NIEUWS-WEEKBLAD
Velserbroek,
Velsen-Zuid,
Driehuis,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid
www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl
Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden

WWW.HOFGEEST.NL

13 oktober 2011

Tel. 0255-533900

8

Bergthee

potmaat 10,5 cm
per stuk 2,49

Groenrijk Santpoort

nu 3 voor 5,-

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Kom ook in de
herfstvakantie
naar de Rabobank
Spaarweek!
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elders in deze krant.

Briljanten bruidspaar
Velserbroek - Op zondag
9 oktober was het echtpaar Van der Bijl-Verbruggen maar liefst 65 jaar getrouwd. De heer N.G. van der
Bijl werd op 21 februari 1922
in Haarlemmerliede Spaarnwoude geboren. Mevrouw
A.J. Verbruggen op 11 augustus 1921 in Amsterdam.
De twee hebben elkaar in 1940
ontmoet op de schaatsbaan
in Zwanenburg. Na een heerlijk avondje schaatsen werd de
heer van der Bijl door mevrouw
gevraagd mee te gaan naar het
huwelijksfeest van haar zusje. Hier sprong de vonk over en
op 9 oktober 1946 zijn ze getrouwd.

Het huwelijk werd bekroond
met tien kinderen, zeven dochters en drie zoons. Er zijn 17
kleinkinderen. De heer van der
Bijl heeft altijd op een boerderij
gewerkt. Eerst in dienstverband
en in 1957 heeft hij deze boerderij overgenomen. Deze boerderij stond aan de Machineweg
in de Houtrakpolder. Sinds 1994
woont het echtpaar in Velsen.
Mevrouw van der Bijl-Verbruggen heeft in haar huwelijk altijd de zorg voor haar kinderen gehad. Eén van haar hobby’s was het naaien van de
kleding voor deze kinderen.
Ook borduurde ze graag. Verder hebben ze samen veel geschaatst en getennist. De hobby’s van de heer van der Bijl wa-

ren schaatsen en tennissen. Nu
is hij nog liefhebber van klaverjassen en tuinieren. De vakanties werden hoofdzakelijk
in Europa gehouden. Maar ook
gingen ze drie keer op vakantie naar Californië. Het geheim
van een gelukkig huwelijk ligt
volgens het echtpaar in het altijd geven. Meer geven dan nemen en toegeven. De gezondheid van het echtpaar is nog redelijk. Ze doen alles nog samen.
Hun 65-jarige trouwdag werd
op zondag 9 oktober feestelijk
gevierd. Wethouder Robert te
Beest kwam in zijn functie als
loco-burgemeester het echtpaar feliciteren met een prachtige fruitschaal. (foto: Reinder
Weidijk)

Drugsdealers opgepakt
IJmond - Rechercheurs van politie in de IJmond hebben na een
uitvoerig onderzoek een 21-jarige Heemskerker, een 22-jarige
Velsen-Noorder en een 25-jarige man uit Hilversum aangehouden op verdenking van de handel
in hard drugs. De recherche was
deze verdachten al enige tijd op
het spoor en kon beide mannen
op 4 oktober op heterdaad aanhouden. Na de aanhoudingen
werd in opdracht van het Openbaar Ministerie op meerdere
adressen huiszoekingen verricht.
Hierbij werd o.a. in beslaggeno-

men: harddrugs, drugsgeld en
twee vuurwapens. De 21-jarige
verdachte uit Heemskerk werd
op heterdaad aangehouden, toen
hij bezig was met een drugsdeal
op de Zeestraat in Beverwijk. De
22-jarige verdachte uit VelsenNoord werd eveneens op heterdaad aangehouden, toen hij bezig was met een drugsdeal op de
Adigestraat in Beverwijk. Zowel
deze verdachten, als de verdachte uit Hilversum zijn aangehouden door een speciale aanhoudingseenheid van de politie.
De recherche is een onderzoek

gestart naar de onrechtmatig verkregen gelden die de verdachten hebben verkregen door
de handel in verdovende middelen. Eén van de mannen wordt
vervolgd voor verboden wapenbezit.
Politie en justitie denken met de
aanhouding van deze drie verdachten een slag te hebben geslagen in de overlast van drugsdealers binnen de regio Kennemerland. De recherche zet het
onderzoek voort. Meerdere aanhoudingen worden in de toekomst niet uitgesloten.
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Fax 0297-342900
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
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Fietstocht langs mooiste
plekjes in de IJmond
Velsen - Een fietstocht langs
de mooiste plekjes in de
IJmond, met tussenstops
in de gezelligste horecazaken van de regio. Dat is de
IJmondse bourgondische &
culturele fietstocht in een notendop. De eerste editie op
zondag 16 oktober staat in
het teken van de herfstdrank
bij uitstek: Bockbier.
De IJmond is een prachtig fietsgebied. Met haar karakteristieke woonkernen, het imposante Noordzeekanaal en natuurlijk
Recreatiegebied Spaarnwoude
valt er veel te genieten. Tijdens
de IJmondse bourgondische &
culturele fietstocht krijgt u van
al dit moois iets mee. Onderweg
staan tussenstops gepland in de
La Belle Huiskamer van Velsen,
Loeca Eten & Drinken, Villa Westend, Villa Zomerdijk, Café Middeloo, Café Wildeman en Landgoed Beeckestijn. De route heeft
geen vast begin- of eindpunt. Alle deelnemers zijn vrij om een
horecazaak dichtbij huis te kiezen. Het is wel de bedoeling om
‘met de klok mee’ te fietsen en in
dezelfde horecazaak te eindigen

als waar u bent begonnen.
Deelname aan de IJmondse
bourgondische & culturele fietstocht kost 7,50 euro. Voor dat bedrag ontvangt u goodiebag met
cadeautjes van de sponsors. In
de bag zit ook het boekje met
een gedetailleerde routebeschrijving en informatie over de
horecazaken die u onderweg tegenkomt. Voor de bockbiertjes
wordt een klein bedrag gerekend, maar de hapjes en de culturele activiteiten zijn gratis. Wat
u op de route aantreft, blijft tot
het laatste moment een verrassing. Het aanbod kan variëren
van live-muziek tot het voordragen van een gedicht en van een
expositie tot een schrijver die zijn
boek signeert.
Voor iedereen die de fietstocht
volbrengt ligt een fraai cadeau
klaar dat mede mogelijk is gemaakt door GraphicSign Velserbroek en Drankengroothandel
Boonekamp. De inhoud van de
goodiebag wordt verzorgd door
regionale bedrijven die dit initiatief een warm hart toedragen.
De fietstocht duurt van 14.00 tot
19.00 uur. Meer informatie: 0611883734 of info@labelle.nl.

Afscheid van Jamin
IJmuiden - Isa had al langere
tijd het plan om te stoppen met
zijn winkel, Jamin aan de Lange
Nieuwstraat. De verkoop vlotte
aanvankelijk niet, maar met de
uitverkoop meldde zich toch een
belangstellende en was de verkoop sneller rond dan verwacht.
7 oktober is de winkel verkocht
aan buurman Mecca.
Isa had de laatste jaren een eigen beleid in zijn winkel. ,,Zo
kocht ik mijn eigen bonbons
in, waar ik de laatste jaren veel
succes mee had. Ook heb ik
een winkel in de Beverhof gehad, maar ondernemen is daar
moeilijk vanwege een aantal regels. Daarom ben ik daar weggegaan en heb me geconcentreerd op mijn winkel in IJmuiden. Sinds maart runde ik de
winkel alleen, vanwege mijn
plannen om te verkopen. Dat
was hard werken, zes dagen per
week. Maar ik heb het al die elf
jaar met veel plezier gedaan. Nu
ga ik iets heel anders beginnen,
feestpakketten, zoals ik altijd al
deed voor Pasen en Sinterklaas,

voor bedrijven. Dat werk deed ik
er ook altijd nog bij en daar ga ik
nu mee door.
Ik wil alle klanten in Velsen bedanken voor de klandizie en
prettige jaren. Omdat ik zo snel
vertrek, heb ik geen afscheid
kunnen nemen. Met een aantal
klanten heb ik al die jaren prettig contact gehad, als ze willen
kunnen zij mij thuis bellen via
0255-519090.’’

Plantsoen veiliger
Velserbroek – De oversteek
voor fietsers op het fietspad bij
het Zwanebloemplantsoen en
Floraronde kan duidelijker, vindt
de gemeente. Daarom komen zij
met een voorstel om duidelijke
voorrangstekens bij deze krui-

sing te zetten. De fietsers blijven voorrang houden, maar dit
wordt beter aangegeven. De ingreep is relatief eenvoudig, maar
heeft wat betreft de veiligheid
voor verkeersdeelnemers een
groot effect.

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent 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 19.00 uur,
za. van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a.
vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapo-

theek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

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, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 13 oktoberr
Stadsschouwburg Velsen:
Literaire ontmoeting met Tommy Wieringa. Aanvang 20.30
uur.
Toneelgroep Dorts speelt
‘Spiritus’. Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Savage Garage Trash. 21.00 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 14 oktober
SC Telstart tegen VVV Venlo
in Tatat Steelstadion. Aanvang
19.30 uur.
Pianorecital
met
Bernd
Brackman in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Première Arie Koomen en Edo
Brunner. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Nana’.
Aanvang 20.30 uur.
Sue the Night en Albert Niland in het Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Never
Say Die! Tour. 18.45 uur. Toegang 20,-. Kleine zaal: Harde
Pappies: Jiggy Djé en Kraantje Pappie. 20.00 uur. Toegang
10,-. Om 23.00 uur Nouveau
Riche ft. Mr. Polska. Toegang
7,50. Café: Irrational Library: Itching Eyeball .... (The Left One)
en Sex Dolls. 21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 15 oktober
Vlooien- en boekenmarkt
van 09.00 tot 16.00 uur op
Plein ‘45 in IJmuiden. Stichting SPOTS aanwezig met een
kraam. De stichting zet zich
in voor het behoud/beschermen van de grote katten (o.a.
Cheetah, luipaard en leeuw).
Bazaar in de Stadskerk, Gijzenveltplantsoen 32 (hoek
Dolfijnstraat) van 10.00 tot
13.30 uur.
Irene van der Laan en Diana Hermans lezen voor uit hun
boek ‘Betrapt’ bij Boekhandel
Bredero Boeken, Hoofdstraat
234 in Santpoort-Noord. Van
14.30 tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Micha Wertheim. Aanvang

13 oktober 2011

20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Nana’.
Aanvang 20.30 uur.
Jazz & Soul Galaconcert met
Matt Jaxxon in het theater van
De Wildeman, Hoofdstraat 142
Santpoort-Noord.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal/Café: Popronde met o.a. Dirty Denims en
All Missing Pieces. 20.00 uur.
Toegang gratis. Van 23.00 tot
04.00 uur Popronde afterparty. Toegang gratis. Dommesch
zaal: Superstijl met The Babemagnets. 23.00-04.00 uur. Toegang 11,- vanaf 18 jaar.

Zondag 16 oktober
Grote Vlooienmarkt van
09.00 tot 16.30 uur in het Kennemer Sport Center bij de Ijsbaan in Haarlem. Zie ook www.
vanaerlebv.nl.
IVN Zuid Kennemerland:
Vogeltrek excursie in de Hekslootpolder. Vertrek 08.00 uur
infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg. Deelname
gratis.
Klaverjasmarathon in Café
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12 IJmuiden. Aanvang 10.00
uur. Toegang 8,50 incl. lunch.
Klaverjastoernooi bij kjv Klaversientje in Velserduin, Scheldestraat 101 IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing ‘Ketterse theologie in
de westerse kunst’. Door drs.
Menno Rougoor in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur. Toegang
gratis.
Muziekoptreden Oud Goud
bij Informatieboerderij Zorgvrij,
Genieweg Velsen-Zuid. Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis.
IVN Afd. Midden Kennemerland: ‘Struinen door de
duinen’. Vertrek 13.00 uur bij
receptie Duincamping Geversduin.
Fietstocht langs de mooiste plekjes in de IJmond. Van
14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie: 06-11883734 of info@
labelle.nl.
ZoMiPo met smartlappenkoor
Dolorosa uit Heemskerk in
De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Close-harmony van CloseUp seizoenafsluiter Stompe
Toren, Kerkweg in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis, deurcollecte onderhoud van Stompe Toren.
Duo Zinger in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Jay-Jay Blues band bij Fort

Zuid, Boezemkade in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Charlie Dée,
Inge van Calkar & Dalal Marouf ‘Chicks ‘n Strings’. Aanvang 15.30 uur.
Zaalvoetbaltoernooi
in
Onze Gezellen hal, Van de
Aartweg 2 in Haarlem. Van
16.00 tot 18.00 uur.
Optreden band De Verwarring bij Café De Halve Maan,
Hagelingerweg 36 SantpoortNoord. Vanaf 17.30 uur.
Kieran Goss in het Thalia Thetar, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Maandag 17 oktober
Herfstvakantie activiteiten
bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Zie ook www.spaarnwoude.nl.
Postzegelveiling bij Postzegel Vereniging IJmuiden in de
zaal van de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat. Vanaf 19.00
uur, om circa 20.15 worden
de kavels geveild.
Telstar-Sittard ‘thuis’ kijken bij Telstar in het paviljoen (reguliere ingang). Aanvang 19.30 uur. Iedereen is
van harte welkom.
G e s p re k / o n t m o e t i n g s avond bij Ypsilon voor familie, partners en vrienden van
mensen met schizofrenie of
een psychose in Wijkcentrum
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 Beverwijk. Aanvang 19.45 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Smack
Light. 20.30 tot 01.00 uur. Toegang 12,- vvk/14,- add. Van
13 t/m 16 jaar.

Dinsdag 18 oktober
Frans Hoek Keeper Promotiedag bij IJVV Stormvogels
op sportpark Zeewijk.
NPZK: Paddenstoelen-excursie op Duin en Kruidberg. Van
11.00 tot 13.00 uur. Zie www.
np-zuidkennemerland.nl.
Oester masterclass en
workshop door Van Waasdorp en Slijterij & Wijnhuis Zeewijck in Restaurant
De Vissershaven, Halkade 2
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur
Stadsschouwburg Velsen:
Het Nationale Toneel speelt
‘De Presidentes’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Marjolijn van
Heemstra ‘Family ‘81. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Pet and the Pirates. 20.30 uur. Toegang 12,50.

Woensdag 19 oktober
NPZK: Vogels tekenen met
de boswachter op Elswout.
Vanaf 8 jaar. 09.00 tot 12.00
uur. Zie www.np-zuidkennemerland.nl.
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur (vooraf reserveren). Kosten 59,50.
Voor kinderen van 5 t/m 12

jaar.
Stadsschouwburg Velsen:
Montezuma’s Revenge. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘La Nana’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 20 oktober
55 Plus Expo in het Kennemer sportcenter in Haarlem.
Van 10.00 tot 17.00 uur. Zieook www.55plusexpo.nl. Expo
duurt tot en met zondag 23 oktober.
NPZK: Ontmoet de schaapskudden en de herder bij ‘t Wed.
Voor alle leeftijden. Van 13.00
tot 16.00 uur. Deelname gratis. Van 20.00 tot 21.30 uur lezing in de Sterrenwacht Cpernicus. Vanaf 12 jaar. Toegang
gratis. Zie www.np-zuidkennemerland.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Danssensatie ‘Burn the Floor’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Trip’.
Aanvang 20.30 uur. En Romijn
Conen met ‘Amstelman’ op de
Repetitiezolder. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Jack Daniel’s
presenteert: Tommy Ebben &
Small Town Villians. 20.30 uur.
Toegang 8,-. 24.00-04.00 uur:
LOS! Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Studenten gratis. Café: Savage
Garage Trash met The Kill Devil
Hills. 22.30 uur. Toegang gratis.

