
Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,

Velsen-Zuid,
Driehuis,

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

info@jutter.nl

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

Dames gaan weer volleyballen
Velserbroek - Het vijfde 123 
makelaar dames straten zaal-
volleybaltoernooi in Velserbroek 
wordt zaterdag 11 oktober geor-
ganiseerd. 
Aan dit volleybaltoernooi doen  
maar liefst 24 damesteams mee. 
Verdeeld over zes poules strij-
den zij tussen 15.00 en 21.00 uur 
in het Polderhuis om de wissel-
trofee en ook sinds dit jaar om 
het blauwe naambord. Daar-
naast zijn er prijzen voor de bes-
te speelster, het grootste talent, 
het meest sportieve team en de 

meest enthousiaste straat. Al-
le moeders kunnen ongestoord 
volleyballen, want hun kinderen 
worden beziggehouden met een 
ballonnenclown, een tekenwed-
strijd, schminken en video’s op 
een groot scherm. Ook zal de or-
ganisatie dit jaar geld inzamelen 
voor een goed doel. Dat is Pink 
Ribbon, die zich inzet voor de 
bestrijding van borstkanker
De organisatie van dit  vijfde da-
mes straten zaalvolleybal kam-
pioenschap is ook dit jaar weer 
in handen van Frans Looij, Fred 

Heeremans en JanKees Holst. Zij 
krijgen  weer de volledige mede-
werking van volleybal vereniging  
Smashing Velsen.
De organisatie is er trots op dat 
het de band Linke Soep en DJ 
Friso  heeft kunnen contracteren 
voor de feestavond die om 21.15 
uur zal los barsten. Natuurlijk is 
iedereen welkom op deze feest-
avond. Maar iedereen is ook van 
harte welkom om tijdens het vol-
leybaltoernooi de speelsters met 
veel toeters en bellen te komen 
aanmoedigen.

Vermeend ongeval Driehuis
Driehuis – Bij politie Kennemerland kwam maandagochtend even 
voor 11.00 uur een telefonische melding binnen, dat een ongeval 
plaats zou hebben gevonden op of nabij station Driehuis. Hierbij zou 
een meisje betrokken zijn, dat van huis weggelopen was. Politie en 
brandweer waren snel ter plaatse en gingen op onderzoek uit. Am-
bulancepersoneel stond paraat. Er werd zelfs een helikopter met in-
frarood camera ingezet en het treinverkeer werd gedurende een uur 
stilgelegd. De zoekactie leverde niets op, aangenomen moet worden 
dat het om een valse melding ging. (foto: Michel van Bergen)

Werkzaamheden 
Minister van Houtenlaan
Velsen-Zuid - Maandag start-
te aannemingsbedrijf BAM We-
gen B.V. in opdracht van de ge-
meente, met het herstraten van 
het trottoir en het aanbrengen 
van nieuw asfalt op de ventweg 
van de Minister van Houtenlaan 
aan de oneven kant, tussen de 
Dr. Kuyperlaan en de Ver Loren 

van Themaatlaan in Velsen-Zuid. 
Het trottoir wordt voorzien van 
nieuwe tegels.
De uitvoering van deze werk-
zaamheden duurt ongeveer zes 
weken, onder voorbehoud van 
de weersomstandigheden. De 
werkzaamheden worden in fases 
uitgevoerd.

Papierinzameling
Santpoort - Dinsdag 14 en 
woensdag 15 oktober wordt er 
weer oud papier ingezameld voor 
de Parnassiaschool in Santpoort. 
De papiercontainer staat van 
18.30 tot 19.30 uur op het gras-
veld bij de kerk Dinkgrevelaan. 
Op dinsdagmiddag is de contai-
ner ook geopend van 16.00 tot 
16.30 uur. Bij het inleveren van 
het oud papier dingt u mee naar 
de heerlijke slagroomtaart, die 
maandelijks wordt verloot.

Het is tijd voor jou.
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Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden 
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velser-
broek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden 
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: KKringapo-
theek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030. Apotheek Sant-
poort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: 
Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-

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

Amateur Kunstbeurs
Artistieke Handen 25 jaar
Regio - Zondag 12 oktober is 
het weer de dag van  amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen, 
in het Kennemer Sportcenter te 
Haarlem. Honderden amateur-
kunstenaars uit het gehele land 
tonen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur de werkstukken, die zij 
in de afgelopen periode vervaar-
digd hebben. Er valt, zoals ge-
bruikelijk weer veel te zien en te 
beleven op deze meest creatieve 
manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een kunst-
beurs, die vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De beurs wil 
amateur-kunstenaars de mo-
gelijkheid bieden hun werk aan 
een groot publiek te laten zien 
en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebieden. 
Neem bijvoorbeeld de fijnschil-
derkunst of poppen maken, iets 
wat iedereen kan leren. Verder 
is er natuurlijk het vertrouwde 
aanbod van keramiek, sieraden, 
loodcreaties, origami, kaarten, 
schilderijen, houtsnijwerk enzo-
voorts, alsook de nieuwste trend: 
scrapbooking. Kramen van leve-
ranciers van diverse hobbymate-
rialen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hob-
by te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 
Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, 

in een amicale sfeer, ideeën uit-
wisselen. Ook mogen zij tijdens 
de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op 
voorwaarde dat het echte kunst 
is en geen seriewerk. Een regel 
waaraan ze zich maar al te graag 
houden, al is het maar om hun 
goede naam en die van hun col-
lega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby uit te kunnen oefe-
nen. Op zo’n groot evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. Een uitstekende graad-
meter voor het niveau waar-
op je als creatief hobbyist be-
zig bent. Vindt men je werkstuk-
ken mooi dan is er altijd wel ie-
mand die iets wil kopen. De ver-
koop van amateurkunst is er om 
weer financiële middelen te ge-
nereren om nieuwe materialen 
en gereedschappen aan te kun-
nen schaffen.
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft voor thuis of om ca-
deau te geven, die is verzekerd 
van een uniek werk, waarvan er 
maar één bestaat. Er is geen ga-
lerie ter wereld die zoveel varia-
tie aan kunst in huis heeft; kera-
miek, sieraden, Tiffany, origami, 
filigraan, houtsculpturen en nog 
veel, heel veel meer.
U bent van harte welkom op de 
Amateurkunstbeurs Artistieke 
Handen. De entreeprijs bedraagt 
6,50 euro en voor 65+ kost het  
5,50. Kinderen onder de 12 jaar 
zijn, onder begeleiding, gratis, 
evenals het parkeren. 

Line- en countrydansen
in Partycentrum De Baron
IJmuiden - Ruim een jaar gele-
den is Danceclub 2 Steps Down 
gestart met het geven van Line- 
countrydanslessen in Partycen-
trum De Baron, Lange Nieuw-
straat 743 in IJmuiden. Het is een 
groot succes in IJmuiden.
De club is gericht op het les ge-
ven aan beginners en gevorder-
den en dansen zowel op coun-
try muziek als ook op het moder-
ne genre. De lessen worden ge-
geven door Maria die zelf al een 

flink aantal jaar danst en dus de 
nodige ervaring hierin heeft. 
Linedance is niet gebonden aan 
leeftijd of een partner en zowel 
de jonge als de iets oudere le-
den dansen hier elke week met 
veel plezier. 

Meer informatie op 
www.2stepsdown.nl, of kom 
eens kijken op maandagavond 
van 19.30 tot 22.30 uur in Party-
centrum De Baron.

Luchtig Koffieconcert 
in de Naaldkerk
Santpoort-Noord - Zondag 12 
oktober om 12.30 uur laat de 
Velser Gemeenschap het publiek 
gratis genieten van het vrou-
wen-shantykoor Grace Darling 
en  smartlappenkoor De Delta 
Singers. 
Twee jaar geleden is het koor De 
Delta Singers opgericht. Sinds 
2007 is het een stichting, aange-
sloten bij de ‘Bond voor Smart- 
en Levensliederen’. Het is een 
enthousiast gemengd koor  dat 
het levenslied een warm hart 
toedraagt. 
Op dit moment is er een wacht-

lijst, maar heren zijn altijd wel-
kom. Er wordt op de donderdag-
avond van half acht tot half tien 
gerepeteerd in het gebouw De 
Delta. 
Kom gerust een keer vrijblijvend 
een repetitie bijwonen. Er wordt 
vaak gezongen in verzorgings- 
en bejaardentehuizen.
Het koor wordt muzikaal bege-
leid door vier accordeonisten. Dit 
alles onder leiding van Reijer de 
Heer. 
Grace Darling is in de gemeen-
te Velsen en verre omstreken al 
jarenlang geen onbekend vrou-

wenshantykoor meer. Integen-
deel, na de oprichting in 1998 
heeft het koor vele malen opge-
treden in verzorgings- en bejaar-
dentehuizen, op vele shantyfesti-
vals en jaarlijks op het Havenfes-
tival in IJmuiden.
Binnen de kortste keren brengt 
Grace Darling er de stemming in 
door het zingen van niet alleen 
Nederlandstalige liedjes, maar 
ook door het brengen van het 
Engelse, Ierse, Schotse, Griekse, 
Franse en zelfs het Chinese re-
pertoire. 

Zij repeteren op dinsdagavond 
om 19.45 uur in het Visserhuis. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Voor informatie: 0255-
521033 of 0255-518068.
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Goederenveiling in de Naald-
kerk, Fr. Netscherlaan in Sant-
poort-Noord. Van 09.30 tot 13.00 
uur curiosa- en kringloopmarkt. 
Rond 11.30 uur begint de vei-
ling.
Kleindiertentoonstelling op 
informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid van 10.00 
tot 17.00 uur.
Naar het wisenten uitzicht-
punt. Verzamelen 14.00 uur bij 
de balie van duincentrum De 
Zandwaaier in Overveen. Kos-
ten 2,50, kinderen/65+ 1,50. Ex-
cursie is geschikt voor 12 jaar en 
ouder. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Het 123 Makelaardij Dames-
stratenzaavolleybaltoernooi Vel-
serbroek van 15.00 tot 21.00 uur 
in sporthal het Polderhuis.
Rebellies (voorheen de Fat-
bastards) en afscheid Mark En-
gels in Café Cheers, Kennemer-
laan IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.
Swingsteesjun Dance Clas-
sics, 20.00-01.00, Station Haar-
lem, Wachtkamer 2e Klasse.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Theatergezelschap 
Fantasten met ‘Roze Kater’. Aan-
vang 20.30 uur.
Discover Band, Paviljoen Noord-
zee, IJmuiden aan Zee. Dansmu-
ziek vanaf jaren ‘70. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): Girls love DJ’s, 23.00 
uur. Showcase NH Pop live 20.00 
uur.

Zondag 12 oktober
 

Eucharistieviering in de Adel-
bertuskerk, Sparrenstraat 46 
IJmuiden-Oost. Om 10.00 uur.
Postzegel(ruil)beurs in de Spil, 
Frans Halsstraat 29 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis.
Kleindiertentoonstelling op 
informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid van 10.00 
tot 17.00 uur.
Amateur Kunstbeurs in het 
Kennemer Sportcenter in Haar-
lem.Van 10.30 tot 17.00 uur. Toe-
gang 6,50, 65+ 5,50. Kinderen 
onder de 12 jaar gratis onder be-
geleiding.
Paddenstoelen. Excursie start 
om 11.00 uur bij infopaneel par-
keerplaats Duin en Kruidber-
gerweg t.h.v. nr.74 in Santpoort-
Noord. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl. 
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Koffieconcert in de Naaldkerk 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
12.30 uur. Optreden vrouwen-
shantykoor Grace Darling en de 
Delta Singers. Toegang gratis.
Grand Tour de Boque ax Pe-
dales (Bokbierfietstocht) in Vel-
sen en Spaarndam. Van 13.00 tot 
19.00 uur. 
Zondagmiddagconcert in de 
Engelmunduskerk, Kerkplein 1 
Velsen-Zuid. Aanvang 14.30 uur.
Schrijversgeheimen van Ar-
thur Japin in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
‘Shandiz’ oude Iraanse liederen 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 

Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert met 
Crackin Up. Aanvang 17.00 uur. 
Toegangg gratis.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Gratis concert Ma-
ma Rosin 21.30 uur.

Maandag 13 oktober

Inloopochtend Posttrauma-
tische Dystrofie in KG locatie 
zuid, 10.00-12.00 uur. Info: 023-
5453138.
Tentoonstelling ‘Zeewijk - Toen 
en Toekomst’ in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein 16 IJmuiden. 
Tentoonstelling is te zien tot en 
met 17 november.
Algemene ledenvergadering 
MKB Velsen in Villa Westend in 
Velserbroek. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 14 oktober
 

Papierinzameling voor de Par-
nassiaschool in Santpoort. Con-
tainer is geopend van 16.00 tot 
16.30 uur en staat op het gras-
veld bij de kerk, Dinkgrevelaan.
Bezoekersinformatieavond 
van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. in Duincentrum 
de Zandwaaier, Zeeweg in Over-
veen. Van 19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Hera’ met Vera Mann 
en Arjan Ederveen. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag 15 oktober 

Informatiemarkt Toekomst 
met Kanker, 10.00-16.30 uur in 
Kennemer Gasthuis, locatie zuid 
- Boerhaavelaan 22. Info: www.
toekomstnakanker.nl.
Inloopochtend borstkanker-
patienten van 10.00 tot 11.30 
uur in het Kennemer Gasthuis lo-
catie noord. Info: 023-5630899.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peuters op ruimteavontuur. Pro-
gramma: ‘Schaapwel’ van Nat 
Gras om 09.30 en 11.30 uur. 
‘Spijker op zijn Kop’ van De To-
ren van Geluid om 10.15 en 12.15 
uur. ‘Op een kleine stationnetje’ 
van Poppentheater Hans Schoen. 
Om 10.00 en 11.00 uur. Dans-
workshop voor kinderen (en ou-
ders) met Renske de Witt. om 
09.30, 10.45 en 12.00 uur. Work-
shop ‘Muziek op Schoot’ met 
Alice Ploeg. Om 10.00 en 11.15 
uur. Workshops 3,50, voorstellin-
gen 5,-.
Internationale Dag van de Wit-
te Stok start om 13.30 uur in de 
bibliotheek Velsen, Dudokplein 
16 IJmuiden en duurt tot onge-
veert 16.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: Pre-
mière ‘Vet Kindercabaret’. Aan-
vang 16.00 uur.
Papierinzameling voor de Par-
nassiaschool in Santpoort. Con-
tainer is geopend van 18.00 tot 
19.30 uur en staat op het gras-
veld bij de kerk, Dinkgrevelaan.
Najaars- winterkleding- en 
speelgoedbeurs in de Duin-

Donderdag 9 oktober
 

Informatieavond Leonardo-
klassen voor hoogbegaafde 
kinderen in het Polderhuis in 
Velserbroek. Om 19.30 uur in-
loop. Aanvang informatieavond 
19.45 uur. Zie ook www.leonar-
dostichting.nl en www.leonar-
doschool.nl.
Bekende amateurfilmer Re-
né Roeken uit Roosendaal in de 
Abeel, Abelenstraat IJmuiden-
Oost. De filmvoorstelling begint 
om 19.45 uur.
Klaverjassen voor de ge-
handicaptensport in het Club-
gebouw De Voltreffer van Full 
Speed, Tolsduinerlaan Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur. Kos-
ten 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lemon Tree’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: LOS! 23.00 tot 
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar, gratis met studentenkaart. 
Café: Sic Alps. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 10 oktober

Informatie- en voorlichtings-
bijeenkomst over dwangstoor-
nissen in de openbare biblio-
theek, Dudokplein 16 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Concert met Dirk Out en Mari-
anne Smit in de Engelmundus-
kerk aan de Kon. Wilhelmina-
kade 119 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Entree 7,-.
Kienen bij klaverjasvereniging 
Velsen-Noord om 20.00 uur, 
dienstencentrum Watervliet, 
hoek Wijkerstraatweg/Doe-
manstraat in Velsen-Noord.
Swingsteesjun Feestje, 20.00-
01.00 uur, Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse.
‘Cumulus’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Surver Nurver. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Claw Boys Claw, 
20.00 uur, Haarlemse DJ-con-
test, 23.00 uur. The Scrags gratis 
in café, 22.30 uur.

Zaterdag 11 oktober

roos, Floraronde 293 Velser-
broek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Vespers van de verjaardag 
van Kerkwijding in de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat 46 IJmui-
den-Oost. 
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lemon Tree’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Gratis concert Ken 
Parsons, 21.30 uur.

Donderdag 16 oktober

Klaverjassen voor de gehandi-
captensport in het Clubgebouw 
De Voltreffer van Full Speed, 
Tolsduinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur. Kosten 3,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Herman Finkers met ‘Na de Pau-
ze’. Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Into the Wild’. 
Aanvang 20.30 uur. 
Patronaat (Zijlsingel 2, www.pa-
tronaat.nl): LOS! 23.00 uur. 
Gratis concert This Leo Sunri-
se na opening De Hangar door 
communicatiekunstenaarscol-
lectief Propeller, 21.30 uur.

Wat is
er te 
doen

Kermis in Velserbroek
Velserbroek - Zwieren, zwaaien 
en engere dingen doen dan je 
eigenlijk durft, bij knalharde mu-
ziek: het hoort allemaal bij het 
kermisgevoel. Suikerspinnen en 
oliebollen net zo.
Zeker voor de jeugd heeft de 
kermis een enorme aantrek-
kingskracht. Het zal deze week 
dan ook druk worden op en rond 
het Vestingplein nu de kermis 

er weer is neergestreken. Tot en 
met zondag zullen heel wat ge-
zinnen een uitstapje naar de ker-
mis maken en daar genieten van 
al het tijdelijk vermaak.
Ook de jongelui trekken graag 
naar de kermis, om daar wat rond 
te hangen met elkaar. Dat hoort 
er allemaal bij. En dan wordt het 
wel eens wat later, want gezellig-
heid kent geen tijd. 

Algemene ledenvergadering
Velserbroek - MKB Velsen or-
ganiseert op maandag 13 okto-
ber haar jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering met aansluitend 
een smaakmakende en bruisen-
de demonstratie over Mediati-
on georganiseerd door Hazel-
hoff Mediators. Zij zullen vertel-
len wat een mediator voor u als 
ondernemer kan betekenen. De 
bijeenkomst van MKB-Velsen zal 

plaatsvinden bij Villa Westend in 
Velserbroek vanaf 19.30 uur.
Het wordt een spraakmakende 
en leerzame avond die u als on-
dernemer zeker niet mag missen 
en wij stellen dan ook uw aan-
wezigheid zeer op prijs. U kunt 
zich nu aanmelden via de web-
site www.mkbvelsen.nl onder het 
kopje agenda of via info@mkb-
velsen.nl.

