
Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,

Velsen-Zuid,
Driehuis,

Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl

info@jutter.nl

82 oktober 2008Zeeweg 189-191    1971 HB IJmuiden                                                                           Tel: 0255-533900    Fax: 0255-518875

Koninklijk bezoek ‘kroon op jubileum Corus’

Koningin opent KW 22
Velsen-Noord – Dinsdagoch-
tend heeft Koningin Beatrix tij-
dens een bezoek aan Corus de 
nieuwe Koudwalserij 22 ge-
opend. Directievoorzitter Theo 
Henrar noemde het bezoek van 
de koningin een ‘kroon op het 
90-jarig jubileum van Corus’. 
De koningin werd bij aankomst 
begroet door commissaris van 
de koningin Borghouts van 
Noord-Holland, burgemeesters 
Cammaert van Velsen, van Leeu-
wen van Beverwijk en Nawijn 
van Heemskerk. Het welkomst-
comité van Corus bestond uit de 
heer Henrar, directeur mevrouw 
Oudeman en R. Henstra, Chief 
Operating Officer Corus.
Naast Koudwals 22 was een ont-

vangsttent opgesteld voor alle 
genodigden. De koningin maak-
te een rondleiding over het ter-
rein en was aanwezig bij de toe-
spraken door Theo Henrar en 
mevrouw Oudeman. Daarna 
heeft de koningin met een joy-
stick de nieuwe koudwalserij ge-
opend. Daarbij kon de pers van-
wege veiligheidsvoorschriften 
helaas niet aanwezig zijn.
Koudwalserij 22 is slechts een 
onderdeel van een reeks uit-
breidingen die in 2008 en 2009 
plaatsvinden. Met KW 22 zal 
staal voor onder meer de auto-
industrie worden gemaakt.  
Een tweede nieuwe fabriek is 
Dompelverzinklijn 3. Met deze 
twee nieuwe fabrieken slaat Co-

rus een nieuwe weg in op pro-
ductiegebied, waarmee op ver-
nieuwende wijze staal zal wor-
den gemaakt. (Karin Dekkers)

Koningin Beatrix wordt ontvangen door burgemeesters van de IJmondgemeenten (foto: Reinder Weidijk)

Santpoort-Noord - Op de Ha-
gelingerweg zijn op de toch al 
drukke zaterdag verschillende 
ongevallen gebeurd.
De dag begon al slecht met een 
bus die in brand stond, ‘s mor-
gens om even over acht uur, 
waarvoor de brandweer moest 
uitrukken.
Zaterdagmiddag vonden vlak na 
elkaar twee ongevallen plaats ter 
hoogte van Tuincentrum Haan. 
De eerste auto stond in de berm 
te wachten tot hij kon worden 

opgehaald, terwijl honderd me-
ter verder een kop-staart botsing 
plaatsvond. Er waren meerdere 
auto’s bij betrokken. Hulpdien-
sten konden het ongeval door de 
drukte op de wegen nauwelijks 
bereiken. Tegelijkertijd stond na-
melijk de Parkweg/Stationsstraat 
in Velsen-Zuid ook in twee rich-
tingen vast, door ongevallen.
De brandweer hoefde gelukkig 
niet in te grijpen en ook de am-
bulance mocht zonder patiënt 
terugrijden.

Dubbel ongeval 
Hagelingerweg

(foto: www.kovanleeuwen.nl)

zondag 5 oktober:
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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: Kringapo-
theek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 
0255-515348. 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
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Producten
uit Israël
Velsen-Noord - Ook deze 
maand is er bij de consulenten 
van het Israël Producten Cen-
trum weer open huis. Hier is in-
formatie verkrijgbaar over het 
land en het volk van Israël. Er is 
tevens mogelijkheid tot het be-
kijken en kopen van Israëlische 
Producten. Te weten, sierraden, 
huidverzorgingsproducten (van 
de Dode Zee), (sier)kaarsen, 
wijn en vele andere artikelen. Er 
zijn deze maand weer veel nieu-
we producten. Men is van har-
te welkom op donderdag 9 en 
vrijdag 10 oktober in de Zeeuw-
straat 12, van 10.00 tot 18.00 uur 
of na telefonische afspraak via 
0251 228286. Ook aanwezig op 
woensdag 8 oktober van 14.30 
tot 18.00 uur in het kerkgebouw 
van de Vrije Evangelische Ge-
meente aan de van Riemsdij-
klaan 1 in Beverwijk.

Amokmakers
IJmuiden - Vorige week don-
derdag rond 23.30 uur werd ge-
meld dat er problemen waren in 
een flatwoning aan de Orionweg. 
Agenten zagen dat in de woning 
vernielingen waren aangericht 
en dat er een deur van 5-hoog 
naar beneden was gegooid. Op 
de parkeerplaats stonden drie 
mannen met elkaar te ruziën en 
schreeuwen. Eén van deze man-
nen, een 37-jarige Dordrech-
ter, bleek vernielingen te hebben 
aangericht in de flatwoning en is 
daarvoor aangehouden. Een 33-
jarige vrouw uit Dordrecht kwam 
er ook bij en bleek ook verant-
woordelijk voor enkele vernielin-
gen. Ook zij is aangehouden. De 
aangehouden verdachten ble-
ken waren zwaar onder invloed 
van alcohol en zijn ter ontnuch-
tering ingesloten.

Huiselijk geweld
Haarlem - De politie hield in de 
nacht van maandag op dinsdag 
een 23-jarige man uit Haarlem 
aan, die ervan wordt verdacht 
zijn partner te hebben mishan-
deld. Het 22-jarige slachtoffer 
werd geslagen en ook nog met 
een mes bedreigd. De verdachte 
is ingesloten in de cel. De politie 
maakt proces-verbaal op.

Stoer?
Haarlem - De politie heeft op 
het Verwulft in de nacht van za-
terdag op zondag rond 1.00 uur 
een 15-jarige Haarlemmer aan-
gehouden, nadat hij enkele poli-
tiemannen meerdere malen had 
uitgejoeld en uitgescholden.
De jeugdige Haarlemmer deed 
vermoedelijk stoer voor zijn 
vriendjes, hetgeen hem een be-
keuring opleverde. 
Hierbij probeerde hij zich te le-
gitimeren met identiteitspapie-
ren van iemand anders, waarop 

hij direct werd aangehouden. Hij 
werd meegenomen naar het po-
litiebureau en voorgeleid voor de 
Hulpofficier van Justitie. 
De moeder van de Haarlemmer 
werd op de hoogte gesteld en 
zij vond het allemaal wel best en 
wenste niet naar het politiebu-
reau te komen om haar zoon op 
te halen. 

De jongeman werd vervolgens 
met drie bekeuringen op zak 
(valse naam, geen identiteitsbe-
wijs en belediging)  rond 2:00 
uur heengezonden.  

Russisch-orthodoxe
muziek in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Op dins-
dag 7 oktober begint weer een 
nieuw zangproject in de Dorps-
kerk van Santpoort. Laat uw ei-
gen stem horen in zang en sa-
menzang. Wie zingen er mee en 
wie zingen elkaar toe? Zangers 
en zangeressen gezocht voor 
de Dorpskerkcantorij! Het nieu-
we zangproject is getiteld: Ont-
steek dan een lichtend vuur Er 
zal repertoire gezongen worden 
uit de Russisch-orthodoxe tra-
ditie afgewisseld met Taizé-re-
pertoire. De Russische geeste-
lijke muziek heeft altijd een die-

pe en ontroerende ondertoon. 
Er worden onder andere prach-
tige Russisch-talig Onze Vader 
(Otche Nash) en ook een loflied 
(Tebe Poem) van Tjaikovsky ge-
zongen. Ook het mooie Taizélied: 
‘Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur’. De muziek zal 
worden uitgevoerd tijdens de 
vesper van 1 november. Het koor 
staat onder leiding van dirigen-
te Antje de Wit. Repetities zijn 
iedere dinsdagavond startend 
7 oktober in het Ontmoetings-
centrum achter de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaam 67, in Sant-

poort-Noord. Ook repetitie in de 
herfstvakantie. Kosten voor deel-
name 16 euro. Zie voor verdere 
informatie en opgave: www.ves-
persindedorpskerk.nl of bel 023-
5373192 (Antje de Wit).



pagina 4 2 oktober 2008

gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘La Graine et le 
Mulet’. Aanvang 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal:Gem + LPG. 20.30 
uur. 
Toegang 10,-. Balkan Beatz met 
dj’s Tommi & Gusztav. 23.00 tot 
04.00 uur. Toegang 10,-. Café: 
Subbacultcha! 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 4 oktober

Geschenkenveiling in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. Van-
af 09.00 uur. Op het plein rom-
mel- en boekenmarkt.
Grote bazar in de Rank, Konin-
ging Wilhelminakade in IJmui-
den. Van 09.30 tot 18.00 uur.
Derde Whisky aan Zee festi-
val, georganiseerd door Slijterij 
& Wijnhuis Zeewijck in strandpa-
viljoen Noordzee, IJmuiden aan 
Zee. Het festival bestaat uit twee 
sessie van 13.30 tot 17.30 uur en 
van 19.00 tot 23.00 uur. De kos-
ten bedragen 25,-.
Verkoop oude landkaarten bij 
basisschool de Zandloper, Keet-
berglaan IJmuiden. Tussen 12.00 
en 14.00 uur.
Nelson’s Blood vier haar 2e 
lustrum in Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71 IJmuiden, 
telefoon 0255-546146.
Vespers in de Dorpskerk in 
Santpoort-Noord. Aanvang 19.00 
uur.
Thalia filmdiner ‘Bella Mart-
ha’, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 44,50 
incl. film, aperitief, 3-gangendi-
ner en koffie.
Kienen bij Full Speed, Tolsdui-
nerlaan Velsen-zuid. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Anouk van Dijk, Bor-
rowed Landscapes. Aanvang 
20.30 uur.
Mother of Pearls in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Brant Bjork & The 
Bros. 20.30 uur. Toegang 15,-. 
Dommelsch zaal: Electric Trash 
ft. Feadz. 23.00 tot 04.00 uur. Toe-
gang 15,- vanaf 18 jaar.

Zondag 5 oktober
 

Start collecteweek Brandwon-
denstichting.
Rommelmarkt in het Polder-
huis Velserbroek van 10.00 tot 
16.00 uur. Toegang 2,-, kinderen 
t/m 6 jaar gratis.
Bunker Museum IJmuiden 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
(laatste zondag van het seizoen). 
Toegang 2,-, kinderen tot en met 
14 jaar 0,50.
Open dag bij het Kerbert Dieren-
tehuis, Heerenduinweg 8 IJmui-
den. Van 12.00 tot 16.00 uur.
Springcompetitie bij Hippisch 
Centrum Velsen vanaf 12.00 uur.
Concert door leden van het 
Conservatorium Amsterdam in 
het kerkje De Stompe Toren in 

Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur.
Gauguin Ensemble met Yfyn-
ke Hoogeveen en Loes van Ras 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met Bad 
Penny. Aanvang 17.00 uur. Toe-
gang gratis.
Vespersviering in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal en foyer: Haer-
lemsche Helden IX. 17.30 uur. 
Toegang 5,-. Café: Chris Gar-
neau. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 6 oktober

Woon- zorg- en welzijnsca-
fé in De Moerberg IJmuiden. Het 
thema is Afscheid nemen on-
der leiding van Marijke Kots. Van 
19.30 tot 21.30 uur.

Dinsdag 7 oktober
 

Heel Velserbroek fietst... Start 
vanaf 20.00 uur in de Veste, Ves-
tingplein in Velserbroek. De wijk-
agent is aanwezig om te kijken 
naar de gevaarlijke punten in de 
wijk en te luisteren naar eventu-
ele oplossingen.

Woensdag 8 oktober 

Wijkfeest Zee- en Duinwijk 
van 14.00 tot 18.00 uur rondom 
buurtcentrum de Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden.
Verkoop Israël producten in 
het kerkgebouw van de Vrije 
Evangelische Gemeente, van 
Riemsdijklaan 1 Beverwijk. Van 
14.30 tot 18.00uur.,
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘La Graine et le 
Mulet’. Aanvang 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: De Broodkast. 20.00 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 9 oktober

Verkoop Israël producten, van 
10.00 tot 18.00 uur Zeeuwstraat 
12 Velsen-Noord.
Informatieavond Leonardoklas-
sen voor hoogbegaafde kinderen 
in het Polderhuis in Velserbroek. 
Om 19.30 uur inloop. Aanvang 
informatieavond 19.45 uur. Zie 
ook www.leonardostichting.nl en 
www.leonardoschool.nl.
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport in het Clubgebouw 
De Voltreffer van Full Speed, 
Tolsduinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur. Kosten 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lemon Tree’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: LOS! 23.00 tot 
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar, gratis met studentenkaart. 
Café: Sic Alps. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 2 oktober

Tentoonstelling met maaltijd 
in RC de Ruimte, J.P. Coenstraat 
IJmuiden. 
Om 18.00 uur is de zaal open, 
de maaltijd start om 18.30 uur. 
Lezing om 19.15 uur. Kosten in-
clusief koffie en thee is 10,-.
Afrikaanse zanggroep Kuzo-
la uit Velsen-Noord in de Gro-
te Kerk Haarlem. Van 19.30 tot 
20.00 uur.
Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport in het Clubge-
bouw De Voltreffer van Full 
Speed, Tolsduinerlaan Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur. Kos-
ten 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. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dolf Jansen (foto) 
met Oudejaarsvoorstelling 2008. 
Aanvang 20.30 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem: Kleine zaal: Roots of Hea-
ven. Aanvang 20.30 uur. Toe-
gang 16,-. Café: Brimstone 
Howl. 21.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: LOS! met dj 
Paullie & Co. 23.00 tot 04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, gratis 
met studentenkaart. 

Vrijdag 3 oktober

Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Georgian Myths and Dances’ 
Riverdance uit Georgië. Aan-
vang 20.15 uur. 
De 19e eeuwse Parijse Salon 
door het Horus Duo. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 

Wat is
er te 
doen

Van Huis Kozijntechniek
Genieten met een veranda
IJmuiden – Langer genieten 
van het buitenleven, ook in het 
najaar. Dat kan met een veran-
da, een sieraad voor de woning 
en in de tuin. 
Van Huis Kozijntechniek is dealer 
van het merk VeraSol. Nu met ac-
tieprijzen in de zelfbouwpakket-
ten, in de standaardmaten 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 in-
structies meegeleverd. 
De zelfbouwpakketten zijn stan-
daard in de kleur crèmewit en 
met een ronde gootkap. Bij het 
kant-en-klare bouwpakket is al-
les inclusief, behalve de beton-
poeren. Het materiaal is alumi-
nium, dus geheel onderhoudsvrij 
en met opaalkleurige polycarbo-
naat platen van 16 mm dik. En 
wie twee linkerhanden heeft of 
wil afwijken van de standaard-
pakketten, laat de veranda plaat-
sen door het vakkundige perso-
neel van Van Huis Kozijntech-
niek. Er zijn talloze variatiemoge-
lijkheden. 
Zo kan er halogeenverlichting 
in de veranda aangebracht wor-
den. Alle veranda’s hebben een 
garantie van tien jaar. 
In de showroom is een voorbeeld 
van een veranda 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.

Langer genieten van het buitenleven kan met een veranda 

Zorg schiet ernstig te kort
Velsen - Met verwondering en 
stijgende boosheid las ik het ar-
tikeltje over de meneer in het 
Visserhuis die uren moest wach-
ten op hulp bij zijn stoma. Daar-
om dit gedicht:

Als je jong bent ga je snel aan 
deze zaken voorbij.
Als je ouder wordt sta je even stil 
bij dit soort voorvallen.
Als je nog ouder wordt ga je da-
gen huilen van verdriet.
Als je ouder en ouder wordt je 
steeds kleiner.
Je verlangt, net als deze heer of 

vrouw, op het einde.
Je blijft vragen, heb ik hier mijn 
hele leven voor gewerkt?
Droevig, droevig.
Ik zou wel eens willen weten, 
hoe dit nu afgelopen is.
Straks ben ik ook zo oud, begin 
al bang te worden.
De directeur, manager, raadslid, 
wethouder, burgemeester, mi-
nister, minister-president.
Weet u het antwoord, weet u, 
hoe dit afgelopen is?

Naam en adres bij redactie be-
kend

Ingezonden brief
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Mother of Pearls
in Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 4 oktober 
speelt de band Mother of Pearls 
in de venieuwde Zeewegbar
Tijdens Dorpsfeest Santpoorts 
is de Zeewegbar altijd een week 
dicht en  worden meestal de no-
dige klusjes gedaan. Dit jaar was 
het geen klusje maar werke-
lijk een metamorfose Dus voor 
degene die het nog niet gezien 
hebben is het een leuke gele-
genheid om zaterdag is een kijk-
je te nemen. Er is een spetterend 
optreden van de band Mother of 
Pearls, aanvang 21.00 uur en de 

entree is gratis.
Mother of Pearls is niet zomaar 
een band. Mother of Pearls is 
een show. Klassiekers uit het 
grijze en recente rockverleden 
volgen elkaar in hoog tempo op. 
Snoeihard, fluisterzacht, gevoe-
lig en virtuoos wisselen elkaar 
af. Strak gespeeld, herkenbaar, 
maar wel met een eigen sausje.
Mother of Pearls heeft veel aan-
dacht voor de muziek. Maar nog 
meer voor het publiek. Dansen, 
springen, zingen, een optreden 
van Mother of Pearls is feest.

BlingBling ruilmiddag 
bij Dekamarkt
IJmuiden - Woensdag 1 oktober  
vindt bij alle DekaMarkt filialen 
de BlingBling ruilmiddag plaats. 
Tot 6 oktober loopt bij Deka-
Markt de succesvolle BlingBling 
actie waarbij men spaart voor 
zogenaamde BlingBlings, dit zijn 
leuke dierenbedeltjes. Er zijn er 
maar liefst 25 te sparen. Ook 
biedt DekaMarkt leuke kettin-
kjes en armbandjes aan om de 
bedels aan te hangen. 
De spaaractie is heel populair bij 
een grote groep klanten. De actie 
wordt ook ondersteund op Inter-
net. Op de site www.mijndeka.nl 
staan diverse spelletjes, kunnen 
kleurplaten worden gedownload 

en kan men mee doen aan de fo-
toactie waarbij men kans maakt 
om een dagje mee te lopen met 
een dierenverzorger van Artis. 
Op Hyves (www.blinkie-deka-
markt.hyves.nl) wordt gecom-
municeerd over de actie, onder 
andere met foto’s, blogs en film-
pjes. Centraal hierbij staat Blin-
kie, de aap van Deka. Na de ruil-
middag kunnen de BlingBlings 
via Hyves geruild worden, hier 
maken de spaarders al goed ge-
bruik van.
Op woensdagmiddag 1 okto-
ber is het voor iedereen mogelijk 
om bij DekaMarkt de dubbele 
BlingBlings te ruilen met ande-

Rabobank Velsen en omstreken
Het is weer tijd 
voor de Spaarweek
Velsen - Van maandag 13 tot en 
met zaterdag 18 oktober vindt de 
jaarlijkse Spaarweek plaats op 
de kantoren van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Kinderen in 
de leeftijdscategorie 0 tot en met 
12 jaar kunnen in deze week hun 
spaarpotjes legen en storten op 
een bestaande of nieuwe bank-
rekening. En hebben ze dat ge-
daan, dan ontvangen ze uiter-
aard een leuk cadeautje.
Dit jaar kan bijvoorbeeld worden 
gekozen uit een gratis kaart-
je voor het zwembad of de ijs-
baan. Daarnaast maken ze kans 
op een mooie cadeaubon van 
Speelgoedwinkel de Ballon of 
een bioscooparrangement voor 
de hele familie.
De bankhallen zijn in deze pe-
riode vrolijk versierd en geheel 
in sfeer kunnen de kinderen (en 
hun ouders) een warm of koud 
drankje nuttigen. Aan de volwas-
senen is ook gedacht: Traditie-

getrouw liggen de kalenders en 
agenda’s voor het nieuwe jaar 
klaar voor de klanten om mee te 
nemen. Kijk voor de openingstij-
den van de kantoren op www.ra-
bobank.nl/velsen.

re spaarders. De middag begint 
om 14.00 uur en is afgelopen 
om 16.00 uur. Bij deelname krijgt 
men een ruilkaart waarop kan 
worden aangeven welke Bling-
Blings zij zoeken, en welke zij 
dubbel hebben. Alle deelnemers 
krijgen deze middag de speciale 
zeeleeuw bedel cadeau!
DekaMarkt is een supermarkt-
keten met 84 winkels in de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland, 
Gelderland, Overijssel, Flevoland, 
Drenthe en Friesland. 
Daarnaast heeft DekaMarkt ei-
gen productiebedrijven zoals 
twee eigen bakkerijen, een eigen 
vee- en landbouwbedrijf en een 
slagerij.
Ook diverse distributiecentra en 
verscentrales, een tuincentrum, 
een wijnmarkt en een tanksta-
tion zijn onderdelen van het be-
drijf. 

Peuters op ruimteavontuur 
in de Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouw-
burg Velsen verandert woens-
dag 15 oktober een hele dag in 
het leukste speelparadijs voor 
de allerkleinsten. In de foyer 
zal een spannend Peuter Ruim-
te Lab verrijzen. Al spelend kun-
nen peuters hier als echte kos-
monauten op onderzoek uit. Ver-
der worden overal in het gebouw 
leuke en speelse kindervoorstel-
lingen (vanaf 2 jaar) gespeeld.
Kinderen kunnen óp het toneel 
van de schouwburg genieten van 
de dansvoorstelling ‘Schaapwel’. 
Een sfeervolle peutervoorstelling 
over de rituelen vóór het slapen 
gaan. De oogjes gaan niet toe 

voordat de snoetjes zijn gewas-
sen, de maan is begroet, het ver-
haaltje uit is en de knuffel bin-
nen handbereik ligt.
Naast lekker dansen, kan er 
ook muziek gemaakt worden. 
In ‘Spijker op zijn Kop’ bouwen 
twee stoere bouwvakkers sa-
men een stad. Niet zomaar een 
stad, maar een muziekstad met 
veel Tutti Timbri-instrumenten. 
Ook de kinderen mogen mee-
bouwen: rijden met een kruiwa-
gen en houten bouwstenen stor-
ten. Laat het muzikale feest maar 
losbarsten! In de sfeervolle REX-
foyer kan genoten worden van 
de grappige poppenvoorstelling 

‘Op een klein stationnetje’. Over 
Olifant en zijn vriendje Papegaai 
die met de trein op reis gaan om 
bij oma te logeren.
Op het programma van het Peu-
terfestival staan ook twee unieke 
theaterworkshops voor peuters 
en kleuters: de dansworkshop 
van Renske te Witt en de mu-
ziekworkshop van Alice Ploeg.
In de dansworkshop beginnen de 
kinderen van het ene op het an-
dere been, daarna maken zij een 
sprongetje. Dan worden er op 
muziek rondjes gedraaid, heen 
en weer, en voor je het weet is 
er sprake van een echt peuter-
dansje. 
Tussendoor wordt er gehinkeld, 
gesprongen en gerold. 
Tijdens de speelse workshop 
‘Muziek op Schoot’ kunnen kin-
deren met een ouder (of opa/
oma/oppas) heerlijk zingen en 
spelen op instrumenten of ge-
woon lekker luisteren naar een 
dwarsfluit en een harp.
Vóór en na de voorstellingen/ 
workshops is er alle ruimte voor 
peuters en kleuters om met hun 
(groot)ouders en/of begeleiders 
te spelen of iets te drinken in 
het Peuter Ruimte Lab. Als echte 
kosmonauten kunnen de klein-
tjes op avontuur in de foyer. Lek-
ker zweven op planeten, van de 
maan af roetsjen en je verkle-
den als buitenaards wezen. Kort-
om het Peuterfestival is een heus 
avontuur voor peuters en kleu-
ters.
Programma Peuterfestival: 
‘Schaapwel’ – Nat Gras (vanaf 
2,5 jaar). Toneel grote zaal - 9.30 
en 11.30 uur. ‘Spijker op zijn Kop’ 
– De Toren van Geluid (vanaf 2 
jaar). Toneel grote zaal - 10.15 
uur en 12.15 uur. ‘Op een klein 
stationnetje’ – Poppentheater 
Hans Schoen (2,5 – 5 jaar). REX-
foyer – 10.00 en 11.00 uur. Dans-
workshop voor kinderen (& ou-
ders) - Renske te Witt (vanaf 3 
jaar). Tussenetage – 9.30, 10.45 
en 12.00 uur. Workshop ‘Muziek 
op schoot’ – Alice Ploeg (van-
af 1 jaar). Bovenfoyer – 10.00 en 
11.15 uur.
Prijs: workshops 3,50 euro, voor-
stellingen 5 euro. Meer informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telelfoon 0255-515789.

Struinen door bos en duinen
Regio - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 oktober 2008 organiseert 
SportSupport in samenwerking 
met Zilveren Kruis Achmea, 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland, Bulters Groentenspeci-
alist en Van Vessem & Le Pati-
chou Bakkers de tweede ‘Strui-
nen door bos en duinen’ wandel-

tocht. Met routes van 5 kilome-
ter, 10 kilometer, 15 kilometer, 25 
kilometer en een marathon loopt 
u door de mooiste delen van de 
Kennemerduinen, Middenduin 
en langs het strand. 
Voor meer informatie en om in te 
schrijven gaat u naar www.strui-
nendoorbosenduinen.nl.

Kienen
Velsen-Noord - Klaverjasver-
eniging Velsen-Noord organi-
seert weer de bekende kien-
avond. En nodigt u wederom 
uit op vrijdag 10 oktober. Aan-
vang 20.00 uur en de zaal gaat 
om 19.00 uur open. De kosten 
zijn 5 euro voor de drie ronden 
en een staronde voor de dames 
en de heren. Natuurlijk wordt 
ook de grote verloting gehou-
den. Het kienen vindt plaats in 
het dienstencentrum Watervliet 
op de hoek van de Wijkerstraat-
weg en de Doelmanstraat in Vel-
sen-Noord.
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Nordic Walking
Santpoort-Noord – Nordic wal-
king uitproberen kan op woens-
dag 7 oktober om 10.00 uur bij 
de Sportwandelschool in Sant-
poort-Noord. Parkeren bij de ko-
renmolen de Zandhaas aan de 
Velserhoofdlaan 83. De cursus 
‘Beweeg Mee’ duurt vier maan-
den, speciaal voor mensen met 
een beperking. Met de juiste 
techniek en goede stokken gaat 
de conditie en uithoudingsver-
mogen met sprongen vooruit. 
Nordic Walking heeft voor ieder-
een positieve effecten.
Van 14 tot en met 18 oktober kan 
er dagelijks worden ingeschre-
ven voor herfstwandelingen. Er 
zijn routes van 7 km, 15 km en 25 
km door de natuurgebieden van 
de PWN en Staatbosbeheer. Kijk 
op www.herfst5daagse.nl
Aanmelden voor een proef-
les of cursus is verplicht. Onli-
ne inschrijven is ook mogelijk 
via www.nordicwlkingschool.nl. 
of bel. 0229-239447 email info@
sportwandelschool.nl. 

Film in de kerk
Santpoort-Noord - Het pro-
gramma Samen Verder van de 
kerken in Santpoort opent dit 
seizoen met de film ‘Spring, Sum-
mer, Fall, Winter … and Spring’ 
op donderdagavond 2 oktober 
om 20.00 uur in het Ontmoe-
tingscentrum naast de Dorps-
kerk, Burg. Enschedélaan 65, 
Santpoort-Noord. 
Deze film gaat over een oude 
monnik en een kind van een jaar 
of zes die samen wonen in een 
kluizenaarshuis, dat drijft op een 
groot meer tussen de bergen.
Het kind krijgt van de man le-
venslessen en wordt opgeleid 
tot monnik. In vijf hoofdstukken 
die de seizoenen volgen zie je de 
volwassenwording van de jonge 
monnik.
De inleider is ds. H.E.G. Reefhuis. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met G.T. Pieters-van 
Genderen, via 023- 5380927.

Kienen bij 
Full Speed
Velsen-Zuid - Op zaterdag-
avond 4 oktober kunnen kien-
liefhebbers weer terecht in het 
clubhuis van sportvereniging Full 
Speed aan de Toslduinerlaan in 
Velsen-Zuid.
Er zullen dan drie rondes ge-
kiend worden en een loterij wor-
den gehouden. Het kienen be-
gint om 20.00 uur, clubhuis is ge-
opend vanaf 19.30 uur. De kien-
blaadjes kosten 2,50 euro voor 
een heel velletje en 1,25 euro 
voor een half velletje. De lootjes 
voor de loterij bedragen 0,50 eu-
ro per lootje.
Bel voor informatie naar Veroni-
ca Tromp, telefoon 0255–531230, 
Sonja Verdoes, telefoon 0255–
523592 of Lia Boot, telefoon 
0255–510085.

Bel Canto zoekt 
zangers en zangeressen
IJmuiden - Bel Canto heeft voor 
maart 2010 een nieuwe opera op 
stapel staan: L’Elisir d’Amore (de 
liefdesdrank ) van Donizetti. Het 
is een komische en vrolijke ope-
ra met musical elementen en er 
is nog plaats voor jonge zangers 
en zangeressen met koor erva-
ring.
De opera wordt uitgevoerd in de 
Stadsschouwburg met professi-

onele solisten en een groot or-
kest en staat onder leiding van 
maestro Andre Kaart.
Dus, zangers en zangeressen, 
meld je aan bij Bel Canto voor dit 
vrolijke project. 
Kom naar de repetitie op dins-
dagavond acht uur in gebouw 
de Abeel in de Abelenstraat of 
bel voor meer informatie: 06-
36310105.

Blind date in het
Witte Theater
IJmuiden - Als eerste op de 
hoogte zijn van nieuw talent en 
de successen van morgen ont-
dekken? Ga een Blind Date aan 
en maak kennis met nieuwe veel-
belovende theatermakers. The-
ater Instituut Nederland brengt 
met Blind Date - nieuwe theater-
makers on tour, een nieuwe ge-
neratie regisseurs en choreogra-
fen onder de aandacht. De aan-
stormende talenten wordt met 
een tournee door het land de ge-
legenheid geboden hun produc-
ties vaker te spelen en aan een 
groter publiek te tonen. 

Er is een serie samengesteld die 
in abonnement extra voordelig te 
bestellen is. Voor slechts 37 eu-
ro (WT-Pas en CJP  32 euro ) be-
zoekt men vijf voorstellingen.  
Eén voorstelling is reeds bekend: 
Laura van Dolron, de winnaar 

van de BNG Nieuwe Theaterma-
kers Prijs 2007, heeft ‘The Idiots’ 
bewerkt tot een knettergek the-
aterspektakel. Een voorstelling 
waar Lars von Trier zelf smake-
lijk om zal lachen, maar ook door 
ontroerd wordt en een traan bij 
weg zal pinken. 
De Blind Dates vinden plaats op 
de volgende donderdagen: 23 
oktober, 11 december, 22 janua-
ri, 19 maart en 14 mei. 
Natuurlijk is er ook de mogelijk-
heid om de voorstellingen bui-
ten het abonnement te bestellen, 
een kaart kost dan 11 euro.
Eerste voorstelling in de serie is 
Suza van Hanna Jansen, op don-
derdag 23 oktober.
In Suza stapt een vrouw bij het 
zien van een schilderij de lijst 
van haar eigen leven binnen. Het 
is een collage van beeld, tekst en 
poëzie. 

Reisfotografie uit 19e eeuw
in Teylers Museum
Haarlem - Vanaf 3 oktober 
2008 tot en met 4 januari 2009 
is in Teylers Museum een unie-
ke tentoonstelling te zien over 
reisfotografie uit de negentien-
de eeuw. Dit in samenwerking 
met het Amsterdamse Rijksmu-
seum, dat echt uitpakt met de 
uitzonderlijke collectie foto’s die 
het op dit terrein bezit. Gecombi-
neerde met de fotoboeken en al-
bums van Teylers Museum geeft 
de tentoonstelling ‘ Fotopioniers 
op wereldreis’ een niet eerder 
getoond overzicht uit een tijd dat 
zowel verre reizen als fotografie 
nog avontuurlijke en omslachti-
ge ondernemingen waren.
Teylers Museum bezit als enige 

museum in Nederland het zeld-
zame expeditieverslag ‘ Voya-
ge au Saudan’ , met de vroeg-
ste foto’s van vrouwen uit Darf-
ur (1854) Uit de collectie van het 
Rijksmuseum is onder andere 
het unieke panorama op Baal-
bek van meesterfotograaf Gu-
stave le Gray te zien. Verder fo-
to’s van de Nederlandse ontdek-
kingsreiziger Alexandrine Tinne 
en kijkkasten in 3D over Amerika 
en Japan en de opening van het 
Suezkanaal in 1869.

Ook zullen er een aantal lezin-
gen over dit onderwerp zijn. Kijk 
voor meer informatie op www.
teylersmuseum.nl

IJmuiden - Op 1 september is 
het nieuwe seizoen bij de Stich-
ting ABC/WAO, Kromhoutstraat 
50a in IJmuiden van start ge-
gaan.
Dit seizoen staat in het teken van 
het 30-jarig bestaan in oktober. 
Elke middag van 13.30 tot 15.30 
uur kan men in de ‘houthobby’ 
werken met hout.