Boete voor
bermparkeren
IJmuiden aan Zee - Velsen Lokaal ergert zich aan de wijze waarop het strandtoerisme welkom
wordt geheten in IJmuiden. De
zonnige nazomerdag van 2 oktober werd een kostbare dag voor
veel strandgasten, die hun auto
hadden geparkeerd bij IJmuiderslag. Een zichtbare strook in de
berm nodigde uit om daar te parkeren. Met een forse parkeerbon
kon men huiswaarts gaan. Menigeen zal gedacht hebben om
hier nooit meer te komen. De parkeerruimte bij IJmuiderslag is vanaf 1 oktober zeer beperkt. De grote parkeerplaats is niet meer beschikbaar omdat daar de strandhuisjes staan. De parkeerplaats
aan de Ampèrestraat is een gemeentelijke vuilstort, dus ook onttrokken aan het parkeren. Dan ziet
men een schoongemaaide strook
in de berm, die uitnodigt om daar
te kunnen parkeren. Maar helaas
bleek dit een lokplaats te zijn voor
het uitschrijven van parkeerbonnen. Het college zegt het toerisme te willen bevorderen en geeft
veel geld uit voor het promoten
van onder andere het strand. Gebrek aan voldoende parkeermogelijkheden en het zicht op puinhopen in de nabijheid van een toeristische trekpleister lijkt Velsen Lokaal geen goede reclame voor Velsen en om die reden worden kritische vragen gesteld aan het College. Zie ook: www.velsenlokaal.nl

Herfstvakantieactiviteiten op
Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de herfstvakantie kunnen kinderen vanaf 6 jaar
op informatieboerderij Zorgvrij een
koeientasje maken. Met speciale
textielverf schilderen ze een koeienkop op een katoenen tasje. Als
ze klaar zijn krijgen de kinderen in
hun tas een koeienkoek mee naar
huis. Dit is een brok vol met vitamines en mineralen waar koeien dol
op zijn. Zodra de koeien weer op
stal staan mogen ze de koek aan
de dieren geven. Het knutselen (5
euro) is van maandag 17 tot en met
vrijdag 21 oktober tussen 13.00 en
16.00 uur. Er zijn verfschorten aanwezig maar het is raadzaam om
oude kleren te dragen bij het verven. Restaurant’ Onder de Platanen’ heeft in de herfstvakantie een
speciaal pannenkoeken herfstmenu. Op zondag 16 oktober is er een
gevarieerd concert van harmoniekapel Oud Goud. De kapel bestaat
uit 35 muzikanten uit heel NoordHolland. Het gratis concert begint
om 13.00 uur en is bedoeld voor
jong en oud. Op zondag 23 oktober wordt er een muzikale workshop georganiseerd. John Scholtz
van Kunstleven vertelt met veel enthousiasme over (pop-) muziek en
de verbindende kracht van samen
zingen of samen naar muziek luisteren. De workshop is laagdrempelig en vereist geen talent, kennis
of kunde, een nieuwsgierige geest
is voldoende. De workshop is van
15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur en
kost 15 euro. Er kunnen maximaal
20 mensen meedoen, aanmelden kan via aanmelden@kunstleven.nl. Zie ook www.kunstleven.nl.
Een bijzondere workshop is uw eigen kaas maken. In een sfeervolle omgeving leert u hoe van rauwe melk, in dit geval van de koeien
van Zorgvrij, een babykaasje wordt
gemaakt. Behalve kaas gaat u ook
boter maken en kunt u een kijkje
nemen in de stallen van de boerderij. Na afloop neemt u uw eigen
gemaakte kaas mee naar huis. De
kosten voor deze workshop zijn
17,50 euro per persoon, dit is inclusief koffie en thee. De workshop
wordt gegeven op zondag 30 oktober om 10.30 uur. Groepen kunnen ook op afspraak op een andere dag de workshop volgen. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.
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Gratis id-kaarten kost
gemeente 40.000 euro

Nieuw: Autorijschool
Jolanda Dijkhuizen
IJmuiden - ,,Sinds twee weken
sta ik op eigen benen met mijn
Autorijschool Jolanda Dijkhuizen’’, zegt Jolanda opgetogen. Ze
heeft 15 jaar ervaring als instructrice, maar begint nu voor zichzelf.
,,Een van de belangrijkste redenen om voor mezelf te beginnen,
is dat ik nu mijn eigen tijd kan indelen. Zo zal ik zeker af en toe
een pauze kunnen nemen om
met leerlingen situaties rustig te
kunnen doornemen. Ik vind het
belangrijk dat cursisten een goede basis krijgen. Iets afleren is
namelijk moeilijk. Meteen goed
aanleren werkt beter. Daarin ben
ik misschien wat streng, maar dat
komt elke leerling uiteindelijk ten
goede. Ik leg ook veel uit, zodat
mensen verkeersinzicht krijgen.’’
Jolanda heeft aan James Wattstraat 24 in IJmuiden haar eigen
bedrijfsruimte, waar ze zelf theorielessen gaat geven, vaak een
op een. ,,Ik vind het belangrijk de
lessen goed af te stemmen op de
leerling. In een grote groep zie

je algauw dat mensen met vragen blijven zitten. Omdat ik zowel de praktijklessen als theorie
geef kan ik meteen inspringen op
situaties die minder goed gaan.’’
Jolanda is al helemaal klaar voor
de toekomst van 2toDrive, het
experiment waarbij de jeugd
vanaf 16 jaar mag leren autorijden. Vanaf 16 jaar mogen ze theorie-examen doen en vanaf 16
jaar en 6 maanden mogen zij rijlessen volgen. Het praktijkexamen mag vanaf 17 jaar worden
afgelegd. Autorijden mag dan tot
de achttiende verjaardag alleen
onder toezicht van een coach,
waaraan wel eisen zijn verbonden. 2toDrive start naar verwachting in november 2011. Zie
www.2toDrive.nl
Wie in oktober start met autorijlessen bij Autorijschool Dijkhuizen kan profiteren van een leuke aanbieding: 25 lessen plus het
examen voor een vaste prijs van
1125 euro. Voor alle informatie
kan men bellen met Jolanda, via
06-20002704.

Velsenaren tevreden
over woonomgeving
Velsen – De meeste Velsenaren
zijn tevreden over hun woonomgeving, dat blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2011. Eens in de
twee jaar doet de gemeente onderzoek naar de mening van Velsenaren over wonen, veiligheid,
voorzieningen, sport en welzijn.
In deze vijfde Leefbaarheidsmonitor is in negen wijken onderzoek gedaan naar de mening van
bewoners. Bewoners zijn voornamelijk telefonisch benaderd in de
periode van 9 april tot 5 mei door
I&O Research te Enschedé.
Enkele opvallende punten uit de
Leefbaarheidsmonitor 2011 zijn
dat vooral in Velsen-Noord de
animo om naar een buurthuis
te gaan groot is (een op de vijf
Velsen-Noorders gaat wel eens
naar een buurthuis), de helft van
de Velsenaren is (zeer) tevreden
over de politie. Ook zijn de meeste Velsenaren tevreden over de

bereikbaarheid van de gemeente
wat betreft meldingen en klachten en de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren
van de leefbaarheid. Niet alles is
positief, zo voelen bewoners van
Driehuis en Velsen-Zuid zich in
toenemende mate minder veilig.
Burgemeester Weerwind en wethouder Te Beest meldden dat alle uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor worden meegenomen in andere onderzoeken,
die samen basis voor de afstemming van het beleid kunnen zijn.
Ook politie, welzijn en andere organisaties werken met de Leefbaarheidsmonitor, waaruit een
goed beeld ontstaat van de beleving van wonen per wijk, die
bovendien kan worden gevolgd
over meerdere jaren. Wie de hele Leefbaarheidsmonitor 2011 wil
inzien kan terecht op www.velsen.nl.

Velsen – Velsenaren hebben
flink geprofiteerd van de twee
weken dat een identiteitskaart
gratis verkrijgbaar was. In de periode van 9 tot en met 21 september zijn er in Velsen 479 stuks
aangevraagd, wat gelijk is aan
een bedrag van 21.000 euro. De
regeling was met terugwerkende
kracht, dus ook mensen die in de
zes weken voor de uitspraak van
de Hoge Raad een identiteitskaart aanschaften, krijgen hun
geld terug. In Velsen ging dat om
427 stuks, met een gezamenlijke
waarde van 19.000 euro. Voor de
gemeente Velsen is dat een tegenvaller van 40.000 euro. Het
college van B&W vindt dat deze extra kosten moeten worden
verhaald op de overheid en doen

daar via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
een poging toe. De Hoge Raad
heeft op 9 september een uitspraak gedaan dat er geen leges
mochten worden gevraagd voor
een identiteitskaart, omdat deze wettelijk verplicht is. Minister
Donner heeft nu een wetsvoorstel ingediend om een wettelijke grondslag te creëren voor het
vragen van leges. In afwachting
van de afwikkeling hiervan moet
vanaf 22 september de identiteitskaart weer betaald worden.
Het is echter mogelijk dat de
identiteitskaart toch gratis moet
blijven. Als dat zo is, zullen vanaf die datum ook alle mensen die
hebben betaald voor hun pasje hun geld moeten terugkrijgen.

Hockey vanaf 3 jaar bij
hockeyschool van IKK
Regio - Heerlijk achter een bal
aanrennen en intussen werken
aan een brede motorische ontwikkeling. Vanaf de leeftijd van
3 jaar kunnen kinderen in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen terecht bij
de IKKI hockeyschool van IKK
Sport. Nog geen jaar geleden
begon Isabella Kruiswijk met
haar hockeyschool. Inmiddels is
wel duidelijk dat het hier om een
schot in de roos gaat!
Voor Isabella vormt het plezier in
de hockeysport de rode draad.
Zelf heeft zij in haar jonge jaren
heel veel verschillende sporten
beoefend, maar is ze uiteindelijk
in het hockey ‘blijven hangen’.
Haar ervaring met al die sporten neemt ze nu mee in het oe-

fenmateriaal dat zij ‘haar’ kinderen wekelijks aanbiedt. Door het
gebruik van veel kleur en variatie zorgen de lessen bovendien
voor de nodige afwisseling en
ontwikkelen de kinderen al op
jonge leeftijd capaciteiten die in
het hockey van pas komen, zoals teamwork en behendigheid.
De passie voor de hockeysport
van Isabella en haar team is
voor het bedrijf Brandsonsale reden geweest om kledingsponsor van de hockeyschool te
worden. Alle kinderen die lid
zijn, krijgen een polo met daarop de logo’s van IKK Sport en
de sponsor. Kinderen kunnen al
vanaf de leeftijd van 3 jaar deelnemen aan de lessen van IKK
Sport. Zie www.ikksport.nl.

Grote vlooienmarkt
Haarlem - Op zondag 16 oktober is er van 9 tot 16.30 uur een
grote Vlooienmarkt in het Kennemer Sport Center bij de IJsbaan te Haarlem. Liefhebbers
van Snuffelmarkten kunnen
urenlang rondsnuffelen tussen
ruim 300 kramen, bomvol met
de meest uiteenlopende tweede

hands spullen. In de loop der tijd
is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt
in de Kennemer Sporthal uitgegroeid tot een van de populairste vlooienmarkten in Noord Holland met zeer veel tevreden deelnemers en bezoekers. Zie ook
www.vanaerlebv.nl of bel 0492525483.

Verwarring in
De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 16
oktboer, vanaf 17.30 uur, speelt
band De Verwarring, akoestisch
in café de Halve Maan aan Hagelingerweg 36 in SantpoortNoord.
De Verwarring is een Nederlandstalige rockband met een
uniek repertoire. Met de roots
in de tachtiger jaren en een frisse kijk op hoe een lied in elkaar
hoort te zitten creëert De Verwarring een heel eigen geluid,
zowel akoestisch als versterkt.
Zij treden regelmatig op en zijn
doorgedrongen tot de finale van
Volgspot Open Podium; hiermee
zijn ze op Radio 2 te beluisteren
geweest. De Verwarring is uniek,
springlevend en klaar voor het
grote werk.
Ingeplugd speelt De Verwarring stevige rock, af en toe tegen
punk aan. De bijzonder eigenwijze drumpartijen van Willem
van Dijk, het sterke gitaarspel
van Michiel de Haan en een stuwende bas zorgen voor de ideale omgeving waarin de krachtige zang van Marien Hogerheijde
volledig tot zijn recht komt. Zowel in de kleine liedjes als in de
grotere songs spelen zijn originele, Nederlandstalige songteksten een prominente rol. Veel te
luisteren dus, maar er mag zeker
ook gedanst worden.
Akoestisch weet De Verwarring
het publiek direct te pakken. De
prachtige, poëtische en bij vlagen hartverscheurende teksten,
gezongen met een licht Zeeuws
accent, zorgen voor herkenning,
ontroering, maar ook verrassing
en natuurlijk... Verwarring. Kom,
kijk, luister en laat je raken.

Fun Valley
Velsen-Zuid – Fun Valley is een
plan voor het te ontwikkelen gebied Zuiderscheg, dat ligt tussen de snelwegen en grenst aan
Spaarnwoude. Fun Valley heeft
een verzoek tot ontwikkeling ingediend, dat voorziet in een outletcenter, horeca en recreatieve functies. Er zitten nogal wat haken en
ogen aan de ontwikkeling omdat
het bestemmingsplan dat vooral
een recreatieve bestemming toestaat. De provincie gaat zich nu
buigen over de mogelijkheden.
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M Lifestyle compleet
in nieuw jasje gestoken
Santpoort-Noord - Na weken
hard werken is het eindelijk zover en is de winkel van M Lifestyle
compleet opnieuw ingericht en gestyled. Op de bovenverdieping is
de ruimte nu ingericht als huiskamer. Hier kan men terecht voor een
mooi bankstel of fauteuil, prachtige eetkamerstoelen, maar ook een
kast of salontafel in elke kleur die
u maar wilt.
Prachtige, klassieke olijfbol lampen
en stenen bloempotten zijn een
nieuw item in de collectie.Maar ook
het Franse exclusieve merk L’esprit
du Sud, houten robuuste lampen
met kappen van Zink zijn zeer unieke lampen die tot de collectie behoren. Ook dit seizoen is de trend
met Budha voortgezet in prachige
handgeschilderde schilderijen met
mooie grootse boeddhahoofd erop. Ook de benedenverdieping is
geheel opnieuw ingericht met onder meer prachtige sterrenkussens
en plaids van Gant, die zeer betaalbaar zijn geworden. Maar ook
het servies van Emma Bridgewater
wordt uitgebreid en vernieuwd. Natuurlijk mag de collectie van Braxton niet ontbreken in de winkel:
leuke betaalbare windlichten, kussens, glaswerk, rieten manden, leu-

ke stoffen harten en sterren. Voor
deze winter zijn op de beurs wollen
kabelkussens en plaids ingekocht
in natureltinten. Er zijn steigerhouten meubels en bloembakken voor
binnen of buiten. Nieuwe tassen en
portemonee’s van PH&T maar ook
prachtige exclusieve lederen tassen vanuit Amerika zijn vanaf nu te
koop bij M Lifestyle.
Monique is heel trots op het eigen
merk M Jewels sieraden, die zelf
zijn ontworpen en met de hand gemaakt en dus uniek zijn. Vanaf 4,95
euro heeft u een prachtige handgemaakte armband in zilverlook of
in een kleur die u maar wilt. Bent u
ook nieuwsgierig geworden en wilt
u ook nieuwe ideeën opdoen voor
uw interieur, ga dan gezellig even
langs om onder het genot van een
kopje koffie even te genieten van
de sfeer. Wilt u ook informatie over
styling-, of kleuradvies of een metamorfose, vraag naar de informatiefolder of maak een vrijblijvende
afspraak.
M Lifestyle Home & Living, Hoofdstraat 208, Santpoort-Noord, 0235386003. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.

