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Krant op ander formaat
Door ernstige softwareproblemen bij onze huidige krantendrukker moesten wij besluiten
deze week een andere drukker
bereid te vinden onze 11 krantentitels te drukken. De adver-

teerder en lezer zal het gewijzigde formaat opvallen. Voor
het ongemak hierdoor ontstaan
bieden wij u onze excuses aan.
Met dank aan de snelle collegiale inzet van RODI Druk.

Bergthee

van 1,79 per stuk

Groenrijk Santpoort

nU voor 0,99

Biezenweg 70 s 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Einde aan jubileumjaar Harddraverij Santpoort

Denderend slotfeest
Santpoort-Noord - Met een
werkelijk denderend slotfeest
op 2, 3 en 4 oktober werd het
jubileumjaar van Harddraverij
Santpoort en omstreken afgesloten. Uit dit unieke feest
blijkt een ongekende saamhorigheid. Die gezamenlijke
inzet was dan ook de enige
mogelijkheid om tot zo’n geweldig slotfeest te komen.

Drie dagen lang moeten honderden mensen zich hebben uitgesloofd om te komen tot dit sublieme, puur nostalgische feest.
Wie kwam er bijvoorbeeld op het
idee om de Bierelier weer tot leven te wekken op het landje
van Scholz? En wie bedacht het
Bourgondisch eetfestijn in de
Hoofdstraat? En niet alleen het
bedenken, maar vooral het uitvoeren van alle plannen rond het

slotfeest moet heel veel energie hebben gekost. Maar het resultaat was alle energie en inzet
meer dan waard. Want wat is er
genoten! Ondernemers, Harddraverij, bewoners en talloze leveranciers hebben bijgedragen
aan het feest, waarvoor woorden
te kort schieten. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Toch nog een poging tot beschrijven voor alle pechvogels die het
feest hebben gemist: drie dagen
lang was Santpoort gedrenkt in
nostalgie. Oud-Hollandse spelletjes en gerechten, huizen met
roodbonte gordijntjes, lange onderbroeken aan de waslijn, oude ambachten, nostalgisch kermisvertier in de vorm van zweefmolen, rups en swingmill. Lange

tafels in de Hoofdstraat. En een
echte poort naar het verleden.
Maar het zijn de mensen die het
feest maken. En die waren volop aanwezig om te genieten van
al het gebodene. En ook die waren zeer nostalgisch: jonkvrouwen met gepoederde pruiken,
elegante jonkheren in fluweel en
kant, potsenmakers, boerenjongens op klompen, zelfs een nostalgische dronkenman op blote
voeten en een kruikje bier, monniken en troubadour, bedelaars,
een ganzenhoedster en ijverige bewoners die in stijl hun hekje poetsten en graag een praatje maakten met alle bewoners
van 2009 die het Santpoort van
1752 bezochten. Geweldig! (Karin Dekkers)

Rabobank
Private Banking
haalt excellente
score.
Zie bericht elders in de krant.
Het is tijd voor u.

Zie onze advertenties elders in deze krant

zondag 11 oktober:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Kolping Boys

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV
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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE
Uw Select Windows dealer:

Vondelweg 540
2026 BH Haarlem

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

www.vandervlugt.nl
info@vandervlugt.nl

• Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s
• Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen
• Garagedeuren • Balkonbeglazing

SKG

SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00, za 10.00-16.00.
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Reisadviseur
terug van reis
naar Oman

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Een stukje voor een weekblad
schrijven over het werk van een
raadslid. Ga er maar aan staan.
Veel raadsleden zijn me al voor
geweest en ze hebben op de
een of andere manier verteld
wat ze bezighoudt in de raad.
De een komt met een mooie
boodschap, de ander zet zich
af tegen andere partijen. Ieder
vanuit de overtuiging dat ze het
zelf het beste doen. Dat is natuurlijk ook de boodschap voor
de komende verkiezingen: kies
mij want ik doe het goed, beter zelfs dan die andere partijen.
Ik kan nu natuurlijk ook gaan
schrijven hoe goed de PvdA het
doet. Dat het een partij is die rekening houdt met iedereen. Een
mening heeft die niet wordt gevormd door de luidste stem,
maar door af te wegen waar het
om gaat: om het nu en om de
toekomst. Mooi voorbeeld vind
ik de Grote Buitendijk. Het laatste stukje bebouwbaar groen in
onze gemeente. Weerstand is er
van de bewoners die nu genieten van het groene uitzicht. Stil
zijn al die ouders die over een
jaar of tien graag zien dat hun
kinderen in de buurt wonen. Stil
ook zijn de mensen die een woning nodig hebben met de nodige voorzieningen om zelfstandig
te kunnen wonen. Hun belangen tellen ook mee.
Maar ach, als ik dat doe, doe ik
hetzelfde als allen die me voor
zijn gegaan. Dan mis ik de kans
om me te profileren, want dat is
zo belangrijk in deze tijd voor de

verkiezingen. Toch?
Ik zou ook iets kunnen schrijven
over de gemeenteraad, waarin
33 inwoners van Velsen de gemeenschap vertegenwoordigen.
Dat het dus heel belangrijk is
om naar die inwoners te luisteren. Ook naar hen die zich hebben verenigd, om op hun beurt
een stukje van Velsen te vertegenwoordigen. Maar ja, voor
je weet schrijf ik weer over een
PvdA, die een bredere afweging
maakt dan alleen de roep van
de luidste kelen. Ik zal me moeten inhouden om niet te schrijven over koninkrijkjes in een gemeente. Nee, dat is niet verstandig. Je hebt het over stemmers
en die moet je te vriend houden.
Anders kom je de volgende jaren niet in de gemeenteraad.
Daar moet ik het dus toch over
hebben. Waarom de PvdA nu en
in de komende jaren in de gemeenteraad hoort en waarom ik
daar voor deze partij bij wil zijn.
Nou daar komt ie dan: de PvdA
is een sociale partij. Een partij die opkomt voor de zwakkere
in de samenleving. Een partij die
in staat is om het verschil te maken tussen het belang van een
enkeling en het algemeen belang. Een partij die in staat is om
iets moois van de gemeente Velsen te maken.
Maar volgens mij wist u dat al
lang. Met deze partij wil ik mijn
energie steken in een mooie gemeente.
Ben Hendriks, PvdA Velsen

Augusta viert feest
IJmuiden - Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat John en
Monique van Waveren Augusta
nieuw leven hebben ingeblazen.
Na het succesvolle zes gangen
jubileum-menu voor hun trouwe
restaurantbezoekers deze zomer,
organiseren zij nu voor iedereen,
een spetterend en swingend
feest met gratis toegang in het
Thalia Theater! Voor deze avond
zal niemand minder dan Miss Irma Derby and the Dazzle Party
naar Thalia komen en zorgen dat
het dak er nog nét niet af gaat.
Miss Irma Derby verwierf grote
bekendheid door haar deelname aan X Factor het afgelopen
seizoen. Haar krachtige stem en
uitstraling maakten haar favoriet
van jury en publiek. Nadat ze bij
de allerlaatste finalisten was gekomen, is de ware
Soul Diva in Miss
Irma Derby opgestaan. Tijdens haar
live optreden komen de mooiste
en meest swingende nummers
van haar muzikale helden uit de
wereld van Soul,
Dance en Disco
aan U voorbij. Een
avond vol favorie-

ten zoals; Anita Baker, Prince,
KC & the Sunshine band, Cool
And The Gang, Earth Wind &
Fire, Chic, Sister Sledge, Temptations, Pointer Sisters en vele anderen. Irma Derby wordt muzikaal bijgestaan door The Dazzle
Party (ex La Stampa), zeven top
muzikanten en swingende dansen backingvocals, die er een wereldavond van maken. Of het
niet genoeg is, zal DJ-Sander de
stemming erin houden met toepasselijke danshits tot in de late uurtjes.
Gratis kaarten (max. 4 kaarten
per persoon) zijn dagelijks af te
halen aan de receptie van Hotel Augusta tussen 08.00 uur en
23.00 uur. Reserveren is helaas
niet mogelijk. Het feest begint
om 21.00 uur.

Fortis trakteert tijdens
NVM Open Huizenroute
IJmuiden - Fortis Bank IJmuiden heeft een cheque van 500
euro klaarliggen voor iedereen die tijdens de NVM Open
Huizenroute een hypotheek afsluit. Het kantoor aan de Lange
Nieuwstraat is daarom geopend
op zaterdag 10 oktober van 10.00
tot 16.00 uur. Iedereen kan gewoon binnenlopen, maar een afspraak maken mag natuurlijk
ook. Er zijn de hele dag vijf medewerkers aanwezig, waaronder
drie hypotheekadviseurs.
,,Door de extra openstelling kunnen huizenkopers voor, tijdens
of na de NVM Open Huizenroute langskomen om de financiële
mogelijkheden door te spreken’’,
vertelt kantoordirecteur Herman
Hellenberg. ,,Wij bieden momenteel een zeer scherpe hypotheekrente. Bovendien ligt voor iedereen die een hypotheek afsluit
een cheque van 500 euro klaar.
Dit bedrag wordt direct in min-

dering gebracht op de verschuldigde afsluitkosten.’’
,,Een hypotheek stelt mensen in
staat hun ideale huis te creëren’’,
vervolgt Hellenberg. ,,Maar een
hypotheek roept ook vragen op.
Hoeveel geld wil je elke maand
overhouden voor de noodzakelijk en leuke dingen in je leven.
Hoe vaak wil je op vakantie? Hoe
vaak wil je winkelen en uit eten?
Of zijn er misschien kinderen op
komst? Al die zaken leveren een
financieel plaatje op dat voor iedereen anders is. De lasten van
een hypotheek moeten daarbij
passen.’’ Voor Hellenberg is het
een extra feestelijke dag, want
hij is zaterdag jarig. ,,Wie jarig is
trakteert. Daarom heb ik voor iedereen wat lekkers klaarstaan bij
de koffie . Ik hoop op een drukke
verjaardag met veel visite!’’ Fortis Bank IJmuiden is gevestigd
aan de Lange Nieuwstraat 751 in
IJmuiden, telefoon 0255-548048.

Premières in schouwburg
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen is een feestelijk premièretheater voor artiesten, maar
ook voor alle Velsenaren en andere bezoekers uit de regio. Regelmatig bewandelen de bezoekers de rode loper om met Bekende Nederlanders te genieten
van de mooiste nieuwe theaterjuweeltjes.
De komende week rolt de
schouwburg maar liefst twee
keer de rode loper uit. Op woensdag 14 oktober beleeft het nieuwe thema van het Reizende Peuterfestival ‘Op Stapel’ de landelijke première. In de foyer mogen
de jongste theaterbezoekertjes
op ontdekkingsreis in een kleurrijk blokkenparadijs. Op zondag
18 oktober genieten volwassenen van de galapremièrevoorstelling van de ‘sophisticated’
cabaretgroep Purper.
Het Peuterfestival is een sprankelend evenement, waar speelse en bijzondere voorstellingen te zien zijn. Zowel de voorstellingen als het programma er
omheen sluiten aan bij de belevingswereld van peuters. Voor en
na de voorstelling gaan de peu-

ters zelf op ontdekkingstocht in
een groot en speels blokkenparadijs in de benedenfoyer van
het theater. Ze gaan op avontuur
in Rood, Geel, Groen en Blauw
en kunnen naar hartenlust sjouwen, rollen, slepen en stapelen.
Natuurlijk zijn er ook weer spannende en vrolijke voorstellingen
te zien: ‘Slabberdewatski of hoe
val ik niet van mijn stoeltje’, ‘Wiekewaai’ (met Sesamstraat-ster
Lindai Boogerman), ‘Bloeiende Woestijn’ en ‘Spinnetje’ van
Cowboy Billie Boem. Een groot
feest voor de peuters, maar net
zo leuk voor alle ouders, tantes,
ooms, opa’s en oma’s of de oppas! Het wordt een gezellige en
ontspannen dag voor jong en
oud.
Purper gaat met ‘Purper in Concert’ terug naar de roots en maakt
een show vol gekte in close harmony. De heren brengen een
show vol muzikale hoogstandjes,
medleys en prachtige liedjes. Dit
alles, en dat is nieuw voor Purper, in de vorm van een concert.
Uiteraard is alles doorspekt met
de Purper kenmerkende absurde, soms kolderieke humor.

Santpoort-Zuid - Anita Böhm,
Star Travel Mobiele Reisadviseur
in Santpoort-Zuid behoort tot de
beste 10 Zelfstandige Reisagenten van Nederland. In het kader
van deze verkiezing werden deze tien besten van Nederland
uitgenodigd voor een rondreis
door het Arabische Oman. Anita,
net terug van haar reis: ,,Oman is
een prachtig land, we hebben de
indrukwekkende bergketens van
het Haijargebergte bezocht, een
spectaculaire jeepsafari gemaakt
in de Wahiba Sands Woestijn en
hier ook overnacht temidden van
de kamelen en het uitgestrekte
rode woestijnlandschap. Tijdens
onze reis passeerden we diverse Wadi’s, een oase temidden
van
van dit bijzondere landschap, aan de kust zijn prachtige laagbouw hotels met alle faciliteiten gelegen aan wonderschone baaien tussen de grillige
rotsen. Wat ons vooral trof was
de vriendelijkheid en gastvrijheid
van de bevolking, ook tijdens het
bezoek aan de traditionele Souk
(markt) waren de verkopers niet
opdringerig. Een heel prettig
land om te reizen, ook voor onze
groep van 10 vrouwen.’’ Mocht
u door dit enthousiaste verhaal
geïnteresseerd zijn geraakt in dit
prachtige land, neem dan contact op met Anita Böhm , telefoon 023-5374041, 06-16038164,
www.santpoort.mobiel@startravel.nl. Een rondreis of strandvakantie naar Oman boekt u al
vanaf 1600 euro pp. Vanzelfsprekend biedt Anita meerdere bestemmingen aan, ook de meivakantie is al boekbaar, bel of mail
voor meer informatie, de Wereld
ligt aan uw voeten!

Doorrijder
IJmuiden - Zaterdagmiddag
werd gemeld dat er in de Voltastraat een aanrijding had plaatsgevonden waarbij de veroorzaker was doorgereden. Het bleek
dat de bestuurder van een bestelauto de aanrijding had veroorzaakt en was wegereden. Politiemensen hebben naar de auto gezocht en vonden deze elders in IJmuiden. De bestuurder, een 45-jarige man uit Heerhugowaard, is aangehouden. Hij
verklaarde de aanrijding niet te
hebben opgemerkt.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
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.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Dode bij aanrijding
Regio - Een 18-jarige jongen uit Beverwijk is afgelopen vrijdagnacht
om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de weg tussen
Wijk aan Zee en Beverwijk. De jongen zat samen met een 18-jarige Heemskerker in een auto die rond 03.45 uur door nog onbekende
oorzaak van de weg raakte. Agenten troffen de auto op zijn dak aan.
Het slachtoffer zat bekneld in het wrak en is ter plaatse overleden.
De Heemskerker was de bestuurder van de auto. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek
in naar de toedracht van de aanrijding. Mogelijke getuigen worden
verzocht contact op te nemen met de politie Kennemerland, telefoon
0900-8844. (foto: Leo Tillmans)

Haarlemse Elsa voor
VN jongerenverkiezing
Haarlem - Elsa van de Loo is
net 21, afgestudeerd HBO internationaal recht, druk bezig
met haar tweede jaar rechten
aan de VU én een van de zes
Nederlanders bij de VN jongerenverkiezing. In de week
van 5 tot 11 oktober kun je
op deze Haarlemse stemmen
als je ook vindt dat er meer
aandacht moet komen voor
schoon water voor iedereen
in de wereld. SMS ‘Elsa’ naar
5040 en stem via www.dewereldvandevn.nl.
De vraag is niet of de geboren
en getogen Haarlemse Elsa geschikt is voor haar verkiezing
tot Nederlandse jongerenvertegenwoordiger. Elsa staat verbaal sterk in haar schoenen. En
met haar afgeronde studie HBO
internationaal recht, met als onderwerp in haar scriptie ‘Privatisering van water’ heeft zij alle kennis in huis om haar doel
‘Schoon drinkwater voor iedereen’ gefundeerd onder de aandacht van een groot publiek te
brengen. Vorig jaar bezocht Elsa Kenia en Oeganda met stichting Rombo Kenia en maakte zij
zelfs een conflict over water mee,
waarbij twee (gewapende) stammen elkaar het recht op schoon
drinkwater betwistten. Dankzij een stamhoofd kon het probleem opgelost worden.
,,Ik vind het een ernstig gebrek
dat het recht op water niet terug
te vinden is in de Rechten van de
Mens. Het recht op water is onderdeel van een aantal Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Het streven is om het aantal mensen dat geen toegang tot
schoon drinkwater heeft, met de

helft te verminderen. Naar schatting heeft 1 miljard mensen geen
toegang tot schoon drinkwater.’’
Elsa betoogt dat schoon drinkwater niet alleen in derde wereldlanden, maar ook in Nederland een ‘hot item’ is. Daarom
gaat zij in haar campagneweek
water en flyers uitdelen in Haarlem en Amsterdam. Op deze wijze vraagt zij aandacht voor het
onderwerp.
Als jongerenvertegenwoordigster zal Elsa een jaar lang, in
2010, vooral bij jongeren werken naar bewustzijn over schoon
drinkwater, in de vorm van debatten, initiatieven en evenementen.
Stemmen op Elsa kan alleen in
de week van 5 tot 11 oktober. Op
24 oktober wordt de nieuwe jongerenvertegenwoordiger bekend
gemaakt. Dezelfde dag zal deze
op het vliegtuig naar New York
stappen voor een kennismaking
met de VN. Het probleem en Nederland verdienen een goede afvaardiging. Stem dus op Elsa.
Kijk oook op elsanaardevn.nlhyves.nl. (Karin Dekkers)

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

Man zorgt voor
problemen in
gemeentehuis
IJmuiden - De politie heeft vorige week dinsdagmiddag rond
17.00 uur in het gemeentehuis
in IJmuiden een 52-jarige IJmuidenaar aangehouden voor mishandeling van een beveiligingsmedewerker. De verdachte heeft
de beveiliger diverse keren aangevallen en zijn keel dichtgeknepen. De agressieve man heeft
met een stuk ijzer lopen zwaaien, brand gesticht en een brandslang uitgerold. De IJmuidenaar
bleek flink gestoord en is al veel
vaker met de politie in aanraking
geweest. De man is ingesloten
en er wordt ook dit keer procesverbaal tegen hem opgemaakt.

Cafébaas gaat
op klant zitten
Santpoort-Noord - In een café in de Hoofdstraat is zaterdagavond rond 21.00 uur een 49-jarige man uit Santpoort-Noord
aangehouden wegens openbare
dronkenschap en het lastig vallen van cafébezoekers. De man
was eerder op de avond op het
kermisterrein
gewaarschuwd
door agenten. Hij was niet naar
huis gegaan maar had nog het
nodige tot zich genomen en
daarna in het café enkele vrouwen lastig gevallen. De cafébaas
was boven op hem gaan zitten
om hem onder controle te brengen. De man is meegenomen
naar het bureau en is ter ontnuchtering ingesloten.

