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‘Ontsluiting Landal 
moet via Velserbroek’

Velsen - De ontsluiting van 
het Landal Greenparks, dat 
het Recreatieschap wil bou-
wen rondom het Fort Benoor-
den Spaarndam, zal gebeuren 
via Velserbroek. Dat zei Rob 
Meerhof, gedeputeerde van de 
provincie en voorzitter van het 
Recreatieschap vorige week 
in de commissie WAMEN van 
Provinciale Staten. 

De gemeente Velsen is verant-
woordelijk voor het aanleggen 
van de infrastructuur. Op deze 

manier wil het Recreatieschap 
tegemoetkomen aan de bezwa-
ren van de gemeente Haarlem ten 
aanzien van het extra verkeer door 
Spaarndam en Haarlem-Noord. 
Het vakantiepark wordt gebouwd 
in het munitiebos aan de overkant 
van de Westbroekplas, met de in-
gang nabij Villa Westend. Tegen 
de plannen is veel weerstand: het 
park leidt tot meer verkeersdruk 
in de omgeving. Hoe zal de ont-
sluiting via Velserbroek eruit zien? 
Het meest voor de hand ligt het 
dat het huidige fietspad langs de 

Westbroekplas, tussen Villa Wes-
tend en de Dammersweg wordt 
opgewaardeerd tot een auto-
weg. Het verkeer wordt dan waar-
schijnlijk afgewikkeld via de Dam-
mersboog, de Vromaadweg, het 
Zon Bastion en de Velserbroekse 
Dreef. Dat betekent dat de bewo-
ners langs deze wegen niet alleen 
te maken krijgen met een spits op 
maandag en vrijdag. Bovendien 
lost het de verkeersproblematiek 
voor Spaarndam niet op: het dorp 
is voor het park dé toeristische at-
tractie. 

Kermis in Velserbroek
Velserbroek - Tot en met zon-
dag 10 oktober is het weer ker-
mis in Velserbroek, op het Ves-
tingplein. De kermis staat er 
met verschillende leuke attrac-
ties, waaronder de botsauto’s, 
de Magic Star (wipp), de Dis-
co Train, diverse kinderattracties 
en behendigheidsspellen waar-

bij leuke prijzen te winnen zijn. 
Natuurlijk ontbreken de kramen 
met lekkernijen niet. Vrijdag-
avond zal om ongeveer 21.30 
uur het vuurwerk worden afge-
broken om de feestvreugde nog 
te verhogen. Kortingsbonnen en 
meer informatie zijn te vinden op 
www.kermisvelserbroek.

Driehuis - Een 78-jarige brom-
fietser uit Santpoort-Noord is 
vorige week woensdagochtend 
rond 10.30 uur tegen een lan-
taarnpaal gereden en gewond 
geraakt. De bejaarde brom-
fietser wilde op Van den Von-
dellaan in Driehuis een fiet-
ser inhalen, maar kwam daarbij 
niet goed uit. De onfortuinlijke 
bromfietser is met een hoofd-
wond naar het ziekenhuis ver-
voerd.

Bromfietser 
(78) gewond

0065133
25x85.2

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

Klimop
hoogte ca. 90 cm - potmaat 16 cm
 van 4,99

NU voor 2,99

Een huis moet 
rust geven. 
Dat is het idee.

Zie het bericht elders 
in deze krant.

Iedere week 
in deze krant:
Informatie 

van de 
gemeente 

Velsen

Nieuwe modellen 
Samsung tv’s 
LED en LCD
digitaal met 

1 afstandbediening 
vanaf E399,-

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

zie onze advertentie
elders in deze krant

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

023 - 537 90 50

info@maaswarmtetechniek.nl

maas’
warmtetechniek b.v.

Centrale verwarming
Duurzame energie

Warmwatervoorziening
Airconditioning

Luchtbehandeling
Service/onderhoud



pagina 4 7 oktober 2010

groep Eglentier: I Love ‘84 (Re-
prise). Aanvang 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. 23.00-04.00 uur Bac-
kyard (de laatste!) Toegang 14,- 
vvk/16 add. Vanaf 18 jaar. Klei-
ne zaal: Go Back To The Zoo. Uit-
verkocht. Café: Lis er Stille, East 
of the Wall. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 10 oktober
Postzegelbeurs in De Spil, 
Frans Halsstraat IJmuiden. Van 
10.00 tot 13.00 uur.
Klaverjassen in Café Kamper-
duin, Bik en Arnoldkade 12 in 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Lezing ‘De getallen 1-2-3’ door 
drs. Harry Schram in De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: ex-
cursie Herfstwandeling op de 
begraafplaats Kleverlaan. Van 
11.00 tot 13.00 uur.
Bokbiertocht Wijk aan Zee. Van 
12.00 tot 18.00 uur. Zie www.de-
bokkentocht.nl.
Herfstvertelvoorstelling in Pie-
ter Vermeulen Museum, Driehui-
zerkerkweg 34d Driehuis. Aan-
vang 13.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Dansers met ‘Bach’ 
(vanaf 5 jaar). Aanvang 14.30 
uur. Sabiens Blender tijdens het 
foyerconcert. Aanvang 16.30 uur. 
Toegang gratis.
Blokfluitduo Schifanoia in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur.Toegang gratis. Bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Open podium van 15.00 tot 
18.00 bij Café Fort Zuid in 
Spaarndam. Toegang gratis.

Maandag 11 oktober

Jong AZ tegen Helmond Sport 
in het Tata Steel Stadion. Aan-
vang 19.30 uur.

Dinsdag 12 oktober
 

Kledingactie bij peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie, Eenhoorn-
straat 171 IJmuiden. Tussen 8.00 
en 13.30 uur kan men de kleding 
inleveren.
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 in IJmuiden.
Presentatie Zorgbalans 
Thuiszorg in De Delta in IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Zangproject ‘Scandinavische 
klanken rondom Allerzielen’ 
in de Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur.
Lezing ‘Schatgraven in de Ne-
derlandse taal’ in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.

Woensdag 13 oktober

‘West Side Story’ laatste musi-
cal van Ichthus Lyceum en Duin 
en Kruidberg mavo in Stads-

schouwburg Velsen. Kaarten à 
15,- kunnen besteld worden via 
jgkuipers@quicknet.nl. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mother’. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 14 oktober

‘West Side Story’ laatste musi-
cal van Ichthus Lyceum en Duin 
en Kruidberg mavo in Stads-
schouwburg Velsen. Kaarten à 
15,- kunnen besteld worden via 
jgkuipers@quicknet.nl. 
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Duda Paiva Company, 
‘Love Dolls’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Viva 
L’American Death Ray Music. 
22.30 uur. Toegang gratis.Aan-
geboden:

Donderdag 7 oktober

Vrouwen AZ tegen FC Twente 
in Tata Steel Stadion. Aanvang 
19.30 uur.
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mother’. Aan-
vang 20.30 uur.
Rondleiding op het ROC No-
va College in Haarlem en IJmui-
den. Aanmelden kan via www.
novacollege.nl/ontmoethetmbo
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paul-
lie & Co. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis 
voor studenten. Café: People 
Get Ready. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 8 oktober
Muzikale familie Erdös in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Chris Hunze met 
‘Van Tibet tot Tanger’. Aanvang 
20.30 uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Bertolf en Ed Struij-
laart. 20.30 uur. Toegang 12,50. 
Dommelsch zaal: 21.00-03.00 
uur Trash & Treasures. Toegang 
8,- vanaf 18 jaar. Café: Imaad 
Wasif. 22.30 uur. Toegang gratis. 
24.00-03.00 uur  Dj iMOF. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 9 oktober
Goederenveiling in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord. Om 
circa 11.30 uur begint de veiling.
Open dag bij Bijna Thuis Huis, 
Wülverderlaan 51 in Santpoort-
Noord. Van 12.00 tot 16.00 uur.
WSV De Kennemer Jagers 
viert 75-jarig bestaan van 15.00 
tot 17.00 uur in Velserduin aan 
Velserduinplein 3 in IJmuiden.
JL Producties presenteert 
Beach Flavours bij strandpavil-
joen Noordzee. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fantasten met 
‘Onderhuids’. Aanvang 20.30 
uur.
Swingsteesjun en Snowpla-
net organiseren Disco & Dance 
in Snowplanet in Velsen-Zuid. 
Van 20.30 tot 01.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Theater-

Vluchtelingenwerk 
Velsen 20 jaar
IJmuiden – VluchtelingenWerk 
Velsen bestaat 20 jaar. Onder het 
motto ‘toen, nu, straks’ werd vo-
rige week woensdagavond het 
jubileumjaar afgesloten. Er werd 
stilgestaan bij het ontstaan van 
het vluchtelingenwerk, de huidi-
ge situatie en hoe het straks ver-
der moet. Johan Brouwer, mede-
werker van het eerste uur, her-
innert zich het begin nog goed. 
Er waren meer medewerkers dan 
vluchtelingen, zij stonden te drin-
gen om de mensen op te van-
gen. Medewerkers van de sociale 
dienst waren met drie man sterk 
een huis aan het inrichten voor 
de nieuwkomers. Sociale zaken 
had destijds de opvangplicht, 
maar besteedde dat later uit aan 
Vluchtelingenwerk. Na drie jaar 
kwam er een coördinator, tegen-
woordig is dat Richard Pilon. Hij 
herinnert zich hoe in het begin 
de bomen bijna tot in de hemel 
groeiden en hoe de regels steeds 
strenger werden.
De heer Osman was een van 
de eerste vluchtelingen, die 16 
jaar geleden in Velsen kwam. Hij 
kreeg direct een huis, volgde een 
inburgeringscursus, een taal-
opleiding, een vakopleiding en 
werkt nu als zelfstandig onder-
nemer. De heer Amerian daaren-
tegen, die later kwam, verkeer-
de heel lang in onzekerheid. Na 
het generaal pardon mocht hij 
blijven, nu is hij kleermaker met 
een eigen atelier. Mirella kwam 
als kind met haar ouders uit Bos-
nië hier, nu is ze achttien jaar en 

studeert Oost-Europese talen. 
Ze begeleidt tegenwoordig zelf 
vluchtelingen omdat ze iets terug 
wil doen. Of ze ooit naar haar va-
derland terug gaat, wil gespreks-
leider Gertjan Huijbens weten. 
De jonge vrouw knikt bevesti-
gend: ,,Na mijn pensioen.’’ Een 
uitspraak destijds van de verant-
woordelijke wethouder, Hans Ro-
meyn: ,,Er slaapt hier niemand 
onder de blote hemel.’’ De ge-
meente was verantwoordelijk. 
De eerste vluchtelingen kwamen 
op uitnodiging, maar er kwamen 
steeds meer mensen op de bon-
nefooi en toen werd het onover-
zichtelijker. De willekeur komt ter 
sprake: het gebeurde dat twee 
mensen in precies dezelfde om-
standigheden verkeerden en 
dat de ene direct een verblijfs-
vergunning kreeg, terwijl de an-
der daar jaren op moest wach-
ten. Ook wordt verschillende 
malen de angst uitgesproken 
voor de invloed van Geert Wil-
ders van de PVV. Hoewel het be-
leid steeds strenger werd en er 
minder vluchtelingen het land in 
kwamen, zal vluchtelingenwerk 
nodig blijven. Een aanwezig man 
omschrijft het als volgt: ,,Ik voel 
me Nederlander van buitenland-
se afkomst, maar in mijn hart ben 
en blijf ik een vluchteling.’’ 
De bijeenkomst werd feestelijk 
afgesloten met een hapje en een 
drankje, waarbij een toast werd 
uitgebracht op de volgende 20 
jaar van VluchtelingenWerk Vel-
sen. (Carla Zwart) 

Hitshow ‘Soul 
of Motown’
IJmuiden - Zaterdag 9 oktober 
wordt Stadsschouwburg Velsen 
vanaf 20.15 uur omgetoverd tot 
‘City of Soul’, waar het allemaal 
Motown is wat de klok slaat en 
de straten geplaveid lijken met 
de gouden hits van The Temp-
tations, The Jackson 5, Martha 
Reeves en Marvin Gay. Twee keer 
eerder konden de liefhebbers 
zich in het Velsense theater al 
uitleven in de ‘Soul of Motown’-
shows deel I en II. Een internatio-
nale sterrencast, waaronder Tali-
ta Angwarmasse (‘Footloose’ en 
‘Fame’), Shari Labadie (‘Bubbling 
Brown Sugar’) en Jorginho Pau-
nussa (‘Soul of Motown II’), laat 
met een klinkende live-band de 
theaterzaal koken van de dam-
pende soul. Ook ‘Soul of Motown 
III’ wordt weer een feest der her-
kenning met de grootste hits van 
onder andere The Supremes, 
Vandellas, Diana Ross en Stevie 
Wonder. Na afloop van de voor-
stelling kan in de foyer van het 
theater tot in de late uurtjes wor-
den (na)geswingd op de muziek 
van DJ Good Old Dave en Friso. 
De laatste kaarten voor ‘Soul of 
Motown III’ kosten 28,75 euro, 
inclusief pauzedrankje en gar-
derobe én afterparty. Zie www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 
0255-515789.

Petitie tegen hangjongeren
Velserbroek - Bedreiging en 
intimidaties, vandalisme, la-
waai van bromfietsen en scoo-
ters, vervuiling van de omge-
ving, openbaar drankgebruik en 
geluidsoverlast van muziek met 
versterkers. Dat alles wordt ver-
oorzaakt door hangjongeren in 
het winkelcentrum van Velser-
broek. Vooral ‘s avonds is de 
overlast hevig.  De heer van de 
Wijngaart is het zat. Sinds hij vijf 
jaar geleden bij het winkelcen-
trum kwam wonen, heeft de aan-
wezigheid van de hangjongeren 
zijn woongenot verstoord. Hij 
volgde alle projecten die gaande 

zijn rond hangjongeren, maar de 
overlast in en rond het winkel-
centrum is in die jaren niet ver-
minderd. Daarom is hij onlangs 
begonnen met een petitie te-
gen de aanwezigheid van hang-
jongeren in het winkelcentrum. 
De petitie is inmiddels onderte-
kend door bijna alle winkeliers in 
het winkelcentrum en een groot 
aantal omwonenden. Binnenkort 
zal hij de petitie aanbieden aan 
de burgemeester. Wie de peti-
tie ook wil ondertekenen kan 
via e-mail contact opnemen met 
j.vdw@ziggo.nl. De petitie wordt 
dan digitaal toegezonden.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Watertoren krijgt
elf appartementen
IJmuiden - Het was vrijdag-
middag gezellig druk in de 
grote partytent die bij de wa-
tertoren was neergezet om 
genodigden en belangstel-
lenden te ontvangen voor een 
nadere kennismaking met dit 
bouwproject.

Nadat de toren jarenlang heeft 
leeggestaan was dan nu het mo-
ment aangebroken voor de intro-
ductie van de realisatie van elf 
appartementen in de 42 meter 
hoge watertoren. Wethouder Ro-
bert te Beest memoreerde in zijn 
openingstoespraak het feit dat 
hij, als kind, jarenlang in de buurt 
van de watertoren heeft ge-
woond en dat de beide klokken 
op de toren altijd een verschillen-
de tijd aangaven. Hij was dus of 
te vroeg of te laat op school. Hij 
toonde zich dan ook blij met de 
toezegging van de bouwer dat de 
klokken worden hersteld en zelfs 
zullen worden voorzien van LED-
verlichting. 
De verkoop van de apparte-
menten die in grootte variëren 
van 65 tot 167 m2 en die zowel 
een woon- als werkbestemming 
kennen ging officieel van start 
na opening, door de wethouder, 
van een grote kist met daarin de 
verkoopbrochures met prijzen. 
Daarna bestond de gelegenheid 

om met eigen ogen een kijkje te 
nemen in de watertoren en om te 
beleven hoe het zou kunnen zijn 
om straks, vanuit de luie stoel, 
van het schitterende uitzicht over 
de omgeving te genieten. Hoewel 
er nog heel veel moet gebeuren 
alvorens de watertoren bewoon-
baar is, er moet bijvoorbeeld een 
liftschacht worden gebouwd in 
het centrale deel van de toren 
verwacht Rudolf Janus, de verko-
pende makelaar, dat in de zomer 
van 2011 de eerste appartemen-
ten kunnen worden opgeleverd. 
Belangstellenden hebben de 
keus om een appartement ge-
heel afgebouwd te kopen of om 
voor casco oplevering te kie-
zen. Voor het goedkoopste ap-
partement bedraagt de koop-
prijs (casco) 199.000 euro; het 
penthouse bestaande uit twee 
etages, gelegen op de boven-
ste verdieping en met een op-
pervlak van 167 m2, staat in de 
prijslijst voor 636.000 euro (cas-
co). Niet onbelangrijk is nog de 
vermelding dat, onder voorwaar-
den, de mogelijkheid bestaat de 
eigen woning in te ruilen. Bro-
chure, prijslijst en overige infor-
matie kan worden aangevraagd, 
e-mail: info@ janusgroep of bel: 
0255-5547575. Zie ook www.wa-
tertorenijmuiden.nl. (Joop Wa-
ijenberg)

Jonge Stem speelt 
musical ‘42nd Street’
IJmuiden - Voor musicalvereni-
ging De Jonge Stem begint de 
tijd weer te dringen: over enke-
le weken gaan ze in première 
met de musical ‘42nd Street’. Bij-
zonder dit jaar is dat het de al-
lereerste keer is dat deze gro-
te Broadway-productie door een 
amateurvereniging in Nederland 
wordt opgevoerd.
‘42nd Street’ gaat 42nd gaat over 
de fameuze straat in New York 
waar iedereen van droomde die 
het wilde maken in de wereld 
van glitter en glamour. In de ja-
ren twintig en dertig beleefde 
deze straat zijn hoogtij dagen. 
De musical speelt zich af in 1933 

op het moment dat de diepe re-
cessie harde klappen heeft uit-
gedeeld. Miljoenen Amerikanen 
zaten zonder werk. En de zoge-
naamde ‘Breadlines’ behoorden 
tot de dagelijkse gang van za-
ken. Honderd duizenden zwier-
ven door het land op zoek naar 
eten, werk en een dak boven hun 
hoofd. ‘Brother can you spare 
me a dime?’ zo ging het refrein 
van een populair nummer.
‘42nd Street’ is te zien in Stads-
schouwburg Velsen op vrijdag 19 
en zaterdag 20 oktober. Kaart-
verkoop via de schouwburg, te-
lefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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Fantasten speelt 
‘Onderhuids’ in WT
IJmuiden - ‘Onderhuids’ is een 
fysieke muziektheater voorstel-
ling. Theatergezelschap Fan-
tasten bestaat uit de jonge the-
atermakers Marle Brouwer en 
Bart Rijnink, regisseur Titus Tiel 
Groenestege en choreografe 
Annabelle Lopez Ochoa. In sei-
zoen 2006/2007 maakten zij de 
voorstelling ‘Fantasten 1’, die lo-
vend werd ontvangen en gese-
lecteerd voor Blind Date - nieu-
we theatermakers on tour, Oe-
rol 2008 en de Parade 2008. Hun 
tweede voorstelling ‘Roze Kater’ 
toerde in 2008 en 2009, stond op 
de Parade en Lowlands. Met ab-
surdisme, slapstick, fysieke vir-
tuositeit en een lichte kick om 
met gevaarlijke dingen te spe-
len, schopt theatergezelschap 
Fantasten het fenomeen ‘Ik word 
gezien, dus ik besta’ feestelijk 
van haar voetstuk. Zie ook www.

fantasten.nl. De voorstelling is 
te zien op 9 oktober in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 
in IJmuiden om 20.30 uur. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘onderhuids’ op 9

oktober 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Bezuinigingen 
treffen 
ouderen zwaar
Velsen - De Lokaal Samenwer-
kende Bonden Ouderen - Velsen  
(LSBO-Velsen) tekenen in een 
brief aan het college van Velsen 
protest aan tegen de aangekon-
digde bezuinigingen. Secreta-
ris van LSBO-Velsen Sijp Nanne 
noemt met name de versobering 
van het WMO-beleid, de vermin-
dering van WMO-verstrekkingen 
en het voornemen een of meer 
buurtcentra te sluiten een ‘kaal-
slag in de bestaande voorzie-
ningen voor ouderen’. ,,De Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning voorziet in het verstrekken 
van hulpmiddelen om ouderen 
en gehandicapten langer zelf-
standig te laten wonen. Het col-
lege wil het geld doen toekomen 
aan diegenen die er het meeste 
behoefte aan hebben. Naar ons 
oordeel moet het geld ten goe-
de komen aan alle mensen die er 
behoefte aan hebben. Tot heden 
hebben wij niet begrepen dat de 
rijksoverheid voornemens is de 
gemeenten specifiek op WMO 
gelden te korten. Het kan niet zo 
zijn dat de voor de WMO bedoel-
de gelden gebruikt gaan worden 
om andere gaten in de begroting 
te dichten. Het voornemen om 
wijksteunpunten onder te bren-
gen in buurthuizen, die worden 
teruggebracht tot een per kern, 
heeft ons zeer onaangenaam 
getroffen. Het ouderenbeleid is 
al jaren  onderhevig aan erosie, 
gezien de ontmanteling van het 
COB, dat gedeeltelijk is onder-
gebracht bij Zorgbalans. De op-
gerichte seniorenraad is door het 
college opgeheven. Speciale ac-
tiviteiten voor ouderen worden 
nu ondergebracht bij buurthui-
zen. Dat betekent voor ons ver-
lies aan deskundigheid qua wel-
zijnsactiviteiten en bovendien 
een slechtere bereikbaarheid.’’ 
LSBO-Velsen dringt aan op na-
der overleg over de aangekon-
digde bezuinigingen.

AWV Eigen Haard
beloont mooiste tuin
Velsen - Dinsdag 28 september 
zijn de prijzen uitgereikt aan de 
winnaars van de tuin- en balkon-
verkiezing 2010 die AWV Eigen 
Haard voor haar huurders orga-
niseerde. Aan bewoners werd 
gevraagd om foto’s in te zenden 
van hun tuin of balkon of iemand 
anders te nomineren. In totaal 
ontving de Velsense woningcor-
poratie 25 inzendingen waaruit 
een jury de winnaars heeft ge-
kozen.

Senior woonconsulent Ella van 
Zutphen vertelt dat de aanlei-
ding voor deze verkiezing het 
onlangs aangescherpte tuinbe-
leid van AWV Eigen Haard was. 
,,We vonden de verkiezing een 
leuke manier om ons beleid over 
het tuin- en balkononderhoud 
bij onze huurders op een posi-
tieve manier onder de aandacht 
te brengen”, licht zij toe.  Bij de 
prijsuitreiking die op het kantoor 

van AWV Eigen Haard plaats-
vond, waren ongeveer 40 perso-
nen aanwezig. Vijf trotse tuinier-
ders mochten een prijs in ont-
vangst nemen.
De prijzen voor de mooiste tuin 
gingen naar 1. familie Bax; 2. fa-
milie Dijkstra en 3. familie Gou-
da. De prijzen voor mooiste bal-
kon gingen naar 1. meneer Van 
Heerden, 2. mevrouw Jonk-
man. Van alle ingezonden foto’s 
is door AWV Eigen Haard een 
boekje gemaakt dat de aanwezi-
gen na afloop kregen uitgereikt. 
De folder met de regels over het 
tuinbeleid van AWV Eigen Haard 
is verkrijgbaar op het kantoor 
van AWV Eigen Haard aan het 
Sluisplein 25 in IJmuiden. Ope-
ningstijden van maandag tot en 
met donderdag van 8.30 tot 17.00 
en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 
uur. De folder is ook te downloa-
den van de website www.awvei-
genhaard.nl.