Superheld Giga Gozer
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - De Kinderboekenweek is volop aan de gang met het
thema: Superhelden. In de bibliotheek zijn verschillenden activiteiten rond dit onderwerp waarvan er
één het interactieve toneelstuk: Giga Gozer is. Deze is, en wordt bezocht door basisscholen uit Velsen.
Giga Gozer is een superheld die uit
een stripboek is gevallen en in de
echte wereld terecht is gekomen.
Daar ontmoet hij Sientje en helpt
haar niet meer bang te zijn in het
donker. Kinderen komen verkleed
als superhelden naar de voorstelling en helpen Giga Gozer met tellen, zingen en het kwaad uit te
gummen. Na de voorstelling leve-

ren de kleine helden hun op school
gemaakte superheldenpaspoort in,
want Giga Gozer heeft nog plek
in zijn team voor een nieuwe superheld. Hij heeft nog niet gekozen dus tot die tijd zijn de paspoorten te bewonderen in de Centrale Bibliotheek. Tijdens de Kinderboekenweek krijgt ieder jeugdlid
het Supergrote Superhelden Superplakboek cadeau. Deze is af te
halen bij de servicebalie. De plaatjes die erbij horen kun je sparen.
Je krijgt een pakje plaatjes als je
geleende boeken komt terugbrengen en als je meedoet met een activiteit krijg je twee zakjes plaatjes.
Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

25 jaar Velserbroek

Kaartverkoop DJ Party
en slotfeest van start
Velserbroek - Dean Saunders,
The Recipe en dj’s van Q-Music en
Slam FM in Velserbroek. Op vrijdagavond 18 en zaterdagavond 19
november viert het 25-jarige Velserbroek een DJ Party en slotfeest
bij Villa Westend. Muzikanten en
dj’s bouwen deze avonden een
groots jongerenfeest en groots
slotfeest voor heel Velserbroek en
omgeving. De DJ Party is vrijdagavond 18 november. De dj’s tijdens
de DJ Party zijn de twee grootheden Martijn Kolkman en Menno
de Boer. Het slotfeest is zaterdag-

avond 19 november. De organisatie van het slotfeest is er bijzonder trots op dat ze Dean Saunders
en de band The Recipe Supersized
hebben kunnen contracteren voor
het slotfeest in Velserbroek. Toegangskaarten kosten dankzij de
sponsors van 25 jaar Velserbroek
slechts 5 euro voor de DJ Party
(toegang 16 jaar en ouder) en 7,50
euro voor het slotfeest (toegang
18 jaar en ouder). Kaarten voor
het slotweekend zijn te verkrijgen
bij Ben Rietdijk Sport, Bruna Velserbroek, Hair In en Villa Westend.

Interessante
cursussen
bij Socius

Cees Zwaan is erelid
Santpoort-Noord - Bij Bridgeclub Santpoort was het afgelopen vrijdagavond feest. In een
goed en snel verlopen jaarvergadering werd besloten om de
heer Cees Zwaan te benoemen
tot erelid.
De heer Zwaan is in 1994 één
van de oprichters geweest van
Bridgeclub Santpoort. Met heel
veel inzet en toewijding heeft
hij daarna het secretariaat jaren
lang beheerd en wekelijks de
scoreberekening gedaan. Maar
hij deed meer, hij heeft ook ge-

werkt aan een speciaal computerprogramma voor het uitrekenen van de bridgescores. Dit
programma voldeed zo goed, dat
het al jaren ook door andere verenigingen wordt gebruikt. Tevens is de heer Zwaan ook lange tijd het afmeldadres geweest.
Dat betekende elke vrijdag thuis
zitten bij de telefoon. De leden
van Bridgeclub Santpoort zijn de
heer Zwaan heel dankbaar voor
al zijn bewezen diensten en hebben daarom unaniem besloten
hem te benoemen tot Erelid.

Hoe erg is de verveling aan het
toeslaan bij de jeugd van Velserbroek, dat zelfs nu de kleine
kinderen er de dupe van gaan
worden?
Dit overkwam onze zoon van
7, toen hij vorige week dinsdag (dierendag) om drie uur uit
school kwam. Hij fietste naar
huis over de Gallepromenade
Velserbroek, waar drie jongens
van de leeftijd 16/17 jaar op een
bankje zaten. Toen ze de kleine
man in het vizier kregen, sprongen ze op en kwamen op hem
af. Zijn fiets werd vastgehouden
en hij moest afstappen, waarna
de ‘stoere’ jongens zijn fiets op
slot zetten en met de fietsleutel
wegrende richting de Vromaadweg. Mijn zoon kon niets anders
doen dan zijn fiets ‘slepend’
mee naar huis te nemen. Onderweg kwam hij nog een vriendelijke dame (op krukken) te-

gen die aanbood zijn fiets eventueel bij haar in de tuin te zetten, maar hij bedankte vriendelijk, want hij had geleerd om niet
met vreemden mee te gaan.
Het gevolg was een kapotte
fiets, maar nog erger: een vreselijke overstuur kind, die nu ook
de angst heeft niet meer alleen
ergens vandaan te durven komen. Er is aangifte gedaan bij
de politie, maar ja die kunnen
ook niet zo heel veel.
Deze jongens weten absoluut
niet wat het emotioneel met je
doet, als kind, maar ook als ouder! Als er ook maar iemand is
die hier iets van heeft gezien,
meld het alsjeblieft! Wij zouden
heel graag deze jongeren erop
aan willen spreken, want dit kan
echt niet!

Friese sponsor
voor Velsen E6
Driehuis - De spelers van RKVV
Velsen E6 konden hun geluk zaterdag niet op. In de goednieuwe
shirts van hun sponsor Lemmer
Nautic jachtmakelaardij speelden zij meteen de sterren van
de hemel. De tegenstander werd
met 10-0 verslagen, waarmee E6
de koppositie stevig in handen
heeft. Lemmer Nautic is de jachtmakelaardij van zeilboten helemaal uit het Friese Lemmer, maar
eigenaar Harry Postmus herkent
talent vanaf grote afstand!

Sandra Veltman-Hombroek, Velserbroek

Regio - Dit najaar biedt Socius
weer een aantal interessante cursussen aan. Bij de cursus Ouders
van Pubers is het doel meer inzicht te krijgen in de puberteit om
daardoor anders met je puberkind
om te kunnen gaan. Aan de orde komen losmaking, het puberende brein, communicatie en opvoedingsstijlen. Er zijn zes bijeenkomsten in de avonduren. Start
op 8 november. Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen
vanaf 55 jaar die willen leren om
vriendschappen te verbeteren of
nieuwe vriendschappen te sluiten.
Er zijn 12 bijeenkomsten in Castricum en de start is op dinsdag 25
oktober. Cursus Veilig en krachtig
is voor vrouwen die mishandeld
zijn door hun partner. Doel is veiliger en krachtiger in het eigen leven staan en voorkomen dat weer
dezelfde situatie ontstaat. Er zijn 7
bijeenkomsten in Heemskerk en
het start op woensdagochtend 2
november. Van klacht naar kracht
is voor vrouwen die veel zorg hebben voor anderen en daarbij zichzelf voorbij lopen, waardoor spanningsklachten ontstaan. Doel is
inzicht krijgen in waar de klachten vandaan komen en het leven
zo in te richten dat deze verminderen of verdwijnen. Er zijn 11 bijeenkomsten in Beverwijk en de
start is op maandagochtend 24
oktober. Omgaan met rouw is een
cursus voor het vinden van nieuw
evenwicht, waarbij het verlies een
plaats krijgt in het dagelijks leven
en het leven weer wordt opgepakt. Voor mensen die hun partner verloren hebben zijn er 10 bijeenkomsten in Beverwijk. Start op
dinsdag 22 november 2011. Zie
ook www.socius-md.nl of bel 088
-8876900.

Wethouder
naar Aberdeen
Velsen - Wethouder Westerman
verbleef van 6 tot 9 oktober in
Aberdeen, in verband met een
bijeenkomst van KIMO International. KIMO is een samenwerkingsverband van kustgemeenten. De organisatie strijdt tegen
vervuiling van de Noordzee.
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Van Waasdorp & Zeewijck

Bijna Thuis
Huis krijgt lift

Oester masterclass
IJmuiden - Visspecialist Nico
Waasdorp en Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck organiseren de komende maanden twee oester masterclasses.
Tarbouriech, Perle Noir, Zeeuwse Platte, La Meilleure Marennes Oleron de fines Vertes. Tot
verbeelding sprekende namen.
Oesters zijn tegenwoordig niet
meer weg te denken uit het huidige aanbod van zee-specialiteiten. Steeds meer culinaire liefhebbers ontdekken de oester als
een zeer delicate lekkernij. Er bestaan vele soorten oesters en in
combinatie met diverse wijnen en
dranken vormen zij een waar genot voor de smaakpapillen. Maar
welke oesters passen nu waarbij,
hoe open ik een oester, wanneer
zijn ze verkrijgbaar en hoe bereid ik oesters? Visspecialist Nico
Waasdorp en Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck willen graag de drempel
verlagen met het onbekende en u
graag wegwijs maken met de vele soorten oesters die verkrijgbaar
zijn. Tijdens de masterclass, die u
als een workshop kunt beschouwen, laat Nico Waasdorp op een
actieve manier de verschillende koude en warme bereidings-

wijzen zien, voorzien van uitleg betreffende de herkomst van
de oesters. De vers aangevoerde
oesters komen uit Nederland en
diverse delen van Frankrijk. Slijter Richard Blesgraaf verzorgt de
uitleg van de diverse wijnen en
dranken die met deze oesters een
uitstekende combinatie vormen.
Bij de toegangsprijs inbegrepen
zijn een oesterschort, oestermes
en de recepten die u na de masterclass mee naar huis kunt nemen zodat u thuis uw gasten ook
kunt verrassen met hetgeen u geleerd heeft op deze masterclass.
Wilt u één van de twee masterclasses meemaken, meld u zich
dan aan voor één van de volgende dinsdagavonden, 18 oktober of
15 november. Toegang; 55,00 euro per persoon, inclusief oesters,
oestermes, oesterschort, recepten, wijnen en dranken. Plaats;
Restaurant ‘de Vissershaven’, Halkade 29, 1976 DC IJmuiden-Haven, 0255-517766. Welkom vanaf 19.30 uur, start masterclass
om 20.00. Reserveren via Slijterij&
Wijnhuis Zeewijck, 0255-540331,
info@zeewijck.nl of Visspecialist
Waasdorp, 0255-517766, info@
waasdorp.nl

Beautysalon Marilyn
Monroe maakt je mooi
Velserbroek – Voor een uitgebreide nagelbehandeling ga je
graag naar Beautysalon Marilyn
Monroe, aan Zadelmakerstraat 60
in Velserbroek. Niet alleen voor de
sfeer, maar ook voor de mogelijkheden is deze schoonheidssalon
een uitschieter.
Eigenaresse Maria Donkervoort
was zelf als tiener een serieuze nagelbijter. Daarom heeft ze al
vanaf haar veertiende jaar kunstnagels. Het vak nagelstyliste ging
haar interesseren en daarom is ze
nu allround nagelstyliste, met een
uitgebreid aanbod. Naast de ‘gewone’ gel- en acrylnagels, kan
men hier terecht voor matte nagels, een nagelbijthandeling en
nailart. Maria leert nog steeds bij,
zoals voor de ‘on stroke’ behandeling, een soort 3D kunst op de
nagels. In de salon wordt gewerkt
met de merken Magnetic en Opi.
Hoewel alleen op afspraak wordt
gewerkt, kan men voor een gebro-

ken of gescheurde nagel tijdens
openingsuren direct langskomen,
omdat Maria weet wat het is als er
iets met je nagels gebeurt.
Beautysalon Marilyn Monroe is
vrijdag 2 september geopend en
gaat in de nabije toekomst uitbreiden. Zo komt er een zonnebank in
het pand, zodat men er veilig een
mooi bruin kleurtje kan opdoen.
En vanaf 1 november zal schoonheidsspecialiste Bennique Vissers
haar aandeel in de zaak gaan leveren. Maria is nog op zoek naar
een pedicure die met haar wil samenwerken. In de mooie zaak is
volop ruimte voor deze uitbreidingen.
De openingstijden zijn op maandag van 12.00 tot 17.00 uur, op
dinsdag en woensdag van 12.00
tot 21.00 uur, op donderdag en
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 12.00 tot 17.00
uur. Voor een afspraak kun je bellen met 06-52140418.

Ontheffing voor
ondernemers
Velsen – Het college van B&W
van Velsen heeft een voorstel
gedaan om het ook ondernemers mogelijk te maken ontheffing van gemeentelijke belastingen te krijgen. Het gaat dan om
het privégedeelte van de aanslagen. Er bestaat al een kwijtscheldingsbeleid voor particulieren.

Een nieuwe wet maakt het mogelijk dit ook voor ondernemers
die het moeilijk hebben te realiseren. De gemeenteraad gaat nu
beslissen over dit voorstel, dat al
per 1 december 2011 zou kunnen ingaan. Het gaat om kwijtschelding van belastingen als
ozb, afvalstoffen enzovoorts.

FNRS-wedstrijd
bij Variohippique
Velsen - Op zondag 9 oktober
werd de eerste FNRS indoorwedstrijd gereden bij Variohippique van dit seizoen.
De FNRS heeft proeven ontwikkeld om ruiters zonder eigen
paard of pony wedstrijden te laten rijden. Ruiters met een eigen
paard of pony zijn ook welkom.
Natuurlijk moet je wel in het bezit zijn van het ruiterpaspoort.
‘s Morgens kwamen de eerste
kinderen aan om de pony’s klaar
te maken voor de wedstrijd. Er
werd flink gepoetst en de manen
en staarten van de pony’s werden van mooie vlechten voorzien.
De proeven werden door Floris van der Zwan voorgelezen en
de jury vandaag was Frédérique
Stravers. Hilde Oosten heeft de
examens afgenomen en alle overige secretariële werkzaamheden uitgevoerd. In de rubriek F1

is Nicole Spanjaart met 213 punten eerste geworden. De tweede
plaats is voor Jaira Menzel met
211 punten. Rubriek F2 is gewonnen door Tessa van der Vlis
met 218 punten gevolgd door
Lois Schrijver met 214 punten.
Tessa en Lois moesten ook theorie examen doen en zijn daar allebei voor geslaagd.
Rubriek F3 is Britt de Waal eerste gewonnen met 217 punten,
tweede Joy Melchers met 226
punten en derde Koen Gomes
met 216 punten.
Rubriek F9 is gewonnen door
Dana Ran met 211 punten en
Rubriek F11 door Marinda Javaux met 205 punten.
Het was weer een gezellige en
geslaagde wedstrijd en dat was
wel aan de vele blije gezichten
te zien. De volgende FNRS wedstrijd is op 20 november. Zie ook
www.manegedegroenheuvel.nl.

Yogastudio Santpoort

Inspirerende workshops
en nieuwe lessen
Santpoort-Noord - Yogastudio Santpoort biedt de aankomende maanden extra workshops en lessen aan om iedereen kennis te laten maken met
diverse vormen van yoga. Mocht
je altijd al eens willen beginnen
met yoga, dan is nu een goed
moment!
Op zondag 23 oktober is er een
Hatha yoga/meditatie workshop.
Astrid Burghout zal tijdens deze workshop een hathayogales
geven ter voorbereiding van de
meditatie. Aansluitend volgt er
een cursus op vrijdagavond van
6 weken. De lessen zijn geschikt
voor beginners en gevorderden.
Ook gaan wordt gedurende vier
weken een Beginners-/verdiepingscursus Vinyasayoga aangeboden vanaf zaterdag 29 oktober. Tijdens deze cursus komen verschillende aspecten aan
bod: geschiedenis yoga, yogafilosofie, het uitlijnen van yogahoudingen en ademhaling.