Vuurdoop voor
Franc Weerwind
Velsen - Tijdens de afgelopen
donderdag gehouden raadsvergadering had onze nieuwe burgemeester zijn eerste officiële
optreden vanaf 22.20 uur, kompleet met ambtsketen, voor het
nagenoeg voltallige raadscollege.
Voorafgaand hieraan, onder
het strenge voorzitterschap van
A. Blok, vond in de raadszaal
een langdurige discussie plaats
over het project Groot Helmduin
waarbij het in principe gaat om
de nieuwbouw van de IJmuidense basisscholen De Zandloper
en De Klipper in Zee- en Duinwijk. Maar ook de bouw van een
groot aantal woningen is hieraan gekoppeld, gecombineerd
met een aantal multifunctionele voorzieningen Daarin zouden
de twee basisscholen, een sporthal, een buurthuis, kinderopvang
en een peuterspeelzaal onder-

dak moeten vinden. De fracties
waren echter zeker niet unaniem
met hun oordeel over dit project gezien de hoge kosten die
hieraan verbonden zijn. Tenslotte werd besloten om de fracties
nog enige tijd te geven voor nader overleg, waarbij nu de definitieve beslissing (wellicht over
een mogelijke aanpassing van
het plan) is doorgeschoven naar
een volgende vergadering op 19
november.
Jammer dat na zoveel jaar nu
nog steeds geen beslissing is
genomen over de noodzakelijke vernieuwing van de oude basisscholen. Daarna nam burgemeester Weerwind, kompleet
met ambtsketen, de voorzittershamer over waarbij hij als een
wervelwind (hij doet zijn naam
eer aan) de resterende punten
van de agenda afhamerde. (Joop
Waijenberg)

Driehuis - Na het succes van
vorig jaar starten we dit najaar
weer met een reeks vertelvoorstellingen.
Op zondag 11 en 25 oktober en
op zondag 8 en 22 november is
om 13.30 uur de vertelvoorstelling ‘Niemand op bezoek’ te zien
in het Pieter Vermeulen Museum
in Driehuis.
Het verhaal wordt verteld en gespeeld in een sfeervol bosdecor.
Mol is jarig. Dat moet worden
gevierd vindt Eekhoorn, maar de
andere dieren vinden de donkere gangen van Mol maar niets.
En daar hebben ze allemaal een
goede reden voor. Toch kunnen
ze de verjaardag van Mol niet
zomaar voorbij laten gaan. Ze
bedenken een plannetje om hem
te verassen maar komt Mol wel
op tijd? Nieuwsgierig? Kom kijken op een van de vermelde data hierboven. De voorstelling is
voor kinderen van 3 tot en met
6 jaar en duurt ongeveer 20 minuten. Aansluitend is er gelegenheid om te knutselen en een
bezoek te brengen aan de tentoonstelling ‘Op reis met Mo-

Mo de mol’ over het leven onder
de grond. In ons mini-theater is
plek voor ongeveer 15 kinderen
en 10 volwassenen. Meld op tijd
aan want vol is vol. Aanmelden
kan via telefoonnummer 0255536726 of via email info@pietervermeulen-museum.nl. De voorstelling begint om 13.30 uur. De
kosten zijn 2,50 euro voor kinderen en 3 euro voor volwassenen.
Dit is inclusief de entree voor het
museum.

Viervoeter zoekt tweevoeter
IJmuiden – Afgelopen zondag
hield het Kerbert Dierentehuis
een open dag. Deze werd druk
bezocht. Op dit moment verblijven er 52 katten en 10 honden in
het asiel, die een baasje zoeken,
oftewel: viervoeter zoekt tweevoeter. De dieren gingen deze
dag niet mee naar huis, ze konden wel besproken worden en
later in de week opgehaald. Dit,
om een impulsieve aanschaf te
voorkomen. Gelukkig hingen er
zondagmiddag al vrij veel briefjes aan de hokken met de mededeling: ‘Besproken’.
Soms gaat het ook wel eens mis
en komt een dier terug. Zoals de
berghond Adam. Een vriendelijk beest voor het gezin waar hij
een nieuw thuis kreeg. Maar als
er bezoek over de vloer kwam,
dan werd de waakhond in hem
wakker en dacht hij dat hij ‘zijn’
gezin moest beschermen. Er zijn
ook veel beesten met weeffoutjes, maar dat maakt ze niet minder leuk.
Poes Max heeft maar één oog
maar redt zich hier prima mee, er
is ook een kat die een voorpootje mist en hier goed mee kan leven. En de boerenfox Bobby is
een vriendelijk maar wat zenuwachtig hondje dat last heeft van

Velsen-Noorders starten
project Kindervreugd

verlatingsangst. De kattenzusjes
Poekie en Mies zijn al in de opvang sinds ze acht weken zijn en
ze zijn uitgegroeid van schuwe
diertjes naar echte knuffelkatten. Ze moeten wel samen naar
een nieuwe baas, want als Mies
even uit zicht is, dan gaat Poekie luid mauwend op zoek naar
haar zus.
Als medewerkster Cosima buiten
bij de kennels komt, gaat er een
luid en enthousiast geblaf op.
Zij heeft snoepjes op zak en dat
weten de honden. Als haar gevraagd wordt of ze een favoriet
dier heeft, loopt ze zonder te aar-

zelen naar het buitenverblijf van
Hopes. Dit is een mooie hond
van het Japanse ras Shiba Inu. ‘U
moet verder kijken dan zijn mooie
uiterlijk, hij is slecht tot niet gesocialiseerd’, hangt er als mededeling. Hopes springt hoog in de
lucht als hij Cosima ziet en komt
meteen enthousiast met zijn bal.
,,Deze hond was heel argwanend
en vertrouwde niemand. Ik heb
heel veel tijd, aandacht en liefde in Hopes gestoken en het is
nu mijn beste maatje.’’ Alle dieren zijn ook te zien op www.kerbertdierentehuis.dierenbescherming.nl (Carla Zwart)

Regio - Enthousiaste VelsenNoorders Alphons Baars (links
op de foto) en Hans Tuyn hebben samen een prachtig plan bedacht om ernstig zieke kinderen
een groot plezier te doen. Dat
gaan ze doen in de vorm van gezellige bezoekjes aan deze zieke
of gehandicapte kinderen. Afhankelijk van het seizoen en de
vraag regelen zij een bezoekje
van Sinterklaas, de Kerstman, de
Paashaas of als clowns. De bezoekjes aan deze zieke kinderen
zijn gratis.
De twee hebben hun sporen op
het gebied van Sinterklaas en
Zwarte Piet ruimschoots verdiend: al jaren zijn zij in dienst
van de Goedheiligman en bezoeken zij de IJmuider Harmonie,
drumband de Zwervers en regelen zij thuisbezoeken bij particulieren. Met de opbrengst van
deze bezoekjes willen zij project
Kindervreugd mogelijk maken.

Een bezoek van Sint en minimaal
twee Pieten kan nu al worden
geboekt. Wie zichzelf dat plezier
doet, draagt dus automatisch bij
aan Kindervreugd.
Op 28 november regelen de
twee een leuke actie bij Beeksma Banket in samenwerking met
Foto Michel. Bezoekers van de
winkel kunnen voor slechts 1,25
euro met Sint en Piet op de foto.
Ook hiervan gaat de opbrengst
naar Kindervreugd.
Alphons en Hans besteden elke keer veel aandacht aan een
juiste presentatie van Sint en zijn
Pieten. Gloednieuwe kostuums
zijn besteld en zelfs de kapper
komt eraan te pas om Sint op zijn
mooist bij de kinderen te brengen. Alphons en Hans zijn echte kindervrienden, met ruime ervaring, die van elk bezoekje een
feest maken. Bezoekjes kunnen
nu al worden geboekt. Ook voor
het project Kindervreugd, via
Hans, 06-34568664.
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Zebra Uitzendbureau
schenkt Beverwijk AED
Beverwijk - Ter gelegenheid van
het feit dat Zebra Uitzendbureau
B.V. vier jaar geleden de vestiging
in Beverwijk opende, schenkt
Zebra aan de buurtgenoten van
de uitzendvestiging aan de Jacob van Deventerstraat in Beverwijk een AED (Automatische
Elektrische Defibrillator). Met dit
apparaat kunnen mensen met
een hartstilstand soms worden
gered, het maakt direct ingrijpen
bij hartfalen mogelijk. ,,Aangezien elke minuut telt bij hartfalen
is het van groot belang dat vooral in de buurt van een druk winkelcentrum als de Beverhof AED
‘s in ruime mate en goed toegankelijk voorradig moeten zijn’’, aldus Jelle Anker, vestigingsmanager van Zebra Uitzendbureau
in Beverwijk. De ter beschikking
gestelde AED hangt in de Ze-

bra vestiging, Jacob van Deventerstraat 11 in Beverwijk. Tevens
zijn alle medewerkers op de uitzendvestiging getraind om deskundig en effectief met de AED
om te gaan. Vanzelfsprekend
hoopt Zebra Uitzendbureau de
AED nooit te hoeven gebruiken.
Zebra Uitzendbureau B.V. wil op
deze manier de Beverwijkse samenleving bedanken voor het
gestelde vertrouwen in de afgelopen vier jaar. Ondanks de huidige recessie groeit Zebra Uitzendbureau BV nog steeds in
marktaandeel wat de afgelopen
maand heeft geresulteerd in het
aannemen van twee nieuwe intercedenten. Hieruit blijkt weer
dat bij Zebra Uitzendbureau BV
Maatschappelijk
Verantwoordelijk Ondernemen hoog in het
vaandel staat.

Hairlabel: nieuwe zaak
met vertrouwd gezicht
IJmuiden - Aan Zeewijkplein 31
is sinds woensdag een nieuwe
zaak met een vertrouwd gezicht:
Hairlabel van kapster Jeannette van der Kolk. Iedereen kent
Jeannette die negen jaar werkte bij Creations op dit adres. Eigenaren Daan en Jeannette zijn
verhuisd naar de Kennemerlaan
en laten hun zaak met plezier
over in de vertrouwde handen
van Jeannette van der Kolk.
En Jeannette is wat blij met deze mooie kans. ,,Ik zit al 25 jaar in
het vak en goede vrienden van
mij, zoals Daan en Jeannette,
Annelies en Angelique hebben
allemaal al lang eigen zaken. Nu
ben ik dus aan de beurt. Ik ben
dus eigenlijk een laatbloeier.’’
Toen Jeannette hoorde van de
verhuisplannen van Daan, hoefde ze niet lang na te denken.
En ook Daan was blij met deze goede opvolgster, want Jeannette kent haar klantjes. In juli was alles in kannen en kruiken. Creations sloot zaterdag 2
oktober haar deuren. Jeannette
had slechts enkele dagen nodig
om de kapsalon naar haar eigen
idee in te richten.
,,Voorlopig verandert er niet zo

heel veel aan de indeling,’’ vertelt
zij. ,,Wel ga ik over op een ander
merk, de producten van Redken.
Om de opening van Hairlabel te
vieren en klanten kennis te laten maken met het nieuwe merk,
geef ik in oktober tien procent
korting bij aankoop van Redken
producten.’’
Vanaf deze week staat Jeannette er dus alleen voor in Hairlabel.
Gelukkig krijgt zij wel hulp van
een assistente. Aangezien Hairlabel alleen volgens afspraak
werkt, kan zij optimale tijd aan
iedere klant besteden.
,,Goed contact met de klant is
heel belangrijk,’’ zegt Jeannette.
,,De klanten mogen ook rekenen
op een eerlijk advies. Het is mijn
streven dat klanten zich hier op
hun gemak voelen en met een
goed gevoel naar buiten stappen.’’
Hairlabel is een kapsalon voor
dames, heren en kinderen. Openingstijden zijn op dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot
17.30 uur, op donderdag van 9.00
tot 20.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 15.00 uur. Voor afspraken kan men bellen met 0255525510. Tot ziens bij Hairlabel.

Totaal Gemak
Havana House
totaal nieuw

STG bestaat 25 jaar
Regio - ,,Vijfentwintig jaar geleden zag de wereld voor gehandicapten er nog heel anders uit,’’
zei bestuurslid Ton Millenaar van
Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG), vorige week woensdag op het tweede feestje ter ere
van het 25-jarig jubileum. Wethouder Hilde van der Molen gaf
toestemming om het ontroerende feestje in de Gravenzaal van
het stadhuis in Haarlem te houden.
STG ontstond op initiatief van
ouders. De eerste vestiging was
op de zolderkamer van de familie
Jonkers, later werd het de Zaanenstraat. Het was al gauw een
bolwerk van activiteiten. Het allerbelangrijkste doel van STG is
ondersteuning aan gezinnen met
een gehandicapt kind. In welke
vorm die steun wordt gegeven
is helemaal afhankelijk van de
vraag van de ouders. Daarin is
STG uniek. Zeker als je weet dat
de ondersteuning door vrijwilligers gebeurt. In de meeste gevallen worden de kinderen een
aantal uur per week begeleid,
zodat de ouders even de tijd krijgen om iets anders te doen. Vanwege de gemotiveerde en soms
zelfs professionele vrijwilligers,

die specifieke begeleiding kunnen geven is heel veel mogelijk.
Alleen medische verzorging past
niet in het programma.
STG is tevens zo uniek vanwege haar eigenschap in te springen op de vraag. Zo ontstonden
oudergroepen, zusjes en broertjes activiteiten, informatiebijeenkomsten en opvang- en logeermogelijkheden. Daarbij ligt
het accent altijd op het kind. Een
respectvolle benadering is uitgangspunt.
Hoe blij kinderen worden van
STG was te zien bij de STG Band,
de Super Toffe Gezellige Band,
van de gezusters Tesselaar, met
een aantal cliëntjes van STG. Samen met bestuursleden en wethouders uit verschillende gemeenten van Midden- en ZuidKennemerland maakten zij op alternatieve wijze muziek (foto).
Uiteraard werden flink wat mensen in de bloemetjes gezet. STG
bewijst dat je met daadkracht,
samenwerking en doorzettingsvermogen meer mogelijk maakt.
Alle betrokkenen en gemeentes
in de regio zijn dan ook heel trots
op deze unieke stichting. Kijk op
www.thuiszorg-gehandicapten.
nl. (Karin Dekkers)

2500 euro voor tip
Velserbroek - In de nacht van
dinsdag 29 op woensdag 30 september is bij Autobedrijf van der
Peijl een zilverkleurige VW Golf
gestolen. Van der Peijl biedt
2500 euro voor de gouden tip dit
leidt tot het terugvinden van deze speciale VW Golf.
Het gaat om een zilverkleurige

Volkswagen Golf 1.9 TDI Highline, kentekennummer 04-HX-BH,
voorzien van lederen interieur en
lichtmetalen velgen, 130 PK. De
auto werd gestolen vanaf het filiaal van Van der Peijl in Velserbroek, aan Wagenmakerstraat 2.
Bel voor uw gouden tip naar 0624245444 of 023-5393988.

IJmuiden - ‘Wat is het hier mooi,
fris, ruim, licht en nieuw geworden’, zijn de lovende woorden die
eigenaar Willem Busbroek en zijn
medewerksters van elke nieuwe
klant horen zodra zij binnenstappen bij Totaal Gemak Havana
House aan Kennemerlaan 49. De
zaak onderging dan ook een uitgebreide metamorfose en mag
weer gezien worden.
Totaal Gemak Havana House
werd flink gemist, tijdens de sluiting vanwege de verbouwing
van 15 september tot 2 oktober.
Niet voor niets heet de zaak Totaal Gemak Havana House, want
je komt er voor alle zaken die je
eventjes niet in huis hebt, zoals
wenskaarten, postzegels, kantoor- en schoolartikelen, tijdschriften, puzzelboekjes, rookwaren en feestartikelen en wat
snoep.

Nieuwe plafonds, vloer en een
totaal andere indeling, doen de
zaak veel groter lijken. Maar
daardoor is het assortiment ook
veel beter bereikbaar. Op overzichtelijke wijze staan de wenskaarten nu aantrekkelijk tentoon gespreid. Voor het enorme
aanbod aan tijdschriften is flink
ruimte gemaakt. En ook de kantoorartikelen hebben hun eigen
hoekje, zodat je makkelijk terugvindt wat je zoekt. Het TNT servicepunt heeft een opvallend
plekje in de zaak behouden.
Willem Busbroek is zeer te spreken over de bouwers die zijn
zaak deskundig onderhanden
namen en die het binnen de afgesproken tijd voor elkaar kregen. Hoewel er aanvankelijk enige tegenslag was, werd dat goed
gemaakt door de fabelachtige
inzet van Buis en de Jong Timmerwerken en Expo uit Landsmeer, Verlichting Haarlem (van
Hoenderdos) en HvH Installatietechniek aan Kennemerlaan 5254 in IJmuiden.
Wie nog niet is langs geweest, zal
verrast zijn door de enorme verandering. Maar wat hetzelfde is
gebleven en natuurlijk blijft is de
klantvriendelijkheid en de gezelligheid in deze zaak aan de Kennemerlaan.
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Dag van de Mantelzorg

Conny Braam
signeert
nieuwe boek
IJmuiden - Conny Braam is in
de regio bekend geworden door
haar boeken: ‘De woede van
Abraham’, ‘De onweerstaanbare bastaard’ en ‘Het schandaal’.
Haar nieuwe boek heet ‘De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek’. Het spannende boek is vorige week verschenen en daarom is de schrijfster, die in IJmuiden woont, nu te
ontmoeten in de boekhandels.
Conny Braam zal zaterdag 10
oktober te gast zijn bij de Beverwijkse Boekhandel. Van 12.00
tot 13.30 uur is het mogelijk een
boek te laten signeren. Van 14.00
tot 16.00 uur signeert de schrijfster bij Boekhandel Erasmus te
IJmuiden. Het nieuwe boek is
een roman gebaseerd op ware feiten die Conny Braam heeft
uitgezocht, over cocaïnegebruik
in het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op 31 juli 1917 klimt
de 26-jarige Engelse onderwijzer Robin Ryder in de buurt van
Ieper een loopgraaf uit en rent
overmoedig de Duitse mitrailleurs tegemoet. Drie dagen later
raakt hij zwaargewond door een
Duitse granaat; voortaan moet
hij zijn gezicht verbergen achter een maskertje. Op ongeveer
hetzelfde moment haalt zijn leeftijdsgenoot Lucien Hirschland,
handelsreiziger van de bloeiende Nederlandsche Cocaïne Fabriek, een grote order binnen
van een Engelse farmaceutische
firma, en kort daarop sluit hij met
een inkoper van het Duitse leger
een lucratieve deal. Van de provisies kan hij zijn felbegeerde
Harley Davidson kopen. Na de
wapenstilstand brengt een wonderlijk toeval Robin Ryder in huize Hirschland, waar hij liefdevol
wordt opgevangen door Luciens
jongere zus Swaantje. Er groeien verwachtingen en illusies,
maar door bedrog en zelfbedrog raken hun levens volledig
ontworteld, want de oorlogsveteraan heeft meer te verbergen
dan zijn verminkte gezicht. Conny Braam (1948) was mede-oprichtster en jarenlang voorzitster
van de Anti-Apartheids Beweging Nederland. Ze debuteerde
in 1992 met Operatie Vula. Daarna verschenen De bokkeslachter, de roman Zwavel, de verhalenbundel De amazone van Dahomey, een romantrilogie over
de familie Abraham en Mandela
op de koelkast en De Russische
timmerman. Van haar grootste
bestseller, De woede van Abraham, zijn meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Vrijdag 2 oktober was Conny Braam te zien bij
Pauw en Witteman.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bos Driver Academy

Rijles zonder stress
IJmuiden – Sinds kort is IJmuiden een nieuw rijvaardigheidsbedrijf rijker: Bos Driver Academy. Uitvoerende kracht hierachter is Mike van den Bos, zijn
partner Rosalie de Winter verzorgt de administratie. Zij begonnen dit bedrijf vanuit hun
woonhuis aan de Kalverstraat
10. Kleinschalig, maar dat is ook
de kracht van de rijschool. Mike
heeft een jarenlange ervaring als
instructeur verhoogde rijvaardigheid en werkte lange tijd als antislip instructeur in Zandvoort.
Zijn wens om voor zichzelf te beginnen is nu werkelijkheid geworden. Mike is gespecialiseerd
in het begeleiden van mensen
met rijangst. Soms durven mensen de snelweg niet op, of durven ze na een ongeluk niet meer
in de auto te stappen. Mike helpt
ze hier van af, in alle rust en zonder stress.
Het gaat stapsgewijs, waarbij de
deelnemer het tempo bepaalt.
Mike is een persoonlijkheid met
een vriendelijke en rustgevende
uitstraling en dit maakt hem bijzonder geschikt hiervoor. Men-

sen voelen zich snel op hun gemak, hij weet ze zelfvertrouwen
te geven. Er wordt les gegeven in
een Opel Astra. Voor de rijschool
zijn mensen uit geheel Kennemrland welkom. De theorieles gaat
on line, via de computer. Deelnemers kunnen zo ook hier hun eigen tempo bepalen.
Naast de ‘gewone’ rijles en het
begeleiden van mensen met rijangst heeft Bos Driver Academy
nog meer te bieden. Er worden
bedrijfs incentives gegeven, dit
is mogelijk vanaf tien personen.
Antislipcursussen en het verhogen van de rijvaardigheid zijn
onderdelen hiervan. Ook worden
er speciale trainingen voor hulpdiensten geboden.
Hierbij gaat het ook om een verhoogde rijvaardigheid, speciaal
gericht op veiligheid, met onder
meer uitwijkoefeningen, remoefeningen, training op de openbare weg en tevens incidentmanagement. Het is ook mogelijk
om een Ferrari te huren via Bos
Driver Academy. Voor vragen en
inlichtingen: 06- 18089299. Zie
ook www.driver-academy.nl.

