin-
centrum de Zandwaaier, Zeeweg 
in Overveen en is gratis toegan-
kelijk. Aanmelden via www.npzk.
nl of 023-5411129.
Koffieconcert met Voices en de 
Klavierschippers. Aanvang 12.00 
uur Fidelishof IJmuiden.
‘De laatste boerin’ door pop-
pentheater De Zilveren Maan in 
de Aardappelkelder, Landgoed 
Elswout in Overveen. Aanvang 
14.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Zigeunermuziek 
van Basily. Aanvang 15.00 uur.
‘A Musical Moment’ in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord.
 Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Jamsessie in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bluestrain FM opent 
met Spaanse en Amerikaanse 
blues. Aanvang 17.00 uur in de 
foyer.
Salsa Bachata merenque reg-

gaeton. De Sluizen, Noordersluis-
weg 1. Van 17.00 tot 23.00 uur.

Maandag 29 september

Vleermuizen spotten. Excur-
sie start 19.45 uur op landgoed 
Elswout in Overveen. Kosten 
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aan-
melden via www.npzk.nl of 023-
5411129.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretbenefiet voor het Bij-
na Thuis Huis met onder ande-
re Lebbis en Dames Voor Na Vie-
ren. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 30 september
 

Winterkleding- en speelgoed-
beurs bij de Baptisten Gemeen-
te IJmuiden, Eemstraat IJmuiden. 
Van 19.30 tot 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘One Night of Queen’. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag 1 oktober 

Kindermiddag Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 28-
30 IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 
uur.
‘Jan Klaasen en de muis’ door 
poppentheater De Zilveren Maan 
in de Aardappelkelder, Land-
goed Elswout in Overveen. Aan-
vang 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Reinder van der Naalt met ‘Ima-
ge’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Happy-Go-Lucky. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 2 oktober

Klaverjassen voor  de gehandi-
captensport in het Clubgebouw 
De Voltreffer van Full Speed, 
Tolsduinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur. Kosten 3,-.
Film in de kerk, Ontmoetings-
centrum naast de Dorpskerk, 
Burgemeester Enschedelaan 65 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. ‘Spring, Summer, Fall, 
Winter.... and Spring’
Stadsschouwburg Velsen: Bi-
zet’s opera Carmen (foto onder). 
Aanvang 20.15 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dolf Jansen met Ou-
dejaarsvoorstelling 2008. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 25 september

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Katinka Polder-
man met ‘Polderman kachelt 
door’. Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Muzikale show ‘Onder Vrou-
wen’ door Wimie Wilhelm, Bodil 
de la Parra en Margôt Ros. Aan-
vang 20.15 uur.

Vrijdag 26 september

Winterkleding- en speel-
goedbeurs bij OBS de Hoek-
steen, de Weid 24 Velserbroek. 
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Sterrentocht. Excursie start 
om 19.45 uur vanaf voordeur 
van duincentrum de Zandwaai-
er, Zeeweg in Overveen. Kosten 
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aan-
melden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Maarten Roozendaal, Egon 
Kracht en Marcel de Groot (foto 
onder). Aanvang 20.15 uur.

Bernd Brackman in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Happy-Go-Lucky. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 27 september

Jaarmarkt in Oud-Velsen.
Oude spullenmarkt in het So-
lidariteitsgebouw, Eenhoorn-
straat IJmuiden. Van 09.00 tot 
12.30 uur, De Roestige Pot en 
Velsen voor de Derde Wereld 
van 09.30 tot 12.30 uur.

Wat is
er te 
doen

Trainen bij Fitness 
Centrum Donar
IJmuiden – Fitness Centrum 
Donar start dit nieuwe seizoen 
met allerlei nieuwe activiteiten 
en aanbiedingen. Er kan al on-
beperkt getraind worden vanaf 
31,50 euro en dit is alles inclu-
sief, ook de sauna voor dames 
en heren en gediplomeerde lei-
ding.  Donar is zeven dagen per 
week open en werkt niet met 
jaarcontracten of opzegtermij-
nen. Er geldt nu een familiekor-
ting op de abonnementen: het 
tweede gezinslid krijgt tien pro-
cent korting, het derde twintig, 
enzovoort. Bovendien hoeft er in 
de hele maand oktober geen in-
schrijfgeld betaald te worden. De 
10-rittenkaart is er deze maand 
voor 45 euro.
Op donderdag van 9.30 tot 10.30 
uur start er een nieuwe activiteit:  
burning-fitness, een training op 
intervalbasis, dit is een combina-
tie van krachttraining en cardio. 
Deze activiteit start met een war-
ming up in groepsverband, daar-
na volgt een pittige training die 
besloten wordt met tien minu-
ten buikspieroefeningen en coo-
ling-down. Als toetje is er dan de 
sauna.
Deze activiteit is echter ook pri-
ma geschikt voor heren.
Op vele verzoek zijn er nu op 
zondag extra uren voor spinning 
en kick-fit. Ook is er een nieuw 

concept voor steps, dat voor ie-
dereen nu goed te volgen is. Dit 
gaat op de vrijdag van start, van 
9.30 tot 10.30 uur. Alle lessen zijn 
slim getimed in verband met de 
school gaande kinderen. 
De sportdocenten Ria en Jan-
neke doen met een aantal spor-
ters binnenkort mee aan een 
marathon fietsen van in totaal 
tien uur, onder de naam ‘Spie-
ren voor spieren’. Er werd in het 
Fitness Centrum maar liefst 1500 
euro opgehaald voor het goe-
de doel van deze marathon: kin-
deren met een spierziekte. Ook 
gaan leden van het team van 
Donar binnenkort naar Ameri-
ka, om daar speciale trainingen 
te volgen. Zo worden de docen-
ten nog professioneler dan ze al 
waren en daar kunnen de deel-
nemers in het Fitness Centrum 
van mee profiteren. Er zijn steeds 
nieuwe plannen en er ontstaan 
constant nieuwe activiteiten. On-
der deskundige begeleiding en 
in een prima sfeer met persoon-
lijke aandacht voor elke deelne-
mer. Het team is er klaar voor en 
heeft zin in het nieuwe seizoen.  
Fitness Centrum Donar is te vin-
den in de Reaumurstraat 4 (ach-
ter de kleine Dekamarkt) en is 
telefonisch te bereiken via 0255 
517725 of via  www.donarfitness.
nl 

Afvallen bij Lijntje88
Regio - Afslanken is niet ge-
makkelijk, zeker voor wie er al-
leen voor staat. Bij Lijntje88 is 
het mogelijk om in groepsver-
band op een gezonde en een 
verantwoorde manier af te val-
len. Tien kilo in een maand kwijt-
raken is hier mogelijk.
Onder begeleiding van Rosi-
ta Tesselaar worden deelnemers 
wekelijks voorzien van nuttige 
tips, voedingsinformatie en lek-
kere recepten. Bovendien zijn er 
mensen bij elkaar die hetzelfde 
doel nastreven: een gezond ge-
wicht en een goed gevoel bij het 
eigen lichaam. 
Deelnemers bereiken dat bij 
Lijntje88 door het volgen van 
een evenwichtig voedingspa-
troon, waarbij gewoon met het 
gezin kan worden meegegeten. 
Bijeenkomsten van lijntje88 heb-

ben een vaste structuur. Bij bin-
nenkomst worden de leden ge-
wogen en is er persoonlijk con-
tact met de consulente. Het uit-
wisselen van ervaringen met an-
deren kan net dat extra beetje 
motivatie geven. 
Bij de start van het lidmaatschap 
krijgen de deelnemers een kook-
boek mee met lekker recep-
ten. Elke week is er een week-
menu en een motiverend praat-
je. In het 20-jarige bestaan van 
Lijntje88 zijn er veel diëten ge-
komen en gegaan en lijntje88 
is altijd blijven bestaan. Onder-
zoeken hebben bewezen dat af-
vallen in groepsverband tot de 
meest effectieve methode kan 
worden gerekend die er bestaat. 
Bel voor meer informatie met 06 
41459528 of kijk op www.lijn-
tje88.nl.
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Badminton Club 
IJmond op jaarmarkt
IJmuiden – Zondag 28 septem-
ber zal Badmintonclub IJmond 
zich presenteren tijdens de jaar-
markt annex koopzondag op de 

Lange Nieuwstraat in IJmuiden. 
Het nieuwe seizoen is voor de 
meeste binnensporten al begon-
nen en zondag is nog een mooie 

gelegenheid om het badminton-
nen bij deze vereniging te pro-
moten. 
Wie tijdens deze Jaarmarkt lid 
wordt van de BC IJmond krijgt 
gratis een mooi racket. In de 
week volgend op de Jaarmarkt 
worden er nog twee Open Avon-
den gehouden, namelijk op dins-
dag 30 september en donderdag 
2 oktober. Op deze avonden kun-
nen belangstellenden kennisma-
ken met het badmintonnen bij 
deze vereniging, waar zowel re-
creanten als competitiespelers 
actief zijn. Met name dames die 
(weer) competitie willen spelen, 
zijn welkom. Degenen die na de 
introductie enthousiast zijn en 
lid worden kunnen0 nog profi-
teren van de speciale actie waar 
bij aanmelding een gratis racket 
wordt uitgereikt.
De BC IJmond speelt op dins-
dag- en donderdagavond van 
20.00 uur tot 23.00 uur in sport-
hal IJmuiden-Oost. Bel voor meer 
informatie met 0251-205803, of 
kijk op de site, www.bc-ijmond.
nl. 

Stormvogels
doet goede zaken
IJmuiden - Afgelopen zondag, 
voor aanvang van de derby tegen 
VSV, heeft Stormvogels sponsor-
contracten gesloten met Zebra 
Uitzendburo en Weber Onroe-
rend goed.

Beide bedrijven hebben een 
overeenkomst gesloten voor 4 
jaar met een optie voor nog een 
jaar. Zebra Uitzendburo is de 
nieuwe shirtsponsor van Storm-
vogels zondag 1. Directeur Henk 

Brandjes is als oud voetballer 
van Stormvogels 1 extra trots op 
het feit dat jij zijn club op deze 
manier de helpende hand kan 
bieden. 

In het lastige jaar na de ontvlech-
ting met Telstar kan Stormvogels 
iedere ondersteuning hard ge-
bruiken. Niet alleen de terugkeer 
naar de eerste  klasse is een doel 
van de IJmuidense club, ook in-
vulling geven aan een gezonde 
regionale jeugdopleiding is een 
belangrijke ontwikkeling. Over 
vier jaar, als de club 100 jaar be-
staat wil men weer graag een 
herkenbaar regionaal eerste elf-
tal hebben staan.