Zondag 30 oktober is er een
workshop Stress Relief. Ga je
ontdoen van je stressgevoel. Ervaar een yogales met een combinatie van actieve en ontspannende houdingen. Voel de spanning van je afglijden door extra
aandacht voor adem, meditatie
en door de oefeningen langer
aan te houden in ontspannende
poses. Een workshop voor een
volledige ontspanning en nieuwe energie.
Op zondag 20 november is
er een workshop Familieyoga. Een uur lang yoga voor ouder en kind. In deze workshop
ga je samenwerken, masseren,
goed kijken naar elkaar en dus
ook van elkaar leren, fysiek bezig zijn en elkaar stimuleren. En
samen met je kind yoga doen is
vooral heel gezellig.
Zie voor een kortingsbon de
advertentie in deze krant. Voor
meer informatie zie de website
www.yogastudiosantpoort.nl

Santpoort-Noord – Het nieuwe
Bijna Thuis Huis aan de Wulverderlaan krijgt van de gemeente Velsen een subsidie van ruim
65.000 euro voor de installatie van een lift. Dit kan worden
betaald uit het potje ‘toegankelijk wonen’. De subsidieaanvraag
van bijna 10.000 euro voor het
(deels) realiseren van vier badkamers bij de gastenkamers
is door de gemeente afgewezen, aangezien dit niet kan worden ingepast in bestaand beleid.
In het Bijna Thuis Huis brengen terminaal zieke mensen hun
laatste levensdagen door. Een lift
maakt het mogelijk om mensen
die minder mobiel zijn toegang
te verlenen tot de gastenkamers op de verdieping. De Stichting Vrienden van het Bijna Thuis
Huis in Velsen heeft met behulp
van donaties een huis kunnen
kopen en dit zo veel mogelijk ingericht. Dankzij de subsidie van
de gemeente kan de lift worden
gerealiseerd. Voor de bouw en
inrichting van de vier badkamers
zal de stichting verder moeten
zoeken naar mogelijkheden.

Cruisekade
wordt groter
IJmuiden aan Zee – Steeds
meer en grotere cruiseschepen willen IJmuiden aandoen.
De huidige Cruisekade heeft
echter onvoldoende lengte voor
deze schepen. De IJmondhaven
is sinds het uitdiepen van de
havenmond bij het Forteiland
wel geschikt voor deze grotere schepen en wordt steeds vaker gebruikt. Daar is echter nog
geen terminal of gebouw geschikt voor het doorvoeren van
passagiers en bagage. KVSA
en Zeehaven IJmuiden willen
graag een cruiseterminal realiseren in de IJmond Haven. Dit
is echter niet mogelijk binnen
het bestemmingsplan. Daarom
stelt het college van B&W voor
om de Cruisekade te vergroten
binnen de mogelijkheden van
het bestaande bestemmingsplan.

Onder invloed
en zonder
rijbewijs
IJmuiden - Politiemensen zagen afgelopen vrijdagnacht
rond 03.00 uur tijdens surveillance op de Orionweg een auto rijden die opviel door de snelheid. Toen zij de auto langs de
kant van de weg zetten, bleek
de bestuurder, een 19-jarige jongen uit Velserbroek, niet
in het bezit van een rijbewijs.
Daarnaast reed hij onder invloed van alcohol. De jongen is
aangehouden en overgebracht
naar een politiebureau.
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Jay-Jay Blues
in Fort Zuid
Spaarndam - Op zondag 16
oktober zal voor het vierde jaar
de swingende Jay- Jay Bluesband het winterseizoen bij Cafe Terras Fort Zuid openen. Vanaf 1996 zijn een aantal bandleden al actief in allerlei formaties met het spelen van de
blues. In 1999 formeerden zij de
Jay-Jay Bluesband. Met nummers van onder andere Muddy Waters, Walter Jacobs, Pinetop Perkins wisten zij al snel
hun plek in de blueswereld te
veroveren. De bezetting bestaat
uit; Jan Dorsman - harmonica
en zang, Jos Snertring - piano/
gitaar/zang, Ingrid Snertringzang, Rob Boomgaard- drums,
Rob van Schagen – bas. Als je
van de Blues en dansen houdt
en deze swingende band niet
wil missen, ben je van harte welkom vanaf 15.00 uur in Café Terras Fort Zuid.
Op zondag 23 oktober is er open
podium voor beginnende muziekanten, cabaretiers, dichters,
enz. Een ieder die hieraan mee
wil doen, kan zich opgeven bij
de bar of via de site.
Op zondag 30 oktober is de start
van de maandelijks terugkerende Ierse middag in Fort Zuid.
Wie mee wilt zingen, jammen
of gewoon luisteren naar Ierse
Folkmuziek en zeemansliederen
is van harte welkom.
Voor degene die liever van de
rust en stilte genieten is er een
prachtige vaartocht over de
Mooie Nel, via de Oude Kolksluis door het prachtige dorp van
Spaarndam. De boot vertrekt iedere zondag om 14.00 uur.
Fort Zuid ligt aan de rand van
Spaarndam aan de Boezemkade. Er is ruime parkeergelegenheid en de toegang is vrij. Zie
ook www.fort-zuid.nl.

Nieuw: 55 Plus Expo

Ouderenbonden
slaan handen ineen
Regio - Van woensdag 20
tot en met zondag 23 oktober wordt in het Kennemer
Sportcenter te Haarlem de
eerste editie van de 55 Plus
Expo georganiseerd. Deze
nieuwe consumentenbeurs
richt zich op de 700.000 inwoners in Noord-Holland die
de 55 jaar zijn gepasseerd.

Snow Planet met
open dag in de regen
Velsen-Zuid - Dat het begin oktober zou sneeuwen lag niet in
de lijn der verwachting, maar
een dag met regenbuien en veel
wind was nu ook weer niet de
bedoeling. Voor de buitenactiviteiten en de vele stands die
op het grote parkeerterrein een
plaats hadden gevonden viel het
dan ook niet mee om de spullen
droog te houden. Maar het wat
mindere weer kon toch niet verhinderen dat een groot aantal
mensen van deze gelegenheid
gebruik maakte om nader kennis
te maken met de vele mogelijkheden die zowel Snow Planet als
het omliggende Spaarnwoude te
bieden heeft.
Binnen, waar het aangenaam
warm en droog was, kon men
tegen een zeer gereduceerd tarief de piste op om te skiën of te
snowboarden en tevens bestond
de mogelijkheid om aan gratis
proeflessen in deze takken van
sport deel te nemen. De kleine
piste was dan ook voortdurend
druk bezet met kinderen en beginners en ouders en belangstellenden verdrongen zich voor de

ramen met camera’s en filmtoestellen om de verrichtingen van
hun kroost vast te leggen.
De grote parkeerplaats was nagenoeg geheel gereserveerd
voor een aantal buitenactiviteiten.
Diverse organisatoren van activiteiten in en rond Spaarnwoude waren aanwezig om belangstellenden te informeren over de
mogelijkheden. Kinderen konden op een slalomparcours hun
vaardigheden op speciale steps
(Step&Ko) oefenen, maar ze kozen veelvuldig een route door
diepe plassen. Ook konden ze
een rondje rijden op speciale
kinderquads (ActionPlanet).
Maar ook aan activiteiten als
paintballschieten
(Paintball
Spaarnwoude) en klimmen, abseilen, mountainboarden en
boogschieten
(Dynamique)
kon worden deelgenomen. En
moe geworden van al deze inspanningen kon men instappen in één van de legertrucs van
ABC-Events om een rondje door
Spaarnwoude te rijden. Zie ook
www.snowplanet.nl

Al jarenlang wordt er, met veel
succes, in de Jaarbeurshallen in Utrecht een beurs georganiseerd voor 50-plussers. Dit
succes was voor de gezamenlijke ouderenbonden in de provincie Noord-Holland de reden
om de handen ineen te slaan en
gezamenlijk een eigen evenement van de grond te tillen. Wat
in Utrecht mogelijk is, moet hier
ook lukken, was het idee.
De ANBO, KBO en PCOB uit
Noord-Holland trekken met hun
ruim 70.000 leden de kar van de
55 Plus Expo. Haarlem heeft een

rijke beurstraditie. In het verleden werd in de provinciehoofdstad jarenlang de Haarlemse
Voorjaarsbeurs georganiseerd,
eerst in het Krelagehuis en laten in de Kennemer Sporthal.
Jaarlijks bezochten tienduizenden mensen deze huishoudbeurs. Met de 55 Plus Expo
wordt deze jarenlange traditie
weer nieuw leven in geblazen.
Het bestaat uit een complete huishoudbeurs met ruim 100
standhouders, een informatiemarkt en als rode draad amusement.
De 55 Plus Expo is geopend van
donderdag 20 tot en met zondag 23 oktober van 10.00 tot
17.00 uur. De entree bedraagt
8 euro. Leden van de ouderenbonden ontvangen 2 euro korting. De Kennemer Sportcenter ligt naast de ijsbaan aan de
IJsbaanlaan 4a in Haarlem. Zie
ook www.55plusexpo.nl of bel
0165-393001.

‘Cogmed effectief bij behandeling ADHD’

Auto te water
IJmuiden - Maandagavond
laat is vanaf het Sluisplein een
auto te water geraakt. De 23-jarige IJmuidense bestuurder had
de auto geparkeerd maar de
auto rolde naar voren. De bestuurder probeerde de auto nog
te remmen maar kon niet voorkomen dat de auto in het water terecht kwam. Een sleepbedrijf heeft de auto uit het water
getakeld.

IJmuiden - Bij mensen met
ADHD is de capaciteit van
het werkgeheugen, een belangrijk deel van onze hersenen, verminderd. Met de
nieuwe Cogmed Werkgeheugen Training kan dit flink
verbeterd worden. Tijdens
een vrij toegankelijke voorlichtingsavond op woensdag 26 oktober in buurthuis
De Brulboei in IJmuiden zal
dieper ingegaan worden op
deze effectieve behandeling.
In ons dagelijks doen en laten maken we continu gebruik
van ons werkgeheugen. Het
stelt ons in staat om ons goed
te concentreren, informatie te
verwerken en controle te houden. Bij mensen met ADHD
of Niet Aangeboren Hersenletsel is de capaciteit van het
werkgeheugen echter vermin-

derd. Sinds niet al te lange tijd
bestaat Cogmed, een wetenschappelijk bewezen behandeling waarbij het werkgeheugen verbeterd kan worden. In
Velsen en omgeving kunt u
voor Cogmed terecht bij de
Praktijk voor Psychiatrie.
Met de Cogmed Werkgeheugen Training volgen ADHDpatiënten (tieners en volwassenen) een intensief programma met specifieke oefeningen op de computer. Tussentijds is er contact met een Cogmed Coach. De resultaten zijn
verbluffend. Maar liefst 80%
van de deelnemers heeft direct baat bij Cogmed. Een deel
van het effect wordt in een later stadium zichtbaar.
Op woensdag 26 oktober aanstaande om 20.00 uur organiseert de Praktijk voor Psychiatrie een vrij toegankelijke voorlichtingsavond over de Cog-

med Werkgeheugen Training,
het verloop van de behandeling en de vergoedingen via
de
ziektekostenverzekeraar.
Iedereen die te maken heeft
met ADHD (als patiënt, ouder,
zorgbegeleider of arts) is van
harte uitgenodigd langs te komen bij buurthuis De Brulboei,
Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Het wordt op prijs gesteld
wanneer u met een mailbericht
(info@praktijkvoorpsychiatrie.
nl) even laat weten dat u komt.
In de behandeling met de Cogmed Werkgeheugen Training
werken psychiater Joost Mertens en Petra van Raalte (sociaal pedagogisch hulpverlener en Cogmed Coach) samen. De Praktijk voor Psychiatrie heeft veel kennis in huis
over neuropsychiatrische aandoeningen als ADHD waardoor goed de juiste diagnose
en het beste behandelplan kan

worden opgesteld. De Cogmed
Werkgeheugen Training kan bij
de Praktijk voor Psychiatrie in
voorkomende gevallen gecombineerd worden met medicatie
en/of psychotherapie. Zie ook
www.CogmedVelsen.nl
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VSV verliest met korfbalcijfers van SVW’27
Velserbroek - Het begint bijna een
traditie te worden, maar wederom
begon VSV in de uitwedstrijd tegen
SVW veel te slap. Net als tegen Zilvermeeuwen en De Foresters kwam
het team dus weer op achterstand.
Zonder de geblesseerde aanjager, Tanju Güler , bleef het spel te
plichtmatig en te vlak. Toch wist
Jasper Post nog de gelijkmaker te
scoren met het hoofd. Daarna was
de thuisclub heer en meester en de
3-1 ruststand was dan ook een logisch gevolg. Na de pauze leek het
er even op dat VSV de zaken nog
recht zou kunnen zetten maar uit
een counter scoorden de gastheren de 4-1. Ook na de 4-1 was VSV
niet de mindere, maar daar waar de
Heerhugowaarders hun hele ziel en
zaligheid in de strijd gooiden trokken te veel VSV-ers hun been terug.
Bij een 5-1 tussenstand kreeg SVW
een strafschop mee. Doelman Cusell keerde de penalty en Tom Picavet wilde de rebound wegwerken

maar bij die poging werd hij weggeduwd en scoorde SWV alsnog.
VSV protesteerde hevig en tijdens
dit tumult kreeg Cusell een niet al
te slimme rode kaart. Je bij een 6-1
achterstand nog druk maken over
de inderdaad niet al te sterke arbiter heeft over het algemeen weinig zin. Het resultaat is in ieder een
schorsing voor één wedstrijd en
wellicht nog meer. Na deze situatie
gaf de scheidsrechter VSV wel heel
makkelijk een strafschop. (Hoezo
marchanderen?) Jasper Post verzilverde dit presentje zonder problemen. Kort hierna maakte El Kandousi 6-3. Opvallend was de geringe onderlinge acceptatie in deze wedstrijd. Te veel spelers vergeten dat hard werken en een goede
wedstrijdmentaliteit altijd de basis
zijn voor een goed resultaat. Om de
zondag nog zuurder te maken verloren zowel VSV 2 als VSV 3 beide
met 2-1 van respectievelijk Blauw
Wit 2 en Velsen 3.

Dames junioren OG
landskampioen softball
Regio - Zondag is het juniorenteam van Onze Gezellen landskampioen in de Topklasse softball geworden. Een opmerkelijke prestatie
na de valse start in de voorbereiding van het seizoen.
Op een toernooi in Moergestel incasseerde het team tegenslag op
tegenslag. De ernstige blessure
van Annemiek Koehorst had op de
op dat moment nog onvoorbereide
groep speelsters had ook nog een
ander effect: van een losse groep
speelsters werd in snelkookpantempo een hecht team gevormd dat
zondag een onverwacht succesvol
seizoen bekroonde met het landskampioenschap.
In de aanloop naar het afsluitende weekeinde rekende de ploeg
van Onze Gezellen in wedstrijden
die bol stonden van de spanning
af met naaste concurrenten Amsterdam Pirates en Centrals in de
race om Alcmaria Victrix, tot zondag nog leider in de competitie,
voorbij te streven. De twee afsluitende wedstrijden in Capelle aan
de IJssel moesten worden gewonnen om dat doel en het kampioenschap veilig te stellen. De uitslagen van die wedstrijden (tot twee
keer toe een 3 - 0 overwinning

voor Onze Gezellen) doen vermoeden dat de ploeg met twee reguliere overwinningen het kampioenschap binnenhaalde. Dat de tegenstander Blue Angels nooit gevaarlijk is kunnen worden is vooral te
danken geweest aan het formidabele verdedigen van Onze Gezellen. Keer op keer werden de agressieve aanvallen van de tegenstanders in de kiem gesmoord. Aanvallend was de spanning bij Onze Gezellen zo voelbaar dat er bijna plakken van konden worden gesneden.
Dat weerhield de ploeg ervan om
afstand van Blue Angels te nemen
en maakte uiteindelijk de ontlading
na de laatste nul groot.
De KNBSB Topklasse junioren
competitie is een topsport talenten
jeugdcompetitie. Op de foto.
Staand vanaf links: Lars Looijen
(assistent coach), Lise Moolenaar,
Amber Visser, Tessa Molenaar, Annemiek Koehorst, Babs de Jonge,
Jessica Waasdorp, Anouk Plooy,
Marco Molleman (coach). Zittend vanaf links: Ruby-Jane Krikke,
Merou Hesmerg, Tamara Immers,
Laura v.d. Bos, Suzanne de Loor en
Jip de Jonge. Niet op de foto: Lisa Pagan en Anita Waasdorp (assistent coach). (foto: Kevin Janssen)

Chopin en Duo
Zinger in ’t
Mosterdzaadje

‘Toernooi heeft body gekregen’

A. Molletstraat wint
Dames Stratenvolleybal
Velserbroek - De A. Molletstraat bleek de sterkste van
24 straten te zijn op zaterdag
8 oktober bij het HHI volleybaltoernooi voor stratenteams,
dat dit jaar voor de achtste
keer werd gehouden.
Bij binnenkomst ‘s middags
kregen de deelnemende dames van het comité 25 jaar
Velserbroek sportsokken aangeboden met daarop het logo
25 jaar Velserbroek. Veel dames speelden het toernooi met
deze prachtige Velserbroekse
sportsokken. Ook kregen de
dames een bon aangeboden
van sponsor SnowPlanet. Met
deze bon mogen alle sportieve
dames die meededen aan het
toernooi een uur gratis skiën
bij Snow Planet.
Het HHI-metaalwerken Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi trok weer enorm veel publiek Het grootste deel van
het publiek was uiteraard gekomen om de dames uit hun
straat aan te moedigen, maar
het hoogtepunt van deze dag
waren toch de halve finales en
de finale. De finalewedstrijd
tussen A. Molletstraat en de
Floraronde 2 was erg spannend. Onder luide aanmoediging van echtgenoten en
kinderen en vele toeschouwers pakte de A. Molletstraat
hoofdprijs.
,,Er werd dit toernooi weer
heel fanatiek gespeeld, maar
toch was het weer heel vriendschappelijk”, vertelt mede-organisator Frans Looij na afloop
in een bomvolle zeer gezellige
kantine in het Polderhuis. Er
was die dag ook weer van alles
voor de kids te doen, want als
de moeders volleyballen dan
moeten de kids toch ook weer
vermaakt worden. Dus was er
voor de kinderen weer een geweldige ballonnenclown, er
stond een groot videoscherm
en er was schmink voor de
kinderen. De meeste straten
waren goed getraind en hadden meegedaan aan de volleybalclinic op 29 september.