Dieren naar nieuwe baas
IJmuiden – Veel honden en nog 
meer katten wachten op een 
nieuwe baas, in het Kerbert Die-
rentehuis. Zondag, tijdens de 
open dag, konden mensen er 
een kijkje nemen. Dieren moch-
ten niet direct mee naar huis, 
wel konden ze besproken wor-
den. Dit, om een impulsieve aan-
schaf te voorkomen. Aan elk hok 
hing een brief met informatie. Zo 
is Albert een zwart witte kat die 
jaren buiten woonde. En Spike 
is een lieve, drukke hond die te 
veel alleen thuis was. Bull, een 
energieke Mechelse herder die 
graag zwemt, is al besproken. De 
honden Noppes en Nada, moe-
der en dochter, moeten bij elkaar 
blijven. Het zijn lieve, enthousi-
aste beesten die bij andere die-
ren in huis kunnen, al willen ze 
nog wel eens de kat pesten. En 
een rode kat, die lodderig voor 
zich uit kijkt, is volgens de in-
formatie heel fel. Hij mag beslist 
niet bij kinderen of andere kat-
ten, maar zou het liefst een plek-

je op een boerderij krijgen.
Sander is op zoek naar een kat, 
die moeilijk plaatsbaar is. ,,Ik heb 
nog een kat, Rocky, die komt ook 
uit het asiel. Hij zou vals zijn en 
krabben. Thuis lag hij binnen 
een uur te spinnen op schoot. Ik 
heb een buitenverblijf voor hem 
getimmerd: het hokkie van Roc-
ky. En als ik thuis kom, gaan we 
altijd samen een blokje om: het 
blokkie van Rocky. Hij is in een 
vorig leven vast een hond ge-
weest’’, vertelt hij. Sander heeft 
zijn kat gevonden: een bejaarde 
dame van 13 jaar: ,,Die krijgt bij 
ons een mooie oude dag.’’ Ook 
Ton is op zoek naar een kat die 
niet snel uitgekozen wordt. Hij 
had direct een klik met een half 
blinde kat: ,,Bij iedereen bleef ze 
liggen, maar toen ik voor haar 
hok stond, kwam ze direct naar 
me toe. Ze heeft mij uitgekozen.’’ 
En zo kregen meerdere beesten 
uit het Kerbert Dierentehuis op 
deze dag een nieuwe baas. 
(Carla Zwart)

Logeerhuis IJmuiden 
ontvangt cheque 
Velsen-Zuid - Het ‘Logeerhuis 
IJmuiden’ dat gevestigd is aan 
de Linnaeusstraat 8a in IJmui-
den kreeg zaterdagmiddag, uit 
handen van wethouder Annet-
te Baerveldt, een cheque over-
handigd met een bedrag van 
3000 euro. De officiële over-
handiging vond plaats in het lo-
gegebouw van de Odd Fellows 
aan de Stationsweg 95 in Vel-
sen Zuid waar de cheque in ont-
vangst werd genomen door me-
vrouw Welbedacht, teamleider 
van het Logeerhuis. Ook was de 
heer Kroft aanwezig die direc-
teur is van het SIG, de organisa-
tie voor ondersteuning van men-
sen met een beperking, waar 
ook het Logeerhuis IJmuiden 
onder valt.  Het bedrag is bijeen-
gebracht door leden van twee 
Velsense loges, de Duinrooslo-
ge nr. 29 en de IJmondloge nr. 
40 in het kader van het project 
voor maatschappelijke onder-
steuning. Men heeft dit mooie 

bedrag onder meer kunnen rea-
liseren door de verkoop van al-
lerlei gebruikte artikelen en door 
de boekenkraam van Odd Fel-
lows met tweedehands boeken 
op de jaarlijkse markt in Oud-
Velsen. Mevrouw Welbedacht 
toonde zich bijzonder verheugd  
met dit aanzienlijke geldbedrag 
dat, volgens haar, goed besteed 
zal worden voor extra voorzie-
ningen in het huis. Het Logeer-
huis biedt opvang voor volwas-
senen en kinderen met een ver-
standelijke beperking. Het thuis 
wonen kan veel zorg en energie 
kosten en dan is het fijn als ze af 
en toe kunnen logeren. Het Lo-
geerhuis IJmuiden is helemaal 
aangepast. Kinderen of volwas-
senen die óók nog een lichame-
lijke beperking hebben kunnen 
er ook goed terecht. Om te kun-
nen logeren moet er een indica-
tie zijn voor logeren, of een PGB. 
Meer informatie is te vinden op:  
www.sig.nu. (Joop Waijenberg)

Regio - Een 14-jarige jongen 
uit IJmuiden is maandagmiddag 
rond 15.30 uur op straat beroofd 
van zijn geld. De jongen liep op 
de Amerikaweg in Haarlem toen 
twee jongens aan hem vroegen 
of hij een sigaret had. De twee 
hoorden bij een grotere groep 
jongens die zich ophielden in de 
buurt van het VNU gebouw. De 
jongens begonnen het slacht-
offer vervolgens te fouilleren en 
pakten daarbij zijn portemonnee. 
Het geld werd eruit gehaald en 
de jongens renden er vandoor in 
de richting van waar ze vandaan 
kwamen. De politie vraagt getui-
gen zich te melden via het num-
mer 0900-8844.

IJmuidenaar 
op straat 
beroofd
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Bakker houthandel

Meer sfeer en uitstraling
Velsen-Noord - Het najaar zit 
in de lucht en dat merk je. De-
ze periode is voor veel mensen 
het moment om de boel bin-
nenshuis wat meer aandacht 
te geven, zodat de donkere da-
gen straks sfeervol kunnen wor-
den doorgebracht. Oktober is 
niet voor niets uitgeroepen tot 
woonmaand.
In de showroom van Bakker 
houthandel, die bestaat uit ca. 
20 kamertjes, aangekleed met 
houten vloeren en sfeervol-
le woonaccessoires, kan men 
boordevol ideeën en inspiratie 
opdoen.
De factoren hoe men leeft en 
welke stijl men heeft, spelen 
een grote rol bij aankoop van 
zowel een houten vloer als een 
traprenovatie. De specialisten 
van Bakker houthandel helpen 
graag met de keuze die men im-
mers voor jaren maakt. 
Reno Stairs® trap- renovatie-
systemen zijn leverbaar in het-
zelfde zeer uitgebreide houtas-
sortiment als de houten vloeren, 
zo kunnen vloeren en trapreno-
vaties worden geleverd, die uit 
hetzelfde hout zijn gesneden. 
Stijlvol wonen, deuren met ka-

rakter. Uw maat, uw stijl. Voor 
een ware metamorfose in uw 
woning vervangt u uw deuren. 
Een mooie voordeur geeft de 
eerste indruk van een huis en 
binnendeuren zijn sfeerbepa-
lend. 
Men kan kiezen uit moderne, 
klassieke, dichte of glasdeu-
ren? In de showroom staan ca. 
150 deuren, garagedeuren en 
deurbeslag opgesteld. Ook voor 

sfeermakend wandbeschot van 
Ponderosa Pine, mooie deur-
lijsten en nostalgisch plintwerk 
kan men in de showroom te-
recht.
Wees welkom om inspiratie op 
te doen aan de Oosterwijzend 1 
in Hoogkarspel tel. 0228-563968 
of aan de Leeghwaterweg 35 in 
Velsen-Noord tel. 0251-229652. 
Zie ook www.bakkerdehout-
handel.nl.Prima service bij Busman

Busman zonweringen 
en garagedeuren
Velserbroek – Busman is de 
specialist in zonweringen en ga-
ragedeuren. Het bedrijf heeft 
een ruim assortiment en een ei-
gen montageploeg met jarenlan-
ge ervaring. Zij kunnen alle pro-
ducten aanpassen aan bijna el-
ke bouwkundige situatie. Naast 
een uitgebreide collectie zonwe-
ringen is er ook een ruime keu-
ze in garagedeuren. Zoals kan-
teldeuren, roldeuren, sectionaal-
deuren en openslaande deuren. 
Deze laatste zijn vrij nieuw en 
ideaal in het gebruik. De open-
slaande garagedeuren van Bus-
man zijn geïsoleerd en van alu-
minium, dus praktisch onder-
houdsvrij. De loopdeur kan ge-
bruikt worden als bijvoorbeeld 
de fiets in de garage moet wor-
den gezet. Dit bespaart tijd, want 
niet de hele garagedeur hoeft 
dan ontgrendeld te worden. Als 
de auto in de garage moet, dan 
kunnen beide deuren open.
Naast het eigen merk, dat zelf 
geïmporteerd wordt, levert Bus-

man ook het merk Hormann. 
Van dit merk zijn er diverse ga-
ragedeuren met korting, van-
wege het jubileumjaar. Zoals de 
sectionaaldeur MicroMatic 75 
die dubbelwandig geïsoleerd is, 
of de Berry kanteldeur met ge-
structureerd oppervlak. Ook zijn 
er verschillende voordeuren van 
dit merk, voorzien van het Poli-
tieKeurmerk Veilig Wonen. Bus-
man levert altijd een passende 
en sluitende offerte, geheel aan-
gepast aan de wensen van de 
klant.
Op de garagedeuren geldt tien 
jaar garantie, op aandrijvingen is 
dat vijf jaar. De showroom is ge-
vestigd aan de Klompenmaker-
straat 3, geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur, op zaterdag van 10.00 
tot 15.00 uur. Stap eens binnen 
voor een vrijblijvend en deskun-
dig advies, het team van Bus-
man staat graag voor de klanten 
klaar. Telefonisch bereikbaar via 
023-5374567.

Geels Meubelen:

in oktober 20 procent 
korting op alle banken
IJmuiden – Paul Geels, die ruim 
een jaar geleden de meubelzaak 
van zijn vader overnam, kijkt te-
vreden terug op een goed jaar. 
Momenteel wordt de buitenkant 
van het pand aan de Willems-
beekweg opgeknapt. De zaak 
krijgt een andere kleurstelling 
en er komt een nieuw logo, zo-
dat het geheel weer een nieuwe 
en frisse uitstraling krijgt. Om-
dat de maand oktober de woon-
maand is, komt Geels Meube-
len met een ongekende stunt. De 
hele maand oktober mogen alle 
bankstellen met 20 procent kor-
ting de deur uit. En dat, terwijl die 
toch al zo laag geprijsd zijn. Een 
supervoordeel dus. Zoals de zeer 
gewilde lounge bank Zaragossa. 
Deze mooie bank is er in diver-
se opstellingen: zowel los als een 
twee- of driezitter of als hoek-
combinatie. Dit is een superfunc-
tionele bank, met uitschuifbare 
zitting en verstelbare armleunin-
gen en hoofdsteunen. De bank 
is in diverse kleuren verkrijgbaar 
en zal het goed doen in elk inte-
rieur, het is echt een bank om op 
te leven. Er is een ruime keuze in 
banken, in oktober dus allemaal 
met 20 procent korting. Maar er 

is veel meer bij Geels Meubelen. 
Romantisch en landelijk of strak 
en modern, er is voor elke smaak 
en stijl wat. Ook de meubelen uit 
de serie Oriëntaal doen het goed. 
Dit zijn wit geschilderde meube-
len in landelijke stijl met een bo-
venblad van teak, zoals tafels, 
hoektafels en dressoirs. Ze com-
bineren mooi met de wandkasten 
uit dezelfde collectie. Profiteer in 
de maand oktober van de actie: 

banken met 20 procent korting. 
Loop gerust eens vrijblijvend de 
zaak binnen om de mooie collec-
tie te bekijken. 
Indien gewenst, staat Paul Geels 
graag klaar met een deskundig 
advies voor het interieur. Geels 
Meubelen is gevestigd aan de 
Willemsbeekweg 64 en tele-
fonisch bereikbaar via 0255-
755316. Zie ook: www.geels-
meubelen.nl

Hetzelfde huis, een ander leven
En de hypotheek?
Velsen - Voor veel mensen 
ziet het leven er nu totaal an-
ders uit dan op het moment 
dat ze hun huis kochten. 
Bij de Rabo-adviseur kan men 
op elk moment een adviesge-
sprek aanvragen om te kijken 

of de hypotheek nog helemaal 
up-to-date is. Want een huis 
moet rust geven. Dat is het 
idee. Rolf de Bruijn, financieel 
adviseur Rabobank Velsen en 
Omstreken. Zie ook rabobank.
nl/rust.
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Prima service bij
de Matrassenfabriek
IJmuiden – Alweer veertig jaar is 
de Matrassenfabriek in IJmuiden 
gevestigd, sinds veertien jaar aan 
de Dokweg. Een vakkundig en 
servicegericht bedrijf met aller-
lei soorten en maten matrassen. 
Niet alleen in de standaardmaten, 
maar ook in elke andere gewens-
te maat. Voor bijvoorbeeld lange 
mensen of voor een zelfgemaakt 
bed. Op dit moment staat er een 
schattig schommelwiegje in de 
werkplaats, dat de jonge vader 
zelf maakte. De Matrassenfabriek 
maakt er een matras op maat 
voor. Er zijn polyether matras-
sen verkrijgbaar, matrassen van 
koudschuim en matrassen met 
pocketvering. Die heeft onafhan-
kelijke veren, zo ontstaat er geen 
kuil en de slaper ligt gewoon be-
ter. Een goed matras is immers 
ook vriendelijk voor de rug. Bij de 
Matrassenfabriek wordt schuim-
plastic op maat gesneden en ook 
zijn er kussens voor bank, boot 
en caravan verkrijgbaar. Zij wor-
den op maat gemaakt en des-
gewenst ook bekleed. Arno Ko-
ningstein komt binnenlopen. 
Hij is de achterkleinzoon van de 
man, die in de volksmond Ja-
pie Overzet genoemd werd. De-
ze man zette vroeger mensen met 
de boot over van de kop van de 
haven naar het strand. Arno heeft 

twee antieke salonboten die 
rondvaarten maken door de Am-
sterdamse grachten. De kussens 
van een boot moeten opnieuw 
bekleed worden. ,,Ik ben zo blij 
met dit bedrijf’’, zegt Arno. ,,Er zit-
ten elke dag heel veel billen op 
de kussens en skai, dat gaat zwe-
ten. Hier hebben ze een prachti-
ge skai, dat als stof aanvoelt. Het 
ademt en het is goed afneem-
baar.’’ Hij besluit: ,,Ik wordt hier 
altijd goed geholpen, de mensen 

zijn erg flexibel, ze denken met 
me mee en bovendien is de Ma-
trassenfabriek scherp geprijsd.’’ 
Met een stalenboek onder zijn 
arm vertrekt hij weer, om thuis 
op zijn gemak de juiste skai uit te 
zoeken. De Matrassenfabriek is 
van maandag tot en met donder-
dag geopend van 8.00 tot 17.00 
uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 
uur. Het bedrijf is gevestigd aan 
de Dokweg 6a en telefonisch be-
reikbaar via 0255-515378.

Bouwkundig ontwerp 
en advies bij Rob Basjes
IJmuiden - Aan de Kennemer-
laan 46a heeft Rob Basjes al een 
aantal jaren zijn kantoor geves-
tigd, waar particulieren en bedrij-
ven terecht kunnen voor bouw-
kundige adviezen en ontwerpen.
Ervaring op dit terrein heeft Rob 
onder meer opgedaan bij de ge-
meente Velsen en Amsterdam. 
Vier jaar geleden vond hij de tijd 
rijp om de stap te nemen naar 
een eigen adviesbureau. ,,En met 
veel succes”, zo zegt hij, ,,want van 
de huidige, economisch wat min-
dere situatie heb ik beslist geen 
last.“ Zijn werkterrein ligt hoofd-
zakelijk in de regio Velsen en om-
streken, waar hij particulieren en 
ondernemers adviseert en on-
dersteunt bij bouwkundige keu-
ringen, bouwkundig tekenwerk 
en bouwmanagement. Bij grote-
re klussen fungeert Rob als spin 
in een web en betrekt andere dis-
ciplines die nodig zijn, zoals bij-
voorbeeld een architect en/of een 

constructeur, bij het betreffen-
de project. Rob verwacht van de 
nieuwe wet Wabo (Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht), 
die per 1 oktober is ingegaan, nog 
wel een toename van werkzaam-
heden voor zijn bedrijf. Hij vertelt 
dat deze wet de zogenaamde ‘om-
gevingsvergunning’ regelt, wat in-
houdt dat nu voor meerdere ver-
gunningen nog maar één aan-
vraag hoeft te worden gedaan. 
Wie voorheen een nieuwe schuur 
wilde bouwen, de oude wilde af-
breken en ook nog twee bomen 
wilde laten kappen moest hiervoor 
drie aparte vergunningen aanvra-
gen. Dat kan nu met één formu-
lier, maar dat moet wel digitaal en 
heel secuur worden gedaan zodat 
hij verwacht dat zijn expertise op 
dit gebied voor betrokkenen van 
belang kan zijn.
De duidelijke en overzichtelijke 
website: www.robbasjes.nl geeft 
nog meer informatie. Open huis bij Kumaro

IJmuiden - Op vrijdag 15, zater-
dag 16 en zondag 17 oktober zet 
Kumaro Kozijnen de deur open. 
Tijdens dit open huis kan in de 
showroom van Kumaro Kozijnen, 
gelegen aan de Maxwellstraat 1, 
een uitstekende indruk worden 
verkregen van het assortiment 
kozijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen, en veran-
da’s. De kunststof kozijnen zijn 
in vele uitvoeringen en kleuren 
leverbaar en bovendien bijzon-
der onderhoudsvriendelijk.
Naast de kozijnen heeft Kuma-
ro ook kunststof dakkapellen, 
waarbij de klant de keuze heeft 
uit een naadloze polyester dak-
kapel of de budgetvriendelijke 
samengestelde kunststof uitvoe-
ring. 
Ook het renoveren van be-
staande dakkapellen, boeidelen 
en gevelbekleding met onder-
houdsarme producten kan Ku-
maro prima verzorgen.
Daarnaast is Kumaro dealer van 
Aluxe veranda’s. Door een ve-
randa te plaatsen kan men lan-
ger van de zomer en het voor- 
en najaar genieten. Een veranda 
is al vanaf 1.795 euro leverbaar. 
Bovendien is er de mogelijkheid 
om de veranda af te sluiten met 
kozijnen. Zo ontstaat er een wa-
re wintertuin.
Vanaf 1 oktober 2010 tot en met 

1 juli 2011 is er een tijdelijke re-
geling voor het verbouwen, re-
noveren, en vervangen van kozij-
nen. Ook het plaatsen van aan- 
en uitbouwen wordt prima ver-
zorgd door het eigen bouwbe-
drijf. Is de woning ouder dan 
twee jaar, grijp dan juist nu de-
ze kans: in plaats van 19 procent 
BTW wordt slechts 6 procent 
BTW in rekening gebracht op het 
arbeidsloon. Een goede reden 

om bij Kumaro Kozijnen een af-
spraak te maken of een offerte te 
laten maken, geheel vrijblijvend. 
Tijdens het open huis zijn er 
diverse acties en kortingen. 
Vraag naar de voorwaarden in 
de showroom of bel via 0255-
512109. 
De showroom is tijdens het open 
huis op 15, 16 en 17 oktober 
open van 10.00 tot 16.00 uur. Zie 
ook www.kumarokozijnen.nl

Sfeervolle woonmaand 
bij Catharina Interiors
IJmuiden - Ook dit jaar wordt er bij 
Catherina Interiors aan de Wijk aan 
Zeeër weg 1 speciaal aandacht ge-
schonken aan de ‘Oktober Woon-
maand’. Net als vorig jaar is er ook 
deze keer elke week een bijzon-
dere aanbieding. Daarnaast wordt 
de gehele maand de unieke PT-
MD kalkverf collectie aangeboden 
met 10% korting. Het begin van de 
meest huiselijke en feestelijke peri-
ode van het jaar, wordt ingeleid met 
een aantal nieuwe collecties en ar-
tikelen waarmee de winkel met re-
gelmaat wordt ingericht. Leuke 
woonaccessoires zoals de nieuwe 
reeks decoratieve hondenkoppen 
en inspirerende cadeauartikelen, 
zoals de reeks romantische geur-
stenen. Er zijn fraaie interieurarti-
kelen verkrijgbaar, zoals de nieuwe 
modellen windlichten en lampen. 
Elke week wordt de winkel steeds 
weer sfeervol ingericht en eind no-
vember is er dan de jaarlijkse ‘Kerst 
Fair’, waarbij elke bezoeker wordt 
onthaalt met een heerlijke versna-
pering en een zalig drankje. Van-
af nu is het mogelijk hier voor in 
te schrijven en ontvangt men een 
persoonlijke uitnodiging. In oktober 
wordt ook de collectie Bam Bam 
verder uitgebreid en officieel ‘Petit 

Catherina’ geïntroduceerd met 10% 
korting op de gehele collectie (in 
de week van 12 tot en met 16 ok-
tober). Naast de decoratieve interi-
eurartikelen en de Bam Bam baby 
cadeau collectie, heeft Catherina 
ook een fraaie collectie tassen en 
sieraden. En altijd staan de sympa-
thieke eigenaressen klaar voor al-
lerlei interieuradvies en cadeautips. 
Reden te over om Catherina Inte-
riors een keer in de huiselijk ok-
tobermaand binnen te stappen en 
zich voor de komende feestmaan-
den te laten inspireren, verbazen 
en verwennen.
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Najaarskorting bij Bonlite
IJmuiden – In oktober geeft 
Bonlite een korting van tien pro-
cent op de gehele collectie. Bon-
lite staat garant voor hoogstaan-
de kwaliteit betreffende raamde-
coratie, zonwering zoals horren, 
zonneschermen en rolluiken en 
terrasoverkappingen. En nu dus 
alles met 10 % korting. Dan komt 
er medio oktober nog een leuke 
actie: wie nu een rolluik van het 
merk Verano aanschaft, krijgt er 
de motor van het merk Somfy 
gratis bij. De rolluiken kunnen in 
elk gewenste afmeting geleverd 
worden. Somfy ontwikkelt de io-
homecontrol. Dit is een unieke 
radiografische besturingstech-
niek met een groot aantal toe-
passingen. Het is nu al moge-
lijk om met één afstandsbedie-
ning het Velux dakraam te ope-
nen en te sluiten en ook de Som-
fy zonwering met motor te be-
dienen. Deze besturingstechniek 
ontwikkelt zich steeds verder. 
Volgend jaar zal het ook moge-
lijk zijn om via de telefoon of het 
internet de zonwering te bedie-
nen. Dan is het bijvoorbeeld ook 

mogelijk om zo op het werk de 
kachel uit te zetten, indien dat is 
vergeten. Gemak dient de mens. 
Bonlite volgt al deze ontwikkelin-
gen op de voet en let daarbij na-
tuurlijk scherp op de kwaliteit.
Een andere actie is net afgeslo-
ten: mensen die een windscherm 
met een io-motor van Somfy
aanschaften, kregen daar gra-
tis een windmeter bij. Dit werk-
te perfect: als het te hard waai-
de, dan ging het windscherm au-
tomatisch omhoog. Hier kwamen 
enthousiaste reacties op.
De hele maand oktober dus bij 
Bonlite tien procent korting op 
de gehele collectie raamdecora-
tie, zonwering en terrasoverkap-
pingen. Profiteer er van. De vak-
mensen van Bonlite komen gra-
tis opmeten, het bedrijf heeft 
een eigen montage- en service-
dienst. Een prijsopgave is altijd 
vrijblijvend. De zaak binnenstap-
pen voor een deskundig advies 
mag natuurlijk ook. Bonlite is 
gevestigd aan de Kennemerlaan 
39 en telefonisch bereikbaar via 
0255-531324.