Amokmakers
Haarlem - Zaterdagavond rond 
23.30 uur werd gemeld dat een 
man amok maakte in een café in 
de Zijlstraat. Agenten hebben de 
man, een 40-jarige Haarlemmer, 
aangehouden. 
Hij had in de zaak vernielingen 
gepleegd. Na zijn aanhouding 
werd een andere bezoeker, en 
54-jarige Haarlemmer,  zeer ver-
velend tegen de agenten en is 
ook deze man aangehouden. De 
beide verdachten zijn ingeslo-
ten en er is proces-verbaal tegen 
hen opgemaakt.

Snelheids-
controle 1
Haarlem - De politie heeft vori-
ge week donderdag op de Fon-
teinlaan van 11.00 tot 13.00 uur 
gecontroleerd op de snelheid, 
in beide richtingen. Hierbij wer-
den 220 van de 3.225 passanten 
bekeurd omdat zij te snel reden. 
De hoogst gemeten snelheden 
lagen tussen de 94 en 107 km/
uur, waar een maximum snelheid 
geldt van 50 km/uur.
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Sabine Dekker woonde tot 
haar zevende in het IJmuiden-
se Zeewijk, verhuisde daar-
na naar Velsen-Zuid en ze 
ging in Driehuis naar school. 
Drie jaar geleden besloot ze, 
de consumptie-maatschap-
pij zat geworden, het roer om 
te gooien in Frankrijk. Daar 
woont ze samen met haar 
Franse man Thierry en hun 
zoon Cédric in de Drôme. Ze 
hebben daar een Chambre 
d’Hôtes (pension). In deze ru-
briek vertelt zij over hun da-
gelijkse beslommeringen 

Het hoogseizoen zit er weer op. 
We hebben nog wel gasten, 
maar we zitten niet meer de he-
le week vol. September is met 
name de maand van de bruilof-
ten. Franse bruiloften vinden al-
tijd op zaterdag plaats en bij ons 
in de buurt liggen een aantal fa-
voriete dorpjes waar men graag 
trouwt. De meeste Franse brui-
loften beginnen in de namiddag. 
Al toeterend rijdt het bruids-
paar, veelal in bruidskleding van 
het huis ‘Tati’ te Parijs (een ech-
te aanrader goed en goedkoop 
en een enorme keuze), met de 
gasten naar de ‘Mairie’ het ge-
meentehuis, waar de burge-
meester het huwelijk sluit. Dit 
is meestal een korte en formele 
aangelegenheid. Hierna volgt de 
huwelijksvoltrekking in de kerk, 
met gelukkig wel persoonlijke 
aandacht voor het bruidpaar. Na 
de kerk volgt de ‘Vin d’Honneur’, 

de receptie, waar traditiege-
trouw champagne wordt geser-
veerd met hapjes. Vervolgens 
gaan de genodigden naar het 
diner. Een gewilde locatie is de 
‘Salle de Fête’, de feestzaal die 
elk dorpje, hoe klein ook, heeft. 
Deze kan tegen een laag bedrag 
gehuurd worden. Het diner be-
gint tussen 20.00 uur en 21.00 
uur en zal doorlopen tot in de 
vroege uurtjes.Tussendoor wordt 
er gedanst. Een ludiek gebeuren 
is het bieden op de jarretel. De 
bruid gaat op de tafel staan. El-
ke keer als een gast geld in het 
mandje doet, trekt ze haar jurk 
een stukje verder op, net zo lang 
tot de jarretel in  zicht komt. De 
gast die als laatste geld in het 
mandje heeft gedaan, krijgt de 
jarretel. Dit gaat onder luid ge-
joel en natuurlijk duurt het héél 
lang voordat de jarretel zicht-
baar wordt. Het nagerecht, tra-
ditioneel bestaande uit een taart 
met etages van soesjes, wordt 
overgoten met gecarameliseer-
de suiker (goed voor de tanden) 
en rond 03.00 uur geserveerd. 
Iedereen blijft op het feest totdat 
het bruidspaar vertrekt naar een 
geheime locatie. Het is een tra-
ditie dat een groepje gasten ver-
volgens het bruidspaar opspoort 
en ze trakteert op poep en pies; 
een grote po gevuld met cham-
pagne en stukjes chocola. De 
volgende dag rond 13.00 uur 
komt men weer bij elkaar om de 
restjes op te eten en, heel be-
langrijk, op te ruimen!

Project tegen schooluitval gestart

School ’s Cool zoekt mentoren
Velserbroek - Het project 
School’s Cool in Velsen is op 
zoek naar mentoren. Deze vrij-
willigers bieden begeleiding aan 
kinderen, die door persoonlijke 
omstandigheden extra risico lo-
pen op schooluitval in het eer-
ste jaar van het middelbaar on-
derwijs. De gemeenteraad heeft 
voor drie jaar de middelen be-
schikbaar gesteld om met de-
ze aanpak in onze gemeente 
aan de slag te gaan. Het Velser-
broekse instituut Study Consul-
tancy is aangesteld als project-
coördinator.
School ‘s Cool werft mentoren, 
die leerlingen uit groep 8 van de 
basisschool helpen bij het ma-
ken van een goede start in het 
vervolgonderwijs. Niet omdat er 
wat mis is met de capaciteiten 
van deze leerlingen, maar om-
dat hun omgevingsfactoren on-
gunstig zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan leerlingen uit gezinnen die 
onvoldoende zijn geïntegreerd in 
de Velsense samenleving, die de 
Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen, waarvan één van de 
ouders ontbreekt of waar spra-
ke is van medische, psychische, 
sociale of sociaal-economische 
problemen.
De buitenschoolse mentor is 
een volwassen vrijwilliger met 
(levens)ervaring en affiniteit met 
schoolgaande jeugd. Hij of zij 
leert de leerling het hoofd koel 
te houden onder de verander-

de omstandigheden. Om zijn tijd 
in te delen, bij te blijven met alle 
vakken en op tijd vragen te stel-
len.
De mentor gaat in de regel eens 
per week op huisbezoek en ziet 
erop toe dat het kind voldoende 
tijd aan zijn huiswerk besteedt. 
Hij bespreekt de schoolkwes-
ties van zijn pupil zowel met de 
ouder(s) als met de klassenle-
raar op school en is tevens be-
reid de ouders te vergezellen 
naar ouderavonden. 
De wekelijkse huisbezoeken en 
mentorbegeleiding lopen af als 
de leerling in de tweede klas 
van het voortgezet onderwijs zit 
en op school zijn draai gevon-
den heeft. De mentor krijgt een 
training en begeleiding van Stu-
dy Consultancy. Het vrijwilligers-
werk neemt een tot twee uur per 
week in beslag.
School’s Cool is ook op zoek 
naar bedrijven en ondernemers, 
die hun werknemers willen sti-
muleren om dit vrijwilligerswerk 
te verrichtten. Bijvoorbeeld door 
de mentoren de gelegenheid te 
bieden om de begeleiding van de 
leerlingen (deels) in hun werk-
tijd te doen. Dit kan voor Velsen-
se bedrijven een mooie vorm van 
lokaal betrokken, maatschappe-
lijk ondernemen zijn.
Voor meer informatie www.
schoolscoolvelsen.nl of bel met 
Study Consultancy: 023-5392664. 
(Doutsen Brunner)

Dance4life tourteam 
op Gymnasium Feliseum
Velsen-Zuid – Dance4life is een 
jongerenproject van Stop Aids 
Now. Tourteams bezoeken mid-
delbare scholen in het hele land. 
Met behulp van muziek, dans en 
persoonlijke verhalen van hiv-
positieve jongeren wordt de aids-
problematiek onder de aandacht 
van de leerlingen gebracht. 
Vrijdag werd het Gymnasium Fe-
liseum bezocht. Een organisatie-
team van scholieren had zijn best 
gedaan om de school aan te kle-
den in de stijl van het thema.
Zo waren er 1000 ballonnen op-
geblazen en heel veel posters 

opgehangen. De leerlingen leer-
den een dans en hadden hierbij 
veel lol. Stil luisterden zij naar de 
persoonlijke verhalen over hiv en 
aids, die maakten veel indruk.
Het tourteam was zeer posi-
tief over de aankleding van de 
school.
Het organisatieteam werd win-
naar van de week en won tien 
kaartjes voor Walibi World. De 
leerlingen gaan nu inzamelings-
acties opzetten. 
De opbrengst daarvan gaat naar 
jongerenprojecten van Stop Aids 
Now. 

Begrotingsraad
op Seaport TV
IJmuiden - In het Raadsplein 
van donderdag 9 oktober gaan 
de raadsleden met elkaar in de-
bat over de begroting en het be-
leid voor 2009. Dit is rechtstreeks 
te zien op Seaport TV.
Om 14.00 uur begint de raad met 
een algemene blik op de politie-
ke agenda van 2009 en de bij-
behorende financiële voorstel-
len. Sommige partijen zullen 
wijzigingsvoorstellen indienen 
op de voorstellen van het Col-
lege (amendement). Bij de be-
grotingsbehandeling komen alle 
beleidsterreinen aan bod. Het is 
dan ook een goed moment voor 
een politieke partij om een spe-
cifieke wens te bespreken, of 
aandacht te vragen voor een be-

paald probleem (motie). 
Tijdens de schorsingen en pau-
ze praat presentator Rutger Jon-
gejan met raadsleden en peilt de 
reacties bij de burger. Om 19.00 
uur zendt Seaport TV een vraag-
gesprek uit met burgemeester 
Cammaert omtrent de begroting 
en het beleid voor 2009.
Om 19.30 uur zal de raad de de-
batten afronden en zullen de 
stemmingen plaatsvinden over 
alle ingediende moties en amen-
dementen. 
Om ongeveer half 10 in de avond 
zou de begrotingsbehande-
ling dan klaar kunnen zijn. Maar 
het is goed mogelijk dat er zo-
veel te bespreken is, dat het la-
ter wordt. 

Vernieler 
aangehouden
IJmuiden - Op de Schiplaan is 
vorige week woensdag een 44-
jarige man uit IJmuiden door 
agenten aangehouden. 
De man wordt ervan verdacht in 
een woning vernielingen te heb-
ben aangericht. 
Hij vernielde na een ruzie met 
de bewoner onder andere het 
raam van de toegangsdeur van 
het huis.
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Nieuw bij Aerobic & Fitness Factory 
KickFun® de 
nieuwe fitnessrage
IJmuiden - Sinds kort is Ae-
robics & Fitness Factory ge-
start met het geven van Kick-
Fun® lessen! KickFun® is een 
groepsles waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een Kickbag. Dit 
is een staande bokszak op een 
voet die gevuld is met zand. Op 
de Kickbag worden verschillen-
de boks- en traptechnieken aan-
geleerd met of zonder muziek. 
De bewegingen zijn een uitste-
kend middel om aan je conditie 
en spierdefenitie te werken, vet 
te verbranden en stress te ont-
laden. Geen nood, er wordt nooit 
met een sparring partner ge-
werkt en je ontvangt dus nooit 
stoten of trappen! Iedereen kan 
KickFun® volgen. Of je nu ge-
traind, ongetraind, jong of oud 
bent. KickFun® wordt ‘The Ul-
timate Workout’ genoemd. En 
dat is niet voor niks, je werkt 
aan je conditie, spierverstevi-
ging en je verbrand ongelofelijk 
veel vet, zonder dat je het door 
hebt. KickFun® is namelijk ook 

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

Poëzie tijdens 
Kinderboekenweek
IJmuiden – Vorige week woens-
dag begon de Kinderboeken-
week in de Centrale Bibliotheek. 
Van 1 tot en met 10 oktober wa-
ren er in de bibliotheek de biblio-
theek allerlei activiteiten voor de 
kinderen. Afgelopen vrijdag las 
bibliothecaresse Larissa Strep-

pel de kinderen vanaf 4 jaar een 
verhaal voor over Rokko de Kro-
kodil. Op rijm, want het thema is 
dit jaar Poëzie. Ademloos luister-
den de kinderen naar het ver-
haal van de jaloerse krokodil, die 
als enig kind niet blij is met het 
nieuws dat hij brusjes (broertjes 

Larissa Streppel leest voor over Rokko de Krokodil

en zusjes) krijgt.
 Hierna kon er nog een spel ge-
daan worden op de computer en 
er was een speurtocht. Maar de 
meeste kinderen kozen voor het 
knutselen: het inkleuren en be-
plakken van een papieren kroko-
dil. ,,Ik ga zijn tanden vies ma-
ken, krokodillen hebben sme-
rige tanden, net zoals honden’’, 
zegt een meisje. Een ander meis-
je zit heel tevreden te kleuren en 
zegt: ,,Ik voel me hier helemaal 
thuis.’’ Dan, terwijl ze even om 
zich heen kijkt: ,,Alleen hebben 
wij thuis niet zo veel boeken.’’
De wat oudere kinderen, die al 
lezen en schrijven kunnen, hiel-
den zich tijdens de Kinderboe-
kenweek bezig met het maken 
van gedichtenwolken en de zin-
nenverzinzin. Die hangen ten-
toongesteld in de bibliotheek. 
Wie wil weten wat een Zwalm is, 
of een Sneutelaar, moet er maar 
eens een kijkje gaan nemen.
Vrijdag 10 oktober kunnen kin-
deren vanaf 8 jaar in de Centrale 
Bibliotheek nog een gedichten-
wolk maken. 
Zij schrijven een gedicht en ma-
ken daar een klein kunstwerk 
bij, die ook op de tentoonstelling 
komen te hangen. Het begint om 
15.45 uur en deelname is gratis. 
(Carla Zwart)

Vanaf zaterdag in de verkoop
Stadspark IJmuiden: 
groen en winkels
IJmuiden – De toekomstige be-
woners van de 32 appartemen-
ten en 28 hofwoningen van fa-
se 3 en 4 van Stadspark IJmui-
den krijgen het beste van twee 
werelden: aan drie kanten groen 
van het Stadspark en een grote 
diversiteit aan winkels rondom. 
Zaterdag 11 oktober gaat bij Bon 
& Breed Makelaardij in Velser-
broek de verkoop van fase 3 en 
4 van Stadspark IJmuiden van 
start. Belangstellenden kunnen 
zich tot 27 oktober inschrijven. In 
verband met de verwachte gro-
te belangstelling zal de toewij-
zing van de woningen door mid-
del van loting plaatsvinden. Het 
gaat in beide gevallen om pro-
jecten aan de Grahamstraat, 

tussen Kennemerplein en Pla-
netenweg. De 32 appartemen-
ten, geprijsd vanaf 145.000 euro 
v.o.n. beschikken over een ruime 
woonkamer met open keuken en 
twee slaapkamers, een badka-
mer en apart toilet. Elk apparte-
ment heeft een balkon en zowel 
een berging in het appartement 
als op de begane grond. Ruimte 
genoeg dus.
De 28 hofwoningen, vanaf 
250.000 euro v.o.n., liggen rond 
een gezamenlijk binnenterrein 
met voor elke woning een eigen 
parkeerplaats en ruimte voor ex-
tra groen of spelen. De woning-
brede woonkamers kijken uit op 
de eigen tuin, met daarachter 
het stadspark. Alle projecten in 

Een ‘artist impression’ van de hofwoningen, gezien vanaf de straat-
zijde

Stadspark IJmuiden zijn ruim op-
gezet, dus weinig last van over-
buren.
De woningen beschikken over 
een woonkamer aan de tuinzij-
de met open keuken in het mid-
den en eetkamer aan de voorzij-
de, drie slaapkamers, een ruime 
badkamer met tweede toilet, bad 
en douchecombinatie en een 
zolder. In de achtertuin staat een 
gemetselde stenen berging.
De appartementen en wonin-
gen worden onder GIW garan-
tie gebouwd door ontwikkelaar 
Dura Vermeer. Voor elk apparte-
ment en elke woning is een gro-
te keuzevrijheid waarbij de ont-
wikkelaar niet uitgaat van stan-
daardopties, maar van de wen-
sen van de kopers. Er is dus heel 
veel mogelijk. 
Bij de hofwoningen gaat dat bij-
voorbeeld om uitbouw, dakop-
bouw, dakterras of de mogelijk-
heid tot vier of vijf slaapkamers. 
Juist vanwege deze keuzevrij-
heid is geen keuken ingepland. 
Kopers kunnen bij een keuken-
showroom naar keuze de keu-
ken laten samenstellen. Alle wo-
ningen en appartementen zijn 
voorzien van een complete bad-
kamer.
Vanaf zaterdag 11 oktober kun-
nen belangstellenden tussen 
10.00 en 14.00 uur bij Bon & 
Breed Makelaardij aan Zon Bas-
tion 2 in winkelcentrum Velser-
broek terecht voor de brochure 
en een inschrijvingsformulier.
Alle verkoopgesprekken vinden 
plaats met makelaar Annemiek 
Breed, assistent makelaars Jo-
landa de Bruin of Astrid Schol. 
Meike de Haas is bij Bon & Breed 
het eerste aanspreekpunt.
Bel voor meer informatie met 
023-5388455 of kijk op www.
bon.nl.

Unidos ontvangt 
donatie Schipholfonds
Driehuis – ,,Wow, dit is gewel-
dig!”, reageerden Kim ten Ber-
ge (secretaris) en Steef Ham-
merstein (penningmeester) toen 
zij donderdag 2 oktober namens 
musicalvereniging Unidos de 
cheque van 4650 euro van het 
Schipholfonds in ontvangst na-
men. Musicalvereniging Unidos 
is een musicalvereniging voor 
jongvolwassenen in de gemeen-
te Velsen. Met ruim dertig leden 
repeteert Unidos iedere dins-
dagavond voor de musical Pa-
rade die op 6 en 7 februari in 
stadsschouwburg Velsen wordt 
opgevoerd. Parade vertelt het 
waargebeurde verhaal van Leo 
Frank. Deze Joodse man werd in 
1913 verdacht van de moord op 
de dertienjarige Mary. Dit pro-
ces wordt op indrukwekkende 
wijze gevolgd, waarbij de relatie 

tussen Leo en zijn vrouw steeds 
sterker wordt. Het is schrijnend 
om te zien dat een man het 
slachtoffer kan worden van po-
litieke omstandigheden en am-
bities van anderen. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via Stadsschouw-
burg Velsen of te bestellen via 
Musicalvereniging Unidos (mu-
sicalvereniging_unidos@hot-
mail.com). 
Bij de realisatie van deze musical 
komt een hoop kijken, zoals: kle-
ding, grime, decor, rekwisieten 
en live orkest. Hier zijn een hoop 
kosten aan verbonden. Unidos 
is daarom ontzettend blij met de 
donatie van het Schipholfonds. 
Mede dankzij deze donatie kan 
Musicalvereniging Unidos in fe-
bruari weer een fantastische 
musicalproductie op de planken 
zetten!
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De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Ouderen- en verwendag zaterdag 11 oktober van 11.00 tot 16.30 
uur. Toegang gratis.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Creatieve Handen. Knutselen en creatief bezig zijn voor kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar. Cursus bestaat ui 4 lessen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 8,-.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Tiffanyclub van start. Donderdagmiddag 6 november. Deelnemen 
kost 6 euro per maand. Tijdig inschrijven is geboden.
Meezingavond smarlappenkoor de Tweede Stem, woensdag 15 
oktober. Buurtcentrum is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is 
gratis.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Feestelijk opening KoelingDown vrijdag 10 oktober. Van 16.00 
tot 18.00 uur. Elke vrijdag kunnen jongeren na een week hard leren 
of werken een drankje doen. Toegang gratis.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Zelfmaakmode en breien op dinsdagochtend tussen 09.15 en 
11.15 uur. Kosten 10,50 euro voor 10 lessen. Kinderopvang moge-
lijk.
Kinderdisco woensdag 22 oktober voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
van 14.00 tot 15.30 uur. Opgeven kan tot en met 21 oktober. Kosten 
1 euro incl. limonade.
Speurtocht, vrijdag 24 oktober voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Start 14.00 uur, einde 16.00 uur. Kosten 1 euro incl. limonade.
Jazzdance uitvoering van jazz dance kids uit het buurtcentrum. 
Thema: ‘Film’. Locatie Technische College Velsen, Briniostraat 12 
IJmuiden. Toegang is voor iedereen. Kaarten 2 euro. Aanvang 16.30 
uur. Einde 19.00 uur.
Docent(e) knutselkaravaan gezocht. Woensdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur.