Allerlei leuke werkstukken kun-
nen daar gemaakt worden. 
Alle machines hiervoor benodigd 
zijn aanwezig, het enige wat men 
zelf moet meenemen zijn de ma-
terialen. 

Iedereen is van harte welkom. 
Bel voor inlichtingen mevrouw 
Nupoort, telefoon 06-12650716.

Hobbymiddagen
ABC/WAO van start

Even wachten.... zwanen
Zwanen in ganzenpas
Velserbroek - Als je in een pol-
derdorp woont, zal je het weten 
ook. Regelmatig wordt het ver-
keer namelijk opgehouden door 
een groepje zwanen dat in gan-
zenpas een weg oversteekt.
Dan is geduld een groot goed. En 

je hebt nog mazzel als de zwa-
nen een beetje doorlopen. Want 
soms moeten ze er even bij gaan 
zitten, soms midden op de weg. 
Het valt voor een zwaan namelijk 
niet mee om in ganzenpas te lo-
pen. (Karin Dekkers)

Geschenkenveiling 
Engelmunduskerk
Driehuis - Zaterdag 4 oktober 
vanaf 9.00 uur is er weer de jaar-
lijkse Geschenkenveiling in, om 
en rond de Engelmunduskerk in 
Driehuis.
Op het plein is er de rommel- en 
boekenmarkt. In de parochietuin 
is er heerlijke koffie en thee met 
cake of een vers gebakken olie-
bol. Ook zijn er in de tuin kramen 
met prachtige bloemstukjes, ver-
koop van bloembollen en derge-
lijke.
Om 11.30 uur begint in de paro-

chiezaal de Geschenkenveiling. 
De vrijwilligers hebben bij de 
winkeliers in de omgeving weer 
van alles opgehaald. Van mooie 
planten tot heerlijke vleesscho-
tels, van flessen wijn tot een ge-
zonde fruitmand. De opbrengst 
is voor de kerk. Deze behoeft 
veel onderhoud en dat kost veel 
geld. 
De Geschenkenveiling staat on-
der de bezielende leiding van de 
markante veilingmeester de heer 
Wim Wilms Floet.

Velsen-Noord - De politie heeft 
afgelopen weekeinde achtmaal 
assistentie moeten verlenen aan 
te hoge vrachtwagens bij de tun-
nel van de A22.
Een van de vrachtwagenchauf-
feurs bleek hierbij schade te 

hebben veroorzaakt aan het dak 
van de tunnel.
Deze bestuurder, een 33-jarige 
Roemeen, kreeg een boete van 
1050 euro en hij moet de repara-
tiekosten van de schade aan de 
Velsertunnel betalen.

Te hoge vrachtwagens
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Velsen-Noord – Daphne was 
op 29 augustus uitgerekend, in 
juni moest ze voor controle naar 
de verloskundige. Haar bloed-
druk was aan de hoge kant, die 
keer was hij wel erg hoog. De 
verloskundige stuurde haar door 
naar het ziekenhuis en daar ging 
ze door de molen. Er was meer 
aan de hand: de baby had geen 
ruimte om te groeien, de navel-
streng zat verstopt waardoor er 
te weinig voeding was en Daph-
ne had te weinig vruchtwa-
ter. Ze werd doorverwezen naar 
het AMC. De volgende dag gin-
gen Daphne en Dirk-Jan naar 
Amsterdam.  Weer een dag la-

Aangenaam

Geboren: Lisa Theadora Kers-
bergen
Dochter van: Daphne en Dirk-
Jan Kersbergen
Geboren op: 14 juni2008 om 
21.56 uur
Geboortegewicht: 900 gram

ter werd Daphne drie keer aan-
gesloten aan het CTG-apparaat, 
om de harttonen van de baby te 
meten. Die werden steeds zwak-
ker, de situatie werd zorgelijk. Er 
werd een bed bijgezet voor Dirk-
Jan, zodat hij die nacht kon blij-
ven. De gynaecoloog werd opge-
roepen, het was zaterdag en dat 
kon nog wel even duren. Daph-
ne mocht even van bed om naar 
het toilet te gaan. 
Toen ze terugkwam was de arts 
gearriveerd, eerder dan verwacht 
en stond iedereen in een groen 
pak klaar om naar de operatie-
kamer te gaan. De baby zou via 
een keizersnede gehaald wor-
den. Om 21.05 uur gingen ze op 
weg, een klein uur later was Lisa 
er. Een minimensje van slechts 
900 gram. Ze huilde en Daphne 
dacht: ,,Als ze huilt, kan ze ook 
ademhalen.’’ De baby ging di-
rect de couveuse in. De volgen-

Laatste middag Speelhoek
IJmuiden – Afgelopen zondag-
middag was speeltuin de Speel-
hoek voor de laatste maal open, 
voor dit seizoen. Er was veel be-
langstelling, het terras zat vol 
met ouders en veel kinderen wa-
ren als piraat verkleed, net zo-
als alle medewerkers. Zij zagen 
er prachtig uit. Het weer werkte 
ook goed mee.
Er was een kleurwedstrijd en er 
waren mooie prijzen te winnen 

bij het Rad van Avontuur. Op een 
gegeven moment werden alle 
kinderen die als piraat verkleed 
waren bij elkaar geroepen voor 
de verkiezing van het mooist ver-
klede kind. Het was moeilijk kie-
zen, maar het werd de anderhalf 
jaar oude Anna. Zij was een wel 
heel aandoenlijk piraatje.
,,We hebben een geweldig sei-
zoen gedraaid, mede dankzij de 
inzet van alle vrijwilligers en de 

Julian zingt het lied ‘Rosanne’ van Nick en Simon

hulp van de sponsors’’, zegt be-
heerder Suus Kurpershoek. De 
speeltuin gaat voor het eerst he-
lemaal dicht. Vorig jaar was de 
speeltuin nog op de woensdag- 
en de zondagmiddag geopend, 
dan werden er knutselactivitei-
ten georganiseerd. ,,Dat loon-
de de moeite niet. Er waren vrij-
willigers aanwezig en we had-
den allerlei materiaal in huis ge-
haald, maar er kwamen te wei-
nig kinderen. Daarom gaan we 
helemaal dicht. Ik zal de kinde-
ren vreselijk missen’’, vertelt tan-
te Suus. Ze vervolgt: ,,Maar we 
hebben dan wel mooi de gele-
genheid om te klussen. Alle toe-
stellen worden nagekeken en 
technisch gecontroleerd. En de 
speeltuin wordt vrolijker. Bijna 
alles is nu van blank hout. Van 
een sponsor hebben we verf ge-
kregen, alles wordt voorzien van 
een vrolijk kleurtje.’’
Zondagmiddag stapte zanger 
Sjaak Verkade naar voren om 
een optreden te gaan verzorgen, 
maar hij bedacht zich. ,,Is er een 
kind dat een liedje van Nick en 
Simon uit zijn hoofd kent?’’, roept 
hij door de microfoon. Hierop 
nam Julian de microfoon over, 
onder veel bijval zong hij het 
lied ‘Rosanne’ van het duo. Eind 
maart 2009 gaat de Speelhoek 
weer open. (Carla Zwart)

de dag, zondag, was Daphne al-
leen maar blij met haar dochter. 
Op maandag was er een gesprek 
met de arts. Die waarschuwde, 
dat het ook de verkeerde kant op 
kon gaan. 
De baby was wel extreem klein 
en licht van gewicht. Dat was 
even een domper maar Daphne 
en Dirk-Jan zijn steeds positief 
gebleven. Stuurden ook direct 
geboortekaartjes rond. En Lisa 
bleek een kleine vechter. Na een 
maand mocht ze naar het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Na drie we-
ken mocht Lisa daar de couveu-
se verlaten en na nog een week 
mocht ze naar huis. Dat was wel 
even wennen, na steeds zoveel 
hulp in het ziekenhuis. De jon-
ge ouders waren in het begin 
erg bezorgd, maar het gaat goed 
met Lisa. 
Ze is nog steeds wat klein, maar 
allerlei onderzoeken wezen uit, 
dat ze verder prima in orde is. 
Daphne vat het kort en bondig 
samen: ,,Ze gaat als een dijker.’’ 
(Carla Zwart)   

Open brug in spits (3)
Velsen - Ook ik wil reageren op 
de ingezonden brief met de tit-
le: Brug Buitenhuizen altijd open 
in de spits.
Ik ben het helemaal eens met 
deze meneer. Ik maak gebruik 
van het openbaar vervoer (bus). 
En ik sta ook steeds vast. Maar 
ik moet mijn kind voor 18.30 uur 

van het kinderdagverblijf halen 
dus dan is het hoogst irritant als 
je ruim een half uur moet wach-
ten op deze bootjes. En eerder 
weggaan van mijn werk is geen 
optie. Ik moet wel mijn 8 uur per 
dag werken.
 
Naam bij redactie bekend

Ingezonden brief

Actief bezig zijn en 
klussen bij ABC WAO
IJmuiden - Het nieuwe seizoen 
bij Stichting ABC WAO is weer 
begonnen. Een seizoen dat in 
het teken zal staan van het der-
tigjarig jubileum dat de Stich-
ting op 31 oktober hoopt te vie-
ren, nieuwsfeiten hierover vol-
gen binnenkort.
Vanaf heden is het voor cliënten 
van Dijk en Duin mogelijk om in 
samenwerking met Studie Duin 
en de Klussengroep IJmond de 
volgende activiteiten bij ABC 
aan de Kromhoutstraat 50A te 
volgen: schilderen, diverse com-
putercursussen, zoals WP, Word, 
Excel, Power Point, Acces, Inter-
net, Fotobewerking, Kaarten ma-
ken, Ontwerpstudio, Drukke-
rij, Engels, houtbewerking, kle-
dingmaken, tiffany, darten, sjoe-
len en noem maar op. ABC wil 

graag starten met quilten, scrap-
book maken zowel handmatig 
als op de pc. Bent u jong, oud, 
dik of dun, gepensioneerd, WAO-
er, in de WIA of heeft u een be-
perking, het maakt niet uit ieder-
een is welkom. 
Tevens is men bij ABC WAO op 
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers, voelt u hier iets voor? Bel 
dan even met Carrie Nupoort op 
onderstaand telefoonnummer.
Voor het aanmelden voor een 
van de activiteiten of compu-
tercursussen kunt u ook met 
haar contact opnemen via 06-
12650716 of met Andrea Zwart 
van StudieDuin, via 0255-517954 
of e-mail: a.zwart@dijkenduin.
nl, of met Theo Brakenhof via 
06-13095884 van Klussengroep 
IJmond.

Oktober multimediamaand
Twee tentoonstellingen 
bij RC de Ruimte
IJmuiden - Tot en met 12 ok-
tober is de tentoonstelling ‘Just 
Drawing’ en tot en met 26 okto-
ber ‘Nuit Américaine’ in RC de 
Ruimte. Op de multimedia avon-
den in RC de Ruimte laten kun-
stenaars hun nieuwste multime-
dia werk zien. 
Deze avonden beginnen met een 
maaltijd en aansluitend wordt 
multimedia werk bekeken, ge-
volgd door een inhoudelijke dis-
cussie over het werk. Op 2 ok-
tober is er een avond met Paul 
Donker Duyvis, Meiya Lin en 
Jeannette Eisse. De zaal is om 
18.00 uur opgen, de maaltijd is 
om 18.30 uur. De lezing start om 
19.15 uur. Kosten voor deelname 
inclusief koffie en thee is 10 euro. 
De gemeenschappelijke noemer 
tussen het werk van Paul Donker 
Duyvis en Meiya Lin is dat beide 
kunstenaars herinneringen ver-
werken en een gedroomde bete-
re wereld zoeken. 
Multimedia avonden zijn op vrij-
dag 10 oktober van 18.00 tot 
22.00 uur met studenten auto-
noom derde jaar KHU. Zater-
dag 11 oktober is de multime-

dia avond van 17.00 tot 23.00 uur 
met Cocky en Foam uit Amster-
dam en anderen. Zondag 12 ok-
tober is van 11.00 tot 13.00 uur 
Jeroen Kee uit Amsterdam aan-
wezig. 
Om 17.00 uur is ter afsluiting van 
Just Drawing een performance 
van Nina Boas. Donderdag 16 
oktober is er van 18.00 tot 22.00 
uur een multimedia avond met 
Jan Robert Leegte en anderen. 
Vrijdag 24 oktober is van 18.00 
tot 22.00 uur weer een multimei-
da avond met studenten auto-
noom 3e jaar KHU. Zaterdag 25 
oktober van 17.00 tot 23.00 uur 
met Lucy Nooren uit Amsterdam 
en anderen. Op zondag 26 okto-
ber van 11.00 tot 13.00 uur Ienke 
Kastelein uit Utrecht en anderen. 
En op donderdag 30 oktober van 
18.00 tot 22.00 uur Karin van Bo-
degom, Margreet Kramer en Eli-
ane Bots. Deze multimedia avon-
den zijn mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Provincie 
Noord- Holland. U vindt RC de 
Ruimte aan J.P. Coenstraat 51-55 
in IJmuiden. Info: 0255-527435 of 
info@rcderuimt.com.
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IJmuiden – De mensen die voor het 
eerst binnenkomen in het nieuwe pand 
van Mara Home Decorations aan het 
Plein 1945 nummer 3, vallen van de 
ene verbazing in de andere. Er is veel 
meer ruimte en de collectie is enorm 
uitgebreid. Er was altijd al veel te zien, 
nu raken de mensen niet uitgekeken. 
Eigenares Martine staat er stralend bij. 
Achter de winkel is nog een grote ruim-
te. Daar wil ze straks workshops gaan 
organiseren.
Landelijk en rustig, dat wordt de nieuw-
ste woontrend. Veel lichte kleuren en 
natuurlijk materiaal, zoals hout en riet. 
Bij Mara zijn mooie meubelen verkrijg-
baar van het merk Braxton Interiors. De 
tafels zijn zelfs in 21 kleuren leverbaar. 
De kasten zijn doorgeschuurd, zodat ze 
echt oud lijken. Verder ook veel kleine 
kastjes, echte blikvangers en zij verho-
gen de sfeer in huis. Bij Mara zijn ook 
veel windlichten, kaarsen en kandelaars 
verkrijgbaar, ook echte sfeermakers 

voor in huis. De collectie van Green Gate 
is net binnen met onder andere linnen-
goed, servies, tafelkleden en lampen-
kappen. Alles met een mooie landelijke 
uitstraling en van hoge kwaliteit. Ook de 
geurcollectie van GreenLeaf is veel rijker 
gesorteerd, net als de leuke kaartencol-
lectie van Pip Studio. Nieuw is de kaar-
tencollectie van Blue Moutain, bijzon-
dere kaarten voor bijzondere mensen. 
Er is een geschenkenhoek, daar zijn ook 
huwelijkscadeaus te vinden.

Heel leuk is het kinderhoekje met prin-
sessenjurken en schattige babyslofjes 
van het merk Russ Berries. Ook Applet-
ree heeft een mooie collectie. En natuur-
lijk heeft Mara Home Decorations ook 
nog steeds veel geluksbrengers, zoals 
engeltjes en geluksstenen. Loop gerust 
eens binnen en geniet van alle mooie 
artikelen die in de winkel verkrijgbaar 
zijn. Mara Home Decorations is telefo-
nisch bereikbaar via 0255 520956

Mara Home Decorations
voor een sfeervol huis

Haarlem-Noord – Wie de showroom 
van de firma van der Vlugt binnenkomt 
aan de Vondelweg 540, komt ogen te 
kort. Van der Vlugt is dealer van Select 
Windows en dat merk heeft ongekende 
mogelijkheden. In de showroom is vol-
doende ruimte om al deze mogelijkhe-
den te tonen. Alles voor in en rond het 
huis: deuren, ramen, kozijnen, dakka-
pellen, garagedeuren, carports, veran-
da’s, balkonbeglazing, vouwwanden: 
het is er en nog veel meer. De prachtige 
kunststof kozijnen worden onder andere 
gemaakt in eigen fabriek. Deze kunnen 
worden toegepast in elke type woning, 
of het nu gaat om een huis uit de jaren 
’30 of een nieuwbouwwoning. Een hout-
nerffolie voor een kleur op de kozijnen is 
er nu ook in de speciale kleuren grach-
tengroen en bentheimer geel. Dit zijn 
oude kleuren van het merk Sikkens en 
nergens anders verkrijgbaar. 
Sinds januari is er een vernieuwd kozij-
nenprofiel van het merk Schüco, met bij-
voorbeeld een diepere vleugel van 7 cm 
dik. Dit maakt het dikkere glas mogelijk. 
Het huis kan nu nog beter geïsoleerd 
worden. En dat is wel zo prettig met de 
winter in aantocht. Het profiel lijkt qua 
vormgeving erg op hout en door middel 
van de folie is er keuze uit maar liefst 55 
kleuren. Uiteraard zijn de kozijnen voor-
zien van de diverse keurmerken waar-
onder het politiekeurmerk veilig wonen. 

Mensen willen langer van het buitenle-
ven genieten in het najaarszonnetje en 
dit kan prima met de mooie veranda’s. 
Die zijn bij Select Windows / van der Vlugt 
verkrijgbaar in allerlei maten en kleuren. 
Er zijn echt heel veel opties, het is een 
degelijk systeem en van een goede con-
structie. Het tuinmeubilair eronder blijft 
mooi en ook een buitenkeuken kan er 
bij geleverd worden. Een zonnescherm 
voor schaduw behoort ook tot de moge-
lijkheden, die aan de onderzijde van het 
dakglas zit en daardoor voor veel sfeer 
zorgt. Sfeervol tot in de late uurtjes bui-
ten zitten met mooie dimbare verlichting 
in een lichtlijst. Maar ook verwarmings-
elementen kunnen in een lichtlijst inge-
bouwd worden. Als het kouder wordt is 
buiten zitten dus ook geen probleem. 
Met eventueel ingebouwde glazen pa-
nelen aan de voorzijde kan de veranda 
dichtgezet worden en dan ontstaat 
er een ‘serre’. Een heerlijke tuinkamer 
waarin het behaaglijk toeven is achter 
het glas, maar die toch het gevoel geeft 
buiten in de tuin te zijn.
Overtuig uzelf, bezoek de showroom 
en laat u vrijblijvend informeren over de 
vele mogelijkheden. Select Windows / 
Van der Vlugt is telefonisch bereikbaar 
via 023-5382277. Openingstijden ma t/
m vr 8.00–17.30, do avond 19.00-21.00 
en za 10.00-17.00 uur, kijk voor meer in-
formatie ook op www.vandervlugt.nl

Geniet van het buitenleven 
met een prachtige veranda 

Veel ruimte voor de nieuwste collecties bij Mara Home Decorations
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Driehus - Oesterholt Interieur aan de 
Driehuizerkerkweg 48 in Driehuis heeft 
buiten de schitterende collecties gor-
dijnen, vloerbedekking en zonwering 
van zeer gerenommeerde merken nu 
ook het exclusieve dealerschap van 
Farrow & Ball weten te bemachtigen. 
Een prima aanvulling om een totaal-
product te kunnen leveren.
De ambachtelijke verven van Farrow 
& Ball bevatten veel meer pigment 
dan moderne verfsoorten. Daardoor 
zijn ze sprekender van kleur. 
Farrow & Ball is de laatst overgebleven 
fabrikant in Engeland die op traditio-
nele wijze en volgens oude formules 

verf en behang vervaardigd. Dankzij 
40 procent meer pigment en de open 
structuur heeft de ambachtelijke verf 
een zachte, matte en diepe kleur. Na 
langdurig onderzoek van verfresten 
uit historische gebouwen stelde Far-
row & Ball een kleurpallet samen van 
132 originele kleuren die in de acht-
tiende eeuw populair waren.
Van deze kleuren zijn er 57 specifieke 
ontworpen voor de in Engeland be-
kende The National Trust, een organi-
satie die voor het behoud en restau-
ratie van het Engelse erfgoed zorgt. 
Elke kleur heeft zijn eigen verhaal. 
Wie een pot verf van Farrow & Ball 

Farrow & Ball verf en behang exclusief bij Oesterholt Interieur 
koopt, kan zijn muren in Picture Gal-
lery Red verven: exact dezelfde kleur 
als die in het schilderijenkabinet van 
Attingham Park. Of zijn tuinmeubelen 
in Calke Green schilderen, hetzelfde 
groen als op de muren van Calke Ab-
bey’s ontbijtkamer.
John Farrow en Richard Ball, de oprich-
ters, waren echte vakidioten. Ze had-
den een passie voor verf, maar geen 
enkele commerciële feeling. In de ja-
ren zestig ruimden ze het veld voor 
een nieuwe directie, die evenmin aan 
de weg timmerde. Pas met de komst 
van interieurontwerper Tom Helme 
ging het over een andere boeg. Hij 

was als historisch decorateur aan The 
National Trust verbonden en zag de 
enorme commerciële potentie. Samen 
met zijn boezemvriend Martin Ephson 
nam hij de verffabriek in 1992 over. 
Helme en Ephson toonde zicht geraffi-
neerde marketeers. Ze schakelden de 
tussenhandel in de decoratiebranche 
uit en richtten zich rechtstreeks op de 
thuisgebruiker, de consument. Na de 
overname nam de bekendheid van het 
merk zienderogen toe. 
Wie zelf Farrow & Ball wil ontdekken 
kan gratis kleurenstalen afhalen bij 
Oesterholt Interieur. 
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DOME Huis&Advies bestond 1 september 
2008 alweer een jaar. Hierop terugkijkend 
ziet Nicolet Dokter-Meder dat het door haar 
ontwikkelde eigenzinnige courtagesy-
steem onderscheidend in de markt staat. 
De prestatie verkoop courtage, waar de 
kosten aflopen, naarmate het object lan-
ger in de verkoop staat, wordt door haar 
klanten gewaardeerd. ,,Het  geeft klanten 
een beter gevoel, want ze weten nu zeker 
dat ik mijn best doe om een huis zo snel 
mogelijk te verkopen. Bovendien zijn de 
prijzen voor het courtage systeem inclusief 
BTW. De klanten kunnen niets met de BTW, 
dus waarom zou ik ze verrassen?’’, vertelt 
ze. Transparantie staat bij Dokter hoog in 
het vaandel. De klanten worden overal bij 
betrokken en weten nagenoeg tot op de 
cent nauwkeurig waar ze voor betalen. 
Naast een speciaal courtage tarief voor 
starters, ontwikkelde Dokter het senioren-
pakket. In het DOME Senior Comfort pakket 
worden zaken overgenomen als alle admi-
nistratieve klussen (verhuiskaarten schrij-
ven, opzeggen nutsvoorzieningen), het re-
gelen van een verhuizer, kleine klusjes als 
het ophangen van gordijnen, schilderijen 
of lampen, schilderen of witten. Maar ook 
het schoonmaken van het nieuwe pand, 
schoonmaken van de spulletjes die uit de 
verhuisdozen komen en het op de plek 
zetten hiervan behoren tot de mogelijkhe-
den. ,,Ik werk samen met een betrouwbare 
partner op het gebied van zorgverlening. 
Dit bedrijf neemt een aantal aspecten uit 
het diensten pakket voor de senioren over. 
Verder werk ik samen met een financieel 
expert op het gebied van hypotheken en 
andere financiële vraagstukken. Ook is hij 
thuis in hypotheken, gericht op de senio-
renmarkt. Als senioren een grote woning 
verkopen om naar een kleinere woning 
te verhuizen, blijft er vaak geld over. Dat 
betekent dat senioren behoefte kunnen 
hebben aan adviezen op het gebied van 

vermogensbeheer. Bovendien blijkt dat het 
soms gunstiger is om toch een hypotheek 
te nemen, zelfs als dat niet nodig is’’, aldus 
Dokter.
Belangrijk voor het succes van de extra 
diensten is volgens Dokter de kwaliteit en 
de persoonlijke aandacht: ,,Derden vor-
men de verlengstukken van mijn bedrijf en 
moeten de gewenste kwaliteit waarmaken. 
Het is dus van groot belang met de juiste 
partners samen te werken, die jouw gevoel 
en ideeën in hun werkzaamheden kunnen 
evenaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de aanvullende diensten zoals die nu wor-
den uitgewerkt door mijn zakelijke partners, 
volledig ten goede komen van mijn en onze 
klanten’’. Voor alle diensten is het mogelijk 
om een gratis intake of advies gesprek te 
hebben. Zelfs bij een drukke agenda van 
de klant, kunnen deze gesprekken veelal 
ook in de avonduren plaatsvinden. Wij zijn 
te bereiken op 023-5386364. Kijk ook op 
de website: www.domehuisenadvies.nl 

DOME Huis & Advies: een 
eigen weg in dienstverlening

Verbouwingsplannen voor de badkamer, 
een extra kamer voor de kinderen of mis-
schien zelfs wel een nieuw huis. Als het 
om wonen gaat, blijft er bijna altijd wat te 
wensen over. Daarom organiseert de Ra-
bobank van 1 oktober tot en met 28 no-
vember a.s. de Rabo WoonWensWeken.

Financieel advies voor nu en in de toe-
komst

Rabobank Velsen en Omstreken biedt 
u financiële oplossingen die niet alleen 
uw huidige woonwens vervullen, maar 
ook die van later. Het kan immers voor-
komen dat uw persoonlijke situatie, en 
daarmee ook uw woonwens, verandert. 
Als u bijvoorbeeld gaat samenwonen. Of 
wanneer u meer gaat verdienen en meer 
financiële ruimte krijgt. Tijdens de Rabo 
WoonWensWeken kijkt een Rabobank-

adviseur samen met u naar uw financiële 
producten. Desgewenst past de adviseur 
het productaanbod aan op veranderde 
omstandigheden.

Hypotheekvoordeel

Wanneer u tijdens de WoonWensWeken 
een hypotheek afsluit bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken ontvangt u diverse 
voordelen: een scherp rentetarief en een 
gratis interieuradvies*. Kortom: Maak 
nu een afspraak met een hypotheekad-
viseur en bespreek welke producten 
bij uw specifieke persoonlijke situatie 
passen. Bel (023) 513 35 40 of e-mail  
Hypotheken&Vermogen@velsen.rabo-
bank.nl en check de actievoorwaarden. 
Want wat uw woonwens ook is, Rabo-
bank Velsen en Omstreken helpt u graag 
verder!

De Rabo WoonWensWeken 
zijn begonnen!

SANTPOORT – De schuur van molen de 
Zandhaas is verbouwd tot het woonhuis 
van molenaar Jos Kors en zijn gezin. José 
Huijbens van Lichtspel maakte voor de 
voormalige hooiluiken drie bijzondere 
glas in loodpanelen. 

De drie luiken bevinden zich op de eerste 
verdieping. Vroeger lag hier het hooi voor 
de eronder gestalde paarden en var-
kens. Voor deze openingen wilden Jos en 
zijn vrouw Winnifred glas-in-lood ramen. 
Jos: ‘ik wilde iets bijzonders en heb José 
helemaal de vrije hand gegeven.’

Door de geopende luiken wierp de boer 
vroeger met een riek het hooi van zijn 
wagen op de hooizolder. Met deze stof-
fige klus voor ogen ontwierp de glazenier 
het tweeluik ‘Dwarrelend Hooi’.
José zegt hier zelf over: ‘Ik wilde ik de 
kleuren en de beweging van het bevoor-
raden van het hooi vastleggen. Daarvoor 
gebruikte ik veel kleine stukjes glas, die 
samen één vloeiende beweging vor-
men.’
 ‘Het zonlicht valt telkens anders’, licht de 
glaskunstenaar toe. ‘Het wisselt met het 

moment van de dag en met de seizoe-
nen. Door de verschillende glassoorten 
zullen steeds andere stukjes de aandacht 
trekken.’

Het derde glas-in-loodpaneel is een ko-
renmolensteen met een bilhamer. Dat is 
van oudsher het herkenningsteken waar-
aan iedereen kon zien: hier woont een 
korenmolenaar.
Met loodlijnen heeft José heel precies de 
groeven van een korenmolensteen aan-
gegeven. ‘Dat luistert nauw’, licht José 
toe, ‘Als ik de loodlijnen verkeerd zou 
verbinden, zou het volgens Jos een rog-
gemolensteen zijn.’

Het paneel ‘Molensteen’ staat in het voor-
raam van de monumentale schuur en is 
vanaf de Wüstelaan te zien. Het tweeluik 
‘Dwarrelend Hooi’ bevindt zich in het pri-
végedeelte. Foto’s van de drie panelen 
zijn te bekijken op www.lichtspel.nl.

Het glas-in-loodbedrijf Lichtspel van José 
Huijbens bevindt zich aan de Wagenma-
kerstraat 31 in Velserbroek. Bel voor een 
afspraak 023-5395909.

Lichtspel ontwerpt glas-in-
lood voor molenschuur
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De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Bloemschikken dinsdag 7 en 14 oktober. Cursus telt vier lessen 
en kost 14,40 euro exclusief materiaal. Aanvang 20.00 uur.
Computercursus voor beginners. Start eind oktober. De cursus 
wordt gegeven op negen donderdagen van 19.30 tot 21.30 uur, en 
start op 30 oktober. Kosten 90 euro, inclusief lesmateriaal.
Workshop fotografie. Zaterdag 11 oktober van 10.00 tot 14.00 uur 
een fotoexcursie naar het Noordhollandse Duinreservaat. Kosten 
10,-.
Rommelmarkt, zondag 12 oktober van 09.00 tot 17.30 uur.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Vrijdansen zaterdag 4 oktober vanaf 19.30 uur. Kosten 2,50 euro 
inclusief hapjes. 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs, donderdag 16 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur. Kraam 2,-. Zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur rommelmarkt. Tafel huren koste 3,50 euro. 
Koppelkaarttoernooi, zondag 19 oktober om 10.30 uur. Koppels 
kunnen zich voor 6,- inschrijven.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 023-
5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@de-
koe.nl
Hip-Hop streedance cursus op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. 
Kosten 35,- voor 10 lessen. De groep start zodra hij vol is.
DeeJay Helden V zaterdag 4 oktober van 20.00 tot 24.00 uur. Toe-
gang 3 euro.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, tele-
foon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Rommelmarkt 11 oktober van 09.00 tot 12.30 uur. 
Spaans voor licht gevorderden. Cursus start bij voldoende deel-
name op 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten 55,- 15 lessen 
excl. 4,50 materiaal.
Voetreflexologie 4 lessen op donderdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 22 euro.
Vrijwilligers gezocht op donderdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur 
voor een groep mensen van het verpleeghuis. Het zijn mensen met 
een niet aangeboren hersenletsel, vaak zitten ze in een rolstoel. Zij 
komen voor een gezellig middagje eenvoudige activiteiten doen. Te-
vens worden er vrijwilligers gezocht om vrouwen Nederlandse taal-
les te geven op dinsdagavond en vrijdagmorgen.
Velsen in beweging begin de dag lekker ontspannen. drie kwar-
tier bewegen, voor alle vrouwen toegankelijk. Van 09.10 tot 09.55 
uur.

De Veste, Vestingplein 58, Velserbroek, telefoon 023-
5388830
Barmedewerkers gezocht voor de ochtend van 08.30 tot 12.00 uur 
en de middag van 13.00 tot 17.00 uur.
Baliemedewerkers gezocht voor het ontvangen, informeren van 
mensen en licht administratieve handelingen. Zij zoeken mensen 
voor de ochtenden en middagen. 

De Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a Driehuis, tele-
foon 0255-520850
‘De Verbinding’ is een ontmoetingsplek voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond, maar ook andere mensen die om wel-
ke reden aanspraak zoeken. Elke donderdag om 12.30 uur war-
me lunch. Wie meehelpt voorbereiden eet gratis mee. Kosten 2,50. 
Vanaf 2 oktober komt Yvonne Vervoort eenmaal per 2 weken met 
iedeeën en tips op gebied van haken en breien. Vanaf 30 septem-
ber wordt iedere 2e en 4e dinsdag van de maand vergaderd van 
10.30 tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
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buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
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Witte Theater
Film ‘La Graine et le Mulet’
IJmuiden - Vrijdag 3 en woens-
dag 8 oktober draait het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden de film ‘La Grai-
ne et le Mulet’. De film start om 
20.30 uur.
Na jaren ploeteren op een 
scheepswerf wordt de geschei-
den Algerijnse zestiger, Slimane 
Beiji, met een afvloeiingsrege-
ling naar huis gestuurd. Hij heeft 
echter een grote droom: hij wil 
een oude viskotter ombouwen 
tot een Noord-Afrikaans specia-

liteitenrestaurant. Zijn stiefdoch-
ter helpt hem daarbij, maar sa-
men lopen ze tegen een muur 
van bureaucratische onwil op. 
De film vertelt over het leven, 
de ambities, de frustraties en 
de moed van Noord-Afrikaan-
se migrantenfamilies in Frankrijk 
waarin de regisseur schakelt van 
soap naar multicultureel dra-
ma, van kammerspiel naar fami-
lie-epos, van komedie naar tra-
gedie. Toegang normaal 6 euro, 
met bon 2 euro korting.

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor ‘La graine et Le MuLet’ op 3 en 
8 oktober 2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor twee personen.