45.000 woningen op 
NVM Open Huizen Dag
Regio - Maar liefst 45.000 te wo-
ningen zijn zaterdag 9 oktober  
vrijblijvend te bezichtigen tijdens 
de NVM Open Huizen Dag. Op 
deze dag kan iedereen een kijkje 
nemen bij te koop staande wo-
ningen, zonder afspraak of ver-
plichtingen. Er staat op dit mo-
ment een recordaantal wonin-
gen voor een aantrekkelijke 
prijs te koop in Nederland. Zo’n 
45.000 te koop staande wonin-
gen openen zaterdag 9 oktober 
tussen 11.00 en 15.00 uur hun 
deuren tijdens de NVM Open 
Huizen Dag. 
Geïnteresseerden kunnen een-
voudig thuis een route uitstip-
pelen om vervolgens op hun ge-
mak een aantal huizen te bekij-
ken, de sfeer te proeven en prij-
zen te vergelijken. Een persoon-
lijke bezichtiging geeft een be-
trouwbaarder beeld dan alleen 
oriënteren via internet. Kijk op de 
website www.funda.nl voor de 
deelnemende huizen en even-
tuele afwijkende bezichtigings-
tijden. 
Uit een onlangs gehouden on-
derzoek bleek dat woningen die 

bezichtigd worden op de NVM 
Open Huizen Dag, sneller wor-
den verkocht. De vorige NVM 
Open Huizen Dag in maart van 
dit jaar trok naar schatting circa 
140.000 bezoekers. Gemiddeld 
kreeg een woning circa 3,5 be-
zoekers. ,,De doorstroming op de 
woningmarkt verloopt op dit mo-
ment stroef”, aldus NVM-woord-
voerder Roeland Kimman. ,,Hui-
zenverkopers hebben te ma-
ken met langere verkooptijden, 
maar voor huizenkopers zijn de 
marktomstandigheden gunstig 
omdat de betaalbaarheid sterk is 
verbeterd. De hypotheekrente is 
laag en er is een ruime keuze in 
huizenaanbod. Er kan onderhan-
deld worden. Dat betekent dat 
nu het moment daar is om een 
aantrekkelijk geprijsd huis te ko-
pen. Zeker ook voor starters of 
mensen die nog huren, is een ei-
gen huis een goede investering. 
Wie slim is, grijpt nu zijn kans.”
Voor consumenten die willen 
verhuizen maar bang zijn dat zij 
hun huidige woning niet kwijt-
raken, zijn er diverse mogelijk-
heden, zoals de NVM No Risk-

clausule, die het risico van dub-
bel huizenbezit uitsluit. Daarmee 
kan de aankoop van de nieuwe 
woning worden ontbonden als 
de verkoop van de huidige wo-
ning onverhoopt te lang duurt. 
Woningzoekenden kunnen tij-
dens de NVM Open Huizen 
Dag zonder afspraak een kijk-
je van binnen nemen in één of 
meerdere huizen van hun voor-
keur. Mocht een bezoeker inte-
resse hebben in een woning, of 
gewoon meer willen weten, dan 
kan hij of zij altijd contact opne-
men met de betreffende NVM-
makelaar. Deze geeft graag ant-
woord op de vragen. 
Wie interesse heeft in een wo-
ning, wordt geadviseerd om een 
NVM-aankoopmakelaar in te 
schakelen. Deze geeft deskun-
dig advies, onderhandelt met de 
verkopende partij en biedt bij de 
aankoop van het begin tot het 
eind professionele begeleiding.
De NVM Open Huizen dag wordt 
twee keer per jaar georgani-
seerd. Zie ook www.funda.nl, of 
neem contact op met de NVM-
makelaar in uw buurt.

HVH aangesloten
bij InstalCenter
IJmuiden  – Per 01 juli 2010 
heeft HVH Installatietechniek 
zijn deuren geopend als Instal-
Center HVH. Het installatiebe-
drijf, opgezet door Arjan van 
der Veldt en Rene Huijbens, is 
gericht op zowel bedrijven en 
overheden als op de particulie-
ren markt. Het is uitgegroeid tot 
een volwaardig installatiebedrijf 
met meer dan zeven medewer-
kers dat zich voornamelijk bezig 
houdt met loodgieterwerk, ver-
warming, ventilatie, dakwerk en 
sanitair. Wie op zoek is naar een 
nieuwe badkamer, verwarming 
of dakbedekking komt langs 
bij InstalCenter HVH. Hier krijgt 
men niet alleen een goed beeld 
van alle (nieuwe) mogelijkheden, 
ook de professionele en ervaren 
adviseurs staan de klant graag te 
woord. Zij begrijpen dat het ver-
vangen of vernieuwen van een 
badkamer of het renoveren van 
het dak een ingrijpende gebeur-
tenis is. Natuurlijk zijn het alleen 
hoogwaardige producten waar 
zij mee werken, de manier waar-
op de producten worden inge-
zet en de werkzaamheden wor-

den uitgevoerd is onderschei-
dend. Zij geven een goed ge-
voel van het begin tot het eind. 
Naast een riante showroom van 
300 m2 waar volop inspiratie op-
gedaan kan worden, heeft Instal-
Center HVH ook een groot ma-
gazijn met alle gebruikelijke ma-
terialen op het gebied van instal-
latietechniek. Dus hopelijk tot 
ziens bij InstalCenter HVH aan 
de Kennemerlaan 52. 

Informatieavond Van Delftwijk
Haarlem - De verkoop van het 
project Van Delftwijk verloopt 
boven verwachting. Na de start 
van de verkoop eind juni is in-
middels ruim 50 procent van de 
appartementen voorverkocht. 
Naar verwachting zal nog voor 
het einde van dit jaar met de 
bouw worden gestart.
Zowel voor de kopers als voor 
geïnteresseerden wordt er op 
donderdag 14 oktober een in-
formatieavond georganiseerd 
op het kantoor van Overspaern 
Makelaardij. Tijdens deze avond 
wordt uitgebreid het plan van 
Van Delftwijk toegelicht en het 
proces van makelaar tot aan de 
notaris onder de aandacht ge-

bracht maar ook het proces na-
dat gestart is met de bouw. ,,We 
merken dat het kopen van een 
nieuwbouwwoning veel uitleg 
vraagt’’, vertelt Yolanda Wieben-
ga, verkoopmanager van Leyten 
Bouwplanontwikkeling. ,,Men wil 
weten wat de rol van een project-
ontwikkelaar is, wat de planning 
is, wat betekent Woningborg 
voor mij en meer. Op deze avond 
zal het verkoopteam alle ins en 
outs van het plan aan het Mars-
manplein en de appartementen 
toelichten.’’ Als aanvulling op de 
informatieavonden zullen van-
af november workshops wor-
den georganiseerd. Onderwer-
pen hiervan zullen onder ande-

re zijn: de VVE, meer- en minder-
werk, hoe verkoop ik mijn eigen 
woning, plattegronden lezen, 
enzovoort. Door het houden van 
deze bijeenkomsten en work-
shops krijgen de kopers en ge-
interesseerden volledig informa-
tie en worden zij betrokken bij 
het gehele proces van Van Delft-
wijk. Woensdag 13 oktober is er 
een exclusieve informatieavond 
voor kopers. Donderdag 14 okto-
ber is deze avond voor iedereen 
toegankelijk. De avond start om 
19.00 uur bij Overspaern Make-
laardij, Frieslandlaan 1A in Haar-
lem. Aanmelden kan tot 12 ok-
tober via info@vandelftwijk.nl of 
via 023-5366366.
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Suna Borghuis te gast 
bij Brederode Boeken
Santpoort-Noord - Tot en met 
16 oktober is het feest bij Brede-
rode Boeken aan de Hoofdstraat 
234. Onder het motto ‘De Grote 
TekenTentoonstelling’, beeldtaal 
in kinderboeken vindt dan de 
56e Kinderboekenweek plaats.
Zaterdag 9 oktober van 14.00 
tot 15.00 uur is schrijfster Sun-
na Borghuis te gast bij de Sant-
poortse boekhandel. Zij zal voor-
lezen uit haar boek Het poepkas-
teel en andere voorleesverhalen 
over de bende van vier. Het boek 
is bedoeld voor kinderen van on-
geveer vier tot zes jaar, maar ook 
broertjes, zusjes en ouders mo-
gen natuurlijk best meeluisteren. 
Uiteraard is de auteur ook graag 
bereid haar boek te signeren.
Het poepkasteel bevat tien grap-
pige voorleesverhalen over een 
modern gezin met drie kinde-

ren, een moeder die veel en hard 
werkt en een prettig gestoor-
de vader, boordevol ideeën. De 
tweeling Mies en Jet, hun jon-
gere broertje Kees en hun vader 
maken er voortdurend een rom-
meltje van als mama naar kan-
toor is of weer eens een verga-
dering heeft die uitloopt. 
Papa draait zijn hand niet om 
voor een ballenbak in de ka-
mer of een matrassenglijbaan 
van de trap. En als mama dood-
moe thuiskomt van een diner-
tje met klanten en snakt naar 
een warm bad, blijkt de badka-
mer veranderd in een surfpara-
dijs, met een echte surfplank en 
golven die over de rand van het 
bad heen klotsen. Geen wonder 
dat ze begint te zuchten als pa-
pa weer eens enthousiast roept: 
‘Ik heb een idee!’

Great Migrations-cadeaus 
in Varilux najaarsactie
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen maandag gaf Booy Optiek 
het startsein voor de Varilux na-
jaarsactie 2010. Het thema voor 
dit jaar is ‘Alleen met geperso-
naliseerde brillenglazen ziet u 
scherper dan de rest’. Want elk 
oog is uniek, en voor een opti-
maal scherp zicht is het belang-
rijk dat uw brillenglazen precies 
zijn afgestemd op uw persoonlij-
ke kijkbehoeften. Beoefent u ac-
tieve hobby’s, bent u vaak bui-
tenshuis of juist meer binnen? 
Leest u regelmatig of kijkt u lie-
ver tv? 
Al deze zaken hebben invloed op 
het type brillenglas dat bij u past. 
Booy Optiek heeft alle kennis en 
techniek in huis om u een pas-
sende kijkoplossing aan te me-
ten, want binnen de uitgebreide 
Varilux collectie is er voor elk ty-
pe brildrager wel een geschikt 
brillenglas te vinden.   Tijdens 
de Varilux-actie, die tot en met 
4 december 2010 duurt, staan 
bij Booy Optiek de prachtige na-
tuurbeelden van National Geo-
graphic centraal. National Geo-
graphic volgde drie jaar lang de 
trek van gnoes, kwallen, zebra’s, 

olifanten, vleermuizen en vele 
andere dieren. Dit najaar zendt 
National Geographic Channel 
een zevendelige serie uit over 
deze ‘grote migratie’, waarbij mil-
joenen dieren duizenden kilome-
ters afleggen. Deze dieren vol-
gen hun instinct en reageren di-
rect op hun gevoel. 
Wij mensen doen dat echter niet. 
Veel mensen hebben niet in de 
gaten dat hun ogen na hun 40ste 
langzamerhand achteruit gaan. 
Ook als duidelijk te merken is 
dat we minder goed zien, gaan 
we niet direct naar de opticien. 
Terwijl een regelmatige oogme-
ting ontzettend belangrijk is om 
uw ogen in optimale conditie te 
houden. 
Klanten die tijdens de actiepe-
riode langskomen bij Booy Op-
tiek in Santpoort-Noord voor een 
oogmeting, krijgen een speciale 
wandkalender van Great Migra-
tions 2011 cadeau. Wanneer u 
een bril met Varilux-glazen aan-
schaft ontvangt u zelfs een luxe 
editie van het fotoboek Great Mi-
grations, met daarin unieke beel-
den en de verhalen achter de 
trektochten.

63ste Artiekade van 8 tot en met 10 oktober 

Struinen tussen antiek, 
hedendaagse en oude kunst 
Regio - De Artiekade in Heiloo 
is één van de populairste kunst- 
en antiekbeurzen in zijn genre 
en de vele duizenden bezoekers 
en verzamelaars zijn onvermin-
derd enthousiast over het geva-
rieerde en vooral kwalitatief goe-
de assortiment. Ook deze 63ste 
editie komt weer met een uitge-
breide keuze groot- en klein an-
tiek en (semi-)figuratieve, realis-
tische hedendaagse en klassie-
ke kunstobjecten. Verder infor-
matie over de restauratie en re-
paratiemogelijkheid van kunst 
en antiek. 
Liefhebbers van antiek en he-
dendaagse en oude kunst, die 
op zoek zijn naar dat éne mooie 
unieke stuk, zullen weer hun 
hart kunnen ophalen om tussen 
de vele verrassende objecten en 
werken, gepresenteerd door de 
circa dertig deelnemende kunst-
handels, antiquairs en beelden-
de kunstenaars, iets van hun ga-
ding te vinden. 
Bezoekers treffen onder meer 
beelden aan, schilderijen, teke-
ningen, glaswerken, keramiek 
en aparte sieraden. Verder schit-
terend zilver, flonkerend kris-
tal, fijn porselein, prachtige ou-

de klokken, unieke barometers 
en stijlvol antiek meubilair zoals 
tafels, secretaires, sidetables et 
cetera. 
Iedere bezoeker ontvangt een 
gratis Palet Kunstmagazine zo-
lang voorraad strekt. Zaterdag is 
er een gratis taxatie naar de leef-
tijd of waarde van het meegeno-
men kunststuk of antiek door 
een gecertificeerd registertaxa-
teur. Bij grote drukte limitering 

aantal stuks voorbehouden. 
Entree 8 euro,  senioren van 65 
jaar en ouder 6 euro, jeugd tot 
16 jaar onder volwassen gelei-
de gratis. 
Openingstijden: vrijdag 8 okto-
ber van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag 9 en zondag 10 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur. De Artie-
kade vindt plaats in Golden Tulip, 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo, parkeren is gratis.

2Generations terug 
in Graan voor Visch
Velsen-Zuid - Op zaterdag 6 
november vindt er in Graan voor 
Visch, bij golfbaan Spaarnwou-
de, een speciale ‘classic’ editie 
plaats van het feest 2Genera-
tions. Een editie die teruggrijpt 
op de succesvolle reeks evene-
menten van enkele jaren gele-
den. Vanwege de grootte van de 
locatie is er een gelimiteerd aan-
tal tickets beschikbaar. 
Om de sfeer van een aantal jaar 
terug helemaal te doen herle-
ven zijn een aantal artiesten ou-
de bekenden. Zo zullen Stuart 
en Mr. Martino voor de dansbare 
beats zorgen en zijn ook DJ Bert 
en Funky Diva Ezz er weer bij. In 
de zaal aan het water staan Irma 

Derby & The Dazzle Party, een 
band die alle bekende Soul hits 
en Dance Classics voorbij laten 
komen. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de 
website www.2Generations.nl en 
verschillende voorverkoopadres-
sen in de regio. Deze voorver-
koopadressen zijn onder ande-
re: Indigo Style, Primera Wester-
op, Van Westerop Kappers, Bre-
derode Sport, Hair-In Kapsalon, 
Tromp Tabaksspeciaalzaak en 
North-End cd-speciaalzaak. Zo-
als u van 2Generations gewend 
bent, zal er ook weer een speci-
ale busdienst rijden. Meer infor-
matie hierover kunt u ook vinden 
op de website van 2Generations.

Snuffelmarkt 
in Haarlem
Haarlem - Op zondag 10 okto-
ber is er een gigantische Snuf-
felmarkt in het Kennemer Sport-
center. Bijna 300 standhouders 
bieden de meest uiteenlopende 
spullen aan. Er is letterlijk van al-
les en nog wat te koop van kunst 
tot curiosa en van antiek tot mo-
dern. Je kunt het zo gek niet op-
noemen, of men kan het in het 
propvolle Sportcenter aantref-
fen: antiek, curiosa, aardewerk, 
speelgoed, poppen, kleding, 
leuke hebbedingentjes, zeldza-
me boeken, enz. In de hoek bij 
de korfbalmanden is een spe-
ciale stand, waar allerlei oude 
Plaatjesalbums, waaronder al-
le nostalgische Verkadealbums 
van Jac. P. Thijsse kunnen wor-
den ingekeken, geruild, gekocht, 
verkocht en ook getaxeerd. Ie-
dereen wordt aangeraden plaat-
jes van voetbal en andere verza-
melwaar mee naar deze stand te 
nemen om het materiaal te rui-
len, te verkopen of de waarde er-
van te vernemen. In de loop der 
tijd is deze markt uitgegroeid tot 
een van de grootste en gezel-
ligste snuffelmarkten in Noord-
Holland met zeer veel tevreden 
deelnemers en waar ook veel te-
vreden bezoekers graag naar toe 
gaan. De Snuffelmarkt duurt van 
09.00 tot 16.30 uur. Entree 3,50 
euro. Meer informatie: Eric van 
Aerle, tel. 0492-525483 of 06-
53848622. Zie ook www.vanaer-
lebv.nl.
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Distributiecentrum 
DekaMarkt uitgebreid
Velsen-Noord - Aan de Olie-
weg in Velsen-Noord is al sinds 
1990 het enorme distributiecen-
trum van de supermarktketen 
DekaMarkt gevestigd. De ke-
ten heeft winkels in Noord-Hol-
land, Zuid-Holland, Gelderland, 
Overijssel, Flevoland, Friesland 
en sinds kort ook in Drenthe. De 
bakermat van het huidige con-
cern ligt eveneens in Velsen-
Noord waar door Dirk Kat, aan 
de Wijkerstraatweg,  in 1941 de 
eerste kruidenierszaak werd ge-
opend. Een aantal jaren daarna, 
in 1949, deed  onder zijn leiding 
de eerste volledige zelfbedie-
ningswinkel onder de naam Kijk-
grijp zijn intrede. Door de jaren 
heen breidde Dirk Kat het aan-
tals winkels geleidelijk uit met in 
1955 de eerste moderne super-
markt in IJmuiden. 
Vanaf 1969 kwam de naam De-
kaMarkt langzamerhand in 
beeld en vanaf 1986 werd deze 
naam voor elk filiaal ingevoerd. 
De naam Deka is overigens af-
geleid van de initialen van Dirk 
Kat. Sinds 2001 werkt het be-
drijf samen met de SDvdB, de 

Samenwerkende Dirk van den 
Broek Bedrijven en gezamen-
lijk richtten zij de onderneming 
‘Detailresult Groep N.V.’ op met 
circa 285 succesvolle winkels 
waaronder de supermarktonder-
nemingen DekaMarkt, Dirk van 
den Broek, Bas van der Heijden, 
Digros en ook de Dirck III slijte-
rijen, Dirx drogisterijen en De-
ka Tuin vallen. Verantwoorde-
lijk voor de tijdige levering van 
de producten aan de winkels is 
het bedrijf ‘Detailresult Logistiek’ 
dat ook tot de groep behoort en 
in Velsen-Noord de beschikking 
heeft over een, onlangs vergroot, 
distributiecentrum van 33.000 
m2, een ruimte die te vergelijken 
is met de grootte van vijf voet-
balvelden. 
Polo Pieters vertelt dat de re-
cente uitbreiding met maar liefst 
9000 m2 nodig was om straks 
ook de Dirk van den Broek fili-
alen vanuit dit centrum te kun-
nen bevoorraden waardoor men, 
als alles gereed is, begin 2011 
in staat moet zijn om alle filia-
len dagelijks te kunnen bedie-
nen vanuit één vestiging!

Open dag zaterdag 9 oktober
Een halve eeuw Beeksma
IJmuiden – Maar liefst 50 jaar is 
Beeksma Banket in IJmuiden ge-
vestigd. De om zijn kwaliteit be-
kend staande banketbakker gaat 
dit heuglijke feit op diverse ma-
nieren vieren. Allereerst is er op 
zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 
15.00 uur een open dag. Ieder-
een is dan welkom om eens een 
kijkje achter de schermen te ne-
men. Kinderen mogen die dag 
een speculaaspop komen ver-
sieren. Wel graag van te voren 
even opgeven, telefonisch of in 
de winkel. Van 7 tot en met 16 
oktober zijn er allerlei scherp ge-
prijsde aanbiedingen. Zoals de 
vermaarde espressoslof en de 
beroemde appelrondo. Deze lek-
kernijen zijn een begrip, de klan-
ten komen er speciaal voor naar 
Beeksma Banket terug. Ook 
voor de IJmuidense tongetjes, 
die maakt geen andere banket-
bakker. Tenslotte is er nog een 
kleurwedstrijd voor de kinderen. 
De makers van de twee mooiste 
tekeningen mogen hun partijtje 
komen vieren in de bakkerij.
Gerard van Roode nam in 2007 
de zaak over, samen met zijn 

vrouw Nelleke. Hij is al 33 jaar 
chef banketbakker bij Beeks-
ma. De kwaliteit van het banket 
en de goede sfeer in de zaak, dat 
zijn volgens hem de ingrediën-
ten van het succesvolle vijftig-
jarig bestaan. Gerard kent zijn 
pappenheimers: ,,IJmuidenaren 
houden niet van poespas. Het 
moet lekker zijn en veel en niet 
al te duur.’’ In de zaak werkt een 
hecht team van veertien men-
sen. Er is altijd tijd voor een grap 
of een praatje, een vriendelijk 
woord. Dit wordt gewaardeerd 
door de klanten. Ook kent het 
personeel de vaste klanten, ze 
weten wat ze willen en ze zijn al-
tijd eerlijk en recht door zee. Ook 
dit wordt op prijs gesteld. En zo 
zal het ook blijven, de komende 
jaren. Bij Beeksma Banket weten 
de klanten waar ze aan toe zijn, 
zowel qua kwaliteit van het ban-
ket als de goede sfeer in de zaak. 
Iedereen is dus welkom op de 
open dag, op zaterdag 9 oktober, 
van 10.00 tot 15.00 uur. Beeksma 
Banket is gevestigd aan het Vel-
serduinplein 1, telefonisch be-
reikbaar via 0255-511340.

Alzheimer Café
‘Dementie, wat
doet het met je’
Regio - Op dinsdag 12 oktober 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is: ‘De-
mentie, wat doet het met je?’

‘Dementie, wat doet het met 
je?’  
Gastspreker is een mantelzor-
ger van iemand met dementie, 
die uit eigen ervaring vertelt wat 
het met iemand doet en waar 
men allemaal tegen aan loopt. 
Deze ervaring en verdere tips 
kunnen helpen bij de eigen be-
leving. Verder is er ruime gele-
genheid om te vragen te stellen 
en door te praten over de erva-
ringen.  
Wie meer wil weten over dit on-
derwerp kan naar het Alzheimer 
Café in Serviceflat Sans Souci 
komen, Sans Souci 113 te Cas-

tricum. Op dinsdagavond 12 ok-
tober van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De deur is open vanaf 19.00 
uur Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Wat kan men verwachten? 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is 
er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 

Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

Voetspecialist 
bij Leemans 
Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 12 okto-
ber bezoekt een voetspecialist 
Leemans Schoenen aan de Lan-
ge Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan. Er 
wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en statisch is. 
De Vibrionveer heeft een veren-
de werking en activeert de spie-
ren en de bloedsomloop. Gebrui-
kers lopen elastisch verend en 
op natuurlijke wijze, dit voorkomt 
vermoeidheid en pijnlijke voeten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rugklach-
ten zijn enthousiast over de Vi-
brionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze 
afrollen. De pijn neemt af, spie-
ren en banden worden krachti-
ger en een goede doorbloeding 
wordt bevorderd. De Fusegold 
Vibrionveer heeft een handzaam 
formaat en past in bijna alle mo-
deschoenen. Mensen met voet-
klachten en ook andere belang-
stellenden kunnen zich laten in-
formeren over deze Zweedse uit-
vinding. Dit is geheel gratis, wel 
graag van tevoren een afspraak 
maken. Leemans is telefonisch 
beschikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.