Nieuwe general manager
IJmuiden - Per 1 september
heeft het Holiday Inn IJmuiden
Seaport Beach een nieuwe general manager. Maarten van Nigtevegt neemt het roer over van
Maud Goppel die sinds mei 2006
general manager is geweest in
dit uniek gelegen hotel.
Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
is sinds kort onderdeel van Apollo Hotels & Resorts,
de groep van ondernemers Bas Tolmeijer en Francesco Monaco. Met de
acquisitie verstevigt de groep haar
positie in de regio
Amsterdam, waar
Apollo nu drie hotels heeft. Met de
overname, die per 1
september een feit is, telt de keten twaalf hotels. Van Nigtevegt
is sinds 2006 werkzaam voor
Apollo Hotels & Resorts en heeft
als general manager gewerkt

in Apollo Hotel Almere waar hij
de pre-opening heeft gedaan.
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach ligt op een unieke locatie, omringd door strand, het
Kennemermeer en de jachthaven Seaport Marina. Met 146 kamers, 13 multifunctionele zalen,
een dakterras en
een à la carte restaurant is het hotel
een geschikte locatie voor vergaderingen, conferenties en evenementen tot 1.000 personen. De veelzijdige omgeving biedt
daarnaast ontelbare mogelijkheden
voor
activiteiten.
Recentelijk zijn alle kamers voorzien
van nieuwe bedden en plasma televisies. Ook
het restaurant en de conference
& events floor zijn onder handen
genomen en hebben een eigentijdse uitstraling gekregen.

Velsen - Tandem organiseert in
samenwerking met Draagnet,
Zorgbalans, ViVa! Zorggroep,
MEE, GGZ Dijk en Duin, Stichting Thuiszorg Gehandicapten
en Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland op dinsdag 10 november een verwendag voor mantelzorgers die wonen in Midden
of Zuid-Kennemerland. Het thema dit jaar is: ‘Mantelzorg? Doe
het samen!’ Dit is terug te zien
in de programma’s op de diverse
feestlocaties. De toegang is gratis. Wel graag van tevoren opgeven bij Tandem.
De reacties van de bezoekende
mantelzorgers zijn altijd enthousiast. Het Thaliatheater in Velsen, Breesaapstraat 52 zet van
10.00 tot 15.30 uur haar deuren
open. De mantelzorgers worden
dan verrast met leuke activiteiten en een heerlijke lunch. Meer
informatie over deze programma’s en de programma’s op de
andere locaties in de regio vindt
u op www.tandemzorg.nl.
Jaarlijks is deze speciale dag.
Steeds meer mensen zorgen
voor een ouder wordend fami-

lielid, een partner met dementie, een gehandicapt kind of een
buurvrouw die kanker heeft. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Men doet dit uit liefde,
persoonlijke betrokkenheid of
plichtsgevoel. Niettemin kan dit
op een gegeven moment zo intensief worden dat het iemands
leven erg bepaalt.
Bent u zelf mantelzorger en wilt
u graag deze gratis dag meemaken, neem dan contact op met
Tandem. Graag opgeven voor
19 oktober. Kunt u zich niet gemakkelijk vrijmaken voor deze
dag omdat u degene die u verzorgt niet alleen kunt laten? Bel
of mail met Tandem dan zoeken
zij samen met u naar een oplossing.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door medewerking of financiële tegemoetkoming van
Zorgbalans,
Servicepaspoort,
More Balls than Most, Pré Wonen, Elan Wonen en lachpsycholoog.nl. Meer informatie over
deze dag: www.tandemzorg.
nl., mailen kan naar info@tandemzorg.nl en bellen met 0238910610.

Met Cosmo naar Barca
IJmuiden – Bij Cosmo Hairstyling was er onlangs een leuke actie. Na een behandeling of
een aankoop kreeg de klant een
kaart met een code, die via Internet ingevoerd moest worden.
Zo was men in de race voor een
weekendje weg. Van de 80 landelijke filialen deden ook twaalf
werknemers mee, zij hadden het
hoogste percentage verkoop gehaald. Vijf collega’s mochten uiteindelijk mee, waaronder Lisette
Zwaan, werkzaam bij Cosmo aan
het Marktplein. Tot op het laatst
wist zij niet waar ze naar toe
ging: dat was geheim gehouden.
Vorige week vrijdag heel vroeg
moesten alle deelnemers zich
melden in Rotterdam, het vliegtuig vloog alleen voor de winnaars van Cosmo en iedereen
had een rode kofferset gekregen. Pas op het moment dat het
toestel landde in Barcelona, wisten zij wat hun reisdoel was.
,,Iedereen mocht ook iemand
meenemen. Mijn vriend houdt
niet van vliegen, dus die kreeg
ik echt niet mee. Daarom is mijn
moeder mee gegaan’’, vertelt Li-

sette. Het gezelschap verbleef in
een mooi hotel midden in de stad
en ze gingen elke avond dineren
in een ander restaurant. ,,In totaal waren we met 150 mensen,
we waren echt een bezienswaardigheid als we over straat gingen. We zijn ook wezen fietsen
door Barcelona, mensen bleven
staan om ons na te kijken. Dat
was nog een hele toer, want er
zijn daar geen fietspaden. We
moesten over de stoep en soms
op de weg door het drukke verkeer heen fietsen’’, aldus Lisette.
Er waren diverse georganiseerde uitstapjes, zoals een bezoek
aan de fabriek van Schwarzkopf,
waar shampoo gemaakt wordt
en een presentatie van kappersmodellen.
In de vrije tijd die ze hadden gingen Lisette en haar moeder de
stad in, aten ze tappa’s en dronken ze sangria.
Ze hebben genoten van een zeer
goed georganiseerd weekeinde.
Lisette besluit: ,,Ik ga er beslist
nog een keer heen want Barcelona is echt een hele mooie
stad.’’ (Carla Zwart)
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Jay Jay Bluesband in
Café Terras Fort Zuid

Open huis
Nova College
IJmuiden - ROC Nova College doet mee aan de landelijke
Zesdaagse Beroepsonderwijs en
houdt zaterdag 10 oktober open
huis op drie locaties. In Beverwijk, IJmuiden en Hoofddorp zijn
bezoekers welkom van 11.00 tot
15.00 uur om het beroepsonderwijs te ontdekken. De Zesdaagse Beroepsonderwijs van 9 tot
en met 15 oktober is een initiatief van de MBO Raad. Op 10
oktober houden bijna alle roc’s
en aoc’s (scholen voor beroepsonderwijs) open huis. Het Nova College biedt op drie locaties een programma vol kijk- en
doeactiviteiten en gastoptredens
van Koen Ridder, Mohammed
Chaara en Omar Munie. Dat zijn
rolmodellen voor jongeren, omdat zij hun carrière ook zijn begonnen in het middelbaar beroepsonderwijs. Op de Laurens
Baecklaan 23 in Beverwijk kunnen bezoekers meedoen aan activiteiten als paspoppen in de
juiste stijl aankleden, amuse maken, metamorfose haar en make-up, dans en virtueel computer assembleren. Speciale gast is
Koen Ridder (Nederlands kampioen badminton) die een clinic
geeft voor iedereen die op hoog
niveau een shuttle wil slaan.
De Kanaalstraat 7 in IJmuiden
staat helemaal in het teken van
de maritieme opleidingen en de
operationele techniek. Bezoekers kunnen de scheepssimulatoren en ‘powerplant’ simulator
(controleren van energieprocessen) proberen en meedoen aan
workshops veiligheid, brandbestrijding en reisvoorbereiding
en de kennis testen tijdens een
nautische quiz. Ook is er informatie over opleidingen en bijscholingen, een beroepskeuzetest, een taaltoets en cursisten
geven rondleidingen. Op de Steve Bikostraat 75 in Hoofddorp
kunnen belangstellenden meedoen aan activiteiten als etaleren, metamorfose haar en make-up, tafeldekken volgens etiquette, motoronderdelen benoemen, dans en rollenspel. Als speciale gasten treden op Mohammed Chaara (bekend van onder andere Shouf Shouf Habibi) en Omar Munie (snel rijzende ster als ontwerper van tassen die scoren op Fifth Avenue).
Wie meedoet aan de quiz, maakt
kans op een workshop tasontwerpen met Omar Munie. Zie
ook www.novacollege.nl.

Controle
Velsen-Zuid - Politiemensen
hebben vorige week dinsdagmiddag een snelheidscontrole
gehouden op de Amsterdamseweg, Tussen 13.30 en 15.00 uur
passeerden 646 voertuigen de
radar. Hiervan reden 37 sneller
dan de toegestane 80 km per
uur. De hoogst gemeten snelheid
was 102 km per uur. Alle betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.

Rabobank Velsen & Omstreken

Private Banking haalt
excellente score
Velsen - Rabobank Private Banking staat bovenaan in de top 100
van adviesbedrijven. Schretlen &
Co staat op de eerste plaats en
Rabobank Private Banking staat
op een gedeelde nummer twee.
Deze top 100 wordt elk jaar opgesteld door het blad Incompany. Een groep van vijfduizend geselecteerde zakelijke beslissers
uit het midden- en grootbedrijf
zijn ondervraagd. Er is een rapportcijfer gegeven op het gebied
van knowhow, prijs, service en
resultaat. Zowel Rabobank als
Schretlen scoren bovengemiddeld met een ruime 7. De Rabobank staat al vijf jaar onafgebroken in de top 5.
De afdeling Private Banking van
Rabobank Velsen en Omstreken
is erg blij met dit resultaat. ‘Wij
staan als Private Bankingteam
midden in de samenleving’, vertelt Edgar Engelkes, manager
Private Banking van Rabobank
Velsen en Omstreken. ‘Wij begrijpen als geen ander dat klanten een stabiele en betrouwbare
partner zoeken.
Tenslotte is een vermogen zorgvuldig opgebouwd, de klant heeft
hier jarenlang hard voor gewerkt.
De klant wil dit graag behouden
én zien groeien’. ‘Rabobank Vel-

sen en Omstreken is die stabiele en volwaardige vermogensbank met een sterke coöperatieve structuur en een Triple A-status. Met topkwaliteit in advies en
dienstverlening bouwt Rabobank
Velsen en Omstreken met beide
benen op de grond aan het vermogen van klanten.
Een Private Banking-klant krijgt
een vast accountteam toegewezen die helpen de ambities op
een realistische, oplossingsgerichte manier waar te maken.
Met alle aandacht en zorg die de
klant verdient.
De persoonlijke contactmomenten kunnen ook thuis plaatsvinden op een tijdstip dat het
de klant schikt. Naast het vaste accountteam staat er een geheel Private Bankingteam inclusief beleggingsspecialisten klaar.
Rabobank Velsen en Omstreken
investeert namelijk graag in een
duurzame relatie’.
Heeft u vragen over Rabobank
Private Banking of wilt u een afspraak maken met één van onze accountmanagers? Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer
023-5133566 of via PrivateBanking@velsen.rabobank.nl. Zie ook
www.rabobank.nl/velsen
voor
meer informatie.

Avondje genieten in Bloemendaal

Winemaker’s Dinner
met Uitkyk Estate
Regio - Wijnimporteur Oud
Reuchlin & Boelen BV organiseert in samenwerking met restaurant De Uitkijk in Bloemendaal een uniek wijnspijs diner met wijnmaker Estelle Lourens van Uitkyk Estate in Stellenbosch, Zuid-Afrika.
Uitkyk behoort tot de oudste landgoederen uit Zuid-Afrika; het herenhuis dateert uit de
18de eeuw en er wordt al bijna
100 jaar lang wijn gemaakt.
Estelle komt die avond meer vertellen over de wijnen die zij met
zoveel passie maakt. De wijnen

worden afgestemd op mooie gerechten in een speciaal menu
voor die avond. Estelle is sinds
oktober 2000 wijnmaker bij Uitkyk. Zij studeerde af als beste leerling in haar klas en nadat zij in Australië en Californië
wijn-ervaring heeft opgedaan,
keert zij terug naar haar roots in
Zuid-Afrika om haar kennis daar
toe te passen. Het Winemaker’s
Dinner is op dinsdag 13 oktober.
Voor meer informatie: restaurant
De Uitkijk in Bloemendaal, telefoon 023-5251162. Zie ook www.
restaurantdeuitkijk.nl.

Spaarndam - Na het grote succes van vorig jaar treedt de JayJay
Bluesband zondag 11 oktober opnieuw op in Café Terras Fort-Zuid
te Spaarndam. Deze vijfmansformatie is al sinds 1999 actief en
heeft door zijn spetterende optredens allang een plek in de blueswereld veroverd. De bestaande nummers van Muddy Waters,
Walter Jacobs, Pinetop Perkins en
de afwisseling door het repertoire
van zangeres Ingrid, zorgt ervoor
dat de aandacht van het publiek
wordt vastgehouden tot het eind.
Café Terras Fort Zuid is gebouwd
in de unieke gewelven van het
authentieke Fort Bezuiden Spaardam. Dit fort is onderdeel van de
stelling van Amsterdam en is een
Unesco monument. Vanaf 15.00
uur zullen de klanken van de Jay
Jay Bluesband door dit mooie
monumentale pand klinken. Er is

voldoende parkeergelegenheid
en de toegang is gratis. Aansluitend kunt u deelnemen aan een
maaltijd chili con carne voor 7,50
euro. Graag wel vantevoren aanmelden. Het fort is bereikbaar via
de Boezemkade. Zie ook www.
fort-zuid.nl.

Nieuwe deelnemers bij
Antiekade in Golden Tulip
Regio - Voor kunst- en antiekliefhebbers en verzamelaars
van oude sier- en gebruiksvoorwerpen en curiosa wordt voor
de 61 keer de Antiekade gehouden, de grootste antiekmarkt
van Noord-Holland. De Antiekade wordt gehouden van vrijdag 9
tot en met zondag 11 oktober in
Golden Tulip Heiloo.
De Antiekade is een sfeervol en
gezellig evenement om mooie
antieke meubelen en andere
unieke, interessante oude objecten te vinden bij nieuwe én oude
vertrouwde deelnemers. Nieuw is
de Stichting Kunstprojecten Bergen met elf kunstenaars die een
grote collectie kunstobjecten laten zien. Teuntje van Os presenteert ‘art furniture’, Werner Breuer laat fantasierijke voorwerpen
zien gemaakt van oud lood, Lucien Otto en Arnold Bakker eigentijdse sieraden en er is een
groot aantal nieuwe deelnemers
die bijzonder glas, keramiek en
aardewerk meebrengt.
De collectie omvat onder meer
antiek huisraad, ambachtelijk
gemaakt in velerlei stijlen, waaronder Art Deco, Jugendstil lam-

pen, kristallen kroonluchters
of olie- en koetslampen, Friese staartklokken, Engelse en
schotse staande horloges, kristal en glas, porselein en aardewerk, tinnen, koperen en bronzen voorwerpen, lampen, oude kaarten, prenten en gravures, schilderijen, goud, zilver en
edelstenen, verzamelvoorwerpen
en curiosa.
Op zaterdag is het mogelijk antiek en kunst gratis te laten taxeren. Op de Antiekade is informatie voorhanden over restauratie en onderhoud van antiek.
Ook worden fraaie kunst- en antiekboeken aangeboden. Bij de
stand van Palet Kunstmagazine
ontvangt de bezoeker het magazine ter waarde van 6,75 euro
geheel gratis. De openingstijden
zijn vrijdag van 19.00 - 22.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 17.00 uur. Toegangsprijs 8,00 euro, CJP/65+ 6,00 euro. Kinderen
tot zestien jaar onder begeleiding van volwassenen gratis. Het
adres is Kennemerstraatweg 425
in Heiloo. Men kan gratis parkeren. Kijk ook op www.antiekade.nl.
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Donar past rooster aan

Waasdorp
heeft kooktalent in huis
IJmuiden - Maandag 21 september stonden vier medewerkers van visspecialist Nico Waasdorp uit IJmuiden-Haven een
kookdemonstratie te geven met
vis op de stand van het SVO/
Stivavi opleidingsbedrijf voor
de vishandel in Ahoy te Rotterdam. In teams van twee personen met assistentie werden twee
visgerechten naar keuze bereid
waarvan een gerecht Gandaham
moest bevatten. De teams hadden 60 minuten de tijd om de
twee gerechten te bereiden en
te presenteren waarna een vakkundige jury de gerechten proefde en beoordeelde. Drie dames
van Zeevishandel Nico Waasdorp te weten Rachel de Gier,
Angelica Broek en Soraya Roossen, net drie weken aan de opleiding
visverkoopmedewerkster in Rijswijk begonnen, stonden vol enthousiasme de lekkere
gerechten te maken. Peter Nagel
van Zeevishandel Nico Waasdorp die al een half jaar aan deze opleiding bezig is stond een
show weg te geven met kabeljauwhaas. Nico Waasdorp die
natuurlijk naar zijn medewerkers
kwam kijken stond te genieten
van de overgave en het enthousiasme waarmee zijn medewerkers aan het werk waren. Als ze
ook zo in de visspeciaalzaak in
IJmuiden bezig zijn krijgen de
klanten vanzelf honger met deze heerlijke recepten die ze meekrijgen bij aankoop van de dagverse vis. Na het keuren en proeven van de gerechten met zalm,
kabeljauw, victoriabaars, scholfilet, griet en paling ontvingen allen een certificaat van deelname.
Voor de winnaars zou er een beker en een gezellige dag in culinair Gent te winnen zijn. Groot
was de verrassing deze week dat
de mensen van Zeevishandel Nico Waasdorp de eerste (Angelica
Broek) en de derde plaats (Rachel de Gier) behaald hebben.
Dus voor de lekkerste gerechten kunt u naar visspecialist Nico
Waasdorp te IJmuiden-Haven en
vraag gerust naar de SVO/Stivavi
vismedewerkers in opleiding die
u zeer goed van advies en recepten kunnen voorzien bij aankoop
van uw dagverse vis.

Auto rijdt 51
km/uur te snel

IJmuiden - Op de Heerenduinweg werd vorige week woensdag rond 15.00 uur een 63-jarige automobilist uit Heemskerk bekeurd omdat hij met een
snelheid van 101 ‘echte’ kilometers per uur reed. De toegestane maximumsnelheid daar is 50
kilometer per uur. Zijn rijbewijs
werd direct ingevorderd. Dat is
altijd het geval wanneer iemand
50 kilometer of meer sneller rijdt
dan toegestaan. Hij kreeg bovendien proces-verbaal.

Serviceniveau maakt
James Autoservice uniek
IJmuiden - Al ruim een half jaar
is James Autoservice IJmuiden,
ook bekend als Algemene Autoservice IJmuiden, gevestigd aan
Dokweg 6 te IJmuiden. Na een
succesvolle
openingsperiode
heeft het bedrijf haar activiteiten
flink ontplooid en is het klantenbestand gegroeid.
Een logisch gevolg van het unieke, hoge serviceniveau. James
Autoservice is dé klantgerichte serviceformule die zich door
kwaliteit en extra service als ‘automotive’ partner onderscheidt.
Met persoonlijke service wordt
de klant op zijn of haar wenken bediend. De speciale haalen brengservice voor de leaserijder is hiervan een uitstekend
voorbeeld. De auto wordt dan
opgehaald bij de klant en volledig schoon terug gebracht. Voor
particuliere rijders is er alternatief vervoer en wordt het voertuig van binnen gereinigd. James
Autoservice IJmuiden is ‘at your
service’.
Michel Koese en Johan van Buijsen, bedrijfsleiders James Autoservice IJmuiden: ,,Door de nieuwe Europese wetgeving staat het
iedere autobezitter vrij om service en onderhoud door een onafhankelijk garagebedrijf te laten
verrichten zonder de aanspraak
op garantie te verliezen. Techni-

sche specificaties en onderdelen zijn niet langer het monopolie van de merkdealer. Door het
openbreken van die markt is het
van belang je nadrukkelijk te onderscheiden in de geboden diensten en producten.
Algemene Autoservice IJmuiden heeft in de afgelopen jaren
een ijzersterke reputatie opgebouwd als regionale specialist in
autoservice. Met de aansluiting
bij de landelijke franchiseformule James Autoservice staan
we nog sterker. James Autoservice heeft goede contacten met
leasemaatschappijen, zodat we
ook alle leaseauto’s uitstekend
kunnen bedienen voor allround
auto-onderhoud. De lease rijder kan daarbij profiteren van de
unieke haal- en brengservice. Dit
scheelt de klant tijd en geld.’’
James Autoservice is onderdeel
van The Alwaysbemobile Company en is gespecialiseerd in
groot en klein onderhoud, APK
en reparaties voor alle auto’s.
James stelt de klant op de hoogte wanneer het tijd is voor de volgende onderhoudsbeurt of APKkeuring. Haal- en brengservice
volgens heldere en vooraf gemaakte afspraak. Daarnaast is
James 24/7 bereikbaar voor alle (auto)vragen. James. At your
service.