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

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

ANBO Afdeling IJmuiden, 
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volle-
dig verzorgde reis met MS Prin-
ses Juliana over de Moezel en de 
Rijn. Van Trier tot IJmuiden Za-
terdag 18 tot en met zaterdag 25 
oktober. De boot is volgeboekt. 
Inlichtingen: 06-22197237.

ABC/WAO, Kromhoutstraat 
IJmuiden, 06-12650716, me-
vrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden 
zijn op de maandag: Schilde-
ren en hout bewerking, op de 
dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur: diverse computercursussen, 
‘s middags een inloop met ver-
schillende activiteiten en hout-
bewerking, woensdag: kleding-
maken, tiffany zowel ’s middags 
als ’s avonds en hout bewer-
king, donderdag: computercur-
sus voor mensen met een beper-
king, darten en hout bewerking, 
en tenslotte op de vrijdag: diver-
se computercursussen, tiffany 
en hout bewerking. Het seizoen 
staat in het teken an het 30-jarig 
bestaan in oktober.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel vrijdag 10 okto-
ber: bouillionsoep, zuurkool met 
spekjes en worst, bakje dessert. 
Woensdag 15 oktober: cham-
pignonsoep, Indiaanse kip/curry 
met rijst en warme peer als des-
sert. Vrijdag 17 oktober: Chine-
se tomatensoe, ballen de Radja 
en bavaroise toe. Altijd een kopje 
koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 

dagen van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U 
hoeft zich niet aan te melden.
Herfstkien woensdag 15 okto-
ber om 19.00 uur. Entreeprijs 1 
euro, incl. kopje koffie.
Optreden duo Erwin & Willeke. 
Donderdag 30 oktober.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk 
om de gehele week (ook zon- 
en feestdagen) te komen ont-
bijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro 
per keer. Gaarne wel even voor-
af aan melden bij de receptie of 
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Dinsdag 14 okto-
ber: Chiliconcarne en vanille 
yoghurt met slagroom. Opgeven 
kan op donderdag 9 oktober tus-
sen 10.00 en 11.00 uur. Aanvang 
17.30 uur. Kosten 5,-. 
Vrijdag 17 oktober gezamenlijke 
maaltijd. Groentensoep, witte bo-
nen met snijbonen, koud vlees, 
ijs met slagroom toe. Opgeven 
maandag 13 oktober. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.30 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Internetcursus voor ouderen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U 

kunt vanaf januari weer terecht. 
Kosten 10 euro voor drie lessen. 
Expositie van mevrouw Slot-
boom en mevrouw Zant. 
Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur. Toegang gra-
tis.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Filmavond Jacques Cousteau. 
Aanvang 14.30 uur. Maandag 13 
oktober.
Stamppot zuurkool woensdag 
15 oktober. Aanvang 13.30 uur. 
Herfsttrollen maken om 14.30 
uur.
Muzikale Quiz woensdag 22 
oktober. Aanvang 14.30 uur. 
Erwtensoep met roggebrood en 
spek. Donderdag 23 oktober om 
12.30 uur.
Tagliatelle a la carbonada. 
Woensdag 29 oktober om 12.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Herfstkien zondagmiddag 12 
oktober. De kaartveroop star vrij-
dag 29 september om 09.00 uur.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Delta- Rabo- Klaverjasdrive 
donderdag 13 november 

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

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

Ouderennieuws40 jaar Adelbertuskerk
IJmuiden - De oud-katholieke 
Adelbertuskerk aan de Sparren-
straat in IJmuiden-Oost viert de-
ze maand haar veertigjarig be-
staan.
Op woensdag 15 oktober is het 40 
jaar geleden dat  Mgr. G. A. van 
Cleef, de toenmalige oud-katho-
lieke bisschop van Haarlem, de 
parochiekerk van de H. Adelber-
tus inwijdde. De parochie viert 
dit feest op deze dag om 19.30 
uur met de Vespers van Kerk-
wijding. Op zondag 19 oktober 
gaat om 15.00 uur de bisschop 
van Haarlem, Mgr. D. J. Schoon, 
IJmuidenaar van geboorte, voor 
in een pontificale hoogmis om 
de Verjaardag van Kerkwijding 
extra feestelijk met de parochie 
en alle belangstellenden te vie-
ren. Na afloop is er een recep-
tie in gebouw De Abeel. Gedu-
rende de week is er in de kerk 
een foto-expositie ingericht over 
de bouw van de kerk en de ge-
schiedenis van de parochie. Ie-
dereen is van harte welkom om 
het feest mee te vieren en de ex-
positie te komen bezichtigen. De 
parochie van de H. Adelbertus is 

een van de twee oud-katholie-
ke parochies in de IJmond. Vorig 
jaar september vierde de paro-
chie van de H. Engelmundus het 
100-jarig bestaan van haar kerk-
gebouw aan de Koningin Wilhel-
minakade.

Storing in liften Zeewijk
IJmuiden - De afgelopen week 
heeft iemand een storing veroor-
zaakt in alle tien de liften in de 
twaalfhoog flats in Zeewijk. De-
ze persoon heeft de drukknop-
pen van het bedieningspaneel in 
vastgezet, waardoor de deuren 
niet meer dicht gingen. 
De monteur van Otis is inmid-
dels langs geweest en heeft ge-
probeerd dit probleem op te los-

sen. Bij een van de tien liften is 
dit niet gelukt, met als gevolg dat 
deze lift buiten gebruik is. Sto-
ringen aan de lift kunnen leiden 
tot gevaarlijke situaties. Bijvoor-
beeld bij calamiteiten wanneer 
de woningen niet bereikbaar zijn 
voor de brandweer of ambulan-
ce. Woningbedrijf Velsen doet 
haar best om de problemen zo 
snel mogelijk te verhelpen. Bert 

Ingezonden brief
van Duijvenbode van Woningbe-
drijf Velsen: ,,We  hebben inmid-
dels aangifte gedaan bij de poli-
tie en hopen dat de dader zo snel 
mogelijk wordt gevonden,’’ aldus 
Bert van Duijvenbode van Wo-
ningbedrijf Velsen.’’
Wees alert en neemt u contact 
op met de politie als u iets ver-
dachts ziet. Bel hiervoor de poli-
tie in IJmuiden op telefoonnum-
mer 0900-8844. Voor verdere 
vragen kunt u contact opnemen 
met uw woonconsulent Bert van 
Duijvenbode op telefoonnummer 
0255-566543.

Naam en adres bij redactie be-
ken
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Stadsschouwburg Velsen
Joris ‘Hello Goodbye’ 
Linssen zingt!
Velsen - Joris Linssen is vooral 
bekend als presentator van tv-
programma’s als ’ Taxi’ en ‘Hello 
Goodbye’, maar hij is ook zanger. 
Zondag 26 oktober (20.30 uur) 
staat hij met zijn band Caramba 
in het Thalia Theater. In zijn show 
‘Tranen van Geluk’ zingt hij door 
hem zelf vertaalde Mexicaanse 
liedjes en hij vertelt intieme ver-
halen. Het programma krijgt een 
extra dimensie door de bijdrage 
van twee tangodansers.
Je komt in deze voorstelling met 
een mix van Mexicaanse muziek, 
Nederlandse teksten en Argen-
tijnse tango. Hoe kom je daar 
bij? Begin jaren ’90 heb ik een 
tijd in Mexico-Stad gewoond. 
Daar raakte ik in de ban van de 
mariachi. Van die dramatische 
liederen die door zes mannen 
in mooie vilten pakken gespeeld 
worden, die dan liefst onder een 
balkon een onbereikbare schone 
toezingen. Jaren later heb ik die 
prachtliederen uit het Spaans in 
het Nederlands vertaald en heb 
ik de band Caramba opgericht. 
We hebben inmiddels twee cd’s 
gemaakt en treden veel op. Vijf 
jaar geleden werkten we voor 
een tv-programma een keer sa-

men met twee tangodansers. Het 
klikte. En zo ontstond deze origi-
nele mix.
Ben jij de zoveelste BN-er die zo 
nodig moet gaan zingen?
Daar lijkt het misschien op, maar 
dat zit heel anders. Ik zing al 
sinds mijn zestiende in bands 
en beschouw optreden als mijn 
tweede beroep. Na mijn studie 
geschiedenis heb ik ook een tijd 
alleen maar in de muziek geze-
ten. Caramba bestaat al weer ne-
gen jaar. Maar als je op tv komt, 
bereik je in een klap veel meer 
mensen dan met een optreden 
natuurlijk. Naar ‘Hello Good-
bye’ kijken elke week meer dan 
een miljoen mensen, bij een op-
treden gaat het eerder om hon-
derden. Maar voor mij is het een 
heilige twee-eenheid: tv maken 
en zingen, dat is wat ik doe.
Zijn er overeenkomsten tussen 
je tv-werk en je theaterprogram-
ma?
Emotie. Het gaat allemaal over 
raken en geraakt worden. In ‘Hel-
lo Goodbye’ praat ik met mensen 
die op iemand staan te wachten 
op Schiphol. Dat levert vaak he-
le intieme en aangrijpende ver-
halen op.

Daarbij staan mijn gesprekspart-
ners centraal. In het theater gaat 
het om mijn eigen emoties. Nu 
vertel ik eens wat mij heel erg 
raakt.
En ik probeer met mijn liedjes 
mensen te ontroeren. Niets is zo 
mooi als een zucht van een volle 
zaal. In al mijn werk gaat het er 
heel direct aan toe. Het is puur 
en authentiek. Het ene moment 
een brok in je keel, het andere 
moment een schater. Het is het 
aloude beeld waar het in het the-
ater en op tv om draait: een lach 
en een traan. Je vertelt in ‘Tranen 
van Geluk’ hele persoonlijke ver-
halen. Geef eens een voorbeeld?
Het zijn verhalen die met mijn tv-
werk te maken hebben. Zo ver-
tel ik over mijn persoonlijke strijd 
met het fenomeen van de ver-
borgen camera. In het program-
ma ‘Taxi’ sprak ik met passa-
giers die niet wisten dat ze wer-
den gefilmd. In de zes jaar dat ik 
dat deed, werd ik er steeds meer 
bedreven in. Op een gegeven 
moment vond ik het niet eerlijk 
meer. Ik ging zo snel de diepte 
in, dat het voor die mensen heel 
schokkend was, om erachter te 
komen dat ze gefilmd waren. 
Over de dramatische rit die voor 
mij de druppel was, vertel ik een 
heel pijnlijk verhaal.
Waarom moeten wij naar Jo-
ris Linssen en Caramba komen 
kijken? Als je soms kippenvel 
krijgt bij ‘Hello Goodbye’ en als 
je houdt van warme liedjes dan 
moet je zeker eens langskomen. 
Na afloop praat ik vaak na met 
het publiek. Geweldige ontmoe-
tingen zitten daarbij en soms le-
vert dat dan weer een mooi ver-
haal op! Normale prijs: 21,75 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.  Lezers van de Jut-
ter krijgen 4 euro korting. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Lezersactie
Zondag

26 oktober 
20.30 uur

Joris Linssen theaterconcert
lezers van De Jutter/De Hofgeest krijgen

4,- korting
Informatie/reserveren 0255-515789.
Korting geldt niet voor reeds gekochte kaarten.

!

Collecte 
Brandwonden 
Stichting
Regio - In de week van 5 tot en 
met 11 oktober gaan de vrijwilli-
gers van de Brandwonden Stich-
ting op pad om te collecteren. 
Ook dit jaar gaan er in deze re-
gio weer collectanten langs de 
deuren. 
Huis aan huis bellen ze aan en 
vragen om een bijdrage voor 
het werk van de Brandwonden 
Stichting. 
Dit jaar combineert de stichting 
haar jaarlijkse collecte met een 
unieke preventiecampagne. Col-
lectanten geven bij ieder huis-
houden dat ze bezoeken, een in-
formatiekaart over blusdekens 
af.
De collecte is voor de Brandwon-
den Stichting de belangrijkste in-
komstenbron voor deze ‘strijd te-
gen de littekens’. Wie de collecte 
heeft gemist, kan ook geld stor-
ten op giro 20 21 22, Nederland-
se Brandwonden Stichting, Be-
verwijk.

Vliegende Hollander
wint bij ZipZoo
IJmuiden – Vorige week maan-
dag ging groep 8 van De Vlie-
gende Hollander naar Hilversum 
om daar deel te nemen aan Zip-
Zoo. Al enkele weken geleden 
was de programmamaker op 
school op bezoek om te kijken of 
er in groep 8 geschikte kandida-
ten waren voor het programma. 
Na een spannende week kwam 
het bericht binnen dat Taco Tim-
mers en Larissa Makken namens 
hun groep mochten meedoen.
Maandagmiddag was het dan 
zover. De stemming zat er goed 
in bij het vertrek, het leek wel 
een schoolreisje. Ze kwamen 

keurig op tijd in de studio aan, 
maar helaas waren de opnames 
uitgelopen. Ruim een uur moes-
ten ze wachten. 
Daarna mochten ze plaatsne-
men op de tribunes. De tegen-
standers kwamen uit Reewijk en 
in de eerste rondes namen zij 
een flinke voorsprong. In de slot-
ronde bleek echter de kracht van 
Taco en Larissa. Na een prima 
genomen stormbaan mocht Ta-
co zijn schutterskunsten verto-
nen met het ballenkanon. 
Hoe het afliep is te zien aan de 
glunderende gezichten op de fo-
to.

Taco en Larissa zijn trots op de gewonnen beker

Gewond na verkeersongeval
Driehuis - Op de kruising van de Waterloolaan met de Kriemhil-
destraat vond donderdagmorgen omstreeks 10.30 uur een aanrij-
ding plaats tussen een auto en een snorfiets. De 42-jarige automo-
bilist uit Driehuis zag, terwijl hij op de kruising rechtsaf de Kriemhil-
destraat inreed de rechtdoorgaande snorfietser over het hoofd. De-
ze 48-jarige man uit IJmuiden raakte gewond en werd met hoofdlet-
sel overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten be-
schadigd. De politie maakt proces verbaal op (foto: www.reinder-
weidijk.nl)
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‘Onvergetelijke Groenten’ 
bij Bol en Bulters
Santpoort/Haarlem - Afgelo-
pen week was het zover, de pre-
sentatie van het boek ‘Onverge-
telijke Groenten’. Het boek dat 
onder andere is samengesteld 
door Haarlemmer Han de Kroon 
bevat een keur een recepten, 
verhalen en foto’s van groenten 
die nauwelijks meer bekend zijn 
bij het grote publiek en die bij-
na niet voorkomen in het assor-
timent van supermarkten.
Bloemendaals gele kool, schor-
seneren, meiraapjes, snijbiet, 
zoute bonen, truffel aardappels, 
postelein en pastinaken zijn daar 
smakelijke voorbeelden van.
Het is een prachtig vormgegeven 
kookboek met zeer maakbare en 
verrassende recepten van veer-
tig chef-koks van restaurants in 
Nederland en België. Maar ook 

twee lokale groentespecialis-
ten hebben aan dit boek meege-
werkt. Primeurshop Bol uit Sant-
poort en Bulters ‘de Groenten-
specialisten’ uit Haarlem, beide 
bekend van de wedstrijd ‘Bes-
te Groenteman van Nederland’ 
hebben een lekker recept voor 
dit boek geschreven.
Het kookboek is in beide win-
kels verkrijgbaar voor 39,90 eu-
ro. Speciaal voor vaste klanten 
is er een leuke spaaractie ge-
start. Wie voor 200 euro kassa-
bonnen inlevert bij Bol of Bulters 
krijgt het boek voor 25,00 euro. 
Deze actie loopt tot 12 decem-
ber 2008.
Kijk voor meer informatie op 
www.onvergetelijkegroente.nl, 
www.primeurshopbol.nl , www.
agfbulters.nl 

Gun een oud meubel 
een tweede kans
IJmuiden - Hanneke Frenkel 
vestigde drie jaar geleden haar 
meubelstoffeerderij. ‘stofferen-
aan-zee.nl’ in een oude smede-
rij in Oud-IJmuiden. Hanneke is 
een vrouw met een missie.
Ze verbaast zich over de echt bij-
zondere dingen die vaak bij het 

afval worden gezet. De meest 
prachtige meubels worden weg-
gedaan omdat ze doorzakken of 
beschadigd zijn. 
Hanneke vindt dat veel meer 
mensen hun dierbare meubels 
een tweede leven moeten ge-
ven.

Mensen snappen vaak niet dat 
de waarde onder de bekleding 
zit. 
Een antieke stoel blijft een antie-
ke stoel, een designmeubel blijft 
design en beide zijn heel goed 
op te knappen. Met wat strak-
ke veren en singels, fris krijn 
of schuimrubber, een nieuwe 
stof en het meubel is weer een 
pronkstuk: ‘Pimp je stoel’.
Hanneke Frenkel geniet van het 
stofferen: ,,Een echt ambachte-
lijk beroep dat je met liefde en 
passie moet beoefenen en met 
een resultaat waar je de mensen 
echt een plezier mee doet.”
Als een chirurg sleutelt ze aan 
het voorwerk en als een coutu-
rier drapeert ze de stof over het 
gelukkige object. De nietjes en 
spijkertjes worden met souples-
se in het hout gedreven. Niet 
lang daarna staat de stoel trots 
en glunderend te wachten op de 
eigenaars. ,,Of je rijdt naar een 
meubelboulevard voor een mas-
saproduct of je kiest voor je ei-
gen identiteit en komt bij mij”, al-
dus Hanneke. 
Meer informatie is te vinden op 
stofferen-aan-zee.nl.