In dat licht is het ook fantas-
tisch dat ook het tweede team 
de vorm van Stormvogels een ei-
gens shirtsponsor heeft gevon-
den inde vorm van Weber On-
roerend goed beheer. 
Ook Henk Weber, directeur van 
de gelijknamige Onroerend goed 
BV, heeft een 4-jarige overeen-
komst ondertekend.

Klaverjassen voor gehandicaptensport
Velsen-zuid - Voor de tien-
de keer organiseert de Stich-
ting Gehandicaptensport SGH 
in samenwerking met de vereni-
ging Full Speed uit IJmuiden een 
groot klaverjastoernooi waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
de gehandicaptensport in Ken-
nemerland. Met deze opbrengst 

kan de SGH de sport blijven sti-
muleren en ondersteunen. Op 
alle avonden zijn er mooie prij-
zen te winnen.

Het toernooi wordt gespeeld op 
2, 9, 16, 23 en 30 oktober in cl-
lubgebouw De Voltreffer van 
Full Speed aan de Tolsduiner-

laan in Velsen-Zuid. Aanvangs-
tijd 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.30 uur. Iedere deelnemer 
speelt voor zichzelf, dus geen 
koppelkaarten. De kosten be-
dragen 3 euro per persoon per 
avond. Aanmelden kan bij Jos.
Breij  023-5254105 of Peter Ver-
does 0255-523592.

Internetpluscafé
IJmuiden - Vanaf maandag 6 
oktober houdt de centrale bibli-
otheek Velsen aan het Dudok-
plein 16, iedere maandagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur een gra-
tis inloopochtend voor alle oude-
ren die geïnteresseerd zijn in in-
ternet.
Bezoekers moeten wel even bel-

len bij de dienstingang (ijze-
ren deur rechts van de hoofdin-
gang), want de hoofdingang is 
dan nog gesloten voor publiek. 
Deze activiteit is voor mensen 
die nog veel willen leren over de 
computer, internet en e-mail of 
anderen daarmee willen helpen. 
Diegenen die nog niets van com-

puters weten, kunnen eerst een 
introductiecursus Internet en 
Email volgen. Deze wordt gehou-
den op twee vrijdagochtenden. 
Inschrijving aan de servicebalie 
beneden. De kosten hiervan be-
dragen voor leden 5,00 euro en 
voor niet-leden 7,50 euro.
Bel voor meer informatie Thea 
Kroon, tel. 0255-525353
of mail naar info@bibliotheek-
velsen.nl.
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(ingezonden mededeling)
“Mijn naam is Luke Deylen. Oorspronkelijk kom ik uit Australië, uit de 
staat Victoria, daar woon ik in een klein dorpje genaamd Hurst-
bridge. Ik woon nu enkele tijd in IJmuiden. In Australië zit ik op de 
universiteit, maar ik heb de mogelijkheid gekregen om er een jaartje 
tussenuit te gaan en dit heb ik dan ook met beide handen aange-
grepen”

Waarom ben je in Nederland?
“Ik ben naar Nederland gekomen met verschillende redenen. De 
belangrijkste reden is dat ik 100% Nederlands bloed heb. Mijn opa‚“, 
oma‚“, ooms, tantes, neven en nichtjes wonen dus ook allemaal in 
Nederland. Ik wilde hen heel graag weer eens zien en ik vond het 
ook bijzonder om uit te vinden hoe het is om in mijn vaderland te 
leven. Ik heb Australië´ op twee√´ntwintig april verlaten en ik ga op 
tweeentwintig oktober weer terug. Op de heenweg naar Nederland 
ben ik eerst nog naar China, Italiëen Londen geweest”

Hoe bevalt Nederland je?
“Wat de meeste mensen juist niet leuk vinden aan Nederland, vind 
ik geweldig. Het land is mooi, overal lopen kanaaltjes, het huis 
van de buren staat aan jouw eigen huis vast, iedereen fietst, er 
zijn gebouwen van al tweehonderd jaar oud. Het verbaast mij nog 
steeds! Wat ik ook echt fantastisch vind, is de kwaliteit van het eten. 
Ik ben benieuwd hoe ik de kaas in Australië vind als ik straks terug 
kom, want hier is het echt stukken beter. Eigenlijk dacht ik ook dat 
ik nooit meer normaal pizza zou kunnen eten na in Italië gegeten te 
hebben, maar daar ben ik niet heel lang gebleven”

Wat heb je hier tot nu toe gedaan en gezien?
“Ik ben naar heel veel feestjes van familie en vrienden geweest. 
Zeker in de vakantie, toen had iedereen tijd genoeg om af te spre-
ken. Ik ben naar de film geweest, naar de Bobs en naar het casino 
in Zandvoort. Ook ben ik naar Lowlands geweest (ik was zelfs nog 
even op de Nederlandse televisie!), daar ben ik zelfs in de modder 
van een heuvel afgegleden. Tot nu toe heb ik Amsterdam nog maar 
twee keer bezocht, de eerste keer ging ik met mijn neefjes en nicht-
jes naar Nemo en de tweede keer met mijn neef en zijn vrienden 
naar de Gay parade! Op die dag heb ik 280 foto‚s genomen.
Verder heb ik drie weken gewerkt, maar daar ben ik weer mee 
gestopt omdat het echt weinig verdient. In Australië verdien ik in de 
supermarkt twaalf euro per uur. Dat blijkt hier heel veel te zijn. Op de 
universiteit doe ik de opleiding Bachelor in Multimedia, en multi-
media is dus ook mijn passie. Daar ben ik hier ook druk mee bezig 
geweest, vooral met programma‚“ zoals Photoshop en Flash”

Wat zijn de verschillen tussen Australië en Nederland?
“Er zijn heel veel verschillen. Het eten smaakt hier veel beter, maar 
de mogelijkheden binnen het voedsel zijn hier veel kleiner. In Au-
stralië heb je geen paprika chips, maar wel twintig andere soorten 
die jullie hier niet hebben. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen 
in landschap. Wanneer ik straks weer terugkom in Australië, ben 
ik niet meer zo blij met de heuvels. Na vijf maanden geen heuvel 
beklommen te hebben, ben ik dit niet meer zo gewend! In het begin 
moest ik in Nederland erg wennen aan de kleine huizen. In Australië 
heb je veel meer ruimte en een grote tuin. Door de droogte heb je 
daar alleen niet erg veel aan een tuin, en door deze droogte kun je 
ook niet lang douchen in Australië. Daar profiteer ik hier dan maar 
even van! 
Wat mij echt schokte, was de prijs van een treinkaartje in Nederland. 
De treinen in Australië zijn bijna hetzelfde, maar het is daar echt veel 
goedkoper. Studenten kunnen niet gratis reizen, maar een retourtje 
kost mij maar drie euro en volwassenen zes euro, inclusief bus en 
trams!”

Kom je nog een keer terug naar Nederland?
“Volgend jaar ben ik klaar met mijn studie en dan ga verder stude-
ren of ik ga werken. Wanneer ik ga werken zal het niet meteen de 
eerste jaren mogelijk zijn om weer naar Nederland te komen. Maar 
ooit kom ik terug en hopelijk spreek ik dan Nederlands!”
(Daniëlle Mooij)

Streektoppers in beeld
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Witte Theater
Met korting naar 
‘Happy-go-lucky’
IJmuiden - Poppy is een vrolij-
ke dertiger die samen met een 
vriendin in Londen woont, les 
geeft op een basisschool en al-
tijd optimistisch door het leven 
gaat. 
We volgen haar in haar dage-
lijks leven, ondertussen hard-
op nadenkend over alle manie-

ren waarop je gelukkig kan zijn. 
Als ze te maken krijgt met een 
leerling die thuis mishandeld lijkt 
te worden, zorgt dat allerminst 
voor donkere wolken boven haar 
hoofd - Poppy is en blijft een 
eeuwig lachebekje. Vrijdag 26 
september en woensdag 1 okto-
ber, 20.30 uur.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor de film ‘Happy-go-Lucky’ op 26 
september en 1 oktober 2008 om 20.30 uur. Deze bon is geldig 
voor twee personen.

Chipactie tijdens 
jaarmarkt Velsen-Zuid 
Velsen-Zuid - De Dierenambu-
lance Velsen is al enkele jaren 
actief met het chippen van huis-
dieren hiervoor zijn enkele vrij-
willigers op geleidt en zij zijn of-
ficieel gecertificeerd. 
De Dierenambulance Velsen 
doet hiervoor ook de volledige 
en officiële registratie zodat via 
het registratienummer het huis-
dier weer snel met zijn eigenaar 
kan worden herenigd.
Tijdens de jaarmarkt in Velsen 
Zuid doet de Dierenambulance 
Velsen een actie om het chippen 
extra onder de aandacht van de 
huisdier bezitter te brengen.
Wanneer huisdierbezitters de 
kraam van De Dierenambulance 
Velsen bezoeken kunnen zij te-
gen sterk gereduceerd tarief een 
afspraak maken om het huisdier 
te laten chippen. 
Speciaal en alleen tijdens de 
jaarmarkt in Velsen-Zuid kost 
het chippen van uw huisdier 

17,50 euro wordt u ook nog di-
rect donateur van de Dieren-
ambulance Velsen dan kost het 
chippen van uw huisdier 12,50 
euro. Het chippen zelf gebeurd 
na afspraak op de centrale post 
van de Dierenambulance Velsen 
aan de Kromhoutstraat 54-12 in 
IJmuiden daar is een schone en 
veilig ruimte om deze hande-
ling uit te voeren, dus op de jaar-
markt zelf zult u begrijpen wordt 
niet gechipt.
U kunt natuurlijk altijd een af-
spraak maken voor het chippen 
bij de Dierenambulance Velsen 
buiten de speciale aanbieding 
van de jaarmarkt is het norma-
le tarief 27,50 euro.

Nieuwe collega-vrijwilliger wor-
den als: dierenhulpverlener 
chauffeur, bijrijder of meldka-
mercentralist bel 0255-533239. 
Zie ookwww.dierenambulance-
velsen.nl.