Zorgbalans banenmarkt
IJmuiden - Op donderdag 15
oktober organiseert Zorgbalans
een banenmarkt in het Thalia
Theater te IJmuiden. Van 10.00
tot 17.00 uur kunnen werkzoekenden de verschillende informatiekramen bezoeken en kennismaken met de organisatie.
Vooral in Velserduin Driehuis komen er, door uitbreiding van capaciteit, op korte termijn veel banen beschikbaar. Ook Velserduin
IJmuiden, wat zich richt op kleinschalig wonen, heeft ruimte voor
nieuwe medewerkers die hiermee aan de slag willen.
Tijdens de banenmarkt kunnen
werkzoekenden kennis maken
met Zorgbalans. Bij de verschillende kramen worden demonstraties gegeven over onder andere het kleinschalig wonen in

Velserduin IJmuiden. Informatie
is er over het werken met een diversiteit aan doelgroepen in Velserduin Driehuis, werken in de
thuiszorg, de gespecialiseerde
verpleging of de combinatie werken en leren bij Zorgbalans.
Bezoekers kunnen, wanneer
blijkt dat hun ervaringen aansluiten bij een van de vacatures,
ter plekke een sollicitatiegesprek
regelen. Ook kunnen bezoekers
deelnemen aan een rondleiding
in Velserduin Driehuis of Velserduin IJmuiden.
Vanzelfsprekend kan men op deze banenmarkt ook terecht voor
vacatures die openstaan bij de
Zorgbalans locaties in de regio
Haarlem. Het Thalia Theater is
gevestigd aan de Breesaapstraat
52 in IJmuiden.

IJmuiden - Dat het zomerrooster voorbij is bij Fitness centrum
Donar, is goed te merken.
Vanwege het grote enthousiasme en waardering voor onze
goed verzorgde lessen zijn we
genoodzaakt overdag het lesrooster nogmaals aan te passen en uitbreiden. Op maandag
ochtend wordt de Body-shape
les met een half uur vervroegd,
zodat er ruimte komt voor een
tweede uur. Dit wordt een Zumba-shape les, van 10 tot 11.00
uur. Ook op woensdagochtend
wordt het Body-shape uur vervroegd naar 09.00 uur, zodat we

ook hier van 10.00 tot 11.00 uur
een extra groepsles kunnen inpassen. Dit uur zullen we gaan
Spinnen. Het is wel verstandig
dat u voor het Spin-uur even belt
om te reserveren, dit vanwege de
verwachte drukte.
Na beide uren hebben de leden nog tijd zat om in onze luxe
en gescheiden badkamers nog
even te douchen en onze sauna’s te gebruiken. Zo heeft u nog
voldoende tijd om eventueel de
kinderen van school te halen.
Meer weten? Bel dan 0255517725 of kijk op www.donarfitness.nl.

Milieuvriendelijk reinigen
met borstel en kraanwater
Regio - Het Bloemendaalse bedrijf Terrazza MC is hard op weg
om Nederland te veroveren.
Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van de milieuvriendelijke manier om terrassen
en opritten te reinigen. Terrazza
MC gebruikt geen hogedrukreiniger, maar reinigt uw terras of
oprit met behulp van een speciaal ontwikkelde borstel en water
uit de kraan.
,,Iedereen kan zich wel de oude buurvrouw herinneren die
vroeger op haar knieën het terras boende’’, vertelt Willem van
der Schoot van Terrazza MC.
,,Dat was een enorme klus, maar
schoon werd het wel. In principe
doen we wij hetzelfde, alleen dan
met een machine. Daarmee reinigen we niet alleen de oppervlakte, maar ook de voegen. Op
verzoek kunnen we de voegen
naderhand weer opvullen met
zand.’’
In België is Terrazza MC al jaren
een hit. Duizenden particulieren
en bedrijven verkozen het reinigen met borstel en water boven
de hogedrukspuit. Niet zo verwonderlijk, vindt Van der Schoot:
,,Schoonmaken met hogedruk
heeft twee grote nadelen: de omgeving wordt smerig en het oppervlak raakt onherstelbaar beschadigd. Onze borstel veroorzaakt geen opspattend water,
waardoor muren en plantenbakken schoon blijven. Bovendien is
onze borstel ‘zacht’ voor tegels
en voegen. Met hogedruk spuit
je de voegen leeg, waardoor te-

gels gaan verzakken. Dat heb je
met onze werkwijze niet. Daarnaast werken wij milieuvriendelijk. Wij gebruiken geen chemische producten, maar uitsluitend
kraanwater.’’ In deze regio was
restaurant ’t Wapen van Kennemerland in Haarlem één van de
eerste bedrijven die het terras liet
reinigen door Terrazza MC. Op
foto’s is goed te zien dat mos en
andere aanslag als sneeuw voor
de zon verdwijnen. ,,We doen altijd eerst een klein stukje om het
verschil te laten zien’’, legt Van
der Schoot uit. ,,De reacties zijn
altijd positief. We horen vaak dat
het er weer als nieuw uit ziet. Een
groter compliment kun je natuurlijk niet krijgen.”
Het reinigen met de milieuvriendelijke borstel gaat relatief snel.
Over een terras van veertig vierkante meter doen de medewerkers van Terrazza MC ongeveer twee uur. ,,Dat is wel een
indicatie’’, zegt Van der Schoot.
,,De snelheid waarmee wij reinigen hangt sterk af van de ondergrond en het aantal tafels,
stoelen en plantenbakken die
we moeten verschuiven.’’ Tijdens
een kosteloos kennismakingsbezoek maakt Terrazza MC op basis van de werkelijke situatie een
vrijblijvende inschatting van de
kosten. Op verzoek wordt gratis een demonstratiereiniging gegeven. Meer weten over Terrazza MC? Kijk dan op www.terrazzamc.nl of bel 06-12070866 (ook
voor het maken van een afspraak
voor een gratis demonstratie).

pagina 8
pagina 20

Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 8 oktober
Kinderboekenweek publieksactiviteiten in Bibliotheek Velsen, Dudokplein in IJmuiden.
Zie voor meer informatie www.
bibliotheekvelsen.nl.
Klaverjassen voor gehandicapten in clubhuis De Voltreffer, Tolsduinerlaan 8 in VelsenZuid. Aanvang 20.00 uur.
Film ‘As it is in Heaven’ in
Ontmoetingscentrum
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang 5,- incl. koffie of thee.
Pianoconcert door Maria Prokofieva in de Kapel, Potgieterlaan 4 in Bloemendaal. Aanvang
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Chris Hinze & Claron mc Fadden ‘Featuring Majid Bekkas. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine zaal: My Vitriol en Utopium.
20.30 uur. Toegang 10,-. 24.0004.00 uur. LOS! met dj Paullie &
Co. Ft. Bonner. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, voor studenten gratis.
Café: The Pussywarmers. 21.30
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 9 oktober
Open huis Israël Produchten
Centrum, Zeeuwsstraat 12 in
Velsen-Noord. Van 10.30 uur tot
18.00 uur.
Russische Galerij in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Chéri’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Vlaamse Accenten: A Brand, Keatch en Creature with the Atom
Brain. 20.30 uur. Toegang 10,. Café: Hey Enemy. 20.30 uur.
Toegang gratis. Philharmonie &
Patronaat presenteren Brainpower in het Philharmonie. 20.15
uur. Toegang 12,-/15,-/18,-.

Zaterdag 10 oktober
Bazaar bij Baptisten Gemeente
IJmuiden, Eemstraat 28-30. Van
09.00 tot 13.00 uur.
Rommelmarkt bij De Regenboog, Schiplaan in IJmuiden.
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Wandelingen: Struinen door
bos en duinen afstanden tussen
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5 en 40 km, start vanaf tennisvereniging WOC aan de Zeeweg
in Overveen. Info: www.struinendoorbosenduinen.nl.
Goederenveiling, curiosa- en
kringloopmarkt bij de Naaldkerk, Fr. Netscherlaan in Santpoort-Noord. Vanaf 09.00 uur.
IVN Zuid Kennemerland Werkdag van 09.30 tot 15.30 uur. Verzamelen bij Duincentrum De
Zandwaaier, Zeeweg in Overveen.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert Vierde Whisky & Rum aa Zee festival in het
Holiday Inn Beach Hotel, Kennemerboulevard. Middagsessie
van 13.30 tot 17.30 en avondsessie van 19.00 tot 23.00 uur.
Informatiekraam Palliatieve
zorg in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 11.00 tot
15.00 uur.
Zingen in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat IJmuiden. Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘Chéri’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Cracker. 20.30 uur. Toegang
12,50. 23.00-04.00 uur: Dikke
Dubstep vs Dub Infusions. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Dommelsch zaal: 23.00-04.00 uur
Backyard: 5 jaar Divinity. Toegang 8,-/10,- vanaf 18 jaar. Café:
Supasound Dans Le Café. 23.00
uur. Toegang gratis.

Zondag 11 oktober
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide in Wijk aan Zee. Informatie: 0251-375150 of 0655387748.
Snuffelmarkt in het Kennemer
Spotcenter bij de ijsbaan. Van
09.00 tot 16.30 uur.
Postzegelbeurs in de Spil,
Frans Halsstraat IJmuiden. Van
10.00 tot 13.00 uur.
Lezing door Annemieke van der
Meiden in de Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Kennemer Bokbierdag. Diverse café’s waaronder Bartje, Middeloo, Koops, De Tapuit, 1ste
Aanleg en de Flapcan overheerlijke bokbieren schenken. Vanafn
12.00 uur.
Koffieconcert in de Laurentiuskerk, Fidelishof in IJmuiden.
Aanvang 12.00 uur.
Vertelvoorstelling in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg in Driehuis. Aanvang
13.30 uur.
Mandoline en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Leine, Kirsten & Dalâl
Marouf, Chicks ‘n Strings Muziek. Aanvang 15.30 uur.
Polderjam in het de Veste in
Velserbroek. Aanvang 15.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl:
Hele pand: Haerlemsche Helden.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 12 oktober
Zorg- en welzijnscafé in Woontzorgcentrum Breezicht. Vanafn
14.45 uur.

Dinsdag 13 oktober
Papierinzameling voor de Parnassiaschool
in
SantpoortNoord. Container staat op het
grasveld Dinkgrevelaan en is geopend van 16.00 tot 16.30 uur.
Lezing over hardsteen in de
Haarlemse Binnenstad in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid.
Van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang
12,- inclusief rondleiding.
Stadsschouwburg
Velsen:
Mozart’s meesterwerk ‘Don Giovanni’ met internationale topsolisten. Aanvang 20.15 uur.
L

Woensdag 14 oktober

Open dag bij basisschool De
Hoeksteen, De Weid 24 Velserbroek. Van 09.00 tot 11.30 uur.
Visio organiseert spelletjesmiddag voor slechtzienden, 13.30
uur Amsterdamse Vaart 28. Info:
www.visio.org.
Parkinson-inloopuur in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 14.00-15.00 uur. Info: 0238908360.
Stadsschouwburg
Velsen:
Peuterfestival. Zie voor workshops en voorstellingen www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
Papierinzameling voor de Parnassiaschool
in
SantpoortNoord. Container staat op het
grasveld Dinkgrevelaan en is geopend van 18.30 tot 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘Chéri’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Ampzing Genootshap Broodkast.
20.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 15 oktober
MS-inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.0011.30 uur. Info: 023-8908360.
Lezing over autisme in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, bibliotheek open 19.30 uur.
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in clubhuis De Voltreffer, Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: The
Umbilical Brothers. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Het Huis van Bourgondië speelt ‘Ramskapelle’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Philharmonie
& Patronaat presenteren Racoon
in het Philharmonie. Aanvang
20.15 uur. Toegang 28,50/19,50.
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie &
Co. ft. Vicor Badoux. 24.00-04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar,
studenten gratis.

Grote show van
de Klavierschippers
IJmuiden - Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober presenteert accordeonvereniging Klavierschippers haar drie orkesten met de
jaarlijkse oktobershow ‘Recht
zo die gaat’. Locatie is in het LTS
gebouw in IJmuiden. Aanvang
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na de show is er bal
na met de IJmondplayers.
Na tweeëntwintig jaar heeft het
showorkest van de Klavierschippers een andere dirigent. Sinds
mei 2009 zwaait Thomas Moore
het dirigentenstokje bij dit gerenommeerde showorkest. Hij doet
dit met veel verve en enthousiasme, getuige de vele positieve
reacties van de leden. Thomas
Moore is een begaafd muzikant
en in de musicalwereld zeker
geen onbekende. Hij heeft onder
andere de musical Les Miserables gedirigeerd. Hij is een Amerikaanse/Belg die woonachtig is
in Antwerpen. Elke maandagavond spoedt hij zich naar Driehuis om met de Klavierschippers te reperteren. Er is duidelijk een klik tussen de orkestleden en Thomas, en dat is in de
muziek terug te horen. Er is hard

gewerkt aan de nieuwe show.
Inmiddels heeft Thomas Moore
zijn eerste vuurdoop tijdens het
Havenfestival gehad.
Afgelopen zondag heeft de tryout bij Overspaarne in Haarlem
plaatsgevonden van het showorkest. Het opleidingsorkest en
ensemble zijn samengevoegd
en staan nu onder de bezielende leiding van Aaf Dekker. Er zijn
nieuwe leden bijgekomen, en aan
Aaf de taak om hier een geheel
van te maken. Kaartjes kunnen
besteld worden via Daphne Willenbroek, telefoon 06-52037466,
en Aaf Dekker, telefoon 0255513873 of 06-22352435.
De Klavierschippers kunnen altijd nieuwe leden gebruiken.
Zangers om onze zanggroep uit
te breiden, accordeonisten, gitaristen, zijn altijd van harte welkom. De repetitieavond is op
maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur voor opleidingensemble en voor het showorkest van
20.15 tot 22.30 uur. Locatie is de
Driehoek te Driehuis. U kunt altijd langskomen en de koffie
staat klaar. Zie ook www.deklavierschippers.nl.

‘Chéri’ op het witte
doek bij Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 9, zaterdag 10 en woensdag 14 oktober
draait het Witte Theater aan de
Kanaalstraat 257 in IJmuiden, om
20.30 uur, de film ‘Chéri’.
Twintig jaar na het kostuumdrama Dangerous Liasons duikt
Stephen Frears weer in het verleden met zijn film¬bewerking van
een schandaalroman uit 1920.
Michelle Pfeiffer is Lea de Lonval, een vrijgevochten courtisane
op leeftijd. Ze beschikt over voldoende zelfkennis om zich te realiseren dat ze stilaan naar ander werk moet uitkijken. Maar

haar uitstraling mist zijn uitwerking nog steeds niet in de beau
monde van Parijs. Zelfs onder
twintigers weet ze een snaar te
raken. De jonge Chéri bijvoorbeeld, zoon van haar rivale Madame Preloux. En voor het eerst
lijkt ook Lea zelf getroffen door
de liefde. Zes jaar duurt de relatie die door sommigen als persvers wordt beschouwd.
Dan vindt Chéri’s moeder het
welletjes en beëindigt ze eigenhandig het geluk van haar zoon
door hem lucratief uit te huwelijken.

%2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘chEri’ op 9, 10 en
oktober 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Rommelmarkt ‘Eet Okee’ in de Spil
De Mel - Zondag 11 oktober a.s.
organiseert Buurtcentrum De
Mel weer een gezellige rommelmarkt binnen haar deuren, dus
zoekt u een antieke lamp, goede 2e hands kleren of een aantal koffiekopjes kom dan eens
langs, misschien staat er wat van
uw gading bij. De rommelmarkt
duurt van 12.00 tot 15.00 uur en
is gratis toegankelijk. Buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1,
Velsen Noord, tel. 0251-210050.

Zelfverdediging
De Dwarsligger - Tiener- en
Jongerenwerk ‘Branding’ organiseert lessen Budo-selfdefence (zelfverdediging met sociale vaardigheden) in de Dwarsligger. De lessen zijn geen traditionele karate lessen maar
meer een mengelmoes van karate, zelfverdediging en (kick)boks
technieken. Het is op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in
de grote zaal van de Dwarsligger.
Leeftijd 13 t/m 17 jaar. De kosten
zijn 20 euro voor 10 lessen. Meer
weten? 0255 512725.

Bloemschikken
De Mel - Op 13 en 20 oktober
start er weer een bloemschikcursus. In 5 lessen maakt u telkens
een mooi, bijzonder stuk waar u
twee weken thuis van kunt genieten. Voor 5 lessen betaalt u €
18 exclusief materiaalkosten per
les, te voldoen aan de docente.
De groep die op 13 oktober start
zit vol maar bij de groep die op
20 oktober start zijn nog enkele
plaatsen vrij. Informatie en aanmelding: info@demel.nl.

Aquarelleren
voor beginners
De Veste – na de herfstvakantie
gaat er, bij voldoende belangstelling een beginnerscursus Aquarelleren van start. Voor deze cursus hoeft u geen ervaring te
hebben! De cursus wordt gegeven op donderdag van 20.00 tot
22.00 uur in buurthuis de Veste
in het Polderhuis. De kosten bedraagt 55 euro voor 10 lessen.
Meer weten? Bel 023-5388830.

Spaans
De Dwarsligger - Op woensdag 28 oktober start de cursus Spaans gevorderden 1 van
9.00 tot 10.30 uur. Geef u snel op
via een inschrijfformulier bij de
Dwarsligger! Let op: er start eind
oktober ook een cursus Spaans
voor beginners. Meer weten? Bel
0255–512725.

Lekker betaalbaar eten
Op dinsdag koken de deelnemers van OK-Velsen in buurtcentrum de Spil een gevarieerde gezonde maaltijd waarbij iedereen kan aanschuiven. OK staat voor ‘Onbenutte
Kwaliteiten’. Dit zijn mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben voor het doen van
vrijwilligerswerk.
Wilt u mee eten dan kunt u zich
iedere dinsdag voor 9.30 uur opgeven (510186) en het menu
aanvragen. De kosten per maaltijd zijn € 2,50. Om 12.00 uur staat
de tafel gedekt. Er wordt in een
ontspannen sfeer met elkaar gegeten, gelachen en gepraat. De
kokers bestaan uit een groep
van 8 tot 10 mensen, die elke
week met elkaar het menu samenstellen en koken, Italiaans,
Surinaams, Irakees maar ook de
Hollandse pot staat regelmatig
op het menu. Tineke Gouda en
Willem van Erp coördineren het
geheel. De huidige OK-deelnemers zijn in ieder geval reuze enthousiast en komen trouw elke
week naar de Spil. Neem bijvoorbeeld Nancy Verburg en Maria
Jose Bremer! Ze zijn razend enthousiast. ,,Dat kun je wel zeg-

Feestelijke
opening
KoeZondag
De Koe - Op zondag 18 oktober
is er een feestelijke opening van
onze nieuwe activiteit KoeZondag. Het is al heel lang een verzoek van de bezoekers dat Jongerencentrum de Koe ook op
zondagmiddag open gaat. Vanaf 18 oktober gaat de Koe twee
keer per maand op zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur open.
Bij de feestelijke opening is er
muziek van DJ Blade, zijn er lekkere hapjes en is er een spannende loterij met leuke prijzen.
Iedereen is welkom van 15.00 tot
17.00 uur in Jongerencentrum de
Koe in Velserbroek. Vanaf 18 oktober is er in Velserbroek geen
koopzondag, maar KoeZondag! Kijk voor meer informatie
op www.jcdekoe.nl of bel 0235491817.