Stadsschouwburg Velsen
Toneelgroep Amsterdam 
speelt ‘Ifigeneia in Aulis’
Velsen - Toneelgroep Amster-
dam kwam onlangs als dé gro-
te winnaar uit de bus bij de uit-
reiking van de jaarlijkse toneel-
prijzen. Het toonaangevende ge-
zelschap plaatst zaterdag 25 ok-
tober (20.15 uur) een aantal van 
haar steracteurs, onder wie Theo 
d’Or-winnares Chris Nietvelt 
en Roeland Fernhout, in de be-
roemde Griekse tragedie ‘Ifigen-
eia in Aulis’.

Toneelgroep Amsterdam toont 
het publiek een episode uit de 
roemruchte familiegeschiedenis 
van Agamemnon (Roeland Fern-
hout) en Menelaos (Tijn Docter) 
aan de vooravond van de Tro-
jaanse Oorlog. De twee broers 
trekken met een omvangrijke le-
gervloot naar Troje om de ge-
schaakte Helena, echtgenote 
van Menelaos, terug te halen. De 
Griekse vloot wordt opgehouden 

in Aulis. Godin Artemis houdt een 
gunstige wind tegen, zolang le-
geraanvoerder Agamemnon zijn 
eigen dochter Ifigeneia (Karina 
Smulders) niet offert. Agamem-
non twijfelt, maar op aandringen 
van zijn broer wordt Ifigeneia uit-
eindelijk, onder het voorwendsel 
van een huwelijk met Achilles, 
naar Aulis gehaald. 
Als Ifigeneia’s moeder, Klytai-
mestra (Chris Nietvelt), achter de 
plannen komt, barst de familie-
tragedie pas echt los. Zij confron-
teert haar echtgenoot met diens 
voornemen zijn eigen dochter te 
vermoorden. De krijgsmacht op 
de achtergrond wordt ongedul-
dig en eist het offer. 
Voor het publiek levert dit ont-
luisterende familiedrama zon-
der meer een avond toptoneel 
op. Zeker ook omdat de crème 
de la crème van het Nederlandse 
toneel aan deze productie mee-
werkt. Chris Nietvelt won voor 
haar rol in ‘Romeinse Tragedies’ 
niet voor niets de Theo d’Or, dé 
prijs voor de meest indrukwek-
kende vrouwelijke hoofdrol. En 
ook scenograaf Dries Verhoeven 
viel in de prijzen. ,,Zijn voorstel-
lingen zijn uiterst krachtig in hun 
sensitieve en vormgegeven erva-
ring”, aldus de jury. 
De regie is in handen van de 
spraakmakende gastregisseur 
Robert Woodruff.
Bijzonder is dat Opera Studio 
Nederland aan deze productie 
meewerkt. Een groep getalen-
teerde mezzo(sopranen) zal het 
koor van jonge vrouwen vormen. 
Het koor in ‘Ifigeneia’ bestaat uit 
jonge vrouwen van het eiland 
Chalkis die naar Aulis zijn geko-
men om de machtige Griekse le-
gervloot te aanschouwen.
Prijs: 24,75, 23,75 of 22,75 euro, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. CJP 2 euro korting. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Tienjarig bestaan Alice Loeters
Santpoort–Noord - Zondag-
middag 23 november viert Alice 
Loeters Persoonlijke Uitvaart-
zorg het tienjarig bestaan in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
De viering staat in het teken van: 
’De levenskunst van afscheid 
nemen’. Er is een heel gevari-
eerd programma samengesteld. 
Naast het uitgeven van een ge-
dichtenbundel met zelfgeschre-
ven rouwgedichten, het bezich-
tigen van de kunstwerken ge-
inspireerd op het thema leven 
en dood, het bezoeken van de 
rouwhuiskamer en het luisteren 
naar live gezongen muziek, is er 
een kaarsenritueel. 
Voor dit ritueel zullen de aan-
wezigen de zelf meegenomen 
kaars, aansteken ter nagedach-
tenis van de dierbare overlede-
ne. Hierbij zal pastor Fons Cap-
tijn de naam en de overlijdens-
datum voorlezen. Het kaarsenri-
tueel wordt daarna ondersteund 
met een lezing door Fons Captijn 
gebaseerd op het thema: licht, 

hoop en liefde.
Degene die een zelf meegeno-
men kaars willen aansteken, 
kunnen zich hiervoor aanmelden 
per e-mail (info@aliceloeters.nl) 
of telefonisch 06-575 48724. Ver-
meld hierbij duidelijk de naam 
en overlijdensdatum.

Modeshow 
winter 2008
Santpoort-Zuid - In ’t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid bij 
de Vereniging Santpoorts Be-
lang wordt door H. en A. Mode 
een modeshow gehouden. H. en 
A. Mode, specialisten in dames-
confectie, laat op vrijdag 17 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur haar 
nieuwe najaarscollectie zien.
Entree is gratis en een kopje kof-
fie of thee wordt u aangeboden. 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl.
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Foto’s om en over Spaarndam
Expositie in kunst-
centrum De Kolk
Spaarndam - In kunstcentrum 
De Kolk is komende weekein-
den fotografie en beeldhouw-
werk  te bewonderen. Het gaat 
om de zaterdag- en zondagmid-
dagen 11 en 12 oktober, 18 en 19 
oktober, 25 en 26 oktober en 1 
en 2 november , dit laatste week-
einde valt samen met Kunstlijn 
Haarlem, steeds van 12.00 tot 
17.00 uur. Exposanten zijn Odile 

Bosch (fotokunst en fotografie), 
John de Koning (beeldhouwwer-
ken) en Peter van den Klinken-
berg (fotografie in, om en over 
Spaarndam).
Odile Bosch is een Haarlem-
se fotografe die graag zowel de 
werkelijkheid nu fotografeert 
als foto’s kleurrijke kracht geeft 
door die werkelijkheid net even 
wat kunstzinniger af te beelden. 

Denk bijvoorbeeld aan fraaie fo-
to’s van mensen in steden en 
aan abstracties van onderwer-
pen zoals ‘zee’ of ‘ijzer’.  
John de Koning is een Haarlem-
se beeldhouwer die z’n ideeën 
graag omzet in heel aanspre-
kende abstracte beeldhouwwer-
ken en z’n creatie mede laat af-
hangen van het materiaal dat 
hij ter beschikking heeft. John 
werkt vooral  in hout, steen, klei 
en soms in brons. 
Peter van den Klinkenberg heeft 
z’n woonplaats Spaarndam (en 
omstreken) als inspiratiebron 
gekozen. Het thema is :  ‘Bij ons 
in het dorp’. Een kamerbreed fo-
toalbum met mooie afdrukken, 
grootformaat matglas projec-
ties en de kans om met andere 
ogen te kijken naar beelden van 
‘Ons Dorp’. Bijvoorbeeld naar bij-
zonder licht, de vroege ochtend-
uren op het IJ, naar onverwach-
te vormen in blauwalg of werk 
aan de A9, het Noordzeekanaal 
en het Simon Stevin terrein. Een 
fototrip door de seizoenen met 
Spaarndamse mensen, bedrijvig-
heid, evenementen en gebeurte-
nissen. 
Dus kom naar kunstcentrum De 
Kolk, Westkolk 4 in Spaarndam. 
Dat is de voormalige secretarie 
en de bijna buurman van Café 
Spaarndam. Van harte welkom.

Crackin’up in het Stage 
Café in Witte Theater
IJmuiden - The boys are back, 
ofwel de band is weer on tour. 
Als vanouds her gaat de stones 
band Cracking’up weer de diver-
se podia in den lande onveilig 
maken met hun onverwoestbare 
optredens. De leden van Crac-
kin’up hebben allen hun spo-
ren verdiend in diverse bands, 
en deze ervaring gebundeld in 
de band met maar een doel: mu-
ziek maken/spelen in de beste 
traditie van het woord. De covers 
worden met zoveel passie ge-
speeld, dat sommige uitvoerin-
gen het origineel doet verbleken. 
Uiteraard worden niet alleen de 
Stones gecoverd, maar ook de 
betere pop en rocksongs passe-
ren de revue. Mogelijk komt er 

nog een speciale gast in de vorm 
van de saxspeler Brand Kruithof 
meespelen. Het gehele optreden 
wordt vanmiddag opgenomen 
om er later een cd van te maken, 
de opnametechniek is weer in 
handen van Paul Maas.
Crackin’up bestaat uit: Cees Eb-
binge, Aart van Heusden, Eerko 
Mooibroek, Peter Bekker en Mi-
chel Dubbelaar. De middag is 
het stage cafe ook een van de 
opstapplaatsen voor de Gran-
de Tour de Bock aux pedales of-
wel de bockbier fietstocht. Sta-
ge Café is op zondag 12 oktober 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat in IJmuiden. De aan-
vang is om 16.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Gezellige bazaar in De Rank
IJmuiden - ,,Ze zijn zo klaar 
hoor, meneer’’, zegt Niels tegen 
een man die een portie poffer-
tjes heeft besteld. ,,Rustig aan 
joh, het is zaterdag’’, zegt de 
man. Anoeska en Niels helpen 
bij het maken van poffertjes en 
het bakken van patat, voor de 
deur van De Rank. Binnen is er 
haring verkrijgbaar. 
Op witte sneetjes brood want 
de bolletjes zijn op. Bij de kof-
fie staat de cake klaar. Er wordt 
goed voor de inwendige mens 
gezorgd tijdens de jaarlijkse ba-
zaar in De Rank, naast de Nieu-
we Kerk aan de Koningin Wilhel-
minakade. 
,,Er zijn nog drie plankjes zoek, 
zo kunnen we niet aan de vol-
gende ronde beginnen’’, klinkt 
het bij het Rad van Avontuur, in 
de zaal. Veel kramen in de zaal 
met onder andere handgemaak-
te spullen. Er staat een replica 
van het schip De Zeven Provinci-
en, geschonken door de heer van 
Beelen en Ary Rijke. Het schip is 
veel geld waard en wordt verloot. 
Deelnemers kunnen een loot-
je uit de houten kerstboom trek-
ken dat bepaald of zij één, twee 

of drie euro voor het lot moe-
ten betalen. ,,Het is een gezel-
lige bedoening. Je komt aller-
lei mensen tegen en je spreekt 
elkaar weer eens. De bazaar is 
goed georganiseerd’’, zegt Wil-
lem van der Duin, die voorzit-
ter van de Kerkrentmeesters is. 
,,Wij zijn verantwoordelijk voor 
de stoffelijke zaken in de kerk’’, 
zo verklaart hij die titel. ,,Alleen 
jammer dat de fototentoonstel-
ling van Arie van der Veer niet 
door kon gaan. Zijn foto’s van 
Oud-IJmuiden en de scheep-
vaart trokken altijd veel belang-
stellenden’’, zegt van der Duin. 
,,De fotocollectie is aan de ge-
meente Velsen geschonken, zo-
dat de inwoners nog van de col-
lectie konden genieten. De foto’s 
gingen van het gemeentearchief 
naar Haarlem en daarna naar 
de Provincie en die leent ze niet 
meer uit.’’ De opbrengst van de 
bazaar, die 9100 euro bedroeg. 
is voor de kerk. ,,Er zijn proble-
men met de geluidsinstallatie en 
dat is een dure investering, daar 
is het geld hard voor nodig’’, al-
dus Willem van der Duin. (Car-
la Zwart)

Een gezellige bedoening tijdens de bazaar in De Rank

Dieren krijgen nieuw baasje
IJmuiden – Afgelopen zondag, 
de dag na dierendag, was er een 
open dag in het Kerbert Dieren-
tehuis. Hier was veel belangstel-
ling voor. Er verblijven momen-
teel 120 katten en 20 honden in 
het dierentehuis. Achttien van 
hen kregen zondag een nieuw 
baasje.
,,Banjer is al besproken’’, krijgt 
een mevrouw aan de balie te ho-
ren. De dieren mogen nog niet 
mee met hun nieuwe baasjes, 
maar worden besproken en mo-

gen dan een dag later opgehaald 
worden. De vrouw blijkt een bin-
nenkat te willen en dat is Banjer. 
De meeste katten zijn buitenkat-
ten, die af en toe een frisse neus 
willen halen. ,,Tipsy en Kitty zijn 
ook binnenkatten, ik zal ze u la-
ten zien’’, zegt de medewerkster.
,,Ze lijkt op mijn eerste kat, die 
was ook zwart met een wit bef-
je’’, zegt mevrouw Meijer uit Be-
verwijk. Ze kwam eigenlijk al-
leen maar langs om te kijken. 
Van Minke Kool, die samen met 

Deze kat kijkt de bezoekers smekend aan, alsof hij wil zeggen: haal 
me hier uit 

haar man vrijwilliger is, kreeg ze 
te horen dat de kat al jaren in het 
dierentehuis zit. ,,Ze is heel erg 
lief, maar iedereen ziet haar over 
het hoofd’’, aldus Minke. De kat 
is naamloos. ,,Ik ga een mooie 
naam voor jou verzinnen en dan 
kom ik je morgen halen’’, belooft 
mevrouw Meijer de kat. Min-
ke heeft sinds een jaar zelf ook 
een kat uit het dierentehuis. Mi-
ni kwam als zieke kitten binnen 
en het was niet zeker of ze het 
zou halen. De vrijwilliger voed-
de het beestje, dat op een gege-
ven moment zelf weer ging eten 
en aansterkte, al bleef ze klein. 
,,En als Opa vandaag niet ge-
plaatst wordt, dan neem ik hem 
morgen mee naar huis’’, besluit 
Minke. Opa blijkt een oude kat 
te zijn die ook maar niet uitge-
kozen wordt, maar waarschijnlijk 
toch nog een mooie oude dag 
gaat krijgen. De honden blaffen 
tegen al die bezoekers die langs 
hun hok lopen. Soms is het even 
stil, maar als er één weer begint 
met blaffen, doet de rest al gauw 
mee. Een zwarte kat zit angstig 
ineengedoken in de hoek van 
haar kooi. ,,Ze is hier pas twee 
dagen, ze is nog niet gewend en 
erg angstig’’, zegt de dierenver-
zorger. ,,Ze weet niet wat haar 
overkomt, al die mensen.’’ Be-
zorgd kijkt hij naar de poes: ,,Als 
haar maar niets overkomt. Kat-
ten zijn door de stress erg vat-
baar.’’ (Carla Zwart)

Mishandeling
Haarlem - Een 34-jarige Haar-
lemmer meldde zaterdagavond 
rond 23.00 uur dat hij in een café 
aan de Gedempte Oude Gracht 
door twee mannen was mishan-

deld. De man vertelde dat hij 
stond te wachten bij het toilet en 
dat een andere man voordrong. 
Toen hij daar wat van zei werd hij 
door de man en een tweede ver-
dachte geslagen en geschopt. 
De beide verdachten zijn door 

de politie aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. De 
verdachten waren een 50-jari-
ge Haarlemmer en een 47-jarige 
Zandvoorter, beiden bekenden 
van de politie. Tegen de mannen 
is proces-verbaal opgemaakt.  
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Vegro Thuiszorgwinkel Santpoort

Gratis consult door 
gewichtsconsulente
Santpoort-Noord - Valt het na-
jaar zwaar? De gewichtsconsu-
lente kan hierbij helpen met een 
intensieve en individuele bege-
leiding, afgestemd op de per-
soonlijke wensen.
Iedereen is op zaterdag 11 okto-
ber van 10.00 tot 16.00 uur  wel-
kom in Thuiszorgwinkel Sant-
poort voor een gratis eerste con-
sult. Het gratis consult zal onge-
veer 30 minuten duren. Wie ge-

interesseerd is in een gratis con-
sult kan zich opgeven via het 
gratis telefoonnummer: 0800–
2887766 of loopt even langs de 
Thuiszorgwinkel aan de Crocus-
straat 1.
In de Thuiszorgwinkel kan men 
ook terecht voor diverse produc-
ten die helpen fit het najaar door 
te komen, zoals een lichtlamp, 
hometrainer of bodyclock. Zie 
ook www.vegro.info.

Modeshow Jacky Hart
IJmuiden – Onder grote belang-
stelling vond vorige week de mo-
deshow plaats bij Jacky Hart aan 
de Kennemerlaan. De najaars-
collectie werd getoond, dit is een 
tussencollectie. 
Nog geen dikke wollen win-

terse truien, maar onder ande-
re veel mooie vesten en jassen 
van de wat dunnere stoffen. Er 
was veel mode in het grijs, wit 
en zwart met accenten in het ro-
ze, paars en een hele bijzondere 
kleur blauw. Met de rokken kan 

het dit najaar alle kanten op. Ze 
zijn er tot even boven de knie en 
even daaronder. Maar ook strak-
ke rokken en wijde gerende rok-
ken zijn opgenomen in de col-
lectie. Ook in de broeken was 
er veel variatie. Strakke broeken 
en driekwart broeken, maar ook 
de broek met de wat wijdere pijp 
werd veel gezien. Lekker warm 
zijn de omslagdoeken die losjes 
omgeslagen kunnen worden en 
zo voor een leuk accent zorgen, 
ook in poncho’s is er een rui-
me keuze. Voor als het wat kou-
der wordt is de bodywarmer een 
goede optie. Mooi was de col-
lectie jurken van soepele stoffen, 
vaak in het zwart, die heel mooi 
vallen. En dit alles gecombineerd 
met mooie laarzen, brede riemen, 
kleurrijke sieraden en handtas-
sen, waarvan vooral het grote 
formaat opviel. De najaarscollec-
tie van Jacky Hart biedt ontzet-
tend veel variatie en keuze- en 
combinatiemogelijkheden. Bo-
vendien wordt de collectie elke 
week aangevuld, dat maakt een 
bezoekje aan de Kennemerlaan 
zeker de moeite waard. 

Dag van de Mantelzorg
Zorgt u voor een naaste
die ziek of gehandicapt is? 
IJmuiden - Tandem organiseert 
in samenwerking met Draagnet, 
Zorgbalans, MEE, GGZ Dijk en 
Duin een verwendag voor man-
telzorgers die woonachting zijn 
in Midden of Zuid-Kennemer-
land. Het thema dit jaar is: Man-
telzorg is topsport, dit is terug te 
zien in de programma’s op de di-
verse feestlocaties. De toegang 
is gratis wel graag van te voren 
opgeven bij Tandem. 
U bent van harte welkom in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
521 in IJmuiden. De dag start om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 
uur. 
De ochtend start met een work-
shop percussie, hier kunt u lek-

ker alle stress van u af tromme-
len of mantelzorgers kunnen el-
kaar ontmoeten bij een informa-
tiebijeenkomst. Tussendoor is 
een heerlijke lunch en in de mid-
dag is er een verrassend pro-
gramma. Hans Heijblok van He-
ijbloktheater laat mantelzorgers 
op een bijzondere manier hun 
verhaal doen en legt dit voor aan 
deskundigen in de zaal. Dit zijn 
medewerkers van organisaties 
maar ook de aanwezige mantel-
zorgers. Dit alles op een ludieke 
manier geïllustreerd met behulp 
van een actrice en een pianist. 
Meer informatie over de dit pro-
gramma en de programma’s in 
de andere gemeenten vindt u op 

www.tandemzorg.nl. Jaarlijks is 
deze speciale dag. Steeds meer 
mensen zorgen voor een ouder 
wordend familielid, een partner 
met dementie, een gehandicapt 
kind of een buurvrouw die kan-
ker heeft. Deze zorg wordt man-
telzorg genoemd. Men doet dit 
uit liefde, persoonlijke betrok-
kenheid of plichtsgevoel. Niette-
min kan dit op een gegeven mo-
ment zo intensief worden dat het 
iemands leven erg bepaalt. 
Bent u zelf mantelzorger en wilt 
u graag deze dag meemaken, 
neem contact op met Tandem. 
Graag opgeven voor 18 oktober. 
Kunt u zich niet gemakkelijk vrij-
maken voor deze dag omdat u 
degene die u verzorgt niet alleen 
kunt laten? Bel of mail met Tan-
dem dan zoeken zij samen met u 
naar een oplossing. Meer infor-
matie over deze dag: www.tan-
demzorg.nl., mailen kan naar in-
fo@tandemzorg.nl en bellen met 
023-89 10 610. 