Frans Looij: ,,Het toernooi heeft
in acht jaar tijd echt body gekregen en we zijn toch heel blij
dat het sociale karakter van dit
toernooi voorop blijft staan.
We hebben een supergezellige dag en avond gehad, waarbij nog tot diep in de nacht samen met de Bob en de Blueband en DJ Bas feest werd gevierd. Heel veel mensen hebben nieuwe contacten opgedaan met andere straten en
daar gaat het eigenlijk allemaal om.’’ De organisatoren
(Frans Looij, Jankees Holst en
Frank Post) zijn samen met
volleybalvereniging Smashing
Velsen zeker van plan om volgend jaar weer een Dames
Stratenzaalvolleybaltoernooi te
houden.
Hoofdsponsor Jos Baars reikte
samen met wethouder Annette
Baerveldt de prijzen uit. Eerste
werd de A. Molletstraat, tweede Floraronde 2, derde Tureluur. De trofee van HHI-Metaalwerken staat is dus dit jaar
voor de A. Molletstraat. En het
bord ’Kampioen Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi Velserbroek 2011’ zal onder het
straatnamenbord aan de lantaarnpaal in de A. Molletstraat
komen te hangen. Bovendien
werd er nog een prijs uitgereikt aan de beste speelster
van het toernooi Sandra Mense. Het talent uit Velserbroek
werd Annelot van Meurs uit
de L. Springerstraat. De sportiefste straat werd Krommeweid en de meest enthousiaste straat is de Helene Mercierstraat.
De prijs meest enthousiaste
toeschouwer/speelster, aangeboden door shirtsponsor
van het toernooi Juwelier Ris,
ging naar Anja Heijne. De
Poedelprijs was voor L. Zocherplantsoen. Deze dames
ontvingen van Snow Planet
ook nog een extra prijs. Foto’s
van het toernooi zijn te vinden
op de website www.straatvolley.nl (foto: Johan van de Wijngaart)

Santpoort-Noord - Dit concertseizoen gaat de pianist
Bernd Brackman in ’t Mosterdzaadje een serie Chopin concerten geven. In 2007 begon hij de
spraakmakende Beethoven cyclus, waarna in 2010 alle Schubert pianowerken volgden. Zijn
eerste recital gewijd aan Frederic Copin is op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur. Het concert
opent met de Fantasie op.49, vier
Balladen. Na de pauze gevolgd
door vier Scherzo’s. De zangeres Nathalie Mees en de pianist
Wim Voogd vormen samen het
Duo Zinger. Op zondag 16 oktober om 15.00 uur brengen zij hun
programma ‘From America, with
love’. Daarin werken van Barber,
Bernstein, Rorem, Ives en Copland. Zie ook www.duozinger.
nl. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Zaalvoetbaltoernooi in
OG-hal
Regio - Op maandag 17 oktober (herfstvakantie) is er
voor de jongeren in Velserbroek (14+) een zaalvoetbaltoernooi in de Onze Gezellenhal aan de Van de Aartweg 2
in Haarlem. In dit toernooi nemen straat- en vriendenteams
het tegen elkaar op. Het begint om 16.00 uur en eindigt
om 18.00 uur. Maar ook voor
de leeftijden onder de 14 jaar
zijn er twee toernooien in de
OG-hal: Om 12.00 uur is er een
zaalvoetbaltoernooi voor de
leeftijden van 8 tot en met 10
jaar en daarna, om 14.00 uur,
is er een toernooi voor de leeftijd 11 tot en met 13 jaar. Dit
toernooi duurt tot 16.00 uur.
De organisatie van de zaalvoetbaltoernooien is in handen van Buurtsport Velsen, in
samenwerking met het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. Voor alle toernooien geldt: De toegang is gratis.
Zaalschoenen (geen zwarte
zolen) zijn verplicht. Meer informatie: Ad Otten, Buurtsport
Velsen, telefoon 06-11883720.
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Ondernemerscafé in
Oma’s Kamer

Rapidtoernooi in
Polderhuis Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag was er een
vrije inloop voor drie potjes rapidschaak bij Schaakclub Santpoort.
Onder andere vier spelers van het
eerste team deden mee. De volgende vrije inloop is vrijdag 4 november vanaf 20.00 uur.
Op dezelfde avond speelde het
derde van SC Santpoort tegen
KC 3, een mengeling van Bloemendaalspelers die zich voor de
wedstrijd aan elkaar voor stelden. Hoewel Santpoort goed uit
de startblokken schoot met twee
knappe winstpartijen van Ronald
Hoekstra en Bert Stangenberger werd het toch een gelijkspel,
4-4. De nieuwe man aan Santpoortse kant was Ozden Tuna, hij

speelde verdienstelijk gelijk, net
als Ouker de Jong, Wim Dijkman
en Rob Buschman. Op de borden 1 en 2 moest zowel de pas
getrouwde Hans Kors als Henk
Swier tobbend met een schaakknie het hoofd buigen. Gelukkig
is het eerste punt binnen.
In groep 2, spelend op de dinsdagavonden in het Polderhuis,
heeft Richard Dietvors de leiding van Gijsbert de Bock in een
rechtstreeks duel overgenomen.
Hoewel Gijsbert goed zijn loper
offerde met schaak op h7 en Richard bijna allemaal gedwongen
zetten moest doen, trok hij toch
aan het langste eind. Zie ook
www.schaakclubsantpoort.nl

Driehuis - De kracht van samenwerking, vraag & aanbod en
speeddaten. Voor de ondernemers
van Driehuis is het er allemaal tijdens het ondernemerscafé van
27 oktober in Oma’s Kamer (Café Middeloo). De avond begint om
20.30 uur. Op donderdag 27 oktober komen de ondernemers in
Driehuis weer bij elkaar. Ook deze
keer ligt er een leuk en interactief
programma klaar. Het thema van
de avond is ‘Samenwerking’. Een
tweetal plaatselijke ondernemers,
Ingrid van Ek en Karin Seisveld,
zal vertellen over wat samenwerking hen tot nu toe heeft gebracht.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om een ondernemersvraag
of -aanbod te plaatsen en vrijblijvend deel te nemen aan een korte speeddate. Onder het genot van
een drankje is er vervolgens volop
gelegenheid om kennis te maken
met nieuwe ondernemers of bij te
praten met (oude) bekenden. Ondernemersvereniging Driehuis is
in 2010 met haar netwerk avonden
begonnen. Daarnaast ontplooit de
vereniging allerlei andere activiteiten zoals een eigen website, www.
ondernemend3huis.nl, en een bedrijvengids van ondernemers uit
Driehuis en Velsen-Zuid. Voor het
ondernemerscafé hoeft u zich niet
aan te melden.

In de Kinderboekenweek

Schrijfsters lezen voor
bij Bredero Boeken
Santpoort-Noord - Op zaterdag
15 oktober van 14.30 tot 15.00
uur zullen schrijfsters, Irene van
der Laan en Diana Hermans, bij
Boekhandel Bredero Boeken,
Hoofdstraat 234 voorlezen uit
hun spannende kinderboek ‘Betrapt’. Het boek, dat met veel plezier door de beide schoonzussen
is geschreven, gaat over Mark
en Sanne. De broer en zus gaan
iedere zomervakantie drie weken naar de boerderij van opa en
oma. Samen met de buurkinderen, Mieke en Jos, vinden zij een
plattegrond. Wanneer ze met z´n

allen op onderzoek uit gaan, ontdekken ze een geheim gangenstelsel en dan..! Het boek is geschreven voor kinderen van 8 tot
en met 10 jaar om zelf te lezen.
Maar voor kinderen van 6 of 7
jaar is het ook erg leuk om voor
te lezen.
Naast het voorlezen kunnen de
schrijfsters de boeken desgewenst signeren. Voor 9,95 een
uniek en speciaal cadeau voor
bijvoorbeeld een verjaardag, het
behalen van een zwemdiploma of gewoon zomaar! Zie ook
www.markensanne.nl.
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Matt Jaxxon geeft galaconcert in De Wildeman

Allereerste Experience
Techniek groot succes
IJmuiden - De kinderen van
groep 8 van de basisschool Het
Anker uit Velserbroek beleefden
vorige week woensdag een spannende ochtend bij autobedrijf
Stormvogels in IJmuiden. Door
de Stichting Jeugdprojecten Velsen was, voor de eerste keer, een
avontuurlijke kennismaking georganiseerd
met een vorm van techniek. In dit
geval was de keus gevallen op de
veiligheid in de auto.
Direct betrokkenen en belangstellenden uit zowel het onderwijs, gemeente en bedrijfsleven
waren aanwezig om kennis te
maken met deze pilot met als uitgangspunt om kinderen op een
jonge leeftijd in contact te brengen met techniek.
Vol enthousiasme benadrukte Ruud Porck, directeur van het
Technisch College Velsen, in zijn
openingsspeech het grote belang
van, technisch, goed opgeleide
jonge mensen. ,,Volgens een recente prognose moeten we in het
jaar 2020 zo’n kwartmiljoen technische mensen erbij hebben.
Daarom is het van het grootste
belang jonge kinderen vertrouwd
te maken met techniek door ze
het te laten ervaren’’, zegt hij. En
vervolgt: ,,Vakmensen vormen de
ruggengraat van de economie en
zijn in een ambachtseconomie
onmisbaar en daarom kun je eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen om ze kennis te laten maken
met techniek’’. Als voorbeelden
noemde hij Henry Ford en Anthony Fokker die, op heel jonge leef-

tijd, in een schuurtje begonnen te
knutselen en uiteindelijk tot iconen in de wereld van techniek
zijn uitgegroeid.
Egbert Wilmink, directeur van autobedrijf Stormvogels, trok vervolgens zijn stofjas aan om de
kinderen in de werkplaats met de
diverse veiligheidsaspecten in en
om de auto vertrouwd te maken.
Als een volleerde onderwijzer
(hij kan zo bij mij op school beginnen, aldus Ruud Porck) wees
hij de kinderen via remblokken,
bandenprofielen en airbags op
de vele belangrijke veiligheidsaspecten.
Daarna volgde het spannende
sluitstuk van deze ochtend: het
tot ontploffing brengen van een
echte airbag. Op het parkeerterrein achter de werkplaats, op ruime afstand gadegeslagen door
alle aanwezigen, bracht hij vervolgens een contact tot stand
waarop de airbag met een enorme knal en een grote wolk witte
rook ontplofte.
Al met al een bijzondere ervaring
voor de kinderen van groep 8 die
ze zich nog lang zullen blijven
herinneren, mede ook door het
feit dat Stormvogels had gezorgd
voor een knalgele Ferrari. In de
werkplaats mochten ze allemaal
even in deze auto zitten voor een
onvergetelijke foto. Dat deze eerste Experience Techniek een vervolg krijgt lijkt wel duidelijk want
diverse bedrijven die aanwezig
waren meldden zich ter plekke bij
de organisatoren voor deelname
aan. (Joop Waijenberg)

409.000 euro tekort
Velsen - Na de bekendmaking
van de septembercirculaire op
Prinsjesdag is door de financiële
afdeling bij de gemeente Velsen
hard gerekend met nieuwe cijfers.
Voor het jaar 2012 wordt Velsen
in de vervelende positie gesteld
dat de algemene uitkering kleiner is dan verwacht. Bovendien
verwacht de gemeente minder inkomsten door de daling van de
WOZ-waarden. Ook blijkt binnen
de gemeente Velsen een groter
beroep te worden gedaan op subsidies dan in de landelijke trend te

zien zijn. Hierdoor verwacht men
voor 2012 een tekort van 409.000
euro op de Algemene Uitkering.
Ook voor 2013 laat hetzelfde rekensommetje een tekort zien, van
343.000 euro. De veranderingen
hebben vooral te maken met een
aantal nieuwe taken die gemeenten door de overheid krijgen toebedeeld. De gemeente wil kwetsbare mensen ontzien en doet dat
vaak door extra subsidies, zo biedt
Velsen regelingen voor bijzondere
bijstand en ter voorkoming van de
armoedeval.