‘t Mosterdzaadje
Expositie Lieneke
de Redelijkheid
Santpoort-Noord - In de maand 
oktober hangt in ’t Mosterdzaad-
je het werk van de uit Santpoort 
afkomstige beeldend kunstenaar 
Lieneke de Redelijkheid uit Sant-
poort. Haar vakopleiding volg-
de zij aan de kunstacademie in 
Haarlem. Haar focus is de wer-
kelijkheid, ze haalt haar onder-
werpen uit de directe omgeving. 
Ogenschijnlijk alledaagse onder-
werpen, die net datgene bevat-
ten wat haar raakt. Dat kan soms 
een detail zijn wat alles zegt. 
Sfeer beelden, met grote aan-

dacht voor het schilderkunstige 
aspect. Schilderen is voor haar, 
de ziel vastleggen van wat ze te-
genkomt.
Zij schildert voornamelijk met 
acryl, maar voor haar meer ab-
stracte werk maakt zij ook ge-
bruik van gemengde technieken 
en materialen.
Haar schilderijen zijn voor– en 
na afloop van de concerten te 
bezichtigen. ’t Mosterdzaadje, 
kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Milieucontrole
IJmuiden - Vorige week don-
derdag, gedurende de ochtend-
uren en het begin van de mid-
dag vond er bij een bedrijf op de 
Trawlerkade een milieucontro-
le plaats. 
Het ging om een controle die 
werd uitgevoerd door politie, 
douane, de provincie Noord-
Holland en de KLPD. Later kwa-
men daar de Arbeidsinspectie en 
de brandweer bij. Er werden ver-
schillende overtredingen gecon-
stateerd in verband met de op-
slag van gevaarlijke stoffen.
In een schip bleek een aggregaat 
te draaien dat dieselolie lekte en 
daardoor gevaar opleverde voor 
de bemanning. In overleg met 
de brandweer en de Arbeids In-
spectie werden de werkzaamhe-
den stilgelegd. 
Door de douane werden alle op 
het bedrijf aanwezige olietanks 
bemonsterd, net als de voertui-
gen van de personeelsleden.
De tanks van de voertuigen ble-
ken alle gevuld te zijn met rode 
diesel. 
Dit is diesel waarop geen belas-
ting is geheven. Door de verant-
woordelijke instanties wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Geen licht
Santpoort-Noord - Tijdens een 
verkeersveiligheidscontrole op 
de Hagelingerweg heeft de po-
litie vorige week vrijdag zes be-
keuringen uitgeschreven voor 
het niet voeren van fietsverlich-
ting. 
Een bromfietser wilde niet mee-
werken aan de controle en hij 
wilde zich ook niet legitimeren, 
waarop hij werd aangehouden. 
De bromfietser verzette zich te-
gen zijn aanhouding en bracht 
hierbij letsel toe aan de voet van 
een politieman. 
De bromfietser werd meegeno-
men naar het politiebureau. Om-
dat het vermoeden bestond dat 
de man onder invloed van drugs 
verkeerde, is bij hem een bloed-
proef afgenomen. Tijdens zijn 
verblijf in de politiecel pleegde 
de man vernielingen.
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld naar zijn identiteit en 
de betrokken politieman heeft 
aangifte gedaan.

Kienen
Velsen-Noord - Klaverjasver-
eniging Velsen-Noord organi-
seert weer de bekende kien-
avond. En nodigt u wederom uit 
op vrijdag 10 oktober. 
Aanvang 20.00 uur en de zaal 
gaat om 19.00 uur open. De kos-
ten zijn 5 euro voor de drie ron-
den en een staronde voor de da-
mes en de heren. 
Natuurlijk wordt ook de grote 
verloting gehouden. Het kienen 
vindt plaats in het dienstencen-
trum Watervliet op de hoek van 
de Wijkerstraatweg en de Doel-
manstraat in Velsen-Noord.

Collecte Multiple Sclerose
Velsen - In de week van 17 tot 
en met 22 november start de 
huis-aan-huis collecte voor Mul-
tiple Sclerose. Het MS Fonds 
collecteert dit jaar voor de vier-
de keer en is nog steeds in be-
weging. In Velsen, een gemeen-
te met 67.000 inwoners, zijn maar 
23 collectanten actief. Veel inwo-
ners van deze gemeente heb-
ben nog nooit een collectant van 
het MS Fonds gezien. ,,We zijn er 
nog lang niet, maar dat blijft de 
uitdaging, ook voor 2008 waarin 

het erop of eronder is”, zegt Pa-
mela Zaat, landelijk coördinator 
van het MS Fonds.
,,In 2008 hopen we het streef-
bedrag van 500.000 euro te ha-
len. Met dit bedrag maken we 
een goede kans op een jaarlijkse 
eigen vaste week. Deze week is 
dan exclusief voor het MS Fonds, 
andere organisaties mogen niet 
in deze week collecteren.”
Nieuwe collectanten zijn welkom 
via de website: www.msfonds.nl 
of 010-5919839

Expositie in
De Moerberg
IJmuiden - Tot en met 29 novem-
ber is er een expositie van aqua-
rellen van Marianne Castien–van 
Eijk in woon- en zorgcentrum De 
Moerberg aan de Zuiderkruis-

straat 74 in IJmuiden. Vele jaren 
kreeg Marianne adviezen van de 
Heemsteedse kunstschilder Ger 
Daniëls, die haar tot verder ont-
plooiing heeft gebracht op het 
gebied van aquarelleren. Haar 
voorkeur gaat uit naar realistisch 
werk en dat is ook in haar schil-
derijen terug te vinden. 
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Druk bezochte jaarmarkt
Gezellige drukte op
de Lange Nieuwstraat
IJmuiden – Zondagmiddag 
was het een gezellige drukte tij-
dens de jaarmarkt op de Lange 
Nieuwstraat. Voor het eerst werd 
die op een zondag gehouden en 
niet op een zaterdag, de markt 
was gekoppeld aan de koopzon-
dag. 
De terrasjes zaten vol, het was 
er goed toeven in het zonnetje. 
Op één daarvan laten de men-

sen zich het Jopen bokbier goed 
smaken. ,,Het is geen massapro-
duct, het kan aan de smaak aan-
gepast worden’’, vertelt Albert 
van Setten. 
Tevreden kijkt hij om zich heen: 
,,Eindelijk hebben we het weer 
eens mee. Vorig jaar zijn we 
weggewaaid.’’
Naast de kramen met kleding, 
sieraden en aanbiedingen van 

Op een zonnig terras laten de mensen zich het Jopen bokbier goed 
smaken 

de winkeliers waren er ook di-
verse aparte aanbiedingen. Een 
kraam met lieve babykleertjes 
heeft slabbetjes met tekst, zoals: 
‘Ik heb dorst’. 
Er zijn voederhuisjes en er is 
een kraam met prachtige jurken 
voor de barbie. Er zijn opvouw-
bare broodtrommels verkrijgbaar 
en de kraam met snoepgoed uit 
grootmoeders tijd, die onder an-
dere polkabrokken en roomnou-
gat verkoopt, doet goede zaken. 
Bij de bakker die roombrood-
jes en saucijzenbroodjes voor 
de deur verkoopt is het zo druk, 
dat er filevorming ontstaat. Er is 
haast geen doorkomen aan.
Het Barbiance Muziek en Ver-
teltheater verzorgt voorstellin-
gen voor de kinderen. Tussen de 
optredens door mogen kinderen, 
verkleed als prinses, plaatsne-
men in een houten koets en zo 
gaan zij op de foto. 
Twee kinderen uit hetzelfde ge-
zin staan op hun beurt te wach-
ten. ,,De ene is te groot, die past 
niet in de koets. En die andere 
is te klein, die blijft niet stilzitten 
voor de foto’’, zegt de als lakei 
verklede artiest. 
,,Op zaterdag gaan de mensen 
even over de markt tijdens het 
boodschappen doen. Op zondag 
gaan zij gericht naar de jaar-
markt’’, zo verklaart Nol Swier 
van de winkeliersvereniging de 
keuze voor de zondag. ,,Het pak-
te goed uit. We zijn zelf ook een 
beetje verbaasd over de massale 
toeloop.’’ (Carla Zwart)

Kinderboekenweek
in bibliotheek
IJmuiden - Van woensdag 1 tot 
en met zaterdag 11 oktober is 
het weer zover: Kinderboeken-
week in heel Nederland. Ook Bi-
bliotheek Velsen doet hier aan 
mee met tal van activiteiten rond 
het thema: Poëzie, zinnenverzin-
zin 
Onder leiding van een professi-
onele rapper gaan de kinderen 
aan de slag met het maken van 
hun eigen ‘rhyme’.  Ze leren over 
ritme, de geschiedenis van rap-
pen en alles wat erbij komt kij-
ken. 
Dit vindt plaats in de bibliotheek 
te Velserbroek op woensdag 8 
oktober om 14.30 uur. Kinderen 
vanaf 9 jaar kunnen meedoen, zij 
moeten zich wel even van te vo-
ren inschrijven. Deelname kost 
vijf euro.
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar 
gaan op vrijdag 3 oktober vanaf 

15.00 uur op avontuur met Rok-
ko Krokodil. Luisteren naar het 
voorlezen, het verhaal bekijken 
op de computer, een spelletje 
spelen en knutselen.
Op vrijdag 10 oktober vanaf 
15.45 uur kunnen kinderen van-
af 8 jaar in de Centrale Biblio-
theek Velsen een gedichtenwolk 
maken. Samen met iemand van 
de bibliotheek schrijven zij een 
mooi gedicht en ze maken er een 
klein kunstwerk bij. Deze worden 
tentoongesteld in de bibliotheek. 
Deze activiteit is gratis.
Op woensdag 8 oktober gaan 
kinderen vanaf 8 jaar vanaf 14.00 
uur gedichten maken in de Cen-
trale Bibliotheek. Bijzondere ge-
dichten over alledaagse dingen 
met een illustratie erbij, ook deze 
worden tentoongesteld. Hier zijn 
maar 12 kaartjes voor, dus even 
van tevoren opgeven.

Màxima opent Stads-
schouwburg Haarlem
Regio - Vrijdagavond vond de 
officiële heropening plaats van 
de prachtig verbouwde Stads-
schouwburg in Haarlem. 
Geopend in 1918, is zij de grand 
old lady van de Nederlandse the-
atergeschiedenis en na een in-
tensieve verbouwing van vijf jaar 
geheel aangepast aan deze tijd. 
De hoofdingang is gebleven aan 
het Wilsonsplein, maar bevindt 
zich nu iets onder straatniveau 
gelegen aan een fraai, schuin af-
lopend, groot plein.
In de voormalige ingang is nu 
een nieuwe foyer gecreëerd, die 
het historische gebrek aan foy-
erruimte voor een deel compen-

seert. Deze nieuwe foyer is ge-
noemd naar de in 2007 overle-
den Jos Brink, die in de jaren ’70 
en ’80 bijna al zijn stukken in de 
Haarlemse schouwburg in pre-
mière liet gaan. 
De zaal van de schouwburg is 
weer in oude luister hersteld; het 
sombere bruin is weg en rood en 
goud zijn er voor in de plaats ge-
komen. Er zijn 658 nieuwe stoe-
len geplaatst (100 minder dan 
voorheen, waardoor meer been-
ruimte) en er hangt een nieuwe, 
imposante kroonluchter. 
De feestelijke heropening werd 
gedaan door Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Máxima der 

Nederlanden, die bij aankomst 
werd welkom geheten door de 
heer Borghouts, Commissaris 
van de Koningin in Noord-Hol-
land en burgemeester Schnei-
ders van Haarlem. 
Tijdens zijn welkomsttoespraak 
toonde burgemeester Schnei-
ders zich verheugd dat  de ver-
bouwing nu eindelijk achter de 
rug is. ,,Want wat is Haarlem 
zonder schouwburg? Dat is We-
nen zonder opera en New York 
zonder Broadway”. Hij toonde 
zich tenslotte zeer vereerd met 
de komst van de Prinses naar 
Haarlem voor deze opening. “Het 
geeft de schouwburg toch een 
beetje landelijke allure.
We willen hem dan ook warm 
in uw belangstelling aanbeve-
len. Misschien gaat u wel den-
ken: wat een leuke stad is Haar-
lem. Stel dat u Wassenaar na een 
tijdje niet meer zo leuk vindt, dan 
bent u hier van harte welkom”.

Prinses Màxima verrichtte aan-
sluitend de officiële openings-
handeling door op een grote, ro-
de knop te drukken waarna zij 
de tekst ‘schouwburg geopend’ 
op het toneelgordijn te voor-
schijn toverde.
Hierna konden publiek en ge-
nodigden gaan genieten van de 
wereldpremière van de musical 
BATTE. Een musical voor ieder-
een vanaf 8 jaar met een mee-
slepende mix van pop, opera en 
filmmuziek en speciaal voor deze 
opening gemaakt.
Meer informatie: www.theater-
haarlem.nl

Politie bij Pinokkio
Velsen-Noord - ,,Het is een 
echte politieagent. En hij heeft 
een echt pistool’’, fluistert een 
jongentje vol ontzag. De kinde-
ren van peuterspeelzaal Pinokkio 
waren maandag danig onder de 
indruk van wijkagent Edwin Ver-
weij, die bij ze op bezoek was ter 
ere van het nieuwe schoolplein. 
Als hij wat later met de motor 
het schoolplein op komt rijden 
en ook nog even de sirene en 
het zwaailicht aanzet, kan hij niet 
meer stuk bij de peuters.
Verweij knipt een lint door en 
hiermee is het nieuwe school-
plein geopend. Het plein is op-
gepimpt. Op de muren kwamen 
vrolijke muurschilderingen, zo-
als een schoolbus en een ben-
zinepomp. Op de grond versche-
nen zebrapaden en stoplichten. 
De peuters stromen naar bui-
ten, waar de fietsen en karren al 
klaarstaan. 
Vrolijk rijden zij over het zebra-
pad en wachten bij het stoplicht, 
om even later te gaan ‘tanken’ 
bij de pomp. Edwin Verweij gaat 
er weer vandoor. Hij stapt op zijn 

motor en laat nog even de sire-
ne loeien. 
Met een zwaai naar de peuters 
rijdt hij weg, uitgezwaaid door de 
kinderen. (Carla Zwart)

De peuters bewonderen de motor van wijkagent Edwin Verweij

Postzegel-
ruilbeurs
IJmuiden - Zondag 12 okto-
ber organiseert de Postzegelver-
eniging IJmuiden haar halfjaar-
lijkse postzegel(ruil)beurs in de 
Spil, Fans Halsstraat in IJmuiden. 
De beurs is geopend van 10.00 
tot 16.00 uur en is gratis toegan-
kelijk. 
Wilt u van uw overtollige postze-
gels c.q. brieven, FDC’s en der-
gelijke af, dan is er de gelegen-
heid om één of meer tafeltjes te 
huren, tegen een zeer redelijke 
prijs.
Ruiltafels zijn ook aanwezig. 
Voor inlichtingen en óf tafel-
huur kunt u bellen met de heer 
G. Swets, telefoon 0255-516574 
(’s avonds). 
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Koopkracht verdwijnt 
uit centrum IJmuiden
IJmuiden - Ik woon sinds mijn 
vierde al in IJmuiden en ben in-
middels 49. Wat mij en veel an-
dere mensen aanspreekt van 
IJmuiden is het strand, de zee, 
de duinen, het kanaal en de no 
nonsens mentaliteit bij de IJmui-
denaren. 

Wat mij de laatste steeds meer 
tegenstaat is hoe hard het cen-
trum (lees winkelcentrum) ach-
teruit is gegaan en gaat. Op een 
koopavond is het gros van de 
winkels dicht en lijkt het meer 
een hangplek voor jongeren. Ik 

heb de afgelopen tijd al verschil-
lende (jonge) mensen gesproken 
die uit IJmuiden weggaan. Ik be-
grijp hen volkomen, ook al ben ik 
zelf erg aan IJmuiden verknocht. 
Jammer, denk ik dan bij mezelf 
want er valt nog zoveel moois 
van IJmuiden te maken.
Mijn raad in deze dan ook: knap 
het centrum nu eindelijk eens op 
en stop met dat oeverloze ge-
praat. Op deze manier verdwijnt 
inderdaad alle koopkracht uit 
IJmuiden.
 
 Ab de Graaf, IJmuiden

Ingezonden brief

Winterprogramma 
jongerencentrum de Koe
Velserbroek - In jongerencen-
trum de Koe start het winter-
programma in de tweede week 
van oktober. Dit betekend dat 
het buurthuis nog vaker open is. 
Gratis !
Je kunt dan gratis elke maandag 
tot en met donderdag middag 
bezoeken vanaf 15.00 tot 17.00 
uur tijdens de ‘afterskoel’. 
Op vrijdag middag is de ‘koe-
ling down’ vanaf 16.00 tot 18.00 
uur. Gratis entree, de bar is open. 

De eerste keer op 10 oktober zal 
dit feestelijk geopend worden 
met loungemuziek en smakelij-
ke hapjes. 
Als je deze aankondiging uit de 
krant meeneemt krijg je op ver-
toon ervan in de tweede week 
van oktober een gratis consump-
tie (één per persoon). 
Jongerencentrum de Koe, Za-
delmakerstraat 3 in Velserbroek, 
telefoon 023-5491817. Zie ook 
www.jcdekoe.nl.

Velserhof verbouwt
IJmuiden – De ingangen aan de 
zijkant van het overdekte winkel-
centrum Velserhof zijn dicht. De 
entree is tijdelijk aan de voor- en 
achterkant. 
Er wordt namelijk druk ver-
bouwd: straks heeft elk winkel-
pand een eigen ingang aan de 
buitenkant. De loze ruimte in de 
hal verdwijnt: die wordt bij de 
winkels getrokken. Zo krijgt elke 
zaak meer ruimte. 

Bij de Coffee Club maakt de 
slijptol een enorm lawaai. De 
zaak krijgt nieuwe lichtkoepels, 
die straks het buitenlicht bin-
nenlaten. 
Op het plein zal een zomerterras 
verschijnen, hiervoor is vergun-
ning aangevraagd. Voor de deur 
blijft het overdekte terras, waar 
altijd de kachel brandt. Over een 
half jaar moet de verbouwing 
klaar zijn.

De Driehoek 
gerenoveerd
Driehuis - In de zomermaanden 
heeft Buurthuis De Driehoek een 
grondige opknapbeurt onder-
gaan. Nieuwe plafonds, nieu-
we vloeren en voorzien van een 
nieuwe verflaag kan het gebouw 
er weer jaren tegenaan. Ze-
ker sinds het in mei ’08 de mo-
numentale status heeft verkre-
gen. Ook het buurthuisseizoen 
is weer van start gegaan. Bij een 
aantal van de vaste gebruikers 
zijn nieuwe leden van harte wel-
kom. Deze mogelijkheden zijn 
bij: De klavierschippers (accor-
deonvereniging) op maandag-
avond. Bridge U.T.D. op dinsdag-
avond. Theatergroep Plug In op 
donderdagavond. Schildersclub 
Terpentijn, meerdere dagdelen 
per week. Frans voor beginners 
op vrijdagochtend. Naast Ter-
pentijn zijn er ook twee andere 
schilderclubs actief in De Drie-
hoek; Kleurrijk, zij werken op 
donderdagmiddag aan aquarel-
leren en andere gemengde tech-
nieken en De Drie penselen, zij 
werken op dinsdagmorgen met 
pastel en olie verf.

In Pieter Vermeulen Museum
Windmolentje maken 
om mee te schrijven
Driehuis - Bij een bezoek aan 
de tentoonstelling ‘Hé Wattje’ in 
het Pieter Vermeulen Museum 
kun je nu ook je eigen windmo-
lentje maken. 
Er is een knutselpakketje á 50 
eurocent te koop bij de balie en 
aan de knutseltafel kun je die 
zelf in elkaar zetten. Het bijzon-
dere van dit windmolentje is dat 
je er ook mee kan schrijven. En 
met het bijgeleverde standaard-
je is het een echt kunstwerkje op 
je bureau.

In de tentoonstelling kun je ver-
der door te ruiken, te voelen en 
te speuren van alles te weten 
komen over fossiele brandstof-
fen en duurzame energie, zoals 
zonne-,  bio-, én windenergie. Er 
is ook een leuke speurtocht bij 
voor kinderen vanaf 8 jaar. 
U vindt het Pieter Vermeulen 
Museum aan Driehuizerkerk-
weg 34d in Driehuis. Info: 0255–
536726, e-mail: info@pieter-ver-
meulen-museum.nl, www.pieter-
vermeulen-museum.nl.

Adelbertuskerk 
40 jaar
IJmuiden - De Oud-Katholieke 
Parochie van de Heilige Adelber-
tuskerk aan Sparrenstraat 46 in 
IJmuiden viert zondag 19 okto-
ber het 40-jarig jubileum van de 
kerk. Tijdens de feestelijke eu-
charistieviering die om 15.00 uur 
begint zal bisschop van Haarlem 
Dirk Jan Schoon voorgaan. Na 
de kerkdienst is er ontvangst en 
receptie in De Abeel. Zondag 12 
oktober is om 10.00 uur een eu-
charistieviering, waarna aanslui-
tend de opening van de tentoon-
stelling over de geschiedenis en 
activiteiten van de Heilige Adel-
bertus zal plaatsvinden. De ex-
positie is samengesteld door de 
Historische King. Woensdag 15 
oktober is de officiële jubileum-
dag, dan zal om 19.30 uur ves-
pers van de verjaardag van de 
kerkwijding worden gevierd. De 
Historische Kring zal de paro-
chie dan een geschenk aanbie-
den. Ook is er aansluitend een 
film van de heer J. Visser over de 
bouw van de Adelbertuskerk.

Vandalisme
IJmuiden - De politie trof za-
terdag rond 8.00 uur in de J.P. 
Coenstraat meer dan 20 voertui-
gen aan die beklad waren met 
witte (latex) verf. 
De agenten hebben aan de hand 
van de kentekens de betreffen-
de eigenaren wakker gemaakt, 
omdat de verf nog niet helemaal 
was opgedroogd en dit nog re-
delijk makkelijk te verwijderen 
was. Onderzoek in de omgeving 
leverde geen daders op, wel trof 
de politie een aantal verfrollers 
aan.

Afrikaanse zanggroep uit 
Velsen-Noord in Grote Kerk
Regio - De Afrikaanse zang-
groep Kuzola uit Velsen-Noord is 
gevraagd om bij de opening van 
bij de tentoonstelling ‘Verbor-
gen Verhalen in Zimbabwaanse 
Kunst’ op te treden op 2 oktober 
van 19.30 tot 20.00 uur in de Gro-
te Kerk in Haarlem. Kuzola is zeer 
vereerd en werkt graag mee aan 
een nieuw optreden in Haarlem. 
Kuzola bestaat uit zestien vrou-
wen van Hollandse origine die 
elkaar vinden in de kleuren van 
de muziek en de diverse klanken 
van Afrika, de ritmes en de ca-
dans. Onder leiding van dirigent 
Bobby Gouveiaboaventura, repe-
teren zij elke dinsdag van 19.45 
tot 21.15 uur. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Zie ook www.
kuzola.nl. De stedenband Haar-
lem-Mutare organiseert een cul-

tuurhistorische tentoonstelling 
over Zimbabwaanse kunst van 
2 oktober tot 12 november 2008 
in de Grote of St. Bavo Kerk in 
Haarlem. Deze tentoonstelling 
richt zich op verschillende Zim-
babwaanse kunstwerken met 
een verborgen verhaal; beelden 
die direct of indirect spreken 
over de Zimbabwaanse samen-
leving. Er zijn beeldhouwwerken 
en schilderijen te zien van gere-
nommeerde en minder beken-
de kunstenaars. Ook de verbor-
gen verhalen in Zimbabwaanse 
muziek en literatuur komen aan 
bod. De gemeente Haarlem heeft 
een officiële stedenband met de 
gemeente Mutare in Zimbabwe. 
Mutare is gelegen in het oostelij-
ke hoogland van Zimbabwe aan 
de grens met Mozambique.
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SP Velsen gaat buurten met 
Tweedekamerlid Van Raak
Velsen - De Socialistische Partij 
Velsen gaat ‘buurten in de buurt’ 
in de Rivierenbuurt, en wel op 4, 
7 en 11 oktober.
Met dit initiatief wil de SP haar 
voelhorens uitsteken onder de 
bewoners van de Rivierenbuurt 
in IJmuiden. 
De actie maakt deel uit van de 
landelijke campagne van de SP 
om in 400 zogenaamde ‘pracht-
wijken’ van bewoners te horen 
wat er bij hen speelt. Wat moet 
en kan er beter? En waaraan 
moet de politiek meer aandacht 
schenken?
Op zaterdag 4 en 11 oktober 

kunnen bewoners bezoek ver-
wachten tussen 11:00 en 14:00 
uur. Op dinsdag 7 oktober bellen 
SP-medewerkers tussen 18:30 
en 20:00 uur aan.
Op zaterdagochtend 11 oktober 
doet SP Tweede Kamerlid Ro-
nald van Raak mee aan de ac-
tie. Historicus en filosoof Van 
Raak is naast Kamerlid ook di-
recteur van het Wetenschappe-
lijk Bureau van de SP en woord-
voerder Binnenlandse Zaken. Hij 
weet veel van Openbare Orde en 
veiligheid – een thema dat de SP 
niet ‘rechts’ laat liggen. Samen 
met de activisten van de Velsen-

Voor startende ondernemers
IJmond Start onder-
streept belang internet
Regio - Op 23 september orga-
niseerde IJmond Veelzijdig sa-
men met Jong MKB IJmond en 
de FED-IJmond de derde prak-
tijkgerichte workshop van dit 
jaar. Tijdens deze bijeenkomst 
stond e-commerce centraal. 
Ruim 50 startende ondernemers 
hadden op dinsdagavond in Vil-
la Westend een luisterend oor 
voor Marc Castricum. Namens 
Bambanian ging hij in een twee 
uur durende presentatie in op 
de ‘do’s en don´t’s’ van het in-
ternetgebruik. Want dat ook de 
startende ondernemer niet zon-
der een goede internetsite kan, 
hoeft geen betoog. Veel bedrij-
ven worden tegenwoordig ge-
zocht én gevonden via het world 
wide web. En daarbij spelen de 
juiste domeinnaam en marke-
tingstrategieën een belangrijke 
rol. Voldoende reden om in een 
aparte workshop in te gaan op 

de specifieke rol die internet kan 
bieden om je bedrijf te promoten 
en producten op de juiste manier 
te verkopen. Na afloop stonden 
alle zaken rond sleutelwoorden, 
zoektermen, landingspagina´s 
en paginaprioriteiten dus weer 
vers op het netvlies en was er 
genoeg gesprekstof voor de af-
sluitende netwerkborrel. De ho-
ge opkomst en positieve gelui-
den over de workshop zijn in ie-
der geval genoeg reden om door 
te blijven gaan met starterson-
dersteuning.

Daarom wordt onder de naam 
IJmond Start in 2008 nog een 
vierde workshop  georganiseerd. 
Die workshop staat in het te-
ken van financiën en vindt plaats 
op dinsdag 18 november 2008.  
U kunt zich alvast aanmelden 
voor deze bijeenkomst via info@
ijmond-veelzijdig.nl.

Uitwaaifestival Eneco
Op de foto met Hans Klok
IJmuiden aan Zee - Het prach-
tige weer zorgde zondag voor 
veel publiek bij het Eneco Uit-
waaifestival op het IJmuider-
strand.
Er waren verschillende windacti-
viteiten voor jong en oud, zoals 
strandzeilworkshops, kitesurf-

demonstraties en windverhalen. 
Ook werd een enorme treinvlie-
ger opgelaten op het strand.
Hans Klok was ook een grote at-
tractie. Bezoekers mochten gra-
tis met de wereldberoemde illu-
sionist op de foto. (foto: www.ko-
vanleeuwen.nl)

se afdeling zal met veel bewo-
ners worden gesproken over wat 
hen raakt en op de tong ligt. 
Aan de deur zal ook de nieuwe 
ZO!-krant worden uitgereikt. Dat 
is de actiekrant van de SP die in 
een miljoenen-oplage wordt ver-
spreid. Het bevat veel actueel 
nieuws over de jongste Miljoe-
nen Nota en het antwoord daar-
op van de SP in de vorm van een 
tegenbegroting. 
Bewoners die de SP-ers mislo-
pen of hun komst niet kunnen 
afwachten om hun mening te 
geven, kunnen altijd direct con-
tact opnemen met het secre-
tariaat van de SP-afdeling Vel-
sen: Gerko Buist, Hazevlak 21, 
1974 RA IJmuiden, 0255-537749 
of 06-28717998. Mailen kan naar 
gerko.buist@quicknet.nl

Grote bazar in de Rank
IJmuiden - zaterdag 4 oktober 
2008 houdt de Hervormde Ge-
meente IJmuiden–West haar tra-
ditionele jaarlijkse bazar in wijk-
gebouw de Rank aan de Konin-
ging Wilhelminakade in IJmui-
den. De bazar begint om 09.30 
uur en eindigt om 18.00 uur.
Het Rad van Avontuur zal als 
vanouds draaien. Verder wordt er 
gezorgd dat u, tegen betaling, de 
innerlijke mens kan verzorgen. 
Er zullen diverse kraampjes aan-
wezig zijn waar u dat kunt doen. 
U kunt in de ochtend- en mid-
daguren op het Waterlooplein 

net dat antieke hebbendingen-
tje kopen waar u al jaren naar op 
zoek bent. Bij de verkoopkraam-
pjes van de verenigingen kunt u 
van zelfgemaakte kerstkaarten 
tot handgebreide wollen sokken 
kopen. In de kerk zal een ten-
toonstelling worden gehouden 
van foto’s over  IJmuiden en de 
visserij. Deze foto’s zijn afkom-
stig uit de verzameling van wijlen 
Arie van der Veer. Tevens worden 
er loten verkocht van de grote lo-
terij de trekking van de winnen-
de loten zal plaatsvinden op 17 
november.

Complete zorg thuis
Unieke samenwerking
Regio - Voor bijna iedereen 
geldt dat thuis de beste plek is, 
óók wanneer er (dagelijks) zorg 
nodig is. In de praktijk blijkt dat 
het regelen en afstemmen van 
zorg een hele tour is. Vooral als 
er naast thuiszorg nog meer 
zorg, zoals fysiotherapie en er-
gotherapie nodig is.
Om deze reden hebben de 

ZorgSpecialist, Fysiotherapie 
Bart Baaijens en Ergotherapie 
Kennemerland de handen ineen 
geslagen.
Iedereen die thuiszorg nodig 
heeft kan een beroep doen op 
de ZorgSpecialist. Wanneer er 
fysiotherapie en/of ergotherapie 
nodig is, wordt dit meteen gere-
geld.