Militaire colonne ingescheept
IJmuiden – Vrijdag stond een lange colonne legervoertuigen klaar 
om ingescheept te worden. Ruin tachtig radar- en commandowa-
gens en lanceerinstellingen voor Patriotraketten waren door de Ko-
ninklijke Marechaussee naar de terminal Felison begeleid. De colon-
ne ging in Engeland mee doen aan een grote militaire oefening. (fo-
to: www.reinderweidijk.nl) 

Amateurfilmer 
in Velsen
IJmuiden - Op donderdag 9 
oktober komt René Roeken uit 
Roosendaal naar Videofilmers 
Velsen en speelt deze avond ‘In 
de hoofdrol’. René is een van de 
beste amateurfilmers uit Neder-
land en hij zal een aantal van zijn 
beste films vertonen. In het voor-
programma worden twee films 
vertoond van amateurfilmers uit 
de regio. De filmvoorstelling be-
gint om 19.45 uur in de Abeel, 
Abelenstraat in IJmuiden-Oost.  
Wilt u ook meer doen met uw 
camera, dan is deze avond ui-
termate geschikt om vrijblijvend 
kennis te komen maken. Het ma-
ken van een film is vaak team-
werk en daarbij komen alle dis-
ciplines van het filmen aan bod. 
Informatie: Gerard Swets, tele-
foon 06-52077508.

Korting Witte Theater
Fantasten met Roze Kater
IJmuiden - Ontmoet Boy en Girl. 
Ze zijn jong, energiek, zelfver-
zekerd, een tikje arrogant wel-
licht en ze hebben veel, heel veel 
vrienden. Daarom geven Boy en 
Girl een feestje in het Witte The-
ater op zaterdag 11 oktober, van-
af 20.30 uur. Althans dat den-
ken ze, want wat ze niet weten 
is dat hun vrienden bij wijze van 
verrassing allemaal niet komen. 
Voor Boy en Girl ligt er dus iets 
heel bijzonders in het verschiet.
Het theatergezelschap gaat de 

confrontatie aan met de over-
schatting van populariteit, zoals 
aangemoedigd door program-
ma’s als Idols en Dancing Queen 
en sites als Hyves en My Space. 
Met absurdisme, slapstick, fy-
sieke virtuositeit en een lichte 
kick om met gevaarlijke dingen 
te spelen, schopt theatergezel-
schap Fantasten het fenomeen 
‘Ik word gezien, dus ik besta’ 
feestelijk van haar voetstuk. On-
derstaande bon geeft twee euro 
korting op de toegangsprijs. 

e2,- korting 
bij inlevering van deze bon voor FAntAStEn MEt roZE kAtEr’

op zaterdag 11 oktober 2008 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor twee personen 
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Koperen jubileum 
Angela’s Haarmode
IJmuiden – Op 1 oktober 2008 
was het al weer 12,5 jaar gele-
den dat Angela de Beurs zich in-
schreef bij de Kamer van Koop-
handel in Haarlem. 
Zij vestigde zich eerst binnen 
kapsalon Zwetsloot, ze huurde 
daar een kappersstoel. Een jaar 
later, in 1997, kocht zij de zaak 
van Piet Zwetsloot. Toen zijn de 
plannen zich echt gaan ontwik-
kelen. Juni ’98  verscheen er 
een uitbouw van drie meter met 
plaats voor een keuken en toilet-
ten. En in januari 2000 is er een 
hele grote verbouwing geweest. 
Daarna stond ook de nieuwe 
naam Angela’s Haarmode boven 

de deur. Ook dat is nu alweer 
bijna negen jaar geleden. ,,Het is 
en blijft nog steeds een ontzet-
tend leuk en boeiend vak. In to-
taal doe ik het bijna 23 jaar. Me-
de dankzij mijn meiden blijft het 
zo leuk. Karen werkt nu alweer 
acht jaar bij me en is mijn steun 
en toeverlaat’’, vertelt Angela. 
,,Maar ook mijn ouders, Desire 
en Andrea en alle andere mei-
den uit het verleden hebben er 
toe bijgedragen dat ik er nog 
steeds sta.
En dat blijven we voorlopig op 
onze vertrouwde manier en in 
een gezellige en vooral onge-
dwongen sfeer doen.’’

Re-play, Berget Lewis en 
Jamento op 2Generations
Regio - Op zaterdag 18 oktober 
staat er weer een nieuwe edi-
tie van 2Generations op het pro-
gramma in het Haarlemse con-
certgebouw de Philharmonie. De 
eerste editie  in Haarlems was 
een daverend succes. Hier tra-
den onder andere Lois Lane en 
Hans Dulfer op. Volgende week 
zaterdag zullen onder andere 
Berget Lewis en Re-Play op de 
bühne staan. Ook Rudolf Kreu-
ger, DJ Bert en DJ Swadeep zijn 
present. Diverse zalen zijn weer 
ingericht. 
Tickets kosten 25 euro per 
stuk en zijn te bestellen via 

iDeal internetbankieren op 
www.2Generations.nl Op deze 
site worden ook diverse voorver-
koopadressen genoemd waar de 
tickets verkrijgbaar zijn. Inmid-
dels zijn er ruim duizend tickets 
de deur uit. De verwachting is 
dat het feest net als vorige edi-
tie zal uitverkopen.
Op 8 november staat 2Genera-
tions gepland in SnowPlanet in 
Velsen zuid. Niemand minder 
dan Lee Towers zal hier gaan op-
treden. Hiervoor zijn nog enkele 
tickets verkrijgbaar. Tickets zijn 
eenvoudig online te bestellen (via 
iDeal) op www.2Generations.nl. 

Op de vorige editie van 2Generations heeft Hans Dulfer met zijn band 
een spetterend optreden verzorgd. Op 28 maart 2009 zal hij wederom 
op 2Generations in de Philharmonie aanwezig zijn

Velsenarij
IJmuiden - Zondag 12 oktober 
is er weer een uitzending van 
het lokale programma Velsenarij 
vanuit Jongerencentrum Bran-
ding, in het buurtcentrum De 
Dwarsligger. Aan tafel schuiven 
Mieke van der Hulst, die tevens 
de muzikale omlijsting van het 
programma voor haar rekening 
neemt. Andres Kiekens komt 
vertellen over het jeugd- en jon-
gerenwerk in buurtcentrum De 
Dwarsligger. 
Agaath Steenbergen en Mari-
on Demmers hebben het over 
de nieuwste voorstelling van van 
musicalgroep BOMS. De he-
ren Peter van Eerden en Nico 
van Nijendaal vertellen over de 
stichting ABC/WAO. De redac-
tie was te gast bij de jubileum-
voorstelling van Capoeira in het 
Thalia Theater. Jogchem Jalink 
laat het publiek weer genieten 
van zijn poppenspel. De uitzen-
ding van Velsenarij is te zien op 
Seaport TV, op zondag 12 okto-
ber van 16.00 tot 17.00 uur. Her-
halingen zijn er op maandag 13 
oktober en woensdag 15 oktober 
van 19.00 tot 20.00 uur. Velsena-
rij geeft mensen, organisaties en 
verenigingen uit de gemeente 
Velsen de kans om te laten zien 
waar ze mee bezig zijn, waar ze 
trots op zijn of wat ze hebben 
meegemaakt. 
Wie een onderwerp wil aanmel-
den voor het programma, kan 
contact opnemen met Leny Ket-
ting van de redactie: lenyket-
ting@zonnet.nl.

IJmuider Reddingsbrigade
Jubileumboek IJRB
IJmuiden aan Zee - In maart dit 
jaar bestond de IJmuider Red-
dingsbrigade (IJRB) driekwart 
eeuw.  Oprichter van de brigade 
was de in IJmuiden en omgeving 
zeer bekende drankhandelaar 
A.P. Bakker, in de volksmond ook 
wel Bakkertje Bier genoemd.  
Over het werk van de brigade 
schreef Santpoorter Guus Har-
tendorf  het jubileumboek IJmui-
der Reddingsbrigade 75 jaar. 
Het boek bevat tientallen foto’s 
van acties van de brigade op 
en rond het IJmuider Strand. Zo 
ontbreekt bijvoorbeeld het oude 
winkelstraatje natuurlijk niet en 
in zee drijvende strandhuisjes zal 
ook menige herinnering oproe-
pen aan de zware stormen die de 
kust soms teisteren. De hulpver-
lening van de IJRB tijdens de wa-
tersnood in Tuindorp Oostzaan, 
in Limburg en Gelderland komt 
ook aan de orde en het voor pu-

bliek afgesloten strand tussen 
Heemskerk en Zandvoort ten-
gevolge van duizenden gifzakjes 
heeft de amateur-historicus ook 
een plaats in het boek gegeven. 
Het jubileumboek begint met de 
opening van de eerste hoofdpost 
van de brigade in 1935, waarvoor 
een groot aantal lokale notabe-
len naar het strand kwamen. Zij 
voelden zich zeer betrokken bij 
de hulpverlening aan drenkelin-
gen. Het boek is verdeeld in the-
ma’s, zoals reddingsacties, ram-
pen en oefeningen, opleiding en 
een bestuurscoup.  Burgemees-
ter Cammaert zal op 23 oktober 
het eerste exemplaar tijdens een 
besloten bijeenkomst aan het 
strand in ontvangst nemen. 
(Oud)-leden van de IJRB kun-
nen het boek met korting bij de 
IJRB kopen, voor anderen is het 
voor 24,50 euro in de boekhan-
del verkrijgbaar.

Programma Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 10 okto-
ber om 20.30 uur: Suver Nuver 
met Zum Wohl. Drie jaar gele-
den verbleef Suver Nuver in de 
Hof van Eden. Ze creëerden met 
de voorstelling ‘Au bain Marie’ 
het paradijs op aarde, met één 
van de origineelste zondevallen 
in de geschiedenis. Nu is er een 
avondvullende theaterversie van 
gemaakt. Suver Nuver laat zich 
graag inspireren door sponta-
ne invallen, onmogelijke idee-
en, krankzinnige situaties, fasci-
nerende ontmoetingen, het we-
reldleed en -lief, door elkaar en 
zichzelf. 

Zaterdag 11 oktober om 20.30 
uur: Theatergezelschap Fantas-
ten met Roze Kater. Ontmoet 
Boy en Girl. Ze zijn jong, ener-
giek, zelfverzekerd, een tikje ar-
rogant wellicht, en ze hebben 

veel, heel veel vrienden. Daarom 
geven Boy en Girl een feestje. 
Althans dat denken ze, want wat 
ze niet weten is dat hun vrien-
den bij wijze van verrassing alle-
maal niet komen. Fantasten gaat 
de confrontatie aan met de over-
schatting van populariteit, zoals 
aangemoedigd door program-
ma’s als Idols en Dancing Queen 
en sites als Hyves en My space.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 okto-
ber om 20.30 uur: Orkater met 
Spica. De nieuwe muziekthea-
tervoorstelling van Orkater en 
de achtkoppige funkband Dash!  
Spica is een geënsceneerd con-
cert, een culinaire trip waarin 
muziek, tekst en kookkunst sa-
menkomen. Rook en damp, de 
geur van dierlijk vet geschroeid 
op een stenen plaat, zangeres-
sen met grote messen, kwar-

telbouillon en stuwende muziek 
zijn het kloppend hart van Spica. 
De muziek is van Maarten Orn-
stein, tekst en libretto van Gil-
lis Biesheuvel en Jeannine Vale-
riano. Het verhaal wordt verteld 
door Porgy Franssen. 

Woensdag 15 oktober om 20.30 
uur:  Lemon Tree. Een waarge-
beurd verhaal door regisseur 
Eran Riklis vertaald naar film. 
Sinds de dood van haar man 
leeft de Palestijnse Salma van 
de bescheiden opbrengsten van 
haar citroenbomen. 
Wanneer de Israëlische minis-
ter van defensie haar buurman 
wordt, eist de geheime dienst dat 
haar citroenboomgaard om vei-
ligheidsredenen verdwijnt. Sal-
ma is echter niet van plan af-
stand doen van de bomen en 
haar manier van leven.

Donderdag 16 oktober om 20.30 
uur, zondag 19 oktober om 14.30 
uur: Into the wild, regie Sean 
Penn.Als de 22-jarige Christop-
her McCandless is afgestudeerd 
wil hij weg van huis, weg van zijn 
ouders, weg van bezit. 
Hij ontdoet zich van al zijn aard-
se bezittingen en rijdt vol bra-
voure richting het noorden. 
Bijzondere ontmoetingen en 
de verraderlijke kracht van de 
prachtige natuur vormen zijn be-
staan. In zijn zoektocht naar zin-
geving drijft Christopher zich tot 
het uiterste.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 11 oktober

odin’59 (1a)-De merino’s   - 14.30
Kennemerland (2a)-Dvva   - 14.30
IJmuiden (3a)-tob    - 14.30
Jong Holland-Jong Hercules (3a)  - 14.30
eDo (3b)-SCW    - 14.00
velsen-vvH/velserbroek (4D)  - 14.30

HbS-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.00
De Kennemers (1a)-JoS/W’gr.meer  - 14.00 
Dem-Stormvogels (2a)   - 14.00
vSv (2a)-Purmerstein   - 14.00
SvW’27- eDo (2a)    - 14.00
velsen (3b)-vvZ    - 14.00
united/Davo-DSS (3b)  - 14.00
onze Gezellen (3b)-Zilvermeeuwen  - 14.30
FC velsenoord (4C)-Zaandijk   - 14.00
Zandvoort-SvIJ(4D)    - 14.00
Schoten (4D)-De brug    - 14.00
Wijk aan Zee (5C)                         vrij
Purmerland -beverwijk (5C)   - 14.00
Waterloo (5D)-Spaarnwoude   - 14.00
terrasvogels (5D)      vrij

zondag 12 oktober

Natte oefenpartij voor VSV
IJmuiden - Zoals verwacht 
werd de competitiewedstrijd te-
gen Flamingo’64 afgelast na de 
langdurige regenval van zondag-
ochtend. De technische staf van 
VSV denkt echter dat rust roest 
en dus was er een schaduwpro-
gramma tegen O.G. afgesproken 
bij algehele afgelasting.
De KNVB echter besloot in haar 
wijsheid om niet het hele pro-
gramma af te gelasten en dus 
moest er geïmproviseerd wor-
den.
Een telefoontje van Olympia 
Haarlem bracht uitkomst. VSV 
kon tegen Olympia spelen. In 
eerste instantie zou deze wed-
strijd op kunstgras plaatsvinden 
maar bij aankomst bleek het ge-
wone grasveld dusdanig goed 
dat er op normaal gras gespeeld 
kon worden.
De beginfase ging redelijk gelijk 
op en er waren wisselende kan-
sen. Uiteindelijk wist Olympia de 

score open te breken na weife-
lend ingrijpen van de VSV defen-
sie. Kort daarop werd de ongeïn-
spireerd spelende Bob Schol vol-
komen terecht vervangen door 
Senna Koolen. Schol gaf hier-
na blijk over niet al te veel zelf-
kennis te beschikken door mis-
noegd naast de dug out in de 
plenzende regen te gaan staan 
over de in zijn ogen onterech-
te wissel. Van een speler waar-
van verwacht wordt dat hij een 
voortrekkersrol vervuld mag je 
wel een iets andere reactie ver-
wachten. Een kritische blik in de 
spiegel zou wellicht geen kwaad 
kunnen. 
Na deze wissel kreeg VSV meer 
grip op de partij en de eveneens 
niet al te sterk spelende Floyd 
Hille schoot de 1-1 binnen.
De tweede helft vond plaats op 
kunstgras. De gestaag doorval-
lende regen had het veld dus-
danig zompig gemaakt dat de-

ze uitwijkmanoeuvre te billijken 
was. VSV speelde intussen met 
een veredeld A junioren team. 
Wesley vd Linden, vanaf het be-
gin spelend, en Delano Post, de 
tweede helft, maakten hun de-
buut in de hoofdmacht. 
Aan het eind van de wedstrijd 
stonden alleen Rick Olthof en 
Remco Verschuren als een soort 
jeugdbegeleiders in het veld en 
om hen heen dartelden negen 
jongelingen van rond de twintig 
of daaronder rond. Als VSV er in 
slaagt deze spelers de komende 
vijf jaar vast te houden dan kan 
er iets moois gaan opbloeien in 
de Velserbroek. Aan het eind van 
deze zondag bleek dat de on-
derste twee ploegen in de twee-
de klasse verloren hadden en dat 
de concurrent van VSV 2, Uni-
ted/DAVO 2, verrassend verloren 
had van AFC 3.
Dus zo kwam er toch nog een 
mooi einde aan een natte zon-
dag. Zondag a.s. VSV 2 tegen 
Abcoude 2 en VSV 1 tegen kop-
loper Purmersteijn.