Santpoort-Noord - Matt Jaxxon
geeft op zaterdag 15 oktober een
première Jazz & Soul Galaconcert in het theater van De Wildeman in Santpoort. Opvallend
is dat de zanger uit IJmuiden dit
keer voor het thuispubliek optreedt. Hij trad immers meer buiten de landsgrenzen op, dan erbinnen. Diverse bekende Nederlanders, vrienden, relaties en bekenden van Matt uit de wereld
van de showbizz en platenindustrie hebben aangegeven op dit
galaconcert aanwezig te zijn en
worden opgewacht door society
fotografen, een TV ploeg en mogelijk een buitenlands camerateam voor uitzendingen in ZuidAmerika. De rode loper kan alvast uit!
Matt Jaxxon wist van jongs af
aan dat hij artiest wilde worden.
Voor zover hij het zich kan herinneren was hij altijd bezig met
het maken van muziek, schrijven
van teksten en uiteraard zingen.
In het begin van zijn zangcarrière werkte Matt samen met een
tekstschrijver uit Nieuw-Zeeland, die onder andere nummers
voor René Klijn en Angela Groothuizen schreef. Daarna volgden vele optredens met de band
Tumbling Thought.
Nu staat Matt op het punt om
samen te werken met een Amerikaanse tourmanager, die ook
sterren heeft begeleid als Tony Bennet, Quincy Jones, Sheryl
Crow, The Black Eyed Peas, Justin Timberlake en Madonna.
Tussen de solo-optredens door
formeerde Matt ook een band
die werd begeleid door Wouter
Klok, de broer van Hans. Deze
band genaamd Click Music zaten muzikanten die op hun beurt
speelden voor ondermeer René
Froger, Lee Towers en Saskia &
Serge. De achtergrond zangeressen kwamen uit de bekende
formaties Mai Tai en Boney M.
Zijn optredens zijn regelmatig
vastgelegd voor de buitenlandse
TV en getoond: VS (incl. Las Vegas), Antillen, Suriname, Colom-

bia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, India, Pakistan, Sri Lanka en
Rusland. Momenteel wordt gewerkt aan de planning voor een
theater-toer in Florida en Las Vegas, samen met de Amerikaanse
zangeres Donna Lynton, waarmee hij regelmatig optreedt, net
als met Lou Prince. Recent stond
Jaxxon nog samen Lee Towers
op het podium (duet) in Vlaardingen. Zijn nummer ‘Lady Love’
is inmiddels in veel landen op radio en TV te horen en zien.
Tijdens het galaconcert in Santpoort zal Matt Jaxxon een aantal
duetten zingen met Evita Tjon A
Ten, een Jazz zangeres die veelvuldig optreedt in o.a. New York
en Hong Kong. Ook staan er deze avond duetten op het programma met Lou Prince (Award
winnar in Las Vegas) en niemand
minder dan Donna Lynton (titelsong Charlies Angels), die optrad met o.a. The Temptations,
James Brown, Ray Charles, Sammy Davis jr. en vele anderen.
Muzikaal wordt Matt in een aantal nummers begeleid door pianist Jeroen Griep, die ook componist, arrangeur en bandleider
is. Hij heeft aan het conservatorium jazz-piano gestudeerd en
aan het conservatorium Rotterdam wereldmuziek.
Op 24 september zingt Matt
Jaxxon op het Grand-Gala te
Noordwijk en deelt hij het podium met onder andere Gordon/
LA the Voices, Rob de Nijs, Martin Morero, Dean Saunders en
George McCrae t.b.v. de goede
doelen KiKa en Stichting Hoogvliegers. De presentatie ligt in
handen van Evert Santegoeds.
Kortom, het Jazz & Soul concert dat Matt Jaxxon op 15 oktober organiseert, zal de nodige
‘glamour and glitter’ naar Santpoort trekken. Maar het allerbelangrijkste is dat Matt Jaxxon
zijn passie en enthousiasme
voor muziek met vrienden, vakgenoten en relaties wil delen in
de vorm van een sfeervol en intiem gala.

Stagegezinnen
helpenden gezocht
Regio - ROC Nova College
zoekt ouders in de regio’s Amstelveen, IJmond, Haarlem en
Haarlemmermeer, die thuis een
stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn willen begeleiden. Het gaat om (gast)gezinnen met minimaal twee kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.
De stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn leert twee
dagen per week, op maandag en
dinsdag, in het gezin te helpen.
Het gaat om ondersteuning bij
activiteiten met de kinderen, hun
persoonlijke zorg, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke ta-

ken. Dat kan zijn: spelen met de
kinderen, voorlezen of de maaltijd voorbereiden. Daarbij ontwikkelt de stagiair vaardigheden
als samenwerken, overleggen,
plannen en organiseren. Ouders kunnen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door de cursisten te helpen.
De ouders krijgen daarbij ondersteuning van deskundige stagedocenten van de opleiding.
Voor meer informatie en aanmelding: Stagebureau Gezondheidszorg ROC Nova College,
telefoon 023-5303300 of bpvgwl@novacollege.nl. Zie ook
www.novacollege.nl/leergezin.

Dubbelconcert
in het Thalia
Theater
IJmuiden - Op vrijdag 14 oktober presenteert het Thalia Theater vanaf 21.00 uur een dubbelconcert met twee zeer getalenteerde singer/songwriters. Thalia heeft voor het nieuwe seizoen
een groot aantal spannende, stijlvolle en pakkende voorstellingen
in petto. Een singer/songwriteravond is een onderdeel van de
nieuwe programmering. De IJmuidense Suus de Groot treedt al geruime tijd op onder de naam Sue
the Night. Haar debuut cd staat
vol prachtige songs en wordt door
menig muziekliefhebber met instemming ontvangen. Sue the
Night heeft een stem als een engeltje, maar die kent ook de rauwheid van Anouk en de melancholiek van Neil Young. Ze wordt zelf
geïnspireerd door Jeff Buckley,
Joni Mitchel en David Bowie. De
Ierse zanger/gitarist Albert Niland
heeft al de nodige ervaring in de
entertainmentwereld opgedaan.
In de periode 1999-2003 toerde
Niland de wereld rond als gitarist
van de zeer succesvolle show Riverdance. Na dit succes besloot
hij als solo-artiest verder te gaan.
Zijn album ‘Dirty Day’ zette hem
direct op de kaart als singer/songwriter. De zaal is open vanaf 20.30.
De voorstelling begint om 21.00
uur. Kaarten kosten 7,50 euro en
zijn te koop bij Hotel Augusta of
via www.thaliatheater.nl.

ZoMiPo
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium in Velsen biedt zondag 16
oktober een optreden van smartlappenkoor Dolorosa in buurthuis
De Brulboei, Kanaalstraat 166.
Het koor bestaat uit 27 enthousiaste leden, achtien vrouwen
en negen mannen, daarbij muzikaal begeleid door drie accordeonisten en een drummer. Onder
de inspirerende leiding van Piet
de Groot zingen zij meerstemmig
smartlappen (van toen en nu),
maar ook Amsterdams repertoire, zeemansliedjes, evergreens
en levensliedjes; kortom een repertoire dat zeer geschikt is om
lekker mee te zingen voor jong
en oud. Kaarten à 4,00 euro zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
alle ZoMiPo-locaties en zondag
aan de zaal. De voorstelling begint om 14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open.

Cirque du Burlesque
in het Thalia Theater
IJmuiden - Thalia Theater presenteert op vrijdag 21 oktober om
21.00 uur (zaal open 20.30 uur) exclusief de première van Extravaganza! Een avond vol theater, circus, Can Can en zelfs Burlesque
optredens. Croonerette extra ordinaire La Sirene en haar magistraal
begeleider Rumba Rick brengen de
variété uit de tijd van Marlène Tierig weer helemaal terug in het tot
nachtclub omgebouwde Thalia.
Miss Natsumi Scarlet is een Burlesque Beauty en brengt een vlammende show van internationaal allure. Madame Bling Bling is een
betoverende verschijning en vermaakt het publiek met haar verrassende kostuums en knotsgekke
acts. Tot slot de top of de bill van
Extravaganza: Excellente Raoulala met zijn wervelende striptease
act. Glitter & glamour outfits kunnen uit de kast gehaald worden!
Beleef deze onvergetelijke reis in
het prachtige Thalia Theater, waar
de geur van burlesque en Champagne rijkelijk aanwezig is! Om de
avond nog gezelliger te maken is er
het hapjes Vip-arrangement welke
geserveerd wordt aan uw eigen tafeltje met een lekker glas wijn. Zie

ook www. thaliatheater.nl. Toegang
bedraagt 15 euro. Extra te bestellen: hapjes Vip-arrangement (half
flesje wijn met exclusieve hapjes
17,50 euro). Reserveringen en informatie Thalia Theater, Breesaapstraat 52, telefoon 0255-514217.

Sterdansers naar Velsen
Velsen - Dansliefhebbers opgelet: in de maand
oktober maken vier sterdansers uit het populaire
televisieprogramma ‘So You Think You Can Dance’
hun opwachting in Velsen. In de Stadsschouwburg
schitteren op donderdag 20 oktober Floris en Natascha in ‘Burn the Floor’. En tijdens de open dag
van het Kunstencentrum Velsen, op
zondag 30 oktober, geven Ingrid en
Boris een exclusieve masterclass. Om
het bezoek van de danshelden nog
aantrekkelijker te maken hebben de
schouwburg en het kunstencentrum
een speciaal ‘SYTYCD’-kortingsarrangement samengesteld.
Het grote publiek kent Floris Bosveld en Boris Schreurs natuurlijk al
lang van hun sensationele optredens
in ‘So You Think You Can Dance’.
De twee hebben inmiddels ook hun
sporen ruimschoots verdiend in de
danswereld. ‘SYTYCD’-winnaar Floris
trekt momenteel langs de schouwburgen met de
danshit ‘Burn the Floor’ (op 20 oktober in Velsen).
Boris speelde onder andere in ‘Supermodel de Musical’ en werkte mee aan de concerten van de Toppers. Begin oktober hebben de twee sexy dansers
de overstap van de televisieset gemaakt naar het
witte doek. Zij spelen de hoofdrol in ‘Body Language.’ De eerste Nederlandse dansfilm van producent
Johan Nijenhuis en regisseur Jeffrey Elmont, die op
6 oktober jongstleden in première is gegaan.
Het Kunstencentrum Velsen heeft Boris weten te
strikken voor een exclusieve workshop tijdens de
open dag op zondag 30 oktober. En niet alleen Boris komt naar Velsen, hij neemt zijn filmcollega Ingrid Jansen mee. De workshop van Boris en Ingrid

wordt gegeven van 13.00 tot 14.00 uur. Deelnemers krijgen als bonus voor aanvang een proefles
aangeboden van twee docenten van het Kunstencentrum Velsen, van 12.00 tot 12.45 uur. De kosten
voor de combi-workshop van 12.00 tot 14.00 uur
bedragen 15 euro. De workshop is voor iedereen
vanaf 12 jaar. Opgeven kan via palderliefste@kunstencentrumvelsen.nl.
Speciaal voor de Nederlandse tournee van ‘Burn the Floor’ vult Floris Bosveld, de winnaar van ‘So You
Think You Can Dance’, samen met finaliste Natascha de cast aan. Op
donderdag 20 oktober (20.15 uur) is
deze dansshow in de Stadsschouwburg Velsen te zien. Met geraffineerde kostuums, live zang en percussie
leiden achttien dansers – stuk voor
stuk internationale kampioenen –
het publiek op een lichtvoetige ontdekkingsreis door de gepassioneerde wereld van de dans. Van quickstep, wals, jive,
foxtrot tot rumba, salsa en tango: werkelijk elke
dansstijl komt voorbij in de ruim twee uur durende
show. Kaarten voor de show zijn verkrijgbaar vanaf 43 euro via www.stadsschouwburgvelsen.nl of
0255-515789. De show is geschikt voor iedereen
vanaf 12 jaar. Het Kunstencentrum Velsen en de
Stadsschouwburg Velsen bieden dansliefhebbers
een aantrekkelijk SYTYCD-kortingsarrangement
aan. Voor 50 euro kunt u zowel de workshop van
Boris en Ingrid als de voorstelling ‘Burn the Floor’
bezoeken. Het combi-arrangement is uitsluitend te
reserveren via de kassa van de Stadsschouwburg
Velsen, telefoon 0255-515789 o.v.v. So You Think
You Can Dance.
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Bibliotheek Velsen
Kiest voor Kansen
IJmuiden - De bestuurscommissie van Bibliotheek Velsen
heeft het Business Plan 20122015 Kiezen voor Kansen vastgesteld. Hiermee zal de organisatie gaan inzetten op samenwerking en het beter uitdragen
van de collectie. Bezuinigingen
moeten zoveel mogelijk worden opgevangen door het efficiënter inrichten van BackOffice
processen. Tot slot zet de bibliotheek in op versterking van cultureel ondernemerschap. Hiervoor is verzelfstandiging noodzakelijk. De gemeenteraad moet
hierover eind dit jaar een oordeel
uitspreken.
Bestuursvoorzitter Jan Schröer
over het plan: ,,Bibliotheek Velsen kiest de komende jaren voor
kansen. In de visie voor de jaren 2012-2015 zetten we in op
het uitbreiden van de culturele en maatschappelijke ontmoetingsfunctie. Daarom zoeken we
nadrukkelijk de samenwerking
met verschillende partijen: lokale culturele en maatschappelijke organisaties, bibliotheken in
de omgeving en landelijk op het
terrein van digitalisering.”
Daarnaast blijft de traditionele uitleen- en informatiefunctie gehandhaafd. Daarin zal de
focus vooral komen te liggen
op het uitdragen van de collectie. Onder het motto ‘de collectie de deur uit’ zal de bibliotheek
in gaan zetten op diverse projecten, waarmee het materiaal dichter bij de klant kan worden ge-

bracht. Dat betekent ondermeer
dat de ouderen- en gehandicaptenvoorzieningen gehandhaafd
blijven, maar dat daarnaast veel
meer de nadruk komt te liggen
op het onderwijs.
Helaas krijgt de bibliotheek te
maken met bezuinigingen. De
directie denkt deze op te kunnen
vangen door een aantal processen efficiënter in te richten. Dit
betreft vooral processen die zich
aan de achterkant van de bibliotheek afspelen. Maar ook het
samenvoegen van de bestaande
service- en informatiebalies zal
besparingen opleveren.
Directeur Martijn Mewe licht toe:
,,Bibliotheek Velsen kiest er uitdrukkelijk voor om de dienstverlening voor de klanten zoveel mogelijk op niveau te houden. Het klinkt wellicht tegenstrijdig, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit ondanks de bezuinigingen mogelijk is. Concreet
houdt dit in dat we van plan zijn
om de openingstijden meer op
normale winkeltijden af te stemmen. Voorts is er een plan om
in de entreehal op de begane
grond een espressobar met terras te openen.”
Al met al kiest de bibliotheek
voor verhoging van de eigen inkomsten, door in te zetten op
cultureel ondernemerschap. Een
belangrijke voorwaarde daarvoor
is verzelfstandiging, een besluit
dat in de komende maanden
door de gemeenteraad genomen
moet worden.

Duikopleiding start
bij DuikTeam IJmond
IJmuiden - Op dinsdag 18 oktober gaat de nieuwe opleiding
sportduiken van start bij DuikTeam IJmond. Deze opleiding is
bedoeld voor mensen die willen
leren duiken als hobby.
De duikopleiding is laagdrempelig en modulair zodat het eenvoudig is om module voor module het duiken onder de knie
te krijgen. De opleiding start in
zwembad de Heerenduinen en
eindigt na zeven maanden in het
buitenwater.
De opleiding wordt in een rustig tempo gegeven waardoor het
slagingspercentage bijna honderd procent is. Duiken is geen
prestatiesport maar een sport
voor ontspanning. In principe
kan iedereen gaan duiken. De
minimale leeftijd is 16 jaar en de
maximale leeftijd wordt bepaald
door een medische keuring.
Duiken is een zeer leuke hobby
voor zowel mannen als vrouwen.
Vaak wordt duiken geassocieerd
met een extreme sport. Dat is zeker niet het geval. Bij DuikTeam
IJmond hebben zij de overtuiging dat ieder normaal gezond
mens op een veilige manier kan
duiken.

Ook de Nederlandse duikwateren maken duiken in Nederland
een leuke hobby. Ieder jaar stijgt
de waterkwaliteit en nu al kan er
met 10 tot 15 meter zicht gedoken worden met een groot assortiment aan onderwaterleven.
Ook de Noordzee is een mooi
duikgebied met een enorm aantal scheepswrakken. Interesse?
Aanmelden kan via www.dty.nl.
De eerste vier weken van de opleiding is kosteloos te proberen.