Christelijke 
Kinderboekenmaand
IJmuiden - Van 20 september tot 
en met 31 oktober is het Christe-
lijke Kinder-boekenmaand.
Tijdens de actiemaand zetten 
honderden boekhandels, bibli-
otheken en scholen de christe-
lijke kinderboeken in de schijn-
werpers. Ook de Gospel Boek-
tiek aan de Kennemerlaan 224 in 
IJmuiden doet mee. Tijdens de-
ze maand zijn er rond het the-
ma Dichterbij drie nieuwe boe-
ken verkrijgbaar tegen een spe-
ciale actieprijs.
Voor de 3 tot 6-jarigen is er een 
fantasievol prentenboek over 
Adam die de dieren een naam 

geeft: Allemaal een naam, ge-
schreven door Lee Ann Vermeu-
len met illu-straties van Nynke 
Talsma. 
Voor kinderen van 6 tot 9 jaar 
verschijnt het boek Pizza met 
suiker, over Annefien die een 
bijzondere nieuwe buurjongen 
krijgt – uit Afghanistan De au-
teur is Lijda Hammenga. 
Voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar 
schreef Bert Wiersema het actie-
boek De zenuwslo-pende zwem-
vierdaagse. Een nieuw deel in 
de spannende serie over Iris en 
Koos en hun amateur-detective-
bureau.

Lopen of fietsen naar school
Driehuis – Vorige week don-
derdag had Veilig Verkeer Ne-
derland alle ouders opgeroepen 
om de auto te laten staan en hun 
kinderen lopend of met de fiets 
naar school te brengen. Dit om 
de aandacht te vestigen op de 
parkeeroverlast die ontstaat bij 
de scholen en de gevaarlijke si-
tuaties die dat voor de kinderen 
oplevert. 
Ook de Jan Campertschool deed 

mee aan deze actie. ,,Stel je voor 
dat je tussen twee vrachtau-
to’s in staat en dan moet over-
steken. Zo voelen kinderen zich, 
het is hartstikke onoverzichtelijk 
voor ze’’, zegt wethouder Annette 
Baerveldt tegen de ouders op het 
schoolplein. ,,De gemeente heeft 
palen laten plaatsen aan de Drie-
huizerkerkweg om het parkeren 
tegen te gaan. Maar we kunnen 
niet zonder jullie hulp. Laat de 

Tim en Tom uit groep 6 poseren bij de actieposter

auto staan en als het niet anders 
kan, parkeer dan een paar stra-
ten verderop en loop een stukje. 
Zo voorkom je parkeeroverlast bij 
de school.’’ Ze besluit: ,,Kinderen 
moeten van die achterbank af. 
Ze moeten weer opgevoed wor-
den in het verkeer.’’ Tim en Tom 
uit groep 6 komen meestal lo-
pend of op de fiets naar school. 
Maar ze vinden de actie wel nut-
tig, het moet veilig voor de kin-
deren zijn bij school. Shannah 
uit groep 8 woont in Velserbroek 
en wordt daarom meestal met de 
auto naar school gebracht. Ver-
ontschuldigend zegt ze: ,,Maar 
bij mooi weer ga ik op de fiets.’’ 
De actie is op Armand van der 
Ven uit Velsen-Zuid niet echt van 
toepassing, want hij brengt zijn 
dochter Nicky altijd al op de fiets 
naar school. ,,Eerst ging ze ach-
terop, daarna fietste ze naast me 
en sinds dit jaar fiets ik achter 
haar aan’’, vertelt hij. ,,Kinderen 
kunnen onzeker zijn in het druk-
ke verkeer.
Door mee te fietsen leer ik Nic-
ky de verkeersregels en waar ze 
op moet letten. Kinderen hebben 
vaak geen inzicht in het verkeer, 
ik zie ze soms van links naar 
rechts zwabberen, levensgevaar-
lijk. Goed, dat daar met deze ac-
tie aandacht aan besteed wordt.’’ 
(Carla Zwart)

Woningbedrijf Velsen 
erkend leerbedrijf
IJmuiden – De afdeling Aan-
nemerij van Woningbedrijf Vel-
sen ontving vorige week de ‘Er-
kenning leerbedrijf’ van Funde-
on, kenniscentrum beroepson-
derwijs bouw & infra. De Aan-
nemerij verzorgt het onderhoud 
van de huurwoningen van het 
Woningbedrijf en had al langer 
jongeren, die stage liepen bin-

nen het bedrijf. Zij kwamen bin-
nen via de Stichting Samenwer-
kingsverband Praktijkopleiding 
Bouw.
,,Wij hebben plezier in opleiden, 
dat merken de jongeren’’, zegt 
manager Jan Hinloopen. ,,Wij ne-
men hiermee onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. De 
Aannemerij maakt ook afspra-

De erkende leermeesters van Woningbedrijf Velsen

ken met onderaannemers over 
het aanbieden van stageplaat-
sen. Daardoor is het mogelijk om 
op grotere schaal jongeren een 
kans te geven.’’ 
Vier werknemers van de Aanne-
merij volgden een opleiding en 
werden benoemd tot leermees-
ter: Jan Swieserijn, Ron Zweip-
hennig, René Schadé en Dan-
ny de Lange. De jongeren lopen 
vier dagen per week met ze mee 
en kijken zo de kunst in de prak-
tijk af. ,,Het werk biedt veel vari-
atie, van deuren afhangen, wan-
den zetten tot het plaatsen van 
een keuken. Die afwisseling 
maakt het ook voor de leerlin-
gen boeiend’’, zegt Ron Zweip-
hennig. ,,Het is ontzettend leuk 
om zo je eigen vakkennis over 
te dragen.’’ ,,Een goede bege-
leiding is belangrijk. Leerlingen 
raken gemotiveerder en blijven 
langer in de bouw werken’’, zegt 
Jelke Boersma, adviseur oplei-
dingsbeleid Fundeon. ,,Werkge-
vers binnen de bouwsector zor-
gen er zo voor dat ook in de toe-
komst vakmensen beschikbaar 
zijn voor projecten die dan moe-
ten worden uitgevoerd.’’ Het Wo-
ningbedrijf Velsen is hiermee de 
enige wooncorporatie in de re-
gio die deze opleiding verzorgt. 
(Carla Zwart)

Dronken 
van de weg
Santpoort-Noord - Na een 
melding in de nacht van vori-
ge week woensdag op donder-
dag rond 05.00 uur troffen agen-
ten een automobilist naast zijn 
gekantelde auto aan in de berm 

op de Santpoortsedreef in Sant-
poort-Noord. 
De 39-jarige bestuurder uit Am-
sterdam reed vanaf de Velser-
broekse Dreef en was door een 
onbekende reden in de berm te-
recht gekomen. Hij is met de zij-
kant van zijn auto tegen de boom 
in de middenberm terechtgeko-
men. 
Vervolgens schoot hij door over 

de weghelft van het tegemoetko-
mende verkeer en kwam met zijn 
auto tegen een lantaarnpaal tot 
stilstand. Hij bleek onder invloed 
van alcohol. 
Hij blies een percentage van 2.23 
promille. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. De politie stelt een onder-
zoek in.
Tegen de automobilist is proces-
verbaal opgemaakt.
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Veel vraag naar huiswerkbegeleiding en bijles

Study Consultancy is het 
schooljaar goed begonnen
Velserbroek - Study Consul-
tancy is het schooljaar goed be-
gonnen. Het Velserbroekse insti-
tuut moest eind augustus direct 
al zijn zeilen bijzetten om aan de 
vraag naar huiswerkbegeleiding, 
bijles en andere vormen van in-
dividuele begeleiding te voldoen. 
Op sommige dagen zit de huis-
werkklas aan de Wagenmaker-
straat al bijna vol. Mede daar-
om wil Study Consultancy in het 

nieuwe pand van Ben Rietdijk 
Sport een nieuwe klas starten.
Study Consultancy verzorgt huis-
werkbegeleiding, bijles en overi-
ge individuele begeleiding aan 
leerlingen en studenten van al-
le opleidingen en alle leeftijden. 
Van het VMBO tot en met het 
VWO en van de basisschool tot 
en met het volwassenenonder-
wijs. Het team van ervaren be-
geleiders, waaronder meerde-

De huiswerkklas van Study Consultancy in Velserbroek (foto: Freek Weber)

re eerstegraads bevoegde do-
centen, geeft op alle niveaus in-
houdelijke ondersteuning. Daar-
naast bieden zij structuur bij het 
leer- en maakwerk. 
Een orthopedagoge begeleidt 
leerlingen met bijvoorbeeld lees- 
of rekenproblemen. De begelei-
ding van kinderen met ADHD of 
een vorm van autisme wordt in 
de regel vergoed door een PGB 
(persoonsgebonden budget). 
De huiswerkklas is vijf midda-
gen per week geopend en be-
vindt zich aan de Wagenmaker-
straat 31 in Velserbroek. De pret-
tig ingerichte en met computers 
uitgeruste werkruimte biedt per 
keer plaats aan maximaal veer-
tien leerlingen. In hetzelfde pand 
vindt ook de meeste individue-
le begeleiding plaats. Niet alleen 
na schooltijd, maar desgewenst 
ook ‘s  morgens, ‘s avonds of in 
het weekend.
De beoogde samenwerking met 
Ben Rietdijk Sport, dat zijn nieu-
we pand vlak bij Study Consul-
tancy heeft staan, is voortgeko-
men uit het idee om (top)sport 
en huiswerkbegeleiding te com-
bineren.  Zowel de topsporters 
die intensief bij Ben Rietdijk trai-
nen en soms van ver komen, als 
alle andere leden van zijn sport-
school kunnen gebruik maken 
van deze huiswerkklas. En als er 
nog plaats is, kunnen ook niet-
leden aanschuiven. 
Voor meer informatie, zie www.
studyconsultancy.nl of bel 023- 
5392664.