Eetcafé
De Smullerij
De Mel - Donderdag 15 oktober
staat er een witlofschotel met
ham en kaas op het menu. Na
het hoofdgerecht krijgt u Grand
Marnier koffie en ijs met slagroom. Een maaltijd kost slechts
4,50 euro. Met dieet kan rekening worden gehouden. U kunt
om 17.30 uur aan tafel en vanaf
16.30 uur binnenlopen. De menu’s voor de overige weken kunt
u vinden op het prikbord in de
hal. Aanmelden of meer weten?
Bel 0251-210050.

Rommelmarkt

gen’’, glundert Nancy die al bijna twee jaar deelneemster is. ,,Je
bent lekker onder de mensen, je
lacht je rot, een ieder kan zijn ei
kwijt, het is beren gezellig en we
houden rekening met bijna elke
wens. Iedere cultuur is trouwens
welkom. Aan het einde van het
seizoen houden we een afsluitende barbecue.’’
Marie Jose beaamt stellig wat
Nancy te berde brengt.” Marie Jose: ,,Ik zit er pas een paar
maanden bij maar ik heb mijn

plekje duidelijk gevonden. We
hebben een gouden ploeg. Een
ieder heeft zijn taak, alles gaat in
prima onderling overleg. Het zou
leuk zijn als er nog meer mensen
komen eten. Dat komt de gezelligheid ten goede. Meer weten?
Bel 0255-510186 of kom a.s.
dinsdag naar de Frans Halstraat
29 te IJmuiden. Je krijgt zeker
geen spijt.” Wilt u informatie over
deelname aan het kookproject
van OK-Velsen dan kunt u ons
bereiken via 0255-548548.

Wandelen in Velserbroek
De Veste - Na de herfstvakantie gaat op maandag vanaf
13.30 uur een wandelclub van
start. Wekelijks kan men een
wandeling van 7,5 tot 10 km
maken. Om mee te lopen be-

taalt u 1,25 euro inclusief een
koffie of thee. Voor deze club
zijn wij ook nog op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden
om de club te begeleiden. Meer
weten? Bel 023-5388830.

Maatschappelijke stage
Onder het motto ‘Samen leven kun je leren’ heeft het kabinet besloten dat alle leerlingen van het voortgezet onderwijs een maatschappelijke
stage moeten volgen.
De bedoeling van een maatschappelijke stage is dat jonge
mensen ervaren hoe leuk het is
iets voor een ander te doen. Zij
merken dat hun inzet ertoe doet
en dat de samenleving is wat
je er samen met anderen van
maakt. De stage is te vergelijken met het verrichten van vrijwilligerswerk en wordt gelopen
bij een organisatie zonder winstoogmerk. Voorbeelden van maatschappelijke stage zijn; het organiseren van een activiteit in de
buurt, ouderen helpen met mo-

bieltjes of met internet en training geven aan de jongste leden
van een sportvereniging. Omdat
alle leerlingen uit het voortgezet
onderwijs in de toekomst verplicht zijn deze maatschappelijke stage te lopen zijn er alleen in
de gemeente Velsen al ongeveer
1000 stageplaatsen nodig.
Wanneer u van 9 tot 13 november, 25 tot 29 januari of op dinsdagmiddagen plek heeft voor
leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen
met de stagemakelaar. Ook als u
dit schooljaar een speciale activiteit of leuk project heeft of als u
regelmatig stagiaires kunt plaatsen kunt u contact opnemen met
stagemakeaar Nicole Sheridan,
telefoon 0255-548548 of nicolesheridan@welzijnvelsen.nl.

De Dwarsligger - In het nieuwe seizoen kunt u bij ons weer
snuffelen tussen tweedehands
spulletjes of uw oude spullen
verkopen op een gehuurde tafel. (3,50 euro per tafel). Voor
het huren van een tafel kunt bellen naar Gerda Broek, telefoon
0255-522782. Om te snuffelen
bent u welkom op zaterdag 10
oktober van 09.00 tot 12.30 uur.
Entree is gratis. Koffie en thee
staan klaar!

Spaans op reis
De Veste – Na de herfstvakantie gaat, bij voldoende deelnemers, de cursus Spaans op reis
van start. Deze beginnerscursus
wordt 15 keer gegeven op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30
uur. De kosten bedraagt 90 euro
inclusief koffie of thee. Meer weten? Bel 023-5388830.

Taalles aan huis
Er staan vrouwen op de wachtlijst voor taalles aan huis. Deze
vrouwen zijn om allerlei redenen niet in staat om het huis uit
te gaan. SWV zoekt vrijwilligsters
die enkele uurtjes per week op
bezoek willen bij een vrouw om
haar de taal bij te brengen. Daar
is een speciale methode voor
ontwikkeld. Naast het gebruik
van de methode is het belangrijk dat er veel geoefend wordt.
Vrijwilligsters worden ingewerkt
en begeleid. U heeft geen lesbevoegdheid of ervaring nodig, wel
belangstelling voor andere culturen en geduld. Meer weten? Bel
0255-548548 en vraag naar Nurcan Arslan of Jos Bisschop.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Monsterscore
SC Santpoort

Ingezonden brief
Plantenbak gestript
in de Dinkelstraat
Op 26 september hebben de
buren van de Dinkelstraat te
IJmuiden een gezellige burendag georganiseerd, dit was een
groot succes. Zo werden er onder andere een twaalftal vogelhuisjes in vrolijke kleuren geschilderd en opgehangen aan
de bomen. Dit tot veler vermaak,
de passanten in de straat kijken
vrolijk naar de huisjes.
Ook zijn er gezamenlijke inspanningen geleverd om een
mooie plantenbak te maken,
aan het einde van de Dinkelstraat tegen een blinde muur
bij de Diezestraat. De bak is gemaakt van hardhout en in de
grond geplaatst, dit ter voorkoming van diefstal. Dit is met toestemming van de gemeente Velsen gedaan. Dit alles is gesponsord door het Oranjefonds en
Douwe Egberts.
Zaterdagochtend stonden alle buurtbewoners onaangenaam verrast voor de plantenbak, in de nacht van vrijdag op
zaterdagnacht zijn de hardhouten planken eraf gestolen en
de planten meegenomen. Het
is geen vandalistische daad ge-

weest, voor zover je ervan kan
spreken zijn de planken en de
planten ‘netjes’ verwijderd, we
hoefden niet te vegen want
heer/mevrouw dief had geen
aarde op de grond gegooid.
Zaterdag is er gelijk begonnen
aan het herstel van de bak, de
planken en planten zijn ditmaal
gekocht door alle bewoners van
de Dinkelstraat, helaas was ook
deze pret van korte duur, iemand die onze bak erg mooi
vind heeft deze wederom leeggeroofd in de nacht van zaterdag op zondag nacht. Helaas
constateerden wij dat vanmorgen weer het een en ander uit
de bak gehaald is. Van deze gebeurtenissen is aangifte gedaan
bij de politie.
De buurtbewoners balen flink
van het feit dat het plezier van
een goed bedoelde actie, het
opfleuren van de buurt, zo teniet
gedaan wordt door een of andere asociaal die anders denkt. Wij
hopen dan ook dat dit niet nogmaals gebeurt. De buurtbewoners zijn waakzaam!
Carla Vlieland, IJmuiden

Koffieconcert
in de Fidelishof
IJmuiden - Zondag 11 oktober
om 12.00 uur vindt er weer een
gratis koffieconcert in de Laurentiuskerk aan de Fidelishof.
Vocaal Dubbelkwartet Cigale, het Opleidingsorkest van de
IJmuider Harmonie en Shantykoor Nortada bieden een gevarieerd concert.
Het Opleidingsorkest staat onder
leiding van Bob Kanne. Het orkest heeft de samenstelling van
een harmonieorkest en leidt de
muzikanten op voor het grote orkest, het Concertorkest. Zie ook
www.ijmuider-harmonie.com.
Het Vocaal Dubbelkwartet Cigale is een groep met een rijk verleden: gedreven zangers en zangeressen en een muzikaal leider
die de prachtige klankkleur weet

te garanderen. Originele en ontroerende nummers worden afgewisseld met up-tempo en opzwepende songs. Variërend van
wereldmuziek tot popsongs, van
traditionals tot Nederlandstalig. Soms begeleid, maar vooral
a-capella. De muzikale leiding is
in handen van Han Bruinenberg.
Zie ook www.cigalevelsen.nl.
Shantykoor Nortada, onder leiding van Arno Hillege, heeft al
het plan een tweede cd te maken. Zo enthousiast is dit koor.
Het repertoire bestaat uit shanty’s, werkliederen die vroeger
aan boord van zeilschepen werden gezongen. Maar ook een
smartlap die met de zee te maken heeft wordt niet geschuwd.
Zie ook www.nortada.nl.

Velserbroek - De eerste bondswedstrijd tegen HWP in het Polderhuis in Velserbroek was niet
echt spannend. SC Santpoort
ging door waar het verleden
jaar gebleven was, met winnen.
Na een uur spelen werd een bedenkelijke stelling van Wim Laurens Gravemaker aan het achtste bord ineens remise (0.5–0.5).
Zijn tegenstander nam in betere stand genoegen met remise.
Het zou een tijd duren voordat
HWP zijn score zou verdubbelen
want er volgde een reeks nullen.
Ilias van der Lende was de eerste die een vol punt liet aantekenen. Nadat snel de dames eraf
gingen ging zijn tegenstander
met zwart het Paard van a5 naar
b3. In die buurt is het dier ook
ergens overleden en had Santpoort zijn eerste volle punt. Peter de Roode speelde tegen Joziasse die na een degelijke openingsopbouw een afgrijselijke fout maakte en nog twee uur
in een puinhoop verder speelde
maar waarvan de uitslag allang
vaststond (2.5–0.5). Zijn zoon
Martijn stond de hele partij iets
beter maar toen zijn tegenstander een volle kwaliteit in de aanbieding deed, was ook duidelijk
dat de strijd gestreden was (3.5–
0.5). De partij van invaller Stefan
Fokkink speelde aan het zevende
bord een dubieuze opening, gevolgd door een scherp middenspel en een mooi mat door een
paard het zal je maar overkomen,
4.5–0.5, het was gelijk het beslissende punt. Nieuwkomer Wim
Evelens van KC over gekomen
had de vaart eronder in zijn partij aan het vijfde bord. Met zwart
kwam hij al snel beter uit de opening. Zijn tegenstander kende
de finesses niet en kon niet verhinderen dat zijn stukken zeer
passief kwamen te staan. Wim
maakte de partij soepel uit zonder wit ook maar een schijn van
kans te geven (5.5–0.5) een leuk
debuut. Xander Schouwerwou
besteedde gruwelijk veel tijd aan
de opening, sloeg remise af en
maakte in het eindspel met het
loperpaar het technisch keurig
af en won de partij volledig verdiend (6.5–0.5). Er was nog één
partij aan de gang IM Piet Peelen
was nog druk doende een kwaliteitsvoorsprong te verzilveren.
Niemand twijfelde eraan dat dat
ook zou lukken, maar het lukte
niet! In ’t Veld hield stand en Piet
kwam er niet doorheen en moest
in remise berusten (7–1).

Te hard
Velsen-Zuid - Politiemensen
hebben maandagmiddag op
de Amsterdamseweg een snelheidscontrole gehouden. Tussen 15.20 en 17.20 uur passeerden 2010 voertuigen de radar.
Hiervan reden er 56 sneller dan
de toegestane 80 km per uur. De
hoogst gemeten snelheid was
113 km per uur. Alle betrokken
bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.

Nieuwe hoofdsponsor
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - HHI-metaalwerken uit Haarlem neemt het
hoofdsponsorschap over van
Nieuw Velsen Makelaardij uit
de Velserbroek. Door de huidige situatie in de woningmarkt
was het voor Nieuw Velsen Makelaardij niet meer mogelijk om
hoofdsponsor te blijven. De organisatie van het 6e dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek wat volgende week zaterdag 10 oktober in het Polder-

huis wordt gehouden is bijzonder verheugd met het feit dat
er een nieuwe hoofdsponsor zo
kort voor het toernooi is gevonden. HHI-metaalwerken is al jaren subsponsor van het toernooi
en directeur Jos Baars heeft na
enige onderhandeling het contract voor het hoofdsponsorschap zaterdag 3 oktober ondertekend. Nieuw Velsen Makelaardij wordt subsponsor van het
toernooi.

Gedeelde eerste plaats
Van der Wiele toernooi
IJmuiden - Het seizoen 20092010 is van start gegaan met het
eerste van der Wiele toernooi.
Het was een spannende strijd,
waar steeds Tim Karman uit Den
Ilp de grootste kans had om te
winnen. In de laatste ronde kreeg
Tim echter klop van de pas 13jarige Stella van Buuren uit Velserbroek. Stella heeft al meegedaan aan het meisjeskampioenschap van Nederland en is in-

middels een vaste speelster in
het tweede van DCIJ Stella eindigde gelijk met Stan Brink uit de
Heerhugowaard op de gedeelde
eerste plaats, maar doordat Stella het onderlinge duel had verloren werd Stan winnaar en Stella
tweede en Tim derde.
De B-groep werd gewonnen
door Leon Smids. Tweede werd
Olivier Verhagen en derde werd
Danique Smids.

Scherm voor Kassian

Velsen - Het Velsense levensliedkoor Kassian heeft tijdens
haar optreden in de Hofstede
op vrijdag 2 oktober uit handen
van Rabobank directievoorzitter
Franca van Winkel en Jacqueline Staats van de Commissie van
Aanbeveling van het Coöperatiefonds van deze bank een prachtig projectiescherm gekregen.
Dit scherm wordt door Kassian
gebruikt om de refreinen van de
liedjes voor het publiek te presenteren, zodat zij deze kunnen
meezingen. Tijdens dit optreden

bleek het niet nodig. Het publiek
zong - uit het hoofd - uit volle borst mee. Vooral de Indische
liedjes vielen erg in de smaak,
maar ook ‘Op de sluizen van
IJmuiden’ en ‘Margrietje’ zaten
er bij de aanwezigen nog goed
in.Het Coöperatiefonds van de
Rabobank, dat plaatselijk maatschappelijke activiteiten ondersteunt, maakte de aanschaf van
het scherm mogelijk. Kassian
hoopt nog lang met behulp van
dit scherm de optredens te kunnen verlevendigen!
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Historie Strawberries
vastgelegd in fraai boek
Driehuis - De enige hockeyclub in Velsen, KHC Strawberries, bestaat deze maand
80 jaar. Dit wordt onder meer
gevierd met de uitgifte van het
jubileumboek ‘Strawberries
Forever, 80 jaar clubgeschiedenis in woord en beeld’.
Het jubileumjaar ging eind augustus van start met een officiële receptie en een leerzame clinic
voor de D-jeugd. Medio september vierde de jongste jeugd feest
en later dit jaar komen de overige jeugdcategorieën aan bod.
Zaterdag 10 oktober zijn de senioren aan de beurt. ’s Middags
halen zo’n 180 (oud-)leden herinneringen op aan 80 jaar Strawberries en ’s avonds staat een
spetterend jubileumfeest op het
programma.
Tijdens de reünie wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Strawberries Forever’
overhandigd aan de samenstellers Jaap Schols, Rob Huizinga en Friso Huizinga. Niet eerder werd de verenigingshistorie
zo uitvoerig in kaart gebracht als
in dit boek, dat is opgedeeld in
twee delen. Het eerste deel beslaat de jaren 1929 tot 1975 en
het tweede deel beschrijft de periode 1975-2009. Niet alleen in
woord, maar ook in beeld wordt
beschreven hoe de club zich in
80 jaar heeft ontwikkeld. Het
historische materiaal wordt afgewisseld met actuele teamfoto’s. In het weekend van 12 en
13 september zijn alle spelende
leden in het nieuwe jubileumshirt op de foto gezet. Dit alles
bij elkaar levert een uniek tijdsdocument op.
KHC Strawberries werd op 16
oktober 1929 opgericht door
leerlingen van de toenmalige
Rijks HBS te IJmuiden. Na vele
omzwervingen door Kennemer-

land verhuisde de vereniging in
1946 naar Sportpark Schoonenberg. In 1954 vond de laatste
verhuizing plaats naar de huidige velden aan de Waterloolaan,
waarbij in 1957 het huidige clubhuis in gebruik werd genomen.
In 1985 werd het eerste kunstgrasveld aangelegd, waarvan de
toplaag in 1995 werd vervangen.
Door de grote ledenaanwas werd
de roep om een tweede kunstgrasveld steeds luider. Dit veld is
in 2006 gerealiseerd. Zowel het
eerste als tweede kunstgrasveld
zijn grotendeels uit eigen middelen bekostigd, al moest voor
toestemming voor de aanleg van
het tweede veld wel de concessie worden gedaan door afstand
te doen van de twee overgebleven (natuur)grasvelden. Sinds
het begin van dit seizoen heeft
Strawberries weer de beschikking over het derde grasveld.
Onlangs heeft het bestuur de
ambitie uitgesproken om op korte termijn een derde kunstgrasveld aan te leggen en het clubhuis te vervangen door een modern, multifunctioneel gebouw.
Dit is nodig vanwege de enorme
groei van Strawberries.
Het 100 pagina’s tellende boek
is voor 10 euro te koop. De verkooptijden van het boek staan
vermeld op www.khc-strawberries.nl.

Eerste Guppenwedstrijd
Velsen-Zuid - De Guppen van VV IJmuiden speelden onlangs hun
eerste wedstrijd, uit tegen Bloemendaal. De eerste verrassing waren de echte voetbalshirts. Er werd met veel enthousiasme gespeeld,
uiteindelijk werd het 5-3, maar toch waren de Guppen dik tevreden
over hun eerste wedstrijd. Een minder leuke verrassing was dat op
alle auto’s van de meerijders een mooie bon prijkte.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 10 oktober
Sparta N.-odin’59 (hoofdklasse b)
- 15.00
Zob-Kennemerland (2a)
- 14.30
Jong Hercules-IJmuiden (3a)
- 14.30
eDo (4a)-buitenveldert
- 14.00
velsen (4a)-alliance’22
- 14.30
vvH/velserbroek (5b)-bloemendaal
- 14.30
Schoten (5b)-ZrC/Herenmarkt
- 14.00
Dem (5b)-uNo
- 15.00
zondag 11 oktober
aDo’20 (hoofdklasse a)-aFC
- 14.30
DWv-De Kennemers (1a)
- 14.00
Stormvogels (2a)-Kolping boys
- 14.00
velsen (2a)-DWS
- 14.00
eDo-vvW (2a)
- 14.00
vitesse’22-Dem (2a)
- 14.00
De Foresters-vSv (3b)
- 14.00
Saenden-DSS (3b)
- 14.00
HSv-onze Gezellen (3b)
- 14.00
bloemendaal-FC velsenoord (4D)
- 14.00
DSK-Schoten (4D)
- 14.00
SvIJ (4D)-alliance’22
- 14.00
DIo-Waterloo (5D)
- 14.00
tHb-terrasvogels (5D)
- 14.00
Sp. Krommenie-Wijk aan Zee (5e)
- 14.00
beverwijk (5D)-oSC
- 14.00

Strawberries speelt
gelijk tegen Nieuwegein
Driehuis - De dames Strawberries hebben afgelopen zondagmiddag met 1-1 gelijk gespeeld
tegen Nieuwegein. Het team
coach Simon de Hoog wacht na
vier wedstrijden nog steeds op
de eerste overwinning van het
seizoen. Strawberries speelde tot
nu toe twee keer gelijk en verloor twee keer, overigens met het
kleinst mogelijke verschil.
Een aanvallend ingesteld Strawberries kreeg tegen Nieuwegein
de eerste kans van de wedstrijd.
Na een interceptie van Renske van Driel was Daisy Schut in
de zevende minuut dicht bij het
eerste doelpunt, maar haar inzet werd gekeerd. Even later was
er een prachtige individuele actie te bewonderen van Noortje
Visser. Zij zag haar inzet naast
het doel belanden. Keepster Janet Bondi redde in de vijftiende minuut een strafcorner en in
het laatste kwartier van de eerste helft mocht Strawberries zelf
drie strafcorners nemen. De eerste twee strafcorners van res-

pectievelijk Daisy Schut en Madelon Wientjes werden tegengehouden door Nieuwegein en na
een gemiste push van Sandra
van Wetering ging er doelpuntloos gepauzeerd worden.
Kort na de pauze was het Noortje Visser die met een lage harde
slag de paal raakte. In de elfde
minuut van de tweede helft viel
het eerste doelpunt van de middag. Uit de rebound van de derde
strafcorner bracht Nieuwegein
de stand op 0-1. Nadat Strawberries inmiddels ook in de vierde en de vijfde strafcorner niet
tot scoren kwam, kreeg Strawberries halverwege de tweede
helft dan toch eindelijk een verdiend doepunt. Uit een vrije slag
was het Sandra van Wetering die
met een fraaie gerichte slag op
assist van Noortje Visser de 11 op het scorebord liet verschijnen. Het slotoffensief was voor
Strawberries met ondermeer
een bal op de paal van Lisa Letschert. Zondag is Zoetermeer de
tegenstander. (Walter Bol)

ATreeM
shirtsponsor
van Telstar
Velsen-Zuid - Bluetooth Marketing specialist ATreeM is zondag 4 oktober gepresenteerd
als nieuwe shirtsponsor van Juliper-league club SC Telstar. In
het Tata Steel stadion in Velsen
gaf ATreeM een spraakmakende
presentatie. ATreeM is een jonge
nieuwe speler in de marketingwereld, gespecialiseerd in Bluetooth Marketing. Wim Bredewoud,
mede-oprichter van ATreeM:
,,Met deze sponsoring laten we
zien dat Telstar en ATreeM heel
goed bij elkaar passen. Telstar is
met het nieuwe stadion en beleid een vernieuwde weg ingeslagen. Hun jonge uitstraling
en frisheid passen daarom heel
goed bij ATreeM.’’ Voor de wedstrijd kwamen de supporters direct in aanraking met ATreeM. Bij
binnenkomst in het stadion kregen zij een bluetooth bericht met
daarop een welkomstboodschap
van Joona Toivio (aanvoerder
Telstar). Hierin heette hij iedereen van harte welkom en verstuurde het speelschema voor
alle wedstrijden. Vanaf nu spelen de witte leeuwen in nieuwe
shirts, een nieuw ‘Treem Team’ is
geboren! Het is de bedoeling dat
ATreeM in de toekomst, Bluetooth Marketing gaat toepassen bij
iedere thuis wedstrijd van Telstar. ATreeM ziet vele mogelijkheden om bluetooth in het Tata
Steel stadion toe te passen, zowel voor de supporters als voor
de sponsoren van Telstar. Het
publiek wordt aangenaam verrast en kan onder andere mooie
voetbalmomenten
herbeleven
en de beelden opslaan in zijn of
haar telefoon. Daarnaast is Bluetooth Marketing voor de Telstar
sponsoren en adverteerders erg
interessant om het publiek actief op een innovatieve en gerichte manier te bereiken. Telstar
kan haar supporters extra services bieden, zoals het vooraf informeren over data van thuiswedstrijden, de opstelling en andere leuke acties. Het doel van
ATreeM is: Actief en scorend de
toekomst in gaan, net als de ambities van Telstar!