De ontmoeting
in bibliotheek

Feestelijke jubileumdag
bij 50-jarig Akrides
IJmuiden - Met het doorknippen van het lint door wethouder
Annette Baerleveld werd afgelopen zaterdag het startsein gegeven voor de jubileumactiviteiten
ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Velser basketballclub Akrides.
Na een aantal doelpogingen van
haar met een score als resultaat,
vulden zo’n 40 kinderen al snel de
speelvloer van sporthal IJmuidenOost. Onder de bezielende leiding
van veelvoudig international Vincent Krieger en zijn twee assistenten Niels Meijer (oud-international) en Mart Kieftenbeldt werden
een aantal skills afgewerkt. Zelfs
kinderen, die nooit een basketbal
hadden aangeraakt, dribbelden
alsof zij het al jaren deden.
Na deze clinic werd alles klaargezet voor een zeskamp, verzorgd
door Jack Roosenstein, Jaap-Jan
van Duijn en Annick van der Burg.
Voetje vrijen, basketballen waarbij spelers met elkaar waren verbonden waren onder andere onderdelen die veel hilariteit tot gevolg hadden. Het zorgde ervoor
dat jong en oud, jongens en meisjes eens op een nader manier bezig waren..
Daarna werden de activiteiten verplaatst naar de kantine. Op het
Rabobank-podium
verschenen
achtereenvolgens de band van
Foeke Roosendaal, finalist van het
Visfestival -Jurre van der Linden -,
Jack Roosenstein met wat nostalgische liederen en als klap op de

vuurpijl oud-Akridesser en professional zanger Gerard Alderliefste
(van de band Alderliefste). In het
begin van de avond bezocht burgemeester Franc Weerwind de fototentoonstelling, die vooral was
samengesteld door Maud Goedemans, Suzanne Kollaard en Iris de
Greef. Hij toonde zich erg belangstellend en verwerkte deze gegevens meteen in zijn speech. Zo kon
hij de door zijn medewerkers opgestelde toespraak laten voor wat
het was. Alleen toen hij vertelde
dat hij vroeger bij DIOS in NieuwVennep had gebasketbald ontlokte
dat enig boegeroep. Daarna barstte het feest los in de kantine waar
zelfs ruiten waren verwijderd om
zo de hal bij het feest te betrekken en dat was maar goed ook. De
opkomst van leden en oud-leden
was buiten verwachting groot zodat veld 1 niet voor niets was ingericht als uitloopplaats waar mensen met elkaar konden praten.
Want na het optreden van het duo
Mike en Colin kwam de band ‘Als
de brandweer’ in actie en was converseren bijna niet meer mogelijk,
maar daar hadden de meeste jonge leden geen moeite mee. Opvallend was het grote aantal oud-leden, die de weg naar de sporthal
hadden gevonden. Mensen van de
eerste jaren, maar ook leden, die
bij Akrides eredivisie hadden gespeeld. Ver na enen ging iedereen
met een fijn gevoel heen, hopend
het feest over 10 jaar weer eens
over te doen.

Zonnebloem zoekt
meer vrijwilligers
Velsen - Heeft u nog wat uurtjes over? Lijkt het u leuk om ouderen te bezoeken, met hen mee
op stap te gaan en/of aan activiteiten mee te doen? Dan geeft
de Zonnebloem u vier goede redenen om vrijwilliger te worden.
Natuurlijk wordt u vrijwilliger bij
de Zonnebloem omdat u graag
iets betekent voor een ander.
Maar het levert u zelf ook iets
op. U haalt er voldoening uit om
dichtbij iets voor anderen te betekenen. U kunt er uw passie,
waardevolle kwaliteiten en ken-

nis aan kwijt. U doet veel nieuwe contacten op. U kunt zich
verder ontwikkelen bij één van
de grootste professionele vrijwilligersorganisaties van Nederland. Zonnebloem, afdeling
Santpoort/Driehuis, kan wel wat
versterking gebruiken en verwelkomt u graag. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met het bestuurslid Bezoekwerk.
U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-15263737. Ook
kunt u een kijkje nemen op de
website: www.zonnebloem.nl

Velsen - Op initiatief van schrijfvereniging ‘Vrienden van het
Schrijven NH’ is er in Alkmaar
een creatief samenwerkingsproject ontstaan met fotogroep ‘De
Waag/De Horn’. De expositie die
hieruit voortvloeide is nu te zien
in Centrale Bibliotheek Velsen. De
besturen van beide amateurverenigingen hebben de handen ineen geslagen om hun leden een
plezierige uitdaging te bezorgen.
Hiertoe leverde de fotogroep foto’s aan de schrijfvereniging, die
daar vervolgens tekst – veelal in
dichtvorm, maar ook enkele korte
verhalen – bij schreef. Daarna leverde de schrijfvereniging teksten
aan de fotografen, die op pad gingen om hier een passend beeld
aan toe te voegen. Het enthousiasme voor dit project was groot.
Er hebben 19 fotografen en 27
schrijvers aan deelgenomen. En
dat heeft maar liefst 70 ingelijste
werken opgeleverd. De uiteindelijke exposities wisselen dan ook
van inhoud, want niet alles kan
tegelijk gepresenteerd worden.
Het Prins Bernard Cultuurfonds
heeft mede mogelijk gemaakt dat
het fotoboek ‘De Ontmoeting’ gedrukt kon worden, waarin een
keuze uit de vele werken. Zie ook
www.bibliotheekvelsen.nl

Paragliden
IJmuiden aan Zee - Velsen Lokaal maakt zich zorgen over de
veiligheid op het strand met de
komst van een nieuwe activiteit:
para-gliding. De strandtoegang
bij de IJmuiderslag was vorige
week zondag de startbaan van
para-gliders. 400 meter verderop stond een lierinstallatie. Met
dunne draden werden de paragliders hoog de lucht ingetrokken. Daarna viel de lierdraad
naar beneden. Een spectaculair
gezicht, maar levensgevaarlijk
voor het publiek. De startbaan
werd namelijk nauwelijks afgeschermd. Het publiek wandelde
argeloos over de draden heen en
zag ook nauwelijks een markering om daar vooral niet te lopen.
Het publiek, dat in de duinen
rustig zat te genieten, werden
meermaals verrast door neerzeilende draden. Velsen Lokaal wil
dan ook van het college weten
of voor deze nieuwe activiteit wel
eisen van veiligheid zijn gesteld
en hoe de toezicht op die veiligheid wordt uitgevoerd. Zie ook:
www.velsenlokaal.nl

Geen subsidie
Witte Theater
IJmuiden - De bezuinigingen
nopen de gemeente Velsen de
subsidie voor het Witte Theater stop te zetten. Dit zal gebeuren per 1 augustus 2013. B&W
zullen in een brief aan het Witte
Theater officieel de subsidie opzeggen.
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Première Arie en Edo in
Stadsschouwburg Velsen

Raadsplein live
Velsen - Donderdag 13 oktober
is er weer een Raadsplein in het
stadhuis van Velsen. Seaport TV
is er live bij, de uitzending begint om 19.20 uur met een korte voorbeschouwing. In de pauze en na afloop worden er interviews afgenomen. Daarnaast
komt er een samenvatting, die
vanaf zaterdag is te zien. Het
Raadsplein begint donderdag
om 19.30 uur met een raadsvergadering. Daarin is er onder andere besluitvorming over
de Kadernota Integrale Veiligheid, een grenscorrectie tussen Velsen en Haarlemmerliede
en het bestemmingsplan Pleiadenplantsoen. Het vragenuurtje
komt dit keer te vervallen, omdat er om 20.30 uur een raadsbrede sessie op het programma
staat. Deze belangrijke sessie
gaat over de ontwerpbegroting
2012, die onlangs door B&W
is gepresenteerd en in november dient te worden vastgesteld.
Seaport TV zendt de raadsvergadering en de sessie integraal
uit. De samenvatting is vanaf
zaterdagavond een week lang
om 11 uur, 17 uur en 21 uur
te zien via de kabel van Ziggo
(ook digitaal). Daarnaast is deze samenvatting terug te zien
via Uitzending Gemist op www.
seaportplaza.nl

Bieb FM op
Seaport radio
Velsen - ‘Waarom brengen klavertjes vier geluk?’ is een vraag
die de eerstvolgende uitzending van Bieb FM wordt beantwoord. Martijn Mewe, directeur
van Bibliotheek Velsen is hoofdpersoon in de ene uitzending en
stadsdichter Jantje Bosch de andere week. Dit is een interactieve
uitzending want luisteraars kunnen Jantje om gedichten vragen of een reageren op vragen.
De uitzendingen zijn elke zondagochtend van 9.00 tot 10.00
uur. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl

Wijkeroogplantsoen
knallend heropend
Velsen-Noord - Onder grote
belangstelling is donderdagochtend het gerenoveerde Wijkeroogplantsoen heropend. Wethouder Westerman draaide samen met kinderen van de bovenbouw van basisschool De Triangel de kraan open, waardoor
het water van de Scheijbeek het
park instroomde. Vervolgens
werden een 100.000 klapper met
veel geruis afgestoken.
De renovatie heeft wel tien jaar
geduurd, vooral vanwege technische problemen, zoals een zachte onderlaag, maar ook vanwege leidingen in de grond. Voor
projectleider Jac Warmerdam leken de problemen soms onoverkomelijk. Maar elke keer werd er
toch weer een oplossing gevonden. Nu ligt er toch een prachtig plantsoen waar mens en dier
van kunnen genieten. Vooral de
waterpartijen trekken veel belangstelling. Zeer interessant is
het feit dat water van de Scheijbeek nu naar het Noordzeekanaal stroomt. Door een speciale
vishevel kan er, afhankelijk van

de waterstand, water heen en
weer. Daardoor ontstaat in het
Wijkeroogplantsoen een plaats
met brak water, die speciale flora
en fauna aantrekt. De waterelementen zijn van stoer beton,
overkoepeld door ijzeren bruggetjes met een roestig uiterlijk.
Ook aan de kinderen is gedacht,
want nabij de skatebaan is het
spartelbadje nu een plek waar
kinderen fijn met water kunnen
spelen. Het water wordt aan een
kant begrensd met een betonrand en aan de andere kant met
een moerasberm, waar van alles
kan gebeuren op natuurgebied.
De Velsen-Noorders waren niet
altijd even blij met wat tijdens
de renovatie gebeurde. Zo is het
kappen van een aantal grote bomen diep betreurd. Maar nu het
park klaar is, kijken veel mensen met plezier naar deze mooie,
groene en waterrijke plek, waar
men kan ontspannen. Het Wijkeroogplantsoen is onderdeel
van het Groene Lint in de IJmond
dat zaterdag werd geopend. (Karin Dekkers)

Aanrijding
onder invloed
Regio - Afgelopen zaterdagochtend ontstond op de A9 een aanrijding waarbij twee auto’s betrokken waren. Een 55-jarige automobilist uit Velsen-Noord was
net via de invoegstrook de A9 op
gereden, toen hij met hoge snelheid van achteren werd aangereden door een auto, bestuurd
door een 22-jarige man uit Alkmaar. De auto van de man uit
Alkmaar kwam in de naastgelegen greppel terecht, de aangereden auto raakte eveneens fors
beschadigd. De 45-jarige bijrijdster had nekklachten. De Alkmaarder, beginnend bestuurder,
bleek onder invloed van alcohol
te hebben gereden. Zijn rijbewijs
is ingevorderd.

Velsen - Naast de Dikke en de
Dunne, Bassie en Adriaan, Ernie en Bert en Saskia en Serge is
er best nog wel plaats voor een
nieuw duo, vinden Edo Brunner
en Arie Koomen. Een duo van
mannen met meerdere tekortkomingen. Kom je één van de
twee tegen dan is er niets aan
de hand, maar samen zijn ze de
luis in de pels. De een hard, de
ander zacht, de een romantisch,
de ander boers, maar samen de
ultieme bevrediger. Op vrijdag
14 oktober (20.15 uur) speelt het
kersverse duo de première van
hun eerste gezamenlijke programma in de Stadsschouwburg
Velsen.
Dat Arie een van de grappigste
Lama’s ooit is, de onvergetelijke helft van het succesduo Arie
& Silvester, de trotse winnaar
van de Loden Leeuw én één van
de huisgezichten van de Stadsschouwburg Velsen is, dat zullen de meeste mensen wel weten. Maar dat hij samen met Edo
Brunner meer dan alleen grappen over het publiek kan uitstorten, ontdekten de bezoekers tijdens de voorstelling ‘Een avondje Bergkamp’. Zij werden op een
koude winteravond verrast op
een heus sneeuwballen gevecht
in de theaterzaal! Edo en Arie

leerden elkaar kennen bij ‘Tequila’ van BNN en meteen was er
een klik. Uiteraard zijn er mensen die zeggen dat je niet mag
klikken, maar daar hebben Edo
en Arie maling aan. Korte sketches en lange dialogen. Een
van de eerste ideeën was een
smartlap... of die in de voorstelling ‘E&A is toch voordeliger’ zit?
volgens de heren moet het publiek dat maar lekker zelf komen
bekijken.
Prijs: vanaf 24 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Zie
ook www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255-515789.

Single Vlucht13
gratis te downloaden
IJmuiden - Nederlandstalige
poprockband Vlucht13 lanceert
vandaag de energieke nieuwe single ‘Voor Nu En Voor Altijd’. De single wordt vandaag
gelanceerd en is vanaf 14 oktober gratis te downloaden via de
website.
,,We wilden dit keer de rauwe
kant van Vlucht13 laten horen
aan het publiek, zonder onze eigen sound te verliezen. En dat
is goed gelukt, de energie spat
er van af en het heeft een refrein dat eenmaal in je hoofd er
niet meer uit gaat!” zegt Patrick

de Noord, zanger van Vlucht13.
De band speelt in de maand oktober ter promotie van de single op verschillende locaties in
Haarlem: Fidèl (13 oktober), café
Koops (24 oktober) en Het Wapen Van Bloemendaal (30 oktober). De nieuwe single ‘Voor Nu
En Altijd’ is vanaf vrijdag 14 oktober gratis te downloaden via
www.vlucht13.nl en daarnaast
verkrijgbaar en te beluisteren
via iTunes, CDBaby en Spotify. Download de single en laat
jouw mening horen via www.facebook.com/vlucht13.

Met korting naar de film

B-examen IJRB
voor volwassenen
IJmuiden - Aangemoedigd door
hun familie, hebben Melloney
Schenk en Mekin Özdemir afgelopen vrijdag hun B-diploma gehaald bij de IJmuider Reddingsbrigade. Het bewijst maar weer
eens dat een mens nooit te oud
is om te leren zwemmen of om

je zwemdiploma te halen. Eerder dit jaar haalde Mekin al zijn
A. Samen met een paar anderen
van de groep, gaan ze door om
hun C diploma te halen.
Bent u al wat ouder en wilt u ook
leren zwemmen, neem dan even
contact op via info@ijrb.nl

IJmuiden - Vrijdag 14, zaterdag 15 en woensdag 19 oktober,
20.30 uur, kan men, met korting,
naar de film ‘La Nana’ in hetWitte
Theater, Kanaalstraat 257.
Na 23 jaar bij de Valdes familie
te hebben gewoond en gewerkt,
ziet Raquel de scheidslijn tussen
familielid of huishoudster niet altijd meer. Omdat de familie denkt

dat ze het werk niet meer aankan, wordt extra hulp ingehuurd,
maar Raquel voelt zich hierdoor
gepasseerd. Ze besluit het leven van iedere nieuwkomer tot
een hel te maken en met succes.
Maar dan verschijnt Lucy ten tonele en zorgt voor een verrassende wending. Toegang 12,50
euro, met bon 10,50 euro

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘la nana’ op 14, 15 en 19
oktober 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Beryl Dreijer: ‘Bijstandsfraude hard aanpakken

Inspraak
Meervlietstraat
Velsen-Zuid - Aan de Meervlietstraat en de omgeving ten
oosten van de ‘s Gravenlust
moet groot onderhoud worden
gepleegd. De bestaande asfaltverharding in de rijwegen moet
worden opgebroken in verband
met de maatregelen die moeten worden getroffen voor de 30
km zone. Na de inspraakperiode
is het ontwerp op enkele punten
aangepast. Het ontwerp behelst
onder meer een parkeerverbod
aan de noordzijde van de Meervlietstraat tussen ‘s Gravenlust
en ‘t Roode Hert.