Casper Remeijer geeft 
zijn visitekaartje af
IJmuiden - Na een even verras-
sende- als overtuigende over-
winning op Cees Pippel toont de 
17–jarige Casper Remeijer aan 
dat hij tot de favorieten voor de 
clubtitel kan worden gerekend. 
Bij zijn leeftijdsgenoten in den 
lande is men al langere tijd op de 
hoogte van zijn speelkracht. Voor 
de meeste clubleden bij DCIJ is 
hij al te sterk. Nu hij ook Cees 
Pippel al de baas is zal hij wel 
eens de grootste concurrent van 
Jesse Bos kunnen worden. 
Bos zelf onderstreepte maar 
weer eens dat hij over de goede 
vorm en de vaste wil om te win-
nen beschikt. Paul Smit was dan 
ook kansloos in het treffen. Mar-
tin van Dijk en Stijn Tuijtel hiel-
den elkaar, na een spectaculai-
re partij, in evenwicht. Om dat te 
bereiken moest Van Dijk al zijn 
inventiviteit aanwenden. Berrie 
Bottelier, die met sprongen voor-
uit gaat in zijn ontwikkeling als 
dammer, rekende gedecideerd 
af met Vince van de Wiele. Na 
eerst wat materiaal te hebben 
veroverd voerde hij de partij ver-
volgens naar winst. 
Piet Kok stuitte tegen Dana van 

der Wiele en Rick Hartman op fel 
verzet. 
Dana moest na twee uur spelen 
de vlag strijken maar Rick hield 
de zaak goed gesloten en peur-
de een verdiende remise uit de 
strijd. Nonchalance wordt in het 
damspel veelal meedogenloos 
afgestraft. 
Wat Willem Winter bezielde om 
de partij tegen Harrie van der 
Vossen op een dergelijke wijze 
te benaderen zal wel altijd een 
raadsel blijven. Van der Vossen 
maakte dankbaar gebruik van de 
overschatting en won verdiend. 
Jacqeline Schouten liep, na een 
uitstekende competitiestart, te-
gen de eerste nederlaag aan. 
Een fel strijdende en gemoti-
veerde Leo Binkhorst was daar 
verantwoordelijk voor. Nico-
le Schouten kon haar positione-
le voordeel tegen Marcel Doorn-
bosch niet verzilveren en speel-
de remise. 
Een zelfde resultaat leverde het 
treffen tussen Peter Pippel en 
Cees van der Steen op. Feroz 
Amirkhan boekte, in een klassiek 
gevecht, een mooie winst tegen 
Jan Apeldoor..

Watervrienden IJmuiden 
op Trainingskamp
IJmuiden - De wedstrijdploeg 
van Watervrienden IJmuiden trok 
4 en 5 oktober weer naar Zeist 
voor hun jaarlijkse trainingskamp 
op het complex van de KNVB. 
Zaterdag werd er 1,5 uur ge-
traind onder begeleiding van een 

gasttrainer en de andere training 
van 1,5 uur werd verzorgd door 
WVIJ trainers. 
Terwijl de meeste leden in het 
zwembad lagen, toverden en-
kele TC-leden en ouders de zaal 
van het seminar/hotel om tot 

een ware galazaal. Nadat ieder-
een zich in zijn best pak of mooi-
ste jurk had gehesen, werden ze 
ontvangen in de galazaal. 
Daar werd gedineerd, kregen ze 
een stijldans demonstratie én 
een dansles van Peter en An-
nette Linsen en Simone Klooster. 
Nadat de vloer bijna uit de zaal 
gedanst was, werd de balzaal 
omgetoverd tot het “Casino Roy-
al”; het thema van dit kamp. Ti-
waporn en Sjoerd werden verko-
zen tot Femme Fatale en James 
Bond van de avond. In het casino 
werd tot in de late uurtjes door 
gegokt en kon er natuurlijk van 
de Bond-film Casino Royale wor-
den genoten. 
Toch werd er zondag weer met 
plezier een uur getraind; helaas 
voor de meesten wel met eni-
ge spierpijn. Moe, maar voldaan 
is iedereen op huis aan getrok-
ken, terugdenkend aan dit leu-
ke kamp!
Foto’s en verslagen staan bin-
nenkort op www.watervriende-
nijmuiden.nl 

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 4 ok-
tober zochten dertien leden van 
sportvereniging Full Speed naar 
een paar uur ontspanning in de 
open lucht. Maar eerst moest 
de loting aangeven wie bij wie 
speelt vandaag. Drie teams van 
drie en één van vier personen 
gingen naar het duinparcours bij 
de keetberglaan.
Dit parcours was een vast onder-
deel van de routes die maande-
lijks aan de beurt zijn. Maar dit 
parcours roept veel weerstand 
op. In mei is er over gestemd  en 
was akkoord bevonden. maar 
veel nee stemmers waren op va-
kantie.
De doornstruiken maakt het zoe-
ken naar kloten niet prettig, en 
de hondenpoep is helemaal niet 
prettig als de bal er doorheen 
rolt. Ter plaatse heeft het bestuur  

de duinparcours dus afgeblazen. 
Alleen als alternatief wordt de-
ze gebruikt als er wat te doen is 
in Spaarnwoude of Beeckestijn. 
De uitslag was als volgt: Team 3 
met Ton, Bertus en Harm werden 
eerste met 41 schoten en 26 me-
ter. Team 1 met Dirk, Bianca, Ni-
co en Henk werden tweede met 
41 schoten en 5 meter. Team 4 
met Dries, Lia en Jan St. wer-
den derde met 47 schoten en 12 
meter. Team 2 met Bertie, Son-
ja en Willem Kr. werden vierde 
met 51 schoten en 43 meter. Om 
over het weer een mededeling 
te doen het was winderig maar 
droog, lekker om buiten te ver-
toeven. 
Informatie: Nico Prins, telefoon 
0255–518648 of Dirk Sieraad, 
telefoon 0255–515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl.

Aangehouden 
voor mishandeling
Haarlem - In de nacht van vo-
rige week vrijdag op zaterdag 
rond 00.15 uur werd gemeld dat 
een meisje op de Vergierdeweg 
door een jongen van haar fiets 
was geduwd. 
Agenten zijn op zoek gegaan 
naar de verdachte en vonden 
hem op de Rijksstraatweg. Hij 
bleek een 16-jarige Haarlemmer 
en is aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. 
De jongen was zeer vervelend en 
bedreigde de betrokken agenten 
en hun hele familie met de dood. 
Verder beledigde hij de agenten 
voortdurend. 
De jongen wilde een agent te lijf 
gaan maar dat werd afgehou-
den. 
Hij is ingesloten en er is proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.  
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Praktijk Driehuis 
officieel open
Driehuis – Sinds juli dit jaar 
werkten ze al vanuit de praktijk 
aan de Schaepmanlaan: Frank 
Gutteling en Michiel Langbroek 
van Fysiotherapie Driehuis en 
Robert Dekker en Arjen Ger-
mans van Osteopathie Driehuis. 
Vrijdag werd de praktijk officieel 
geopend.
,,We wilden niets overhaasten, 
alles moest nog zijn plek krij-

gen’’, zegt Michiel Langbroek. 
,,Het bevalt prima, we voelen ons 
hier helemaal thuis. We hebben 
veel meer ruimte en we kunnen 
de mensen nog beter ontvan-
gen.’’ Er waren veel positieve re-
acties van alle belangstellenden, 
die een kijkje kwamen nemen. 
Vooral de ruimte en de war-
me tinten van de inrichting vie-
len op. ,,Na 27 jaar zijn we weer 

Hans Klok en Frank Gutteling gaan het glas heffen op de opening

in de dorpskern van Driehuis. 
In 1981 begonnen we aan de 
Da Costalaan, zeven jaar daar-
na verhuisden we naar de Aag-
tevonklaan, waar ik een praktijk 
aan huis had’’, vertelt Frank Gut-
teling. ,,Maar wat nooit verandert 
is de aandacht voor de cliënt, die 
blijft altijd centraal staan.’’ Er is 
ook een cadeau voor de inwo-
ners van Driehuis: een defillibra-
tor. Joyce Kainama, achterbuur-
vrouw en voormalig cardioloog 
in het Zeewegziekenhuis, ver-
telt over het belang hiervan: ,,Ze 
kunnen levensreddend zijn, het 
maakt direct ingrijpen mogelijk. 
Elke minuut telt, na hartfalen.’’ 
Verder komt Joyce niet, want er 
komt een ambulance met loeien-
de sirene aanrijden, die voor de 
deur van de praktijk stopt. Illu-
sionist Hans Klok springt er uit, 
met de defillibrator.
,,Zeventien jaar maakte ik het 
mee, dat Frank zijn praktijk aan 
huis had. Het leek soms net een 
soort kantine bij ons thuis. Hij 
beloofde: als jij terug komt uit 
Las Vegas, dan heb ik een eigen 
praktijk. Tja, dat is wel even an-
ders gelopen’’, vertelt Hans. Hij 
besluit: ,,Maar als je niet meer 
met elkaar leeft, dan wil dat niet 
zeggen, dat je niet meer van el-
kaar houdt.’’ Even later: ,,Hierbij 
verklaar ik de praktijk voor ge-
opend. Daar moet op gedronken 
worden!’’ (Carla Zwart)

Mooie opbrengst 
Geschenkenveiling
Driehuis - ,,Maak je me los?’’, 
vraagt Tiny Beentjes, coördina-
tor van de rommelmarkt, aan 
een vrouw die twijfelt over de 
aankoop van (nep) kersttakken 
met de daarbij behorende ver-
siersels. De laatste zet ze terug, 

de takken gaan mee in haar tas. 
Je kunt niet vroeg genoeg zijn. 
De rommelmarkt stond zaterdag 
weer opgesteld voor de Engel-
munduskerk. 
Binnen, in de voormalige pas-
torie, geeft Luus van den Belt 

De kramen staan weer opgesteld voor de Engelmunduskerk 

stoelmassages. Ze is net een ei-
gen praktijk gestart en wil er zo 
mensen mee kennis laten ma-
ken. 
De opbrengst is voor de kerk. 
,,Het is heerlijk ontspannend’’, 
zegt een mevrouw die een nek- 
en schoudermassage krijgt. ,,Ik 
ga meteen een afspraak ma-
ken.’’ In de grote zaal is de goe-
derenveiling net achter de rug, 
daar zijn ze met de loterij begon-
nen. Een jongen roept regelma-
tig na het afroepen van de num-
mers dat hij er maar één cijfer 
naast zat. 
In de hoek van de zaal steekt 
een man wel erg vaak zijn hand 
op, die heeft zeker zijn geluks-
dag. ,,Hoe laat heb je de koffie 
klaar?’’, vraagt een man aan een 
vrouw die een taart gewonnen 
heeft. Vlak na de loting is de op-
brengst van de goederenveiling 
bekend: bijna 10.000 euro. En 
daar is de verkoop van de olie-
bollen, de bloemen en de rom-
melmarkt nog niet bij opgeteld. 
Een mooi bedrag, bestemd voor 
het onderhoud van het kerkge-
bouw.
De kleine toren is in slech-
te staat, dus die zal opgeknapt 
worden. (Carla Zwart)

Reptielen bij Toermalijn
Driehuis - ,,Waarom heet een 
vogelspin een vogelspin? Hij kan 
toch niet vliegen?’’, vraagt Ties 
aan Rob Dumont van de Reptie-
lenopvang uit Haarlem. ,,Een vo-
gelspin zit vaak in bomen. Daar 
hebben ook de vogels hun nest, 
met eieren. Een vogelspin eet wel 
eens een jong vogeltje op’’, ver-
telt Rob. ,,Maar hier in Nederland 
zijn geen vogelspinnen hoor. Die 
leven alleen in warme landen’’, 
haast de juf zich te zeggen.
De kinderen van basisschool De 
Toermalijn zamelen elk jaar rond 
dierendag geld in. Klassenas-
sistente Gerda had bepaald dat 
het dit jaar naar de reptielenop-
vang ging. Omdat ze zo gek is op 
schilpadden. Die had Rob vrijdag 
niet meegenomen. Wel een pad 
en een leguaan, die Kriel heette 
en de hele tijd bij Rob op de rug 
zat. ,,Hij was verwaarloosd toen 
we hem kregen, er was niet goed 

voor hem gezorgd. We moes-
ten hem voeren met babyvoe-
ding’’, vertelt Rob aan de kinde-
ren. ,,Het is het aardigste dier dat 
ik ken, hij heeft alleen wel scher-
pe nageltjes.’’ Als Kliko, een me-
terslange anaconda, uit de bak 
wordt gehaald, griezelen de kin-
deren wel een beetje. Zo’n grote 
slang is best wel eng, tegelijker-
tijd is het ook spannend. ,,Ik hou 
hem niet zo lang vast, want hij is 
erg zwaar’’, zegt Rob. De kinde-
ren slaken een zucht van verlich-
ting, als de slang weer veilig in 
de bak zit. 
De juffen, die op veilige afstand 
bleven, waren ook opgelucht. 
Echt aaibaar zijn reptielen niet, 
maar de kinderen vonden het 
reuze interessant. En Rob kon 
een mooi bedrag van bijna 300 
euro meenemen, bestemd voor 
de Reptielenopvang in Haarlem. 
(Carla Zwart)

Rob Dumont laat Kliko aan de kinderen zien

Harmen Jonkman 
verdedigt IJmond-eer
Regio - Vrijdag 10 oktober om 
18.00 uur opent burgemeester 
Han van Leeuwen van Beverwijk 
de derde editie van de IJmond-
Vierkampen. Voor liefhebbers 
dé voorbereiding op het Corus 
Chess Tournament in januari.
De drie ronden worden op vrij-
dagavond 10 om 18.00 uur, za-
terdagmiddag 11 om 13.00 uur 
en zondagmiddag 12 oktober  
om 12.00 uur gespeeld in De 
Moriaan in Wijk aan Zee. 
In de sterk bezette Koonroep A 
mag de IJmondspeler Harmen 
Jonkman het opnemen tegen 
Friso Nijboer, Ali Bitalzadeh en 
Daan Brandenburg.  
Ook de Kroongroep B kent een 
interessante samenstelling: Col-
leen Otten, als winnaar van de 
hoogste groep in de open vier-
kampen 2007, Yorick ten Hagen, 
NHSB-kampioen 2008, Djurre 
den Heeten, vorig jaar winnaar 
van deze groep en Daan in ‘t 
Veld. De winnaar van de B-groep 
verwerft het recht tot deelname 

aan het Cultural Village Toernooi, 
dat van 18 tot 27 november 2008 
in Wijk aan Zee wordt gehouden
Ook de kampioenen van de 
IJmondverenigingen kunnen 
zich in de belangstelling spelen. 
In twee vierkampen binden ze de 
strijd met elkaar aan. Naast deze 
invitatiegroepen kent het toer-
nooi een open inschrijving. 
Liefhebbers die tot hun spijt niet 
mee kunnen doen zouden op 
zondagmiddag de gang naar de 
bar van de Moriaan kunnen ma-
ken. Daar verzorgt John van der 
Wiel de explicatie bij belangwek-
kende fragmenten of een partij 
uit de Kroongroep (vanaf 15.00 
uur). Daar is bovendien oud-
Weenink en PatMatspeler Ger-
ben van Manen om anekdotes 
over schakers te vertellen. 
Het toernooi wordt georgani-
seerd door de IJmondvereni-
gingen Excelsior, Kijk Uit en de 
Wijkertoren. Het is mede moge-
lijk gemaakt door het jubileren-
de Corus.

MKB Velsen houdt
algemene ledenvergadering
Velserbroek - MKB Velsen or-
ganiseert op maandag 13 okto-
ber haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering met aansluitend 
een smaakmakende en bruisen-
de demonstratie over Mediati-

on georganiseerd door Hazelhoff 
Mediators. 
Zij zullen vertellen wat een me-
diator voor u als ondernemer 
kan betekenen. De bijeenkomst 
van MKB-Velsen zal plaatsvin-

den bij Villa Westend in Velser-
broek vanaf 19.30 uur.
Het wordt een spraakmakende 
en leerzame avond die u als on-
dernemer zeker niet mag missen 
en wij stellen dan ook uw aan-
wezigheid zeer op prijs.
U kunt zich nu aanmelden via de 
website www.mkbvelsen.nl on-
der het kopje agenda of via in-
fo@mkbvelsen.nl.
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Telstar brengt eresaluut bij 
afscheid van Westtribune
IJmuiden - Op vrijdagavond, 3 
oktober was het dan eindelijk zo 
ver. Telstar nam met het nodige 
ceremonieel afscheid van de his-
torische Westtribune. Een mo-
ment waar men bij Telstar heel 
lang op heeft moeten wachten.  
Na de wedstrijd Telstar-Eindho-
ven waren  zo’n tachtig oudvoet-
ballers present om op feestelijke 

wijze afscheid te nemen van de 
Westtribune. 
Bekende namen als Ruud Geels, 
Heinz en Justin Stuy, Jos Jonker, 
Fred Bischot, Paul van Egmond 
en vele anderen gaven acte de 
presence.  Direct na afloop van 
de wedstrijd tegen Eindhoven 
kwamen de oudspelers het veld 
op om een paar ballen op een 

Een spetterend vuurwerk als eresaluut aan de Westtribune

Oudvoetballers en trainers maken een ereronde over het veld

geïmproviseerd goal te schieten, 
waarna nog een ereronde over 
het veld werd gemaakt. Aanslui-
tend werd op de middenstip van 
een inmiddels donker stadion 
een imposant vuurwerk afgesto-
ken als eresaluut aan de roem-
ruchte tribune. De 54 jaar oude 
Westtribune, alsmede de hou-
ten keten, de kleedkamers en de 
urinoirs, zullen worden vervan-
gen door een multifunctionele 
hoofdtribune die plaats gaat bie-
den aan 1.298 toeschouwers. Er 
komen onder meer kantoren en 
een businessruimte in het ge

bouw. De nieuwe hoofdtribune, 
die gefinancierd wordt door pro-
jectontwikkelaar Memith, krijgt 
als eerste Nederlandse club een 
lichtdoorlatend doek van PVC 
als dak terwijl de eerste rijen 
stoelen, naar Engels voorbeeld, 
slechts gescheiden worden van 
het speelveld door een meters-
hoog reclamebord. Wanneer de-
ze verbouwing gerealiseerd is 
kan Telstar in ieder geval trots 
zijn op een flitsende hoofdtribu-
ne die hopelijk ook voor flitsen-
de voetbalresultaten aanleiding 
zal zijn.

Klaverjasclub 
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
3 oktober waren er weer ne-
gen tafels bezet. De hoofdprijs, 
een goed gevulde boodschap-
penmand, ging naar mevrouw J. 
Kossen. Volgende week zijn de 
prijzen bij het klaverjassen rolla-
de drank en nog veel meer. Zij 
hopen u vrijdag 10 oktober weer 
te mogen ontvangen in de kan-
tine van IJVV Stormvogels, Zui-
derkruisstraat 72 in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. De hoofd-
prijs in de loterij is dan een tafel-
grill. Voor meer informatie: Henk 
Retzt, telefoon 06-34040940 of 
mail hj.retz@quicknet.nl. Zie ook 
kjv-stormvogels .nl.

Shirtsponsor
voor VSV C7
IJmuiden - Nadat de jongens 
van VSV C7 vorig jaar als D5 zo-
wel najaar- als voorjaarskampi-
oen waren geworden is het voor 
hen nu tijd om te proberen dit 
succes te evenaren als C-juni-
or. Een extra morele steun voor 
de jongens is de sponsoring van 
Autoservice De Nieuwe in Vel-
serbroek. In dit jonge autoser-
vicebedrijf uit de Velserbroek 
werd een passende shirtspon-
sor gevonden. Eigenaar Wilko 
de Nieuwe van het autoservice-
bedrijf is er in geslaagd de jon-
gens van VSV-C7 met een voor-
sprong aan de wedstrijd te laten 
beginnen.