Boeketterie Bonny
fleurt Kennemerlaan op
IJmuiden – Sinds een week is 
aan de Kennemerlaan 45 Boe-
ketterie Bonny gevestigd, op vrij-
dag 3 oktober zal de officiële 
opening plaatsvinden. 
Er zijn al veel positieve reacties 
geweest in die week: mensen 
vinden de zaak een aanwinst en 
de Kennemerlaan fleurt er hele-
maal van op.
Boeketterie Bonny is gespeci-
aliseerd in het rouw- en trouw-
werk en is uniek in de wijde om-
geving op het gebied van boe-
ketten. Moderne bladboeketten 
maar ook klassieke boeketten 
en biedermeiers. Daarnaast is er 
volop keuze uit groene planten 
en tuinplantjes. 
Boeketterie Bonny wil graag re-
kening houden met elke klant 
en elke portemonnee. Alles is 
er voor zeer schappelijke prijzen 
verkrijgbaar. 
Tevens is er een ruim assortiment 
in leuke cadeauartikelen en at-
tenties voor leuke prijsjes. Leuk 
om cadeau te krijgen en om weg 
te geven. Wie een leuke attentie 
zoekt, zal er zeker slagen.
Maggy Teeuw is geboren en ge-
togen in Aalsmeer, bloemenstad 
bij uitstek. Sinds tien jaar woont 
ze met haar gezin in IJmuiden. 
Jarenlang werkte ze in loon-
dienst bij bloemisten in Haarlem.
Toen de kans zich voordeed 

om in haar woonplaats een ei-
gen zaak te beginnen, werd een 
droom waarheid.
,,Mijn rozenbloed begon te krie-
belen’’, zoals ze het zelf zegt. De 
liefde voor bloemen en plan-
ten gaf ze door aan haar doch-
ters. Bonny is al een paar jaar 
gediplomeerd bloemist en doch-
ter Debby hoopt volgend jaar af 
te studeren. Een echt familiebe-
drijf dus.
Boeketterie Bonny is de enige 
business bloemist in dit rayon. 
Zij verzorgen de bloemen voor 
het bedrijfsleven en zijn daar-
voor aangesloten bij Business 
Bloemisten Nederland.
Via deze organisatie wordt regel-
matig bijscholing gevolgd, zodat 
ze precies op de hoogte blijven. 
Ook verdiepen de medewerkers 
van Boeketterie Bonny zich nu 
al in het duurzaam ondernemer-
schap. Iets, dat in 2010 verplicht 
zal worden voor gemeenteinstel-
lingen.
Dit houdt in dat er milieuvriende-
lijk gewerkt wordt met biologisch 
geteelde bloemen.

Boeketterie Bonny is zes dagen 
per week geopend, ook op koop-
avond. Loop gerust eens binnen 
bij de Kennemerlaan 45. De zaak 
is telefonisch bereikbaar via 06 
41777951.

Boeketterie Bonny is veel meer dan alleen een prachtig plaatje

Bovag staat voor kwaliteit
Rijschool ABC: 
gegarandeerd goed op weg
IJmuiden – Rijschool ABC, ge-
leid door Edwin Bakker, heeft al 
heel wat mensen in de wijde re-
gio een goede start op vier wie-
len gegeven. Deze Bovag auto-
rijschool wil mensen niet alleen 
aan een rijbewijs helpen, maar 
er daarnaast voor zorgen dat zij 
dan een goede voertuigbeheer-
sing, verkeersinzicht en plezier in 
het autorijden hebben. Inmiddels 
kan Rijschool ABC over vier au-
to’s beschikken met instructeurs 
en instructrices die zelf plezier 
hebben in het lesgeven, zodat u 

na elke les alweer uitkijkt naar 
de volgende.
Bovag staat voor kwaliteit. Rij-
school ABC is een Bovag auto-
rijschool die beantwoordt aan al-
le benodigde kwalificaties. Dat is 
voor de cursisten een garantie, 
dat op een goede manier wordt 
les gegeven. Bovendien is er nu 
voor de cursisten de Bovag Cer-
tificaatgarantie, waarmee u er 
zeker van kunt zijn dat u de les-
sen krijgt waarvoor u hebt be-
taald, ook als uw rijschool onver-
hoopt failliet zou gaan. 

Edwin Bakker van Rijschool ABC

Bij Rijschool ABC kunt u kie-
zen uit diverse mogelijkhe-
den. Tijdens de eerste rijles kijkt 
Edwin Bakker naar de mogelijk-
heden van de cursist. ,,De voer-
tuigbeheersing laat zich door-
gaans goed inschatten,’’ vertelt 
hij. ,,Wat lastiger is het met het 
verkeersinzicht. Tijdens die eer-
ste les probeer ik in te schatten 
hoeveel lessen een cursist no-
dig heeft tot aan het examen. Op 
die manier kan worden besloten 
over het pakket. Een spoedcur-
sus is wel mogelijk, maar lang 
niet voor iedereen een aanra-
der. Ook daarover kan na die 
eerste les gepraat worden.’’ Bij 
Rijschool ABC zijn diverse pak-
ketten mogelijk, maar ook losse 
lessen, caravanles of lessen om 
over uw angst om (weer) te rij-
den heen te komen zijn moge-
lijk. Voor jarigen zijn er boven-
dien leuke verrassingslessen te 
bestellen, waarbij de jarige van 
huis, werk of school wordt op-
gehaald voor de eerste rijles. Ra-
bobank Velsen en omgeving laat 
(jonge) mensen nu ook voorde-
lig kennismaken met autorijden. 
Nieuwe Rabobank klanten van 
18 jaar of ouder krijgen hun eer-
ste rijles gratis. Rijschool ABC 
is een van de geselecteerde rij-
scholen die meedoen. Bel voor 
informatie naar de Rabobank via 
023-5133500 of e-mail cliënten-
advies@velsen.rabobank.nl. Wie 
meer wil weten over Rijschool 
ABC kan terecht op de website 
www.rijschool-abc.nl Bellen kan 
natuurlijk ook, via 06-46230776 
of e-mail naar abcrijs@xs4all.nl.

Jamsessie Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 28 septem-
ber is er weer een jamsessie in 
de Zeewegbar, de eerste van dit 
seizoen. 
De jamsessie is evenals de Zee-
wegbar geheel vernieuwd, wat 
op de eerste sessie onder leiding 
van de nieuwe sessieleider Mi-
chael Sondorp al te merken viel 
aan het goede geluid en de va-
riëteit van verschillende muziek-
stijlen.
De metamorfose die de Zeeweg-
bar onderging heeft reeds velen 
doen verbazen en het recente-
lijk toegevoegde podium in com-
binatie met de stijlvolle nieuwe 
lichtshow zal de muzikanten en 

het publiek op deze eerste ses-
sie ongetwijfeld een hele mooie 
muziekdag bezorgen. 
Speciaal aan deze sessie is zeker 
ook dat Sondorp’s eigen band, 
The Sculpture & The Clay, er een 
try out zal verzorgen. 
De Festivalprijswinnaars van 
2007 zullen op de sessie onge-
veer een half uur muziek ten ge-
hore brengen. 
Zeker de moeite waard dus om 
op 28 september vanaf 16.30 uur 
naar de jamsessie in de Zee-
wegbar te komen. Setje spelen? 
Graag aanmelden via ijmuiden-
rockstar@hotmail.com. Toegang 
en soep gratis.
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ANBO Afdeling IJmuiden, 
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volle-
dig verzorgde reis met MS Prin-
ses Juliana over de Moezel en de 
Rijn. Van Trier tot IJmuiden Za-
terdag 18 tot en met zaterdag 25 
oktober. De boot is volgeboekt. 
Inlichtingen: 06-22197237.

ABC/WAO, Kromhoutstraat 
IJmuiden, 06-12650716, me-
vrouw Nupoort.

De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden 
zijn op de maandag: Schilde-
ren en hout bewerking, op de 
dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur: diverse computercursussen, 
‘s middags een inloop met ver-
schillende activiteiten en hout-
bewerking, woensdag: kleding-
maken, tiffany zowel ’s middags 
als ’s avonds en hout bewer-
king, donderdag: computercur-
sus voor mensen met een beper-
king, darten en hout bewerking, 
en tenslotte op de vrijdag: diver-
se computercursussen, tiffany 
en hout bewerking. Het seizoen 
staat in het teken an het 30-jarig 
bestaan in oktober.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl

Open tafel. Woensdag 24 sep-
tember: ossestaartsoep, bloem-
kool met sausijsje, dubbelvla met 
slagroom. Vrijdag 26 september: 
Chinese kippensoep, witlof met 
cordon bleu, vla met vruchtjes. 
Woensdag 1 oktober: groente-
seop, spinazie met ei en gehakt, 
bitterkoekjesvla. Altijd een kopje 
koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 
dagen van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Herfst modeshow door H + A 
op maandag 6 oktober. Aanvang 
10.00 uur.
Herfstkien woensdag 15 okto-
ber om 19.00 uur. Entreeprijs 1 
euro, incl. kopje koffie.
Biljartvereniging Zeewijk kan 
nog biljarters op de woensdag- 
en vrijdagmorgen van 09.00 tot 
12.00 uur gebruiken. 

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.

Maandag 6 oktober gaat de in-
ternetcursus van start. De cursus 
wordt gegeven op de maandag- 
of de vrijdagochtend, van 09.30 
tot 11.30 uur en bestaat uit 3 da-
gen.
Vanaf heden is het mogelijk 
om de gehele week (ook zon- 
en feestdagen) te komen ont-

bijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro 
per keer. Gaarne wel even voor-
af aan melden bij de receptie of 
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.

Open tafel. Kosten 5,-. 
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Expositie van mevrouw Slot-
boom en mevrouw Zant. Dage-
lijks te bezichtigen van 09.00 tot 
16.30 uur. Toegang gratis.
Optreden Kassian, vrijdag 19 
september om 19.30 uur. Kaar-
ten 2,50 vanaf 1 september ver-
krijgbaar.
‘Noord-Hollanders over de 
Grens’ maandagavond 6 ok-
tober om 20.00 uur (zaal open 
19.00) Kosten 3,- incl. 1 maal 
kopje koffie of thee. Info: W. de 
Vries-Ooms, 023-5384997 of 06-
17044490.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.