Vogelbeurs bij
Fauna Felisena
IJmuiden - Zondag 11 oktober organiseert vogelvereniging
Fauna Felisena weer een gezellige vogelbeurs. Hier kan men terecht voor een vogel, een kooitje, voer en diverse andere artikelen of voor advies over de verzorging van allerlei vogels. Ook
dit keer wordt het een gezellige
beurs met natuurlijk een drankje en een hapje. De vogelbeurs
wordt gehouden in het verenigingsgebouw aan Eksterlaan 8,
een zijstraat van de Zeeweg. De
beurs is geopend van 10.00 tot
14.00 uur Parkeren graag aan de
achterzijde van het gebouw.
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Doorrijder
aangehouden

Eerste toernooi van
mini’s Smashing Velsen
IJmuiden - Dit keer speelden de
mini volleyballers van Smashing
Velsen in de bekende Bankrashal in Amstelveen. Er hadden
maar liefst tien teams ingeschreven. De teams strijden in poules op diverse volleybaltechnische niveaus een aantal wedstrijden met veel lol en enthousiasme. Zeker in niveau twee waar
de teams de Zeeleeuwen en de
Sandwiches spelen. Ze werden
allebei derde in hun poule maar
het leukste was nog de vreugde
en lol waarmee deze teams het
spelletje beleven. Met veel beweging en vangen deden deze teams het echt heel leuk. In
de niveau 4 poules speelden er
3 teams.
De Surfers voor de eerste keer
waar ze met veel teamspirit tweede werden in hun poule. De orkanen lieten ook van zich spreken en wervelden over de velden
met hun super inzet. ook voor
hun is het de eerste keer in de

niveau 4 poules. Tenslotte blonken de Pierenwaaiers uit en werden eerste. Wat vooral opviel is
hun gedegen en verzorgde volleybalspel waar de tegenstander gewoon niet aan de pas kan
komen. In super 2 (een moeilijkere versie van niveau 2) spelen
de Duintoppers en de Beachbabes. Ze deden het allebei fantastisch, maar de Beachbabes werden zelfs tweede! De Stormlopers speelden met slim en tactisch spel en de Jutters speelden
zo uitstekend ze tweede werden,
dit alles op niveau 3.
Als laatste het team de Poldervissers die in de super 4 spelen
waar al echt gevolleybald wordt.
Zeker in de eerste partij lieten ze
zien waartoe ze in staat zijn, goede servicedruk met veel uitgekiende ballen in de hoeken van
de tegenstanders. Dit wordt zeker een team met veel teamspirit
die het ver zal brengen. Zie ook
www.smashingvelsen.nl.

Santpoort-Zuid - Zondagavond
werd rond 20.25 uur gemeld dat
op de Bloemendaalsestraatweg
een lichtmast omver was gereden en dat de veroorzaker was
doorgereden. Agenten werden
door getuigen gewezen op een
auto die stolstond op de Van
Dalenlaan. De bestuurder, een
59-jarige Haarlemmer, was samen met zijn dochter en schoonzoon bezig de auto weg te slepen. De man is aangehouden en
meegenomen naar het bureau.
Hij was onder invloed van alcohol. Tegen hem is proces-verbaal
opgemaakt hiervoor en voor het
doorrijden na een aanrijding.

Gewond na
aanrijding
Santpoort-Noord - Twee jongens van 18 uit Haarlem en
Spaarndam zijn maandag kort
voor middernacht gewond geraakt bij een ongeval op de A208.
De Haarlemmer kon de Mercedes waarin hij reed niet onder
controle houden en reed de auto met hoge snelheid tegen de
vangrail. De auto raakte daarbij
zwaar beschadigd. De bestuurder en de Spaarndammer die bij
hem in de auto zat raakten gewond. Ze zijn voor behandeling
naar een ziekenhuis gebracht.
De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.

Alcoholcontrole

Santpoort-Noord - Politiemensen hebben zaterdagavond een
alcoholcontrole gehouden in de
Hoofdstraat. Tussen 21.30 en
00.45 uur zijn 125 bestuurders
gecontroleerd. Drie van hen, onder wie twee fietsers, hadden te
veel gedronken. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar
het bureau.
Daar is proces-verbaal opgemaakt tegen hen.

Jeugdige
winkeldieven
aangehouden

Cathy is allerliefste
koe van Zorgvrij
Velsen-Zuid - Je wordt niet
zomaar de allerliefste koe van
Zorgvrij. Daarvoor moet je een
echte verkiezing doorlopen. Vrijdag vond deze verkiezing plaats
op boerderij Zorgvrij. Vijf klassen
gingen met de boer het weiland
in om de liefste koe te kiezen.
Cathy werd door groep 7 van de
Bosch en Hovenschool uit Heemstede en door groep 7 van de

Duinroos uit Velserbroek (foto)
uitgekozen. Cathy is een egaal
rode koe, die pas geleden een
kalfje heeft gekregen. Ze is een
heel rustige koe en laat zich alle
aandacht van scholieren graag
welgevallen. Haar grootmoeder
is de oudste koe van Zorgvrij. Als
winnares zal de komende winter
boven haar stal het bordje ‘liefste
koe van Zorgvrij’ hangen.

IJmuiden - Personeel van een
supermarkt aan het Marktplein
betrapte voige week dinsdagmiddag twee 13-jarige jongens
op de diefstal van eetwaren uit
de winkel. Eén van de jongens
ging er vandoor, de ander kon
worden aangehouden. De jongen is overgedragen aan de politie en meegenomen naar het bureau. Daar bekende hij de diefstal. De jongens wilden de nodige lekkere dingen kopen maar
hadden niet genoeg geld. Toen
besloten ze het maar te stelen.
De andere verdachte zal binnenkort worden aangehouden. Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.

Kijk Uit doet stap
in goede richting
IJmuiden - Met een gedegen
overwinning op Castricum heeft
het eerste team van schaakclub
Kijk Uit haar voornemen om zo
snel mogelijk terug te keren naar
de promotieklasse kracht bijgezet. Niet alleen de winst was een
plezierige ervaring maar ook de
terugkeer van Jaap Kramer (foto) in het eerste team. Jaap liet
zien dat hij het schaken nog niet
is verleerd en demonstreerde dat
met een fraaie partij waarin hij
langzaam maar zeker zijn tegenstander overspeelde. Alle spelers waren zeer gemotiveerd en
dat zag je ook op de borden. Met
geconcentreerd spel werden de
punten binnengehaald.
Arent van Nieukerken speelde
de fraaiste partij van de avond.
In een voor Arent onbekende opening offerde hij een stuk
met goede aanvalskansen. In
een zeer gecompliceerde stelling
waarbij Arent de vijandelijke witte koning naar c4 had gejaagd,
vond hij steeds de juiste zet.
Colleen Otten speelde tegen Heleen de Greef, in vroegere tijden
een sterke speelste. Even leek
Colleen in het nauw te komen
maar met enkele subtiele zetjes
wist zij de dame van haar tegenstandster te veroveren waarna

de partij simpel gewonnen werd.
Peter van Nieuwenhuizen stond
de hele partij overwegend maar
kon de winst niet direct vinden.
In het resterende pionneneindspel wist Peter de via de oppositie van de koningen de vijandelijke stelling binnen te dringen
waarna zijn tegenstander meteen opgaf. Sinclair Koelemij won
al vroeg in de partij twee pionnen zodat de winst eenvoudig
werd binnen gehaald. Enigszins
teleurstellend was het optreden
van Sebastiaan van Westerop.
Na een kleine blunder van Sebastiaan waarbij een pion verloren ging, kreeg hij een koningsaanval over zich heen die niet
meer te stuiten was.
Ook André Kunst liet zijn beste spel niet zien. Op het moment
echter dat zijn tegenstander de
betere stelling had, bood deze
remise aan, dat natuurlijk werd
geaccepteerd.
Peter Hamersma moest ondanks
240 punten ratingverschil toch
nog zijn best doen om het punt
binnen te halen. Een incorrect
paardoffer van zijn tegenstander bood Peter de gelegenheid
om de vijandelijke koning mat te
zetten. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

Snuffel je Rijk in het
Kennemer Sportcenter
Haarlem - Op zondag 11 oktober is er van 09.00 tot 16.30
uur een grote looienmarkt in
het Kennemer Sport Center bij
de IJsbaan. Liefhebbers kunnen urenlang rondsnuffelen tussen ruim 300 kramen, bomvol de
meest uiteenlopende tweedehands spullen,
zoals mooie curiosa uit grootmoeders tijd, speelgoed, poppen,
boeken, strips, grammofoonplaten, aardewerk, kleding, leuke
hebbedingentjes, boeken, verzamelobjecten, enz. Alle ingrediënten voor een gezellig dagje snuffelplezier zijn aanwezig.

Het zeer de moeite waard eens
te komen kijken naar de vele
verrassende en opwindende zaken die op en ook onder de kramen liggen. In de loop der tijd is
deze Van Aerle’s Vlooienmarkt
in de Kennemer Sporthal uitgegroeid tot een van de gezelligste en populairste vlooienmarkten in Noord Holland met zeer
veel tevreden deelnemers en bezoekers.
Toegang 3 euro. Kinderen onder
geleide tot en met 12 jaar gratis
toegang. Parkeren is gratis. Info:
www.vlooienmarkten.nl of 0492525483.
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Vellema Geveltechniek

Snelle woningverkoop
met makelaar & styliste
Velsen - In Amerika was het
al hot, je huis ‘pimpen’ voor
de verkoop. Dit gaat nu ook in
Nederland steeds vaker gebeuren. De meeste mensen
kennen TV programma’s als
‘TV Makelaar’ waar een huis
door enkele simpele aanpassingen groter, lichter en gezelliger lijkt. Zo’n ‘gepimpt’
huis wordt vaak sneller en
voor een hogere prijs verkocht.

meer huizenverkopers en makelaars besluiten een professionele verkoopstylist in te schakelen bij de verkoop van een
huis. Als House of KIKI gecertificeerd verkoopstylist heb ik een
hands-on mentaliteit. In plaats
van het schrijven van dure rapporten ga ik meteen aan de slag.
Met eenvoudige ingrepen maak
ik de woning snel verkoopklaar
en aantrekkelijk voor een breed
publiek.’’

SB groep makelaar Daniëlle Smit
en Suzan van Baal van Interni–
Advies voor binnen hebben hier
op in gespeeld door een samenwerking aan te gaan.
Suzan van Baal, Binnenhuisarchitect en verkoopstyliste: ,,Steeds

Daniëlle Smit, van SB-groep makelaars, vult aan: ,,Een huis moet
opvallen en zich onderscheiden
van het ruime aanbod koopwoningen op dit moment. Mensen
kijken graag plaatjes dit betekent dat eerst de foto’s worden

bekeken en pas daarna de verkooptekst gelezen wordt. Zijn de
foto’s niet aantrekkelijk en geven
zij niet goed weer wat de mogelijkheden zijn, dan volgt er geen
bezichtigingafspraak. Ik ben ervan overtuigd dat verkoopstyling
zich altijd terugverdient en daarom worden de meeste woningen
uit mijn portefeuille de komende tijd gerestyld. Ik heb gekozen voor een samenwerking met
Suzan omdat zij een ‘no nonense’ type is die met lege verhuisdozen en accessoires in de hand
daadwerkelijk de styling in één
dag realiseert.’’
Suzan van Baal is telefonisch bereikbaar via 0251 825254. Danielle Smit via telefoonnummer
0255 533350.

Actie bij Smits Keukens Uitgeest en Haarlem

Van slopen tot koken
Uitgeest – Toen aannemer René Schellevis zeven jaar geleden het aanbod kreeg de keukenzaak in Haarlem van de op
leeftijd geraakte heer Smits over
te nemen, aarzelde hij geen moment. Hij had voor Smits Keukens al meerdere opdrachten
uitgevoerd en voelde zich vereerd dat hij de bewezen formule van het bedrijf mocht voortzetten. Want bij Smits Keukens
kan men zowel terecht voor het
(gedeeltelijk) renoveren van een
bestaande keuken als voor aanschaf van een complete nieuwe keuken, geheel naar eigen
wens. Daarbij wordt alle zorg,
van sloop en afvoer van de oude keuken tot en met plaatsing
van de nieuwe keuken, geheel
uit handen genomen en heeft
men verder geen omkijken naar
het regelen van de loodgieter,
tegelzetter, elektricien en dergelijke. Een strakke planning zorgt
voor een snelle doorlooptijd, zodat men weet waar men aan toe
is. Smits Keukens werkt met een
vast team van vakbekwame specialisten die de werkzaamheden
geheel naar afspraak en op tijd
uitvoeren. Want wie wil en kan
er nu lang zonder keuken?
Ruim drie jaar geleden werd de
tweede vestiging van Smits Keu-

IJmuiden - Sinds acht jaar is het
bedrijf Vellema Geveltechniek
actief. Het is in die tijd uitgegroeid van een klein bedrijfje tot
een flink bedrijf met negen vakbekwame medewerkers. Vellema
is gespecialiseerd in gevelbekleding en er wordt vaak aan zeer
grote projecten gewerkt, van woningen tot complete nieuwbouwprojecten. Renovatiepanden, bedrijfspanden, nieuwbouw en woningen worden voorzien van
trespa keramische tegels of van
natuursteen. Dit zorgt voor een
optimale isolatie en het heeft een
mooie structuur, zodat het aan-

zien van de gevel ook zeer aantrekkelijk wordt. Gevelbekleding
biedt heel veel voordelen. Een
goede isolatie bespaart op de
stookkosten en dat scheelt in de
kosten. En dat is nooit weg natuurlijk.
Vellema Geveltechniek is gevestigd aan de Industriestraat
61C. Voor vragen, inlichtingen of een vrijblijvende offerte is Marcel Vellema bereikbaar
via 06 21575981. Hij is de mensen graag van dienst en kan van
alles vertellen over de voordelen van geveltechniek.. Zie ook
www.mvellema.nl

Ontstoppingsbedrijf IJmond
IJmuiden - Dankzij een unieke samenwerking tussen twee
gedreven ondernemers ontstond een compleet nieuw bedrijf, namelijk ontstoppingsbedrijf IJmond B.V. aan de Industriestraat 49E. in het pand van
Tol. De partners in dit bedrijf zijn
Tol & Zn. Installatiebedrijf en
Timmerbedrijf Tjeerd Menger.
Zowel Nando Tol als Tjeerd Menger, die elkaar al vele jaren kennen, vertellen enthousiast over
de synergie voordelen die dit
nieuwe concept biedt. Door de
aansturing vanuit één centraal
kantoor kan er, in geval van een
calamiteit, zeer snel geschakeld
worden. Alle drie de bedrijven
werken veel voor een aantal wo-

ningbouwverenigingen binnen
de gemeente, maar ook particuliere opdrachten worden niet geschuwd.
Met de woningbouwverenigingen zijn afspraken gemaakt wat
de service betreft. Gedurende 24
uur per dag wordt bij een ernstige situatie binnen een half uur
hulp geboden.
Het nieuwe ontstoppingsbedrijf
werkt met de meest moderne
apparatuur en kan, afgezien van
ontstoppen, ook hogedruk reiniging, rioleringswerkzaamheden, reiniging van drainageleidingen, grond- en straatwerk en
camera-inspectie uitvoeren. Voor
meer informatie: 0255-514139 of
06-53871413 en 06-20060030.

Mooie korting bij Rigo
kens geopend in Uitgeest, de
woonplaats van Schellevis. De
showroom is gevestigd op het
makkelijk bereikbare bedrijventerrein achter het bowling- en
partycentrum in Uitgeest. Smits
Keukens is er voor elk budget.
René Schellevis: ,,Het komt vaak
voor dat de bestaande keuken
nog niet aan vernieuwing toe is
en dat men graag delen van de
bestaande keuken wil moderniseren. Of men wil de verouderde apparatuur vernieuwen. Alles is mogelijk bij ons; van renovatie tot nieuwe strakke designkeukens tot en met nostalgische keukens in landhuisstijl. In
de showroom zijn enkele voor-

beeldkeukens en alle materialen
aanwezig. De accessoires, zoals
kranen, verlichting en dergelijke,
staan bovendien in de webshop
vermeld. Met behulp van een
computerprogramma kan vervolgens een realistische en driedimensionale weergave worden
gemaakt.’’
Momenteel loopt de actie ‘Van
Slopen tot Koken’, waarbij tegen
extra scherpe tarieven het proces van sloop tot en met montage van A tot Z verzorgd wordt.
Smits Keukens Uitgeest/Haarlem, Westerwerf 7a, Uitgeest,
tel. 0251-311880, Rijksstraatweg
586, Haarlem, tel. 023-5372181,
www.smitskeukens.nl.