Fysiotherapeut Bart Baaijens, Saskia van Bockel van Ergotherapie Ke-
nemerland en Esther Vink van de Zorgspecialist

Wanneer iemand bijvoorbeeld 
na een periode van revalidatie 
na een heupoperatie of een be-
roerte weer thuis is, blijkt dat niet 
altijd mee te vallen. Het omgaan 
met de rolstoel, het douchen of 
andere dagelijkse bezigheden 
kunnen moeilijker zijn dan ge-
dacht. Ook voor een partner be-
tekent dit een extra belasting.
In zo’n geval kan naast thuiszorg 
de ondersteuning door een fy-
siotherapeut, Een ergotherapeut 
kan advies geven aan de part-
ner en  bekijken welke aanpas-
singen de zorg thuis vergemak-
kelijken
Door de goede samenwerking  
worden de adviezen van de fy-
siotherapeut en de ergothera-
peut meteen toegepast in de da-
gelijkse zorg  door de medewer-
kers van de ZorgSpecialist.
Uniek is ook dat de tijden van 
thuiszorg, fysiotherapie en ergo-
therapie in overleg met de cliënt 
worden afgestemd.
Wanneer men contact op-
neemt met de ZorgSpecialist 023 
5100200, is dit genoeg om ook 
de aanvraag voor de fysiothera-
pie en de ergotherapie te rege-
len. Mailen kan natuurlijk ook: 
info@dezorgspecialist.nl

Vespers in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Nu de da-
gen korter worden, begint het 
vesperseizoen weer in de Dorps-
kerk. ‘Met open hart en zinnen’ 
is de titel van de eerstkomende 
vesper, op 4 oktober om 19.00 

uur. Inspirerende muziek, bijzon-
dere teksten en meditatieve mo-
menten. Een moment van rust, 
inspiratie en stilte. In de vespers 
in de Dorpskerk wordt ook altijd 
gelegenheid geboden om een 

kaars aan te steken en daarna 
stil te zijn. 
Dit keer is het thema van de ves-
per ontvankelijkheid en opmerk-
zaamheid. 
Over luisteren, kijken, ruiken, 
voelen. Over ervaren van binnen 
en buiten. Over herkennen van 
sporen en signalen. Men zegt 
dat je liefde en levenswijsheid 
kunt ontvangen en herkennen, 
‘als je er voor open staat’. Dan 
hoor, zie en voel je helder. Hoe 
doe je dat? Er wordt onder an-
dere een prachtig lied van Ma-
rijke de Bruijne gezongen: ‘Wie 
met open hart en zinnen luiste-
rend door het leven gaat, hoort 
soms het verborgen zingen van 
een ongekend bestaan’. 
Een vesper met Klaas Koelewijn 
op orgel en piano. Zang onder 
leiding van Antje de Wit. Teksten 
worden voorgelezen door Henk 
Reefhuis en anderen.  Informa-
tie via www.vespersindedorps-
kerk.nl of via 023-5373192 (Antje 
de Wit) 
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal
zaterdag 4 oktober

montfoort-odin’59 (1a)   - 14.30
marken-Kennemerland (2a)   - 14.30
asonia-IJmuiden (3a)   - 14.30
Jong Hercules (3a)-Wieringermeer  - 14.30
vlug en vaardig-eDo (3b)   - 14.30
vvH/velserbroek (4D)- Hoofddorp  - 14.30
veW-velsen (4D)    - 14.30

                                     
aDo’20 (hoofdklasse)-vvSb   - 14.30
Chabab-De Kennemers (1a)   - 14.30
Stormvogels-De Foresters   - 14.00
Flamingo’s 64-vSv (2a)   - 14.00
eDo-Dem (2a)    - 14.00
Fortuna W.-velsen (3b)   - 14.00
DSS (3b)-Purmerend    - 14.00
Saenden-onze Gezellen (3b)   - 14.30
assendelft-FC velsenoord (4C)  - 14.00
Zwanenburg-Schoten (4D)   - 14.00
SvIJ (4D)-DSK    - 14.30
egmondia-Wijk aan Zee (5C)   - 14.00
beverwijk (5C)-Westzaan   - 14.00
vvC-Waterloo (5D)    - 14.30
terrasvogels (5D)-DIoS   - 14.00

zondag 5 oktober

Straten kunnen inschrijven 
voor Stratenteams Toernooi
Velserbroek - De inschrijving 
voor het bekende Rabobank 
Stratenteams Toernooi in Vel-
serbroek is weer gestart. De 19e 
editie staat alweer voor de deur. 
De organisatoren, Rob Tousain 
en Peter Geldof, zijn dit jaar ook 
weer in staat om een leuk eve-
nement neer te zetten. Ze zijn blij 
met de Hoofdsponsor Rabobank 
Velsen en Omstreken. De sub-
sponsors Waalwijk van Doorn 
makelaardij, Bouwbedrijf Wale-
veld & Zn, Ovenbouw Holland 
en Centragas van Galen zijn we-
derom van de partij.Het jaarlijk-
se evenement is inmiddels uitge-
groeid tot een heus dorpsfeest. 
De organisatie gaat  weer een 
programma neer zetten waar de 

hele Velserbroek van kan genie-
ten. En zoals iedereen weet kan 
je dat wel aan het tweetal overla-
ten. Wie herinnert zich niet Vero-
nica’s artiestenteam, Lucky Ajax, 
de Soap sterren, Breakdance 
Skillz United, cascadeurs en het 
spetterende optreden van Hans 
Klok. Vorig jaar werden de voor-
ronden goed bezocht, maar de 
finale avond sloeg alles, het Pol-
derhuis barstte wederom uit zijn 
voegen. De BMX-act van twee 
talentvolle stuntmannen waren 
spectaculair. Het balletje hoog-
houden was wederom popu-
lair en het acteursteam met veel 
bekende soap-koppen met on-
der andere .Sascha Visser, was 
de grote publiekstrekker en de 

De huidige kampioen: M. Jungiusstraat

meiden van de Only Girlz en In-
sideout lieten vele harten sneller 
kloppen. Wat betreft het voetbal-
toernooi melden Geldof en Tou-
sain dat er weer teams mee mo-
gen doen met uitsluitend perso-
nen die in dezelfde straat wonen. 
Straten met minder dan zestig 
huizen mogen samen met een 
aangrenzende straat inschrijven. 
De minimum leeftijd van deelne-
mers is 16 jaar. Ook dit jaar zal 
de organisatie hier streng op toe 
zien, al rekenen zij op de sportie-
ve instelling van de deelnemen-
de teams. 
Een team moet minimaal be-
staan uit zes spelers en één kee-
per waarvan er 2 spelers volwas-
sen moeten zijn. Met name stra-
ten die nog nooit hebben mee-
gedaan worden opgeroepen zich 
op te geven. Dus schroom niet 
en schrijf jouw straat in. Het is 
belangrijk dit snel te doen, want 
de verwachting is dat ook dit 
keer het evenement snel is vol-
geboekt. En een plek op de re-
servelijst levert meestal geen 
startbewijs meer op. De slui-
tingsdatum voor de inschrijvin-
gen is 25 oktober. Opgeven kan 
telefonisch via 06-11155083 of  
06-28660287. 
Een e-mail sturen naar aanmel-
den@stratenteams.nl is ook mo-
gelijk. Er is ook een mooie web-
site waar 18 jaar historie is terug 
te vinden met heel veel foto’s. 
www.stratenteams.nl.  Het toer-
nooi vindt plaats in het weekein-
de van 24  en 25 januari  2008. 
De finale-avond is op zaterdag 
31 januari 2009. Dan nemen de 
zes finalisten het tegen elkaar op 
voor de stratentrofee.

SV Terrasvogels A1 in het nieuw
Santpoort-Zuid - De oudste jeugd van de SV Terrasvogels is door 
Brederode Sport in samenwerking met de Club van 100 van de SV 
Terrasvogels in het nieuw gestoken. Met de firma Slenders is de af-
spraak gemaakt om de tenues daar te laten wassen zodat de jon-
gens het gehele seizoen er piekfijn bijlopen. Mochten er nog spe-
lers in de leeftijdscategorie 17-18 jaar rondlopen die graag weer wil-
len voetballen dan is er nog een plaats in dit gezellige team over. In-
formatie hierover kan je inwinnen bij Bert ter Maat jeugdvoorzitter 
SV Terrasvogels.

Eerste overwinning VSV
IJmuiden - Vier wedstrijden 
heeft men er op moeten wach-
ten maar afgelopen zondag was 
het eindelijk zo ver: De eerste 
winstpartij voor VSV in de twee-
de klasse.
Vooraf was duidelijk dat het een 
zeer belangrijke wedstrijd zou 
worden. Bij verlies zou de onder-
ste plaats wel erg dichtbij komen 
en bij winst zou de aansluiting 
met de grote middenmoot ge-
vonden worden.
VSV kreeg bijna traditioneel al 
snel een tegentreffer te incas-
seren. Simpel balverlies van Roy 
Schoorl gaf Westfriezen de kans 
om te counteren en de spits van 
de bezoekers was veel te snel 
voor Michiel Spaans. Zodoen-
de was de 0-1 al na drie minu-
ten een feit. Voor de derde keer 
dit seizoen moest VSV weer pro-
beren een achterstand weg te 
poetsen. 
Wederom bleek het team over 
een goede mentale weerbaar-
heid te beschikken. Na een 
moeizaam eerste kwartier kreeg 
de ploeg controle over de wed-
strijd en probeerde men voetbal-
lend de oplossingen te vinden.
Dit resulteerde in een grote kans 
voor Jeroen Akse na een razend-
snel genomen vrije trap.
Helaas ging zijn schot voorlangs. 
Vlak daarna werd VSV weer in 

zadel geholpen door de rechts-
back van de tegenstander. Hij 
liet zich de bal ontfutselen door 
Roy Schoorl, die gaf een prima 
voorzet op Roel Pitstra en de ge-
lijkmaker was een feit. 
Door deze treffer groeide het 
vertrouwen van de Velserbroe-
kers en de Westfriezen werden 
langzaam maar zeker terugge-
drongen.
Vlak voor de rust werd het 2-1. 
Een lage schuiver werd door de 
doelman te laat gezien en de bal 
hobbelde bij de tweede paal bin-
nen. Zo wist Schoorl in de eer-
ste helft slecht te spelen en toch 
een assist en een doelpunt te 
scoren.
Na de rust ging VSV op dezelf-
de voet verder en kwamen de 
bezoekers er eigenlijk niet aan 
te pas. Remco Verschuren kreeg 
nog twee levensgrote mogelijk-
heden op de derde treffer maar 
beide keren miste de robuus-
te spits.
Toch werd het uiteindelijk 3-
1 door Bob Schol die een goe-
de aanval via de linkerkant koel-
bloedig afrondde. De wedstrijd 
leek gespeeld totdat de gasten 
plots weer op 3-2 kwamen.
Niet scherp genoeg verdedigen 
in het eigen zestienmetergebied 
leverde de onnodige tegentref-
fer op. Westfriezen leek te gaan 

aanzetten voor een slotoffen-
sief maar hun spits Bakker be-
ging een grote stommiteit. Waar-
schijnlijk gedreven door frustra-
tie gaf hij wisselspeler Marco 
Plug in zijn haast om de bal te 
pakken een geweldige duw te-
gen de dug out. De goed flui-
tende scheidsrechter Van Kam-
pen kon niets anders doen dan 
de rode kaart te trekken en even 
een afkoelingsperiode in te las-
sen.
Deze afkoeling deed de West-
friezen geen goed want kort na 
de hervatting wist invaller Robert 
Schippers de 4-2 en 5-2 binnen 
te tikken. Als de andere inval-
ler Marc Gerritsen wat koelbloe-
diger was gebleven had hij ook 
nog twee treffers aan het totaal 
kunnen toevoegen.
Zo bleven de dure punten in de 
Velserbroek.
VSV 2 behaalde in de ochtend-
uren een belangrijke overwin-
ning op OFC 2. Een moeizame 
wedstrijd werd uiteindelijk met 
3-1 gewonnen.
Opvallend detail van deze zon-
dag was dat Peter Snoeks zo-
wel coaching van VSV 2 en VSV 
1 deed en dat beide wedstrij-
den een afkoelingsperiode nodig 
hadden. Zegt dit iets van coach 
of was dit slechts een toevallig-
heid? Zondag VSV 2 eerst om 
11.30 uur tegen het altijd lastige 
DEM 3 in Beverwijk en VSV 1 uit 
tegen de Flamingo’s in Alkmaar. 



2 oktober 2008 pagina 29

Ouders halen therapie dichtbij
Nieuwe therapie voor 
cerebrale parese
Regio - Wist u dat Cerebrale Pa-
rese meer bij kinderen voorkomt 
dan kanker? Cerebrale Pare-
se (CP) is geen ziekte, maar een 
hersenbeschadiging veroorzaakt 
door zuurstoftekort rondom de 
bevalling. 
De ouders van Robin Bergman, 
een 8-jarig jongetje uit Lisse met 
Cerebrale Parese, hebben cen-
trum CePaMed in Lisse opge-
richt, omdat zij net als veel ou-
ders ontevreden waren over de 
progressie bij het volgen van 
de bestaande behandelmetho-
de voor CP. Zij introduceerden 
daarmee een nieuwe therapie in 
Nederland voor mensen met Ce-
rebrale Parese en Hemiparese: 
de ‘Prof. Dr. Shamarin Therapie’.
Prof. Dr. Shamarin is een Rus-
sisch neuroloog die zich al meer 
dan 35 jaar bezighoudt met de 
behandeling van patiënten met 
Cerebrale Parese. 
Op basis van zijn ervaring heeft 
hij een behandelmethode met 
een speciaal anti-gravitatiepak 
ontwikkeld dat haar oorsprong 
vindt in de ruimtevaart. De inten-
sieve therapie is gebaseerd op 
het principe van het vormen van 
de actieve bewegingen onder in-
vloed van de zwaartekracht. Doel 
is het aanleren van de juiste be-
wegingen in plaats van specifie-
ke krachtraining. 
Pas nadat een patiënt  heeft ge-
leerd fysiologisch (op een juiste 
manier) te bewegen is het mo-
gelijk om de spierkracht blijvend 
te doen toenemen. Bij CePaMed 
wordt met twee speciaal opge-
leide fysiotherapeuten per pa-
tiënt getraind. De duur en de fre-
quenties van sessies worden in-

dividueel bepaald en zijn afhan-
kelijk van de situatie en wen-
sen van de patiënt. Intussen we-
ten kinderen en volwassenen uit 
heel Nederland en daarbuiten 
het centrum te vinden en wor-
den opzienbarende resultaten 
behaald. 
Voor meer informatie: 06-
43161666 of 06-55894383, mai-
len: cepamed@vodafonevast.nl 
Ook kunt u onze site raadplegen: 
www.cepamed.nl

Schrijversgeheimen van 
Arthur Japin in het Thalia
IJmuiden - Met zijn romans ‘De 
zwarte met het witte hart’, ‘Een 
schitterend gebrek’ en ‘De over-
gave’ (genomineerd voor de NS 
Publieksprijs 2008) behoort Ar-
thur Japin tot de top van de va-
derlandse literatuur. 
Waar haalt de successchrijver 

zelf zijn inspiratie vandaan? Tij-
dens een literaire middag in het 
historische Thalia Theater, zon-
dag 12 oktober (15.00 uur), geeft 
Arthur Japin een aantal van zijn 
schrijversgeheimen prijs. 
Wist u dat de in Haarlem geboren 
Arthur Japin vroeger gespeeld 

Arthur Japin (foto: Corbino)

heeft bij de Nederlandse Opera 
en Toneelgroep Centrum? Meer 
ontboezemingen heeft hij opge-
tekend in zijn nieuwste werk ‘Zo-
als dat gaat met wonderen. 
Dagboeken 2000 -2007’, dat eind 
september verschijnt. In zijn 
dagboeken heeft Arthur Japin 
genoteerd wat hem bezielt. Die 
bezieling blijkt hij vooral te vin-
den in het liefhebben, schrijven 
en reizen - met Maxima en Wil-
lem-Alexander reisde hij af naar 
Ghana en met Harry Mulisch 
naar New York. 
Arthur Japins laatste roman ‘De 
overgave’ is een van de zes ge-
nomineerde boeken voor de NS 
Publieksprijs 2008. Het publiek 
kan tot en met 23 oktober op 
www.nspublieksprijs.nl zijn stem 
uitbrengen op Arthur Japin of op 
Leon de Winter, Kader Abdolah, 
Pim van Lommel, Maria Mosterd 
en Simone van der Vlugt.
In het monumentale, knusse 
Thalia Theater zal successchrij-
ver Arthur Japin zondagmid-
dag 12 oktober vertellen over 
zijn laatste werken en over het 
schrijverschap dat veel discipline 
van hem vraagt. Wist u dat Japin 
elke ochtend om tien uur achter 
de schrijftafel gaat zitten om per 
dag minimaal een halve bladzij-
de op te leveren? 
Over lezingen geven zei Japin 
zelf in een interview: ,,Ik kan mij 
tijdens een lezing helemaal open 
stellen. Bezoekers hebben na af-
loop vaak het gevoel dat zij mij 
persoonlijk hebben leren ken-
nen. Lezingen zijn misschien 
wel het leukste van schrijver zijn, 
naast het schrijven zelf natuur-
lijk.”

Prijs: 16,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Locatie: 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 in IJmuiden.
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Bijeenkomst geannuleerd
Wijkplatform 
op raadsagenda?
Velsen - In de afgelopen week 
heeft Velsen Lokaal veelvuldig 
contact gehad met de voorzit-
ters van de wijkplatforms en een 
aantal fractievoorzitters over de 
geplande bijeenkomst over de 
wijkplatforms van 30 september, 
die zou worden georganiseerd 
door Velsen Lokaal. 
Het resultaat van die contacten 
leverde op, dat er een sterkere 
behoefte is aan het neerleggen 
van de problemen van de wijk-
platforms bij de gehele raad dan 
alleen tijdens een door Velsen 
Lokaal georganiseerde bijeen-
komst. 
In overleg heeft Velsen Lokaal 
dan ook besloten om de geplan-
de bijeenkomst te annuleren. In-
middels hebben zij een agenda-
verzoek gedaan, samen met de 
VVD, voor een sessie waarbij de 
voorzitters van de wijkplatforms 

met de raad kunnen spreken. 
Dus niet met een spreektijd van 
slechts drie minuten, maar een 
sessie waarbij de wijkplatforms 
met de raad aan tafel gaan zit-
ten. 
Uiteraard zijn daar ook de wet-
houder en de wijkregisseur voor 
uitgenodigd. 
Op 7 oktober wordt het agen-
deringsverzoek behandeld in de 
agendacommissie. Velsen Lo-
kaal is altijd voor een open ge-
sprek met de wijkplatforms ge-
weest. Maar dat is helaas niet 
opgepakt, omdat een meerder-
heid in de  raad van mening was, 
dat men de wijkplatforms indi-
rect kon horen via de experts 
van Primo.
Velsen Lokaal verwacht dat alle 
partijen gezien de ernst van de 
situatie dit verzoek ondersteu-
nen en snel agenderen.

Programma Witte Theater
IJmuiden – Zaterdag 4 oktober, 
aanvang 20.30 uur: ‘Borrowed 
Landscapes’ van Anouk van Dijk 
DC. In deze dansvoorstelling  lij-
ken de dansers zich aanvanke-
lijk vrij te bewegen, maar gaan-
deweg blijkt dat ze worden aan-
gestuurd. Een mysterieuze souf-
fleur fluistert ze in wat ze moe-
ten voelen, denken en doen. Uit-

gangspunt zijn de muziek van 
Bach en een krachtige choreo-
grafie. Op zichzelf staand heb-
ben ze een andere betekenis 
dan wanneer ze samen worden 
beleefd. Tijdens de voorstelling 
wordt er een balans gezocht.
Vrijdag 10 oktober om 20.30 uur 
brengt Suver Nuver de voorstel-
ling ‘Zum Wohl’. De theatergroep 

‘Borrowed Landscapes’ van Anouk van Dijk DC

laat zich graag inspireren door 
spontane invallen, onmogelijke 
ideeën, krankzinnige situaties, 
fascinerende ontmoetingen, het 
wereldleed en -lief, door elkaar 
en zichzelf. Het drietal Suver Nu-
ver laat zich zien in al zijn naakt-
heid, naïviteit, vooringenomen-
heid en kwetsbaarheid. Spel: 
Peer van den Berg, Dette Glas-
houwer, Henk Zwart. 
Donderdag 9 en woensdag 15 
oktober is de Israëlische film ‘Le-
mon Tree’ te zien, aanvang 20.30 
uur. Sinds de dood van haar man 
leeft de Palestijnse Salma van 
de bescheiden opbrengsten van 
haar citroenbomen. Wanneer de 
Israëlische minister van defensie 
haar buurman wordt, eist de ge-
heime dienst dat haar citroen-
boomgaard om veiligheidsrede-
nen verdwijnt. Salma is echter 
niet van plan afstand doen van 
de bomen en haar manier van le-
ven. 
Met dit waargebeurde verhaal 
weet regisseur Riklis de politie-
ke dimensies van het Israël-Pa-
lestina conflict op meeslepende 
wijze te vertalen naar een men-
selijk niveau.
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Schatzoekers op
jaarmarkt Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Langs Velserbeek 
sjouwt een hele familie een an-
tieke wasmachine met wringer 
mee naar huis, kennelijk gevon-
den op de jaarmarkt rond de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid, 
zaterdag. Voor de sier of voor 
praktisch gebruik is onbekend.
Zij waren niet de enige schat-

zoekers die op zoek waren naar 
interessante spulletjes. Want 
deze jaarmarkt staat bekend 
om zijn originele spulletjes, van 
kitsch tot antiek, sieraden, kle-
ding, boeken en nog veel meer. 
Daarnaast is er ook genoeg lek-
kers te vinden op deze jaarmarkt 
rond de eeuwenoude Engelmun-

duskerk. De geur van poffertjes 
zweeft tot boven de graven van 
de kanaalgravers die zorgvul-
dig zijn afgezet, om schending te 
voorkomen.
In de kerk zelf was ook van alles 
te beleven, een expositie, orgel-
concerten en een sfeervol optre-
den van Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden.
Bewoners van Velsen-Zuid na-
men de gelegenheid te baat hun 
overtollige spulletjes buiten te 
zetten in de hoop een en ander 
te verkopen en dat leidde bij een 
van de huizen tot een interes-
sante discussies over de waarde 
van houten of plastic speelgoed.
Onder het voortdurend geronk 
van de helikopter die passagiers 
een blik vanuit de hemel op Vel-
sen gunde, was het zaterdag 
heel gezellig in Velsen-Zuid.
Buiten scheen de zon, maar niet 
alleen daarom was het druk rond 
Velsen-Zuid. Twee verkeerson-
gelukken veroorzaakten een 
tweezijdige file en alleen fiet-
sers en wandelaars hadden daar 
geen last van.
Alle kramen met het bordje 
‘kerkkraam’ en het rad van avon-
tuur verdienden geld voor de En-
gelmunduskerk die het zeker 
waard is bewaard te blijven voor 
ons nageslacht. (Karin Dekkers)

Jarig Vrouwennetwerk 
huldigt jubilarissen
IJmuiden - Er werd wat afgeju-
beld zaterdagmiddag in zalen-
centrum Velserduin, waar NVVH 
Vrouwennetwerk haar 75ste ver-
jaardag vierde. Landelijk voor-
zitter mevrouw Cath kwam he-
lemaal uit de Achterhoek om 
de vereniging te feliciteren. Zij 
schonk de dames een nieuwe 
vlag en voorzitter Janny Cremer 
een prachtige ketting.
Janny Cremer nodigde tijdens de 
feestdag alle jubilarissen uit op 
het podium, waar zij een prach-
tige bos bloemen ontvingen. De 
dames Dekker, Reigerveld, Mar-
tens, Bosschert en Woudstra zijn 
al 30 jaar lid. Mevrouw Waag-
meester 32 jaar, mevrouw Zijp 

44 jaar en mevrouw Koch 45 
jaar. Maar mevrouw Dammers 
spant met haar 58 jaar de kroon. 
Hoewel zij niet meer op de bij-
eenkomsten kan komen, leest zij 
nog altijd het verenigingsblad en 
voelt zij zich zeer betrokken.
NVVH is meer dan een club-
je ter vermaak. Ook bij de afde-
ling IJmuiden/Velsen die in 1933 
is opgericht werd en wordt ge-
werkt aan ontwikkeling/educatie 
van de leden, emancipatie van 
de omringende maatschappij 
en verbetering van wantoestan-
den. In die hoedanigheid heeft 
de vereniging ook in onze regio 
voor veel goeds gezorgd. (Karin 
Dekkers)

Veel leden van NVVH Vrouwennetwerk zijn al bijna een halve eeuw lid

Rotary Club Velsen organiseert 
ook in 2009 Highland Games
Velsen - Op 6 juni 2009 orga-
niseert de Rotary Club Velsen 
(RCV) in Park Velserbeek de tra-
ditionele Highland Games. Het 
betreft al weer de 7e editie van 
deze bijzondere tweejaarlijkse 
activiteit. Met de voorbereiding 
van de Highland Games 2009 is 
inmiddels een start gemaakt. 
De RCV stelt zich ten doel bij te 
dragen aan de verwezenlijking 
van het dienstideaal van de Ro-
tary door het verlenen van steun 
aan personen die hulp behoe-
ven en aan instellingen van al-
gemeen maatschappelijk belang 
die zich de bestrijding van be-
paalde maatschappelijke noden 
tot taak stellen. Lokale, nationa-
le en internationale initiatieven 
kunnen in aanmerking komen 
voor een financiële bijdrage.
Mede met de opbrengsten van 
de Highland Games kan de RCV 
haar doelstellingen verwezenlij-
ken.
Binnen afzienbare tijd zullen de 
doelen waaraan de opbrengst 
van de Highland Games 2009 
wordt besteed bekend worden 
gemaakt. 
De RCV kijkt met grote tevre-
denheid terug op de Highland 

Games van 2007. Met de hulp 
van veel sponsoren uit het be-
drijfsleven en de omzet uit de ca-
tering ter plaatse is er maar liefst 
55.000 euro ‘opgehaald’ voor drie 
goede doelen. Het waterproject 
in Afrika ontving 35.000 euro, de 
Stichting Velsen Samen Leven en 
Werken ontving een cheque van 
10.000 euro en ook de Stichting 
Matthias was zeer blij met de 
cheque van 10.000 euro. 
Geïnteresseerde bedrijven uit de 
regio kunnen nu al digitaal in-
schrijven voor de zevende High-
land Games die op zaterdag 6 ju-
ni 2009 in Park Velserbeek zullen 
worden gehouden. Er is ruimte 
voor maximaal 30 teams, die met 
elkaar hun mentale- en fysieke 
krachten zullen meten en wed-
ijveren voor de hoofdprijs: een 3-
daagse minicruise voor het win-
nende team met partners naar 
Newcastle met DFDS Seaways. 
De winnaar van 2007 was de 
Brandweer van Velsen. 

Veel informatie en foto’s over 
en van de populaire Highland 
Games zijn onlangs gepubliceerd 
op de nieuwe website www.rota-
ryhighlandgames-velsen.nl. 

Fileleed op Parkweg
Velsen-Zuid - Door verschillen-
de ongevallen stond zaterdag-
middag tussen een en bijna drie 
uur aan twee kanten een be-
hoorlijke file op de Parkweg. 
Om een uur vond op de De Noo-
straat in IJmuiden een kop-staart 
botsing plaats, net voorbij het vi-
aduct. Hierbij waren vier auto’s 
betrokken. Alle verkeer richting 
IJmuiden werd tijdelijk stilgelegd 
tijdens opruimwerkzaamheden. 
De file stond tot voorbij Velsen-
Zuid.
Tussen kwart voor twee en twee 
uur vond bovendien een ongeval 

met een scharende aanhanger 
plaats in de Velsertunnel richting 
Beverwijk. Dat zorgde voor files 
tot op de Westelijke Randweg in 
Haarlem en vanaf het Pontplein 
in Velsen-Zuid.
Omdat even voor drie uur ook 
een dubbel ongeval plaatsvond 
op de Hagelingerweg, stond Vel-
sen zaterdagmiddag flink vast. 
Alleen voor het bergingsbedrijf 
was het zaterdag een mooie dag, 
bij de ongevallen in Velsen-Zuid 
moesten twaalf auto’s worden 
weggesleept.s (foto: www.ko-
vanleeuwen.nl)

IJmuiden - In Canada is begin 
september mevrouw Bep Ottens 
overleden, op de leeftijd van 91 
jaar.
Zij was de echtgenote van Joe 
Ottens, die in de naoorlogse ja-
ren dirigent was van de Rooi-
roks, een band die verbonden 
was aan de CMJV. 
De Rooiroks lieten pas meisjes 
toe nadat Bep Ottens op het to-
neel verscheen om de meisjes te 
chaperonneren, zo ging dat in 
die tijd. Joe en Bep hebben veel 
tieners een onvergetelijke tijd 
gegeven, totdat zij in 1952 naar 
Canada emigreerden.
Joe en Bep, of meneer en me-
vrouw Ottens, zoals zij vroeger 
werden genoemd, zijn nog ver-
scheidene keren teruggeweest 
in IJmuiden, ondermeer voor 
hun 40-jarig huwelijksfeest met 
de Rooiroks. 
De heer Joe Ottens is nu 90 jaar 
en wordt verzorgd in een tehuis. 

Bep Ottens 
overleden

Bunker Museum IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Zondag 5 
oktober is het Bunker Museum 
IJmuiden voor de laatste keer 
dit seizoen geopend. De wissel-
expositie over de Baloeran door 
de werkgroep Kriegsmarine is 
eveneens voor het laatst te be-
zoeken. Hoewel het nog niet ge-
heel zeker wordt er een groep 
jeeps en andere legervoertui-
gen verwacht. Deze voertuigen 
hebben allen dienst gedaan in 
het Nederlandse leger in de ja-

ren vijftig. De openingstijden 
zijn van 11.00 tot 16.00 uur. U 
vindt het Bunker Museum aan 
de Badweg, tegenover Camping 
de Duindoorn. Toegangsprijs be-
draagt 2 euro, kinderen tot en 
met 14 jaar 0,50 euro. Meer in-
formatie over WN2000 vindt u 
op www.WN2000.nl of via info@
WN2000.nl. U bezoekt de site, 
www.BunkerMuseum.nl, voor in-
formatie over het Bunker Muse-
um IJmuiden.

Inbreker betrapt
Beverwijk - Surveillerende 
agenten hebben in de nacht van 
zondag op maandag een 30-ja-
rige man uit Velsen-Noord aan-
gehouden, die ervan wordt ver-
dacht te hebben ingebroken in 
een bedrijf op de Wijkerbaan in 
Beverwijk. 
Een getuige hoorde omstreeks 
01.45 uur glasgerinkel en waar-
schuwde de politie. Toen de ver-
dachte werd gefouilleerd bleek 
hij inbrekersgereedschap bij zich 
te hebben. De zaak wordt verder 
onderzocht.
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Stadsschouwburg Velsen
Goddelijke musical ‘Hera’ met 
Vera Mann en Arjan Ederveen
Velsen - Arjan Ederveen, Vera 
Mann, Waldemar Torenstra spe-
len dinsdag 14 oktober (20.15 
uur) in de humoristische musi-
cal ‘Hera’. 
Hera, ooit de machtigste godin 
van het Griekse rijk, voelt zich 
aan de kant gezet door de mo-
derne wereld. Met een gezelli-
ge reïncarnatieklink wil zij een 
grootse comeback maken op 
aarde.
‘Stelt u eens voor: u betreedt 
de theaterzaal en u krijgt te ho-
ren dat u op weg naar de Stads-
schouwburg 
Velsen bent 
o m g e k o -
men. Geluk-
kig krijgt u 
de kans om 
in een nieuw 
lichaam te-
rug te keren, 
want u bent 
zojuist gear-
riveerd in de 
gezellige re-
incarnatiekli-
niek van He-
ra.’ Hera, ooit 
de machtig-
ste godin van 
het Griek-
se rijk, raak-
te in verge-
telheid. Deze kliniek moet haar 
comeback worden en lijkt een 
hit te zijn. Maar net als het pu-
bliek zich klaarmaakt voor het 
volgende leven, ontstaat er groot 
tumult. Oppergod Zeus is er met 
een aardse vrouw vandoor ge-
gaan en laat Hera na driedui-
zend jaar huwelijk alleen. Na-
tuurlijk laat Hera het er niet bij 
zitten en slaat keihard terug in 
een hartstochtelijke musical vol 
humor en heerlijk tumult.

De toeschouwers zijn getuigen 
van een ruzie tussen de goden. 
Maar hoe moet het nu met hun 
volgende leven?
Vera Mann zal in de huid van 
oppergodin Hera kruipen. Zij 
neemt de rol over van Loes Luca, 
die zich vanwege het plotselinge 
overlijden van haar man uit de 
productie heeft teruggetrokken.
Naast Vera Mann betreden Ar-
jan Ederveen, Waldemar Toren-
stra en Rob van de Meeberg het 
podium om het publiek te laten 
genieten van een revue-ach-

tige show met 
live muziek en 
vol hartstocht, 
vriendschap en 
drieduizend jaar 
liefde en be-
drog. Muzikan-
ten Martin van 
Dijk (muzikaal 
leider o.a. Jen-
ny Arean, Hans 
D o r r e s t i j n ) , 
Flip Broekman 
(‘Ja zuster, Nee 
zuster’) en Jan 
Boerstoel (lied-
teksten voor o.a. 
Jenny Arean, 
Karin Bloemen 
en Youp van ’t 

Hek) zorgen voor 
de muzikale omlijsting. Regie is 
in vertrouwde handen van Bruun 
Kuijt. Voor aanvang van de voor-
stelling, van 19.30 tot 20.00 uur, 
bestaat de mogelijkheid om een 
gratis voorbeschouwing bij te 
wonen in de theaterzaal. Prijs: 
28,75 euro, 27,75 euro, 26,75 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. CJP 2 euro korting. 
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Cabaretshow voor kinderen vanaf 5 jaar

Première ‘Vet Kindercabaret’
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Lachen om alles wat 
niet mag, om je ouders en om je-
zelf. Om maffe liedjes, rare dans-
jes, imitaties van K3, Harry Pot-
ter, Bratz en nog veel meer. Dat 
is Vet. Dat is ‘Vet Kindercaba-
ret’, woensdag 15 oktober (16.00 
uur).
Net als de cabaretiers waar vol-

wassenen altijd zo hard om moe-
ten lachen, laten Nellerike, Sjam-
ke en Ramses kinderen lachen 
om dingen die pas écht leuk zijn 
(en die eigenlijk ook niet mo-
gen). Wat te denken van een vie-
ze-dingen-eten-liedje, sketches 
over verliefd zijn, aanstellerie-
tus en over van die vervelende 

tantes die je steeds willen kus-
sen? Tussendoor leer je ook nog 
wat: over ijsberen en over wat 
je ouders uitspoken als jij naar 
bed bent. Ook zingen Nellerike, 
Sjamke en Ramses het ‘Klap-
kauwgomlied’ en doen zij een 
idiote goochelact.
Drie vedetten uit het grote-men-
sencabaret helpen de zusjes 
Voogd en Ramses Graus met 
hun show. Genio de Groot regis-
seert (van onder andere NUHR, 
Plien en Bianca). Vliegende Pan-
ter Rutger de Bekker maakt de 
muziek. En kindercabaretgrond-
legger Jan-Simon Minkema 
geeft wat tips aan de zusjes die 
als kind gek waren op zijn show 
‘Potvoordrie’. ‘Vet Kindercabaret’ 
bouwt voort op de traditie van dit 
kindercabaret uit de jaren ’70.
Na afloop van het Peuterfesti-
val gaat ‘Vet Kindercabaret’ in de 
Stadsschouwburg Velsen in pre-
mière. De voorstelling is onder-
deel van de nationale Jeugdthe-
aterdagen, van 10 t/m 26 oktober 
2008. ‘Vet kindercabaret’ is net 
als het cabaret waar je ouders 
altijd zo om lachen, maar nu met 
sketches en liedjes die pas écht 
Vet zijn! Dat wordt zeker een Vet 
leuke middag voor iedereen van 
5 tot 85 jaar.
Prijs: 18,75 euro, kinderen tot en 
met 12 jaar 13,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be. Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Cultuur aan de Kade
Radioportretten van mensen 
achter de schermen
IJmuiden - In de uitzending van 
woensdag 8 oktober zijn stads-
dichter Joris Brussel en Frank 
Heeremans, theatertechnicus bij 
het Witte Theater, te gast in het 
programma Cultuur aan de Ka-
de.
Joris Brussel vertelt over zijn eer-
ste ervaringen als officiële stads-
dichter van de gemeente Velsen 
en hoe hij die taak combineert 
met zijn studie sociologie. We 
zijn benieuwd of hij inmiddels 
ook tot universiteitsdichter van 
de UvA is benoemd. Hij trakteert 
de luisteraars op enkele van zijn 
gedichten.
Voor de nieuwe rubriek ‘Radio-
portretten van mensen achter de 
schermen’ bijt Frank Heeremans 
om 20.00 uur de spits af. Hij 

werkt als theatertechnicus let-
terlijk achter de schermen, van 
het Witte Theater. Hij vertelt over 
de achtergronden van zijn bij-
zondere vak en wat dit voor hem 
persoonlijk betekent.
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap. Pre-
sentatie en interviews worden 
verzorgd door Sijp Nanne en 
Marja Lindhout. Het program-
ma is op 8 oktober te beluisteren 
tussen 19.00 en 21.00 uur via de 
kabel op FM 89.0 Mhz en via de 
ether op FM 107.8 Mhz. 
Herhalingen van het program-
ma: op zaterdag 11 oktober tus-
sen 8.00 en 10.00 uur en op zon-
dag 12 oktober tussen 16.00 en 
18.00 uur.