Nieuwe seizoen is van start ge-
gaan. Alle activiteiten zijn weer 
begonnen.
Modeshow door H en A-mo-
de op vrijdag 26 september om 
10.30 uur. Toegang gratis.
Herfstkien zondagmiddag 12 
oktober. De kaartveroop star vrij-
dag 29 september om 09.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
Kienen donderdag 9 oktober om 
13.30 uur. Kaartverkoop iedee 
werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490

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

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Tekenen elke maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Kosten 
57,50 voor 14 lessen.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Modeshow in De Driehoek, achter de J. Campertschool in Drie-
huis. Maandag 29 september vanaf 14.00 uur.
Talencursussen. Een talencursus kost 35 euro voor 10 lessen en 
wordt gegeven door een ervaren docent(e). Voor meer info of in-
schrijven kunt u contact opnemen met het buurthuis.
Rock and Rollen. Cursus kost 23,50 euro voor 10 lessen.
Schilderen iedere dinsdagmiddag. Kosten 32 euro voor 10 lessen, 
matriaal zelf meenemen.
Barvrijwilligers gezocht.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs donderdag 16 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur. 
Rommelmarkt zaterdag 18 oktober.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Spaans voor beginners. Cursus start 6 oktober van 19.30 tot 21.00 
uur. Kosten 57 euro voor 15 lessen.
Spaans voor licht gevorderden. Start 29 oktober van 09.00 tot 10.30 
uur. Kosten 55 euro voor 15 lessen.
Schilderen op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Kosten 
51,50 euro voor 10 lessen

De Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon 
023-5388830
Enthousiast vrijwilligers voor de bar voor de ochtend (08.30 tot 
12.00 uur) en middag (13.00 tot 17.00 uur) en voor de balie voor de 
ochtenden en middagen. 
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OuderennieuwsVan Huis Kozijntechniek
Genieten met een veranda
IJmuiden – Langer genieten 
van het buitenleven, ook in het 
najaar. Dat kan met een veranda, 
een sieraad voor de woning en 
in de tuin. Van Huis Kozijntech-
niek is dealer van het merk Ver-
aSol. Nu met actieprijzen in de 
zelfbouwpakketten, in de stan-
daardmaten van 3, 3,5 en 4 meter 
diep en 4, 5. 6 en 7 meter breed. 
De handige man (of vrouw) 
kan zelf een veranda maken, er 
wordt een dvd met instructies 
meegeleverd. De zelfbouwpak-
ketten zijn standaard in de kleur 
crèmewit en met een ronde goot-
kap. Bij het kant-en-klare bouw-
pakket is alles inclusief, behal-
ve de betonpoeren. Het materi-
aal is aluminium, dus geheel on-
derhoudsvrij en met opaalkleuri-
ge polycarbonaat platen van 16 
mm dik. En wie twee linkerhan-
den heeft of wil afwijken van de 
standaardpakketten, laat de ve-
randa plaatsen door het vakkun-
dige personeel van Van Huis Ko-
zijntechniek. Er zijn talloze va-
riatiemogelijkheden. Zo kan er 
halogeenverlichting in de ve-
randa aangebracht worden. Al-
le veranda’s hebben een garan-
tie van tien jaar. In de showroom 
is een voorbeeld van een veran-
da te zien.

Maar ook voor kunststof kozij-
nen kan men terecht bij Van Huis 
Kozijntechniek, ook met tien jaar 
garantie en drie jaar garantie op 
het hang- en sluitwerk, volgens 
het politiekeurmerk.
De kozijnen zijn van het merk Ve-
ka. Ook ronde ramen, smalle ho-
ge deuren en boerendeuren be-
horen tot de mogelijkheden. On-
beperkt in vorm, kleur en stijl.
In de showroom staat ook een 
model van een platdakkapel. 
Deze zorgt voor meer ruim-
te en licht en is aan de achter-
kant van het huis vergunnings-
vrij. Een platdakkapel kan in één 
dag geplaatst worden. Er gaat 
EPDM dakfolie van 1,15 millime-
ter overheen, met een fabrieks-
garantie van 20 jaar..
Wie zelf een plan heeft: de vak-
lui van Van Huis Kozijntechniek 
helpen graag bij het uitwerken 
daarvan met vrijblijvend advies. 
Bezoek de showroom aan de van 
Warmenhovenstraat 47-49, ge-
opend op donderdag van 19.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Verder wordt er ook op afspraak 
in de avonduren gewerkt. Voor 
meer informatie: 0255-577491, 
kijk ook op www.vanhuiskozijn-
techniek.nl.
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Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden 
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velser-
broek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden 
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229. Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apo-
theek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, 
tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-

huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): 023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op 
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in 
en rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 
9.00-16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-
velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Maak uw winterstop 
bij Papelientje 
IJmuiden - Winterseizoen 
2008/2009 staat weer voor de 
deur. Bij Papelientje aan de Ken-
nemerlaan in IJmuiden hangt er 
voor dit jaargetijde weer volop 
heerlijke warme hippe kleding in 
de rekken.
Jassen van Reset, 3Pommes en 
Bondi zorgen ervoor dat uw kind 
het niet koud heeft of nat zal 
worden.
Voor de meiden is er bij Mim-Pi, 
3Pommes, Jubel, Doerak en Pa-
gli een geweldige collectie sa-
mengesteld. Onder andere tu-
nieken, jurken en rokjes in zwart, 
bruin, antraciet grijs en rood zijn 
het kleurenpallet van het ko-
mende seizoen. U leest het trou-
wens goed dit seizoen zijn Mim-
Pi en Pagli aan de collectie toe-
gevoegd. De merken vormen een 
prachtige aanvulling op de toch 
al uitgelezen collectie van Pape-
lientje. Hip en net even anders 

zijn voor deze beide merken de 
steekwoorden en daarom pas-
sen ze zo goed in de collectie 
van Papelientje.
Voor de binken is het merk Doe-
rak heel erg van toepassing. 
Maar ook Sturdy, DJ Jeanswear 
en 3Pommes kleden uw boefje 
prachtig aan voor een scherpe 
prijs. De prijs- en kwaliteitsver-
houding is bij Papelientje overi-
gens altijd dik in orde. Daar hou-
den ze zelf namelijk ook van. 
Een speciale groep in hun col-
lectie vormt de kleding van XGir-
lz en XBoyz voor de meiden en 
jongens met een maatje meer. 
Deze merken kenmerken zich 
door een perfecte pasvorm en 
hippe kleding waar kids met een 
‘gewone’ maat met een schuin 
oog naar kijken. Dus geen ex-
treem opgerolde mouwen en 
broekspijpen meer maar een 
lekkere pasvorm.

Sportshop Bouwes nieuwe 
eigenaar Sporthuis Freriks
IJmuiden - Sportshop Bouwes 
uit Schagen heeft deze week 
Sporthuis Freriks uit IJmuiden 
overgenomen. Beide sportwin-
kels maken gebruik van de fran-
chiseformule van Sport2000 met 
ruim 140 winkels in Nederland 
en meer dan 3000 winkels in 
heel Europa. Na een uitverkoop 

die zal duren tot 11 oktober zal 
de winkel worden verbouwd en 
op 18 oktober worden heropend 
met een nieuw assortiment en in-
terieur onder de naam Sport2000 
IJmuiden. Zowel Sportshop Bou-
wes als Sporthuis Freriks vallen 
nu onder Van der Werff Sport 
B.V. Schagen.

Bij Van Vessem & Le Patichou
Week van de Smaak 2008
Regio - Van 22 tot en met 28 
september viert Nederland de 
Week van de Smaak. 
Zeven dagen lang bruist en bor-
relt het overal in ons land van 
de activiteiten rondom streek-
producten, authentieke smaken, 
bakken met de seizoenen en cu-
linaire tradities. Ook in Haarlem 
vinden evenementen plaats. 
Tijdens de Week van de Smaak 
is ‘smaak’ de grote verbindende 
factor: tussen bijvoorbeeld kwe-
kers, boerderijen, molenaars en 
de bakker.
De Week van de Smaak bete-
kent voor Van Vessem & Le Pa-

tichou bakken met biologische 
en streekgebonden producten. 
Onder de noemer ‘Lekker & Lo-
gisch’ worden een tal van pro-
ducten aangeboden welke be-
reid worden met zoveel mogelijk 
biologische en streekgebonden 
grondstoffen.
Zo bakt het bedrijf heerlijke ap-
peltaarten met biologisch geteel-
de appels uit eigen boomgaard, 
Deze staat op landgoed ‘de Ol-
menhorst’ te Lisserbroek.
Tijdens de Week van de Smaak 
krijgen ook de desembroden en 
mopjes de aandacht die zij ver-
dienen. 

Zo is er de gevulde Zandhaas, 
een brood op basis van desem 
en biologische tarwe. De tar-
we wordt vermalen tot meel bij 
de tarwemolen ‘de Zandhaas’ 
in Santpoort door molenaar Jos 
Kors.
Van Vessem & Le Patichou is niet 
alleen erg bewust als het gaat 
om biologische en verantwoor-
de voeding, de bakker is ook op 
maatschappelijk gebied erg be-
trokken, van groene energie, 
brooddonatie aan het Leger Des 
Heil, tot aan biologisch afbreek-
bare verpakkingen. 
Van 22 tot en met 28 september 
kan men bij alle bakkerswinkels 
van Van Vessem & Le Patichou 
de ‘lekker & logisch’ producten 
proeven en ontdekken dat biolo-
gisch ook erg lekker is. 
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Zebra nieuwe sponsor 
Strawberries Dames 1
Driehuis - Strawberries Da-
mes 1 heeft een nieuwe 
hoofdsponsor: Zebra Uitzend-
buro. Directeur Henk Brandjes 
zette in augustus zijn handte-
kening onder een overeen-
komst voor drie seizoenen. 
Afgelopen zondag, vooraf-
gaand aan de uitwedstrijd te-
gen het Amsterdamse Xenios, 
werd de officiële teamfoto ge-

maakt. Zebra is met vestigin-
gen in IJmuiden en Beverwijk 
het belangrijkste uitzendbu-
reau in de IJmond.

,,Het team en de begeleiding 
van Strawberries Dames 1 stra-
len enthousiasme en ambitie uit. 
Dat spreekt mij aan’’, motiveert 
Brandjes zijn keuze. Het team 
speelt in de tweede klasse en wil 

Strawberries Dames 1 met uiterst links de nieuwe hoofdsponsor Henk 
Brandjes van Zebra Uitzendburo

directe promotie naar de eerste 
klasse afdwingen. Er moet dan 
wel uit een ander vaatje worden 
getapt, want na twee wedstrij-
den staat Strawberries nog met 
lege handen. Trainer/coach Si-
mon de Hoog hoopt op een we-
deropstanding á la AZ. ,,Zondag 
spelen we thuis tegen Zoeter-
meer. Er staat dan ongetwijfeld 
veel publiek langs de kant om-
dat tien van de elf Strawberries-
teams thuisspelen. Die mensen 
willen we graag laten zien waar-
toe we in staat zijn.’’ Publiek is 
uiteraard van harte welkom. De 
wedstrijd op Sportpark Schoo-
nenberg begint om 12.45 uur.

De wedstrijdkleding en trai-
ningspakken van Strawberries 
Dames 1 worden net als voor-
gaande jaren aangeboden door 
Hockey Republic uit Haarlem. 
De kersverse hoofdsponsor Ze-
bra Uitzendburo doet er nog een 
schepje bovenop door ook een 
sweater, trainingsshirt en sport-
tas te sponsoren. Het begelei-
dingsteam bestaat naast Simon 
de Hoog uit Friso Huizinga (as-
sistent coach/manager), Robbert 
Passieux (keeperstrainer) en 
Ruud Waaijer (looptrainer).
Zebra Uitzendburo neemt het 
stokje over van Automobielbe-
drijf Waardenburg, dat twee jaar 
hoofdsponsor was van Straw-
berries Dames 1. Zebra is tevens 
sponsor van Strawberries Jon-
gens A1.