Gestolen auto
in beslag
genomen 
Velsen – Vorige week donde-
dagnacht zagen politieagenten 
op de A22 een bestelauto rijden 
met hoge snelheid. Zij gaven de 
bestuurder een stopteken doch 
deze negeerde dat en verhoog-
de zijn snelheid. Ook stoptekens 
met behulp van de optische en 
geluidsignalen van de politieau-
to werden genegeerd. De agen-
ten bleven de auto achtervolgen 
waarbij snelheden werden be-
reikt van 190 km. De achtervol-
ging ging verder over de A9 naar 
het Rottepolderplein en ook weer 
terug, vervolgens Velsen in. Op 
de snelweg probeerde de ver-
dachte ook aan de politieagen-
ten te ontkomen door vanuit zijn 
auto een onbekende vloeistof 
te spuiten. Dit kwam op de ruit 
van de politieauto terecht waar-
door hen het zicht enkele secon-
den werd ontnomen. De agenten 
verloren de auto kort uit het zicht 
doch vonden de auto vervolgens 
terug op de Leeuweriklaan. De 
verdachte bleek te zijn gevlucht 
en hij werd niet meer gevonden. 
De auto bleek te zijn gestolen. Er 
wordt een nader onderzoek in-
gesteld naar de verdachte.

Tessa de Vries wint
Jongeren Pierloop Actie
IJmuiden - Zaterdag 11 septem-
ber vond de 20ste editie plaats 
van de Rabobank Pierloop Vel-
sen, het grootste sportevenement 
in deze gemeente. Naast de 15 
km en 8,2 km voor volwassenen 
konden ook kinderen deelne-
men aan de 2,7 km. Als cadeau-
tje voor deze topprestatie kregen 
alle kinderen na afloop een Ra-
bo frisbee. Daarnaast maakten ze 
ook kans op een Wii Fit, door een 
e-mail te sturen naar Rabobank 
Velsen en Omstreken.
De uiteindelijke winnaar van de 
Wii Fit is Tessa de Vries (6 jaar) 
uit IJmuiden. Tessa kwam met 
haar moeder en broertje haar 
nieuwe Wii Fit ophalen bij de Ra-
bobank aan de Dokweg in IJmui-
den. Tessa was totaal overdon-
derd: ,,Ik had nooit verwacht dat 
ik zou winnen. We gaan de Wii 
Fit gelijk installeren, zodat ik met 
mijn broertje erop kan spelen.’’

Edwin Abee, directeur Particulie-
ren Rabobank Velsen en Omstre-
ken: ,,Wij zijn blij dat de Wii Fit zo 
goed terecht is gekomen. Daar-
naast zijn we er trots op dat we 
als Rabobank hoofdsponsor zijn 
van de Pierloop. Op naar de 21ste 
editie van de Rabobank Pierloop 
Velsen.”
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Zebra Uitzendbureau BV 
zet stagiair in ‘t zonnetje
IJmuiden - Afgelopen dinsdag, 
op de Dag van de Stage, werd 
Serdar Celik in het zonnetje ge-
zet door Zebra Uitzendbureau BV, 
het bedrijf waar hij tot eind 2010 
stage loopt voor zijn opleiding 
Marketing & Communicatie.
,,Ik heb het hier enorm naar mijn 
zin’’, vertelt Serdar nadat hij is 
toegesproken door Henk Brand-
jes, directeur van Zebra. ,,Het 
voelt niet echt als een stage. Ik 
krijg veel verantwoordelijkheden 
en doe erg leuk werk. Het team 
bestaat uit fijne collega’s waar ik 
veel van leer. Als ik de verhalen 
op school hoor, dan weet ik zeker 
dat ik een van de leukste stage-
plaatsen heb!’’
Stagebegeleider Edwin Schil-
ling is zeer tevreden over Serd-
ar. ,,Normaal doet een stagiair 
kleine opdrachten, zoals een in-
take of licht ondersteunende ad-
ministratieve handelingen. Maar 
bij Serdar hadden we al snel in 
de gaten dat hij veel meer in zijn 
mars heeft. Op dit moment draait 
hij volledig mee in ons team en 

neemt ons daarmee veel werk uit 
handen. Serdar leert van ons en 
wij van hem. Hij is de ideale sta-
giair.’’
Het is Serdars tweede stage bij 
Zebra. Vorig jaar volgde hij een 
andere opleiding en sindsdien 
heeft hij een bijzonder bijbaan-
tje bij het uitzendbureau: Serdar 
regelt de weekenddiensten. ,,Ik 
krijg op vrijdagmiddag een lijst 
waar op staat waar de uitzend-
krachten in het weekend werken 
en als er problemen zijn moet ik 
het oplossen’’, aldus de pas 19-ja-
rige IJmuidenaar. De vaste krach-
ten zijn blij met de hulp van Ser-
dar. Edwin Schilling: ,,De werk-
week telt bij ons al behoorlijk 
wat uren, dus is het fijn als we 
het weekend aan iemand anders 
kunnen toevertrouwen.’’
Hoewel de verleiding groot is om 
fulltime aan de slag te gaan bij 
Zebra, is Serdar vastberaden om 
zijn opleiding af te maken. ,,Ik zit 
nu in mijn tweede jaar, dus moet 
nog even door voor ik bij Zebra 
kan werken’’, lacht hij.

Rabobank Velsen en Omstreken
Hardlopers doodlopers?
Een oud-collega van mij han-
teerde altijd de uitspraak: “als 
je halverwege een marathon 
voorop loopt, wil dat heus niet 
altijd zeggen dat je hem wint”.

Als ervaringsdeskundige in het 
lopen van marathons (in het 
verleden voltooide ik tweemaal 
een marathon) begreep ik deze 
stelling maar al te goed, want 
aan het eind van mijn ruim 4 
uur durende ‘run’ haalde ik 
steeds meer mensen in.
Mijn oud-collega bedoelde in 
feite dan ook niets anders dan: 
zorg dat je je krachten verdeelt 
om geleidelijk te groeien naar 
een topprestatie.  Ook bij mijn 
beleggingsadvisering als ac-
countmanager Private Banking 
pas ik dezelfde logica toe: om 
een zo hoog mogelijk rende-
ment op uw belegging te beha-
len is het zaak uw vermogen te 
verdelen over de verschillende 
beleggingscategorieën. 
Bij de beleggingsadvisering 
staan uw wensen centraal. U 
heeft uw vermogen immers  
zorgvuldig opgebouwd en u 
wilt er net zo zorgvuldig méér 
van maken. Tijdens een uitge-
breid inventarisatiegesprek be-
paal ik samen met u het beleg-
gingsrisico dat u wilt nemen, 
uw ‘doelrisicoprofiel’. Ook dient 
er bepaald te worden welk be-
leggingsconcept bij u past. 
Heeft u een te beleggen vermo-
gen van minimaal 80.000 euro 
en wilt u een persoonlijk advies 
en een regelmatige analyse 
van uw beleggingsportefeuille, 
dan introduceer ik u graag bij 
een DSI-gecertificeerde beleg-
gingsspecialist. In samenspraak 
met u bouwt deze beleggings-

adviseur uw portefeuille op.
Heeft u te weinig tijd om ac-
tief met uw beleggingsporte-
feuille bezig te zijn? Dan is Be-
heerd Beleggen voor u een uit-
komst! U laat het beheer van 
uw vermogen over aan de be-
leggingsexperts van Schretlen 
& Co. Door een uniek samen-
spel tussen uw Rabobank ac-
countmanager Private Banking 
en de specialisten van Schret-
len & Co wordt u op basis van 
heldere afspraken optimaal ge-
informeerd over de ontwikke-
ling van uw beleggingsporte-
feuille.
Belegt u momenteel elders? 
Vraag dan om een vrijblijven-
de second opinion van uw be-
leggingsportefeuille. Ik ben u 
graag van dienst met een pro-
fessioneel advies over uw be-
leggingsmarathon!
Frank Paap, accountmanager 
Private Banking, telefoon (023) 
513 35 80 of PrivateBanking@
velsen.rabobank.nl

Kinderen 
met taal-
achterstand
IJmuiden – In de centrale bi-
bliotheek werd vorige week 
donderdag een miniconferen-
tie gehouden over voor- en 
vroegschoolse educatie. Be-
langstellenden vanuit het werk-
veld werden hier op de hoogte 
gebracht van de huidige stand 
van zaken.
Stichting Welzijn Velsen was al 
langer op de peuterspeelzalen 
actief met voorschoolse edu-
catie. Kinderen met het risico 
op een taalachterstand werd 
een programma aangeboden 
om hun taal spelenderwijs be-
ter te ontwikkelen. Vaak waren 
dit kinderen, waar thuis een an-
dere taal gesproken werd dan 
Nederlands. Normaal kwamen 
zij twee keer per week naar 
de peuterspeelzaal, nu gingen 
zij ook twee dagdelen naar de 
speciale taalgroep. Een jaar ge-
leden werd samenwerking ge-
zocht met Skon Kinderopvang 
en Jeugdzorg.
,,Die samenwerking verloopt 
goed’’, aldus Loek Timmer. ,,Al is 
het wel enorm veel werk. Op dit 
moment wordt er een informa-
tiefolder gemaakt en wordt er 
gezocht naar een manier om de 
ouders er meer bij te betrekken. 
Ook kijken we naar de door-
gaande lijn, hoe de educatie in 
het onderwijs verder kan gaan.’’ 
Jeugdzorg signaleert eventuele 
achterstand in taalontwikkeling 
bij kinderen en verwijst door 
naar het project. Er zijn nu ook 
deelnemertjes vanuit de kin-
deropvang. ,,We zijn blij met de 
samenwerking, maar voor ons 
is het passen en meten’’, vertelt 
Darina de Graaf van Skon Kin-
deropvang. ,,De kinderen wor-
den ’s ochtends naar het kin-
derdagverblijf gebracht door de 
ouders en moeten dan halver-
wege de dag verkassen naar de 
peuterspeelzaal. Weg van hun 
vertrouwde leidsters, geen ide-
ale situatie. Daarom wordt er 
nu ook op het Santpoortse kin-
derdagverblijf De Blauwe Bos-
muis vroegschoolse educatie 
aangeboden.’’ Berend Schone-
wille deed veel onderzoek naar 
taalachterstand: ,,Tot 1980 werd 
hier niets aan gedaan. Alloch-
tone kinderen zouden toch te-
rugkeren naar het land van her-
komst. Toen dit niet zo bleek te 
zijn, ging met nadenken over 
participatie in de Nederlandse 
samenleving.’’ Vroegschoolse 
educatie heeft alleen effect op 
langere termijn, als zowel het 
kind zelf als de ouders er actief 
mee bezig zijn, zo is uit onder-
zoek gebleken. 
Wethouder Annette Baerveldt, 
die de middag bijwoonde, vond 
de informatie verhelderend: 
,,Het is nu een stuk concreter 
voor me geworden. Ik ben blij 
met de goede samenwerking 
en hoop, dat er goed gekeken 
wordt naar de doorgaande lijn.’’ 
(Carla Zwart)

Binnenbrand IJsselaak
Velserbroek - Zondagavond 3 
oktober werd om acht uur Vel-
serbroek opgeschrikt door een 
brandweersirene. Op de IJsse-
laak werd een binnenbrand ge-
meld. De oorzaak van de brand 
was een oververhitte dvd-spe-
ler die op een matras in de kin-
derkamer stond. Het matras vat-

te vlam. Nadat het matras naar 
buiten was gehaald en de brand-
weer het huis op verdere geva-
ren gecontroleerd had, was de 
rust weer gekeerd, het kindje 
zal wel verdrietig zijn, zij moest 
afscheid nemen van een aantal  
knuffels die op het matras lagen. 
(foto: Auke Pals)

Don Groos wint laatste 
NK wedstrijd Mini Bike
Regio - Op het kletsnatte cir-
cuit in stads kanaal was het glib-
beren en glijden voor de meeste 
minibikers. Ook de IJmuidenaar 
Don Groos kon aan de voorkant 
geen grip vinden en moest na 17 
keer de pole gehaald te hebben 
nu genoegen nemen met een 
tweede trainingstijd.

In de eerste race kon hij kop-
man  Jordy Laan niet bijhouden 
en werd hij tweede op 15 secon-
den. De derde plek werd knap  
ingenomen door Melanie Haan 
die 26 seconden moest toegeven 
op de winnaar.
De tweede race later in de mid-
dag was er een droog spoor ont-
staan en nu moest het gebeuren.
Jordy nam de kop maar Don was 
gelijk goed mee en ronde na 
ronde was het stampen gebla-
zen op enkele centimeters van 
elkaar, alsof het om de WK titel 
ging. In de achtste ronde ging de 
kopman iets te wijd de bocht in 

en probeerde wanhopig het gat 
weer te dichten maar Don zat er 
al tussen. Helaas raakten ze el-
kaar, Jordy viel van zijn motor. 
Maar Don kon met een hoop ge-
luk in het zadel blijven en reed 
onbedreigd op de overwinning 
af. Achter zijn rug werd een fel 
duel uit gevochten door een stuk 
of zes rijders, aangevoerd door  
de enigste dame bij de luchtge-
koelde klasse Melanie Haan die 
ook al een prima resultaat neer 
zette in de eerste race. Ze wist 
knap stand te houden en kwam 
als tweede over de streep op 
ruim tien seconden van de win-
naar.
Uitslag 1. Don Groos; 2. Jordy 
Laan en 3. Melanie Haan. Don 
bedankt  JS Desing uit Heem-
stede, firma v.d Heijden Reclame 
IJmuiden en in het bijzonder zijn 
ouders. Don: ,,Volgend jaar ga 
ik proberen hoge ogen te gooi-
en bij de zelfbouw watergekoel-
de klassen.’’
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Kunstproject Bibliotheek 
en Vellesan van start
Velsen - In het kader van het 
100-jarig bestaan van Biblio-
theek Velsen gaan 660 leerlin-
gen van het Vellesan College 
aan de slag met het bijzonde-
re kunstproject Boek your world. 
In dit project zullen scholieren 
kunst gaan maken met (afge-
schreven) boeken.
Om de leerlingen te inspireren 
krijgen ze allemaal een work-
shop aangeboden in de bibli-
otheek. Zo kan het publiek van 
de bieb zomaar langs een les lo-
pen van bijvoorbeeld: creatief 
met afval, schildertechnieken, 
illustratie, boekvormen, word-
mix (beeldgedichten) of zelf mo-
de maken. Alle workshops wor-
den gegeven door docenten van 
Kunstgras, een cultureel activi-
teitenbureau in Amsterdam.
De leerlingen gaan na deze 

workshops op school, en soms 
ook in de bibliotheek, aan de 
slag met boeken en een kunst-
opdracht. De één maakt een 
jurk, de ander een beeldgedicht 
en weer een ander bewerkt een 
stoel. Ze worden hierbij begeleid 
door de kunstvakdocenten van 
het Vellesan College. Aan deze 
leraren de moeilijke taak om uit 
alle eindwerken een voorselectie 
van 100 stukken te maken.
Vanaf 1 december worden de-
ze 100 mooiste stukken geëxpo-
seerd in de bibliotheek. Het pu-
bliek kan stemmen op het beste 
werk en ook een vakjury zal de 
stukken bekijken en een oordeel 
geven.
Tijdens het lezersfeest op 11 de-
cember worden zowel de pu-
blieksprijs als de juryprijs be-
kend gemaakt.

Zorgbalans kiest 
voor duurzame koffie
Velsen - Zorgbalans, kiest voor 
duurzame koffie uit koffiemachi-
nes van Nescafé. Op 28 septem-
ber is hiervoor een contract on-
dertekend. Met Partners’ Blend, 
de Max Havelaar gecertificeerde 
koffie van Nescafé, kunnen me-
dewerkers, bezoekers en cliën-
ten in de pantry’s en openbare 
ruimten van de Zorgbalans loca-
ties genieten van smakelijke kof-
fie die op een maatschappel ijk 
verantwoorde manier is gepro-
duceerd. 
Lia van der Holst, inkoper Zorg-
balans: ,,We dragen hiermee bij 

aan betere omstandigheden 
voor de koffieboeren in Afrika 
en Zuid-Amerika. We gaan dan 
ook een samenwerking aan voor 
meerdere jaren.’’ In totaal zullen 
50 koffiemachines van Nesca-
fé gemiddeld 1.300.000 koppen 
verantwoorde koffie schenken 
per jaar. Blend is koffie gemaakt 
van 100% Arabicabonen en ge-
certificeerd met het Max Have-
laar Keurmerk voor Fairtrade. Dit 
keurmerk garandeert een eerlij-
ke prijs voor koffieboeren in Afri-
ka en Zuid Amerika.  foto: Arno 
Kuiter)

Gosia Rooijers loopt 64 
km voor Pink Ribbon
IJmuiden - Dankzij een mooie 
donatie van Autosloperij Tref-
fers in de Waarderpolder kan de 
IJmuidense Gosia Rooijers op 9 
en 10 oktober meedoen aan de 
Sister Hope Loop. Deelnemers 
moeten 1500 euro kunnen in-
leggen om mee te doen aan de-
ze wandeling, waarvan de op-
brengst naar Pink Ribbon gaat. 
Gosia is geen stilzitter. Bijna da-
gelijks wandelt zij vele kilome-
ters. Zij deed ook mee aan de 
Samenloop voor Hoop in Sant-

poort-Noord, ook een actie voor 
kanker. Nu doet zij mee aan een 
64 km lange wandeling tus-
sen Amersfoort en Amsterdam. 
Dankzij de donatie van fami-
lie en vrienden en nu van Auto-
sloperij Treffers heeft zij een op-
brengst van 1195 euro. Wie ook 
nog graag wil sponsoren is van 
harte welkom. Dat kan via de 
bankrekening van Stichting Sis-
ter’s Hope, 2947137 onder ver-
melding van het deelnemers-
nummer van Gosia: 1489.

Enquete Seaport RTV
Velsen - Seaport RTV wil graag 
weten wat de Velsense kijker en/
of luisteraar vindt van Seaport 
RTV en heeft daartoe een en-
quête gemaakt die vanaf 7 okto-
ber voorgelegd worden aan 750 
willekeurige Velsenaren, gelijk-
matig verdeeld over alle wijken/
dorpen. De geselecteerde Velse-
naren wordt gevraagd op www.
seaportplaza.nl online de enquê-
te in te vullen.
Seaport RTV verzorgt dagelijks 
gedurende 24 uur radio-en tele-
visie uitzendingen en heeft een 
eigen website boordevol actu-
eel lokaal nieuws uit Velsen. In 
de bijna 20 jaar van het bestaan 
is er veel veranderd, vooral op 
technisch gebied. Seaportt RTV 
probeert het plaatselijk nieuws 
snel bij iedere Velsenaar thuis te 
krijgen. Via de radio krijgt u 24 
uur per dag muziek, het weer en 
plaatselijk nieuws, terwijl de te-
levisie geregeld gebeurtenissen 
van betekenis uitzendt zoals de 
raadsvergaderingen het Haven-
festival, de Sinterklaasintocht,   

Duin en Kruidberg, het Bevrij-
dingsfeest op Plein 1945, de 
Kerst- en Nieuwjaarsgroeten etc.
Seaport RTV werkt grotendeels 
met enthousiaste vrijwilligers die 
veel van hun vrije tijd beschik-
baar stellen voor ‘hun’ omroep.  
Er zijn enkele professionals ac-
tief, maar er is altijd plaats voor 
vrijwilligers die bijvoorbeeld in 
hun woonkern of dorp nieuws 
(in woord- en of beeld) wil-
len verslaan. Wilt u ook vrijwilli-
ger worden, mail dan naar info@
seaportrtv.nl.
Wilt u ook uw mening geven over 
Seaport RTV, maar heeft u geen 
brief gekregen, ga dan naar 
www.seaportplaza.nl en vul de 
enquête online in. Vergeet niet 
uw postcode in te vullen. Heeft u 
geen pc of internet, haal dan een 
enquêteformulier op bij het stad-
huis, de bibliotheek, de buurt-
huizen, de verzorgingscentra of 
de Rabobank. De sluitingster-
mijn van de enquête is 1 novem-
ber. De resultaten worden be-
kend gemaakt.

Velsen-Zuid - Donderdag 7 ok-
tober spelen de vrouwen van AZ 
een thuisduel in de competitie 
in het TATA Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid. Die avond is FC Twen-
te de tegenstander. De wed-
strijd begint om 19.30 uur. Toe-
gang is gratis in het stadion van 
eerstedivisionist Telstar. Vier da-
gen later spelen de mannen van 
Jong AZ ook een thuiswedstrijd 
in Velsen-Zuid. Tegenstander die 
dag is Helmond Sport. Aanvang 
is om 18.30 uur en ook hier is de 
toegang gratis. 

Wedstrijden 
AZ in Tata 
Steel Stadion

Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Acti-
viteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het lid-
maatschap van een sportclub of 
een andere vereniging. Ook voor 
een dagje uit, een bezoek aan 
een museum, of het volgen van 
een cursus kan een tegemoetko-
ming worden verkregen. Zoals te 
lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor deze 
tegemoetkoming. De gemaakte 
kosten moeten wel aangetoond 
kunnen worden met bonne-
tjes en/of entreekaartjes. Men-
sen van 65 jaar of ouder hoe-
ven de kosten niet aan te tonen. 
De Formulierenbrigade Velsen 
kan kijken of iemand in aanmer-
king komt voor deze tegemoet-
koming en helpen dit formulier 
in te vullen. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw De Delta, Rijn-
straat 2. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00 tot 17.00 
uur op 0255-533885 en via for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade Velsen

Jeugdvoorstelling 
‘Bach’ in Witte Theater

IJmuiden - Zondag 10 oktober 
om 14.30 uur dansen De Dan-
sers de jeugdvoorstelling (vanaf 
5 jaar) ‘Bach’ op de planken van 
het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden. Op 
eenvoudige, korte vioolsonates 
dansen drie dansers. Wel twin-
tig keer. Een van hen in Bach, 
de componist, de baas. Jammer, 
de dans gaat uit de maat. ‘Bach’ 
is een blije voorstelling, maar 
ook ietwat treurig. Want wie is 
die mislukte clown daar in dat 
rare pak, ontmaskerde held uit 
de sokkenla? De toegang be-
draagt 7 euro. Geen kortings-
kaarten.

Regio - Een 27-jarige IJmuide-
naar is dinsdagochtend rond 
06.00 uur met zijn bedrijfsauto 
over de kop geslagen op de A9. 
De auto van de man kreeg een 
klapband waardoor het voertuig 
zich van de rechter- naar de lin-
kerrijstrook begaf. De man cor-
rigeerde zijn auto, belandde te-
gen de vangrail en sloeg over 
de kop. De auto kwam op de 
vluchtstrook weer op zijn wie-
len terecht. De man is ter con-
trole door een ambulance naar 
een ziekenhuis vervoerd, maar 
hij heeft geen ernstig letsel op-
gelopen. 