IJmuiden - Is de huiskamer
hard toe aan een nieuw behang?
Sla dan nu uw slag. Bij Rigo is
de hele maand oktober een korting van 20 procent geldig op het
behang. En het voordeel dat dit
oplevert kan aardig oplopen. De
korting geldt voor het behang
dat op voorraad is, maar ook
voor behang op bestelling. Een
leuke actie van Rigo.
Er is een ruime keuze en alles
van hoge kwaliteit. Een goed behang bepaalt de
sfeer. Een hippe
print, een mooie
kleur, een klassieke streep of
een modern motief: het is bij Ri-

go allemaal mogelijk. Ook een
stoere, integere of juist uitbundige sfeer wordt met het juiste
soort behang eenvoudig in huis
gehaald. Met een nieuw en fris
behang krijgt het interieur in een
handomdraai elke gewenste uitstraling. En dat in de maand oktober dus met 20 procent korting. Rigo is te vinden aan de
IJmuiderstraatweg 6 – 9, telefoonnummer 0255 515153.
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Zaterdag kookdemo
bij Rob Woud Keukens
Regio - Zaterdag 10 oktober
vinden er bij Rob Woud Keukens
en Inbouwapparatuur in Haarlem diverse demonstraties plaats
van de nieuwste technieken op
kookgebied. Rob Woud organiseert deze demonstraties circa
tweemaal per jaar om de consument bekend te maken met bijvoorbeeld de stoomoven, combimagnetron en inductiekookplaat. Er zal doorlopend gedemonstreerd worden tussen 11.00
uur en 16.00 uur.
Nieuwe keukens worden bij
Rob Woud ontworpen volgens
de laatste trends. Keukenoffertes worden per item gespecificeerd en geprijsd. Deze manier van werken geeft een duidelijk en transparant overzicht
van de prijsopbouw. Er wordt
gewerkt met de keukenmerken Alno en Geba die een zeer
goede prijs/kwaliteit verhouding
hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om de totale verbouwing van de keuken in één hand
te houden. Door de samenwerking met Zwaag Bouwadvies
(die ook te vinden is in de showroom) biedt Rob Woud Keukens
een totaalconcept aan. Met een
vast team biedt Zwaag Bouwadvies altijd een continue kwaliteit

van werkzaamheden aan. Uiteraard wordt voor een verbouwing
altijd een gespecificeerde offerte en daarna een werkplanning
gemaakt. Door deze samenwerking wordt de periode tussen het
slopen van de oude keuken en
het koken in de nieuwe keuken
zo kort mogelijk.
Bij Rob Woud staat het woord
service hoog in het vaandel. Rob
Woud Keukens Inbouwapparatuur is tevens specialist in het
vervangen van keuken-inbouwapparatuur. Ook renovatie van de
keuken zoals bijvoorbeeld werkblad vervangen behoort tot de
mogelijkheden. De prijsstelling
van de apparatuur is scherp, dit
wordt gerealiseerd door partijinkoop. In de showroom staan
ruim 300 inbouwapparaten opgesteld. Een groot aantal apparaten is uit voorraad leverbaar.
Voor een keukenofferte wordt
men verzocht een afspraak te
maken, zodat men de onverdeelde aandacht van de keukenontwerper krijgt.
U vindt Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur bij het spoorwegviaduct op de Zijlweg, tegenover Albert Hein Vos. U bent
van harte welkom tijdens de demonstraties op zaterdag 10 oktober. Zie ook www.robwoud.nl.

Een slimmer huis dankzij
Bonlite en io-home
IJmuiden - De meest recente
ontwikkelingen in zonweringsland staan op het punt om volledig leverbaar te worden. Het
nieuwste technische systeem is
het draadloze io-homecontrol.
Dit maakt dat het zonnescherm,
rolluik, Velux dakraam en de c.v.installatie met elkaar kunnen
praten.

Met één druk op de sleutelbosafstandsbediening wordt de
voordeur op het nachtslot gezet,
de c.v. en verlichting uitgezet,
het Velux dakraam wordt gesloten en de rolluiken zakken. Staat
de deur per ongeluk nog open,
dan gaat de afstandsbediening
piepen en knipperen. Het hele systeem praat draadloos over

en weer, dit betekent geen extra bedrading. Dit wordt in de
toekomst steeds verder ontwikkeld. Als het systeem bijvoorbeeld meet dat het in huis ergens te warm wordt, dan kunnen
de dakramen automatisch open
gezet worden of de rolluiken of
zonneschermen worden vanzelf aangestuurd. Met wat luxere zenders kunnen ook hele scenario’s afgespeeld worden. Het
licht in huis voor 80 procent aan,
de rolgordijnen half naar beneden of de verwarming op 20 graden.
Voor wie een Somfy motor met
afstandsbediening en hindernisherkenning aanschaft, maakt
Bonlite hier zonder meerprijs de
Somfy Oximo io van. De screen
en knikarmscherm-motor zal
rond december leverbaar zijn.
Velux levert al meer dan een jaar
de electrische producten met alleen maar io-home bediening.
Het is goed voor het milieu en
voor de knip als het huis meedenkt. Wordt het in huis te warm
terwijl de bewoner aan het werk
is, dan is het prettig als het huis
zelf gaat ventileren en zon gaat
weren. Dan hoeven bij thuiskomst de duurverdiende centen niet aan de airco afgestaan
te worden.
Bonlite levert producten met
io-homecontrol van de merken
Somfy en Velux. Wie klaar is voor
de toekomst, loopt eens binnen
bij Bonlite aan de Kennemerlaan
39. Telefoon 0255 531324, zie
ook www.bonlite.nl

Meubelknaller: kwaliteit
voor een eerlijke prijs

Detimmerfabriek.com
voor wensen op maat
IJmuiden - Sinds februari 2009 heeft IJmuiden weer
een echte timmerfabriek.
Voor veel mensen is dit niet
onopgemerkt gebleken. Vele particulieren en regionale aannemers hebben de weg
naar detimmerfabriek.com al
gevonden.
Het bedrijf richt zich op het maken van een hoogwaardige kwaliteit ramen, deuren en kozijnen.
De werkplaats staat vol met moderne machines, die samen met
ervaren personeel een mooi en
hoogwaardig product vervaardigen.
detimmerfabriek.com
maakt niet uitsluitend ramen,

deuren en kozijnen maar tevens
erkers, dakkapellen en zelfs gevelelementen voor bijvoorbeeld
een verdieping. Het werkstuk
van hout wordt in een spuitcabine twee keer gespoten voor het
de werkplaats verlaat. Er wordt
uitsluitend met FSC keurmerk
hardhout gewerkt en in de spuitcabine wordt met Sikkens verf
gespoten. Bij levering ontvangt
de klant een verfadvies van Sikkens. Voor speciale wensen is
het altijd mogelijk om een vrijblijvende afspraak te maken. Het
adres van detimmerfabriek.com
is Kromhoutstraat 24, IJmuiden,
0255 517510. Zie ook www.detimmerfabriek.com.

IJmuiden - Per 1 Januari 2007
ging het Waterlooplein IJmuiden (Peter Korpershoek en
Mark Wittebrood) samen
met de Kleine Verhuizer (George en Sige Bart). Een half
jaar daarna kwamen ze tot de
conclusie dat het beter was
om nieuwe meubelen te gaan
verkopen en gooiden ze het
roer om.

rijk: alles wordt gratis thuis bezorgd. Ook is er een grote collectie woonaccessoires, zoals klokken, lampen en schilderijen. Deze wordt binnenkort aangevuld
met veel meer leuke accessoires.
Dus niet alleen voor een goed
meubelstuk, maar ook voor allerlei spulletjes om het interieur te
verfraaien kan men bij de Meubelknaller terecht.

De naam veranderde in de Meubelknaller en de zaak onderging een metamorfose met frisse kleuren, waarbij de meubels
goed tot hun recht komen. Ook
de tweedehands spullen gingen
er uit: het is nu een zaak met een
groot oppervlak van 750 vierkante meter met nieuwe meubelen, van eethoek tot bijzettafel, van bankstel tot kast. Er is
heel veel te zien, kwaliteitsmeubelen voor een eerlijke prijs en
er zijn regelmatig leuke aanbiedingen. Er zijn meubels verkrijgbaar die ook op een woonboulevard te vinden zijn, heel trendy
en design. Maar ook degene die
een stukje eerlijk vakwerk zoekt,
robuust en tijdloos, zal zeker slagen bij de Meubelknaller. Want
er is een zeer ruime keuze en
het assortiment wordt regelmatig aangevuld. En niet onbelang-

Er wordt hard gewerkt aan het
opstarten van een webwinkel, deze komt binnenkort in de
lucht. Thuis vanuit je luie stoel

meubelen bekijken en bestellen, gemak dient de mens. Er is
nu al veel te zien op de website:
www.meubelknaller.nl Wie vindt
dat de meubelen aan vervanging
toe zijn of wie gewoon zin heeft
in een nieuw, heel ander interieur, moet eens vrijblijvend bij de
Meubelknaller binnenlopen en
zich laten verrassen. De medewerkers staan graag klaar voor
het beantwoorden van vragen
of voor een eerlijk advies. Wees
welkom bij de Meubelknaller
aan de Rembrandtlaan 45, telefoon 0255-53448.
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Vink Houten Vloeren:
garantie voor kwaliteit
Regio - Vink Houten Vloeren is de specialist in vloeren.
Vink heeft overzichtelijke showrooms in Assendelft, Purmerend
en Haarlem. Het bedrijf is gespecialiseerd in massieve planken vloeren, systeemvloeren met
een top-laag variërend van 3 tot
7 mm, traditioneel parket en verkoopt tevens laminaat van onder
andere Quick-Step, Berry Floor,
Meister & Krono Step.
Kwaliteit is het woord dat bij Vink
hoog in het vaandel staat. Dit garanderen ze door alles in eigen
beheer uit te voeren. Zo is er een
eigen werkplaats/schaverij waarin de zelf ingekochte ruwe materialen worden verwerkt tot een
gereed product. Klanten kunnen
de vloer dus echt op maat bestellen wat ook geldt voor de afwerkingen. Hiermee heeft Vink Houten Vloeren een uniek concept in
huis waardoor ze de klant uitstekend van dienst kunnen zijn. Alle vloeren worden geplaatst door
eigen parketteurs, met een opleiding en ruime ervaring in het
leggen, schuren en aanhelen van
vloeren.
In de showrooms liggen de vloeren op een groot oppervlak, zodat men een goede indruk krijgt
hoe het er thuis uit komt te zien.
Robert Vink: ,,We hebben er be-

wust voor gekozen om de vloeren groot neer te leggen. Het is
erg belangrijk om een vloer die
voor een lange tijd in een huis
komt te liggen goed te kunnen
zien en bij ons kunnen de klanten er zelfs even overheen lopen
en verschillende afwerkingen
beoordelen, omdat we alle houtsoorten zowel gelakt als geolied
hebben liggen. Steeds vaker
komt de vraag of houten vloeren
op vloerverwarming gelegd kunnen worden. Het is goed mogelijk om dit te doen. Wij vertellen u
graag hoe dit in zijn werk gaat en
wat de mogelijkheden zijn.’’
Vink is lid van de CBW, de Centrale Branchevereniging Wonen.
Deze vereniging biedt klanten de
zekerheid dat ze met een degelijk en financieel solide bedrijf te
maken hebben. Gedurende de
maanden oktober tot en met december heeft Vink diverse interessante acties voor de klant. Ga
eens kijken in een showroom in
Haarlem. Vink Haarlem is gevestigd aan Kruisweg 68B, telefoonnummer 023-5426797. Openingstijden: dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
donderdag koopavond van 19.00
tot 21.00 uur.
Kijk ook op www.vinkvloeren.nl.

No nonsens mentaliteit
bij Wijs Makelaardij
Santpoort-Noord - ,,Deze kopersmarkt is niet zaligmakend,’’ is de mening van makelaar Ron Voorbach van Wijs
Makelaardij. Samen met zijn
collega Martin Crezee zorgt
hij daarom voor kundige kopersbegeleiding. En voor verkopers is er een heel scala aan mogelijkheden om het
huis optimaal te presenteren in deze toch wat stugge
markt.
Er komt langzamerhand weer
wat beweging in de handel van
onroerend goed. Om dit te stimuleren is het belangrijk dat bij

Bij HvH installatietechniek moet u zijn
IJmuiden - Kennemerlaan 5254 is hét adres als u van plan
bent om op het gebied van
verwarming, sanitair, CV-installaties, dakbedekking en
alle andere voorkomende
loodgieterswerkzaamheden
te laten uitvoeren zoals water,
gas en riolering.
Een tweetal dynamische, jonge ondernemers, Arjan van der
Veldt en René Huybens kennen elkaar al negen jaar
en hebben sinds die periode ook al een eigen
installatiebedrijf. Maar
toen zij de kans kregen
deze zaak twee jaar geleden over te nemen,
aarzelden zij geen moment Zeker de omvang
van de grote showroom
biedt de klanten de mogelijkheden te laten zien
die het bedrijf biedt, wat
mede een belangrijke
factor voor de overname
geweest is. Gerenommeerde merken als Sfinx
en Catalano, maar ook
de kranen en douchesystemen van Hans Grohe
zijn natuurlijk aanwezig.
Afgezien van projecten
bij particuliere afnemers,

is men nu ook bezig in de Zanderstraat met vijfenzestig nieuwe
woningen in opdracht van Woningbouwvereniging Kennemerhave. Nu de winterperiode weer
voor de deur staat is er wellicht
de overweging, of de noodzaak,
om iets aan de cv-ketel te laten
doen. Dus is het nu het moment
om bij Arjan en René uw slag te
slaan. Bij inlevering van de advertentie bieden zij nu een eenmalige korting aan op een ser-

vice-abonnement van tien euro. Bij aanschaf van een nieuwe
Nefit CV-ketel wordt bovendien
gratis een Beertender meegeleverd en tenslotte wordt de aanschaf van een Daalderop CV-ketel beloond met een garantie van
130 maanden
Dus alle reden om snel bij HvH
Installatietechniek langs te gaan,
waarbij in november ook nog de
vernieuwde showroom kan worden bewonderd.

verkoop een woning optimaal
wordt gepresenteerd. Wijs Makelaardij is de enige in de regio
die gebruik maakt van de diensten van Huis Make Over, een
regionaal bedrijf, dat landelijk
opereert. Woningen die verbetering behoeven worden doorgelicht en volgens een vooraf
afgesproken budget opgeknapt
en gerestyled, waarbij juist vaak
structurele zaken, als achterstallig onderhoud, worden aangepakt. De huizen kunnen vervolgens met een Goed Wonen Garantie van vijf jaar op het afgeronde werk ter verkoop worden
aangeboden. De foto’s van een

professionele fotograaf en een
video zorgen bovendien voor extra kwaliteit, voor de brochure
en presentatie op internet via de
diverse woonsites. Dankzij deze aanpak van Wijs Makelaardij en Huis Make Over zijn woningen daadwerkelijk in waarde vermeerderd. En in een markt
waarbij kopers een piekfijn huis
zoeken, is dat voor beide partijen een pluspunt.
Wijs Makelaardij ondersteunt alle kopers, maar heeft daarbij een
bijzondere hulp voor starters op
de woningmarkt en senioren, die
beiden een speciale aanpak nodig hebben. ,,Starters behoeden
we voor valkuilen, en voor senioren beschikken wij over speciale kennis op het gebied van aangepaste woningen,’’ zegt Martin
Crezee.
Ron Voorbach en Martin Crezee
hebben een ‘no nonsens’ mentaliteit die wordt gewaardeerd.
Bovendien hebben zij de klant
hoog in het vaandel staan. Sinds
een jaar is Wijs Makelaardij gevestigd aan Hagelingerweg 181,
waar zij samen met Hypotheeken Assurantiebedrijf Molenaar &
de Ruyter huizen. De twee makelaars hebben hun ‘roots’ in deze regio en staan natuurlijk ook
zaterdag klaar voor alle nieuwsgierigen tijdens de Open Huizen
route, van 11.00 tot 15.00 uur.
Zie ook www.wijsmakelaardij.nl,
of bel 023-5202250.

Catherina Interiors voor
een uniek interieur
IJmuiden - Catherina Interiors
bestaat twee jaar en het interieur
is compleet vernieuwd. De donkere dagen komen er weer aan,
tijd om het in huis weer gezellig en sfeervol te maken. Oktober
is de Woonmaand en gedurende
deze maand zal er elke week een
bijzondere aanbieding zijn.
Ook de website www.catherinainteriors.nl is vernieuwd, de nieuwe aanwinsten zijn daar te zien.
Of het nu om leuke accessoires
zoals een kandelaar, een spiegel
of een beeld gaat of om materiaal om het interieur te verfraaien,
zoals verf, behang of gordijnen
gaat, Catherina Interiors heeft
het in huis. Met zorg ingekocht
waarbij gelet is op de verhouding prijs en kwaliteit. Betaalbare luxe, dat is waar het om gaat.
Redenen genoeg dus om deze
leuke zaak eens te bezoeken.
Naar aanleiding van enthousiaste reacties is de collectie babyartikelen van het
merk Bam Bam uitgebreid. Er is nu
nog meer ruimte gemaakt voor de
leuke cadeauartikelen. Ook het aanbod van ARTE behang, met de bijzondere Pieter Porter collectie en de
stoffen zijn uitgebreid met een fraaie
selectie, in samen-

werking met Nils Homestore samengesteld. En de bijzondere collectie muurverven van PTMD is aangevuld met nieuwe
kleuren. Er kan een tester aangeschaft worden voor een aangename prijs, om de kleur eerst
thuis uit te proberen.
Op dinsdagmiddag staat Marianne voor de mensen klaar. Zij
is gediplomeerd interieurarchitect en neemt graag de tijd voor
een deskundig advies bij de keuze van meubelen of accessoires,
of bij de (her) inrichting van de
woonomgeving. Meer informatie
hierover op de website. Catherina Interiors wil niet zomaar een
woonwinkel zijn maar een aangename plek waar men zich in
een prettige sfeer kan laten informeren en inspireren voor een
eigen, uniek en sfeervol interieur. Catherina Interiors. Wijk aan
Zeeërweg 1, 0255 540421, zie
ook www.catherina-interiors.nl.
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Prinsheerlijk thuis
bij Prins Makelaardij

Gloeilamp er uit: wat nu?
Santpoort-Noord - De Kaars
Verlichting in de Hoofdstraat is
al meer dan 30 jaar de specialist op het gebied van armaturen,
kappen, schakelmateriaal, lampen en nog veel meer. Zeker in
deze tijd van de ‘uitfasering’ van
de gloeilamp is het extra belangrijk om een goed advies te krijgen bij de keuze van een nieuwe lamp.
Deze uitfasering van de gloeilamp houdt onder meer in, dat
onderstaande lampen niet meer
binnen de EEG geproduceerd of
geïmporteerd mogen worden:
Alle matte, softtone en flame (rose) gloeilampen. Alle heldere
lampen boven 75W (en elk jaar
een stapje minder tot 2012). Alle matte halogeenlampen 12V
en 230V. Alle 230V halogeen
boven 60W, voor diverse types
zijn al eco-alternatieven. TL buizen in de kleur basic-wit (kleur
33/20/640).
Dit is dus vrij ingrijpend en het
is verstandig om in huis rond te
kijken of er overal wel voldoende

alternatieven voor beschikbaar
zijn (gedimde lampen, flame,
kleine lampen 60W, enzovoort).
De Kaars heeft een ruime keuze in energiezuinige lampen en
armaturen. Goede spaarlampen hebben tegenwoordig een
mooie kleur en een hoge lichtopbrengst. Ze zijn klein en nauwelijks van gloeilampen te onderscheiden. LED lampen zijn
het allernieuwste op dit gebied, maar staan nog in de kinderschoenen. Vooral de hogere
lichtsterkten zijn nog niet interessant. Verder is er ook nog de
nieuwe generatie eco-halogeen
die ongeveer 30 procent zuiniger
is dan de gewone halogeen lampen. Er zijn dus veel alternatieven voor de ouderwetse geliefde gloeilamp. Alleen dimmen is
vaak nog wel problematisch.
De Kaars Verlichting is te vinden aan Hoofdstraat 215 en telefonisch bereikbaar via 0235390746. Eigenaar Sander Doeleman staat graag klaar voor een
vrijblijvend advies.

Woonwens naar Rabobank:
gratis tijdschrift VT Wonen
Velsen - Iedereen heeft zo zijn
of haar eigen woonwens: een
grotere keuken…een luxe badkamer…een dakkapel…of zelfs
een nieuw huis. Wat is die van
u?
Voor wie plannen heeft om het
huis te verbouwen of misschien
zelfs wel te verhuizen, is dit het
geschikte moment om kennis te
maken met Rabobank Velsen en
Omstreken. De adviseurs van de

Rabobank kijken met een objectieve blik naar de financiële situatie van de betrokkenen en willen graag samen met hen de
woonwensen realiseren die bij
ze passen.
Tegen inlevering van uw woonwens bij het filiaal van de Rabobank in Velserbroek, Spaarndam,
IJmuiden of Santpoort-Noord
ontvangt u gratis het tijdschrift
VT Wonen.