Stormvogels-VSV 
eindigen ook in 2-2
IJmuiden - Afgelopen zon-
dag was het klassiekerdag, Fey-
enoord-Ajax in Rotterdam en op 
een iets ander niveau Stormvo-
gels-VSV in IJmuiden. De thuis-
club opende beduidend be-
ter dan de bezoekers en door 
goed en beweeglijk combinatie-
spel werd VSV onder druk gezet. 
Veelvuldig en onnodig balverlies 
bij de Velserbroekers zorgde er 
voor dat Stormvogels de boven-
liggende partij bleef. Slordig bal-
verlies was ook de oorzaak van 
het eerste doelpunt. VSV verde-
digde slecht uit over de linker-
kant en Stormvogels sloeg direct 
toe via, de op randje van buiten-
spel staande, Verdikt.
Na deze tegengoal wist VSV zich 
niet te herpakken en bleef het 
achter de feiten aan hobbelen. 
Stormvogels was zeker een klas-
se beter in alle facetten van het 
voetbalspel. Toch was er weer 
een fout van een VSV-er voor 
nodig om het tweede doelpunt 
tot stand te brengen. Rick Olt-
hof wist een bal met zijn minde-
re rechterbeen niet goed weg te 
werken en Tim Groenewoud pro-
fiteerde optimaal (2-0).
Maar daarna wist VSV vanaf de 
aftrap de aansluitingstreffer te 
scoren. Doelman De Lijster ver-
werkte een hoge bal niet goed 
en Roy Schoorl tikte de van de 
lat teruggesprongen bal binnen 
(2-1). Ineens begon het wed-

strijdbeeld te kantelen, VSV ging 
meer duels winnen en met name 
de Stormvogelsdefensie oogte 
onzeker. Op slag van rust mis-
te Bob Schol zelfs de kans op de 
gelijkmaker.
Na de rust speelde VSV met vier 
middenvelders en dat pakte ver-
rassend goed uit. Stormvogels 
kwam onder druk te staan en 
wist de vrije mensen niet meer te 
vinden. Nadat eerst Remco Ver-
schuren de kans op 2-2 niet ver-
zilverde was het na twintig minu-
ten in de tweede helft wel raak. 
Roel Pitstra profiteerde optimaal 
van het wegglijden van een ver-
dediger en scoorde 2-2. Hierna 
werd het een wedstrijd met wis-
selende kansen maar aan beide 
kanten werd het net niet meer 
gevonden. Misschien kreeg VSV 
iets meer dan waar het recht op 
had, maar op basis van de twee-
de helft kon een ieder wel met 
deze remise leven. 
VSV 2 moest na de nodige om-
zwervingen aantreden tegen 
Swift in het autoloze Amster-
dam.
Met maar liefst 8-0 wisten VS-
Vers te winnen. Het begint er op 
te lijken dat VSV 2 wederom een 
kampioenskandidaat is met ne-
gen punten uit drie wedstrijden. 
Zondag eerst VSV 2 tegen OFC 
2 en daarna de nu al uiterst be-
langrijke wedstrijd VSV- West-
friezen.

Tien jaar Shantymen 
Nelson’s Blood
IJmuiden - Nelson’s Blood viert 
zaterdag 4 oktober haar tweede 
lustrum met een internationaal 
feestconcert in de stadsschouw-
burg in IJmuiden. Het tien man 
sterke Nelson’s Blood heeft zich 
in de afgelopen tien jaar gespe-
cialiseerd in het vertolken van de 
ritmische werkliederen ( shan-
ties ) en harmonieuze zeemans-
balladen, zowel uit heden als 
verleden. Een feest vier je niet 
alleen. Daar nodig je vrienden 
bij uit. Uit de diverse buitenland-
se tournees van Nelson’s Blood 
zijn warme vriendschapsban-
den ontstaan, onder andere met 
twee gerenommeerde Engelse 
topgroepen. Het zijn ‘Monkey’s 
Orphan’ en ‘Four n’Aft’. Zij zullen 

het feestconcert extra luister bij-
zetten.
Allereerst iets over Monkeys Or-
phan. Deze driemans formatie 
heeft z’n sporen, zowel vocaal 
als instrumentaal, meer dan ver-
diend,  in Europa en daarbuiten; 
kortom een ijzersterk trio.
De twee vrouwen en de twee 
mannen van Four n’Aft vormen 
een zeer gewaardeerde a capella 
groep. Ze staan wijd en zijd be-
kend om hun bijzondere harmo-
nieuze stemverhouding. Voor de 
liefhebbers wordt het dus weer 
een avond smullen.  Toegangs-
kaarten á 13 euro zijn verkrijg-
baar bij de Stadsschouwburg, 
Groeneweg 71 in IJmuiden, tele-
foon 0255-546146.

Mensen met dwang 
zijn niet raar, maar 
hun gedachten wel
Velsen - In het kader van de 
Landelijke Dag Psychische Ge-
zondheid organiseert GGZ Dijk 
en Duin in samenwerking met 
de openbare bibliotheken en de 
Psychotheek in Zaandam in de 
week van 10 oktober informatie- 
en voorlichtingsbijeenkomsten 
over het thema ‘dwangstoornis-
sen’. Deze landelijke dag heeft 
als doel deze psychische aan-
doening uit het ‘verborgene’ te 
halen. Mensen met een dwang-
stoornis hoeven zich niet te scha-
men. Zíj zijn niet raar, ze hebben 
last van ‘rare’ gedachten. 
Deze informatie- en voorlichting-
bijeenkomsten zijn voor mensen 
die lijden aan een dwangstoor-
nis, hun familie/omgeving maar 
ook voor hulpverleners en be-
langstellenden. De bijeenkom-
sten zijn gratis en behoeven 
geen aanmelding. 
Controleren of het gas uit is, re-
gelmatig je handen wassen, 
voortdurend hetzelfde deuntje in 
je hoofd hebben. Niemand kijkt 
hier raar van op. Maar bij som-
mige mensen neemt een ge-
woonte extreme vormen aan. Ze 
schrobben hun handen tot bloe-

dens toe. Ze keren meermalen 
terug naar huis om te contro-
leren of de deur écht op slot is. 
Dagelijkse routine wordt onge-
zonde dwang.
Dwangstoornissen worden nog 
niet zo lang (h)erkend als ziek-
te. In Nederland heeft ongeveer 
2,6 procent van de bevolking 
last van een dwangstoornis. Het 
maakt normaal dagelijks functi-
oneren onmogelijk. Dwang gaat 
bijna altijd gepaard met een de-
pressie en lichamelijke klachten. 
Partner, werkgever en direc-
te omgeving ondervinden veel 
last van de dwang. Toch zoeken 
maar weinig mensen hulp. Bij 
behandeling ‘geneest’ zo’n tach-
tig procent wél van hun stoornis. 
In de regio Midden-Kennemer-
land is op 6 oktober een bijeen-
komst in Castricum, op 7 oktober 
in Beverwijk  en op vrijdag 10 ok-
tober om 20.00 uur in de open-
bare bibliotheek aan het Dudok-
plein 16 in IJmuiden. Hier komt 
spreker Arno Wiederspahn, GZ 
psycholoog van Dijk en Duin. 
Voor meer informatie: 0255-
525353 of e-mail: mveenen-
bosch@bibliotheekvelsen.nl.

Incontinentie-
week Velsense
apotheken

Velsen - Ruim één miljoen men-
sen in Nederland heeft last van 
urineverlies. Veel mensen vinden 
het moeilijk om hierover te pra-
ten. Om de drempel te verlagen 
organiseren de Velsense Apothe-
ken van 6 oktober tot en met 10 
oktober een speciale week rond-
om het thema incontinentie. 

Tijdens deze week zal het the-
ma incontinentie extra onder de 
aandacht worden gebracht. De 
apotheek is op de hoogte van al-
le nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van producten voor uri-
neverlies. Verder beschikt de 
apotheek over verschillende bro-
chures over urineverlies en een 
uitgebreid assortiment proefpak-
ketten. 
Als u meer wilt weten over dit 
onderwerp nodigen de Velsen-
se Apotheken u uit om langs te 
komen of een afspraak te ma-
ken voor een discreet persoon-
lijk advies. 

Ook al gebruikt u al materiaal 
dan nodigen de Velsense apo-
theken u graag uit om uw situatie 
te evalueren. Misschien heeft u 
vragen of bent u benieuwd naar 
nieuwe producten. Misschien is 
uw situatie veranderd? Samen 
met u wil men kijken wat voor u 
op dit moment de beste moge-
lijkheden zijn.
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Witte Theater
Extra plaatsen Dolf Jansen 
IJmuiden - Het was allang uit-
verkocht, ‘De Oudejaarsvoorstel-
ling 2008’ van Dolf Jansen die op 
donderdag 2 oktober om 20.30 
uur in het Witte Theater staat, 
maar vanaf vandaag zijn er ex-
tra kaarten beschikbaar geko-
men. Als u dus achter het net 
heeft gevist bij uw bestelling bel 
dan nu snel naar het Witte Thea-
ter , telefoon 0255-521972 (vanaf 
12.00 uur) om alsnog kaarten te 
bemachtigen.
De kaarten kosten 11 euro.

Om Dolf Jansen kan niemand 
meer heen. Wederom solo zal 
Dolf Jansen op zijn bekende wij-
ze en met veel verve het publiek 
zijn visie op het jaar 2008 ge-

ven. En daar valt NU al echt wel 
wat over te zeggen. Een jaar past 
in 80 minuten. Echt. Dolf Jan-
sen past op ieder podium. Echt. 
Er zijn nog (een paar) kaarten, 
voor mensen met durf. Echt. Dit 
is een voorstelling die al uw vra-
gen zal beantwoorden. Maar er 
zeker zoveel voor terug zal ge-
ven. Echt. Geregeld zullen er rij-
mende regels klinken, maar ook 
als dat niet het geval is zal de po-
ezie er vanaf spatten. En de hu-
mor. De improvisatie. Het al zo 
vaak beloofde stukje moderne 
dans. Echt. 

Dolf Jansen speelt ECHT. Zijn 
oudejaarsvoorstelling 2008. Echt. 
Uitroepteken. www.harrykies.nl.

Grootscheepse brand
Velsen-Noord - De brand in de papierloods van Crown van Gel-
der was zaterdagavond vanaf de Kanaaldijk goed te zien. Een oran-
je gloed verlichtte de horizon aan de overzijde van het kanaal. Au-
tomobilisten schrokken soms van al dat vuur en de rook, want het 
was alsof de brand aan het einde van de Kanaaldijk begon. (foto: Ko 
van Leeuwen).