Over de kop 
op de snelweg
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DCIJ-nieuws
IJmuiden - De 17-jarige Feroz 
Amirkhan is een sterke exponent 
uit de jeugdopleiding van DCIJ.
Na een jarenlange training en op-
leiding is hij een vaste waarde voor 
het eerste tiental geworden. Zijn 
niet geringe kennis van het spel 
geeft hij nu door aan de volgen-
de generatie. Naast technische 
vaardigheden blinkt hij voorname-
lijk uit door listigheid. Op de meest 
onverwachte momenten slaagt hij 
erin om het spelbeeld totaal te wij-
zigen. Stella van Buuren en Jurrien 
Fischer ervoeren in een directe 
confrontatie welk een moeilijk te 
bestrijden tegenstander Amirkhan 
was. Zonder ook maar enige kans 
te maken op een goed resultaat 
werden zij door Amirkhan naar 
de nederlaag gevoerd. Jan Apel-
doorn kon zijn ogen niet geloven 
toen Koop de Vries hem met een 
zevenklapper verraste. Het mond-
de uit in een wel heel korte dam-
strijd. Berrie Bottelier en Rick Hart-
man hebben intussen al enkele 
tientallen keren de degens met el-
kaar gekruist. Vaak wordt er hef-
tig en met grote inzet gespeeld. De 
resultaten wisselen sterk. Ditmaal 
bleek Bottelier de sterkste.Voorzit-
ter Willem Winter trad aan tegen 
Conall Sleutel. De 17-jarige Sleutel, 
ook een speler die de laatste sei-
zoenen doorgedrongen is tot het 
eerste tiental, speelde een sterke 

partij en gaf Winter geen kans om 
voordeel te behalen. Een volkomen 
gelijkwaardige remise was het re-
sultaat. Routine en toeslaan op 
het juiste moment zijn ingrediën-
ten waar Leo Binkhorst en Piet Kok 
over voldoende mate de beschik-
king hebben. De nog immer ambi-
tieuze Binkhorst, hij heeft  kortge-
leden een tweeweekse trainings-
stage op Texel gevolgd, had wei-
nig moeite om Henk van Grumb-
kow met een nederlaag te con-
fronteren. Piet Kok was duidelijk 
een maatje te sterk voor de jeug-
dige Vince van de Wiele. 

‘Muziek uit Zee’ 
bij Seaport FM
IJmuiden - In het Seaport FM-
programma ‘Muziek Uit Zee’ 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de peri-
ode 1958 tot en met 1990. Ook 
komen de diverse radio-eve-
nementen, die destijds tussen 
de pieren van IJmuiden heb-
ben plaatsgevonden, aan bod.
Toen Radio Monique in ok-
tober 1987 werd verkocht 
aan een nieuwe groep finan-
ciers kon niemand voorspel-
len hoe de toekomst er uit 
zou gaan zien. Het afbreken 
van de 90 meter hoge zend-
mast op het zendschip Ross 
Revenge bracht het station in 
een moeilijke periode. Met een 
noodantenne werd in 1988 
gestart met Radio 558 waar-
na de laatste Nederlandstali-

ge zeezender in de geschie-
denis Radio 819 vanaf januari 
1989 nog acht maanden actief 
was. Daarna greep de over-
heid voorgoed in.
Diverse oud-medewerkers ko-
men aan het woord in de afle-
vering van zondag 10 oktober. 
Erik Beekman bracht onlangs 
een bezoek aan het roemruch-
te zendschip (zie foto) van-
waar ook zijn programma’s in 
1989 werden uitgezonden. De 
Ross Revenge ligt in de Tilbury 
haven nabij Londen en bij bij-
zondere gelegenheden maakt 
Radio Caroline nog gebruik 
van de oude thuisbasis.
Muziek Uit Zee is iedere zon-
dag tussen 16.00 en 18.00 uur 
te beluisteren. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Beschonken fietser op A9
Velsen-Zuid - De politie heeft 
vorige week donderdagnacht 
rond 02.30 uur een fietser van 
de A9 geplukt ter hoogte van 
Velsen. 
Nadat de fietser staande was 
gehouden, rees bij dienstdoen-
de agenten het vermoeden dat 

de fietser, een 33-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats, onder invloed was van 
alcohol. Na controle bleek de 
man een promillage van 2.16 te 
hebben. De man is naar een bu-
reau gebracht waar hij is inge-
sloten voor verhoor.

DKV Jeugd-
wedstrijden
IJmuiden - Zaterdag kwamen 
alle jeugdteams van DKV weer in 
actie. DKV E2 moest thuis spe-
len tegen Fiks E2. DKV en Fiks 
speelden een leuke wedstrijd 
waarbij beide ploegen het el-
kaar moeilijk maakten. Fiks wist 
toch twee keer te scoren waar-
door er verloren werd met 0-2. 
De E1 speelde een belangrijke 
wedstrijd want , bij winst zou-
den ze een stap dichterbij het 
kampioenschap zijn. Het was 
een spannende wedstrijd te-
gen Atlantis, de ploegen waren 
aan elkaar gewaagd. Uiteinde-
lijk eindigde de wedstrijd in 3-3. 
Meike Burgerhout speelde op-
nieuw een sterke wedstrijd. Loek 
wist twee maal de korf te vinden. 
DKV D1 kwam snel in de wed-
strijd op 0-1 achterstand. Maar 
DKV herpakte zich snel door 
een mooi doelpunt van Pepijn 
de Reus 1-1. In de tweede helft 
werd DKV steeds beter en won-
nen ze uiteindelijk mooi met 6-1. 
Ook Mike en Stijn scoorden. De 
C2 wist niet te winnen van Ra-
pid C2, ondanks goede kansen. 
Een 2-4 eindstand was het re-
sultaat. De C1 speelde een ster-
ke wedstrijd tegen KZ C3. Jo-
ram en Matthé wisten beiden 
drie maal te scoren van afstand. 
Er werd goed gecombineerd en 
sterk verdedigd, daardoor werd 
het 5-8 in het voordeel van DKV. 
Coach Roy was ditmaal tevreden. 
Hij zei; ‘Ze kunnen ook wel korf-
balen, ze moeten het alleen wel 
willen.’ De tegenstander van de 
A1, DSO was een maatje te groot 
voor DKV gezien de 11-4 uitslag.

IJmuiden - Op dinsdag 12 okto-
ber kan men afgedragen kleding 
voor de Derde Wereld inleve-
ren bij peuterspeelzaal Humpie 
Dumpie. Twee keer per jaar hou-
den wij zo’n inzameling. De peu-
terspeelzaal krijgt 20 eurocent 
per kilo. Op deze manier kunnen 
zij wat extra’s voor de kinderen 
aanschaffen. Afgelopen voorjaar 
was de opbrengst 169 euro. De 
buurt spaart al jaren hun gedra-
gen kleding op voor de peuter-
speelzaal. Middels een brief wor-
den ze altijd op de hoogte ge-
bracht van de opbrengst en dat 
gene wat er voor is aangeschaft.  
De kleding kan ingeleverd wor-
den op dinsdag 12 oktober tus-
sen 8.00 en 13.30 uur aan de 
Eenhoornstraat 171. Meer infor-
matie: telefoon 0255-515706. 

Kledingactie 
Derde Wereld

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Bekijkt u dan eens de mogelijkheden van een 
eigen recreatieverblijf, zodat u te allen tijde op 
vakantie kunt. Er zijn al recreatieverblijven te 
koop vanaf €49.500,-. En bij DroomParken 

bent u niet alleen gegarandeerd van prachtige 
recreatieverblijven op unieke locaties, er zijn 
ook mogelijkheden voor een gegarandeerd 
rendement. 

Buitenhuizen

Buitenhuizerweg 2 | 1981 LK Velsen-zuid 
Tel: 023 538 37 26 | info@droomparkbuitenhuizen.nl
www.droomparkbuitenhuizen.nl

DUURT UW VAKANTIE 
ALTIJD TE KORT?

Kijk voor meer informatie op www.droomparkbuitenhuizen.nl 
en kom langs op één van onze parken.
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Ter Horst 2e bij Benelux 
Kampioenschappen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
deed het paar Ton Jonkman met 
Wilma Overeem van Danscen-
trum Ter Horst mee aan de Bene-
lux Kampioenschappen Ballroom 
Dansen in de categorie Senioren 

C 1 klasse. Zij moesten hiervoor 
wel naar Antwerpen. Niet naast 
de deur dus, maar het resultaat 
was er dan ook naar. Een uit-
stekende tweede plaats. En hier 
waren ze erg blij mee. 

IJmuiden - Zondag 10 oktober 
wordt bij KJV Klaversientje een 
klaverjastoernooi georganiseerd. 
Het toernooi start om 10.30 uur. 
Er worden zespartijen gespeeld. 

Meedoen kost 7 euro per koppel. 
Opgeven kan via telefoonnum-
mer 0255-520332. Het toernooi 
vindt plaats in Wijksteunpunt De 
Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. 

Toernooi bij Klaversientje

Bibliotheek Velsen 
start met BIEB FM
Velsen - Bibliotheek Velsen 
begint met een wekelijks ra-
dioprogramma. Vanaf zon-
dagmorgen 3 oktober gaat 
‘BIEB FM’ bij de lokale zen-
der Seaport FM van start. Het 
wordt een radio-uur vol inter-
views, bibliotheeknieuws, boe-
kenaanwinsten en nieuwe mu-
ziek.
In de eerste uitzending vertelt 
schrijfster Ellen Heijmerikx over 
haar debuut ‘Blinde Wereld’ en 
licht ze een tipje van de slui-
er op over haar komende boe-
ken. Verder geeft docente Pien 
Dekker van het Vellesan Col-
lege uitleg over een bijzonder 
kunstproject, zij gaan namelijk 
in de bibliotheek kunst maken 

met boeken. Ook hoor je het 
antwoord op de vraag ‘hoeveel 
haren heb je op je hoofd?’ en 
is er een spannende prijsvraag. 
Het programma wordt omlijst 
met het allernieuwste op mu-
ziekgebied van de bieb.
Bieb FM wordt gepresenteerd 
door Maaike Cortlever en Lau-
rence de la Porte, twee mede-
werksters van Bibliotheek Vel-
sen. BIEB FM is iedere zon-
dagmorgen te beluisteren tus-
sen 09.00 en 10.00 bij Seaport 
FM, de lokale radio- en televi-
siezender voor Velsen, op 107.8, 
of via de kabel op 89.0. Luister 
live via http://www.seaportrtv.
nl. Zie ook informatie op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Klaverjassen Stormvogels
IJmuiden - Weer wisten 44 
klaverjassers de kantine van 
voetbalvereniging Stormvogels 
vrijdagavond te vinden om te 
klaverjassen. 
Volgende week vrijdag zijn ze 
er weer en starten om 20.00 
uur in de kantine van Storm-
vogels. Uiteindelijk werden de 
prijzen op 1 oktober als volgt 
verdeeld: 1. Willem Weuring 
5432 (rollade); 2. Bert Dansik 

5301 (koffie + koek); 3 Gerard 
Rommers 5214 (schoonmaak-
spullen); 4. Piet Roos 5124 
(koffielikeur); 5. Paul Horre-
man 5031 (paardeworst); 6. 
mevrouw van Lienen 4893 
(thee en cake); 7. de heer Glas 
4811 (drop); 8. Coby van Mars-
bergen 4797 (kaas en toast); 9. 
Tiny Piet 4773 (macaronipak-
ket); 10. Jan Broek 4748 (ont-
bijtkoek met roomboter).

Velsen-Zuid – Zaterdag 2 ok-
tober waren veertien leden van 
sportvereniging Full Speed afd: 
klootschieten van de partij om 
punten te vergaren. Deze tellen 
mee voor het kampioenschap 
volgend jaar mei. Na de gingen 
vier teams het Beeckestijn par-
cours af. Een parcours met al-
le facetten, van modderpaden 
tot breed asfalt. Team 2 met Elly, 
Harm en Nico werd eerste met 
66 schoten en 2 meter. Team 
4 met Dirk, Bianca en Willem 
werd tweede met 73 schoten en 
10 meter. Team 3 met Raymond, 
Ton, Lina en Bertus werd der-
de met 82 schoten en 15 me-
ter.Team 1 met Lia, Rob, Sonja, 
N.N. werd vierde met 102 scho-
ten en 7 meter. Op vier donder-
dagen in oktober 7, 14, 21, 28 en 
een op 4 november is er klaver-
jassen voor stichting Gehandi-
captensport S.G.H. in de kan-
tine van Full Speed tussen Ta-
ta en Gymnasium Felisenum in 
, achter kantine v.v. IJmuiden. 
Ook op de agenda staat zondag 
17 oktober het veldtoernooi. 
Graag tijdig opgeven. Zondag 7 
november is er het rondje van 
Apeldoorn. Een vrouwenteam 
en een mannenteam. Voor in-
fo bel Harm Jongman 0255 – 
514780 of Dirk  Sieraad 0255 
– 515602 of kijk op webside  
www.svfullspeed,nl.

Klootschieten

IJmuiden - Postzegelvereniging 
IJmuiden organiseert zondag 10 
oktober een postzegelruilbeurs 
in De Spil aan de Frans Hals-
straat. De beurs is geopend van 
10.00 tot 13.00 uur, er zijn ruilta-
fels aanwezig en men kan ook 
zijn manco’s aanvullen. De toe-
gang is gratis en er is voldoende  
parkeergelegenheid. Er zijn nog 
tafels vrij. Hiervoor kan men con-
tact opnemen met telefoonnum-
mer 06-41804330.

Postzegelbeurs
in De Spil

IJmuiden - Sabiens blender is 
een supergaaf bandje dat om de 
charismatische frontvrouw Sa-
bien Jilesen geformeerd is. Sa-
bien heeft na een periode waar-
bij er voor de kinderen gezord 
moest worden de draad weer 
opgepakt en timmert volop aan 
de weg. Met haar performance 
en mooie hese stemgeluid weet 
ze de vele luisteraars aan zich te 
binden, in de rug gesteund door 
een superband die bestaat uit 
sarenvirtuoos Vincent Hiemstra 
de grommende bas van Werner 
Conrad en het strakke slagwerk 
van de Karin Bloemen Band. 
Kortom voor iedere muziekfa-
naat een middagje luisterplezier 
op zondag 10 oktober om 16.30 
uur in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 . De toegan gis 
gratis.

Sabien Blender 
in Witte TheaterIJMUIDEN - NOORD neemt de wijk

Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 13 oktober 19:30 uur in de Spil

Op 13 oktober aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in 
buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt vanaf 19:30 uur, zonder aanmelding vooraf, 
binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving. Uiteraard bent 
u ook welkom om de gehele vergadering bij te wonen. Naast andere onderwerpen staat 
het volgende op de agenda.

• Overlast Kennemerlaan. Op 30 september heeft de burgemeester en de politie weer 
gesproken met de horeca. Onze indruk is dat we op de goede weg zijn. Er zijn nadere 
afspraken met de horeca gemaakt. Op 13 oktober bespreken we een en ander met 
elkaar. U bent daarbij van harte uitgenodigd.

• Herinrichting IJmuiderstraatweg en Julianakade. Op 5 oktober is er een 
informatiebijeenkomst geweest over dit onderwerp. Het wijkplatform heeft uitgesproken 
ideeën over de herinrichting en we gaan met elkaar bepalen hoe we die het beste 
voor het voetlicht kunnen brengen. U mag 
meedenken.

Heeft u geen tijd langs te komen maar toch 
iets op te merken, stuur dan een e-mail naar 
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl 
of bel naar 06-46332239
Kijk ook eens op onze website: 
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter
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Strawberries-
mannen
verpletteren 
Mijdrecht
Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft zondag overtui-
gend de derde competitiewed-
strijd gewonnen. De tegenstan-
der uit Mijdrecht ging bedroefd 
naar huis na een 8-3 nederlaag. 
Doelpuntenmakers bij Straw-
berries waren Sebas Wermen-
bol (2x), Sander Joustra (2x), 
Niels Corver, Gijs Henfling en 
Jelle Groeneveld. Zoals te doen 
gebruikelijk dit seizoen start-
te de thuisploeg met aanvallend 
spel om de tegenstander zoveel 
mogelijk te hinderen. Dit resul-
teerde in veel kansen, die al-
len niet benut werden. Toch was 
het al snel raak, de eerste straf-
corner werd door aanvaller Jel-
le Groeneveld gepromoveerd tot 
de 1-0. Hij was het snelst bij de 
bal na een schot van routinier 
Benno Steensma. Ondanks de 
druk van de titelkandidaat wist 
Mijdrecht een tegendoelpunt te 
scoren. Finn van Leeuwen kreeg 
de bal in een benarde situatie 
aangespeeld en gleed daarbij 
ook meteen uit. De twee spitsen 
van Mijdrecht wisten wel raad 
met dit buitenkansje: 1-1. Niet 
lang daarna kwam Strawberries 
de domper weer te boven. Se-
bas Wermenbol was het eind-
station na een geweldige aan-
val en typeerde het aanvalsspel 
van de thuisploeg. Nog voor rust 
strafte Sander Joustra een fout 
achterin bij Mijdrecht genade-
loos af, waardoor de ruststand 
op 3-1 stond. Zoals gebruike-
lijk dit seizoen was de tweede 
helft van Strawberries veel be-
ter dan de eerste. Dat liet zich 
zondga dan ook in de doelpun-
ten zien. Voorzichtig werd tij-
dens de tweede helft door het 
volop aanwezige publiek ge-
schreeuwd om tien doelpun-
ten. In de tweede helft scoorde 
Sebas Wermenbol zijn tweede 
van de middag en tevens der-
de van het seizoen. Opvallend 
is dat alle drie de doelpunten 
liggend zijn gescoord. Hoogte-
punt van de tweede helft was 
het doelpunt van Niels Corver. 
De captain van het team scoor-
de na drie jaar weer een goal 
en dat op typische wijze met 
zijn backhand. Ook het doel-
punt van spits Gijs Henfling was 
van grote schoonheid. Vreugde 
alom, zeker na vijf doelpunten 
in de tweede helft voor Straw-
berries. Dat Mijdrecht middels 
een strafbal en een derde doel-
punt wat terugdeed, maakte 
de feestvreugde er niet minder 
om. Strawberries Heren 1 staat 
nu op de tweede plaats en die 
geeft aan het einde van het sei-
zoen recht op directe promotie 
naar de derde klasse. Aanstaan-
de zondag staat de altijd lastige 
en beladen uitwedstrijd tegen 
Hoorn op het programma, waar 
vorig jaar nog met 8-1 werd ver-
loren.

Stormvogels leidt 
terechte nederlaag
IJmuiden - Stormvogels, met 
Mike Dam die na zijn hamstring-
blessure weer terug is in de ba-
sis, kon niet voorkomen dat de 
Zeewijkbewoners hun eerste 
nederlaag in deze competitie 
moesten incasseren. 
De mannen van trainer Ton 
Pronk, met oud Stormvogelsspe-
ler Richard Lynch in de gelede-
ren, speelden een puike partij en 
lieten met hun strijdlust en over-
tuiging zien dat zij als nieuwko-
mer in de eerste klasse terdege 
hun mannetje staan en terecht 
een ploeg voor de bovenste rij 
zijn. Stormvogels moet met deze 
uitslag gewaarschuwd zijn dat 
er in deze competitie geen on-
derschatting en slapheid getole-
reerd kan worden. 
De ploeg uit Badhoevedorp had 
zich goed voorbereid en kwam 
vol elan aan de start. Vanaf de 
aftrap vielen aan beide kanten 
mogelijkheden tot scoren. Doel-
man Mike de Kruijff moest en-
kele malen handelend optreden 
en aan de andere zijde zag Mike 
Dam in de 6de minuut door aan-
geven van Ron Nolles de moge-
lijkheid om de score te openen 
verloren gaan. ”Tempo moet ho-
ger”, riep trainer v.d. Fits. Toch 
kwamen er gevaarlijke aanvallen 
op de Stormvogelsveste maar 
ook zag de tot best uitgeroepen 
Stormvogelsspeler Jurjen Dikker 
zijn gedurfde solo vastlopen op 
de verdediging van de gasten en 
zag Ronnie Nolles zijn inzet door 
de doelman geblokkeerd. In de 
40ste minuut scoorde Remco 
van Boxtel van de gasten (0-1) 
en kreeg captain Tim Binkhorst 
enkele minuten daarna de ge-
legenheid om een gelijke stand 
aan te tekenen door het toeken-
nen van een terechte strafschop. 
Helaas schoot hij de bal hard 
tegen de staander aan en van 

schrik schoot hij zelf de terug 
springende bal achter de doel-
man. Geen doelpunt dus want 
een strafschop mag niet in twee-
en genomen worden en daar de 
paal een dood element is ge-
beurde dit dus wel. Een terech-
te afkeuring van scheidsrechter 
Y. Kloosterman en een kater voor 
de gastheren.
In de tweede speelhelft begon 
Stormvogels wat agressiever en 
zag de opvallend spelende Cor 
Bal zijn actie niet beloond en liep 
Tim Binkhorst een gele kaart op. 
Misha Plug kwam in het veld na 
een lange blessure voor Floyd 
Hille en Kevin Sterling voor Lars 
de Kort die ditmaal zijn draai niet 
kon vinden. Na 20 minuten zag 
Rick Kluijskens zijn vrije trap 
net naast gaan, gevolgd door 
een gevaarlijke aanval van de 
gasten. Ronnie Nolles en Mike 
Dam konden ook geen vuist ma-
ken om de achterstand in te lo-
pen. 15 minuten voor het einde 
was het Jaap Smeeing (speler 
van de week) met een schuiver 
die doelman Mike de Kruijff voor 
de tweede maal het nakijken 
gaf, (0-2). De wedstrijd was ge-
lopen. Er werd aan beide kanten 
nog gewisseld. Bij Stormvogels 
kwam Ron Stellingwerf nog op-
draven voor Groenewoud maar 
resultaten bracht dat niet. Wel 
scoorde invaller Menno Martens 
de derde goal (0-3) voor Pancra-
tius en kwam het einde met een 
kater voor de Zeewijkbewoners. 
Hieruit lering trekkende ziet het 
verdere verloop in de competi-
tie er toch hoopgevend uit. Een 
mat spelende wedstrijd tegen-
over een drietal puike wedstrij-
den moet nog geen mineurstem-
ming geven. De volgende uit-
wedstrijd tegen V.V.IJ moet het 
herstel weer aan de dag worden 
gelegd.

Veel punten en
winst bij het volleybal
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
waren er weer zowel jeugd als 
volwassen teams hun volleybal 
competitiewedstrijd aan het spe-
len. En er werden door de Sma-
shing Velsen teams veel pun-
ten gehaald. Dames 1 won over-
tuigend hun eerste 4-0 over-
winning. Een team van Odin uit 
Heemskerk was de tegenstan-
der, waar de dames vrij spel 
hadden in hun aanval. Ook he-
ren 2 won hun tweede wedstrijd 
met 4-0. Tegenstander Heem-
stede kon alleen in de eerste set 
het team nog volgen maar daar-
na was het over. Coach Theo 
had wijs midspeler Daan de he-
le wedstrijd laten spelen en die 
scoorde er met snelle aanvallen 
lustig op los. Bij de jeugd viel al-
weer een mooie overwinning te 
noteren van de jongens C1. De 

talenten van Hoofddorp werden 
makkelijk opzij gezet. De stoe-
re jongens (en meiden) van jon-
gens C2 speelde hun eerste ech-
te wedstrijd en dat deden ze niet 
onverdienstelijk. Spannend werd 
het wel want de laatste set werd 
met 26-24 helaas verloren maar 
de uiteindelijke 2-1 verlies werd 
groot gedragen. Dames 4 speel-
de lekker en won met 3-1. Bij de 
uitwedstrijden waren er weinig 
overwinningen te tellen. Heren1 
verloor met 3-1. De eerste wed-
strijd werd gewonnen door een 
goede concentratie die ze nu 
niet lieten zien. Ook de meiden 
B1 verloren door de wedstrijden 
iets te lacherig in te gaan. In ie-
der geval mogen ze allemaal al-
les weer goed maken in de vol-
gende competitie ronden. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Eigen tribune Frans Looij
Driehuis - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RKVV Vel-
sen richtte de voorzitter het woord tot Frans Looij. Frans is al decen-
nia lang een trouwe medewerker bij de club en hij zal, na zich jaren-
lang ingezet te hebben binnen het hoofdbestuur, dit jaar aftreden als 
bestuurslid. Om die reden heeft het bestuur besloten om de hoofd-
tribune naar hem te vernoemen: de Frans Looij Tribune. Samen met 
zijn vrouw Hannie zal hij met onvermoeibare inzet de kantine blij-
ven beheren.