Formulieren-
brigade helpt
Velsen - De gemeente Velsen 
kent de regeling bijzondere bij-
stand die de noodzakelijk kos-
ten in het bestaan vergoeden. 
Het gaat dan om kosten die bui-
ten de normale uitgavenpa-
troon vallen als gevolg van so-
ciale of medische omstandighe-
den. Bij de aanvraag moet in ei-
gen woorden omschrijven wat 
deze omstandigheden zijn. Voor 
de bijzondere bijstand geldt als 
hoofdregel: eerst aanvragen, 
dan aanschaffen!
De bijzondere bijstand kan ge-
bruikt voor onder ander de ei-
gen bijdrage tandartskosten, 
(als persoon in kwestie verze-
kerd bent voor de tandarts), het 
aanschaffen van een bril, ge-
hoorapparaat en andere duur-
zame gebruiksgoederen zoals 
een wasmachine, koelkast gas-
fornuis enz . Men heeft recht op 
bijzondere bijstand als het in-
komen en vermogen lager zijn 
dan de vastgestelde grenzen de 
hoogte daarvan hangt af van de 
woon- en leefsituatie. 
Mocht men meer informatie wil-
len hebben over de bijzondere 
bijstand of andere gemeentelij-
ke regelingen en voorzieningen 
dan kunt men contact opnemen 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen. De Formulierenbrigade Vel-
sen is gevestigd in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw de Delta, Rijnstraat 2 in 
IJmuiden.

Workshop geneeskrachtige 
kruiden bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op informatie-
boerderij Zorgvrij in het recrea-
tiegebied Spaarnwoude is zon-
dag 5 oktober een workshop ge-
neeskrachtige planten en krui-
den. Welke plant helpt bij keel-
pijn? 
Wat kan ik doen aan beren-
klauwblaren? Hoe maak ik zelf 
thee van kruiden? Op deze vra-
gen geven kruidenexperts Ber-
nadet Helderman en Elly Hof-
man antwoord. Tijdens een wan-
deling in Spaarnwoude zullen ze 
van alles laten zien en vertellen 
over de geneeskracht van plan-

ten en kruiden die in het bos of 
langs de weg te vinden zijn. Na-
derhand wordt in de boerderij 
zelf iets gemaakt van de gevon-
den kruiden.
De workshop (2,50 euro) is voor 
volwassenen en kinderen van-
af 7 jaar. Het is van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Er is plaats voor maxi-
maal 20 deelnemers. Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u 
terecht bij de balie in de boer-
derij. Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in het 
recreatiegebied Spaarnwoude, 
telefoon 023-5202828.

Brandpreventieweek 
Kennemerland
Regio - - Regionaal comman-
dant A.F.M. Schippers en loco-
burgemeester van Haarlem, M. 
Divendal, geven op zaterdag 4 
oktober om 12.00 uur op de Ou-
de Groenmarkt in Haarlem het 
startsein voor de Brandpreven-
tieweek voor de regio Kenne-
merland. Zij doen dit door het 
verrichten van een spectaculai-
re openingshandeling. Ook ver-
tellen ze iets over brandveilig-
heid en stellen vragen aan men-
sen uit het publiek. 
In de periode van 4 tot 25 oktober 
vinden er nog meer acties plaats 
in het kader van de Brandpre-

ventieweek. Iedere zaterdag is 
de brandweer op twee plaatsen 
in de regio aanwezig met een in-
formatiekraam. Het programma 
voor deze regio:
Zaterdag 11 oktober in Velsen en 
Beverwijk. Daarnaast controleren 
brandweermannen en -vrouwen 
in deze periode een groot aantal 
huishoudens in de regio. Zij wij-
zen de bewoners op het belang 
van rookmelders en geven tips 
over het voorkomen van brand 
en het vergroten van de brand-
veiligheid van de woning. Waar 
nodig, wordt meteen een rook-
melder geïnstalleerd.
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Feest in Zee-en Duinwijk 
rond het thema Veiligheid
IJmuiden - Op woensdag 8 ok-
tober wordt voor en met de Zee- 
en Duinwijkers een spetterend 
wijkfeest georganiseerd met als 
thema ‘Veiligheid’. Van 14 uur tot 
18 uur wordt rond buurtcentrum 
de Dwarsligger  een program-
ma geboden met onder andere 
spectaculaire demonstraties van 
politie en brandweer.
Uit de wijkinventarisatie die af-
gelopen januari in Zee- en Duin-
wijk is gehouden is gebleken dat 
de inwoners een aantal plekken 
in de wijk qua verkeer onveilig 
vinden. De Dennekoplaan was 
een veelgenoemde plek. De Po-
litie start dit najaar met een pro-
ject op de Dennekoplaan om de 
verkeersonveiligheid daar terug 
te dringen. 
Met het wijkfeest van 8 oktober 
wordt de aftrap van dit project 
gegeven. Met activiteiten voor 
alle leeftijden wordt aandacht 
geschonken aan veiligheid in de 
wijk en aan wat buurtbewoners 
zelf kunnen doen om de veilig-
heid te vergroten. Het feest is 
één van de activiteiten die voor-

vloeien uit het ‘wijkgericht sa-
menwerken’. Politie, Gemeen-
te Velsen, Rijschool Gerard Post, 
Wijksteunpunt Ouderenwerk, 
Woningbedrijf Velsen. Wooncor-
poratie Kennemerhave, AWV Ei-
gen Haard en Stichting Welzijn 
Velsen werken samen om dit 
feest te realiseren.
Er is een doorlopend program-
ma van 14.00 tot 18.00. Gedu-
rende de gehele middag geven 
rijschool Gerard Post en de po-
litie demonstraties over de vei-
ligheid in het verkeer. Mensen 
kunnen meedoen aan een theo-
rietest voor de bromfiets (20 mi-
nuten) en de auto (30 minuten). 
Ze kunnen zien hoe de politie 
met onder andere een lasergun 
snelheidsmetingen verricht.  Ook 
kan een kijkje genomen worden 
in de alcoholbus van de politie 
en biedt rijschool Gerard Post 
de mogelijkheid om zelf te erva-
ren hoe het is om met alcohol op 
achter het stuur te zitten
Voor kinderen wordt een fietspar-
cours uitgezet en wordt de ge-
legenheid geboden om te zien 

waar de zgn. ‘dode hoek’ zich 
bevindt van een vrachtwagen. 
Verder kunnen ze zich onder an-
dere met schmink in een levend 
verkeersbord laten veranderen, 
veiligheidsvlaggetjes voor op de 
fiets maken, of lekker op het gro-
te springkussen springen.  
Op het feestterrein zullen diver-
se heerlijke buitenlandse hap-
jes te verkrijgen zijn. De dieren-
ambulance is tussen 14.30 en 
16.30 uur aanwezig om te laten 
zien wat haar vrijwilligers alle-
maal doen. Van 14.30 tot 15.30 
uur wordt door de wijkagent een 
presentatie gegeven speciaal 
voor ouderen. In het wijksteun-
punt Zeewijk zal hij aan de hand 
van een powerpointpresentatie 
laten zien wat je kunt doen om 
oplichting en insluiping te voor-
komen.
Vanaf 16.00 uur zijn er activitei-
ten voor jongeren. Je kunt zien 
wat je kunt doen als je van har-
de muziek houdt maar je gehoor 
wel wilt beschermen. Ook word 
een rollatorrace voor jongeren 
georganiseerd. 
Van 17.30 tot 18.00 uur wordt het 
feest afgesloten met een spec-
taculaire demonstratie ‘beknel-
ling verkeersongeval’ door poli-
tie Kennemerland en brandweer 
Velsen.

De Parijse Salon en 
Gauguin Ensemble
Santpoort-Noord - Op vrijdag 3 
oktober om 20.15 uur neemt het 
Horus Duo het publiek in ’t Mos-
terdzaadje mee naar de tijd van 
de grote salons van het Parijs uit 
de 19e eeuw. De celliste Leonie 
Stevens en de pianiste Natsuko 
Tamaru scheppen door middel 
van verhalen over de tijd dat de 
componisten hun muziek schre-
ven een sfeer alsof u in de sa-
lon naast Madam Bouvery zit. En  
daar hoort natuurlijk Chopin bij, 
waarvan de Polonaise Brillan-
te wordt uitgevoerd. Van Debus-
sy de Cellosonate, Beethoven de 
derde cellosonate en Meditation 
van Massenet. Kortom, het Ho-
rus Duo van top klasse, verzorgt 
een concert met mooie muziek 
en mooie verhalen.
Leonie Stevens en Natsuko Ta-
maru vormen al enkele jaren het 
succesvolle Horus Duo. Zij heb-

ben menig podium met hun pro-
gramma ondergedompeld in de 
sfeer van het 19e eeuwse Parijs 
en Sint Petersburg. Natsuko Ta-
maru en Leonie Stevens zijn op-
geleid aan de conservatoria van 
Tokio, Parijs, Amsterdam en Den 
Haag
Leonie studeerde Cum Laude af 
en is thans celliste van het Am-
sterdam Symphony Orchestra. 
Zij speelt in jazz – en oosterse 
muziekcombinaties. Ook is zij als 
docent cello en Alexander-tech-
niek verbonden aan muziek- en 
dansschool Amstelveen.
Natsuko Tamaru studeerde in 
Tokio, Amsterdam en Parijs. Haar 
studie sloot zij af bij Naum Gru-
bert in Den Haag als Master of 
Music. Vorig jaar won deze pi-
aniste de eerste prijs op het ‘In 
Valeria Martina’ in Italië.
Zondag 5 oktober om 15.00 uur  

Klarinettiste Yfynke Hoogeveen en de pianiste Loes van Ras

zijn in ’t Mosterdzaadje te gast 
de klarinettiste Yfynke Hooge-
veen en de pianiste Loes van 
Ras. Ze noemen zich het Gau-
guin Ensemble en zijn aange-
steld als ambassadeurs van de 
klassieke muziek in het Noorden. 
Twee top musiciennes uit Gro-
ningen die in binnen – en bui-
tenland hun optredens hebben 
en onlangs nog vanuit het Con-
certgebouw te beluisteren waren 
op radio 4. Vorig jaar verscheen 
hun cd ‘Four Movements’. In het 
Santpoorts concertgebouw gaan 
ze werk uitvoeren van Saint Sae-
ns, Schumann, Berg, Debussy en 
Poulenc.
Ze hebben een mooi programma 
samengesteld met muziek die 
nooit verveeld  zoals de Fanta-
sie Stücke van Schumann, en de 
beroemde sonate voor klarinet 
en piano van Poulenc. Maar er is 
ook muziek die wel honderd jaar 
geleden geschreven werd door 
Alban Berg, maar nog steeds 
modern in de oren klinkt. En juist 
deze muziek, zo van dichtbij mee 
te maken, is in de intimiteit van ’t 
Mosterdzaadje een grensverleg-
gende belevenis. 
Yfynke Hoogeveen en Loes van 
Ras studeerden in Groningen. 
Yfynke specialiseerde zich in Ka-
mermuziek en rondde haar stu-
die af aan het Arnhems Conser-
vatorium. Masterclasses voert 
haar over de hele wereld. Loes 
van Ras werd na haar afstuderen 
repetitor aan het Conservatori-
um. Zij is pianiste van het Noord 
Nederlands Orkest.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord  023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Nieuw bij Aerobic & Fitness Factory 
KickFun® de 
nieuwe fitnessrage
IJmuiden - Sinds kort is Aero-
bics & Fitness Factory gestart 
met het geven van KickFun® 
lessen! 
KickFun® is een groepsles waar-
bij gebruik wordt gemaakt van 
een Kickbag. Dit is een staande 
bokszak op een voet die gevuld 
is met zand. Op de Kickbag wor-
den verschillende boks- en trap-
technieken aangeleerd met of 
zonder muziek. De bewegingen 
zijn een uitstekend middel om 
aan je conditie en spierdefenitie 
te werken, vet te verbranden en 
stress te ontladen. Geen nood, 
er wordt nooit met een sparring 
partner gewerkt en je ontvangt 
dus nooit stoten of trappen! Ie-
dereen kan KickFun® volgen. Of 
je nu getraind, ongetraind, jong 
of oud bent.
KickFun® wordt ‘The Ultimate 
Workout’ genoemd. En dat is niet 
voor niks, je werkt aan je condi-
tie, spierversteviging en je ver-
brand ongelofelijk veel vet, zon-
der dat je het door hebt. Kick-
Fun® is namelijk ook echt fun! 

Kom langs bij Aerobics & Fitness 
Factory, doe mee en merk hoe 
leuk het is.
Het KickFun® programma is de 
markt aan het veroveren in zowel 
Nederland als in het buitenland. 
Het programma dankt haar suc-
ces, omdat het zeer laagdrempe-
lig is, nu eindelijk eens écht de 
mannen aanspreekt en omdat 
het omdat je het met z’n twee-
en doet! Dat maakt het spor-
ten wel zo gezellig. Eigentijds, 
hip en HOT! Eindelijk een con-
cept dat gericht is op het verma-
ken en entertainen van de leden 
in de fitnessclub. KickFun® ge-
niet dan ook veel landelijke me-
dia aandacht. Zo zijn er al meer-
dere bekende Nederlanders ge-
spot met een beginnende versla-
ving van de spectaculaire lessen! 
Bel 0255-516483 of kijk op www.
Factory_IJmuiden.nl voor meer 
informatie. Let’s Kick Some...

U kunt de Aerobics & Fitness 
Factory vinden op het Marktplein 
35 in IJmuiden.

Ontspanning in de 
Sportplazaclub
IJmuiden - Ik ben Ank Bruin en 
woon sinds 2 jaar in IJmuiden. 
Na eerst een tijd gewoond te 
hebben op het Brabantse platte-
land, waar het leven te stil werd, 
is het toch na lang zoeken IJmui-
den geworden, wat eigenlijk al-
les te bieden heeft, zoals strand, 
bos, winkels en geen parkeer-
problemen en voor meer ga je 
naar Haarlem, wat 25 minuten 
met de bus is, of de boot met 25 
minuten naar Amsterdam..

Ja, en dan de sportschool, daar 
hoef je niet ver voor om het zo 
fijn te hebben. Heerlijk alles in 
een. Het ligt boven het zwembad 
de Heerenduinen, ze zijn dus 
met elkaar verbonden. De ruim-
te is er vrij klein, maar goed in-
gedeeld en erg gezellig (hopelijk 
krijgen ze toestemming om hun 
plannen tot uitbreiding goed ge-

keurd te krijgen). Er zijn drie lcd 
tv’s, en heerlijke airco’s. Agnes 
en Renee zijn de hartwerkende 
mensen die er met hart en ziel 
achter staan.
Niet alleen in het begin krijg je 
begeleiding, nee ze blijven je sti-
muleren en motiveren, ook als je 
er langer bent, ze blijven achter 
je staan. Ook kan je je spanning 
laten weg masseren door Agnes, 
of een zonnebankje nemen.  
Er is ook altijd tijd voor een 
praatje, soms liggen er appeltjes 
na afloop van de training, je kunt 
ook je waterflesje vullen met 
onthard water ijskoud of lauw, 
super toch.
Daarna neem je een douche of 
een duik in het heerlijke water, 
en je gaat weer fris en ontspan-
nen verder met jouw dag! Wat 
wil je nou nog meer, met alles zo 
vlak bij? Geweldig.

Ingezonden brief
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GP Schaakclub Santpoort
Hoe krijg je 83 kinderen stil?
Santpoort-Noord – In de grote 
zaal van Soli heerste zondag 21 
september af en toe een dood-
se stilte. Dan zaten de 83 jonge 
schakers in opperste concentra-
tie achter hun schaakbord, ge-
grepen door de wil de partij te 
winnen, of in ieder geval zo goed 
mogelijk uit te spelen. 
Maar de partijen duren bij de-
ze Grand Prix niet lang en na 

een kwartiertje spelen de jong-
ste schakers alweer buiten, ter-
wijl de iets oudere schakers nog 
fronsend achter hun bord zitten 
om slimme zetten te bedenken. 
Voor een schaakclub is het na-
melijk niet zo moeilijk om kinde-
ren stil te krijgen.
De Grand Prix van Schaakclub 
Santpoort is elk jaar het eer-
ste toernooi van tien in Noord-

Er werd in doodse stilte geschaakt tijdens de vijfde Grand Prix van 
Santpoort

Holland. Daarom werden voor-
afgaand aan het toernooi al be-
kers en medailles uitgedeeld aan 
de zogenaamde ‘toernooitijgers’ 
die aanwezig waren bij een groot 
aantal GP’s. 
Bekers waren er in vijf catego-
rieën voor spelers die zich daar-
bij onderscheiden in het aantal 
winstpunten.
Bij het Grand Prix in Santpoort 
zijn jaarlijks mooie bekers te 
winnen. Vaste sponsor Gerard 
Swier schonk dit jaar alle bekers 
aan de club. En wat waren ze 
weer mooi. De kans om een be-
ker te winnen is trouwens groot 
bij een Grand Prix, want bij elke 
tafel van maximaal 8 spelers zijn 
drie bekers te winnen. En ook 
voor de minder gevorderde spe-
lers is de winkans groot, want ie-
der speelt zoveel mogelijk op ei-
gen niveau.
Grote winnaar van de Grand Prix 
van Santpoort 2008 werd Ingmar 
Visser van Schaakclub Kijk Uit uit 
IJmuiden die aan tafel 1 speelde 
en met zijn bekende vriendelij-
ke glimlach de hoofdprijs dank-
baar in ontvangst nam. Basti-
aan Veltkamp en Navarone van 
der Star, allebei van Schaakclub 
Santpoort werden aan deze tafel 
tweede en derde.
Jeugd tot en met 19 jaar is wel-
kom op de Grand Prix serie in 
onze provincie. Voor meer infor-
matie kunt u ook kijken op www.
schaakclubsantpoort.nl.

Een topdag voor
Suomi pupillen-atleten
Santpoort - Vorige week vond 
bij atletiekvereniging Suomi in 
Santpoort de finale plaats van de 
pupillencompetitie 2008. Ruim 
300 jonge atleten uit de regio 
Noord, in de leeftijd van 7 t/m 
11 jaar, hadden zich na 3 voor-
rondes geplaatst voor de eind-
strijd. Enthousiast werden de at-
leetjes onthaald door hun sup-
porters tijdens het traditionele 
defilé. Eén ronde lang zongen de 
ploegen uit volle borst hun clu-
blied en toonden met trots hun 
clubvlag, waarna de wedstrijd 
kon beginnen.
De estafette leverde voor Suomi 
twee clubrecords op. Pupillen-
trainers Klaas Dekker, Tiana en 
Gaby hadden tijdens de trainin-
gen veel geoefend. De meisjes 
pupillen C deden als eerste het 
oude clubrecord uit 1994 sneu-
velen, met een tijd van 28.83 sec 
op de 4 x 40 mtr. De jongens A2 

maakten het extra spannend 
voor de trainers. Na een fou-
te eerste estafetteloop van 4 x 
60 mtr. mochten de jongens ge-
lukkig toch nog op voor een her-
kansing. Vol adrenaline kwamen 
ze over de finish met een tijd van 
34.01 sec. Een nipte verbetering 
van het clubrecord uit 1998 van 
0.19 sec.
Naast dat veel Suomi-atleetjes 
deze dag PR’s hadden gevestigd 
vielen de jongens A2 ook nog dik 
in de prijzen. Bij de meerkamp 
eindigde Timo Korsen als vijfde, 
Jelle van Sunder als derde en Jo-
chem Dobber als tweede. De ul-
tieme bevestiging van deze dag 
was de eerste plaats op het po-
dium voor de jongens A2 pupil-
lengroep met een puntentotaal 
van 7445. 
Vol trots keerden atleten en trai-
ners na deze zonnige dag weer 
naar huis.

De Suomi winnaars bij de A2 werden: Jochem tweede, Jelle derde en 
Timo vijfde. 

Ton van de Pieterman wint 
vijfde Zuidpier wedstrijd
IJmuiden - Onder bijzon-
der mooie weer omstandighe-
den werd de vijfde IJZZV zuid-
pier wedstrijd vervist. Helaas was 
dit geen garantie voor een goe-
de vangst en moest alles uit de 
kast gehaald worden om een vis-
je boven water te halen.
Ton van de Pieterman werd win-
naar met vijf vissen met een tota-
le lengte van 163 centimeter. Jan 
van Schaagen werd tweede met 
vijf vissen, totale lengte 132 cen-
timeter. 
Halill Karahan werd derde met 
vier vissen, totale lengte 121 
centimeter.
Bij de koppels werden Henk 
Deutekom en Jaap Kossen eer-
ste met zeven vissen, totale leng-
te 205 centimeter. Fred en Jan 
van Schaagen werden twee-
de met acht vissen, totale leng-
te 197 centimeter.
Fons Gijtenbeek en Maarten Hol-
lander werden derden met acht 

vissen, totale lengte 176 centi-
meter.
Met 35 vissers werden 56 vis-
sen gevangen, twaalf deelne-
mers bleven zonder vis. Fons Gij-
tenbeek ving de langste vis een 
gul van 44 centimeter. De gevan-
gen vissoorten zijn, bot, fint, lip-
vis, makreel, slijmvis, steenbolk 
en zeebaars.
Na de wedstrijd was er weer de 
gezellige bijeenkomst in res-
taurant- paviljoen ’t Vlaggen-
schip alwaar Rob Timmers voor 
een verrassing had gezorgd door 
voor alle wedstrijd vissers heer-
lijke gerookte poontjes aan te 
bieden. 
Hans Hendriks had zoals te doen 
gebruikelijk voor een mooie prij-
zentafel gezorgd edoch voor hij 
aan de prijs prijsuitreiking kon 
beginnen werd er eerst nog een 
tombola gehouden verzorgd 
door Vincent van Wendel en Bas 
Hollander.

Strawberries wint
van Zoetermeer
Driehuis - De dames van Ken-
nemer Hockey Club Strawber-
ries hebben afgelopen zondag-
middag met 4-2 gewonnen van 
Mixed Hockey Club Zoetermeer. 
Het was voor de formatie van 
coach Simon de Hoog de eerste 
overwinning van het seizoen na 
te zijn begonnen met twee ne-
derlagen in de Tweede Klasse A 
van de KNHB.
De eerste kans van de wedstrijd 
was in de derde minuut voor de 
bezoekers uit Zoetermeer maar 
keepster Lobke Vogt voorkwam 
een doelpunt. In de zesde mi-
nuut kreeg Strawberries mid-
dels een strafcorner haar eerste 
mogelijkheid op een doelpunt. 
De direct ingeslagen strafcorner 
van Madelon Wientjes werd ech-
ter gestopt. 
Daarna volgde een fase waar-
in de defensie van het Straw-
berries een aantal maal in ac-
tie moest komen maar het luk-
te Zoetermeer aanvankelijk niet 
te scoren. 
Na ongeveer twintig minuten 
was er een fraaie combinatie-
aanval van Strawberries te be-
wonderen met als eindstation 
Noortje Visser die haar inzet ge-
red zag worden door de keepster 
van Zoetermeer. 
Met nog ongeveer tien minuten 
te spelen in de eerste helft open-
de Zoetermeer via een direct in-
geslagen strafcorner de score 
nadat vlak daarvoor een straf-

corner van Strawberries niet het 
beoogde resultaat had opgele-
verd. Een paar minuten voor de 
rust kwam Strawberries op gelij-
ke hoogte. 
Na een mislukte strafcorner 
kwam de bal uiteindelijk via Pe-
tra de Niet bij Marlieke Bruntink 
terecht die met een prachtige 
slag in de verre hoek de doelver-
dedigster van Zoetermeer kans-
loos liet en daarmee de stand op 
1-1 bracht. 
Met die stand ging ook gerust 
worden.
Kort na de pauze in het eer-
ste minuten van de tweede helft 
kwam Strawberriesgoalie Lob-
ke Vogt één tegen één te staan 
met een aanvalster van Zoeter-
meer maar ze bleef koelbloedig 
en redde op spectaculaire wijze.
Na ongeveer een kwartier in de 
tweede helft nam Strawberries 
de leiding. 
Madelon Wientjes was alert en 
sloeg een strafcorner in tweede 
instantie hard in nadat de door 
haar direct geslagen strafcorner 
in eerste instantie werd tegenge-
houden.
Echt lang kon Strawberries niet 
van die 2-1 voorsprong genie-
ten want een paar minuten later 
bracht Zoetermeer via een straf-
corner de stand op 2-2. 
Vervolgens overleefde Straw-
berries een strafcorner om in de 
acht en vijftigste minuut op 3-2 
te komen.

In een snelle overschakeling van 
verdediging naar aanval kwam 
de bal via Linda Offerman bij Li-
sa Letschert die in de hectische 
cirkel de bal op doel sloeg en 
er werd uiteindelijk attent met 
hart en ziel gescoord door San-
ne Fuijckschot. Madelon Wien-
tjes bepaalde de eindstand vier 
minuten voor het einde via een 
strafbal op 4-2 die werd gege-
ven omdat Merle Stevens bij een 
fraaie strafcornervariant foutief 
werd afgestopt. 
Strawberries won in attractieve 
wedstrijd tegen Zoetermeer voor 
het eerst dit seizoen en was daar 
uiteraard tevreden over. 
(WB)

Klaverjassen 
Stormvogels
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
waren er weer negen tafels be-
zet. 
De hoofdprijs, de bandschuur-
machine, ging naar mevrouw Ja-
ni .Workum. Volgende week zijn 
de prijzen bij het klaverjassen 
een rollade, drank en nog veel 
meer. 
Vrijdag 3 oktober wordt er weer 
geklaverjast in de kantine van 
IJVV Stormvogels, Zuiderkruis-
straat 72 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. 
De hoofdprijs in de loterij is dan 
een boodschappenmand. Wilt 
u meer weten bel of mail even 
met Henk Retz, telefoonl 06-
34040940 of mail hj.retz@quck-
net.nl. Zie ook kvj-stormvogels.
nl.
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Open brug in spits (2)
Velsen - Ik ben ook een van die 
mensen die regelmatig voor de 
openstaande brug (bij Buiten-
huizen - red.) moeten wachten. 
Ik weet dat er geen openingstij-
den zijn maar de brug gaat open 
op afroep. Dit is een van de wei-
nige bruggen in Nederland die 
zo werkt. De meesten hebben 
wel openingstijden. 
Wat ik ook heb gehoord, (ge-
rucht?) is dat de brug op afroep 
opengaat omdat de jachtha-
ven, jaren geleden, van de Noor-
dersluis naar zijkanaal C is ver-
huisd en dat daarom een soort 
afspraak is gemaakt dat als de 
boten naar buiten willen de brug 
gewoon opengaat ongeacht het 
tijdstip. Deze afspraak zou een 
soort compensatie moeten zijn 
omdat de jachthaven bij de sluis 
geen last had van een brug.
Zelf heb ik in juli 2005 een mail-
tje gestuurd naar Rijkswaterstaat 
met bovenstaand probleem. Zij 
reageerden hierop dat de brug 
niet onder verantwoording valt 
van Rijkswaterstaat maar onder 
de provincie. Hierop heb ik ge-
maild naar de provincie, post@

noord-holland.nl, maar daar heb 
ik nooit meer een reactie op ge-
kregen, behalve dan een stan-
daard antwoord dat mijn mail-
tje is ontvangen. Op 29 augus-
tus heb ik maar weer een keer 
gemaild naar de provincie (het  
mailtje van 2005 als bijlage mee-
gestuurd) en nu reageerde ze 
wel heel snel en dit was het ant-
woord:
‘Naar aanleiding van uw e-mail 
bericht ik u als volgt. De brug 
over het zijkanaal C is van Rijks-
waterstaat en wordt ook door 
hen bediend.’ U kunt ze berei-
ken via e-mail 0800-8002@rws.
nl of telefonisch 0800-8002. Uw 
klacht is doorgestart naar Rijks-
water.’
Hoe interessant, nu is Rijkswa-
terstaat weer de baas, maar nu 
heeft RWS tot heden niet gerea-
geerd. Misschien kan het helpen 
als iedereen die hier de dupe van 
is een mailtje gaat sturen want 
hoe meer mensen er klagen hoe 
groter de kans dat er werkelijk 
iets gaat gebeuren.

Roel Rill

Ingezonden brief

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

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 vrijdag 3 oktober: 
groentesoep, hutspot (vanwege 
Leids ontzet) en herfstvla. Altijd 
een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. 
Uiterlijk 2 dagen van tevoren op-
geven. 
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.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woens-
dag 8 oktober. Kosten 1,50 euro. 
Aanvang 12.00 uur. U hoeft zich 
niet aan te melden.
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.
Optreden duo Erwin & Willeke. 
Donderdag 30 oktober.

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. Vrijdag 10 oktober, 
opgeven kan op maandag 6 ok-
tober tussen 10.00 en 11.00 uur. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 5,-. 
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Internetcursus voor ouderen 
vanaf januari. Vooraf opgeven. 
Kosten 10 euro voor drie lessen. 
Expositie van mevrouw Slot-
boom en mevrouw Zant. Dage-
lijks te bezichtigen van 09.00 tot 
16.30 uur. Toegang gratis.
‘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.
Herfstkien zondagmiddag 12 
oktober.
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 iedere 

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.

Ouderennieuws

Inbrekers 
aangehouden
Beverwijk/Santpoort - De po-
litie heeft drie (jonge)mannen in 
de leeftijd van 15 tot en met 22 
jaar aangehouden, nadat zij wa-
ren klemgereden door een getui-
ge, die had gezien dat de groep 
had ingebroken bij een loods 
aan de Westerhoutweg in Be-
verwijk. 
De daders hadden ingebroken 
en waren daarna met een auto 
vertrokken richting Santpoort-
Noord. Een getuige is hen ach-
terna gegaan en de politie werd 
tijdens de achtervolging in ken-
nis gesteld. De getuige had de 
daders (allen afkomstig uit Sant-
poort-Noord) klemgereden op 
de Overbildtweg in Santpoort. 
De politie heeft de daders vervol-
gens overgenomen, aangehou-
den en ingesloten. In het voer-
tuig van de verdachten werd een 
breekijzer aangetroffen. De po-
litie heeft een nader onderzoek 
ingesteld, waaruit bleek dat de 
daadwerkelijke inbraak was ge-
pleegd door de 17-jarige Sant-
poorter en een compaan die had 
weten te ontkomen. 
De overige twee werden op vrije 
voeten gesteld en het onderzoek 
duurt voort.

Boms zoekt leden
IJmuiden - Musicalgroep BOMS 
is op zoek naar nieuwe leden 
voor de volgende productie. Op 
dit moment worden de laat-
ste puntjes op de i gezet. Begin 
november staat BOMS met de 
voorstelling ‘Weer wat nieuws’ 
in het Witte Theater, geschreven 
door Sietze Dolstra. 
Wie altijd al dacht: ,,Zou musi-
cal iets voor mij zijn?’’, is welkom 
om eens een kijkje in de keuken 
te komen nemen. De combina-
tie van zingen, dansen en acte-
ren is een hele uitdaging. Men-
sen die nieuwsgierig gewor-
den zijn, zijn maandag 6 oktober 
vanaf 20.00 uur van harte wel-
kom bij de repetitie. BOMS repe-
teert in het Tender College aan 
de Eenhoornstraat 8. Voor meer 
informatie: Leny Warmenhoven, 
0255-521026.