Velsen-Zuid – Dinsdag werd er 
weer clubcompetitie darts ge-
speeld bij Full Speed. Patricia 
Koning en Mark van Loon moch-
ten laten zien wie de betere was. 
Na een zwaar bevochten winst 
met 2 tegen 1 in de 501 moest 
Mark echter de tac-tic aan Pa-
tricia laten waardoor er met een 
gelijk spel geëindigd werd. In de 
partij van Peter Voetman tegen 
Arend van Vierzen wist Arend in 
een spannende partij de eerste 
leg nog binnen te slepen. Hierna 
was het over voor Arend en wist 
Peter zowel de 501 als de tac-tic 
te winnen. Albert Mol was dui-
delijk te sterk voor Dries Pover, 
hij nam dan ook met gemak al-
le punten mee naar huis. Nieuw-
komer Ed van der Wel had het 
zwaar tegen David Bakker en 
verloor dan ook zijn 501 met 0 
tegen 3. In de tac-tic herpakte 
Ed zich en wist deze naar zich 
toe te trekken. Ron van der Wel 
mocht spelen tegen John Ros-
kam en ging vervolgens puntloos 
en een ervaring rijker naar huis. 
Sander Roos pakte alle punten in 
zijn partij tegen Henk Arisz. Wie 
ook eens wil darten, is welkom 
in clubhuis de Voltreffer, dat el-
ke dinsdagavond om 19.30 uur 
open is. Het clubhuis ligt aan de 
Tolsduinerlaan, achter de kanti-
ne van VV IJmuiden. Informatie: 
0255-534876 of via fullspeedd-
arts@quicknet.nl.

Full Speed 

Ben Eppink krijgt 
inspiratie van dol paard
IJmuiden - Afgelopen donder-
dagavond: Barry Broek en Koen 
van de Velde waren al zo’n drie 
kwartier bezig op het schaak-
bord, tot het moment aanbrak 
dat Koen met zijn toren beide 
paarden van Barry onder schot 
nam. Dus dacht iedereen, een 
paard moet het veld ruimen. 
Niets was minder waar, Koen 
gaf in plaats van het paard te 
slaan, zo leek het, een onschul-
dig schaakje met de toren om 
daarna iedereen verbaasd ach-
ter te laten door mat te geven 
met zijn paard.
Voor een sensatie zorgde Kjell 
van Bussel door de gerenom-
meerde schaker Boy Wu te ver-
slaan. Al vroeg in de partij ver-
loor Boy zijn dame en liep daar-
na constant achter de feiten aan. 
Armando Noordzij leek al vroeg 
in zijn partij tegen Ben Eppink de 
winst te pakken. Een dol paard 
maakte een complete ravage van 
de stelling van Ben, maar won-
derlijk genoeg trok Ben hier in-
spiratie uit. Binnen de kortste 
keren had hij het heft in handen 
en liet Armando met lege han-
den achter. Job Elsendoorn leert 
snel, nadat hij twee weken gele-
den zelf in het herdersmatje was 
gelopen, gebruikte hij het be-
ruchte mat om Kim van Loon te 
verslaan.
Thomas Rebel haalde de winst 
tegen Thomas Lichtendaal. Tho-
mas haalde met twee pionnen 
de overkant, promoveerde die 
tot torens en liet Thomas Lich-

tendaal mat lopen.
Menno Jaspers bewees dat je 
ook mat kan zetten achter de 
paaltjes met twee paarden. Dit 
tot grote ontzetting van Erin Lu-
cassen. Guido de Waal won van 
Thomas Otte die dit keer wel 
heel opportunistisch spelletje 
schaak speelde.
Cory van Bellen en Kirsten Broek 
leken een hele lange avond voor 
de boeg te hebben, maar nadat 
er drie maal dezelfde stelling op 
het bord terecht was gekomen, 
was het remise. Ingmar Visser 
speelde met een toren meer, het 
eindspel soepeltjes naar winst 
tegen Tom Noordzij. Minder soe-
pel ging dat bij Quinten Otte, on-
danks een enorm overwicht te-
gen Max Doornbosch, moest hij 
zijn denkraam flink laten werken 
om de winst te vinden. Meer in-
formatie op www.schaakclub-
kijkuit.nl.

Sinas is geen toverdrank
IJmuiden - Ondanks de weer-
goden waren er toch drieëntwin-
tig schaakliefhebbers aanwezig 
om hun positie op de ranglijst 
te verbeteren c.q. te handhaven. 
Guido de Waal kwam in de ver-
drukking door een sterk spelen-
de Peter Hamersma. Hij nam de 
koningsvleugel onder vuur, won 
daar een loper en daarna zou hij 
met een paardvork ook nog een 
toren winnen. 
Guido was 
wijs genoeg 
om hier op 
te geven. 
Jaap Beek-
huis liet 
zien dat hij 
nog steeds 
over genoeg 
s c h a a k e r -
varing bezit. 
Wim Geels 
werd lang-
zaam maar 
zeker steeds 
verder terug 
gedrongen en moest uiteindelijk 
aan Jaap de overwinning laten. 
Dirk Geels leek weinig moeite te 
hebben tegen Hajo de Vries. 
Met twee stukken meer dacht 
hij: ‘Die heb ik!’. Maar wat er toen 
gebeurde.
Met een betere stelling en ge-
noeg voordeel zag Dirk door de 
bomen waarschijnlijk het bos 
niet meer. Hajo profiteerde goed 
van deze buitenkans en deed dit 
zo goed, dat er uiteindelijk tot 
een puntendeling werd beslo-
ten.
Louwe Post mocht met zwart te-
gen zijn ‘angstgegner’ Ingmar 

Visser. 
Ondanks dat Louwe nog steeds 
vooruit gaat door regelmatig in 
de boeken te duiken, was dit 
toch net iets te zwaar gegrepen 
voor hem. Met één pion minder 
kon zwart niet verhinderen dat 
wit de betere stelling kreeg en 
de overwinning behaalde.
Patrick de Koning stond zo hoog 
op de ranglijst dat hij tegen Col-

leen Otten uit 
mocht ko-
men. Daar 
hij minimaal 
toch een 
half puntje 
wou beha-
len bestel-
de hij wat 
toverdrank 
(sinas). De 
toverdrank 
steeg bij de 
derde zet 
van wit al 
omhoog en 
daarna was 

het alleen nog maar Colleen die 
voor wat rare taferelen op het 
bord zorgde. 
Met één toverzet kwam dame 
d8 via a5 en e1 op h4 terecht, en 
dit was toch iets te veel van het 
goede. Uiteindelijk was het Col-
leen die terecht de overwinning 
behaalde.
Andere uitslagen waren: R. 
Koens-P. Duijn remise; A. Koot-
hoofd.-T. van der Vlugt remise; 
S. Rosier-L. de Groot 1-0; P. Ko-
per-K. Giesberts 1-0; A. Kunst -
S. Koelemij 0-1; J. Geus-A. Vis-
ser 0-1. Meer informatie op 
ww.schaakclubkijkuit.nl.
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Gemeentenschaak4kamp 2008
Beverwijk pakt
de wisseltrofee
Regio – Zaterdag, vlak voor-
dat wethouder Frowijn afreisde 
naar Lithouwen, gaf hij het start-
sein voor het gemeentenschaak-
4kamp 2008. 
In het stadskantoor van gastheer 
Beverwijk troffen afgelopen za-
terdag vier teams uit de IJmond 
gemeenten elkaar. Jong en oud 

waren naar het stadskantoor ge-
komen om hun gemeenten met 
wedstrijdpunten te steunen.
In de jaarlijks terugkerende 
schaak4kamp is bij toerbeurt ie-
der jaar een andere gemeente  
de gastheer. Samen met de loka-
le schaakverenigingen wordt op 
een zaterdagmiddag gestreden 

Akrides wint Duiven
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows 
Van der Vlugt Akrides hebben 
afgelopen zaterdag uit in Dui-
ven met 71-81 gewonnen van 
Pigeons, Het was voor de for-
matie van coach Kees Amama 
de tweede overwinning op rij na 
het seizoen 2008-2009 in de Pro-
motiedivisie van de Nederlandse 
Basketbal Bond  te zijn begon-
nen met twee nederlagen.
Akrides had na het eerste kwart 
een voorsprong opgebouwd van 
17-21. Alle punten in het ope-
ningskwart van de bezoekende 
Velsenaren waren afkomstig van 
het duo Paul Wessels en Bas van 
Riessen. Pointguard Paul Wes-
sels produceerde tien punten 
en small forward Bas van Ries-
sen was zonder te missen goed 
voor elf punten. Paul Wessels en 
Bas van Riessen lieten respec-
tievelijk twee driepunters en drie 
driepunters in het eerste kwart 
op het wedstrijdformulier note-
ren. Pigeons kreeg in de eerste 
periode van tien minuten drie-
punters van guards Ad Schepers 
en Jeroen Dolleman. In het twee-
de kwart ging bij Akrides cen-
ter Klaas Steegstra zich met het 
scoren bemoeien en vergrootte 
de formatie uit Velsen de voor-

sprong tot een stand van 36-43 
bij rust. Klaas Steegstra maakte 
al zijn vier schotpogingen en was 
daarmee goed voor acht pun-
ten. Zes punten kwamen voort 
uit drie sterke acties inside en 
de andere twee punten kwamen 
voort uit een ver schot voor twee 
punten. Paul Wessels voegde in 
kwart twee middels twee drie-
punters zes punten toe aan zijn 
puntentotaal. Pigeons kende in 
het tweede kwart in de persoon 
van forward Bas de Leeuw met 
zes punten zijn meest productie-
ve speler.
Na de pauze in het derde kwart 
begon Pigeons met een 9-3 run 
om Akrides na een paar minu-
ten in het derde kwart te zijn ge-
naderd tot op één punt bij een 
stand 45-46. Het team uit Duiven 
kreeg tijdens die run vier pun-
ten van center Guido Groenen-
dijk. In het vervolg van het derde 
kwart plaatste Akrides een 17-
9 run om na drie kwarten te lei-
den met 54-63. Akrides kreeg in 
het derde kwart driepunters van 
Paul Wessels, Richard Foekens 
en Tyson Offenberg en bij Pige-
ons was Jeroen Dolleman goed 
voor drie driepunters in kwart 
drie. In het vierde en laatste 
kwart kwam Pigeons met een 8-

3 run wederom terug in de wed-
strijd tot een achterstand 62-66 
op Akrides met nog vijf minuten 
te spelen. De drie punten van 
Akrides  tijdens die run waren 
afkomstig uit een driepunter van 
center Klaas Steegstra. Met nog 
ongeveer drie minuten te spelen 
in de wedstrijd liet Paul Wessels 
op zeer fraaie wijze een ver be-
langrijk sprongschot goed vallen 
om Akrides een voorsprong van 
67-72 te geven. In de eindfase 
van de wedstrijd liet Akrides met 
als intermezzo een spectaculaire 
dunk van Richard Foekens zeven 
van de acht vrije worpen door de 
ring vallen om uiteindelijk met 
71-81 te winnen.
Komend weekend spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club 
Select Windows Van der Vlugt 
Akrides voor de bekercompeti-
tie van de Nederlandse Basket-
bal Bond. Akrides speelt zon-
dagmiddag in Noord-Brabant in 
Berlicum tegen Springfield De 
Hommel.
Uitslag: Pigeons-VBC SW VdV 
Akrides 71-81 (17-21, 36-43, 
54-63). Statistieken: Paul Wes-
sels 32 punten/2 rebounds/5 as-
sists. Bas van Riessen 22 pun-
ten/7 rebounds/5 assists/5 ste-
als. Klaas Steegstra 11 punten/9 
rebounds/4 assists/5 steals. Ri-
chard Foekens 10 punten/3 re-
bounds. (WB)

Podiumplaats voor Blitz
IJmuiden – Blitz, de Mechelse 
herder van IJmuidenaar Ron van 
Hal, liet afgelopen weekeinde 
goed werk zien tijdens het Ne-
derlands Kampioenschap voor 
Belgische herders in de africh-
ting, dat in Rotterdam plaats-
vond.  
In drie disciplines moesten hond 
en baas laten zien wat ze waard 
zijn. In Brabant vond het onder-
deel speuren plaats. Tijdens de-
ze test moet de hond een eerder 
uitgelopen spoor kunnen volgen 
en op het spoor een aantal voor-
werpen vinden. Blitz liet hier uit-
muntend werk zien, geconcen-
treerd wist zij het twee uur oude 
spoor netjes uit te werken en dit 
leverde haar 96 punten op. De 
tweede wedstrijddag vond plaats 
in Rotterdam, op een veld met de 
afmetingen van een voetbalveld 

moeten de geleiders met hun 
honden een gehoorzaamheids-
programma uitwerken. Blitz liep 
een vrolijk programma en op één 
oefening na werden er slechts 
kleine foutjes gevonden, de gro-
te misser bleek het weigeren van 
het zit-commando waardoor de 
hond keurig bleef staan en ze 
hierdoor kostbare punten ver-
loor. Helemaal aan het einde van 
de dag was Blitz voor het laat-
ste onderdeel ingeroosterd. Blitz 
haalde hier een prima resultaat 
in de waak-en-verdedigingsoe-
feningen. 
Ze bereikte hiermee de derde 
plaats en kwalificeerde zich voor 
het Wereld Kampioenschap, dat 
volgend jaar in Tsjechië plaats-
vindt. Meer over de africhtings-
port op www.kennelstormvogels.
nl.

om de eer en trots van de ge-
meenten achter de schaakbor-
den. Clubschakers, huisschakers 
en liefhebbers van het spel ont-
moeten elkaar.
Heemskerk ging zeer voortva-
rend van start en voerde na de 
eerste ronde het veld aan. Uit-
geest lag mooi tweede en zo-
wel Velsen als Beverwijk moes-
ten nog op stoom komen.
Na de tweede ronde bleek Uit-
geest goede zaken gedaan te 
hebben en de koppositie van 
Heemskerk overgenomen te 
hebben. 
Ondertussen bleek ook bei-
de andere IJmondgemeenten 
de teamspirit een oppepper te 
hebben gegeven en als gevolg 
daarvan waren de teams elkaar 
zeer genaderd. Met het ingaan 
van de derde en laatste ronde 
zou het dus moeten gaan ge-
beuren. Bij de volwassenen ble-
ken de Heemskerkers uiteinde-
lijk de beste strategie gevolgd te 
hebben maar daarmee was de 
einduitslag nog niet bekend. De 
jeugd had ondertussen in drie 
groepen een meerkamp afge-
werkt en deze resultaten ontbra-
ken nog in de eindstand. 
Tegen 17.00 uur kwam wethou-
der Mosk het verlossende woord 
brengen. Eerst werden de jeugd-
kampioenen gehuldigd. Daarna 
bouwde de wethouder de span-
ning slim op. Hij begon bij num-
mer 3, dit was Uitgeest. Daarna 
mocht nummer 2, Heemskerk, 
naar voren komen. Toen was de 
vraag of Velsen de beker weer 
mee mocht nemen of dat de Be-
verwijkse jeugd ditmaal voor 
de stunt zou zorgen. De beker 
mocht dus in Beverwijk blijven. 
(Han Jansen)

Tassen voor VSV E1
IJmuiden - De nieuwe spelerstassen van VSV E1 zijn binnen. Kees 
Bakker, de vader van Dave, heeft samen met Arnold Romijn gara-
gebedrijf JAK in Santpoort. Vorig jaar hebben de jongens al wed-
strijdkleding gehad en dit jaar is de set kompleet gemaakt met tas-
sen van formaat.

Zestiende Piet Schoone 
biljarttoernooi van start
Driehuis - Op woensdag, 1 ok-
tober, ’s morgens om negen uur, 
werd door voorzitter Theo Hee-
remans van biljartvereniging Het 
Terras in het gelijknamige ge-
bouw aan de Roos en Beeklaan 
de aftrap gegeven voor de start 

van het zestiende Piet Schoone 
biljarttoernooi.
Biljartvereniging Het Terras werd 
20 jaar geleden opgericht en be-
staat uit 38 leden die op maan-
dag en woensdag competitie 
spelen.

De heer Corstanje, één van de sponsors, verricht de openingsstoot, 
nauwlettend gadegeslagen door voorzitter Theo Heeremans
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Werkbezoek College aan 
Noord-Hollands Archief
Op dinsdag 7 oktober heeft het College 
van burgemeester en wethouders 
een werkbezoek gebracht aan het 
Noord-Hollands Archief in Haarlem, hét 
historisch informatiecentrum voor Noord-
Holland, Kennemerland en Haarlem.
Tijdens het werkbezoek werden 3 dvd’s 
aangeboden door Jan Suurmond, 

voormalig gemeente-archivaris van de 
gemeente Velsen, aan burgemeester 
Peter Cammaert (midden op de foto) en 
wethouder Margo Bokking (cultuur). 

Op de dvd’s staat de inventaris van het 
secretarie-archief van de gemeente 
Velsen, periode 1925-1975.

Fotograaf: Ko van Leeuwen

Brandpreventieweek Kennemerland
Brandweer Kennemerland 
is in het kader van de 
Brandpreventieweek 
op zaterdag 11 oktober 
aanwezig met een 
informatiekraam op de 
hoek Lange Nieuwstraat/

Engelmundusstraat in IJmuiden van 
13.30 uur tot 16.00 uur.
Daarnaast controleren brandweer-
mannen en -vrouwen in deze periode 
een groot aantal huishoudens in de 
regio. Zij wijzen de bewoners op het 
belang van rookmelders en geven tips 
over het voorkomen van brand en het 
vergroten van de brandveiligheid van de 
woning. Waar nodig, wordt meteen een 
rookmelder geïnstalleerd. 

Rookmelders redden levens
Elke dag breekt er in zo’n 20 woningen 
in Nederland brand uit. Dit zijn ongeveer 
7.000 woningbranden per jaar. Daarbij 
vallen gemiddeld 40 doden en raken 700 
mensen ernstig gewond. Rookmelders 
waarschuwen tijdig bij brand en zijn 
daarom een goed middel om bij 
brand tijdig te kunnen vluchten. Uit 
onderzoek door de Stichting Nationale 
Brandpreventieweek blijkt dat de 
rookmeldercampagnes van 2006 en 
2007 een positief effect hebben gehad. 
Het aantal huishoudens met rookmelders 
is na twee campagnes gestegen van 
60% naar 68%. 

De Nationale Brandpreventieweek
De Nationale Brandpreventieweek is 
een initiatief van de Stichting Nationale 
Brandpreventieweek. Het doel van de 
Brandpreventieweek is de aandacht 
van het Nederlands publiek te vestigen 
op brandveiligheid en -preventie. De 
brandweer helpt bij het bereiken van 
deze doelstelling. Ieder jaar wordt de 
Brandpreventieweek gekoppeld aan een 
centraal thema. Voor 2008 is dit thema 
rookmelders, net als in de jaren 2006 en 
2007.