Wie wordt de 
Beste Onderneming?
Regio - Op 29 maart 2011 
wordt tijdens een grote feest-
avond in theater Philharmonie 
in Haarlem voor de vijfde keer 
de prijs voor de Beste Onder-
neming van Noord-Holland uit-
gereikt. Ondernemers kunnen 
zichzelf of collega-bedrijven 
voor deze lustrumeditie van de 
Ondernemingsverkiezing no-
mineren via de website www.
ovnh.nl. De aanmelding sluit 
op 31 december. De winnaar 
ontvangt een prijzenpakket ter 
waarde van 5000 euro.
Er worden dit jaar maar liefst 
drie prijzen uitgereikt. Er is een 
publieksprijs waarvoor ieder-
een kan stemmen via internet. 
Naast de publieksprijs zijn er 
twee categorieën waar onder-
nemers voor de titel in aanmer-
king kunnen komen: kleine be-
drijven (minder dan 50 werkne-
mers, jaaromzet minder dan 30 
miljoen euro) en (middel)grote 
bedrijven (meer dan 50 werk-
nemers, jaaromzet meer dan 30 
miljoen euro). 
Iedereen kan tot en met 31 de-
cember via de website bedrij-
ven voordragen. Een jury, sa-
mengesteld uit prominenten uit 

het Noord-Hollandse bedrijfs-
leven onder voorzitterschap 
van gedeputeerde Jaap Bond, 
maakt hieruit een selectie. 
Op de verkiezingsavond strij-
den uiteindelijk tien genomi-
neerden (vijf per categorie) om 
de titel: Beste Onderneming 
Noord-Holland 2010/2011. Op 
grond van de presentatie op de 
avond en alle vooraf verkregen 
informatie kiest de jury de twee 
winnaars. Winnaars van de vo-
rige vier edities waren Agriport 
A7 uit Middenmeer, Flower Di-
rect uit Aalsmeer, Rodi Media 
uit Noord-Scharwoude en IN-
COTEC Group uit Enkhuizen.
Verdere informatie, het regle-
ment en de deelnameformu-
lieren zijn te vinden op: www.
ovnh.nl.
Partners van de Onderne-
mingsverkiezing Noord-Hol-
land zijn: ABN AMRO, provin-
cie Noord-Holland, de Kamer 
van Koophandel, Randstad, 
MKB Noord-Holland, Delta 
Lloyd, HDC Media, Graydon, 
RSM Niehe Lancée en Media 
Support Alkmaar. Op bijgaan-
de foto ondertekenen zij het 
contract.
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Speelhoek sluit seizoen af
IJmuiden – Speeltuin de Speel-
hoek had zondagmiddag een 
primeur. De meidengroep de To-
py’s traden er op. De groep be-
staat al langer, maar heeft nu 
een nieuwe samenstelling en 
dit was het eerste optreden. De 
meiden kregen het jonge publiek 
goed mee, al gauw stonden veel 
kinderen mee te dansen op de 
vrolijke muziek. Zondag was de 
speeltuin voor het laatst open, 
dit seizoen. Het was er gezellig 
druk, er was onder andere een 
loterij met mooie prijzen. Mar-
jon de Vries overhandigde na-
mens het bestuur een diner-
bon aan het beheerderechtpaar 
Bert en Suzan Kurpershoek, be-
ter bekend als ome Bert en tan-
te Suus. Dit als dank voor hun in-
zet. Suus bedankt hiervoor: ,,We 
doen het met liefde. Alle bezoe-
kers bedankt voor hun komst, 
zonder jullie kunnen we het niet 
doen. Volgend seizoen gaan we 
er weer tegenaan.’’
Danique (10) is veel in de speel-
tuin, haar moeder werkt er als 
vrijwilliger. ,,Jammer dat de 
speeltuin dicht gaat, het is er al-
tijd leuk en ik heb er veel vrien-
dinnen. Ik ga straks maar thuis 
spelen, daar kijk ik het liefst tv’’, 
zegt ze. Ingrid zit op het terras, 

haar zoon Billy (4) vermaakt zich 
in de speeltuin. ,,Ik kwam hier al 
toen Billy twee jaar was. Het is 
een ideale plek voor kleintjes, 
het is overzichtelijk en Billy kan 
lekker zijn gang gaan’’, vertelt ze. 
Amal (8) komt vaak in de speel-
tuin, ze vindt het klimrek en de 
kabelbaan het leukst. Ze vindt 
het jammer dat ze niet meer bij 
de Speelhoek kan spelen. Als al-
ternatief gaat ze haar vriendin 
ophalen om buiten te gaan wa-
veboarden. Femke (6) speelt het 
liefst in het speelkasteel: ,,Al-
leen als het regent, dan kom ik 
niet. Gelukkig ging mijn verjaar-
dagspartijtje hier wel door, toen 
het regende.’’ Margriet zit samen 
met Kim en Greet op het terras, 
hun kinderen zijn aan het spelen. 
,,Echt erg dat de speeltuin dicht 
gaat. Ik woon hier om de hoek, 
beschouw dit een beetje als mijn 
eigen achtertuin. Het is hier altijd 
gezellig, tante Suus en ome Bert 
zijn heel lief voor de kinderen 
en ook altijd behulpzaam’’, ver-
telt Margriet. Greet valt haar bij: 
,,Van mij zouden ze wel wat meer 
subsidie mogen krijgen, dat is 
niet al te veel, heb ik begrepen. 
Ze doen veel zelf, ze werken er 
hard voor. Ze doen dit echt met 
hart en ziel.’’ (Carla Zwart)

De Vuurtoren viert feest

IJmuiden – Vrijdag 8 oktober is 
het dubbel feest op basisschool 
De Vuurtoren aan de Heeren-
duinweg. Het nieuwe school-
plein wordt feestelijk in gebruik 
genomen en juf Rina Spaans is 
maar liefst 40 jaar werkzaam in 
het onderwijs.
Vorig jaar zamelden de leerlin-
gen met een sponsorloop geld 
in voor nieuwe speeltoestellen 
op het schoolplein. Die staan 
er nu: er is een nieuw klimrek, 
een evenwichtsbalk, stapstenen 
en een wipkip. Er kwamen rub-
beren tegels onder en de auto, 

een speeltoestel dat er al stond, 
kreeg een nieuw verfje. Vrijdag-
ochtend gaan alle kinderen spel-
letjes doen op en rond de nieu-
we toestellen, die middag is er 
een vossenjacht. Juf Rina zal 
trakteren op een lekker ijsje en 
vrijdagmiddag is er van 16.00 tot 
17.00 uur een receptie.
Rina heeft eerst op allerlei scho-
len in Velsen ingevallen en werkt 
nu alweer heel wat jaren op De 
Vuurtoren, die eerder De Drie-
master heette. De laatste tien 
jaar staat ze voor groep acht en 
sinds vier jaar is ze daarnaast 

intern begeleider. Dan helpt ze 
kinderen die wat extra begelei-
ding nodig hebben. ,,Ik vind les-
geven heel erg leuk, wil de kin-
deren graag iets bijbrengen. Als 
ik een geschiedenisles ga ge-
ven, dan kan ik me daar echt op 
verheugen. Het bijzondere van 
groep acht is, dat je de kinderen 
mag begeleiden in de overgang 
van de basisschool naar het mid-
delbare onderwijs. Je zorgt er-
voor dat ze allemaal goed op hun 
plek komen’’, zegt de onderwijze-
res. ,,Daarnaast hebben we hier 
een fijn team en er is een goede 
sfeer op school. Ik ga geen dag 
met tegenzin naar school, ga ook 
nog wel een poosje door want 
ik zou de kinderen niet kunnen 
missen.’’ Over het verschil met de 
begintijd en nu zegt ze: ,,Vroe-
ger had je ook wel drukke kin-
deren die niet goed konden le-
ren, die kwamen vaak in het spe-
ciale onderwijs terecht. Nu heeft 
alles een naam en daardoor is 
er betere begeleiding moge-
lijk. Hierdoor kunnen de kinde-
ren gewoon op de eigen school 
blijven.’’ Iedereen is welkom op 
de receptie vrijdag van 16.00 tot 
17.00 uur, ook oud-leerlingen en 
hun ouders. (Carla Zwart)

De ronde van de 
verrassingen bij Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
was de ronde van een aantal 
opmerkelijke uitslagen. Col-
leen Otten speelde met wit te-
gen Guido van Leen. Het werd 
een Russische partij, waar-
in Colleen een onbekende va-
riant speelde. Genoeg reden 
voor Guido om hiervoor be-
hoorlijk wat bedenktijd te ne-
men. Colleen kreeg uiteindelijk 
het stuk terug met een pion als 
rente.  Toch wist Guido de over-
winningenreeks van Colleen 
knap af te stoppen: remise. Sin-
clair Koelemij spoelde het ver-
lies in de bondswedstrijd weg 
met een blitz-overwinning met 
zwart op Gregory van den Ende.
Peter Hamersma behaalde een 
overwinning met wit in een Si-
ciliaanse partij tegen Andries 
Visser. Volgens eigen zeggen 
van Andries maakte hij er-
gens een foutje. Jan Geus haal-

de met wit een relatief makke-
lijke overwinning op Dick Wij-
ker. Een verrassing was de re-
mise van Sjef Rosier met wit in 
een Spaanse partij tegen André 
Kunst. Volgens de betrokke-
nen en insiders bleek Sjef zelfs 
winstkansen in het eindspel ge-
mist te hebben. Een andere op-
merkelijke partij was de winst 
van Patrick de Koning tegen 
Özden Tuna. Patrick strafte het 
laconieke spel van zijn tegen-
stander knap af. Mark Scholten 
haalde met wit weer zijn Lo-
perspel opening van stal tegen 
Wim Geels maar moest uitein-
delijk toch het hoofd buigen. In 
ieder geval complimenten aan 
Mark voor zijn gedurfde, aan-
vallende spel. Kees Giesberts 
(foto) won verrassend van Paul 
Koper. Barry Broek, de ande-
re aanwezige Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Vliegende scouts
IJmuiden - Zaterdag was het voor 
een aantal kinderen van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers een 
spannende dag. Als oudste kinde-
ren van een leeftijdsgroep vlogen 
zij over naar een nieuwe speltak.
Alle kinderen moesten een hin-
dernisbaan afleggen. De india-
nenbrug was de eerste hindernis. 
Hiervoor waren twee touwen tus-
sen de bomen gespannen. Wiebe-
lend en wel moest je naar de over-
kant. Daar stapte je over op de 
evenwichtsbalk en dan pas mocht 
je weer op de grond komen. Viel 
je er onderweg af? Helaas, dan 
moest je opnieuw beginnen. 
Vervolgens moest je door een 
nauwe tunnel met hindernissen 
kruipen. Als dit volbracht was 
dan wachtte nog maar één obsta-
kel: de kabelbaan. Met een ladder 
klom je tot bovenin de boom waar 
leiding je in twee lussen hielp. De-
ze moest je goed vasthouden en 
dan in vliegende vaart naar bene-
den roetsjen waar de nieuwe lei-
ding je op stond te wachten ter 

verwelkoming. In totaal zijn zes 
kinderen de hindernisbaan over 
gegaan. Hierdoor is er weer ruimte 
voor nieuwe welpen (jongens van 
7-11 jaar) en kabouters (meisjes 
van 7-11 jaar). Kom dus op zater-
dag een keer kijken bij het club-
huis achter tennisbaan de Hee-
renduinen. De opkomst begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. 
Ook binnen het leidingteam heb-
ben er veranderingen plaatsge-
vonden. Twee mensen van het ka-
bouterteam zullen voortaan de ex-
plorers (15-18 jaar) gaan begelei-
den. Een andere leiding gaat juist 
het team van de kabouters ver-
sterken. Maar om alle kinderen in 
alle leeftijden een leuk en afwis-
selend programma-aanbod aan te 
blijven bieden hebben ze nog wel 
vrijwilligers nodig. 
Wie interesse heeft om leiding te 
geven bij één van de leeftijdsgroe-
pen of beschikt  over twee rech-
terhanden om de klussenploeg te 
helpen? Kan zich aanmelden via 
ijmondtrekkers@live.nl.

Presentatie 
Zorgbalans 
Thuiszorg in 
De Delta
IJmuiden - Zorgbalans Thuis-
zorg verzorgt presentaties in 
de wijksteunpunten in Velsen. 
De eerstvolgende is dinsdag 
12 oktober van 14.00 tot 16.00 
uur in wijksteunpunt De Delta 
in IJmuiden. Mensen die thuis 
wonen en tijdelijke of langdu-
rige verzorging nodig hebben, 
hun mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden kunnen dan 
kennismaken met het aanbod 
en de verschillende mogelijk-
heden van zorg op maat thuis 
via Zorgbalans Thuiszorg. Tij-
dens de presentaties ontvan-
gen geïnteresseerden infor-
matie over de dagelijkse hulp 
bij lichamelijke verzorging, 
het nemen van medicijnen of 
de verzorging van een wond. 
Maar ook over de mogelijk-
heden van thuisbegeleiding, 
psychogeriatrische verzorging 
(dementie) en gespecialiseer-
de verpleegkundige zorg. Dia-
betes, hartfalen, kanker, long-
aandoeningen (zoals astma, 
COPD) en CVA (beroerte) zij 
hier voorbeelden van. Het uit-
gangspunt hierbij is dat men 
zolang mogelijk en op eigen 
wijze vorm en inhoud kan ge-
ven aan het leven. Tevens is 
er gelegenheid voor het stel-
len van vragen die betrekking 
hebben op de persoonlijke si-
tuatie en in te gaan op speci-
fieke wensen. Zie ook www.
zorgbalans.nl.
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Driehuis - Strawberries Dames 
1 is na vier competitiewedstrij-
den de verrassende koploper 
in de tweede klasse A. De jon-
ge ploeg van Simon de Hoog en 
Friso Huizinga won zondag over-
tuigend van medekoploper Hou-
ten: 2-4. Strawberries toonde 
in de eerste helft mentale veer-
kracht door twee keer een ach-
terstand ongedaan te maken. 
Eerste werkte Noortje Visser 
de bal na mooi voorbereidend 
werk van Femke Joustra achter 
de keepster van Houten (1-1) en 
vervolgens benutte Willemijn van 
Faassen een terecht toegekende 
strafbal (2-2). In de tweede helft 
zette Daisy Schut haar team voor 
het eerst op voorsprong en niet 
veel later gooide routinier Ma-
delon Wientjes de wedstrijd met 
een rake strafcorner in het slot. 
De zeer solide ogende defensie 
van Strawberries gaf in het ver-
volg van de wedstrijd geen kans 
meer weg - de makkelijk toege-
kende strafcorners niet meege-
rekend. De vreugde na de be-
haalde overwinning was groot, 
zeker toen bekend werd dat de 
meeste concurrenten voor een 
topklassering - Haarlem, AMVJ, 
Bennebroek en Reigers - punten 
hadden laten liggen en duide-
lijk werd dat Strawberries alleen 
koploper is in de tweede klas-
se A. Coach Simon de Hoog was 
vooral onder de indruk van de 
ogenschijnlijke eenvoud waar-
mee zijn ploeg kansen creëer-
de tegen een gedoodverfde titel-
kandidaat. ,,We hadden wel zes 
velddoenpunten kunnen ma-
ken’’, blikte hij tevreden terug. 
Zondag speelt Strawberries Da-
mes 1 om 12.45 uur thuis tegen 
Bennebroek. Publiek is van har-
te welkom!

Vrouwen 
Strawberries 
aan de leiding

Open dag Bijna Thuis 
Huis Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - In de laat-
ste levensfase verdient ieder 
mens intensieve zorg en aan-
dacht. Palliatieve zorg is de 
zorg voor mensen waarbij ge-
nezing niet meer mogelijk is, 
maar waarbij kwaliteit van le-
ven op de voorgrond staat. 
Zaterdag 9 oktober van 12.00 
tot 16.00 uur is de Internatio-
nale Dag van de Palliatieve 
Zorg. Overal in het land zul-
len diverse zorgorganisaties, 
hospices en Bijna Thuis Hui-
zen aandacht besteden aan 
palliatieve zorg. Op deze dag 

zullen zij onder andere hun 
deuren openstellen voor be-
zoekers. Het thema dit jaar 
is ‘Sharing the care’, hetgeen 
de doelstelling van de Stich-
ting benadrukt: het gezamen-
lijk zorg dragen voor mensen 
in hun laatste levensfase. De 
vrijwilligers van het Bijna Thuis 
Huis aan de Wülverderlaan 51 
in Santpoort-Noord ontvangen 
deze dag graag belangstellen-
den. De burgemeester van ge-
meente Velsen, de heer Weer-
wind, zal deze dag ook het huis 
bezoeken. 

Dag van de Mantelzorg
Gratis verwendag
voor mantelzorgers
Velsen - Het lijkt voor velen zo 
vanzelfsprekend, het zorgen 
voor een gehandicapt, chronisch 
ziek of hulpbehoevend familielid, 
vriend of buur. Je loopt echter 
vaak tegen problemen aan en de 
zorg kan erg zwaar zijn. Om dit 
goed te kunnen blijven doen is 
het noodzakelijk om er af en toe 
tussen uit te gaan, de zorg los te 
laten en tijd voor jezelf te nemen. 
Daarom organiseert Tandem 
in samenwerking met Draag-
net-Docteam, Stichting Kontext, 
MEE Noordwest-Holland, Stich-
ting Thuiszorg Gehandicapten 
en Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Ken-
nemerland op woensdag 10 no-
vember een gratis verwendag 
voor mantelzorgers die woon-
achting zijn in Midden of Zuid-
Kennemerland. Op verschillende 
plekken in de regio zijn leuke ac-
tiviteiten die zorgen dat de man-
telzorger er even tussenuit is. 
De reacties van de bezoekende 
mantelzorgers zijn altijd enthou-
siast, wel graag van tevoren op-
geven bij Tandem. In deze regio 

is men op verschillende plekken 
welkom. |Wie woonachtig in Vel-
sen is kan naar een fantastisch 
avondprogramma in het Thalia 
Theater in IJmuiden. De avond 
start om 19.00 uur en eindigt om 
21.30 uur. Meer informatie over 
dit programma en de program-
ma’s op de andere locaties in de 
regio: www.tandemdagvande-
mantelzorg.nl. Via deze websi-
te kan men zich direct inschrij-
ven. U kunt het ook telefonisch 
bij Tandem doen. Graag opgeven 
voor 15 oktober.  Kunt u zich niet 
gemakkelijk vrijmaken voor deze 
dag omdat u degene die u ver-
zorgt niet alleen kunt laten? Bel 
of mail met Tandem dan zoeken 
zij samen met u naar een oplos-
sing. Deze dag is mede moge-
lijk gemaakt door een financië-
le tegemoetkoming van Zorgba-
lans en ViVa! Zorggroep en More 
Balls than Most heeft voor ons 
het jongleren verzorgd. 
Meer informatie over Tandem: 
www.tandemzorg.nl., mailen 
kan naar info@tandemzorg.nl of 
023-8910610.

Volleybaldames showen 
nieuwe shirts Ris
Velserbroek - Zo’n 20 dames 
die mee gaan doen aan het da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek hebben vrij-
dag 1 oktober de nieuwe shir-
ten aangetrokken waarin ge-
speeld zal gaan worden tijdens 
het 7e HHI–metaalwerken da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi Velserbroek.
Ris is sinds dit jaar als sponsor 
betrokken bij het dames straten 
zaal volleybal toernooi  Velser-
broek. En met veel succes, want 
er is een zeer goede samen-
werking ontstaan tussen de or-
ganisatie van het toernooi en 
de juwelier. Tijdens het toernooi 
wat gehouden zal gaan wor-
den op 16 oktober in het Pol-
derhuis zal de naam Ris op de 
shirts van de 240 Velserbroek-
se dames prijken. Ook de orga-

nisatie, scheidsrechters, tellers 
en vrijwilligers zijn in het nieuw 
gestoken. 
Juwelier Ris is een modern ju-
weliersbedrijf met een comple-
te collectie op horloge- en sie-
radengebied. Wat ouderwets is 
gebleven is het vakmanschap 
waarmee Ris alle reparaties 
verzorgd aan uw kostbare sie-
raad, horloge of klok. 
De shirten en polo’s zijn gele-
verd door Folkerts Design & 
Printing. 
Folkerts Design & Printing uit 
IJmuiden is meer dan alleen 
kopieën en printen. Binnen 19 
jaar is Folkerts uitgegroeid tot 
een full service grafisch cen-
trum. Jeff Folkerts is al vanaf 
het begin sponsor van het da-
mes straten zaalvolleybal toer-
nooi. 

Teleurstellende
middag voor VSV
Velserbroek - Na de fraaie 
overwinning tegen Kolping Boys 
waren de verwachtingen voor de 
wedstrijd tegen HSV hoog ge-
spannen.
Deze verwachtingen werden op 
deze fraaie middag echter gelo-
genstraft. VSV leek geen enkel 
moment op de makkelijk spe-
lende ploeg van vorige week. 
En aangezien ook HSV niet tot 
sprankelend voetbal in staat 
bleek was het hoogtepunt van 
deze middag het mooie najaars-
weer.
De eerste kansjes waren voor 
Roel Pitstra die beide malen de 
vijandelijke doelman in de kor-
te hoek trachtte te verschalken, 
maar beide keren wist de keeper 
zijn schoten te pareren.
HSV kreeg na een half uur de 
kans van de eerste helft. Via een 
kluts kwam de bal bij de spits die 
eerst Matthé de Vent omspeelde 
en op het moment dat hij leek 
te scoren redde Orlando Willi-
ams op de doellijn. Kort daarna 
werd nog een goal van HSV door 
de goed fluitende scheidsrechter 
Van Kampen afgekeurd.
Vlak voor de pauze kreeg VSV 
via Pascal Maat een enorme 
kans. Zijn schot van een meter 
afstand belandde vol op de paal. 
En uit de daarop volgende cor-
ner schoot Jes Viskil van dicht-
bij over.
Na de pauze werd het er niet be-
ter op. Beide teams speelden net 

zo slecht maar plots wist HSV de 
score open te breken. Een ver-
re trap bereikte de rechterflank. 
De rechtshalf bedacht zich geen 
moment en schoot de bal voor 
het doel, waar een HSV er vogel-
vrij stond en zonder moeite de 
1-0 kon binnentikken.
Hierna trachtte VSV de bakens 
te verzetten maar vijf minuten la-
ter was het al 2-0. Een mislukte 
voorzet dwarrelde over doelman 
de Vent in de verre hoek en de 
wedstrijd was gespeeld.
VSV probeerde het wel maar te 
veel spelers bleven ver onder 
hun normale niveau en ook de 
broodnodige inspiratie en door-
zettingsvermogen waren ver te 
zoeken. Zo bleven de Velser-
broekers met lege handen ach-
ter in een wedstrijd waar ze geen 
enkel moment aanspraak op de 
winst konden maken.
VSV 2 behaalde een nuttige 2-3 
overwinning bij KFC 2. Doelpun-
tenmakers: Tim Post (2x) en Kha-
lid el Kandousi. Doordat de kop-
lopers verloren staat VSV nu met 
9 punten nog maar één puntje 
achter de lijstaanvoereders.
Ook VSV 3 wist met 3-2 te win-
nen van Geel Wit 2. O.a twee 
doelpunten van Savac Kilic en 
uitstekend keeperswerk van B 
junior Jeffrey Thomassen hielden 
de drie punten in Velserbroek.
Zondag VSV 1 tegen titelfavoriet 
de Dijk en VSV 2 tegen Concor-
dia 2. Beide teams spelen thuis.