Spetterend Cabaretbenefiet 
voor Bijna Thuis Huis

De voorzitter van het Bijna Thuis Huis, Ben Peters, bedankt ieder voor 
de fantastische opbrengst: 15000 euro

Velsen - Een uitverkoch-
te Stadsschouwburg. De stem-
ming zat er meteen goed in. Het 
was ook een buitenkansje. Op 
één avond een keur van beken-
de cabaretiers gezamenlijk zien 
optreden.  Het werd maandag-
avond een spetterende voor-
stelling met Lebbis, Mylou Fre-
ncken, De Dames Voor Na Vie-
ren, Speelman & Speelman en 
Alkemade & Bloemen. De avond 
werd bekwaam aan elkaar ge-
praat door de uiterst geraffi-
neerde Jan J Peterese, met zeer 
snedige puntdichten.
De opbrengst van het Cabaret-
benefiet, 15000 euro, is bestemd 
voor de inrichting van het nieu-
we pand van het Bijna Thuis 
Huis in Velsen. Het Bijna Thuis 

Huis helpt terminale patiënten 
in de laatste fase van hun leven. 
Indien zij niet in hun eigen huis 
kunnen sterven, biedt Het Bijna 
Thuis Huis onderdak en zorg in 
een warme en huiselijke omge-
ving. Het Bijna Thuis Huis draait 
grotendeels op de inzet van vrij-
willigers. 
Het Cabaretbenefiet is georga-
niseerd door Lionsclub Velsen. 
Lionsclub Velsen organiseerde 
eerder dit jaar De Engelmundus 
Muziekavond ten bate van Het 
Bijna Thuis Huis. Bijdragen voor 
Het Bijna Thuis Huis zijn nog 
zeer welkom op bankrekening-
nummer 14.13.12.424 van de Li-
ons Velsen, Bloemendaal, met 
omschrijving ‘Actie Bijna Thuis 
Huis’. 
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Het is de toon die de muziek maakt

Felison Brass 
zoekt enkele leden
Velsen-Noord - Felison Brass 
uit Velsen-Noord is op zoek naar 
een cornettist en een Bes- bas-
sist. Felison Brass heeft de har-
monische klanken van een ‘ko-
perorkest’. 
Deze Hollandse vertaling is ge-
lukkig nooit opgenomen in het 
taalgebruik. Het is immers zo 
dat elke groep koperblazers nog 
geen brassband is. Er is een ge-
zegde dat luidt: ‘Het is de toon 
die de muziek maakt.’ Het is een 
gezegde dat vooral voor een 
brassband geldt. Bij dit type or-
kest gaat het niet alleen om de 
specifieke bezetting, maar ook 
om de klank. De typische (Feli-
son) Brass-sound komt het best 
tot zijn recht in een volledige be-
zetting van alle instrumenten en 
partijen. Hoewel ‘The Canadian 

Brass’ met slechts een vijf man 
bezetting, hier een uitstekende 
uitzondering op de regel vormt. 
Brassband Felison Brass uit Vel-
sen-Noord heeft op dit moment 
bijna een volledige bezetting. En 
zoeken nog steeds naar enkele 
aanvullende gemotiveerde muzi-
kanten. Te weten: een Bes bas-
sist en een tweetal cornettisten. 
Een Bes bas ziet men regelma-
tig in een orkest. Een cornet ech-
ter niet. De cornet is een aan de 
bugel verwant koperblaasinstru-
ment. In vergelijking met de bu-
gel is de cornet wat lastiger be-
speelbaar door de engere men-
suur ( de verhouding tussen de 
lengte en de doorsnede van de 
buis). 
De toon van de cornet is hier-
door minder mild dan die van de 

bugel, maar duidelijk milder dan 
die van de trompet. Een belang-
rijke rol is voor de cornet wegge-
legd in de (Engelse stijl) brass-
band zoals Felison Brass daar 
één van is. 
Deze orkestvorm, onder andere 
gekenmerkt door een strikte be-
zetting, telt 10 cornetten (waar-
van 9 in Bes en 1 in Es) op een 
totale bezetting van 25 koperbla-
zers. De overstap van trompet of 
bugel is goed te maken, na flink 
oefenen uiteraard. Brassband-
muziek (en zeker Felison Brass) 
is de laatste jaren sterk in op-
mars. In Nederland zijn nu ruim 
150 Brassbandverenigingen, 
waarvan de top internationale 
faam geniet. 
Bent u (jij) die enthousiaste 
muzikant die bugel of trompet 
speelt, en graag eens een cor-
net wil bespelen, of misschien 
al bespeeld. Of de Bes bassist 
die wij zoeken om onze eupho-
niums, baritons en trombones te 
versterken in het rechtergedeel-
te van de brassband, U (jij) bent 
van harte uitgenodigd om eens 
te komen kijken bij Felison Brass, 
die al druk aan het repeteren zijn 
voor de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen (NBK) in 
Groningen op 28 en 29 novem-
ber waar zij aan deelnemen, 
en het hoogtepunt voor menig 
brassband in Nederland is. 
Zie ook www.felisonbrass.nl of 
kom kijken in Velsen- Noord aan 
de Heirweg 2b in muziekcentrum 
de Stalling. 
De band repeteert van (18.30 
open) 19.00 tot 22.30 uur op de 
dinsdagavond (vaste repetitie-
avond) en op de donderdag-
avond. 
Telefonisch contact opnemen op 
deze dagen kan via 0251-227773 
of per mail naar info@felison-
brass.nl. 

Callcenterwerk goede 
voorbereiding op carrière
Regio - Zeven van de tien call-
centermedewerkers is van me-
ning dat werkzaamheden in een 
callcenter een goede en nuttige 
werkervaring zijn. 
,,De opgedane ervaringen kun-
nen goed van pas komen in 
mijn latere carrière’’, aldus Mi-
chel Lindenborn. Uit onderzoek 
van 2Contact onder 70 werkne-
mers en werkzoekenden blijkt 
dat het met name de commerci-
ele en sociale vaardigheden zijn 
die goed ontwikkeld worden ge-
durende de werkzaamheden in 
een callcenter. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de agents leren te im-
proviseren & incasseren, stress-
bestendig zijn, lef hebben en bo-
ven al geleerd hebben goed te 
luisteren. 
Matthijs Bakker, operationeel di-
recteur 2Contact: ,,In korte tijd 
leer je enorm veel als callcen-
teragent. Een paar jaar ervaring 
in een callcenter staat erg goed 

op je c.v. Het is daarom goed te 
begrijpen dat ex callcenterme-
dewerkers gemakkelijk aan een 
goede baan komen in hun late-
re carrière.’’ 
De callcenterbranche heeft een 
slecht imago. ,,Dit is volkomen 
onterecht’’, aldus Michel Linden-
born. Uit het onderzoek blijkt dat 
callcentermedewerkers nadat zij 
bij een callcenter zijn gaan wer-
ken een heel ander beeld heb-
ben van de branche dan voor-
af. Vooraf is de beleving over-
heersend negatief en denkt men 
vooral mensen te gaan lastig val-
len over de telefoon. Achteraf 
blijkt men veel geleerd te heb-
ben en zijn aspecten als een 
prettige werksfeer en leuke col-
lega’s juist de punten die vaak 
genoemd worden. 
Meer informatie kunt u lezen 
op www.2contact.com of neem 
contact op met 2Contact, tele-
foon 023-5145555.

Bad Penny in het stage 
café van Witte Theater
IJmuiden - Eindelijk kon Bad 
Penny een datum vrijmaken in 
hun overvolle agenda om een 
optreden te verzorgen in het sta-
ge café van het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
De naam Bad Penny is afkomstig 
van een titelsong van Rory Galla-
gher, wat meteen duidelijk maakt 
met wat voor stijl de band speelt, 
namelijk blues-rock in de beste 
traditie. Het repertoire dat Bad 
Penny speelt bestaat uitde bete-
re covers van hun heroes, maar 
ook nummers van Joe Walsh, Fa-
ces, Lynyrd Skynyrd enzovoort 

komen langs. De leden van de 
band die hun muzikale sporen in 
andere bands verdiend hebben, 
gaan met deze muzikale schat 
aan ervaring de uitdaging aan 
om van ieder optreden een spet-
terende avond te maken. Met 
een setlist van meer dan dertig 
nummers kan men zich opma-
ken voor een opzwepend avond-
je waar het plezier van het podi-
um afspat. Bad Pennys motto is: 
‘If your into the blues-rock You-
re into Bad Penny.’ Het foyercon-
cert begint om 16.30 uur. De toe-
gang is gratis.

Vespers Engelmunduskerk
Driehuis - Zondagavond 5 okto-
ber zal de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis om 19.15 uur een 
Vesperviering verzorgen in de 
Engelmunduskerk in Driehuis.
De samenkomst zal ongeveer 
drie kwartier duren, waarin ge-
bed, zang en orgelspel een me-
ditatieve weldaad zijn in de hec-
tische wereld waarin wij leven.
Tijdens de viering worden wer-

ken gezongen en gespeeld van
Jean Langlais, Ralph Allwood, 
Richard Ayleward, Claude 
Goudimel, Igor Stravinsky,  Mi-
chael L. Norton, L. de Vocht en 
Lani Smith.
Voorganger is pastor Peter de 
Jong. De Engelmundus Cantorij 
Driehuis staat onder leiding van 
dirigent en organist Joop Heere-
mans.

Zeer geslaagde clinic 
dames volleybaltoernooi
Velserbroek - De volleybalclinic 
die zaterdagavond 27 het  Pol-
derhuis heeft plaatsgevonden is 
weer een doorslaand succes ge-
worden. Er deden zo’n 100 da-
mes mee. De clinic gaat jaarlijks 
vooraf aan het 123 Makelaar Da-
mes Straten Zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek. Dit jaar wordt 
het toernooi gehouden op zater-
dag 11 oktober.
Velserbroek genoot zaterdaavond 
van de clinic vol sportieve moe-

ders, dochters en buurvrouwen. 
Appie Krijnsen de coach van 
jong oranje verzorgde de cli-
nic en was  samen met vier top-
speelsters uit  jong Oranje  naar 
de Velserbroek gekomen om de 
deelneemsters aan het toernooi 
wat kneepjes bij te brengen. 
De zeer getrainde coach en vol-
leybalsters leerden de dames uit 
Velserbroek de basisregels van 
het volleyballen en er werd hard 
gewerkt aan het balgevoel. ,,Vol-

leybal is een sport die je niet in 
een paar weken leert.’’ Aldus Ap-
pie Krijnsen die de clinic op een 
zeer speciale manier verzorgde. 
,,Daarom is training voor de da-
mes en deze clinic zo belang-
rijk.’’ ,,Het is heel leuk dat volley-
bal door deze clinic en het ko-
mende toernooi zo wordt gepro-
moot.” Het is te hopen dat het 
heel veel nieuwe leden oplevert 
voor Volleybalvereniging Sma-
shing Velsen.”
Alle dames kregen na afloop van 
de clinic een lootje . Met dit loot-
je mochten de dames meedoen 
aan een loterij  in de kantine van 
het Polderhuis.
De sponsoren van het toernooi 
hadden prachtige prijzen be-
schikbaar gesteld. De avond 
werd muzikaal afgesloten door 
het Duo BieJansee die een fan-
tastisch en zeer gezellig optre-
den in de kantine van het Pol-
derhuis verzorgde.
De organisatie mocht na afloop 
van de clinic tientallen compli-
menten in ontvangst nemen. Vol 
vertrouwen gaan ze met getrain-
de dames uit de Velserbroek het 
toernooi op 11 oktober tege-
moet. 
Foto’s en alle informatie zijn te 
vinden op www.straatvolley.nl.
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Schaakclub Santpoort
Derde en vijfde op 
Open NK jeugdteams
Velserbroek - Op zondag 28 
september werd in Mierlo het 
Open Nederlands Kampioen-
schap Rapidschaak voor Jeugd-
teams gespeeld. Schaakclub 
Santpoort uit Velserbroek nam 

deel met twee teams.
In de klasse tot en met 12 jaar 
speelden Bas en Daan Haver en 
Dave en Cheryl Looijer. De eer-
ste twee ronden werden vlot ge-
wonnen, in ronde drie bleven ze 

Op de foto het E-team (tot en met 10 jaar) met de beker voor de der-
de plaats. (v.l.n.r. Maurits van Rees, Pjotr Tabachnikoff, Sjoerd Haver 
en Sander Kirillova)

steken op een gelijkspel. De uit-
eindelijke nummer twee Zuker-
tort won in ronde vier overtui-
gend, maar met evengrote cij-
fers werd de ronde erop van het 
tweede team van Zukertort ge-
wonnen. Na winst in de zesde 
ronde werd een derde plek in de 
tussenstand bereikt. In de laatste 
ronde werd net niet gestunt te-
gen de Toren uit Arnhem. 
Bij een 2-1 achterstand en in 
grote wederzijdse tijdnood ont-
brak het Dave aan de tijd om zijn 
stellingsvoordeel in winst om te 
zetten.
Met een keurige vijfde plek kon 
het team toch erg tevreden zijn.
Het team tot en met 10 jaar werd 
gevormd door Maurits van Rees, 
Sjoerd Haver, Pjotr Tabachnikoff 
en Sander Kirillova. Evenals hun 
oudere clubgenoten werden de 
eerste twee ronden gewonnen 
en de derde gelijkgespeeld. Na 
ook de vierde en vijfde ronde ge-
wonnen te hebben was duidelijk 
dat het team kans maakte op het 
erepodium. Helaas werd, na een 
spannend eindspel, de voorlaat-
ste ronde met het kleinst moge-
lijke verschil (1.5-2.5) verloren 
tegen de Toren, de uiteindelijke 
nummer twee. Dankzij een knap  
gelijkspel in de laatste ronde te-
gen de uiteindelijke toernooiwin-
naar D4 uit Oosterhout werd een 
fraaie derde plek bereikt. Meer 
informatie, standen en foto’s op 
www.schaakclubsantpoort.nl.

Santpoort 1 verplettert 
KC 4 met 7-1
Velserbroek - De eerste wed-
strijd van het seizoen was tegen 
Kennemer Combinatie 4, een mix 
van enkele schaakverenigen uit 
Haarlem. Weer in het vertrouwde 
Polderhuis en met een onafhan-
kelijk wedstrijdleider Joost Out. 
De verwachtingen waren hoog 
gespannen met speler/trainer 
IM Piet Peelen in de gelederen 
en met een net terug gekeer-
de Ilias van der Lende uit Mon-
tenegro waar hij het EK tot 14 
jaar speelde. (zes uit negen en 
een hele mooie gedeeld tiende 
plaats en dat uit een spelersveld 
van meer dan 100 spelers).
En het team is heel blij met 
nieuwkomer Gerard van Es een 
2100 speler die via de zomer-
competitie bij de club kwam. 
Maar het eerste punt werd bin-
nen gehaald door jeugdtalent 
Wim Laurens Gravemaker die 
letterlijk gehakt maakte van zijn 
tegenstander Tim Roosink en 
daar maar 25 zetten voor nodig 
had. Het tweede punt werd bin-
nen gehaald door Ilias van der 
Lende die slechts 24 zetten no-
dig had om zijn tegenstander 
mat te zetten. Dat waren twee 
lekkere opstekers. Martijn de 
Roode had een kwaliteit gege-
ven voor aanval, Stefan Fokkink 
had een pionnetje meer tegen de 
oud-voorzitter van Bloemendaal, 
Koos Min, en wist deze gedeci-
deerd te winnen 3-0. Gerard van 
Es stond wat beter en toen zijn 
tegenstander remise aanbood, 
werd dit geaccepteerd. 
Piet Peelen speelde een heel wil-
de partij maar het bleek allemaal 

theorie te zijn, Piet haalde met 
een mooie combinatie het beslis-
sende punt binnen, dat was 4,5. 
Peter de Roode liet Aad de Bruyn 
nog in het stof bijten en Xander 
Schouwerwou wist in een moei-
lijke stelling toch de winst naar 
zich toe te trekken. Als laatste 
was Martijn de Roode nog be-
zig die persee wilde winnen, er-
gens liet hij het glippen en moest 
uiteindelijk berusten in een pun-
tendeling. Eindstand 7–1. Team-
leider Gerard Swier was zeer te-
vreden en zei: ,,De eerste klap is 
een daalder waard.’’
Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl of kom als senior of 
jeugd dinsdag 7 oktober naar de 
open dag in het Polderhuis. Bel 
voor info voorzitter Wim Grave-
maker via 023-7522785.

Ilias van der Lende behaalde een 
mooie plek op het EK

Oud-voetballers en vuurwerk
Vrijdag afscheid 
van de Westtribune
Velsen-Zuid - Vrijdag 3 oktober 
zal Telstar met het nodige cere-
monieel afscheid nemen van de 
oude Westtribune op Sportpark 
Schoonenberg, binnenkort het 
TATA Steel Stadion. Dit afscheid 
zal in stijl plaatsvinden en daar-
bij is rekening gehouden met het 
verleden van de Witte Leeuwen 
uit Velsen-Zuid. Aan het ein-
de van de wedstrijd zal met een 
prachtig stuk vuurwerk op de 
middenstip een laatste eresaluut 
gegeven worden aan de histori-
sche tribune.
Bij Telstar heeft men heel lang op 
een nieuw stadion moeten wach-

ten. Menig voorzitter en bestuur 
heeft z’n tanden stuk gebeten 
op de noodzakelijke en gewens-
te vernieuwing van Sportpark 
Schoonenberg. Een hoofdtribu-
ne van een betaaldvoetbalorga-
nisatie behoort een multifuncti-
oneel karakter te hebben, dient 
het onderkomen te zijn van spe-
lers, bestuur, organisatie maar 
zeker ook van sponsoren. Faci-
liteiten die vandaag de dag ver-
eist zijn om betaald voetbal te 
spelen.
Enige tijd geleden mocht Telstar 
voor de realisatie van de nieuwe 
faciliteiten al tien topsponsoren, 

de Witte Leeuwen en de Leeu-
wenkoning, presenteren. Bin-
nenkort worden de laatste twee 
Witte Leeuwen bekend gemaakt. 
Daarmee is het elftal en de coach 
van het in mei gepresenteer-
de commercieel plan compleet. 
Een zéér ambitieus maar, naar 
nu blijkt een realistisch plan. De 
volgende fase wordt binnenkort 
uitgerold. Met de nu gerealiseer-
de inkomsten ligt de financiële 
bodem om te bouwen klaar. Let-
terlijk en figuurlijk gaat Telstar 
nu verder werken aan de be-
taaldvoetbalorganisatie voor de 
IJmond die past in het nationale 
voetballandschap van vandaag. 
Het afscheid van de Westtribune 
zal bij menig oudgediende een 
traan teweegbrengen, maar ie-
der weldenkend mens weet dat 
dit voor de club de enige oplos-
sing is. Dat de club het afscheid 
van deze 54-jarige tribune viert 
is niet meer dan logisch. Het is 
de oudste tribune die het be-
taald voetbal in Nederland van-
daag nog kent.

Vrijdag 3 oktober gaat het ge-
beuren. Samen met ruim 80 oud-
voetballers en trainers wordt op 
gepaste wijze afscheid genomen 
van de roemruchte Westtribune. 
Dit alles vindt plaats direct na de 
wedstrijd Telstar – Eindhoven. 
Wilt u er bij zijn, zorg dan dat u 
één van de slechts 2100 beschik-
bare kaartjes weet te bemachti-
gen. De avond zal buiten wor-
den afgesloten met een prach-
tig stuk vuurwerk waarna er in 
de Businessclub nog een veiling 
volgt van attributen van de oude 
Westtribune.

Van der Wiele toernooi
Max Doornbosch wint B-groep 
IJmuiden - Afgelopen zondag is 
het maandelijkse jeugdtoernooi 
bij damclub IJmuiden weer be-
gonnen. Een twintigtal kinderen 
uit heel Noord-Holland speel-
den om de nieuwe van der Wie-
le wisselbokaal. De nieuwe bo-
kaal is zo groot, dat de winnaar 
er in kan. 
Rick Hartman uit IJmuiden leek 
tot het eind toe de grootste kans 
te maken op de zege, maar ver-
loor op de eindstreep van Vince 
van der Wiele. Uiteindelijk ging 
de strijd tussen Mitchel Mensin-
ga en Niels Weel. 
Omdat Mitchel het onderlin-

ge wedstrijd had gewonnen van 
Niels won Mitchel de eerste prijs 
en Niels de tweede prijs. De der-
de plaats ging naar Stan Brink.
In de B-groep wist lid Max 
Doornbosch, de kleinzoon van 
de bekende boswachter te win-
nen. Wanneer Max op dit tempo 
in zijn ontwikkeling doorgaat, zal 
hij zeker in de toekomst onder 
de dammers een gevreesde op-
ponent worden. Jessica Tol werd 
tweede met evenveel punten als 
Max, maar ook hier besliste het 
onderlinge resultaat. Derde werd 
Danique Smids uit de Heerhugo-
waard.



Woning- en projectstoffering 
Mooie nieuwe collecties bij Rixs

Velserbroek – De dagen worden kor-
ter, het is sneller donker en de avonden 
duren weer langer. Het leven speelt zich 
meer binnenshuis af. Voor veel mensen 
is dat een reden om het in huis gezelliger 
te maken. En daarvoor kunnen zij prima 
terecht bij woning- en projectstoffering 
Rixs aan de Galle Promenade 56. De 
nieuwste collecties binnenstoffering zijn 
binnen en er is zo’n ruime keuze, dat de 

kans op slagen groot is.
De herfstcollectie gordijnen van het merk 
Toppoint is bijzonder mooi en laat onder 
andere een combinatie van bruin en grijs 
zien. Er is een groot assortiment aan 
raambekleding, de plissé en de duettes 
doen het erg goed. De laatste is erg ge-
wild om het mooie effect, dat de dubbele 
plooien voor het raam geeft. Luxaflex 
heeft bijzondere rolgordijnen met een 
rand waarin een motief te zien is. Voor de 
kinderen zijn er rolgordijnen met vrolijke 
prints en ook hier weer leuke decoratie 
aan de onderkant. 
Rixs heeft nieuwe tapijten binnen van het 
merk Desso, vloerbedekking van hoog-
waardige kwaliteit. Er is weer gemêleerde 
vloerbedekking, die doet het goed op de 
trap, ook is hierin de kleur antraciet zeer 
gewild. Tevens is er marmoleum verkrijg-
baar in heel veel verschillende kleuren, 
op rol- en op clickkwaliteit. Novilon heeft 
mooi vinyl en van alles voor de kinderka-
mer in heel veel verschillende kleuren, 
zelfs met glitter.
De nieuwste boeken en stalen zijn bin-
nen, kom gerust eens langs om die vrij-
blijvend in te kijken. Karin zal de klant 
graag van dienst zijn in de winkel en Rick 
geeft gratis en vrijblijvend advies op maat. 
Alles wordt desgewenst opgemeten en 
gelegd, de service van Rixs is gewoon 
goed. Openingstijden zijn van 10.00 tot 
17.30 uur, op zaterdag van 9.30 tot 17.00 
uur. Rixs is telefonisch bereikbaar via 023 
5492254.
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De Keuken Makers ‘restylen’ de keuken
IJmuiden - De keuken is prima, maar 
er mankeert iets aan. Of er is een nieuw 
blad, meer kastruimte, modernere front-
jes of betere inbouwapparatuur nodig. 
Of koken op een heel andere plaats. Dan 
zijn De Keuken Makers het juiste adres. 
Piet Hoekstra van De Keuken Makers 
komt bij de mensen thuis met een vak-
kundig en praktisch advies en neemt zo 
nodig het hele project in eigen handen.
Een keuken aanpassen is minder duur 
dan een nieuwe keuken en doorgaans 
veel minder ingrijpend. Bovendien blijven 
de goede onderdelen van de keuken ge-
woon behouden. En dankzij De Keuken 
Makers is vrijwel alles mogelijk.  Er zijn 
maar liefst 1500 verschillende fronten en 
kleuren mogelijk. Ook de keuze in greep-
jes en werkbladen is immens. Er is ook 
een handig Reno werkblad dat over het 
bestaande werkblad past. De Keuken 
Makers levert bovendien inbouwappa-
ratuur van kwaliteits-
merken als Miele, Atag, 
Bosch en Pelgrim. 
Als meubelmaker heeft 
Piet Hoekstra bijzonder 
veel zicht op het plaat-
sen en renoveren van 
keukens. Met zijn techni-
sche inzicht en zijn talent 
voor planning heeft hij al 
menige keukenverbou-
wing van begin tot eind 
tot volle tevredenheid 
van de opdrachtgever 
voltooid. Samen met zijn 
vrouw Nel, die thuis de 
afspraken regelt, is Piet 
Hoekstra verantwoorde-

lijk voor zijn eigen klanten. Die hebben 
dus altijd direct met Piet of Nel te maken 
en dat werkt heel makkelijk.
Piet vertelt: ,,Ik vind het fantastisch om 
een keuken te renoveren en dat totale 
project te volbrengen in een zo kort mo-
gelijke tijd, maar ook voor het plaatsen 
van een nieuwe inbouwkoelkast kom ik 
graag langs. Tegenwoordig doe ik ook 
regelmatig ergonomische aanpassingen, 
voor lange of gehandicapte mensen. 
Daar moet je echt de tijd voor nemen. 
Daarnaast word ik steeds vaker bij scha-
degevallen van brand of water geroepen. 
Ik maak dan een taxatie voor het herstel 
van de keuken en omdat ik een goede 
raming van de echte kosten kan maken, 
zitten de klanten achteraf niet met proble-
men.’’ Voor meer informatie: Piet en Nel 
Hoekstra, telefoonnummer 0255-527666 
of kijk op  www.phoekstra.nl

Oktober is woonmaand
Win een gratis woontijdschriftenpakket
Driehuis - Ook Danielle Smit, SB Groep Ma-
kelaars doet mee met de lamdelijke open 
huizenroute. Verkopers die hun woning te 
koop aanbieden via een NVM makelaar 
stellen op zaterdag 4 oktober gastvrij hun 
deuren open van 11.00 tot 14.00 uur, zodat 
geïnteresseerden zonder drempelvrees 
een kijkje in de woning kunnen nemen. En 
omdat vele andere NVM makelaarskanto-
ren er ook aan mee doen kunnen meer-
dere huizen achter elkaar 
bekeken worden. Kijk op 
www.funda.nl voor de 
deelnemende woningen.
Wie daarna wil weten wat 
de nette maandlasten be-
dragen van dat leuke huis, 
kan dezelfde middag nog 
aanschuiven bij Michiel 
van Opbergen van Steen-
goed Hypotheken aan de 
Broekbergenlaan 42 te 
Santpoort- Noord.
Oktober is woonmaand en 
daarom heeft Danielle Smit 
SB Groep Makelaars iets 
extra’s. Door onderstaande 
coupon in te leveren bij het 

kantoor aan de Da Costalaan 1 te Driehuis 
maakt men kans op een gratis woontijd-
schriftenpakket. Een verwennerij voor op 
een regenachtige herfstdag. Maandag 6 
oktober vindt de trekking plaats en wor-
den de winnaars gebeld of gemaild.
En wie zelf verhuisplannen heeft kan na-
tuurlijk gelijk een afspraak maken voor 
een gratis waardebepaling van de eigen 
woning.

Win een gratis tijdschriftenpakket
Naam………………………………………………………………………

Straat………………………………………………………………………

Plaats………………………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………………

Tel.nr……………………………………………………………………….
IN TE LEVEREN BIJ DANIELLE SMIT SBGROEP MAKELAARS 
Da costalaan1 te Driehuis, 0255-533350, Trekking 6 oktober a.s.

IJmuiden – De Matrassenfabriek aan de 
Dokweg 6a levert betaalbare matrassen in 
alle maten en soorten (behalve voor wa-
terbedden). Ze worden in elke gewenste 
maat gesneden. Veel mensen die een 
antiek bed bezitten of die zelf een bed 
maakten, waarvoor geen standaard ma-
tras verkrijgbaar was, slaagden al bij de 
Matrassenfabriek. Ook lattenbodems en 
boxsprings worden er op maat gemaakt. 
Tevens het juiste adres voor het op maat 

snijden en bekleden van kussens voor de 
boot, de bank en de caravan. Verder wordt 
er polyether op maat gesneden. Wie zelf 
een idee heeft maar er verder niet uitkomt, 
is van harte welkom bij de Matrassenfa-
briek voor een vrijblijvend advies. De ope-
ningstijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, vrijdag 
van 8.00 tot 16.00 uur. De Matrassenfa-
briek is telfonisch bereikbaar via 0255 
515378.

Matrassenfabriek levert maatwerk

Jaap en Bonnie poseren bij een speciaal matras voor een zeilboot, collega Peter 
had het te druk om mee op de foto te gaan  

! ! !
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Heerlijk onder terrasoverkapping
IJmuiden – Bonlite zonweringsbedrijf 
heeft iets nieuws: de terrasoverkap-
ping. Die maakt het mogelijk om langer 
buiten te blijven en te genieten van het 
najaarszonnetje.
De terrasoverkapping Piazza is van 
het merk Aurora. De solide construc-
tie is onderhoudsvrij en gemaakt van 
duurzaam materiaal, het frame is van 
aluminium. De afdekking van lichtdoor-
latende UV-bestendige polycarbonaat 
werkt naar twee kanten: het melkglas 
houdt de warmte tegen en laat licht 
door. De terrasoverkapping kan op ie-
dere gewenste maat gemaakt worden 
en is dus geschikt voor elk terras. Ze 
zijn op het Nederlandse klimaat ge-
test en weerbestendig, ze gaan echt 
jarenlang mee. De overkapping biedt 
bescherming en verbindt de woning 
met het buitenleven in de tuin. Door 
infrarode heaters, die optioneel geïn-

stalleerd kunnen worden, is het er in de 
avonduren ook behaaglijk. Er kunnen 
desgewenst spots ingebouwd worden 
voor een goede verlichting. Die zijn op 
afstand te bedienen: gemak dient de 
mens. Ook van het merk Aurora is de 
zonwering Summerlight, die kan ook bij 
de terrasoverkapping geleverd worden. 
De meest ideale temperatuurregelaar: 
zonlicht en warmte worden geabsor-
beerd en gereflecteerd terwijl er over-
dag ook de juiste hoeveelheid licht 
wordt doorgelaten. Veel mogelijkheden 
dus met de terrasoverkapping Piazza. 
Voor vrijblijvende informatie: telefoon-
nummer 0255 531324 of kijk op www.
bonlite.nl. Maar even langskomen op 
de Kennemrlaan 39 mag natuurlijk ook 
altijd.

Genieten van het buitenleven onder de 
terrasoverkapping

Santpoort-Noord - A-Stijl wonen & meer. 
Een sprankelende interieurzaak waar 
men verrast wordt door de verschillende 
producten, die elkaar in stijl mooi aanvul-
len en toch een spannende combinatie 
aangaan, zoals; eigenzinnige design-
meubelen, gordijnen, behang, stoffen, 
vloerkleden, poefs, verlichting, kussens en 
accessoires.
Voor haar winkel is Liesbeth Alderliesten 
altijd op zoek naar buitengewone items 
die je niet overal tegenkomt. Ze let daarbij 
vooral op gebruik van onverwachte en bij-
zondere materialen.

Zoals de kussens en plaids gemaakt door 
Beatrice Waanders, deze worden op am-
bachtelijke wijze handgemaakt volgens de 
eeuwenoude techniek van het vilten. Wat 
uniek is is dat zij hiervoor gebruik maakt 
van angorawol, de zachtste wolsoort die 

er is. Ook maakt zij gebruik van pure wol 
van oude Europese schapenrassen.
Bijzonder om te zien en te voelen.

De nieuwste collecties van de stoffen mer-
ken; Designers Guild, Jab, Creation Bau-
mann en Fischbacher zijn weer binnen. 
Puur linnen, rijke zijde of zachte katoenen 
stoffen in mooie tinten en dessins om het 
huis  mee te decoreren. Van Designers 
Guild is er ook bijpassend behang om een 
prachtig sfeerbeeld te maken.

Niet alleen deze producten maar ook pro-
ducten buiten haar collectie past Liesbeth 
toe in haar interieuradviezen en -ontwer-
pen. Neem ook eens een kijkje op www.
a-stijl.nl  A-Stijl is te vinden aan de Hoofd-
straat 180 in Santpoort-Noord, tel. 023-
5378210.

A-Stijl verrassend anders!
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Droomkeukens 
bij keukenhuis IJmuiden
IJmuiden - Sinds 2006 is Keukenhuis 
IJmuiden aan de Kennemerlaan geves-
tigd. Het is de enige keukenzaak, die 
ook een showroom heeft. 
Nelis en Carola Noordzij geven per-
soonlijk advies en bedenken samen
met de klant wat de wensen, moge-
lijkheden en behoeftes zijn. Greeploze 
keukens met veel mogelijkheden, zelfs 
leren keukens zijn leverbaar. Vanaf het 
eerste
meetwerk tot het laatste schroefje, alles 
gaat over één schijf.
Adviseur Alan Veldman is gespeciali-
seerd in het merk Bontempi, echt Itali-
aans design en het merk Grattarola, dit 
is van 100% puur hout.
De Duitse merken Nobilia en Sachsen 
staan voor degelijkheid. De klant weet 
waar hij aan toe is met deze merken, 
wat er besteld wordt, dat wordt gele-
verd.
Tevens levert het Keukenhuis het Franse 
topmerk Schmidt, voor het hart van de 
woning. Keukenhuis IJmuiden levert 
werkbladen van spaanplaat tot graniet.