IJmuiden - Bij Prins Makelaardij
zijn beide dames jubilaris. Makelaar Cocky Luttikhuizen is hier 20
jaar beëdigd makelaar en haar
binnendienst assistente Els Eskes is 12,5 half jaar in dienst bij
Prins Makelaardij. Onlangs werden deze feiten dan ook op gezellige wijze gevierd.
Een jubileum is niet alleen vreugdevol voor de personen zelf, maar
zegt ook iets over een bedrijf. Iemand die zich op zijn plaats
voelt, blijft natuurlijk graag langer op die post. Bij Cocky en
Els van Prins Makelaardij voelen veel mensen zich, zeg maar,
prinsheerlijk. Klanten komen dan
ook regelmatig terug. Ook weer
zo’n bewijs van kwaliteit en vertrouwen. Els: ,,Met Cocky hebben cliënten een persoonlijk, informeel contact, maar Cocky is
degelijk tot ver achter de komma. Ze is een pietje precies, integer en houdt niet van flauwekul.’’
Kopers en verkopers kunnen dan
ook rekenen op een eerlijk advies.
,,En eerlijkheid wordt gewaardeerd,’’ weet Cocky. ,,Vaak worden verkopers bij mij weer koper,
ook als mensen naar een andere
gemeente willen verhuizen. Als ik
beide zaken behartig, worden de
afwikkeling en onderhandelin-

gen voor de klant veel gemakkelijker en zijn vaak goede afspraken te maken over bijvoorbeeld
het moment van verhuizen.’’
Zoals men mag verwachten bij
een wat kleinere makelaardij is
het persoonlijk contact en de begeleiding optimaal. Prins Makelaardij kan alle klanten goed ondersteunen bij het maken van die
belangrijke aankoop of verkoop.
En met de hypotheek- en verzekeringsspecialist Noordborgh in
hetzelfde pand, is elk financieel
advies heel dichtbij.
Als NVM makelaar staat Prins
Makelaardij uitgebreid met het

hele aanbod van woningen op
www.funda.nl, daarnaast bemiddelen zij ook voor bedrijfspanden.
Zaterdag is ook bij Prins Makelaardij de open huizen route van
11.00 tot 15.00 ur. Het is voor belangstellenden een mooie gelegenheid om zich vrijblijvend te
oriënteren. Bij elk pand zijn brochures verkrijgbaar. Voor alle informatie, en natuurlijk ook voor
een bod, is Cocky gedurende de
openingstijden bereikbaar via
0255-520180, aan Havenkade 1,
om de hoek van de Kennemerlaan.

Mara Home Decorations
zorgt voor sfeer in huis
IJmuiden - Mara Home Decorations aan het Plein ’45 nr. 3 is
een winkel vol met leuke woondecoraties en sfeermakers. Er
is een zeer uitgebreide geurlijn
verkrijgbaar. Geur is een grote
sfeermaker in huis. Een goede
geur prikkelt de zintuigen, stemt
gelukkig en staat voor gastvrijheid. Het merk Greenleaf is een
expert op dit gebied. Voor elke
ruimte in huis bedachten zij specifieke geuren. Nooit te sterk of
te nadrukkelijk, maar altijd zuiver en subtiel. Greenleaf gebruikt voor haar geurkaarsen sojawax en geen paraffine. Hierdoor branden de kaarsen langer
en schoner, het is tevens veilig
voor de luchtwegen. Er kan voor
een favoriete basisgeur voor het
hele huis gekozen worden, maar
ook voor geurnuances die passen bij een bepaalde ruimte in
huis. Soms fris en verkwikkend,
zeer geschikt voor in de linnenkast, maar ook verwarmend, romantisch of rustgevend.
Sinds kort beschikt Mara Home
Decorations ook over een eigen
label dat zelf gemaakt wordt:
Heavenly Scents. Dat bestaat nu
nog uit handgemaakte wax melts

voor de oliebrander. De geurolie
en ecowax van soja worden speciaal geïmporteerd uit Amerika.
Verder zijn er mooie meubelen
van Braxton Home Collection,
met een landelijke uitstraling,
in maar liefst 24 kleuren leverbaar. Ook zijn er heel veel sfeerlichten, veel van glas en zilver.
De Lifestyle accessoires komen
aan het einde van deze maand
uit en hun wintercollectie heet
niet voor niets ‘Elegance’. Verder

zijn er speciale geuren van Yankee Candle, bijzondere kaarten
van Artige en heel veel geluksengeltjes, beschermengeltjes en
gelukssteentjes.
Eigenaresse Martine volgt alle
ontwikkelingen op de voet en dat
zorgt voor een inspirerende winkel waar veel te zien is en te ontdekken valt. Mara Home Decorations is telefonisch bereikbaar
via 0255 520956, zie ook www.
marahomedecorations.nl.
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Rapport biedt houvast voor toekomstig beleid

Meer doelmatige
meting voor
volksgezondheid
inzet van gemeenten
Eindfeest 250ste Harddraverij

Zondag 4 oktober werd het eindfeest van de 250ste Harddraverij Santpoort en Omstreken gehouden. Burgemeester Weerwind en de wethouders Korf, Verkaik en Ockeloen waren in historische kledij gestoken om het feestelijke karakter te onderstrepen. (foto: Andy Schoen)

Praten over burgerparticipatie
Op woensdagavond 30 september
kwamen vertegenwoordigers van diverse Velsense organisaties in het
stadhuis samen om te praten over de
opzet van burgerparticipatie in de toekomst. Zo waren er onder meer vertegenwoordigers van de politie, woningcorporaties, de fietsersbond en
de wijkplatforms. Naast wethouders
waren er ook veel gemeenteraadsleden aanwezig om te luisteren naar
de verschillende ideeën en meningen.
Burgemeester Franc Weerwind was
de gastheer van deze avond.

Het in niet altijd eenvoudig om inwoners
en organisaties op een juiste manier te
betrekken bij het opstellen van beleid en
bij verschillende projecten. In Velsen gebeurt dit al jaren in verschillende vormen
en met wisselend succes. De gemeente
wil helder krijgen wat nu het beste werkt
en wat hiervoor de randvoorwaarden zijn.
Ook wil de gemeente de digitale mogelijkheden bij burgerparticipatie sterk verbeteren. De gemeentelijke conceptnota Inspraak en Samenspraak en de uit-

slag van een internetenquête over burgerparticipatie waren de basis om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Zo werd er o.a. gesproken over welke (beleids)onderwerpen geschikt zijn
om met meerdere mensen te bespreken.
Hoe moet de communicatie georganiseerd worden en wat zijn de belangrijkste
randvoorwaarden? Deze discussie kan
door iedereen verder gevoerd worden op
de zogenaamde “ervaringskamer” op de
website van Velsen. Hier kan men ervaringen delen en met elkaar in gesprek gaan
over burgerparticipatie. Ook zijn hier verschillende reacties opgenomen die op
deze avond genoemd zijn.

Naar aanleiding van de uitzending
van Zembla in mei 2008 heeft de minister van VROM, mevrouw Cramer,
opdracht gegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) om onderzoek te doen naar
de uitstoot door staalfabriek Corus.
In het onlangs verschenen RIVM-rapport
is de belangrijkste conclusie dat het verhoogde aantal gevallen van longkanker
slechts voor een klein deel mogelijk zou
kunnen worden toegeschreven aan de
vroegere uitstoot van stoffen van Corus.
Door de aanwezigheid van andere bronnen in de regio zoals verkeer, scheepvaart
en overige industrie blijven er te veel onzekerheden om een stellige conclusie te
kunnen trekken over de oorzaak van het
verhoogde optreden van longkanker in
de IJmond, zo stelt het RIVM.
In de plannen voor verbetering van de
luchtkwaliteit, zoals die in het Milieubeleidsplan 2008-2011 zijn vastgesteld door
de IJmond-gemeenten, worden maatregelen voorgesteld. Gemeenten zetten
voor de komende jaren onder andere in

op het stimuleren van aardgas als brandstof voor motorvoertuigen, snelheidsregulering op de A22, schoon openbaar
vervoer en stimulering van gebruik van
de fiets. Ook zijn de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk van mening dat
een gedegen analyse moet komen van
de wijze waarop wordt gemeten en welke
stoffen worden gemeten.
Tijdens de bijeenkomst op 7 oktober
jongstleden in het Kennemertheater in
Beverwijk, waarin de drie IJmond-gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk samen naar buiten traden heeft
het RIVM het rapport toegelicht. VROM
heeft duidelijk gemaakt welke aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Gemeenten, Provincie, het
RIVM, het ministerie van VROM, de Milieudienst IJmond en de GGD werken zo
goed mogelijk samen in hun streven de
luchtkwaliteit in de regio IJmond op termijn te verbeteren. Het College van Velsen spreekt haar waardering uit over het
zeer gedegen onderzoek van het RIVM.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.velsen.nl

De conceptnota Inspraak en Samenspraak zal op basis van de ervaringen en
reacties worden aangepast en nogmaals
worden besproken. De burgemeester
gaf deze avond aan dat hij daarbij ook
meer het bedrijfsleven en sociale organisaties wil betrekken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.velsen.nl /
burgerparticipatie. Hier is ook de uitslag
terug te vinden van de digitale enquête.

Monumentenrapport
Voor het hele grondgebied van de
gemeente Velsen zijn de cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals gebouwen, bouwwerken en landschapsstructuren geïnventariseerd
en beschreven in monumentenrapporten.
De rapporten zijn onder auspiciën van
de toenmalige monumentencommissie
tussen 1981 en 1993 uitgevoerd door de
voormalige Dienst Gemeentearchief Velsen, later Afdeling Cultuurconservering.

Verschenen zijn Oud-IJmuiden (1987),
IJmuiden, Havens en Sluizen (1987),
Santpoort (1991), Driehuis, Velserbroek
en de Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder (1992) en Nieuw IJmuiden (1997).
Het rapport Velsen-Noord en –Zuid is nog
niet verschenen. Het college heeft besloten om dit rapport alsnog te publiceren,
zodat dan de cultuurhistorisch waardevolle objecten en landschapsstructuren
van de gehele gemeente Velsen geïnventariseerd en beschreven zijn.

Bord Kruitenstraat onthuld

Op maandag 5 oktober 2009 is door de weduwe van de kleinzoon van Cornelis Kruiten in bijzijn van wethouder Karel Ockeloen, voorzitter van de Commissie Naamgeving
Openbare Ruimte, het straatnaambord Kruitenstraat onthuld. Bij de onthulling waren
ook andere familieleden aanwezig. De Kruitenstraat ligt op het terrein van de IJmuider Delta, het voormalig terrein waar het stationsgebouw IJmuiden gevestigd was.
(foto: Reinder Weidijk)
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Karel Ockeloen
op
Seaport TV
In het TV-programma Velsen Centraal be-

antwoordt wethouder Ockeloen (Financiën) vragen over de gemeentelijke begroting van het college 2010. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de toekomst van de begroting na 2010 en mogelijke plannen voor volgend jaar. De uitzendingen beginnen op 9 oktober en zijn
dagelijks te zien om 17.00 en 21.00 uur via
Seaport TV.

Carillon speelt
nieuwe muziek

Vanaf maandag 12 oktober laat het
automatisch carillon in de toren
van het Stadhuis nieuwe melodieën
klinken. Omdat Unesco vorige week
de tango heeft uitgeroepen tot werelderfgoed is één van de nieuwe
‘ringtones’ een tango! Tijdens de
Sint- en Kerstperiode laat stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek tijdelijk andere muziek klinken.
Heeft u een leuk idee voor nieuwe
muziek op de automaat? Neem dan
contact op met de stadsbeiaardier
via wimruitenbeek@gmail.com

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op 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.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Nieuw callcenter in Stadhuis

Vanaf maandag 12 oktober gaat de
gemeente Velsen met een nieuw modern callcenter werken. De nieuwe
apparatuur voldoet aan de huidige
wensen en eisen van deze tijd.

Een aantal veranderingen zijn direct te
merken. Zo hoort de beller een welkomsttekst, krijgt de beller de gemiddelde
wachttijd te horen en wordt de binnenkomende oproep door het systeem automatisch doorgeschakeld naar een callcenter-medewerker.
Een goed ingericht callcenter past binnen de gemeentelijke visie op een betere dienstverlening van de gemeente Velsen naar burgers en bedrijven.
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur;
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

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 72 00.

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huis- en
grofvuil.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

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

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 telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,

wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
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
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 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 Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

MEDEDELINGEN
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 15 OKTOBER 2009
Donderdag 15 oktober 2009 vanaf 19.00 uur vergadert
de gemeenteraad, voorafgaand aan de begrotingsraad
van 5 november a.s. in het Raadsplein over de behandeling van de begroting 2010.
.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.30 uur
Programma’s 4 en 6
- Educatie
- Sport en Recreatie
Sessie 1-2
21.00 - 22.30 uur
Programma’s 3 en 5
- Maatschappelijke zorg
- Cultuur en Culturele voorzieningen
Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.30 uur
Programma 9
- Ruimtelijke Ordening en Wonen

Sessie 2-2
21.00 –- 22.30 uur Programma’s 10, 11
- Orde en veiligheid
- Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.30 uur
Programma’s 13, 14, 15, 16,
hoofdstukken 4 en 5 en de paragrafen A t/m I
- College/Collegeondersteuning
- Middelen/Accommodatiebeheer
- Algemene dekkingsmiddelen
- Dienstverlening
- Financieel meerjarenperspectief 2010-2013
- Vermogenspositie 2010-2013
- Paragrafen A t/m I
Sessie 3-2
21.00 – 22.30 uur
Programma’s 1, 2, 7, 8
- Economische Zaken
- Werkgelegenheid en Inkomen
- Openbare Ruimte
- Milieu/Riolering/ Afvalstoffen
Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 14
oktober 2009 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
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schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.
nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering - aanvang 22.45 uur

RAADZAAL
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
4R Woonplaatsenbesluit
5R Begroting 2010 de Meergroep
Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.
De agenda en onderliggende stukken kunt u bekijken
via de website www.velsen.nl

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 1 oktober 2009
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Weigeren medewerking aan projectbesluit perceel
Egmondstraat 12 te IJmuiden
- Benoeming lid Algemeen Bestuur De Meergroep
- Bekrachtigen oplegging geheimhouding rapport ICS
m.b.t. Groot Helmduin
De besluiten en besluitenlijsten zijn in te zien op de
website www.velsen.nl

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48
EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun
persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als
reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Azzalioui, S.E.
Geb. 12-11-1980
Laybourne, D.
Geb. 28-12-1950
Booth, L.
Geb. 06-07-1972
Malecha, L.K.
Geb. 30-05-1978
Chtouki, S.b.A.
Geb. 10-11-1970
Maliepaard, J.P.J.
Geb. 27-04-1980
Danyliv, V.
Geb. 12-01-1971
Nuijens, L.A.
Geb. 15-02-1953
Freeth, M.M.
Geb. 06-04-1979
Otte, M.
Geb. 07-08-1987
Halil, A.G.
Geb. 27-11-1975
Ravesteijn van, M.
Geb. 23-12-1979
Holman, S.D.
Geb. 08-07-1988
Sanson, M.
Geb. 04-01-1971
Keuris, A.
Geb. 23-01-1989
Sirakov, M.E.
Geb. 14-04-1967
Keuris, B.A.
Geb. 09-10-1960
Sman, M.A.P.
Geb. 04-07-1990
Klok, N.
Geb. 19-09-1955
Vries de, J.H.W.
Geb. 23-12-1970
Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Meerweidenlaan 60
1 conifeer
Clarionlaan 2
1 eikenboom
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Zeeweg 339
1 berk
Wüstelaan 27
1 es en 1 den
Wüstelaan 59
1 eik en 2 esdoorns
Thorbeckelaan 31
2 berken
(bomen mogen worden gekapt omdat 1 berk dood is
en de andere berk bijna dood is)
Driehuizerkerkweg ong.
2 populieren
(bomen t.o. huisnummer 238 en 230 mogen worden
gekapt omdat deze door hun omvang ernstige overlast
veroorzaken voor de bewoners van de naburige percelen)
Eenhoornstraat ong.
1 iep
(boom mag direct worden gekapt omdat deze door
een slechte conditie een ernstig gevaar vormt voor de
directe omgeving)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
6 oktober 2009
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

MEDEDELINGEN
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-174-2009 Industriestraat ong. te IJmuiden; het
gewijzigd uitvoeren van BP-170-2008
(het oprichten van een bedrijfsloods)
BP-175-2009 Wijnoldy Daniëlslaan 53 te SantpoortZuid; het gewijzigd uitvoeren van
BP-319-2007 (het veranderen en vergroten van een wijkpost)
BP-176-2009 Grahamstraat 101 te IJmuiden; het veranderen van een praktijkruimte (inpandig)
BP-177-2009 Overbildtweg 10 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
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-191-2009 Amsterdamseweg 30 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van openslaande luiken in de
zuid-oostgevel
BL-192-2009 Esdoornstraat 5 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-193-2009 De Genestetlaan 24 te Driehuis NH; het
veranderen van 2 dakkapellen (achteren zijgevel)

Colofon:
telefoon 0255-567200
0255-567200
Colofon: Stafafdeling
Stafafdeling Communicatie,
Communicatie, telefoon
info@velsen.nl
www.velsen.nl
info@velsen.nl // www.velsen.nl
Velsen, 8
8 oktober
oktober 2009
2009
Velsen,
weken ter inzage van 9 oktober t/m 19 november 2009.
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.

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).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BP-119-2009 Hagelingerweg 223 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
BP-145-2009 Minister van Houtenlaan 123 te VelsenZuid; het plaatsen van een steiger op
het dak van de oosttribune (tijdelijk)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering van 9 t/m 22 oktober 2009 ter inzage.
BL-178-2009 Trompstraat 163 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-151-2009 Heuvelweg ong. te Velsen-Zuid; het
oprichten van een mast t.b.v. mobiele
communicatie (nabij nr. 6)
BL-171-2009 Bosboom-Toussaintlaan 15 te Driehuis
NH; het veranderen en vergroten van
een woning met een erker

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-83-2009 Middenduinerweg 14 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een erker (zijgevel)
BL-156-2009 Marie Jungiusstraat 4 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BL-161-2009 Marowijnestraat 15 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-173-2009 Nicolaas Beetslaan 9 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (zijgevel)
BL-175-2009 Orionweg 209 t/m 327 te IJmuiden; het
vervangen van de bestaande kozijnen
door nieuwe kunststof kozijnen
BL-179-2009 Grote Beerstraat 19 te IJmuiden; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BP-87-2009 Leeghwaterweg 7 te Velsen-Noord; het
veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-129-2009 Koftjalk 8 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een
dakopbouw
BP-152-2009 Grahamstraat 275 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een terras/balkon

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

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

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-66-2009 Keetberglaan 2 t/m 288 te IJmuiden; het
slopen van een flatgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-31-2009 P.C. Hooftlaan 27 te Driehuis NH; verzoek starten vrijstellingsprocedure voor
aan huis gebonden beroep (fiscaal
advies)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken

Teams verliezen van Binnenland

Heren Akrides komen niet tot winst
IJmuiden - Op zaterdag 3
oktober hebben zowel junioren 1 als heren 1 van VBC
Akrides hun uitwedstrijd tegen Binnenland in Barendrecht gespeeld.
De wedstrijd junioren 1 van

VBC Akrides ging verloren met
57-51. Coach Bas van Riessen gaf aan dat de ploeg zonder initiatief in de aanval speelde. Hij vond dat ze weg van de
druk speelde en niet naar de
druk toe speelde. De coach
geeft dan ook aan dat er onder

hun kunnen is gespeeld, aangezien zij tijdens de voorbereiding met vijftien punten verschil van Binnenland hebben
gewonnen.
De wedstrijd van heren 1 van
Select Windows van der Vlugt
VBC Akrides ging eveneens

verloren. De sterk verjongde ploeg onder leiding van de
nieuwe coach Joaquin Zschuschen wist een sterke eerste
helft neer te zetten, waarin de
hele ploeg hard werkte in de
verdediging. De aanval liet nog
wat te wensen over. De rust-

stand was 34-34. In de tweede helft was de flair en energie verdwenen bij de ploeg van
VBC Akrides en kreeg Binnenland de kans om op een ruime
voorsprong te komen. Hierdoor
kwam de eindstand op 95-62
winst voor Binnenland.