ADHD 
kinderkoor 
Velserbroek - Vanaf 8 oktober 
zal er iedere vrijdagmiddag kin-
dergezang klinken in de Ves-
te aan het Vestingplein te Vel-
serbroek. Dit koor is speciaal 
in het leven geroepen voor kin-
deren met een aandachtstoor-
nis en hoog sensitieve kinde-
ren. “Ik noem het het ADHD 
koor, maar een betere naam 
is in de maak,’’ vertelt Yvon 
ter Weyde, oprichtster van het 
koor. ,,Ik heb de kinderen ge-
vraagd mee te denken over een 
naam, er komt vast iets heel bij-
zonders uit. Deze kinderen zijn 
vaak heel creatief. Deze creati-
viteit hoop ik te kunnen onder-
steunen door hun zangtechniek 
wat te verbeteren, maar, plezier 
staat voorop bij dit koor. Kortom 
het wordt een lekkere middag 
voor die kids. Ze mogen lek-
ker even zichzelf zijn. Inschrij-
ven kan nog steeds: yvon@a-
muze.org.
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Glitter & Glamour op 
Brederode Daltonschool
Santpoort-Zuid - Zaterdag 
25 september werd het jaarlijk-
se schoolfeest op de Brederode 
Daltonschool gehouden. Dit jaar 
was het thema ‘Glitter & Gla-
mour’. Vanaf 13.30 uur was ie-
dereen welkom om, via de ro-
de loper en een prachtige bal-
lonnenpoort, aan het feest deel 
te nemen. 
Vanwege het wisselvallige weer 
waren de meeste activiteiten 
naar binnen verhuisd. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. In 
diverse lokalen waren activitei-
ten georganiseerd. Er kon ge-
knutseld worden en geschminkt, 
er waren workshops streetdan-
ce en acrobatiek. Een echte top-
per was het fotolokaal, waar je 
op de foto kon als levensech-
te Michael Jackson, Tinkerbell 
of Spiderman. Of ‘gewoon’ in je 
Glitter & Glamouroutfit. En had 
je zin in een leuk actiespel dan 

kon je daarvoor terecht op het 
plein. De aula, die was omge-
toverd tot Hollywood theaterca-
fé, was dé plek om elkaar te ont-
moeten. Met heerlijke hapjes en 
drankjes, gemaakt door de ou-
ders, kon genoten worden van 
de echte sterren van de Brede-
rode Daltonschool: de kinderen. 
Op het open podium werd ge-
zongen en gedanst, gegoocheld 
en gegrapt. Met als klap op de 
vuurpijl een spetterende cat-
walk waarop iedereen zijn glim-
mende Glitter & Glamourcreatie 
kon tonen. Tussendoor werd de 
trekking van de tombola bekend 
gemaakt, met bijna 200 prijzen, 
gedoneerd door de Santpoort-
se middenstand of ouders van 
school. 
Het was een geweldig feest, me-
de dankzij de medewerking van 
heel veel ouders en leerkrachten. 
Echt (Brederode) Dalton.

Examen Ruiterbewijs 
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag 3 
oktober is op manege Kenne-
mergaarde het examen voor het 
ruiterbewijs afgenomen. Hier-
voor hadden 20 kandidaten zich 
aangemeld. Voorafgaande aan 
het examen werden op drie za-
terdagmiddagen praktijk- en 
een theorielessen gegeven. Men 
kreeg zo de mogelijkheid de the-
orie en zijn paard goed te le-
ren kennen en verplichte disci-
plines van het examen te oefe-
nen. Het examen bestond uit drie 
onderdelen. Eerst werd de theo-
rie afgenomen. Hierna gingen de 
kandidaten op hun paard naar 
het buitenterrein bij de Tank-val, 
waar de gevraagde oefeningen 
moesten worden getoond aan 
de examinator. Deze bestonden 
onder andere uit: rijden zonder 
beugels, weg galopperen van 
de groep, springen over de hin-
dernis, rijden door een sluis met 
wapperende dekens, verlichte zit 
en rijden met één hand. Als laat-

ste onderdeel moesten de kan-
didaten per tweetal een parcours 
over de openbare weg afleggen. 
Bij terugkomst op de manege 
werden de paarden lekker ver-
zorgd, waarna met spanning op 
de uitslag van het gehele exa-
men werd gewacht. 18 kandida-
ten hebben hun volledige exa-
men gehaald en twee kandida-
ten hebben het examen in deel-
certificaten gehaald. Dank voor 
manege Kennemergaarde voor 
alle begeleiding en de paar-
den voor hun inzet. Felicitaties 
zijn er voor Michelle de Nieu-
we, Sara Geysendorpher, Jon-
na Balk, Sophie Beintema, Lin-
dy Evers, Esmee Nielen,  Mela-
nie v.d. Berg, Elise Bouwmees-
ter, Desi Griffioen, Zoë Haveman, 
Marie Koet, Sandra Nederstigt, 
Sandra Zwart, Mariëlle Wester-
veld, Geertje Vermooij, Margreet 
Pruijt, Janneke Tervoort, Wendy 
Tieman, Loeka de Vries en Mic-
ky Peereboom.

Puzzelrit ter paard
Velserbroek - Afgelopen zondag 
werd er op Hofstede de Kruid-
berg, ook wel bekend als Stal 
Rutte, een Puzzelrit te paard ge-
houden. Na alle regen van de af-
gelopen tijd was het nog even 
spannend of het wel door zou 
gaan, maar gelukkig was het zon-
dag droog en kwam zelfs het zon-
netje te voorschijn! 
Maar liefst zestien combinaties 
deden mee aan de vijf spelletjes 
die op de ruiterpaden rond de stal 
werd gehouden en na elk onder-
deel moesten de ruiters een vraag 
beantwoorden. Daarna mochten 
de paarden weer lekker de wei 
in, maar de ruiters waren echter 
nog niet klaar: in de buitenbaan 

moesten ze nog een hindernis-
parcours afleggen. De combina-
tie met de snelste tijd won dit par-
cours. Tenslotte werd er in twee 
groepen nog een ‘stoelendans’ 
gehouden: zodra de muziek stop-
te moesten ze zo snel mogelijk in 
een autoband gaan staan.
Aan het eind van de middag werd 
de uitslag bekend gemaakt:  De 
1e prijs was voor Dorien op Sven 
en Miriam op Merlin met 54 pun-
ten, tweede werden Caroline op 
Aqil en Marjan op Tjitte met 52 
punten. Er eindigden twee teams 
op de derde plaats: Anne-Roos 
op Sultan en Maud op Miss Lizzy 
en Linda op Radymaire en Iris op 
Dante met 44 punten.

Klaverjassen 
voor de gehan-
dicaptensport
Velsen - Het klaverjassen voor 
de gehandicaptensport gaat weer 
van start. Op de donderdagavon-
den 7, 14, 21 en 28 oktober en op 
4 november zal het clubhuis van 
Full Speed, gelegen tussen het Ta-
ta  Steel stadion en het Gymna-
sium Felisenum te Velsen-Zuid 
vanaf 19.30 uur geopend zijn voor 
de klaverjasliefhebber. De avond 
start om 20.15 uur. De resultaten 
van de vijf avonden zullen bij el-
kaar worden opgeteld en zo komt 
daar de winnaar uit. Tevens wordt 
elke avond een loterij gehouden 
en de laatste avond is er nog een 
superloterij. Opgeven kan via P. 
Verdoes, 0255–523592 of T. Boot, 
0255–510085. Meer informatie 
over de gehandicaptensport: Jos 
Breij, 023–5254105.

Braziliaans blokfluitduo 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort0-Noord - Op  vrijdag 
8 oktober om 20.00 uur treedt er 
in ’t Mosterdzaadje een bijzon-
dere muzikale familie op. Vader 
Csaba Erdös-cello, moeder An-
drea Hornyák – piano en doch-
ter Boglárka Erdös- viool. In trio-
vorm spelen zij Rachmaninov en 
Sjostakovitsj. Voor de combina-
tie viool en piano Tsjaikovsky en 
voor cello en piano Sjostakovitsj 
en Liszt. Een avond vol belofte. 
Zondag 10 oktober om 15.00 
uur presenteert het blokfluit-

duo ‘Schifanoia’ zich in ’t Mos-
terdzaadje. Het zijn Isabel Favil-
la en Inês d’Avena die al in hun 
geboorteland Brazilië samen-
werkten. Hun specialiteit is de 
oorstrelende barokmuziek en op 
het programma staan: Telemann, 
Quantz en Guillemant.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenslijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Piet Schoone
biljarttoernooi 
van start
Santpoort-Noord - Maandag-
ochtend is om 9 uur de afstoot 
voor het 18de Piet Schoone bil-
jarttoernooi genomen door de 
heer C. Voorhout. Dit gebeur-
de op plechtige wijze met de 
keu van de onlangs overleden 
heer Wim v.d. Ende, die jaren-
lang een ‘motor’ voor de bil-
jartvereniging Het Terras was. 
Het Piet Schoone biljarttoer-
nooi telt heel wat wedstrijd-
dagen. Elke maandag, woens-
dag, donderdag en op vrijdag-
ochtend wordt gespeeld in de 
MTS aan de Roos en Beeklaan. 
Er zijn negen teams, waaronder 
Het Terras A en B en de win-
naar van vorig jaar, het Visser-
huis. Dit jaar is ook het team 
van de Watertoren er gelukkig 
weer bij. Maandagochtend was 
de start met het Terras A en B 
tegen elkaar, op twee tafels. De 
laatste speeldag is op maandag 
8 november. Tot die tijd blijft de 
spanning er in zitten bij alle bil-
jarters. Publiek is welkom om in 
alle rust de wedstrijden te be-
kijken.

Santpoort-Noord - Zaterdag 
omstreeks 01.10 uur kreeg de 
politie een melding dat er een 
lantaarnpaal omver was gere-
den op de Santpoortse Dreef. 
Dat klopte en op de plaats 
van de aanrijding vonden zij 
wat onderdelen van een au-
to. Korte tijd later troffen zij 
in IJmuiden een beschadigde 
auto. De chauffeur, een 18-ja-
rige IJmuidenaar bekende de 
aanrijding veroorzaakt te heb-
ben. Hij is aangehouden en 
er wordt proces-verbaal te-
gen hem opgemaakt voor het 
verlaten van de plaats van het 
ongeval.

Doorrijder
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Geen collec-
tant te vinden in 
Santpoort
Santpoort-Noord - Het Nati-
onaal MS Fonds zoekt nieuwe 
collectanten in Santpoort-Noord 
voor de Nationale MS Collecte-
week in november. ,,Er zijn nul 
collectanten. Multiple Sclerose 
moet toch ook mensen uit Sant-
poort-Noord iets doen”, zegt In-
ge Davids, collecte-coördinator 
in deze plaats. Het MS Fonds zet 
zich in om de kwaliteit van leven 
van mensen met MS te verbe-
teren. Multiple Sclerose (MS) is 
een aandoening van het centra-
le zenuwstelsel. Het is een chro-
nische ziekte, dat wil zeggen: 
een ziekte die niet meer over-
gaat en ook nog niet te genezen 
is. Het Nationaal MS Fonds col-
lecteert van 22 t/m 27 november. 
Meer informatie: Inge Davids, te-
lefoon 023-5384351 of www.na-
tionaalmsfonds.nl.

Saskia & Serge
in Huis ter Hagen
Driehuis – Afgelopen vrijdag 
was het Nationale Ouderendag. 
Ter ere van dat feit kwamen Sas-
kia en Serge een optreden ver-
zorgen in woon- en zorgcentrum 
Huis ter Hagen.
Om 15.00 uur zou dit optre-
den beginnen, om 13.30 uur ar-
riveerde het duo al in Driehuis. 
,,We vertrekken altijd bijtijds om-
dat we op tijd willen komen. Jak-
keren en haasten van optre-
den naar optreden doen we niet 
meer, die tijd is geweest’’, ver-
telt Ruud Schaap, zoals Serge 
in werkelijkheid heet. ,,We hou-
den ook altijd rekening met een 
file onderweg, zeker op vrijdag. 
Maar vandaag viel dat gelukkig 
mee.’’
De zaal zit vol als het zangduo 
begint. Saskia en Serge heb-
ben zelf veel plezier in het op-
treden, dit werkt aanstekelijk 
en slaat over op het publiek. Er 
wordt al gauw meegezongen, 
heen en weer gedeind en in de 
handen geklapt. De twee heb-
ben een repertoire dat opvalt 
door de variatie. Meezinglied-
jes van vroeger, maar ook coun-
try en veel vertaalde liedjes. Zo 
werd het Ierse ‘Whisky in the jar’ 
in het Nederlands: ‘Zet de whis-
ky maar vast klaar’. De bewo-
ners van Huis ter Hagen volgden 
dit verzoek niet op. ,,We blijven 
nieuwe wegen inslaan, je moet 

met de tijd meegaan’’, zal Serge 
hier later over zeggen. Die mid-
dag is het programma niet al te 
nieuw, er wordt rekening gehou-
den met het publiek. ‘Het spin-
newiel’ is van het repertoire ge-
haald, dat lied vond het echt-
paar te oubollig. Wel wordt ‘Zo-
mer in Zeeland’ ten gehore ge-
bracht, daar blijft het publiek om 
vragen. Als hun laatste hit uit 
1991, ‘Als je zachtjes zegt ik hou 
van jou’, wordt ingezet, luiste-
ren de mensen stil en aandach-
tig. ,,Wat een mooie stem en wat 
doen ze het leuk’’, zegt een me-
vrouw. ,,Ze staan veel te hard’’, 
moppert een ander. ,,Zet je ge-
hoorapparaat maar wat zachter’’; 
is het advies. In de pauze vertelt 
Saskia, dat zij ongeveer drie keer 
per week dergelijke optredens 
verzorgen. ,,Enorm dankbaar 
en we doen het graag’’, zegt de 
zangeres. ,,Straks gaan we door 
naar een personeelsfeest in Rot-
terdam. Daar is het meer knal-
len, de zaal op zijn kop zetten. 
Hier is het praatje en het con-
tact met de mensen belangrijk. 
Maar juist die diversiteit maakt 
het optreden zo leuk.’’ De men-
sen in Huis ter Hagen genoten 
van het optreden en hadden een 
leuke middag. Na afloop werden 
zij door het IJspaleis nog getrak-
teerd op een lekker ijsje. (Carla 
Zwart)

Schatgraven
in de Neder-
landse taal
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
12 oktober, 20.00 uur, verzorgt 
Ewoud Sanders in ’t Bredero-
de Huys aan de Bloemendaalse-
straatweg 201 van de Vereniging 
Santpoorts Belang de lezing 
‘Schatgraven in de Nederlandse 
taal’. Ewoud Sanders is taalhis-
toricus, lexicograaf en journa-
list. Verder is hij vaste medewer-
ker van onder meer NRC han-
delsblad en Onze Taal. Meer in-
formatie: telefoon 023-5383016. 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl. De toegang bedraagt 6 euro, 
inclusief koffie/thee.

Debuut SC Santpoort
in 3e klasse KNSB
Velserbroek - Na het kampi-
oenschap van afgelopen seizoen 
in de Promotieklasse speelt het 
vlaggeschip van SC Santpoort nu 
landelijk in de 3e klasse KNSB.
Afgelopen zaterdag speelden zij 
tegen het sterke HWP uit Zaan-
stad, het werd een verdienstelijk 
gelijkspel. Tegenover de nederla-
gen van Wim Lathouwers en in-
valler Stefan Fokkink stonden de 
overwinningen van Wim Eveleens 
en Martijn de Roode, zodat het 
eerste punt binnnen is. Als de ra-
ting van de andere team’s tegen 
de schakers van Santpoort wor-
den afgezet, moet Santpoort in 
staat zijn om ook in de 3e klas 

KNSB hoge ogen te gooien. Zon-
dag 10 oktober kunnen alle scha-
kers tot 19 jaar meedoen voor 4 
euro met het eerste Grand Prix 
van dit seizoen, die wordt ge-
speeld bij Soli in Driehuis. Je 
kunt je opgeven via de site www.
schaakclubsantpoort.nl er wordt 
gespeeld in groepen van 8 tot 
10 spelers, voor elke groep zijn 
drie bekers te winnen en ieder-
een wordt ingedeeld op zijn ei-
gen niveau. Het tweede heeft he-
laas zijn eerste wedstrijd verlo-
ren het werd 5-3 voor ZSC Sae-
ne, wat positief was dat de jeugd-
spelers Bas en Daan Haver bei-
den hun partij wisten te winnen.

PvdA organiseert lezing
‘Blijf in discussie 
met Geert Wilders’
Velserbroek - Zaterdagoch-
tend hield Meindert Fennema 
een boeiende voordracht over 
zijn onlangs gepubliceerde boek 
‘Geert Wilders, de tovenaarsleer-
ling’, waarvan inmiddels al de 
derde druk is verschenen. De le-
zing werd onder grote belang-
stelling gehouden in het Pol-
derhuis. Fennema is sinds 2002 
hoogleraar Migratie en etnische 
studies aan de Universiteit van 
Amsterdam en publiceerde ve-
le boeken en artikelen over an-
ti-immigratie partijen in West-
Europa.

De schrijver presenteerde zijn 
boek als een ongeautoriseerde 
biografie van de meest bespro-
ken politicus van dit moment, 
Geert Wilders. De politicoloog 
beschrijft Wilders’ politieke car-
rière, die in de jaren negentig als 
fractiemedewerker bij de VVD 
begon. Voormalig VVD-leider 
Frits Bolkestein is volgens Fen-
nema Wilders’ grote voorbeeld 
en daarmee de tovenaar uit de 
ondertitel van het boek.
Fennema schetste aan de hand 
van zijn boek een evenwichtig 
beeld van de drijfveren en ont-
wikkelingen van de persoon Wil-
ders. Naar de mening van de 
schrijver hebben twee gebeur-
tenissen de aanzet gegeven 
voor de radicalisering van Wil-
ders’ standpunten ten aanzien 
van de Islam. Het gaat daarbij 
om de aanslagen  van ‘nine-ele-

ven’ in Amerika en de rel rond de 
neutralisatie van Ayaan Hirsi Ali. 
Daarnaast verklaart de schrijver 
op inzichtelijke wijze hoe Wilders 
politieke beweging zo’n grote 
vlucht kon nemen. Volgens Fen-
nema dook Wilders binnen  het 
politieke spectrum in de hoek 
van het sociaal economisch links 
en sociaal cultureel rechts. Deze 
combinatie kom je in geen enke-
le andere politieke beweging te-
gen. Verder heeft naar het oor-
deel van de schrijver de politie-
ke elite uit met name de ’linkse 
kerk’, zoals hij de linkse politieke 
partijen steevast omschrijft, veel 
te lang de onderbuikgevoelens 
van de gewone man genegeerd 
en onderdrukt.
Op een vraag uit het publiek hoe 
Wilders het best tegemoet kon 
worden getreden was het ant-
woord helder. Vooral op een fat-
soenlijke manier met hem in dis-
cussie blijven en hem boven-
dien niet onderschatten. Wilders 
is er naar het oordeel van Fen-
nema oprecht van overtuigd dat 
de Islam de grootste bedreiging 
vormt voor de Westerse demo-
cratie.
De toegevoegde waarde van 
de lezing is dat er geen more-
le waardeoordelen over Wil-
ders’ standpunten gegeven wor-
den maar op overtuigende wijze 
wordt aangegeven hoe het zover 
heeft kunnen komen en dat de 
oude politiek ook de hand in ei-
gen boezem dient te steken.

Vesper ‘Sjalom, sjalom’
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 9 oktober is er weer een mu-
zikale en meditatieve vesper in de 
Dorpskerk aan de Burg. Ensche-
délaan. Aanvang 19.00 uur. In de-
ze vesper getiteld ‘Sjalom, sjalom’ 
zoeken we inspiratie in de Jood-
se muzikale bronnen  en de mu-
ziek uit de synagoge. In veel liede-
ren klinkt hoop en verlangen naar 
vrede. Sjalom betekent ‘vrede’ of 
‘heelheid’ in het Hebreeuws. De 
Dorpskerkcantorij, onder leiding 
van Antje de Wit zal onder ande-
re een Hebreeuwse psalm zingen 
in een compositie van de Joods-
Poolse componist Louis Lewan-

dowski. Bovendien worden mooie 
Hebreeuwse en Jiddische liede-
ren ten gehore gebracht en sá-
men gezongen. Er zal ook gele-
genheid geboden worden om een 
kaars te branden en er is een rui-
me meditatieve stilte. Orgel en pi-
anomuziek zal verzorgd worden 
door Gerrie Meijers. De kerkruim-
te is een half uur voor aanvang ge-
opend. De Vespers in de Dorps-
kerk zijn vrij toegankelijk en gratis. 
Informatie over vespers en zang-
projecten in de Dorpskerk is te 
vinden op www.pknsantpoorten-
velserbroek.nl. Informatie: symp-
honia@xs4all.nl of 06-21805104. 

Santpoort-Noord - Politieagen-
ten hielden vorige week vrijdag 
omstreeks 15.10 uur een 51-ja-
rige Haarlemse automobilist 
aan op de N208. De man over-
schreed de snelheidslimiet met 
60 kilometer per uur. Zijn rijbe-
wijs is ingevorderd en er wordt 
proces-verbaal tegen hem opge-
maakt.

Rijbewijs
ingevorderd

Driehuis - Een 24-jarige IJmui-
denaar werd vorige week don-
derdag rond 02.10 uur door de 
politie aangehouden, nadat hij 
met een snelheid van rond de 
100 km/uur over de Hagelinger-
weg had gereden. De man bleek 
na staandehouding onder in-
vloed van alcohol te verkeren. 
Hij werd aangehouden en mee-
genomen naar het politiebureau 
voor een ademanalysetest. 

Drankrijder
aangehouden
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Visie op Velsen 2025: bijeenkomst in gemeentehuis op 13 oktober 2010

Praat mee over de toekomst van Velsen
Waar kunnen uw kinderen spelen? Staat er een goede school 
voor hen in de buurt? Waar kunnen ze aan de slag over tien jaar, 
is er dan nog werk in Velsen? Kunt u hier nog prettig wonen en 
recreëren, als u straks niet meer werkt?

Deze vragen gaan over de toekomst van Velsen en van de Velsena-
ren. Ze komen aan de orde op de bijeenkomst woensdag 13 oktober 
in het stadhuis. De gemeente nodigt u allemaal uit om uw stem te la-
ten horen.

College en raad willen een gezamenlijke visie op de toekomst formule-
ren: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze 
voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en na-
tuur. Het gemeentebestuur wil graag in gesprek gaan met allerlei groe-
peringen uit de samenleving om te bepalen wat er moet gebeuren in de 
komende vijftien jaar – rekening houdend met de landelijke ontwikke-
lingen en met de behoeften en bijdragen van de inwoners van Velsen.