Alle merken keukenapparatuur zijn le-
verbaar. Was het een aantal jaren ge-
leden belangrijk dat alles ingebouwd 
werd, tegenwoordig is daar de trend 
van het vrijstaande fornuis en de Ame-
rikaanse koelkasten. Momenteel zijn er 
diverse showroommodellen in de aan-
bieding. Met de open keukens van nu 
is de keuken eigenlijk de blikvanger van 
het 
hele interieur en wordt ook nog eens het 
meest gebruikt. Van het eerste kopje
thee ’s morgens tot het laatste blokje 
kaas in de avond. Bij Keukenhuis IJmui-
den
begrijpen ze dat en samen met de klant 
doen ze er alles aan om de belangrijk-
ste plek van het huis helemaal aan te 
passen aan de eigen smaak en wen-
sen. Ook voor keukenrenovatie kan men 
terecht bij Keukenhuis IJmuiden.
Sinds kort worden er ook badkamers 
geleverd. Loop eens binnen voor vrijblij-
vende informatie, de koffie staat klaar 
aan de Kennemerlaan 56. 
Het telefoonnummer is 0255-526028.

Oktober knalmaand 
bij Meubelknaller
IJmuiden – Stijlvolle en moderne nieuwe 
meubels en accessoires tegen outletprij-
zen, dat is wat Meubelknaller aan Rem-
brandtlaan 45 in IJmuiden deze maand 
te bieden heeft. En dat terwijl zij het hele 
jaar al goede kwaliteit tegen scherpe 
prijzen biedt. Reden van dit knalfeest is 
het eenjarig bestaan van Meubelknal-
ler.
Liefhebbers van (teak)hout, kwaliteitszit-
meubelen en -kasten zullen blij verrast 
worden met het assortiment van Meu-
belknaller. In een moderne ambiance 
bieden diverse sfeervol-
le stijlkamers de klanten 
een ruime keuze.
In oktober krijgt u op 
banken, tafels, stoe-
len, decoraties, kasten, 
dressoirs en kleinmeu-
belen zoals zitzakken 
in de outletshow tot wel 
40 procent korting. Op 
accessoires als schilde-
rijen, spiegels en dek-
bedovertrekken kan de 
korting wel oplopen tot 
50 procent.
Heeft u een hekel aan 
sjouwen, dan kunt u 
rekenen op de profes-

sionele hulp van De Kleine Verhuizer, 
die nauw samenwerkt met Meubelknal-
ler. Gaat u verhuizen met deze vakman, 
dan krijgt u bovendien tien procent kor-
ting op uw aankopen bij Meubelknaller. 
De Kleine Verhuizer brengt uw spulletjes 
veilig naar het nieuwe adres, ook op 
vierhoog. Daartoe beschikt zij over een 
verhuislift.
Kom deze maand dus zeker even proef-
zitten bij Meubelknaller en bedenk dan 
dat ook uw woning er zo mooi uit kan 
zien.
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Plan Groot Helmduin
nadert voltooiing
IJmuiden – Het college van 
Burgemeester en Wethouders 
kreeg in december 2007 de op-
dracht van de gemeenteraad om 
een nieuw plan voor het project 
Groot Helmduin te maken, om-
dat er een tekort van bijna 7 mil-
joen euro was ontstaan.

Wethouder Bokking ging met di-
recteur Ted Kuné van het Wo-
ningbedrijf Velsen en met di-
recteur Wim Mastenbroek van 
wooncorporatie Kennemerhave 
om tafel. Er is nu een plan, waar 
zij vertrouwen in hebben. De 
wooncorporaties hebben 4 mil-
joen euro beschikbaar gesteld 
om het tekort te dekken, in het 
plan zal de gemeente Velsen 2,3 
miljoen euro bijdragen. De wet-
houder gaat nu de gemeente-

raad hier toestemming voor vra-
gen. Stemmen zij hier mee in, 
dan zal er dekking gezocht wor-
den voor het tekort.
Groot Helmduin moet verschij-
nen op de plek waar nu sport-
hal Zeewijk staat. Er zullen wo-
ningen gebouwd worden en ook 
een Multifunctionele Accommo-
datie (MFA) maakt onderdeel 
uit van het project. Hierin ko-
men onder andere de basisscho-
len De Zandloper en De Klipper, 
kinderopvang, peuterspeelzalen, 
een wijkcentrum met een wijk-
steunpunt voor ouderen en een 
nieuwe sporthal.
Op 30 oktober gaat de gemeen-
teraad het nieuwe plan bespre-
ken waarna er op 13 november 
een besluit genomen zal wor-
den.

DCIJ–nieuws
Opmerkelijke prestatie 
van Jan Maarten Koorn
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de damclub 
IJmuiden geldt Stijn Tuijtel als 
een van de betere dammers. De 
laatste seizoenen speelt hij een 
belangrijke rol in de strijd om de 
hoogste posities. Maar de con-
currentie is hevig en steeds va-
ker moet hij alles uit de kast ha-
len om een overwinning te be-
werkstelligen. Jan Maarten 
Koorn wil dit seizoen mee draai-
en in de top. Er werd dan ook 

naarstig uitgezien naar het tref-
fen tussen beide spelers. 
Vooral Koorn weerde zich als 
een leeuw. Hij gooide alles in de 
strijd om tot een zo gunstig mo-
gelijk resultaat, tegen zijn ster-
ker geachte opponent, te ko-
men. Het duel eindigde in remi-
se en beiden konden leven met 
de uitslag.

Jesse Bos, de regerende club-
kampioen, toont ook dit sei-

Jan Maarten Koorn (rechts) hier in actie tegen Jack van Buuren

zoen aan weer een belangrijke 
rol te spelen. De jeugdige Feroz 
Amirkhan, de hoop voor de toe-
komst bij DCIJ, werd op fraaie 
wijze naar een nederlaag ge-
voerd. 
Willem Winter speelt een wis-
selvallig toernooi. Vaak ver-
baast hij iedereen door prach-
tige partijen af te leveren.  Risi-
co’s gaat hij nimmer uit de weg. 
Dat heeft tot gevolg dat hij even 
vaak tegen onverwachte neder-
lagen aanloopt als overwinnin-
gen boekt. Tegen Cees Pippel is 
het niet de juiste tactiek om al te 
dwaze speelplannen op het bord 
neer te zetten. Pippel strafte op 
gedegen wijze het speelplan af 
en won overtuigend. Leo Bink-
horst, die zich voor aanvang van 
het seizoen gedegen voorbereid 
op Texel, stuitte op hevig verzet 
van Piet Kok.
Ondanks de meest moderne 
openingen die Kok voorgescho-
teld kreeg kon Binkhorst geen 
voordeel verkrijgen. Het interes-
sant duel eindigde dan ook in 
remise. Nicole Schouten en Cees 
van der Steen vochten een pittig 
duel uit. Schouten verkreeg het 
centrum, terwijl Van der Steen 
zijn heil zocht in een omsinge-
ling. Tegen het einde sloeg de 
balans door ten faveure van Van 
der Steen die daarmee ander-
maal bewees dit speltype goed 
te beheersen.
De ontmoeting tussen Jacqeline 
Schouten en Jan Apeldoorn werd 
afgebroken. Apeldoorn was door 
een lichte ongesteldheid niet in 
staat verder te spelen.

Nieuwe tenues Velsen F6
Driehuis - Onlangs werden de 
spelers van RKVV F6 blij verrast 
met nieuwe voetbaltenues. 
De nieuwe sponsor, Yusheng 
bracht voor iedere speler mooie 
nieuwe sokken, een broekje, 
shirt en een prachtig trainings-

pak mee. In deze prachtige te-
nues zullen de jongens zeker 
schitteren bij hun volgende voet-
balwedstrijden. 
En de lol in het spel is ook aan-
wezig, dat is op de foto goed te 
zien. 

KNVB Frans Hoek 
Keeper Promotiedag
IJmuiden - Woensdag 22 okto-
ber is bij IJ.V.V. Stormvogels de 
K.N.V.B. Frans Hoek Keeper Pro-
motiedag in Sportpark Zeewijk, 
Zuiderkruisstraat 72 in IJmui-
den. Sinds de start van dit sei-
zoen  beschikt men hier over 
twee grasvelden en twee nieuwe 
kunstgrasvelden. 

De keepersdag is bestemd voor 
alle jongens vanaf 6 jaar en voor 
meisjes en dames vanaf 6 jaar 
in hun eigen leeftijdsklasse. Al-
le informatie is te vinden op de 
website  www.stormvogels.nl en 
bij Frans Hoek Sports:  www.foo-
tbally.nl. 
Op deze websites staat ook een 
digitaal aanmeldingsformulier 
dat na invulling van de gegevens 

direct kan worden verzonden. 
Tijdens deze dag staat de keeper 
en het keepen in het middelpunt 
van de belangstelling en wordt 
er getraind, een onderlinge com-
petitie afgewerkt, gekeken naar 
een demonstratie met een be-
kende doelverdediger, geluncht 
en met elkaar gepraat over het 
vak. 

De onderlinge competitie tussen 
keepers van de verschillende 
leeftijdsgroepen leidt tot de uit-
verkiezing van de beste keeper 
of keepster van het district. Al-
le nummers 1 en 2 uit hun groep 
worden uitgenodigd voor de 
voorrondes/finales voor de uit-
verkiezing van De Beste Keeper 
of Keepster van Nederland.

KNHS wedstrijd 
VarioHippiQue
Velsen-Zuid - Zondag startten 
56 combinaties in de rubrieken 
B tot en met Z2 bij de Groene 
Heuvel. De combinaties hoop-
ten op de felbegeerde winstpun-
ten. Bij tien winstpunten heb je 
de mogelijkheid een rubriek ho-
ger te starten. En uiteraard is er 
voor de winnaars een beker. De 
KNHS-wedstrijd werd georgani-
seerd door RSV de Kanaalruiters 
en wordt in de regel twee keer 
per maand gehouden. 
Aan het eind van elke rubriek 
werd de uitslag bekend ge-
maakt:

Bij de B4 paarden ging de eer-
ste prijs naar Robert van der Lee, 
tweede werd Els Velden en der-
de Joyce Lampers. In de B3 won 
Estelle Greveling, tweede werd 
Annemarie Van Rijn en derde 
Robert van der Lee. Bij de po-
ny’s won Kaylee Gouda de eer-
ste prijs in de B4 en tweede werd 
Fleur de Geer. De eerste prijs in 
de B3 werd eveneens gewonnen 
door Kaylee en tweede werd Lot-
je van Walsem. 
De L8 en 7 paarden werd ge-
wonnen door Carine Jansen, 
tweede werd Kim de Jong in de 

L8 en Elske Hoving in de B7. Bij 
de pony’s werd Sjuul Swart in 
beide proeven eerste, tweede in 
de L8 werd Sophie Brada en in 
de L7 Maud Groeneveld.
Zowel de L12 als de L11 paarden 
werd gewonnen door Yasmin 
van Dam, de tweede prijs in de 
L12 was voor Nina van de Pieter-
man en in de L11 werden twee 
amazones tweede: Paula Reime-
ringer en Sandra Zonneveld. Bij 
de pony’s werd Kiki Ho winnaar 
in beide rubrieken.
De M16 paarden werd gewon-
nen door Bas Peypers, twee-
de werd Carlijn de Boer en in 
de M15 waren de rollen omge-
draaid, Carlijn werd eerste en 
Bas tweede. Bij de pony’s was 
in beide rubrieken Cyrilla Jonk-
Schuurman de winnaar. 
Vervolgens reden de combi-
naties van de M20 paarden en 
daar was de winnaar Romy Kat 
en tweede werd Ingeborg Beers. 
Ingeborg won de M19 en twee-
de werd Channa Vink. Bij de po-
ny’s won Kelly van der Voort bei-
de proeven.
De Z24 en 23 paarden werd ge-
wonnen door Linda Walther, 
tweede werd Carina Lurks. In de 
Z24 werd Debby Peters derde en 
in de Z23 werd Manouk Tijms. 
Bij de pony’s won Michelle Boer-
kamp beide proeven.
Tot slot werd de hoogste rubriek 
gereden: de Z32 werd gewon-
nen door Sharon van Wijnen en 
de Z31 door Iris Brada.
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BC IJmond op Jaarmarkt
IJmuiden - Afgelopen zondag 
was tijdens de Jaarmarkt/koop-
zondag op de Lange Nieuwstraat 
ook een sportvereniging aanwe-
zig. Met maar liefst acht per-
sonen was de kraam van Bad-
mintonclub IJmond sterk verte-
genwoordigd. Door het uitdelen 
van ballonnen en flyers hebben 
zij geprobeerd het publiek aan 
het sporten te krijgen. De “gra-
tis racket” posters trokken bij 
menigeen de aandacht. De BC 
IJmond heeft daarom speciaal 
nog twee Open Avonden inge-
last. Afgelopen dinsdag was de 
eerste en vanavond, donderdag 
2 oktober, wordt de tweede ge-
houden. Op de Open Avond kan 
men kennismaken met het bad-

mintonnen en van  de trainers de 
eerste beginselen van het bad-
minton leren of als “herintreder” 
of gevorderde speler direct mee-
spelen. BC IJmond is een vereni-
ging voor recreanten en compe-
titiespelers. Er wordt gespeeld op 
dinsdag- en donderdagavond, 
van 20.00 uur tot 23.00 uur, in 
sporthal IJmuiden-Oost. Gedu-
rende het seizoen zijn er diverse 
toernooien, de vier competitie-
teams spelen op de speelavond. 
Voor wie niet elke week kan spe-
len zijn ook 15-rittenkaarten ver-
krijgbaar. Kijk voor meer infor-
matie op www.bc-ijmond.nl of 
bel 0251-205803.  Langskomen 
tijdens de speelavonden mag al-
tijd.

Onrust in toptien
van schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen vrijdag-
avond werd er weer driftig ge-
schaakt in het Jan Ligthartge-
bouw. Na afloop van het scha-
ken, aan de bar, werd er druk 
gediscussieerd over de nieuwe 
namen in de toptien zoals Dirk 
Geels, Patrick de Koning, Louw 
Post en op de twaalfde plaats 
een oprukkende Egbert Mul-
der. Is dit een aanval op de ge-
vestigde orde, of zal gedurende 
de competitie blijken dat dit toch 
te hoog gegrepen zal zijn? We 
wachten af!

De partij van Siebren Frolich te-
gen Johan van Velthuijsen was 
het eerste afgelopen.
Beiden hadden een aanval op 
elkaars koningsstelling en Sie-
bren toonde zich de slimste. 
Kees Giesberts won in een vol-
gens hem rustige partij van Lin-
da de Groot. Piet Lanser had in 
zijn partij slechts de koning met 
een toren tegen een overmacht 
aan materiaal van Egbert Mul-
der, maar kon de partij door stug 
verdedigen nog aardig rekken , 
maar verloor alsnog.

Op het bord van Dick Wijker te-
gen Sjef Rosier was de situa-
tie drie pionnen tegen een stuk. 
Niet moeilijk doen dachten bei-
den, remise.
Zowel André Kunst als Sin-
clair Koelemij waren een ma-
tje te groot voor Jan Jansen en 
Ingmar Visser. André met kwa-
liteit en pion voor, gaf Jan geen 
kans. Ingmar stond vanaf het be-
gin tegen Sinclair onder druk, 
kon daardoor niet zijn eigen spel 
spelen en verloor terecht.
Andries Visser ging tegen Wim 
Geels direct in de aanval. Wim 
kon door stug verdedigen de-
ze aanval afslaan, maar Andries 
kreeg positioneel voordeel en 
consolideerde dat tot het ein-
de, 1-0.
Peter Duin kwam via zijn der-
de zet Pc3 in zijn specialiteit, het 
Nimzo-Indisch terecht. Zijn te-
genstander Paul Koper had hier 
geen antwoord op.
De langste partij was tussen 
Louw Post en Patrick de Ko-
ning. Hoewel Patrick twee pion-
nen voorkwam wist hij die voor-
sprong door ongelijke lopers niet 
te verzilveren, dus remise.
Voor het publiek was de par-
tij van Dirk Geels tegen René 
Koens moeilijk te volgen. Beiden 
speelden de beroemde jojovari-
ant. Dan stond Dirk voor, keek je 
10 min later stond René weer be-
ter. Uiteindelijk wist Dirk de par-
tij te winnen. 
Meer informatie op 
ww.schaakclubkijkuit.nl.

Loek Anderson 
sponsort VSV B2
IJmuiden - Dit seizoen bestaat 
de B2 van VSV uit een groep 
heel enthousiaste voetballers, 
het is een mix van nieuwkome-
lingen en een vaste kern.
De vaste kern voetbalt al van-
af de D1 bij elkaar : Jordi, Frank, 
Dave, Kevin, Kars, Sander, Pepijn, 
Mitchel. Verder Bas en Danny  
tweede jaars B-junioor, Marlo en 
Koen uit de C2, Thom, twee jaar 
geleden komende van Terrasvo-
gels en Olaf, dit seizoen overge-
komen van Velsen. 
Het is hele leuke groep jongens 

welke getraind worden door Dick 
Lemstra die 
elke week weer klaarstaat om 
die ‘jonge honden’ weer wat bij 
te leren. Verder een heel trouw 
publiek met ouders, opa’s en 
ooms die de jongens aanmoedi-
gen wanneer ze effe in een dip-
je zitten. Het is een hechte groep 
wat ook wel blijkt uit de eigen 
site die Mitch en Jordi opge-
zet hebben: echt een bezoekje 
waard www.vsvb2.ditismijnteam.
nl. En natuurlijk gaan ze voor het 
kampioenschap!

Staand: Dick Lemstra,Marlo Halatoe,Olaf Mantje, Koen Kuipers, Pe-
pijn Reesink, Jordi Blomvliet, Bas Valk, Roy Burg (inval). Zittend: Kars 
Lugthart, Kevin Houwen, Sander Passchier, Mitchel Ris, Danny Roos, 
Frank Geerfofs, Dave Hardendood. ( Thom Specht ontbreekt op de 
foto). Helaas kon de heer Anderson niet op de foto wegens drukke 
werkzaamheden Taste-it! in de 

Lichtfabriek
Haarlem - Er is er een jarig hoe-
ra, hoera! Dat kun je wel zien 
dat is.. Taste-it! Taste-it heeft al 
twee jaar lang alleen maar fun! 
Dat moet dus wel gevierd wor-
den en daarom geeft Taste-it! op 
4 oktober een real house music 
feestje in de Lichtfabriek! Met DJ 
Chuckie, Sunnery James& Ryan 
Marciano, Alex Cruz, Rancido. 
On percussion Jethro Angkotta, 
hosted by Zawdi MC.
Tickets aan de deur 20 euro 
maar in de voorverkoop 15 bij: 
Heavens Playground, Trancen-
tral, Dickie’s Store, Coach Haar-
lem en alle landelijke Musicstore 
Shops. Voor meer info ga naar 
www.Taste-itmusic.nl.

Springcompetitie bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 5 ok-
tober vanaf 12.00 uur vindt bij 
Manege Hippisch Centrum Vel-
sen aan de Driehuizerkerkweg in 
Velsen-Zuid een springcompeti-
tie plaats, welke georganiseerd 
wordt door Ruitersportvereni-
ging Beeckestijn.
Vanuit de foyer kunt u onder het 
genot van een hapje en drank-
je genieten van de springsport. 
Diverse rubrieken worden ver-
reden vanaf 20 tot 40 centimeter 

voor de jongste ruiters, een ru-
briek 40 tot 60 centimeter en 60 
tot 80 centimeter tot en met een 
B-parcours voor de ervaren rui-
ters. Inschrijving is vanaf heden 
mogelijk bij Hippisch Centrum 
Velsen, gelegen tussen de par-
ken Velserbeek en Beeckestijn, 
Driehuizerkerkweg 13 te Vel-
sen- Zuid, telefoon 0255-534309 
of info@hippischcentrumvelsen.
nVoor meer informatie zie www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Verkeersmarkt 
niet voor basis-
scholen
Velsen - In tegenstelling tot 
wat boven de kop van het arti-
kel ‘Verkeersmarkt wegens suc-
ces geprolongeerd’ stond, was 
deze Verkeersmarkt alleen voor 
middelbare scholen bedoeld. En 
dus niet voor basisscholen zoals 
de subkop vermeldde. In het ar-
tikel zelf werd op juiste wijze ver-
meld wat deze Verkeersmarkt in-
houdt.
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Vrede weer hersteld 
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Na een week 
lang onder oorlogsomstandig-
heden te hebben verkeerd is de 
vrede bij tennisvereniging LTC 
Hofgeest gelukkig hersteld. Het 
tennispark en vooral het club-
huis waren door de feestcom-
missie omgebouwd tot een bijna 
echt M*A*S*H  hospitaal.
Alle ingrediënten waren daar-
voor aanwezig en op een sfeer-
volle wijze verwerkt, brancards, 
katheters, Rode Druis materia-
len. Zelfs de indertijd befaam-
de Hotlips, Radar, Hawkeye en 
Burns zijn regelmatig gesigna-
leerd tijdens de clubkampioen-
schappen 2008, een populaire 

en jaarlijkse traditie bij LTC Hof-
geest.  In de weken voor de aan-
vang van deze kampioenschap-
pen worden door de leden van 
de tennisclub onderling teams 
samengesteld, strategieën be-
sproken en natuurlijk wordt er 
veel geoefend.
Onder de strenge maar recht-
vaardige leiding van G.I. Vervaat 
zijn de wedstrijden sportief ge-
speeld onder prima omstandig-
heden, droog en rustig weer, en 
hebben bijna 250 deelnemers 
gestreden om de begeerde be-
kers en de traditionele bolchry-
santen. Het was weer een heel 
leuk toernooi

De clubkampioenen 2008 van LTC Hofgeest: Tim Vervaat, Shelley Riet-
dijk en Nick Visser

DCIJ–nieuws
Enorme revival 
Jacqeline Schouten
IJmuiden - Na een aantal ja-
ren niet deel te hebben geno-
men aan de onderlinge compe-
titie heeft Jacqeline Schouten de 
draad weer opgepakt. En hoe. De 
competitiestart is overweldigend 
en ze rijgt de ene overwinning 
na de andere aaneen. Dat is ze-
ker geen sinecure om weer volop 
meet strijden om de topposities. 
Tegen een taaie verdediger als 
Cees van der Steen valt het niet 
mee om tot een winnend plan te 
komen. Uiterst geconcentreerd 
en met technisch goed onder-

bouwd spel slaagde Schou-
ten erin om voordeel te verwer-
ven. De druk werd, naar gelang 
de partij duurde, als maar opge-
voerd en in het gevorderde mid-
denspel kon het voordeel omge-
zet worden in winst.
Berrie Bottelier laat wekelijks 
zien dat zijn spel een grote pro-
gressie doormaakt. Was hij in 
voorgaande ontmoetingen tegen 
Rick Hartman vaak kansloos nu 
liet hij de jonge Hartman weinig 
kans. Een even verrassende als 
verdiende overwinning was zijn 

Jacqeline Schouten met de ‘Kerst de Jong’ trofee

deel. Casper Remeijer liet Conall 
Sleutel met lege handen achter. 
Het 17 – jarige DCIJ talent speel-
de een goed gefundeerd theo-
retisch spelletje wat voor Sleutel 
nog te moeilijk was. Jan maarten 
Koorn speelde uitstekend tegen 
Jan Apeldoorn. De partij werd 
ontsierd door een grove blunder 
van Apeldoorn wat echter weinig 
afdeed aan het goede spel van 
Koorn. 
Piet Kok kreunde en draaide op 
zijn stoel. Hij was kennelijk niet 
in goeden doen tegen Feroz 
Amirkhan. Met de kenmerken-
de vechtlust kon Kok niet tot een 
adequaat tegenspel komen. Met 
een snel groeiend overwicht liet 
Amirkhan een mooie winst aan-
tekenen. 
Diana van der Wiele vocht een 
onderlinge strijd uit tegen haar 
broer Vince. Hoewel Diana als 
geen ander weet hoe Vince van 
het rechte pad moet worden ge-
haald slaagde zij daar nu niet in. 
Vince won eerst een schijf en 
vervolgens de partij. Willem Win-
ter, gewiekst en door jarenlange 
ervaringen gesterkt in het spe-
len onder spanningen maakte er 
tegen Stijn Tuijtel een potje van. 
De risico’s waren onverantwoord 
en met een bord vol stukken kon 
Winter opgeven. Voor Peter Pip-
pel was de hekstelling, die hij in-
nam tegen Nicole Schouten niet 
doorslaggevend voor de winst. 
De punten werden na een boei-
ende strijd netjes verdeeld. Een 
zelfde resultaat viel in de partij 
van Koos de Vries en Paul Smit 
te noteren.
Ook hier viel de beslissing eerst 
na vier uur van harde arbeid.       

Nieuwe kleding voor 
Strawberries meisjes D1-8
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
heeft het Strawberries meisjes 
D1-8 zich gepresenteerd met 
de naam en logo van Alfa Delta 
Compendium. Dit hockeyseizoen 
worden alle dames van de D1-
8 voorzien van een spiksplinter-
nieuw Strawberries clubtenue. 
Naast het sponsoren door mid-
del van teamkleding van de mei-
den van D1-8 steunt Alfa Delta 
Compendium de komende drie 
jaar de jeugd van Strawberries. 
Alfa Delta Compendium met 
vestigingen in Amsterdam en 

Utrecht bestaat inmiddels 10 jaar 
en heeft zich met enthousiaste 
mensen gespecialiseerd in het 
leveren van oplossingen, kennis 
en vakbekwaam personeel op 
het gebied van Procurement, Fi-
nance en Operations. Deze vak-
gebieden richten zich op Perfor-
mance Improvement oplossin-
gen. Onder Performance Impro-
vement verstaan wij bij Alfa Del-
ta Compendium: kostenreduc-
tie, procesoptimalisatie en Pro-
ductiviteits- en efficiencyverbe-
teringen.

Heel 
Velserbroek 
fietst
Velserbroek - Tijdens de inven-
tarisatie afgelopen januari in de 
Dekamarkt hebben veel men-
sen aangegeven dat een van 
hun hobby’s fietsen is of dat zij 
hierin geïnteresseerd zijn. Deze 
mensen zijn allemaal persoonlijk 
uitgenodigd om aanwezig te zijn 
op dinsdagavond 7 oktober van-
af 20.00 uur in de Veste aan het 
Vestingplein. 
Er zijn ook veel bewoners uit Vel-
serbroek die niet meegedaan 
hebben aan de inventarisatie, 
ook zij zijn van harte welkom 
om te komen. Leuke ideeën voor 
de fietsers en helpende handen 
om activiteiten op te zetten wor-
den verzocht naar deze gezelli-
ge avond, waar onder het ge-
not van een drankje en een hap-
je de ideeën geprobeerd worden 
om te zetten in leuke activiteiten 
voor fietsers.
Ook kan er gesproken worden 
over de fietsveiligheid in Velser-
broek. De wijkagent is aanwezig 
om te kijken naar de gevaarlijke 
punten in de wijk en te luisteren 
naar eventuele oplossingen. Bel 
voor meer informatie naar buurt-
huis De Veste, tel. 023-5388830.

VSV C2 een team met Visie
IJmuiden - Afgelopen zaterdag heeft VSV C2 nieuwe tassen gekre-
gen van de firma D’Visie. Albert Jan D’haene, directeur van D’visie, 
benadrukt dat hij dit doet omdat het team een hechte groep is en dat 
de trainer en spelers de juiste teamspirit hebben. Het bedrijf D’visie 
is een bureau voor 3D engineering. Vanaf deze week kan  iedereen 
de mannen van de C2 met hun mooie rode tassen door de Velser-
broek zien fietsen!

Alcohol-
controles
Regio - De politie heeft vorig 
weekeinde op veel locaties in de 
regio gecontroleerd op het rij-
den onder invloed van alcohol. 
In Haarlem, Heemstede, IJmui-
den, Santpoort-Noord, Heems-
kerk, Bentveld werden in totaal 
42 drankrijders uit het verkeer 
gehaald. 
Van elf bestuurders van hen 
werd direct het rijbewijs door de 
politie ingevorderd. Een van hen, 
een 45-jarige Amsterdammer, 

had op de IJmuiderslag in IJmui-
den in beschonken toestand te-
gen een geparkeerde auto aan-
gereden. 
In Haarlem werd op 27 en 28 
september tijdens een grotere 
alcoholcontrole van Team Ver-
keershandhaving een 23-jarige 
Haarlemmer aangehouden die 
onder invloed van drugs had ge-
reden. De man werd ook aan-
gehouden en bij hem werd een 
bloedproef afgenomen. Zijn rij-
bewijs werd eveneens direct in-
gevorderd door de politie.
Tegen alle drankrijders is proces 
verbaal opgemaakt.
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Plan voor Groot Helmduin
De gemeente Velsen, Wooncorporatie 
Kennemerhave en Woningbedrijf 
Velsen hebben vanaf december 2007 
hard gewerkt om de haalbaarheid van 
het bouwproject Groot Helmduin in 
kaart te brengen. Er ligt nu een plan 
op tafel waar het college van B&W en 
beide wooncorporaties vertrouwen in 
hebben. Zij vinden een investering in 
dit project verantwoord vanwege het 
grote maatschappelijk belang. Een 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
maakt deel uit van het project. 

Het college van B&W heeft in december 
2007 de opdracht van de gemeenteraad 
aanvaard om samen met beide 
wooncorporaties het plan nader te 
onderzoeken. De uitkomst van het 
onderzoek is dat de realisatie van de 
MFA een tekort kent van ruim 6.9 miljoen 
euro op een investering van ca. 18 
miljoen euro. De MFA maakt onderdeel 
uit van het totale project waarin later een 
gevarieerd aanbod van 203 (huur- en 
koop)woningen gebouwd wordt met een 
investering van de wooncorporaties van 
ca.70 miljoen euro. De bewoners van 
Zee- en Duinwijk krijgen naast dit brede 
aanbod van nieuwe woningen ook een 
modern, bereikbaar en attractief gebouw 
ter beschikking waarin vele functies zijn 
ondergebracht. Hier kunnen mensen van 
alle leeftijden elkaar ontmoeten en/of 
actief bezig zijn waardoor de sociale 
infrastructuur van Zee- en Duinwijk voor 

de komende decennia wordt versterkt. 
Het college van B&W vraagt aan de 
gemeenteraad of deze op grond van 
de resultaten wenst door te gaan met 
het project. Zo ja, dan zal het college 
de opdracht aanvaarden om dekking te 
zoeken voor het tekort op de investering 
van € 2.300.000,-. Ook dient er vanaf 
2012 dekking gevonden te worden 
voor het exploitatietekort van jaarlijks 
€ 191.000,- . De wooncorporaties 
Kennemerhave en Woningbedrijf 
Velsen dragen gezamenlijk een bedrag 
van € 4.630.000,- bij aan het tekort. 
Op 30 oktober 2008 komt het plan ter 
bespreking in de gemeenteraad waarna 
op 13 november de gemeenteraad over 
de voortgang van dit project beslist. 
De te bouwen woningen zijn verdeeld 
over 5 locaties namelijk: de oude 
locatie van basisschool “de Klipper” 
(achter de Kruisberglaan), basisschool 
“De Zandloper” (Keetberglocatie), de 
Ichthus 2 locatie, de Dwarsligger en de 
woontoren bij de MFA. 
In deze MFA zijn de twee genoemde 
basisscholen, een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzalen, buitenschoolse 
opvang, een wijkcentrum met een 
wijksteunpunt voor ouderen en een 
nieuwe sporthal opgenomen. 
De toekomstige gebruikers, inclusief het 
wijkplatform Zee- en Duinwijk zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling van deze 
MFA en zijn tevreden over het tot nu toe 
behaalde resultaat.

Aanmelding evenementen 2009
Er worden jaarlijks veel evenementen 
georganiseerd in de gemeente Velsen en 
de regio. Om tot voldoende inzet en een 
zorgvuldige coördinatie van hulpdiensten 
te komen is het noodzakelijk tijdig een 
overzicht te hebben van de te verwachten 
evenementen waarna afstemming kan 
plaatsvinden. Een overzicht heeft het 
voordeel dat evenementen beter verdeeld 
kunnen worden in tijd en/of locatie. Het 
is in het kader van de openbare orde 
en veiligheid niet wenselijk dat twee 
of meerdere grotere evenementen op 
dezelfde dag in de dezelfde omgeving 
worden georganiseerd. Ook voor 
een organisator is dat niet wenselijk 
omdat het ten koste kan gaan van 
bezoekers van het eigen evenement. De 
evenementenkalender maakt knelpunten 
inzichtelijk. Getracht zal worden de 
knelpunten op te lossen, het kan echter 
betekenen dat voor een evenement een 
andere datum of locatie gezocht moet 
worden of dat in het uiterste geval een 
evenement niet door kan gaan.

Aanmelding
Indien u het voornemen hebt in 2009 
een evenement in de gemeente Velsen 
te organiseren, dan wordt u verzocht 
daarvan vóór 15 oktober 2008 een 

melding te doen bij de gemeente Velsen. 
Alle aangemelde evenementen worden 
op de evenementenkalender van 
zowel de gemeente Velsen als van 
de regio Kennemerland geplaatst. 
Beide kalenders worden begin 2009 
vastgesteld. Mocht uw evenement niet op 
de aangemelde dag of gevraagde locatie 
kunnen plaatsvinden dan wordt direct 
na vaststelling van de kalenders contact 
met u opgenomen en in overleg gezocht 
naar een andere datum of terrein. Voor 
evenementen die na 15 oktober 2008 
worden aangemeld, wordt na vaststelling 
van de kalender onderzocht of deze 
alsnog ingepast kunnen worden. 