Regio - Het Rode Kruis Zieken-
huis houdt op donderdag 2 ok-
tober een informatieavond over 
borstkanker. Deze avond is be-
doeld voor iedereen die direct of 
indirect met borstkanker te ma-
ken heeft of er meer van wil we-
ten. De maand oktober staat al 
jaren in het teken van borstkan-
ker (Pink Ribbon). Het RKZ wil 
daar met deze avond extra aan-
dacht aan schenken. De infor-
matieavond duurt van 19.30 tot 
21.30 uur. De zaal is open van-
af 19.15 uur. 
De leiding van de informatie-
avond is in handen van mamma-
care verpleegkundige Jodien de 
Graaf. De sprekers zijn: Yvon-
ne de Graaf (mamma-care ver-
pleegkundige), H. van der Veen 
(chirurg), P. Melis (plastisch chi-
rurg) en M. de Wit (fysiothera-
peut). De sprekers worden on-
dersteund met een visuele pre-
sentatie. Voor de aanvang van de 
avond, in de pauze en na afloop 
kunnen de bezoekers een kijkje 
nemen bij de informatiestands 
van Modehuis Koning, Plastische 
Chirurgie, het Haarwerkersgil-
de en farmaceut Astra Zenica. Er 
zal genoeg gelegenheid zijn tot 
het stellen van vragen. 
De toegang is gratis. Wel dient 
men zich vooraf aan te melden 
bij het Patiëntenservicebureau   
in verband met het beperkte 
aantal plaatsen. Dat kan telefo-
nisch via nummer: 0251-265111, 
of via:patientenservicebureau@
rkz.nl. Het Patientenservicebu-
reau is van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-16.00 uur geopend.

Informatie-
avond RKZ 
borstkanker

Nieuwe druk Velsen-IJmuiden van 
Siebe Rolle en Pieter van Hove
Regio -Ter gelegenheid van 125-
jaar Noordzeekanaal, verscheen 
in 2001 bij uitgeverij De Vriese-
borch (nu SpaarenHout) het mo-
numentale boek Velsen-IJmui-
den.
De auteurs Siebe Rolle en Pieter 
van Hove gingen meer dan 6000 
jaar terug in de tijd om vervol-
gens een reis te maken door de 
geschiedenis van Velsen.
Dit alles ondersteund door meer 
dan 600 illustraties in kleur 
waarvan de meeste nog niet eer-
der waren gepubliceerd. In 320 
pagina’s komen onder meer de 

volgende onderwerpen aanbod: 
Velsen tot 1300, Velsen-Zuid, 
Velsen-Noord, strand en duinen, 
havengebied,
Oud-IJmuiden, IJmuiden, Drie-
huis, Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid,
Velserbroek en recreatiegebied 
Spaarnwoude.
De tekst is geactualiseerd tot 
medio 2008. De overzichtsfoto’s 
(luchtfoto’s) van de gebiedsde-
len zijn vervangen door actuele 
afbeeldingen.
Meer informatie: info@spaar-
en-hout.nl.

Bizet’s opera ‘Carmen’ 
vol beroemde melodieën
Velsen - Componist Georges Bi-
zet creëerde met zijn ‘Carmen’, 
donderdag 2 oktober (20.15 uur) 
een van de succesvolste opera’s 
aller tijden.
‘Habanera’, de aria waarmee de 
temperamentvolle Spaanse zi-
geunerin Carmen haar entree 
maakt op het fabrieksplein, is 
uitgegroeid tot een van de be-
kendste uit het gehele operare-
pertoire.
Vanaf de Parijse première in 
1875 heeft het 
mooie, wilde 
Spaanse meis-
je opeenvol-
gende gene-
raties in haar 
ban weten te 
brengen met 
een prach-
tig en tragisch 
verhaal vol 
zuidelijk tem-
perament. 
De Stads-
schouwburg 
Velsen is erin 
geslaagd een 
grote interna-
tionale pro-
ductie van Bi-
zet’s meester-
werk naar IJmuiden te halen. Het 
publiek wordt daarin meegeno-
men naar het Spanje van Car-
men. Als de vrijgevochten zigeu-
nerin verschijnt op het kille plein 
waaraan een fabriek en kazer-
ne grenzen, breekt de zon door 
in het leven van de arbeiders en 
soldaten. 
Zij brengt niet alleen het hoofd 
op hol van de soldaten op het 
plein, maar maakt vooral ser-
geant Don José het hof. Maar al 
snel blijkt Carmen toch meer te 
voelen voor de charmes van stie-

renvechter Escamillio. Don José 
wordt gek van jaloezie en smeekt 
Carmen bij hem terug te komen, 
als zij hem afwijst steekt hij haar 
in woede neer.

Hartstocht brengt de rechtscha-
pen soldaat Don José dus uit zijn 
doen. De vrijheidsliefde van Car-
men botst met zijn bezitterigheid 
en brengt hem tot de wanhoops-
daad. Maar voordat het zo ver is 
hebben de operaliefhebbers al 

prachtige mu-
ziek achter de 
rug, zoals het 
koor van de 
st raatk inde-
ren, het bril-
jante smok-
kelaarkwintet, 
Esc ami l l i o ’ s 
‘Toreador’ en 
natuurlijk Car-
men’s ‘Haba-
nera’. 
Gratis voorbe-
schouwing
De opera, in 
regie van Bert 
Bijnen, met 
een decor van 
Jos Groenier 
en muzikale 

leiding van Taco Kooistra, wordt 
in het Frans gezongen, met Ne-
derlandse boventiteling. Haar-
lemse dirigent en operakenner 
André Kaart zal van 19.30 tot 
20.00 uur in de theaterzaal een 
gratis voorbeschouwing verzor-
gen.

Prijs: 41,75, 40,75, 39,75, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. CJP 
2 euro korting. Meer informatie: 
www.stadsscho
uwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Damiate 
Taptade 
voor KiKa
Regio - De Damiate Band Haar-
lem organiseert op 4 oktober de 
twaalfde Damiate Taptade in het 
Kennemer Sport Centrum aan de 
IJsbaanlaan 4a in Haarlem. De-
ze Taptade zal dit jaar, vanwege 
het 60-jarig jubileum van de ver-
eniging in het teken staan van 
Stichting KiKa Kinderen Kanker 
Vrij. De opbrengsten, verkregen 
uit de toegangsbewijzen worden 
geschonken aan KiKa. 
Op deze taptoe zullen naast de 
gastheren Damiate Band en 
Jong Damiate, Pasveer Leeuwar-
den, Advendo Sneek en Adest 
Musica bezoekers een avond-
vullend programma voorschote-
len met show en muziek van top-
klasse. De zaal is open om 18.45 
uur en de start van de Taptade 
vindt plaats om 19.30 uur. 
Kaarten voor dit evenement zijn 
verkrijgbaar bij: VVV-kantoor te 
Haarlem. Digitaal te bestellen via 
www.damiateband.nl of telefo-
nisch op 06-25607402.
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De eerste deelauto’s 
in de IJmond

Wethouder Karel Ockeloen (rechts op de foto) introduceert de eerste deelauto’s 
in de gemeente Velsen.

Vrijdag 19 september 2008 werden 
symbolisch de eerste deelauto’s van 
de IJmond geïntroduceerd. Deze 
introductiedag viel in de Week van 
de Vooruitgang. In die week werden 
wandelen, fietsen, openbaar vervoer, 
kritisch autogebruik en anders 
omgaan met mobiliteit gepromoot. 

De gemeenten velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest willen de 
bewoners en bedrijven bewust maken 
van de effecten van auto-gebruik op 
het milieu en ook stimuleren om eens 
te kijken naar alternatieven. Daarom 
introduceerden we de deelauto, een 
goed alternatief om geen tweede auto 
aan te schaffen of misschien helemaal 
geen auto. De gemeente is er ook 
bij gebaat als er minder auto’s in de 
woonwijken staan in de wijken waar 
parkeerproblemen zijn.

Wat zijn deelauto’s nu precies?
In het kort komt gedeeld autogebruik 
erop neer dat je als klant (bewoner 
of bedrijf) een abonnement neemt op 
een deelauto. met dit abonnement kun 

je zeven dagen per week, 24 uur per 
dag een auto rijden die op een vaste 
plek in de buurt of bij het bedrijf staat 
geparkeerd. Hoeveel kilometer rijdt 
u eigenlijk met uw auto? Weet u wat 
dat kost per kilometer? Deelauto’s 
zijn namelijk vooral aantrekkelijk als 
je zo af en toe een auto nodig hebt en 
minder dan 10.000 km per jaar rijdt. 
Daarnaast heb je geen zorgen meer 
voor het onderhoud, administratie en 
aanschafkosten.

Wat doet de gemeente om deelauto’s 
te stimuleren?
De bovengenoemde gemeenten willen 
de drie organisaties (Connectcar, 
Greenwheels en Wheels4all) alle 
medewerking geven om deelauto’s 
te realiseren. Zo wordt er gezorgd 
voor de aanleg van gereserveerde 
parkeerplaatsen. De komende maanden 
gaan de deelauto-aanbieders bedrijven 
en bewoners in de IJmond benaderen 
of zij geïnteresseerd zijn in de deelauto. 
We wensen de deelauto-aanbieders veel 
succes de komende maanden en hopen 
op veel aanvragen.

Vervolg samenwerking met Amsterdam 
Toerisme en Congresbureau
In 2007 is de marketing en promotie 
van IJmuiden aan Zee/velsen voor het 
eerste jaar uitgevoerd door Amsterdam 
toerisme en Congres Bureau (AtCB).
De nadruk lag op de promotie van 
IJmuiden aan Zee in de regio groot-
Amsterdam.
er is o.a. een nieuwe folder 
uitgegeven, de toeristische website 
www.ijmuidenaanzee.nl is gelanceerd en 
gekoppeld aan www.noord-holland.com 
en er is een vvv-agentschap
gerealiseerd in de centrale bibliotheek 
van velsen. In totaal werden ruim 

6 miljoen potentiële consumenten 
bereikt. De samenwerking met AtCB
is goed verlopen. Aan het begin van 
het jaar heeft het wel wat meer tijd 
gekost om het actieplan gezamenlijk 
goed op te stellen waardoor een aantal 
producten later werd gerealiseerd dan 
oorspronkelijk gepland. Gezien de goede 
ervaringen in 2007 en 2008 heeft het 
college besloten de samenwerking met 
AtCB in principe voor 2009 en 2010 te 
verlengen. Hiertoe wordt telkens een 
nieuwe offerte en nieuw activiteitenplan 
per jaar opgesteld.