In de Infopagina van 30 september stond een oproep aan alle Vel-
senaren, met name de jonge, om mee te praten over de toekomst 
van hun gemeente. Daar zijn relatief weinig reacties op gekomen, 
en dat is jammer. De bijeenkomst van 13 oktober is een uitgelezen 
kans om uw stem te laten horen. De gemeente zoekt niet alleen in-
dividuele gesprekspartners, maar ook mensen uit allerlei kringen 
en organisaties in Velsen: sport, jeugd en jongeren, buurt- en wijk-
centra, allochtonen, verkeer en vervoer, religie en levensbeschou-
wing, onderwijs, gehandicaptenzorg – iedereen is van harte wel-
kom!

Praat mee over de toekomst van Velsen. Kom naar het stadhuis op 
woensdag 13 oktober, vanaf 17.30 uur, ingang Plein 1945 in IJmui-
den. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 21.30 uur. Voor de inwen-
dige mens wordt gezorgd. Meld u aan via mhof@velsen.nl of bel 
0255-567200. Zie ook www.velsen.nl: Bestuur & Organisatie > Be-
leid > Visie op Velsen 2025

Samenwerkingovereenkomst ondertekend
Start aanleg tracé HOV-Velsen
Gedeputeerde Elisabeth Post van 
de provincie Noord-Holland en wet-
houder Openbaar Vervoer Annette 
Baerveldt van de gemeente Velsen  
hebben op dinsdag 5 oktober een  
samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend voor de aanleg van een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer-
verbinding (HOV) tussen Haarlem 
(Delftplein) en IJmuiden aan Zee. De 
aanleg van het tracé gebeurt in fasen 
en start begin 2011. Het tracé maakt 
deel uit van een regionaal HOV-net-
werk.

De regio IJmond is een aantrekkelijk 
woon- en recreëergebied en ligt ideaal 
tussen grote gebieden van werkgelegen-
heid. Er ontbreekt echter een goed net-
werk dat de IJmond met economische 
centra en stedelijke kernen verbindt. 

Een hoogwaardig openbaar vervoernet-
werk moet die problemen oplossen. Met 
HOV-Velsen komt er een aansluiting met 
andere hoogwaardige lijnen in de regio 
tot aan Amsterdam, Schiphol, Haarlem, 
Utrecht en Almere.

Het deels vrijliggend tracé dat nu wordt 
aangelegd is in 2008 door de gemeen-
teraad van Velsen vastgesteld. De af-
gelopen periode hebben gemeente en  
provincie de verbinding in tien deelpro-
jecten vastgesteld en zijn er afspraken 
gemaakt over de kostenverdeling.

Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land hebben op 25 mei 2010 een taak-
stellend budget vastgesteld van 67,5 mil-
joen euro. De gemeente Velsen draagt 3 
miljoen euro bij aan dit project. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Werkzaamheden tot eind 2010
Pontweg deels bromfietspad
Op 18 oktober 2010 wordt gestart met 
de werkzaamheden aan de Pontweg 
in Velsen-Noord. 

De Pontweg wordt tussen de Grote Hout- 
of Koningsweg en de Concordiastraat de-
finitief afgesloten voor autoverkeer en in-
gericht als bromfietspad. Het kruispunt 
Grote Hout- of Koningsweg / Pontweg / 
Stratingplantsoen / Duinvlietstraat wordt 
aangepast. Het bedrijventerrein Velsen-

Noord IV, De Grote Hout en de sluizen 
zijn vanaf de Westelijke Randweg N197 
bereikbaar via de Wenckebachstraat, 
Staalhavenweg en de Noordersluisweg 
(ANWB route).

Het werkterrein is in verband met de vei-
ligheid volledig afgesloten voor fietsers; 
zij worden omgeleid met bebording. De 
werkzaamheden zijn voor het einde van 
het jaar gereed, is de verwachting.

Werkzaamheden tot eind 2010  
Pontweg deels bromfietspad 
 
Op 18 oktober 2010 wordt gestart met de werkzaamheden aan de Pontweg in Velsen-
Noord. De Pontweg wordt tussen de Grote Hout- of Koningsweg en de 
Concordiastraat definitief afgesloten voor autoverkeer en ingericht als bromfietspad. 
Het kruispunt Grote Hout- of Koningsweg / Pontweg / Stratingplantsoen / 
Duinvlietstraat wordt aangepast. Het bedrijventerrein Velsen-Noord IV, De Grote 
Hout en de sluizen zijn vanaf de Westelijke Randweg N197 bereikbaar via de 
Wenckebachstraat, Staalhavenweg en de Noordersluisweg (ANWB route). 
Het werkterrein is in verband met de veiligheid volledig afgesloten voor fietsers; zij 
worden omgeleid met bebording.  
De werkzaamheden zijn voor het einde van het jaar gereed, is de verwachting. 
  
 

 
 
 

Pontweg en Grote Hout- of Koningsweg afgesloten voor alle verkeer 
Route Westelijke Randweg (N197) van/naar Velsen-Noord IV, 
Bedrijventerrein “De Grote Hout” en de sluizen 
 

Pontweg en Grote Hout- of Koningsweg afgesloten voor alle verkeer

Route Westelijke Randweg (N197) van/naar Velsen-Noord IV, Bedrijven-
terrein De Grote Hout en de sluizen
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Brief aan 14.000 Velsenaren
Digitaal Burgerpanel Velsen
Een groep van 2100 burgers van Vel-
sen aan wie de gemeente een paar 
keer per jaar vragen stelt; dat is de 
bedoeling van een digitaal burgerpa-
nel. De gemeente gaat deelnemers 
werven.

De gemeente Velsen gaat een Digitaal 
Burgerpanel instellen. Op donderdag 7 
oktober krijgen 14.000 particuliere adres-
sen in Velsen een brief in de bus met het 
verzoek om aan dit Burgerpanel mee te 
doen. Een Digitaal Burgerpanel is een 
groep van minstens 2.100 inwoners aan 
wie de gemeente via internet vier tot zes 
keer per jaar een reeks vragen stelt. Een 
panel van deze omvang levert betrouwba-
re gegevens op. Het is een modern middel 
om inwoners meer bij beleid en dienstver-
lening te betrekken.

Met behulp van het burgerpanel kan de 
gemeente in een vroeg stadium de me-
ning van inwoners van Velsen peilen en 
kennis vergaren. Dat kan helpen om pro-
blemen gerichter aan te pakken, beleid te 
veranderen of de dienstverlening te ver-
beteren. Geschikte onderwerpen om aan 

een panel voor te leggen zijn tevreden-
heid over de dienstverlening, de commu-
nicatie of communicatiekanalen die de 
gemeente gebruikt of de manier waarop 
de gemeente de inwoners betrekt bij be-
leidsontwikkeling en projecten. Ook een 
actueel project of onderwerp kan reden 
zijn om het burgerpanel naar zijn mening 
te vragen.

Het panel wordt zo breed mogelijk sa-
mengesteld, verdeeld naar woonkernen, 
leeftijd, sekse en achtergrond. Selectieve 
raadpleging kan ook; dan krijgen bijvoor-
beeld alleen de pannelleden van Velser-
broek of Santpoort-Noord vragen voor-
gelegd. 

Het onderzoeksbureau Trendview regelt 
de opzet van het burgerpanel; dat duurt 
ongeveer een week of vier. Als blijkt dat 
bepaalde gebieden ondervertegenwoor-
digd zijn, volgt een extra werving.

Deelnemers van het panel krijgen altijd 
de uitkomsten van de onderzoeken te ho-
ren. Die komen ook op de gemeentelijke 
website te staan: www.velsen.nl.

Eerste aanvraag ontvangen
Omgevingsvergunning Wabo
Rob Basjes (rechts op de foto) van 
Basjes bouwkundig ontwerp- en ad-
viesbureau in IJmuiden dient een 
aanvraag in voor een omgevingsver-
gunning. Hij wil de achter- en zijgevel 
van een woning wijzigen en twee du-
plexwoningen samenvoegen.

Projectleider voor de Wabo, Justin van de 
Grootevheen, en Astrid Rietveld van het 

Ondernemersloket nemen de aanvraag in 
ontvangst.

Wilt u op de hoogte blijven van de aan-
vragen voor omgevingsactiviteiten in de 
gemeente? Ze worden wekelijks gepu-
bliceerd op de pagina Gemeentelijke Me-
dedelingen in de Jutter/de Hofgeest en 
staan onder Bekendmakingen op www.
velsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Nieuwe reddingsboot
Burgemeester Franc Weerwind heeft op 
3 oktober 2010 een nieuwe reddingsboot 
overhandigd aan Hans Rozemeijer, voor-
zitter van de IJmuider Reddingsbrigade, 
IJRB. Het lichte voertuig kan makkelijk 
vanaf het strand worden gelanceerd en 
vraagt minder brandstof. Franc Weerwind 
sprak lovende woorden over het werk 

van de reddingsbrigade en memoreer-
de dat de IJRB tijdens Sail 2010 levens-
reddend optrad voor een man met hart-
klachten. De samenwerking tussen ge-
meente en IJRB is goed en wordt de ko-
mende tijd verder versterkt. De gemeente 
heeft de boot gefinancierd. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Inschrijven kan hele jaar door
JeugdSportPas-dag in IJmuiden
Op donderdag 30 september 2010 
laat Wethouder van sportzaken An-
nette Baerveldt samen met honder-
den kinderen een ballon los in sport-
hal IJmuiden-Oost. Het was de start 
van de drukbezochte JeugdSportPas-
dag. 

Het weer bedierf het buitenprogram-
ma, maar binnen was de belangstelling 
enorm. De JeugdSportPas is een goedko-

pe manier om kennis te maken met wel 
veertig verschillende sporten die in de ge-
meente Velsen worden aangeboden. Kin-
deren kunnen zich het hele jaar door voor 
één of meer sporten inschrijven. Het in-
schrijfformulier zit achterin de brochure 
die op alle scholen voor basisonderwijs 
is uitgedeeld. Het formulier is te down-
loaden op www.jeugdsportpas.nl; daar is 
ook meer informatie te lezen. (foto: Ko van 
Leeuwen)
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Omdat de aanpassing van de Gemeenschappelijke 
regeling Milieudienst IJmond (zoals deze luidt tot en 
met de tweede wijziging) door de raad nog enige tijd in 
beslag zal nemen, heeft het college van Burgemeester 
en Wethouders een besluit genomen waarin o.a. de 
bevoegdheid enkelvoudige omgevingsvergunningen te 
verlenen, tijdelijk wordt gedelegeerd aan het dagelijks 
bestuur van de Milieudienst IJmond. Ook heeft het college 
besloten de bevoegdheid bestuurlijke sancties op te 
leggen, te mandateren aan de secretaris-directeur en 
teamleiders van de Milieudienst IJmond.
Dit is noodzakelijk om besluitvorming vanaf 1 oktober 
2010 ingevolge de regels bij of krachtens de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht en o.a. Wet milieu-
beheer bevoegd plaats te kunnen laten vinden. 
Het tijdelijk delegatiebesluit omgevingsvergunningen 
gemeente Velsen komt te vervallen indien de Gemeenschap-
pelijke regeling Milieudienst IJmond (zoals deze luidt tot en 
met de tweede wijziging) aangepast in werking is getreden.

Ter inzage
Het tijdelijk delegatiebesluit omgevingsvergunningen 
gemeente Velsen en het mandaat- en machtigings-
besluit handhaving gemeente Velsen liggen vanaf 
heden gedurende zes weken ter inzage.

Algemene informatie
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en 
op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Voor inzage bij de Milieudienst IJmond kunt u op 
werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 
09.00 en 17.00 uur. 
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: 
info@milieudienst-ijmond.nl 

Velsen, 7 oktober 2010.

RAADSPLEIN 7 OKTOBER 2010 VERVALT

Het Raadsplein van donderdag 7 oktober 2010 vervalt. 
De eerstkomende Raadspleinen zijn woensdag 20 oktober 
(begrotingssessies), donderdag 21 oktober (raadsvergade-
ring) en donderdag 11 november (reguliere sessies).

TIJDELIJK DELEGATIEBESLUIT WABO-
VERGUNNINGEN EN MANDAATBESLUIT 
WABO-HANDHAVINGSBESLUITEN

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen hebben milieutaken en bevoegdheden onder-
gebracht in de Gemeenschappelijke regeling 
Milieudienst IJmond (zoals deze luidt tot en met de 
tweede wijziging). Met deze regeling hebben de 
gemeentebesturen o.a. de bevoegdheid milieuvergun-
ningen te verlenen ingevolge de regels bij of krachtens 
de Wet milieubeheer aan het dagelijks bestuur van de 
Milieudienst IJmond gedelegeerd. Ook hebben de 
gemeentebesturen mandaatbesluiten genomen waarin 
de bevoegdheid met bestuurlijke sancties deze milieu-
regelgeving te handhaven is gemandateerd aan de 
secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond.
Op 1 oktober 2010 zijn de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de hierop gebaseerde regels in 
werking getreden. Hierdoor is het noodzakelijk de 
Gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond 
(zoals deze luidt tot en met de tweede wijziging) en 
voornoemde mandaatbesluiten te actualiseren. 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

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

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

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-
vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-
vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 
56 72 00.

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-
vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 
bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 
t/m het hoofdriool).

ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 
schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 
ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de 
klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het 
weekend gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook 
doorgeven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 
'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 
09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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VERORDENING GEMEENTELIJKE 
BASISADMINISTRATIE 
PERSOONSGEGEVENS 2010

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergadering van 9 september 
2010 heeft besloten:
- de Verordening Gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 2010 vast te stellen;
- de Verordening Gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 2010 in werking te laten treden op 
1 oktober 2010;

- per gelijke datum de Verordening Gemeentelijke basis-
administratie persoonsgegevens 2007 in te trekken.

Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van 
artikel 96 lid 1 van de Wet GBA de binnengemeentelijke 
afnemers gebruik te maken van de basisregistratie 
personen. Deze afnemers worden verplicht de in het 
Besluit GBA aangewezen actuele authentieke persoons-
gegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij 
gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens 
dit te melden aan de bron.
Voor het gebruik van de eigen GBA is de gemeente 
verantwoordelijk. Dit moet geregeld worden in een 
verordening en eventuele uitvoeringsregels. 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet 
gemeentelijke basisadministratie personen. In deze wet 
wordt aan de gemeente de bevoegdheid en de verplichting 
gegeven om de gemeentelijke basisadministratie te 
beheren en om medewerkers met bepaalde wettelijke 
taken de bevoegdheid te geven om de persoonsgegevens 
uit de gemeentelijke basisadministratie te raadplegen. 
Ook door de gemeente aangewezen derden kunnen, 
onder voorwaarden, gebruikmaken van deze gegevens. 

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 1 oktober 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort   
Tulpenstraat 10 1 kastanjeboom 
Kriemhildestraat 2 3 beuken  
Minister van Houtenlaan 120 1 den   
Dijkzichtlaan 1 7 bomen  
Kruidbergerweg 32 1 esdoorn 
Duinweg of Duivelslaan 18 1 eik
Kruidbergerweg 23 1 berk 
(boom is dood)
Ans Rosendahlstraat 17 1 den 
Zon Bastion 24 1 Hollandse linde  
Bloemendaalsestraatweg 5 1 den 
Brederoodseweg 10 1 eik  
Duin- en Kruidbergerweg 35 4 bomen
Dokter Kuyperlaan 6 1 esdoorn   
Hoofdstraat 75 1 kastanjeboom  
Dokter de Grootlaan 3 13 bomen 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 5 oktober 
2010.

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-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-192-2010  Oude Pontweg 189 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van een woonwagen
BP-193-2010  Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis NH; 

het plaatsen van 2 noodlokalen met 
sanitairruimte

BP-194-2010  Dennekoplaan 35 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

BP-195-2010  Oude Pontweg 152 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage

BP-196-2010  Elzenstraat 9 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-197-2010  Hoflaan 1 te Velsen-Noord; het plaatsen 
van een systeemcontainer met opvang-
bak

BP-198-2010  Johan Maurits van Nassaulaan ong. te 
Santpoort-Noord; het plaatsen van tijde-
lijke units (school)

BP-199-2010  Johan Maurits van Nassaulaan ong. te 
Santpoort-Noord; het plaatsen van tijde-
lijke units (school)

BP-200-2010  Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-201-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van cabins (5C-02)

BP-202-2010  Velserduinweg 48 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning

BP-203-2010  Valckenhoeflaan 33 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-221-2010 Eyndenhoefflaan 15 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en een erker

BL-222-2010  Schaepmanlaan 4 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een aanbouw (serre)

BL-223-2010  Waterlandweg 16 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dakkapel

BL-224-2010  Kanaalstraat 240 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging

BL-225-2010  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een informatiebord 
(tijdelijk)

BL-226-2010  Grote Buitendijk 58, Gerstland 31, 28, 
32, Haverland 10, Floraronde 307, 
Langemaad 24, 32, R. Vosstraat 12, 
C. Wichmannstraat 18, 21, 26, Groot 
Hoefblad 22, 23, 26 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (achterzijde) 
bij 15 woningen 

BL-227-2010  Genieweg 1 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van dakkapellen

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan 
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare wel-
standsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 14 oktober 2010.
BL-223-2010  Waterlandweg 16 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dakkapel

BP-200-2010  Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-202-2010  Velserduinweg 48 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning

BP-203-2010  Valckenhoeflaan 33 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BP-177-2010  Wijkerstraatweg 164 te Velsen-Noord; 

het veranderen van een voormalige 
apotheek in woonruimte

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 8 oktober t/m 18 november 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

AANLEGVERZOEK

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-3-2010  Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; het 

uitvoeren van werkzaamheden boven 
een olietransportleiding

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

ONTWERP 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 de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 8 t/m 
21 oktober 2010 ter inzage.
BL-185-2010  Edisonstraat 29 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (zijkant)
BL-198-2010  Smidt van Gelderstraat 37 te Velsen-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-199-2010  Smidt van Gelderstraat 39 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-215-2010  Koningin Wilhelminakade 189 te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw



Veel punten en winst 
bij Smashing Velsen
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
waren er weer zowel jeugd als 
volwassen teams hun volleybal 
competitiewedstrijd aan het spe-
len. En er werden door de Sma-
shing Velsen teams veel pun-
ten gehaald. Dames 1 won over-
tuigend hun eerste 4-0 over-
winning. Een team van Odin uit 
Heemskerk was de tegenstan-
der, waar de dames vrij spel 
hadden in hun aanval. Ook he-
ren 2 won hun tweede wedstrijd 
met 4-0. Tegenstander Heem-
stede kon alleen in de eerste set 
het team nog volgen maar daar-
na was het over. Coach Theo 
had wijs midspeler Daan de he-
le wedstrijd laten spelen en die 
scoorde er met snelle aanvallen 
lustig op los. Bij de jeugd viel al-
weer een mooie overwinning te 
noteren van de jongens C1. De 
talenten van Hoofddorp werden 
makkelijk opzij gezet. De stoe-
re jongens (en meiden) van jon-
gens C2 speelde hun eerste ech-
te wedstrijd en dat deden ze niet 
onverdienstelijk. Spannend werd 

het wel want de laatste set werd 
met 26-24 helaas verloren maar 
de uiteindelijke 2-1 verlies werd 
groot gedragen. Dames 4 speel-
de lekker en won met 3-1. Bij de 
uitwedstrijden waren er weinig 
overwinningen te tellen. Heren1 
verloor met 3-1. De eerste wed-
strijd werd gewonnen door een 
goede concentratie die ze nu 
niet lieten zien. Ook de meiden 
B1 verloren door de wedstrijden 
iets te lacherig in te gaan. In ie-
der geval mogen ze allemaal al-
les weer goed maken in de vol-
gende competitie ronden. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Concert Mannenkoor
IJmuiden - In de Petrakerk aan 
de Merwedestraat 6 vindt vrij-
dag 29 oktober om 20.00 uur een 
bijzonder concert plaats van het 
Christelijk Mannenkoor IJmui-
den. Bij deze gelegenheid toont 
het koor haar vitaliteit en veelzij-
digheid  door een afwisselend en 
verrassend programma ten ge-
hore te brengen. Op de wekelijk-
se oefenavonden wordt flink ge-
studeerd om de toehoorders een 
mooie avond te bezorgen. 
Sommige muziekstukken wor-
den a capella uitgevoerd, andere 

met vocale of instrumentale om-
lijsting. De vocalisten treden ook 
individueel of gezamelijk op en 
zijn Nienke Otten (sopraan, be-
kend van onder andere de Na-
tionale Reisopera), Annelies van 
der Vlies (alt en veel gevraagd 
als solist bij koorprojecten), Ger-
rit van der Heide (een veelzijdig 
tenor met een warm timbre) en 
Martijn Gunneman (tenor bij de 
Brothers4Tune). 
Voor de muzikale omlijsting en 
ondersteuning zorgt Junko Sa-
kakibara op orgel en piano.

IJmuiden - WSV De Kenne-
mer Jagers organiseert onder 
andere de avondvierdaag-
se, de zomeravond wandel-
tocht en de J. Jansen Memo-
rial wandeltocht. Dit week-
einde vieren zij het 75-jarig 
bestaan met een receptie in 
gebouw Velserduin, Velser-
duinplein 3, van 15.00 uur tot 
17.00 uur. Belangstellenden 
en vooral oud leden zijn van 
harte welkom om het bestuur 
te feliciteren met dit jubileum. 
Zondags vieren zij dit met de 
leden door een gezellig dagje 
uit te gaan.

Jagers vieren 
jubileum

Het programma omvat naast 
kerkelijke muziek klassieke wer-
ken van Händel, Schubert en 
Brahms en opera- en musical-
stukken van Mozart, Gounod, 
Verdi en Weber.
Toegangskaarten à 12,50 euro  
per stuk kunt u bestellen door 
te bellen naar 023-537 32 81 of 
0255-518 685, maar zijn ook te 
verkrijgen bij de leden van het 
koor.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-190-2010  J. Paxtonstraat 115 te Velserbroek; het 

plaatsen van een overkapping
BL-194-2010  Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
garage

BL-211-2010  Oude Pontweg 144 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw/entree

BL-212-2010  Oude Pontweg 136 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woon-
wagen met een uitbouw/entree

BL-214-2010  Van Galenstraat 2 te IJmuiden; het ver-
anderen van de voorgevel van een 
woning

BL-216-2010  Saturnusstraat 32 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel)

BL-217-2010  Pijpbloem 1 te Velserbroek; het plaatsen 
van 2 dakramen (voorgevel)

BP-113-2010  Loggerstraat 70 te IJmuiden; het vergroten 
van een bedrijfsgebouw

BP-125-2010  Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een expeditieruimte

BP-181-2010  Vinkenbaan 36 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen van een woning

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-142-2010  Linie 11 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BP-141-2010  Kerkerinklaan 54 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en een dak-
opbouw

BP-149-2010  Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-51-2010  Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; het 

verwijderen van gevels van een bedrijfs-
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, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 

op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 1 tot en met 
4 oktober 2010 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie: Biallosterskilaan 48 en 50 te Santpoort-Noord
Voor:  Wijzigen achtergevel en zijgevel en 

ontduplexen van de woning
Datum ontvangst: 1 oktober 2010

Locatie: Herculesstraat 23 te IJmuiden
Voor: het kappen van een lijsterbes
Datum ontvangst: 4 oktober 2010

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

AANMELDING EVENEMENTEN 2011 

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 
2011 een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik 
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier voor 
15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te melden bij 
de gemeente Velsen, bureau Vergunningen en 
Uitvoering. 

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van de 
website van de gemeente www.velsen.nl. Het formulier 
is te vinden op de startpagina onder Velsen actueel. 
U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen 
naar evenementen@velsen.nl