Aanvraag vergunning
Na aanmelding van uw evenement 
dient tevens een vergunning te worden 
aangevraagd. De termijn voor aanvraag 
is voor grote evenementen ca. een half 
jaar voor kleinere evenementen volstaat 
een aanvraagtermijn van minimaal twee 
maanden. 
U kunt het aanvraagformulier 
downloaden van de website van de 
gemeente, www.velsen.nl, (digitaal loket, 
bij trefwoord evenementen invullen) of 
telefonisch bij mw. I. Lindhout, 
tel. 0255-567252.

Koningin Beatrix bracht dinsdag 30 september een bezoek aan Corus.
Burgemeester Cammaert verwelkomde haar op Velsens grondgebied.

Fotograaf: Reinder Weidijk

Fietsroutes nu ook gratis online 
beschikbaar
Dat het goed mogelijk is om te fi etsen 
in Velsen zal u niet onbekend zijn. 
Er zijn tal van mogelijkheden in 
Spaarnwoude, het Nationaal Park 
Zuid Kenemmerland, maar ook via het 
fi etsknooppunten-netwerk kunt u de 
gemeente actief verder ontdekken. 
Sinds kort zijn er echter ook culturele 
fi etsroutes gratis te downloaden via 
de website www.toerismevelsen.nl.

Elk jaar maakt de Afdeling 
monumentenzorg & archeologie van 
de gemeente Velsen een fi etsroute die 
gekoppeld is aan het thema van de Open 
Monumenten Dag. Dit jaar is de route 
Speuren naar Sporen uitgegeven en te 
koop in boekvorm. Sinds kort zijn nu de 
routes van voorgaande jaren gratis te 
downloaden op de website 
www.toerismevelsen.nl (onder de kop 
routes). Heeft u altijd al eens willen 

weten hoe de Velsenaren vroeger feest 
vierden? Download dan de route “Een 
rondje Velsen, fi etsen langs plaatsen van 
vermaak en vertier”. Wilt u liever weten 
hoe Velsen zich in de loop der tijd heeft 
verdedigd en welke verdedigingswerken 
hier nog van te vinden zijn? Bekijk dan 
de route “Tour des Forts”. Kijk voor meer 
routes en mogelijkheden om Velsen te 
ontdekken op www.toerismevelsen.nl

In de week van 17 t/m 21 november 
wordt weer de landelijke GeoWeek 
georganiseerd. Tijdens deze week 
krijgen scholieren van 10 t/m 15 jaar 
de mogelijkheid om te ontdekken wat 
er o.a. bij gemeenten, het bedrijfsleven 
en wetenschappelijke instellingen 
wordt gedaan met geografi sche 
informatie.

Het bureau Geo-Informatie & Statistiek 
van de gemeente Velsen neemt deel 
aan de Geoweek op donderdag 
20 november 2008. Zowel ’s morgens 
als ’s middags krijgt een klas de 
mogelijkheid om mee te lopen met 

een aantal activiteiten op het gebied 
van geografi sche informatie, zoals het 
zoeken naar ruimtelijke informatie, het 
optimaliseren van grondeigendom en 
landmeten. Het is voor de gemeente 
Velsen de tweede maal dat zij aan de 
GeoWeek deelneemt. De GeoWeek 
2007 was voor zowel de klas als de 
gemeente een succes! Voor informatie 
over deelname aan de GeoWeek bij 
de gemeente Velsen kunt u contact 
opnemen met dhr. H. Blom, hoofd 
Geo-Informatie & Statistiek, 
tel. 0255-567394. 
Meer informatie over de GeoWeek 
kunt u vinden op www.geoweek.nl

GeoWeek
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Gemeente geeft goede 
voorbeeld CO2-besparing
Burgers en bedrijven in Velsen 
kunnen nog veel doen aan 
duurzaamheid, daarvan is Arnold Los 
van de Milieudienst IJmond overtuigd. 
Om de inwoners te informeren over 
het nut van energiebesparing, ook 
fi nancieel, geeft de gemeente het 
goede voorbeeld.

Een speerpunt van het gemeentelijke 
milieubeleid is duurzame ontwikkeling, 
in het bijzonder het klimaatbeleid. 
De Milieudienst IJmond, zeg 
maar de ‘milieuafdeling’ van de 
gemeente Velsen, zet zich dagelijks 
in om via minder uitstoot van CO2 
klimaatverandering tegen te gaan. “We 
willen graag een bijdrage leveren”, 
zegt Los. “De gemeente heeft daarin, 
net als de inwoners, een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Velsen geeft graag 
het goede voorbeeld.”

Energiezuinige toepassingen
Het gemeentelijke milieubeleid richt zich 
op meerdere onderdelen zoals bouwen, 
gemeentezaken, en bedrijven/burgers. 
Bij bijvoorbeeld nieuwbouw wordt gebruik 
gemaakt van het computerprogramma 
‘GPR-gebouw’, waarbij de architect of 
ontwikkelaar zélf op eenvoudige wijze 
kan bepalen hoe hij de gemeentelijke 
ambities realiseert. Het gaat daarbij om 
zaken als afval, water en energie, maar 
ook binnenklimaat en materialen. “Zo 
kan er een advies uitkomen voor - om 
maar iets te noemen - een waterpomp, 
windenergie, of andere energiezuinige 
toepassingen. De gemeente Velsen 
heeft de ambitie verder te gaan dan 
de wettelijke norm. Het is vaak een 
kwestie van slim ontwerpen, zonder veel 
meerkosten.”

Ondernemers adviseren
Om meer bedrijven op het duurzame 
pad te krijgen, is de Milieudienst 
eveneens actief in haar adviezen 
naar ondernemers. “Het gaat daarbij 
niet alleen om het handhaven van 
de milieuregels. Maar ook om, 
samen met de ondernemer, de 

besparingsmogelijkheden te vinden. 
We geven adviezen met als doel de 
bedrijven erop te wijzen waar ze kunnen 
besparen, en op welke manier.”
Soms liggen die maatregelen erg voor de 
hand. “Bij een grote meubelzaak brandde 
‘s nachts altijd erg veel licht, zodat de 
artikelen ook in de nachtelijke uren te 
zien waren. Op een energiezuinige 
manier was dat ook mogelijk. Dat scheelt 
tienduizenden euro’s per jaar!”
Om ook de burgers te ondersteunen 
bij het zoeken, kiezen en nemen van 
maatregelen, is nog wel veel ‘energie’ 
nodig - en die hoopt de gemeente in de 
toekomst ook te kunnen besparen. “Voor 
inwoners van Velsen is het belangrijk dat 
er een fi nanciële prikkel is. Maar die ís er 
ook. In huizen zijn vaak veel besparingen 
te realiseren, via isolatie, dubbel glas, 
een andere ketel. Een investering is vaak 
binnen enkele jaren terugverdiend.”

De buurtauto
In het jaar 2010 moet 75 procent van de 
gemeentelijke inkopen en bestedingen 
duurzaam zijn. Maar Velsen is ook nu al 
innovatief bezig. Onlangs bleek dat weer 
uit een nieuw initiatief: de buurtauto. “Het 
werkt simpel. De auto’s staan op een 
centrale plek en abonnementhouders 
kunnen de auto reserveren wanneer ze 
willen. Het is bewezen dat het absoluut 
besparend werkt. Dus niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee!”, besluit Arnold Los.

Gemeente Velsen: 24/7 bereikbaar
Een vergunning aanvragen, een 
nieuw paspoort nodig of gewoon 
een vraag stellen? In Velsen wordt 
dat de komende jaren alleen maar 
eenvoudiger. De gemeente gaat toe 
naar een bereikbaarheid van zeven 
dagen per week, 24 uur per dag.

De gemeente Velsen wil haar 
dienstverlening de komende jaren 
sterk verbeteren. Het is een van de 
belangrijkste speerpunten van het 
huidige college en de gemeenteraad. 
De vragen, behoeften en wensen 
van burgers, bedrijven en instellingen 
moeten veel meer centraal komen te 
staan. “Het is de ambitie van de lokale 
politiek”, zegt Anne de Jong, directeur 
Publieksdienstverlening bij de gemeente 
Velsen. “Dienstverlening moet hoog in 
het vaandel staan. Dat vinden wij ook. 
Velsen wil wat dat betreft vooroplopen 
en doen wat er landelijk is afgesproken 
- want ook landelijk wordt veel 
afgesproken over betere service 
aan de burgers.”

Wens en noodzaak
Concreet komt het erop neer dat 
inwoners een beter contact hebben, 
sneller worden geholpen, en ook beter. 
Om dit te realiseren worden zoveel 
mogelijk bestaande loketten en balies 
samengevoegd in een Klant Contact 
Centrum (KCC). Behalve wenselijk is 
dit ook noodzakelijk. Velsen wordt net 
als alle andere Nederlandse gemeenten 
geconfronteerd met een snel en sterk 
veranderende omgeving. Zo legt de 
Rijksoverheid steeds meer taken neer bij 
de gemeenten.
In de praktijk betekent dit dat als 
inwoners straks vragen hebben over 
bijvoorbeeld de provincie, waterschap 
of belastingdienst, ze hiervoor bij de 
gemeente terechtkunnen voor informatie 

en advies. Via internet, telefonisch of 
persoonlijk. Bovendien worden burgers 
en bedrijven steeds veeleisender. Van 
de gemeente wordt een dienstverlening 
verwacht die goed, snel, persoonlijk, 
toegankelijk, goedkoop, en ook 
betrouwbaar is. Daar speelt Velsen 
op in, op verschillende manieren. 
“Als burgers een aanvraag hebben 
gedaan, kunnen ze de status daarvan 
bijhouden”, noemt Rosalie Taubman, 
eveneens werkzaam bij de gemeente, 
een voorbeeld. “Van bouwvergunning 
tot paspoort, van bijzondere bijstand 
tot woonvoorzieningen en van een 
gehandicaptenparkeerkaart tot 
meldingen waar zwerfvuil ligt. Deze 
meldingen kunnen allemaal via, vooral, 
internet worden gevolgd. Het is een 
belangrijke ‘kanteling’ naar de klant. Op 
die manier staat de gemeente dichter bij 
de burger.”

Actief inspringen
De Jong vervolgt: “Verder is het zo 
dat als mensen een vraag hebben, ze 
sneller een antwoord krijgen. De kennis 
bij de medewerkers wordt vergroot, en 
als de medewerker het antwoord niet 
heeft, zorgt diegene ervoor dat het wél 
snel komt. Alle vragen en verzoeken 
worden ook geregistreerd, zodat ze goed 
worden bijgehouden en dat niet elke 
keer hetzelfde verhaal hoeft te worden 
verteld. En mocht een bepaalde vraag of 
een verzoek vaak bij ons terechtkomen, 
dan kunnen we daar ook actief op 
inspringen door zelf met informatie naar 
de burgers te gaan.”

In vier jaar moet het proces van betere 
dienstverlening zijn afgerond. Dan hoopt 
de gemeente dat de klanten hun zaken 
met de gemeente waar en wanneer 
ze maar willen op een prettige manier 
kunnen regelen.

Fotograaf: Reinder Weidijk

Arnold Los van 
Milieudienst 
IJmond

Velsen en milieu
Velsen vervult graag een 
voorbeeldfunctie op het gebied 
van duurzaamheid. Zo streeft de 
gemeente naar duurzame inkoop, 
en heeft het college ook concrete 
ambities op het gebied van duurzaam 
bouwen, die vooral zijn gericht op 
CO2-reductie (lees hierover meer 
op deze pagina). Daarnaast staat 
in 2009 een nieuw Gemeentelijk 
Rioleringsplan op het programma. 
Onder de nieuwe Wet gemeentelijke 

watertaken is de gemeente behalve 
voor de riolering ook verantwoordelijk 
voor de verwerking en inzameling van 
hemel- en grondwater. Bovendien zal 
naar verwachting medio 2009 een 
nieuwe Waterwet van kracht worden, 
die ook gevolgen kan hebben voor 
gemeentelijke taken. De reguliere 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
riolering gaan intussen gewoon door: 
zo wordt in 2009 circa 3 kilometer 
riolering vervangen.



De gemeentebegroting is na jaren van 
tekorten in elk geval tot 2010 sluitend. 
Dit jaar blijft onderaan de streep maar 
liefst € 384.000 staan; zelf nadat maar 
liefst € 1 miljoen is vrijgemaakt voor 
nieuw beleid! 

Het college van B&W presenteert dan 
ook trots de ontwerpbegroting voor 
2009; over een deel van deze fi nanciële 
voorstellen leest u meer op deze pagina. 
Wat de gemeenteraad ervan vindt moet 
volgende week blijken, donderdag 
9 oktober 2008. Dan staat de 
ontwerpbegroting 2009 op de 
gemeenteraadsagenda. 

Een greep uit de begrotingsonderwerpen.
•  40.000 voor een integraal en 

toekomstgericht recreatiebeleid; 
•  60.000 voor de invoering van 

de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening;

•  145.000 voor aanleg van 
fi etspaden langs de Reijndersweg 
naar de Noordpier;

•  500.000 voor verbetering 
van de toegangsroute naar 
IJmuiden aan Zee, zowel voor de 
verkeersdoorstroming als voor de 
uitstraling op het toerisme;

•  100.000 voor marketing-, promotie- 
en stimuleringsbeleid zodat Velsen 
zich sterker gaat profi leren als 
ondernemende gemeente;

•  100.000 voor de voorbereidingen 
van PreSail, het voor Velsen 
belangrijke evenement voorafgaand 
aan Sail 2010;

•  75.000 aan extra middelen voor 
de regionale samenwerking voor 
integrale veiligheid;

•  23.000 aan garantie voor 
toekomstige huisvesting van een 
aantal instellingen op het gebied van 
mondiale bewustwording, die in 2009 
nog in de Eenhoornstraat gevestigd 
kunnen blijven.

Daarnaast reserveert het college 
extra geld voor multifunctionele 
accommodaties, voor de asbestsanering 
van het oude deel van het 
gemeentekantoor en voor verbetering 
van de publieksdienstverlening (onder 
andere met een nieuw Klant Contact 
Centrum).

Kijk voor alle begrotingsvoorstellen 
op www.velsen.nl. Daar vindt u de 
begroting digitaal.
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De fi nanciële situatie van Velsen is gezond. Deze conclusie mag ik trekken 
na een aantal tropenjaren voor de gemeentelijke begroting. Velsen heeft 
jarenlang te kampen gehad met structurele tekorten, maar kijkt nu vol 
vertrouwen naar de toekomst. 

Ondanks alle inspanningen en bezuinigingsronden van het vorige college bleef 
er een structureel tekort. Dat was in 2005 voor de Provincie Noord-Holland 
reden om scherper toezicht te houden op onze portemonnee. Het huidige 
college heeft daarom de ingezette bezuinigingskoers van haar voorgangers 
voortgezet. Dat betekende veel onderzoek doen naar de inkomsten en 
uitgaven, voorstellen voor bezuinigingen afstemmen op de beleidsprioriteiten 
en langer toezicht van de Provincie. 

Deze inspanningen resulteerden in een meerjarig sluitende begroting voor 
2007. Maar toen waren we er nog niet. Ook voor 2008 moesten we met 
de stofkam door de boekhouding om ook de meerjarenbegroting sluitend 
te krijgen. Dat betekende dat we nagenoeg geen geld overhielden voor 
bijvoorbeeld nieuw beleid. En we moesten krap begroten om het fi nanciële 
plaatje rond te krijgen, waardoor we weliswaar bij het afsluiten van het 
boekjaar geld tekort kwamen, maar het totaalbeeld sluit wel beter aan bij de 
realiteit. Daarom hebben we gekozen voor het oud-voor-nieuw uitgangspunt. 
Dus: eerste oude en lopende plannen afmaken, voordat er geld voor nieuwe 
zaken werd uitgegeven. 

Voor 2009 is het spannend. De begroting is nu sluitend en we hebben zelfs 
wat geld ‘over’ voor nieuw beleid, maar alleen als dat dringend en noodzakelijk 
is. De aanleg van een nieuw fi etspad naar de Noordpier is daar een goed 
voorbeeld van. Ook de toegangsroute naar het strand via de Kromhoutstraat 
is zo’n voorbeeld. De extra euro’s die we daarvoor nodig hebben, moeten 
we ‘sparen’ en stoppen in de pot ‘Weerstandsvermogen’ (een spaarpot voor 
onvoorziene kosten zoals prijsstijgingen en voor het afdekken van risico’s). 
Goed nieuws: dat potje is nu vol! 

De gemeente Velsen kan dus fi nancieel beter tegen een stootje, maar heeft 
de komende tijd nog wel wat grote uitgaven. Zo moet het gemeentehuis 
gerenoveerd wordt er voor Multifunctionele Accommodaties een reservering 
gemaakt. De publieke dienstverlening wordt aanzienlijk verbeterd via een 
Klant Contact Centrum. 
Wat betekent dit voor u? Een klantgerichtere gemeente en slechts een 
trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen!

Karel Ockeloen
Wethouder Financiën, Grond-, Milieu- en Facilitaire zaken.

Fietsend Velsen

College trots op begroting 2009

Fotograaf: Reinder Weidijk

De infrastructuur is er voor wonen, 
werken en recreëren. De aandacht van 
het gemeentebestuur strekt zich dan 
ook uit van een Fietsbeleidsplan tot de 
bedrijfsterreinen. 
Een veiliger fi etsbereikbaarheid van het 
Noorderstrand bij Wijk aan Zee, door 
middel van een vrijliggend fi etspad, is 

in deze begroting mogelijk gemaakt. 
Het Velsense gemeentebestuur neemt 
in het begrotingsvoorstel voor 2009 
de laatste drempel voor aanleg van 
fi etspaden langs de Reijndersweg naar 
de Noordpier. 
Hiermee is een bedrag van € 145.000 
gemoeid.

Woningmarktonderzoek
Gemeente Velsen streeft ernaar om 
een goed woningaanbod te krijgen, 
ook in 2009. 
De starters en alleenverdieners 
op de woningmarkt krijgen 
hierbij extra aandacht. Om dit 

te bereiken heeft de gemeente 
prestatieafspraken gemaakt 
met woningbouwcoöperaties. 
Daarnaast wordt er, als basis voor 
de nieuwe Woonvisie, een nieuw 
Woningmarktonderzoek gedaan. 
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RAADSPLEIN 

Voorafgaand aan de begrotingsraad op 9 oktober a.s. 
praat de gemeenteraad verder over het bestemmings-
plan Driehuis/Velsen-Zuid. Deze vergadering begint 
om 13.00 uur.
  
Donderdag 9 oktober 2008 vanaf 14.00 uur vergadert 
de gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 
2009. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 
1945. 

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt: 
Raadzaal 
14.00 uur  Opening 
14.05 uur  Algemene beschouwingen 
15.30 uur  Korte schorsing 
15.45 uur  Reactie college 
16.15 uur  Raadsdebat 
17.00 uur  Schorsing 
17.10 uur  Korte reactie college 
PAUZE 
19.30 uur  Voortzetting vergadering 
19.40 uur  Schorsing 
20.00 uur  Besluitvorming 
Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De programmabegroting 2009 ligt ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis aan het Dudokplein, evenals 
bij de bibliotheek Velsen, Dudokplein te IJmuiden.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden op de 
lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte 
inhoud van sommige punten zijn ook te lezen bij 
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

MEDEDELING 

In de raadsvergadering van 25 september 2008 is de 
volgende belastingverordening 2008 vastgesteld: 

De eerste wijziging van de Legesverordening 2008. 

De bovengenoemde verordening is opgenomen in 
het register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 
2008’. De eerste wijziging van de Legesverordening 
2008 treedt in werking op 1 januari 2008.

De belastingverordening ligt kosteloos ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belasting-
verordeningen kunt u ook raadplegen op de website 
van de gemeente Velsen (www.velsen.nl).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met Bureau 
Belastingen, telefoon (0255) 56 73 22. 

BEKENDMAKING WIJZIGING 
UITVOERINGSREGELING 
RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB 2004 

Burgemeester en Wethouders hebben op 23 september 
2008 besloten tot een wijziging van de Uitvoerings-
regeling re-integratieverordening WWB 2004.

Bijstandsgerechtigden die wegens werkaanvaarding in 
aanmerking willen komen voor een uitstroompremie 
hoeven niet langer direct voorafgaand aan de werk-
aanvaarding ten minste één jaar ononderbroken bij-
stand te hebben ontvangen. De voorwaarde komt met 
terugwerkende kracht tot 1 maart 2008 te vervallen. 

De gewijzigde uitvoeringsregeling ligt gedurende vier 
weken na deze bekendmaking ter inzage bij de recep-
tiebalie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
- de rode paden langs de Planetenweg, tussen de 

Grahamstraat en het Gijzenveltplantsoen aan te wijzen 
als verplicht fietspad door middel van het plaatsen 
van de borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

- op het kruispunt Planetenweg - Grahamstraat - 

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.

Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor algemene informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. Ook wordt informatie verstrekt 
over verzoeken die in procedure zijn en over de 
voortgang hiervan.

Vergunningen en Uitvoering (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 tus-
sen 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 woningtoewij-

zing 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
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Radarstraat de voorrang te regelen door middel van 
het aanleggen van inritconstructies en het verwijderen 
van de haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in 
artikel 80 en het verwijderen van de borden B1 en B6 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeers regels en verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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 van Velsen.

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

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 
straat en huisnummer aantal en soort 
Van Tuyllweg 6  1 eik                             
Minister Lelylaan 2 1 eik                          
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1 esdoorn  
(tegenover huisnummer 43 t/m 48)                                
Grote Boterbloem 99 1 meidoorn                      
Bruno Klauwersstraat 6 1 berk                          
Wijnoldy Daniëlslaan 23 2 esdoorns                      
Wijnoldy Daniëlslaan 23 1 abeel                         
Westelijke Randweg ong. 2 esdoorns,
  1 abeel, 
  2 populieren en 
  2 elzen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg van 
een fiets-/voetpad tussen de Westelijke Randweg en 
Rode Kruis Ziekenhuis) 
Dagtekening voor deze vergunningen is 30 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 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 van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap ver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-231-2008  Industriestraat 64 te IJmuiden;
 het oprichten van 6 bedrijfsunits 
BP-232-2008  Evertsenstraat 7 te IJmuiden; 

het vergroten van een dakopbouw en het 
maken van een dakterras 

BP-233-2008  J.T. Cremerlaan 20 te Santpoort-Noord; 
het vergroten van 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) 
(OMGEZET NAAR LICHT) 

BP-234-2008  W. de Zwijgerlaan 6 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning 

BP-235-2008  Elzenstraat 31 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 2e 

verdieping van een woning 
BP-236-2008  Hofdijklaan 36 te Driehuis; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met twee dakkapellen (voor- en 
achterzijde) en het plaatsen van een erker 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 

ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG  LICHT 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-304-2008  Marie Jungiusstraat 15 te Velserbroek; 

het plaatsen van een dakkapel op de 2e 

verdieping (achtergevel) 
BL-305-2008  Melklaan 54 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde) 

BL-306-2008  Johanna Westerdijkstraat 13 te 
Velserbroek; het plaatsen van een 
dakkapel (achtergevel) 

BL-307-2008  Platbodem 16 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel 
(achterzijde) 

BL-308-2008  Oude Pontweg 185 te Velsen-Zuid; 
het oprichten van een tuinhuisje en het 
plaatsen van een erfafscheiding 

BL-309-2008  Anna van Burenlaan 11 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achterzijde) 

BL-310-2008  Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning 

BL-311-2008  De Genestetlaan 24 te Driehuis; 
het plaatsen van een dakkapel (zijkant) 

BL-312-2008  Vleetstraat 40 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achterzijde) 

BL-313-2008  J.T. Cremerlaan 20 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel) 

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

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor: 
BP-276-2007  Terrasweg 75 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achterzijde) 

BP-134-2008  Willemsbeekweg 62 te IJmuiden; 
het veranderen van een winkel in een 
woning 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 3 oktober 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. 

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
MO-11-2008   Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning 

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

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 

bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 3 t/m 
16 oktober 2008 ter inzage. 
BL-235-2008  Stephensonplein 1 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BP-289-2007  IJmuiderstraatweg 112 te IJmuiden; 
het vernieuwen van bedrijfsinformatie-
borden 

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

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
B1-14-2008  De Vliet 19 te Velserbroek; 

het oprichten van een garage 
BL-165-2008  Zeeweg 265 te IJmuiden; 

het plaatsen van een erfafscheiding 
BL-225-2008  Zeeweg 299 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achterzijde) 
en het plaatsen van een erfafscheiding 

BL-262-2008  P.C. Hooftlaan 54 te Driehuis; 
het oprichten van een berging 

BL-269-2008  Kruidbergerweg 13 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (uitbouw en dakkapellen) 

BL-272-2008  Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van 3 dakkapellen 
(voor- en achtergevel) 

BP-148-2008  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een koeler, schoor-
steen, ventilatoren, E-ruimte, stoffilter 
en bijbehorend leidingwerk t.b.v. 
panoven 22 (4C en 3D) 

BP-153-2008  Lierstraat 69 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en een dakterras 

BP-184-2008  Kruidbergerweg 74 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (zijgevel) 

BP-199-2008  Meidoornstraat 25 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-213-2008  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het oprichten van een slakpanreparatie-
gebouw 

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, 970 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-87-2008   Hofgeesterweg 3 te Velserbroek; 

het slopen van een opslagloods 
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).

AANLEGVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor: 
AL-1-2008    Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid; 

het aanleggen van een uitweg naar de 
Velserenderlaan (nabij Middenduinerweg 89) 



Bokbierfietstocht in Velsen en Spaarndam

Grand Tour de Boque
Regio – Velsen en Spaarndam 
krijgen een eigen Bokbierfiets-
tocht. Deze wordt op zondag 12 
oktober van 13.00 tot 19.00 uur 
gehouden onder de naam Grand 
Tour de Boque aux Pedales. 
Het initiatief hiervoor ligt bij het 
Witte Theater Café en café de 
Halve Maan. De deelnemers 
kunnen op elke gewenste loca-
tie beginnen en daar een lekker 
Bokbiertje nuttigen, er is een di-
versiteit aan merken. Voor lekke-
re hapjes wordt gezorgd. 
Uniek is, dat er ook een mini-
cruise in de tocht is opgeno-
men. Deelnemende cafés zijn: 

Café Spaarndam, Café de Hal-
ve Maan, Hoeve Duin en Kruid-
berg, Grand Café Valerius, Grand 
Café la Belle, Witte Theater Ca-
fé en Café Restaurant Sea You. 
De IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij zal de deelnemers over-
zetten vanaf de kop van de ha-
ven naar deze laatste locatie op 
de Noordpier. Aan boord van de 
Koningin Emma kunnen zij ook 
van een bokbiertje genieten.
Deelnemers van boven het 
Noordzeekanaal kunnen bij Sea 
You beginnen. Daarna kunnen zij 
zich met fiets en al naar de over-
kant laten brengen, om daar hun 

De organisatie is het Bokbier alvast aan het voorproeven

tocht te vervolgen. 
De afvaart van de boot richting 
Noordpier zal elk heel uur zijn, 
terug naar de kop van de ha-
ven elk half uur. Het belooft een 
mooie tocht te worden met veel 
variatie, die langs mooie plekjes 
in de omgeving voert. 
Kosten voor deelname zijn 8 eu-
ro, dit is inclusief hapjes, boot-
tocht en een routebeschrijving. 
Drankjes zijn voor eigen reke-
ning. Meer informatie bij Hiljo en 
Albert van het Witte Theater Ca-
fé, telefoon 0255-521985.

Tom Noordzij vindt 
weg omhoog
IJmuiden - Na een seizoen lang 
rond gedwaald te hebben in de 
onderste regionen van de rang-
lijst heeft Tom Noordzij in het 
nog prille schaakseizoen de weg 
omhoog ingeslagen. Afgelopen 
donderdag behaalde hij tegen 
de dit seizoen ook goed preste-
rende Marco Wellinga een klin-
kende overwinning. Zijn broer-
tje Armando verging het wat 
minder. Nadat er vorig jaar nog 
sprake was van stuivertje wisse-
len op de ranglijst moet Arman-
do Tom nu (voorlopig) voor la-
ten gaan. Tegen de ervaren Gre-
gory van den Ende moest hij de 
punten afstaan. Barry Broek was 
op stoom. Tegen Erin Lucassen 
sloeg hij met een van zijn be-
ruchte aanvallen met dame en 
beide torens genadeloos toe.
Thomas Lichtendaal kwam deze 
ronde niet in de overuren. Na een 
niet al te florissante openingstel-
ling werd het er allemaal niet be-
ter op en tegenstander Koen van 
de Velde pakte de winst. Men-
no Jaspers kwam met zwaar ge-
schut de stelling van Thomas Re-
bel binnengevallen, en dat werd 
Thomas allemaal even teveel. 
Boy Wu behield zijn plaats in de 
middenmoot door van Quinten 
Otte te winnen.
Van de drie nieuwkomers was 
Kjell van Bussel succesvol. In een 
zeer acceptabele partij liet hij 

Max Doornbosch met lege han-
den. Kim van Loon moest het af-
leggen tegen Ben Eppink, die al 
heel wat schaakervaring heeft.
Cory van Bellen verloor van Job 
Elsendoorn die de smaak van 
overwinningen te pakken heeft. 
In de partij tussen Bram Zwa-
nenburg en Kirsten Broek trok 
Bram aan het langste eind.
Anne Dijkman en Gizem Erdo-
gan maakten er een marathon-
partij van waarin de kansen nog-
al eens wisselden. Uiteinde-
lijk leek Anne de winst te kun-
nen pakken, maar het kruit was 
verschoten en moest zij berust-
ten in remise. De strijd in de top 
bracht weer wat meer duidelijk-
heid in de verhoudingen bij het 
jeugdschaak. Guido de Waal leg-
de stevig beslag op de tweede 
plaats, concurrent Mark Schol-
ten werd knap verslagen en in 
een vooral gezellige partij werd 
Wim Dijkman door Ingmar Visser 
zonder punten achtergelaten.
Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

VSV E1 in 
het nieuw
Velserbroek - Afgelopen zater-
dag heeft VSV E1 van sponsor 
Heerenduin Adviesgroep nieuwe 
trainingspakken gekregen. 
Op de nieuwe pakken staat de 
naam van de sponsor en iede-
re speler heeft zijn initialen op 
het pak staan. Op de foto staat 
de trainer Jaap Oliemans en de 
sponsor Peter de Jong van Hee-
renduin Adviesgroep. 
Nu het team van VSV er weer tip 
top bijloopt, komen ze dit sei-
zoen vast tot goede resultaten. 

M E D E D E L I N G E N
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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) 

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor: 
PS-28-2008  P.C. Hooftlaan 27 te Driehuis; 

verzoek starten vrijstellingsprocedure 
voor aan huis gebonden beroep 
(grafisch ontwerpen) 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
        
AANMELDING EVENEMENTEN 2009 

In verband met planning en afstemming is het van 
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 
2009 een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen dienen voor 15 oktober

a.s. hun evenement(en) aan te melden bij de gemeente 
Velsen, bureau Vergunningen en Uitvoering.
Voor aanmeldingsformulieren of vragen over dit 
onderwerp kunt u terecht bij de evenementen-
coördinator, tel. (0255) 56 72 52.

ONTWERPBESLUIT
HOGERE WAARDEN 
WET GELUIDHINDER 
‘WATERTORENPARK 
TE IJMUIDEN’

BP 176-2006 en BP 89-2008

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het project Watertorenpark, gelegen aan 
Wijk aan Zeeërweg 105 en Evertsenstraat 2 te 
IJmuiden, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het 
Hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeers  -
lawaai en industrielawaai op grond van de Wet geluid-
hinder. De directeur van de Milieudienst IJmond 
maakt, namens het dagelijkse bestuur van de 
Milieudienst IJmond, bekend dat er een ontwerp-
besluit hogere waarden is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden lag met ingang van 12 september 2008 
gedurende twee weken, samen met de verzoeken om 
vrijstelling ex artikel 19 WRO voor het oprichten van 
16 woningen aan Evertsenstraat 2 (Bp 89-2008) en het 

veranderen van een watertoren in 11 appartementen 
(Bp 176-2007) te IJmuiden, ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens was een exemplaar 
van het ontwerpbesluit samen met de verzoeken tot 
vrijstelling in te zien bij de centrale bibliotheek, 
Dudokplein te IJmuiden gedurende de gebruikelijke 
openingstijden en bij Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 
tot 17.00 uur.
Vanwege een wijziging van de Wet Ruimtelijke 
Ordening per 1 juli 2008, dient een ontwerpbesluit 
hogere waarde zes weken ter inzage te liggen. 
De termijn om het ontwerpbesluit hogere waarde met 
betrekking tot bovenstaand plan in te zien wordt daarom
verlengd met vier weken. Het ontwerpbesluit hogere 
waarden kan, op bovenstaande locaties en tijden, 
worden ingezien tot en met 30 oktober 2008.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan 
eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit 
tot vaststelling hogere waarden bouwplannen 
Watertorenpark’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst 
IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.