Acties rondom 
Dance Valley succes
Eind 2007 is het uitnodigende 
evenementenbeleid van de gemeente 
Velsen vastgesteld. Als belangrijke 
doelstelling van het beleid staat onder 
meer genoemd dat de gemeente de 
economische spin off van evenementen 
wil vergroten en de evenementen beter 
wil benutten voor de promotie van de 
gemeente. 
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk 
om in Velsen een gratis kaartje te winnen 
voor Dance Valley. UDC heeft hier 50 
kaarten voor beschikbaar gesteld. Wie 
minimaal € 15 besteedde in één van de 
deelnemende Velsense winkels, ontving 
een kraslot. Er hebben uiteindelijk in 
totaal 55 winkels en 

2 horecaondernemers meegedaan aan 
de actie. De actie is bij het uitgaande 
publiek met enthousiasme ontvangen. 
In samenwerking met Holiday Inn, UDC 
en de gemeente Velsen was er verder 
ook een VIP arrangement samengesteld. 
Het VIP arrangement bestond uit gratis 
entreekaartjes met gratis drank en eten, 
twee overnachtingen in het Holiday 
Inn en vervoer naar het evenement 
met een (verlengde) limousine. De 
actie is o.a. uitgezet via de website 
van Hyves. In totaal hebben 36.000 
mensen meegedaan aan de actie door 
hun Hyves-pagina te “pimpen” met 
een Dance Valley achtergrond. De 
prijswinnaars waren erg enthousiast.

Nieuwe projecten ReinUnie-gelden
De verkoop van ReinUnie aan de 
Huisvuilcentrale in Alkmaar heeft een 
bedrag opgeleverd van ca 
€ 7,5 miljoen. Bij de behandeling 
van de begroting 2008 heeft de 
gemeenteraad van Velsen besloten 
om dit geld op een manier te 
besteden waar zoveel als mogelijk 
aantal burgers profi jt van hebben. 
Het College van burgemeester en 
wethouders heeft in haar vergadering 
van 30 september 2008 besloten de 
gemeenteraad voor te stellen de helft 
van het geld in te zetten voor projecten 
in de wijken die betrekking hebben op 

leefbaarheid en duurzaamheid. 
In totaal worden er twaalf projecten 
voorgesteld met een gezamenlijke 
begroting van ca € 3,1 miljoen. Het 
college streeft ernaar om de projecten 
binnen twee jaar te starten.
Een greep uit de lijst volgt hieronder. 
Op het gebied van leefbaarheid: 
• Sport en recreatie: ontwikkelen en 

realiseren van diverse sport- en 
speelplaatsen en het ontwikkelen 
van wandelroutes

• Openbare ruimte: kwaliteitsimpuls 
ten behoeve van toeleidingsroute 
naar strand en een aantal overige 

projecten
• Ontwikkelen eerste planopzet 

multifunctionele accommodatie 
Velsen Noord

• Parkeergarage Oud-IJmuiden
Op  het gebied van duurzaamheid:
• Milieu: energiebesparingsprojecten 

t.b.v. huurders en particuliere 
woningbezitters; schoonhouden 
van de Noordzee/Noordzeekanaal 
(IJmond)

Het College meent hiermee een 
stevige impuls tot verbetering van de 
leefbaarheid en de duurzaamheid in de 
wijken te geven.

Fotograaf: Friso Huizinga
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BELEID KAMERVERHUUR IN VELSEN

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 
3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat bij besluit 
van 1 juli 2008 het "Beleid Kamerverhuur in Velsen" is 
vastgesteld. 

De beleidsnotitie geeft duidelijkheid over de wijze 
waarop wij omgaan met verzoeken om toestemming 
voor het gebruik van een woning of een ander pand 
ten behoeve van het verhuren van afzonderlijke kamers 
ten behoeve van de huisvesting van onder andere werk-
nemers die tijdelijk in Velsen verblijven, maar ook met 
betrekking tot handhavingsverzoeken in dit kader.
 
Inwerkingtreding
Het "Beleid Kamerverhuur Velsen" treedt in werking op 
vrijdag 10 oktober 2008.

Ter inzage
Het "Beleid Kamerverhuur Velsen" ligt voor eenieder 
ter inzage bij de publieksbalie van het bureau 
Vergunningen en Uitvoering. De openingstijden zijn  
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00
uur en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift verkrijgen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw S. Toxopeus van de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering tel.(0255) 567 200.

AANMELDING EVENEMENTEN 2009

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

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

Voor aanmeldingsformulieren of vragen over dit 
onderwerp kunt u terecht bij de evenementencoördi-
nator, tel. (0255) 567 252.

ONTWERPBESLUIT 
HOGERE WAARDEN 
WET GELUIDHINDER 
HOFGEESTERWEG 79 TE
VELSERBROEK (BP 315-2007)

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van de vrijstellingsprocedure voor de bouw van 
twee woningen aan Hofgeesterweg 79 Velserbroek, een 
verzoek om vaststelling van hogere waarden ingediend 
bij de Milieudienst IJmond. Het betreft een verzoek om 
hogere waarden vast te stellen op grond van artikel 83 
van de Wet geluidhinder, betrekking hebbend op weg-
verkeerslawaai. De directeur van de Milieudienst IJmond 
maakt, namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit Hogere waarden 
is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden 
ligt met ingang van 10 oktober 2008 gelijktijdig met de 
vrijstellingsprocedure ex artikel 19-2 WRO voor het 
oprichten van twee woningen van Hofgeesterweg 79 te 
Velserbroek (BP 315-2007), gedurende zes weken ter 
inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van het 
gemeentehuis te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden op 
werkdagen van 09.00 en 16.00 uur en op donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur, of eventueel op afspraak. 

Eveneens is het ontwerpbesluit in te zien bij de 
Centrale Bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden gedurende 
de gebruikelijke openingstijden alsmede bij de 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op 
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk, o.v.v. "Zienswijze ontwerpbesluit 
tot vaststelling hogere waarden woningen Hofgeesterweg
79". Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, 
tel. (0251)263 863.

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

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

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

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

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

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

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

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteits kaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Nicolaas Beetslaan 6 1 naaldboom
Hoofdstraat 143  2 esdoorns
Santpoortse Dreef 170 1 conifeer
Buitenhuizerweg 2 diverse bomen 
(bomen op Parc Buitenhuizen mogen worden gekapt 
vanwege groot onderhoud en herinrichting van het park)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 7 oktober 2008 

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 567 575.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-237-2008 Dennenstraat 3 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van de 2e verdieping van 
 een woning
BP-238-2008 Dennenstraat 5 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van de 2e verdieping van 
 een woning
BP-239-2008 Dennenstraat 7 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van de 2e verdieping van 
 een woning
BP-240-2008 Valckenhoeflaan 27 te Santpoort-Noord;  
 het veranderen van een drive-in woning  
 in 2 woningen
BP-241-2008 Middenduinerweg 10 te Santpoort-Noord;  
 het veranderen en vergroten van een woning
BP-242-2008 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het oprichten  
 van een loods (tijdelijk)
BP-243-2008 Voorplaats 30 te Santpoort-Noord; het 
 veranderen en vergroten van de 1ste ver- 
 dieping van een woning
BP-244-2008 Snelliusstraat 11 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van een woning met een 
 dakopbouw
BP-245-2008 Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het plaatsen  
 van een rokersruimte
BP-246-2008 Zandhaver 10 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van de 2e verdieping van 
 een woning
BP-247-2008 Rooswijkweg 217 te Velsen-Noord; het 
 oprichten van een open testruimte en 
 een fietsenberging
BP-248-2008 Kerkweg 107 te Santpoort-Noord; het 
 veranderen en vergroten van een woning 
 met een uitbouw incl. dakterras
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG  LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-314-2008 St. Martinstraat 12 te Santpoort-Noord; het 
 legaliseren van een overkapping (achtergevel)
BL-315-2008 De Savornin Lohmanlaan 14 te Velsen-Zuid; 
 het veranderen en vergroten van een 
 garage/berging 
BL-316-2008 Floraronde 78 te Velserbroek; het plaatsen 
 van een dakkapel (voorgevel)

BL-317-2008 Buitenhuizerweg 20 te Velsen-Zuid; het 
 veranderen en vergroten van een woning 
 met een erker
BL-318-2008 Doorneberglaan 23 te IJmuiden; het ver-
 anderen van de voorgevel van een berging
BL-319-2008 J. Michaëlpad 130 te Velserbroek; het ver-
 anderen van de voorgevel van een woning
BL-320-2008 Van Dalenlaan 14 te Santpoort-Zuid; het 
 plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
 achtergevel)
BL-321-2008 Waterranonkel 20 te Velserbroek; het ver-
 anderen en vergroten van een woning met 
 een erker
BL-322-2008 Westbroekerweg 65 te Velserbroek; het 
 veranderen van de voorgevel van een woning
BL-323-2008 Marie Jungiusstraat 9 te Velserbroek; het 
 plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan 
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstands-
vergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 16 oktober 2008.

BL-309-2008 Anna van Burenlaan 11 te Santpoort-Zuid; 
 het veranderen en vergroten van een 
 woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-311-2008 De Genestetlaan 24 te Driehuis;  het 
 plaatsen van een dakkapel (zijkant)
BL-324-2008 Hofdijklaan 36 te Driehuis; het veranderen 
 en vergroten van een woning met een 
 uitbouw, twee dakkapellen (voor- en achter-
 gevel) en een erker (zijgevel)
BP-231-2008 Industriestraat 64 te IJmuiden; het oprichten 
 van 6 bedrijfsunits
BP-232-2008 Evertsenstraat 7 te IJmuiden; het vergroten 
 van een dakopbouw en het maken van 
 een dakterras
BP-234-2008 Willem de Zwijgerlaan 6 te Santpoort-Zuid; 
 het veranderen en vergroten van een woning
BP-235-2008 Elzenstraat 31 te IJmuiden; het veranderen 
 en vergroten van de tweede verdieping 
 van een woning

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing 
op grond van de Wro te verlenen voor:

B1-15-2007 Sluisplein 23 te IJmuiden; het veranderen 
 van een bergruimte naar woonruimte
BL-238-2008 Torenstraat 17 te Velsen-Zuid; het oprichten 
 van een berging
BL-277-2008 Linie 3 te Velserbroek; het legaliseren van 
 een berging
BP-315-2007 Hofgeesterweg ong. te Velserbroek; het 
 oprichten van 2 vrijstaande woningen
 (t.p.v. nr. 79)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 10 oktober t/m 20 november 2008. 

Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing 
op grond van de Wro te verlenen voor:

BP-183-2008 Van den Vondellaan 1A te Driehuis; het 
 plaatsen van een porto-cabine (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 10 oktober t/m 20 november 2008. 
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing, de stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van: 
10 oktober t/m 23 oktober 2008 ter inzage.

BL-282-2008 Ver Loren van Themaatlaan 10 te Velsen-Zuid 
 het veranderen en vergroten van een 
 woning met een uitbouw en een berging 

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

B1-2-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het 
 veranderen en vergroten van een hotel
B1-13-2008 Westonstraat 6 te IJmuiden; het oprichten 
 van een bedrijfsgebouw
BL-268-2008 Klipper 49 te Velserbroek; het veranderen 
 en vergroten van een woning met een serre
BL-271-2008 Hoofdstraat 206 te Santpoort-Noord het 
 veranderen van een berging 
BL-273-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het 
 veranderen van een woning
BL-274-2008 Ossenland 29 te Velserbroek; het veranderen 
 en vergroten van een woning met een uitbouw
BL-284-2008 Velserduinweg 185 te IJmuiden; het 
 oprichten van een berging
BL-289-2008 Stephensonplein 1 te IJmuiden; het 
 plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-294-2008 Olga von Gotschlaan 9 te Santpoort-Zuid; 
 het veranderen van de voor- en zijgevel 
 van een woning
BL-300-2008 Westerhoevelaan 15 te Santpoort-Noord; 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde)
BP-46-2008 Reyndersweg 7 te Velsen-Noord; het 
 veranderen en vergroten van een strandpaviljoen 
 (Aloha)
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het 
 oprichten van een berging/hobbyruimte
BP-181-2008 Industriestraat 55 te IJmuiden; het veranderen 
 van de voorgevel en de indeling van een 
 bedrijfpand
BP-190-2008 Kortenaerstraat 31 8000 te IJmuiden; het 
 vernieuwen van een berging 
BP-200-2008 Strandweg 80 te IJmuiden; het vernieuwen 
 van veiligheidsbordessen t.b.v. bestaande 
 silo's
BP-201-2008 Kaarweg 20 te Ijmuiden; het vergroten 
 van een loods
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BP-211-2008 Wijkerstraatweg 187 te Velsen-Noord; het 
veranderen van de voorgevel van een 
woonwinkelhuis

BP-212-2008 Middenduinerweg 44 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een rookruimte

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-90-2008 Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 

slopen van een woning
SL-95-2008 Duin- en Kruidbergerweg 52 te 

Santpoort-Noord; het verwijderen van 
asbesthoudend vloerzeil in het koetshuis

SL-97-2008 Willebrordstraat 94 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende  
materialen

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

Rookworst van Haaster met goud bekroond
Velserbroek – Tijdens de nati-
onale productkeuring georga-
niseerd door de Vereniging van 
Keurslagers op 15 en 16 septem-
ber is de rookworst van Keursla-
ger Van Haaster door een onaf-
hankelijk team van deskundigen 
gekeurd. De jury stelde vast dat 
geur, kleur, smaak en samenstel-
ling van deze rookworst prima 
kwaliteit zijn. Daarom verdient 

deze het predikaat Goudkeur! 
Uiteraard is Keurslager Van 
Haaster heel tevreden met het 
behaalde totaal van 98 punten. 
Juist aan het begin van het rook-
worstseizoen is het behalen van 
Goudkeur voor dit product een 
goede stimulans.
Hopelijk volgt hierop een ouder-
wets Hollandse winter. Alle 570 
keurslagers, die bij de Vereni-

Gespecialiseerd in lekkernijen
Ruimer wijnassortiment 
bij Maaike Tromp
Driehuis - Geen tijdschriften 
meer, maar wel een ruimer as-
sortiment wijnen en heerlijkhe-
den, vindt u vanaf heden in het 
pittoreske winkeltje van Maai-
ke Tromp aan de Driehuizerkerk-
weg. ,,Goede smaak kan altijd 
beter,’’ vindt Maaike zelf.

En dus verkoopt zij nu naast het 
assortiment van het wijnkopers-
duo Fourcroy & Lenselink de 
prachtige wijnen van Intercaves.  
Wijnen voor fijnproevers. De wij-
nen staan, pardon, liggen, sfeer-
vol opgesteld in de kasten, naast 
alle andere lekkernijen, zoals 
Pons olijfolie, Wijndragers pro-
ducten en de fijnste azijn, tape-
nades en olijven, versgebrande 
noten en dipkruiden. Naast al dit 
lekkers voor een heerlijk avond-

je of feestje heeft Maaike Tromp 
ook lekkers voor overdag, zoals 
de Simon Levèlt koffie en thee-
soorten.
Wie op zoek is naar een ca-
deautje voor ‘iemand die alles al 
heeft’, zal zeker verrassend voor 
de dag komen met een zorg-
vuldig samengesteld en prach-
tig ingepakt presentje van Maai-
ke Tromp. En met al die heerlijk-
heden is natuurlijk ook een fan-
tastisch kerstpakket of relatiege-
schenk samen te stellen.
Als aardigheidje trakteert Maai-
ke de eerste 300 klanten die iets 
kopen uit het nieuwe assorti-
ment op een potje overheerlijke 
mosterd-dillesaus.
U vindt Maaike Tromp aan Drie-
huizerkerkweg 75 in Driehuis. 
Zie ook www.maaiketromp.nl

Nog meer lekkernijen in een sfeervol jasje bij Maaike Tromp

Win met een kleurplaat 
een reis naar Euro Disney
Velsen - Dit jaar viert Euro Dis-
ney Parijs haar vijftiende verjaar-
dag. Een bezoekje is dan ook een 
aanrader. Autobedrijf Jaap Kok 
en Star Travel IJmuiden spon-
soren samen de jaarlijkse kleur-
wedstrijd, waarmee nu een reis 
voor twee personen, ter waarde 
van 400 euro, naar Euro Disney 
te winnen is. Kinderen doe dus 
je best en win die reis.

Met Star Travel en Autobedrijf  
Jaap Kok kun je veilig en zeker 
op reis. Bij Star Travel kun je al-
tijd terecht voor een uitstekende 

en ontspannen vakantie, want 
Gerry en haar team staan garant 
voor een betrouwbaar en gede-
gen reisadvies. En in deze bar-
re financiële tijden kunt u op hen 
rekenen, want tot 1 december 
2008 kunt u voor pakketreizen 
een leuke korting krijgen met de 
‘Dobbel uw korting bij elkaar ac-
tie’. En wint u niet, kom dan toch 
eens kijken naar de leuke Disney 
arrangementen die nu te boe-
ken zijn.
Bij Autobedrijf Jaap Kok kunt u 
deze dure maanden rekenen op 
een extra hoge korting op de 

prachtige occassions vanaf 1500 
euro, en bovendien rekenen op 
een zeer goede inruilprijs. 
Kleurplaten kunnen worden af-
gehaald en ingeleverd bij De Jut-
ter en De Hofgeest aan Zeeweg 
191 in IJmuiden; Reisburo Star 
Travel, Velserhof 109 in IJmui-
den; Autobedrijf Jaap Kok, Frans 
Naereboutstraat 2-4 in IJmuiden 
of bij Postkantoor en Read Shop 
aan Hoofdstraat 177 in Sant-
poort-Noord. De kleurplaten die-
nen voor 15 november te worden 
ingeleverd op een van boven-
staande adressen.

ging van Keurslagers zijn aange-
sloten, hebben kwaliteit hoog in 
het vaandel staan. 

Zo wordt elke keurslager jaar-
lijks minimaal twee keer onaan-
gekondigd gekeurd op kwaliteit, 
versheid, presentatie, assorti-
ment, hygiëne en service. Regel-
matig vindt er ook een product-
keuring plaats.

Dag van de leerkracht
IJmuiden - 5 oktober was de 
dag van de leerkracht. Veel 
scholen vierden dit op maandag  
in plaats van op zondag. 
Maar niet op basisschool de 
Klipper locatie Zeewijk. Directeur 
Wim Schrama was  zondag vroeg 
opgestaan en heeft voor het hele 
team een ontbijt gemaakt inclu-
sief een vers eitje. 

Vervolgens is hij om 07.00 uur 
gestart om alle ontbijtjes te gaan 
bezorgen bij de leerkrachten in  
IJmuiden, Beverwijk en Haarlem 
tot Spaarndam aan toe. 
Op alle ontbijtjes zat voor ieder-
een een persoonlijk woord van 
waardering. En dat verdienen al 
die hardwerkende leerkrachten 
natuurlijk als geen ander. 