Winnaar wedstrijd Snelle 
Boottocht mee op zee
Van 19 t/m 21 september 2008 zijn 
voor de kust van het IJmuiden, 
vanuit de jachthaven Marina 
Seaport, de Open Nederlandse 
Kampioenschappen (ONK) 
zeezeilen gehouden.

ode gemeente velsen organiseerde 
dit jaar een prijsvraag om kans te 
maken op een snelle boottocht. In de 

prijsvraag werden door middel van 7 
vragen de kennis over de gemeente, 
met name over het toerisme, getest.
De heer erik Baalbergen is de 
winnaar geworden van deze 
prijsvraag. Hij mocht op 20 september 
vanaf een boot de wedstrijden 
bijwonen op zee. De details omtrent 
de kampioenschappen zijn te vinden 
op www.nkzeezeilen.nl

Aannemingsbedrijf mno vervat start 
maandag 6 oktober a.s. in opdracht van 
de gemeente velsen met het herinrichten 
van de langemaad en de kruising Grote 
Buitendijk. De werkzaamheden worden 
in verband met de parkeerdruk en de 
bereikbaarheid in 3 fases uitgevoerd.

1e fase
 langemaad hoek velserbroekse

Dreef tot langemaad hoek 
tarweland.

 van maandag 6 oktober tot/met 
vrijdag 31 oktober. 

2e fase
 langemaad hoek tarweland tot 

langemaad hoek Roggeland. 
 van maandag 3 november tot/met 

vrijdag 28 november.

3e fase
De 3e fase start, in verband met de 

feestdagen, vermoedelijk in januari 
2009.

Deze planning is onder voorbehoud 
van de weersomstandigheden en kan 
per fase enige dagen verschillen. Het 
verkeer wordt in deze periode omgeleid. 
op de gemeentelijke website 
www.velsen.nl kunt u de omleidingen 
tijdens de 3 fases inzien.

Connexxion
omleiding lijndienst 4.
• Komende vanaf Haarlem wordt 

lijndienst 4 omgeleid vanaf het 
winkelcentrum via de velserbroekse
Dreef richting santpoort en vervolgt 
dan de bestaande route.

• Komende vanaf santpoort via de 
velserbroekse Dreef, winkelcentrum 
en vervolgt dan de bestaande route.

• De haltes van de langemaad en de 
De Kamp komen te vervallen.

Herinrichting Langemaad en 
kruising Grote Buitendijk

Wethouder Annette Baerveldt neemt de 
handtekeningen in ontvangst.

Kinderen Bosbeekschool op het stadhuis
een groep van ongeveer 50 kleuters 
heeft op woensdag 24 september 
zowel tekeningen als handtekeningen 
aangeboden aan wethouder Annette 
Baerveldt van onderwijs. Hiermee 
wilden zij, mede namens de ouders, 
aandacht vragen voor een structurele 
oplossing voor het ruimteprobleem 
op de Bosbeekschool in santpoort-
noord. nadat de kinderen hadden 
plaatsgenomen op de stoelen van 
de raadsleden werden door twee 
leerlingen ruim 350 handtekeningen 
overhandigd en werd een speciaal 
lied gezongen. De Bosbeekschool 
heeft het probleem dat in de 
afgelopen jaren meer kinderen op de 
school zijn aangemeld dan voorzien. 
Hierdoor is de functie van speelzaal 
al gewijzigd in leslokaal en moet 
er elders gespeeld worden. Het 
schoolbestuur heeft een aanvraag 
ingediend voor een noodlokaal op het 

schoolplein, wat ook weer reacties 
oproept. Wethouder Baerveldt 
heeft toegezegd samen met het 
schoolbestuur mee te willen denken 
voor een structurele oplossing. ook
zal zij ingaan op de uitnodiging om 
binnenkort de Bosbeekschool te 
bezoeken.
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Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, 
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak 
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur  
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te 
Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI, 
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL 
Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteits kaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer 
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland 
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich tele-
fonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs secretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 

brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, 
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, 
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief die-
renambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar 

en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden, 
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder AnneMieke Korf

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid,  UMTS-masten en projecten 
KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden tot 
wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverle-
ning, milieu en project Forteiland kunt u zich wenden 
tot wethouder Carel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulen-
museum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie 
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-

Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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 persoons-
gegevens 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: 
Curyl o D.Z.  Geb. 06-06-1976 
Narozniak T.  Geb. 04-02-1978
Del Campo Gracia M.I. Geb. 12-03-1981 
Rogowski A.D. Geb. 04-08-1974
Fryzlewicz M.W. Geb. 15-03-1986 
Smit E.E.  Geb. 25-05-1970
Guitoneau T.  Geb. 01-01-1979 
Stawinski P.  Geb. 22-02-1983
Heijselaar M.G. Geb. 25-08-1972 

Strika M.  Geb. 07-10-1971
Kovachev E.V. Geb. 18-09-1960 
Szczepanski D. Geb. 29-06-1969
Lahosa Lorenzo I. Geb. 28-09-1979 
Veenstra S.R. Geb. 23-01-1984
Mindov R.M. Geb. 28-10-1972 
Vos de P. Geb. 05-10-1965
Mulder P. Geb. 18-10-1987 
Yosifova S.M. Geb. 13-02-1975
Narozniak P. Geb. 14-04-1979 
Zaczkiewicz T. Geb. 15-07-1977

Informatie 
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling afdeling 
Publieksdienstverlening, bureau burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40. 

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 elek-
tronische 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.

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 

straat en huisnummer aantal en soort
Zeeuwstraat ong. 1 els  
Hogemaad achter huisnr. 59 1 els  
Zeewijkplein ong. 1 populier  
Kromhoutstraat 36-38-40 1 populier  

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
23 september 2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.Voor eventuele informatie over 
bovenstaande kap vergunningen kunt u contact 
opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, 
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-290-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een groendrager 
BP-224-2008 Kerkstraat 97 te IJmuiden; het aan-

brengen van een luifel 
BP-225-2008 Velserduinweg 292B te IJmuiden; 

het oprichten van een garage 
BP-226-2008 Dennenstraat 24 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-227-2008  Middenduinerweg 16 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw en het 
vergroten van een berging 

BP-229-2008 Da Costalaan 54 te Driehuis; het veran-
deren en vergroten van de 1e verdieping 
van een woning 

BP-230-2008 Lange Nieuwstraat 509 te IJmuiden; 
het vernieuwen van een condensor 

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



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

BOUWAANVRAAG LICHT 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-297-2008 Celsiusstraat 54 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (voorzijde) 
BL-298-2008 Rijksweg 484 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 
BL-299-2008 Wijk aan Zeeërweg 150 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde) 

BL-300-2008 Westerhoevelaan 15 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel 
(achterzijde) 

BL-301-2008 Eridanusstraat 12 te IJmuiden; 
het plaatsen van een stalen balk 

BL-302-2008 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een prieel in een 
theekoepel 

BL-303-2008 Ladderbeekstraat 49 te Velsen-Noord; 
het legaliseren van een aanbouw 
(achterzijde) 

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

WELSTANDSVERGADERINGEN 

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
2 oktober 2008. 
BL-288-2008 Paramaribostraat 64 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achtergevel) 

BL-289-2008 Stephensonplein 1 te IJmuiden; 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel) 

BL-291-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een schapenverblijf 

BL-292-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een carport 

BL-302-2008 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een prieel in een 
theekoepel 

BP-223-2008 Velserduinweg 193 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning 

BP-225-2008 Velserduinweg 292B te IJmuiden; 
het oprichten van een garage 

BP-226-2008 Dennenstraat 24 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-227-2008 Middenduinerweg 16 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en het 
vergroten van een berging 

BP-229-2008 Da Costalaan 54 te Driehuis; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning 

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt. 

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de WRO te verlenen voor: 
BL-278-2008 Oude Pontweg ong. te Velsen-Zuid; 

het plaatsen van een speeltoestel 

BP-87-2008 Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; 
het oprichten van 15 appartementen 
(achter brandweerkazerne) 

BP-203-2008 Hagelingerweg 58 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-204-2008 Hagelingerweg 60 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoe-
ring (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken 
ter inzage van 26 september t/m 13 november 2008. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering. (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERPBESLUIT 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te 
verlenen voor: 
MO-7-2008  Kerkplein 5 te Velsen-Zuid; 

het vervangen van dakpannen en goten 
MO-9-2008 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een berging en het 
herinrichten van een tuin   

Conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Wet 
algemene bestuursrecht liggen de stukken welke betrek-
king hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 26 september t/m 
13 november 2008. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS 

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 26 september 
t/m 9 oktober 2008 ter inzage. 
BP-189-2008 Dirk Hartoghstraat 15 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
B2-8-2008 Stationsplein ong. te IJmuiden; 

het oprichten van bedrijfsunits 
BL-221-2008 Brederoodseweg 67 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een woning 
BL-246-2008 Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en een dakkapel 
(achtergevel) 

BL-247-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging 

BL-275-2008 Hollandse Aak 9 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel) 

BL-276-2008 Watergentiaan 11 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BL-279-2008 Burgemeester Enschedélaan 20 te 
Santpoort-Noord; het vernieuwen van 
een garage 

BL-280-2008 Ans Rosendahlstraat 27 te Velserbroek; 
het legaliseren van een erfafscheiding 

BP-110-2008 Harddraverslaan 10 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 

BP-173-2008 Olieweg ong. te Velsen-Noord; 
het oprichten van een opslagloods 
(tijdelijk) 

BP-176-2008 Edisonstraat 50 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 

BP-185-2008 Bloemstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een ketenpark t.o. 
nr. 126 (tijdelijk) 

BP-186-2008 De Ruyterstraat 64 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 

BP-188-2008 Burgemeester Enschedélaan 43 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning (uitbouw met 
dakterras en dakopbouw) 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de 
vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

SLOOPVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-81-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; 

het gedeeltelijk slopen van een 
bedrijfsgebouw 

SL-82-2008 Hoflaan 1 te Velsen-Noord; 
het slopen van een demiwatertank 
met bijbehorende leidingen, een vul-
puntenbak en betonnen trap 

SL-88-2008 Van Dalenlaan 9 te Santpoort-Zuid; 
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen 

SL-93-2008 Industriestraat 55 te IJmuiden; 
het slopen van een trafo/hoogspannings-
ruimte en fragmenten buitengevel 
(metselwerk) 

SL-94-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het slopen van een voormalige garage/
opslagruimte 

SL-96-2008 Kleine Pan 67 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudend 
vloerzeil 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning worden ingediend bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).