Verkade
koekjesfeest
in Speeltuin
Santpoort
Santpoort-Noord - Dankzij een trouwe fan van Speeltuin Santpoort, is er woensdagmiddag 19 oktober een groots
koekjesfeest in Speeltuin Santpoort. Selma Aalbers uit IJmuiden, die als kind nog in de
speeltuin speelde, heeft maar
liefst 125 kilo Verkade koekjes voor de speeltuin gewonnen. Deze zullen woensdagmiddag door de Meisjes van Verkade met een grote vrachtwagen
worden afgeleverd bij de speeltuin. Alle speeltuinfans van deze gezellige speeltuin zijn vanaf 14.00 uur welkom om gezellig
mee te snoepen. De vrachtwagen wordt rond 14.30 uur verwacht. Deze middag is de thee
bij de koekjes gratis. Het Verkade koekjesfeest heeft te maken
met het 125-jarig bestaan van
Verkade. Via DekaMarkt heeft
Verkade klanten verzocht welk
goed doel 125 kilo koekjes verdiende. Selma Aalbers kwam
met stichting Speeltuin Santpoort op de proppen en won
daarmee de mooie prijs. 100 kilo koekjes gaan naar de speeltuin en Selma verdient zelf ook
25 kilo. ,,Dat zijn heel wat rolletjes koek’’, weet tante Eef van
Speeltuin Santpoort, die dolblij is met deze lekkernij. Verkade nuanceert dat: het zijn 7.500
koekjes van drie soorten. Selma
koos voor deze speeltuin omdat al 65 jaar kinderen en hun
(groot)ouders dankzij de tomeloze inzet van tante Eef en andere vrijwilligers in Speeltuin
Santpoort genieten van urenlang speelplezier. ,,De speeltuin
kan zo in haar jubilerende jaar
al haar bezoekers trakteren op
een heerlijk koekje van Verkade bij de thee.’’ In de herfstvakantie is Speeltuin Santpoort de
hele week geopend van 14.00
tot 17.00 uur. Op 19 oktober is
de speeltuin in verband met het
koekjesfeest open vanaf 13.00
uur, de toegang is deze dag gratis.

DKV-Jeugdnieuws
Velsen - Afgelopen zaterdag verloor de E2 van Oosterkwartier.
DKV E1 speelde tegen OKV E1.
Beide ploegen hadden nog 0 punten, dus het was belangrijk voor
DKV om twee punten te halen.
Thijs scoorde met een afstandschot de 1-0. DKV verdedigde erg
goed waardoor OKV niet wist te
scoren, zodat de winst naar DKV
ging. De D1 was al kampioen,
maar wilde toch nog van Oosterkwartier winnen. Helaas startte DKV niet scherp en de tegenstander wel. De hele wedstrijd liep
DKV achter de feiten aan, waardoor DKV verloor met 4-7.
De C2 heeft van HBC verloren
met 8-1. De kampioenswedstrijd
van de C1 tegen HBC spannend.
Maureen opende de score met
een mooie doorloper. Vervolgens
duurde het even voor ze weer

scoorden, maar het vak van Laura
en Anouska hield het goed dicht.
Door goed samenspel en met
steun van de meegereiste supporters liepen we langzaam uit. In
de tweede helft kwamen Jorrit en
Duncan nog in het veld wonnen
ze met 0-8. DKV B1 speelde tegen
HBC B1. Als ze zouden winnen
stonden ze bovenaan met een beter doelsaldo. De vorige drie wedstrijden werden met ruime cijfers
gewonnen. Het liep anders dan
gehoopt. HBC B1 is een fysieke
ploeg, met oudere spelers dan de
B1-ers van DKV. Met doelpunten
van Bjarne en Maud stond het 5-3
met rust. Na rust bleek HBC toch
de sterkere ploeg en na wat dubieuze beslissingen van de scheidsrechter stond de eindstand op 114. Alleen Matthe scoorde nog voor
DKV.

Velsen - Uitkeringsfraude kostte
de Nederlandse belastingbetaler
in 2010 in totaal 119 miljoen euro. Bijna de helft hiervan (53 miljoen euro) betreft bewézen uitkeringsfraude. VVD raadslid Beryl
Dreijer wil nu van het college van
burgemeester en wethouders weten of de gemeente Velsen er alles aan doet om bijstandsfraude
aan te pakken.
Dreijer: ,,Screent de gemeente websites als Hyves en Marktplaats om bijstandsuitkeringsfraude op te sporen? En maakt de
gemeente gebruik van deurwaarders om onterecht verstrekte uitkeringen als gevolg van fraude
terug te vorderen, bijvoorbeeld in
een ‘no pay no cure’ constructie?”.
Uitkeringsfraude is een groot
punt van zorg voor Nederlandse
gemeenten. De totale kosten zijn
ten opzichte van 2009 met een
miljoen euro gestegen. Daarom
wil Dreijer ook weten of de gemeente –als eenmaal fraude is
vastgesteld- er alles aan doet om
die onterecht verstrekte uitkeringen inclusief wettelijke rente vervolgens terug te vorderen.
Dreijer: ,,Bijstandsfraude moet
keihard worden aangepakt. Ter
bescherming van ons sociaal
vangnet en de hiervoor noodzakelijke solidariteit, mag fraude nooit

lonen. Voor zover nu bekend heeft
de gemeente Velsen een bedrag
van 660.000 euro uitstaan met het
predicaat fraude. Dit bedrag -inclusief wettelijke rente- moet tot
op de laatste cent door de fraudeurs worden terugbetaald. Uiteindelijk gaat het om belastinggeld dat met hard werken wordt
opgebracht. De belastingbetaler
mòet zeker kunnen weten dat zijn
geld goed terechtkomt.” Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) heeft
eind 2010 laten weten 6 miljoen
euro extra uit te trekken om gemeenten te helpen bij de aanpak
van fraude met uitkeringen. Verder wil hij gemeenten en uitkeringsinstanties meer ruimte geven
om fraude op te sporen en aan te
pakken. Zo ligt er in de Tweede
Kamer inmiddels een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden geeft
om de woonsituatie van de uitkeringsgerechtigde te controleren.
Ook de straffen worden strenger. Minister Henk Kamp (VVD)
van Sociale Zaken heeft bekendgemaakt dat hij eind dit jaar met
een wetsvoorstel komt, waarin
per 1 juli 2012 in alle gevallen van
bijstandsfraude de uitkering drie
maanden lang wordt ingehouden.
Dreijer wil ook weten of de gemeente voldoende op de nieuwe
plannen is voorbereid.

Telstar uit tegen Sittard
Velsen-Zuid - Maandagavond 17
oktober speelt Telstar uit in Sittard
tegen de plaatselijke trots Fortuna. Aangezien het maandagavond is en Sittard een bere-eind
weg is gaan de supportersvereniging Telstar samen met de club
iets nieuws doen: Er wordt thuis
bij Telstar op die avond toch een
fijne voetbalavond georganiseerd.
Vanaf 19.30 uur is iedereen van
harte welkom in het paviljoen (reguliere ingang) om onder het genot van een hapje en een drankje
de Witte Leeuwen te zien schitteren op een groot scherm. Omdat

het een uitwedstrijd is organiseert
de supportersvereniging ‘gewoon’
een blinde pool en kan je dus ook
gewoon weer een busreis verdienen voor slechts 50 cent. Als Telstar scoort (en dat doen ze eigenlijk bijna altijd wel de laatste tijd)
dan trakteren de club en de supportersvereniging gezamenlijk op
een drankje. En wie weet klinkt er
bij een lekkere sfeer en een mooie
wedstrijd nog wel een keer de bel
in het paviljoen. Aanmelden is niet
meer nodig; het paviljoen is sowieso open voor iedereen die Telstar een warm hart toedraagt!

Vlooien- en boekenmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 15 oktboer is voor de laatste keer dit
seizoen een vlooien- en boekenmarkt op Plein 1945 in
IJmuiden, van 9.00 tot 16.00 uur.
Op de markt staan veel kramen
met leuke en mooie dingen en
natuurlijk ook veel met interessante boeken. Echt voor elk wat
wils. Wie ook op de markt wil
staan met een kraam kan contact opnemen via 0255-518380
of 06-42456182.
Ook op de markt staat een
kraam voor de stichting Spots,

die zich al jaren inzet voor het
behoud en bescherming van
de grote katten, onder andere cheetah, luipaard en leeuw.
Niet alleen de tijger, maar ook
de leeuw zijn met uitsterven bedreigd. Op de kraam zijn schilderijen te koop, waarvan de opbrengst ten goede komt aan
deze mooie dieren. Tevens zijn
er respect4animalsbandjes te
koop voor maar 2,50 euro. Met
de kreet ‘Laat de leeuw niet
in zijn hempie staan’ zoekt de
stichting steun.

Dressuurproefjes
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag werden bij Manege Hippisch Centrum Velsen de dressuurproefjes verreden voor de
jongste ruiters.
‘s Middags werd gestart met de
A3 proef. In deze rubriek werd
fraai eerste Yuki Schiltmeijer met
de pony Diva met 235 punten.
Een knappe tweede prijs ging
naar Lisa Schoone met Lucky met 220 punten en Lisa Duin
mocht het witte rozet mee naar
huis nemen voor de derde prijs
met Red Rabbit met 216 punten.
Daarna volgde de A2 proef.
Kayleigh Snijder met Midnight
won de eerste prijs met 98 punten. Een fraaie tweede prijs ging
naar Jara Kroon met Diva met 95
punten en de derde prijs was uit-

eindelijk voor Luna Langer met
Rodeo met 94 punten.
Tot slot kwamen de ruiters die
hun eerste dressuurproef reden.
Een gedeelde eerste prijs ging
naar Sienna Klepper met Kiss
Me en Gabriëlle Westerop met
Red Rabbit met beiden 68 punten. En Esmee Hamers met Midnight mocht uiteindelijk de derde
prijs mee naar huis nemen met
67 punten.
Het was weer een zeer geslaagde dag met veel blije gezichten.
Zondag 16 oktober organiseert
Hippisch Centrum Velsen de
springcompetitie.
Onder het genot van een drankje en een hapje kan men vanuit
de foyer genieten van de springsport.
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Asfaltherstelwerkzaamheden in herfstvakantie
Donderdag 20 oktober en vrijdag
21 oktober 2011 wordt het asfalt
van een aantal wegen / kruispunten in Velsen hersteld. Tijdens
de werkzaamheden zullen de betreffende wegen tijdelijk worden
afgesloten voor het verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid of door
verkeersregelaars begeleid.
Het gaat om de volgende locaties:
• Zeeweg: tussen de Lorentzstraat
en de Cederstraat/Velserduinweg worden de tijdelijke klinkervakken in de rijbaan geasfalteerd. Deze vakken waren het gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen in de rijbaan van
de Zeeweg. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op de Zeeweg twee dagen in beslag nemen,
waarbij het verkeer op donderdag wordt omgeleid via de Minister van Houtenlaan. Deze omleiding geldt donderdag ook voor de
lijnbussen, zodat de haltes op de
Zeeweg die dag komen te vervallen. Vrijdag worden de betreffen-

de fietsstroken nog van rood asfalt
voorzien, waarbij verkeer wel kan
passeren.
• Rotonde Nicolaas Beetslaan:
De fietsstrook van de rotonde
krijgt vrijdag nieuw rood asfalt.
Het verkeer wordt hier met verkeersregelaars geregeld.
• Kruispunt Minister van Houtenlaan - Groeneweg - Ver Loren van Themaatlaan: het rode
asfalt van de fietsoversteken krijgt
nieuw rood asfalt. Verkeer kan
vrijdag tijdelijk geen gebruik maken van de beide zijwegen.
• Kruispunt ’s Gravenlust-Parkweg: de fietsoversteek over de ’s
Gravenlust krijgt vrijdag nieuw
rood asfalt. Verkeer wordt tijdens
de uitvoering geregeld door verkeersregelaars.
De voortgang van de werkzaamheden
is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen b.v.

Wijkeroogplantsoen
feestelijk geopend
Het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord is donderdag 6 oktober feestelijk geopend door wethouder Wim Westerman. Dit
deed hij samen met de leerlingen
van Ontmoetingsschool De Triangel uit Velsen-Noord.
Het Wijkeroogplantsoen is een onderdeel van de Groene IJmond, een
groot aaneengesloten gebied, waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt. Parken, lunetten en landgoederen zijn ‘aan elkaar geknoopt’,
waardoor een groen lint is ontstaan.
Na jarenlange voorbereiding en uitvoering is het geheel afgerond. Gedeputeerde Bond heeft op 8 oktober, samen met de wethouders uit
Heemskerk, Beverwijk en Velsen,
de opening van de Groene IJmond
verricht. ‘s Middags was er een open
dag. Jong en oud konden met de

Groene IJmond kennis maken en
deelnemen aan de vele activiteiten.
Het gebied de Groene IJmond strekt
zich uit van de Lunettenzone in
Heemskerk, de parken De Duinen,
Nieuw Westerhout, Vondelkwartier
en Scheybeeck in Beverwijk tot aan
het Wijkeroogplantsoen in VelsenNoord. Een nieuw stelsel van beken
en fiets- en wandelpaden verbindt
de gebieden met elkaar. De Groene IJmond omvat heel verschillende landschappen en biedt allerlei
recreatiemogelijkheden. De Scheybeeck heeft hierin een speciale positie. Bij de kruising van deze beek met
de Binnenduinrandweg is een kunstwerk gerealiseerd. Speciaal hiervoor
heeft Jantje Bosch, stadsdichter van
Velsen, een gedicht geschreven; het
is te lezen op www.velsen.nl. (foto:
Ko van Leeuwen)

Prijsvraag Groener Velsen
Werkbezoek minister
Schultz van Haegen
Maandag 10 oktober 2011 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, op uitnodiging van wethouder Ossel van Amsterdam, een
werkbezoek gebracht aan de sluizencomplex in IJmuiden. Burgemeester
Weerwind en wethouder Verkaik ontvingen de minister bij het Haven Operatie Centrum in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Op de landelijke ‘Dag van de
Duurzaamheid’, vrijdag 11 november aanstaande, organiseert
de gemeente Velsen een duurzaamheidwedstrijd. Burgers en
scholieren worden uitgenodigd
inspirerende ideeën te leveren
die onze gemeente ‘groener’ maken.
Voor drie prijswinnaars is een bedrag beschikbaar van in totaal €
10.000,-. Hiermee ondersteunt de
gemeente Velsen de realisatie van

de prijswinnende ideeën en de winnaars zijn verzekerd van de nodige
aandacht en publiciteit.
Inzendingen sturen vóór 1 november aanstaande naar groenervelsen@velsen.nl. De prijswinnaars
worden op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ bekend gemaakt. Kijk
voor meer informatie over de voorwaarden en inspiratie op www.velsen.nl en www.dagvandeduurzaamheid.nl.
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Alternatieve locatie
Bosbeekschool
In juli heeft het college van B&W
besloten de nieuwbouw van de
Bosbeekschool te willen bouwen aan de Valkenhoeflaan/Bickerlaan in Santpoort-Noord. In
de afgelopen weken is een reëel
alternatief aangeboden dat het
college van B&W niet wil negeren maar graag serieus wenst te
beoordelen. Dit betreft nieuwbouw van een dependance op
grond van de Dorpskerk aan de
overkant van de huidige Bosbeekschool.
Nu kan nog niet beoordeeld worden
of deze alternatieve locatie technische en financieel haalbaar is. Hiervoor is nader onderzoek nodig waarbij ook beoordeeld wordt of deze optie past binnen de gewenste ambities
van de school en haar bestuur. Als de
locatie Dorpskerk gekozen zou wor-

den, zal ook het huidige schoolgebouw (gedeeltelijk) grondig gerenoveerd moeten worden. Als blijkt dat
na onderzoek de nieuwe optie positief is, beperkt de keuze zich tot de
locatie Dorpskerk en de locatie Valkenhoeflaan/Bickerlaan. Zo niet,
dan blijft de locatie Valkenhoeflaan/
Bickerlaan over als de meest geschikte locatie.
Het streven is om medio december
2011 alle betrokkenen te kunnen informeren over de uitkomst en dan
een nadere toelichting te kunnen geven over de dan meest optimale locatiekeuze. Na ontvangst van reacties van belanghebbenden, zal de locatiekeuze definitief worden vastgesteld. De verwachting is dat nieuwbouw dan, afhankelijk van de optie
en de uitwerking, eind 2014 gerealiseerd kan zijn.

50 jaar VBC Akrides
Wethouder Annette Baerveldt gaf zaterdag 8 oktober het startschot voor
de festiviteiten rondom het vijftigjarig bestaan van basketballclub Akrides.
Met onder andere een meerkamp, basketball clinic en een feestavond werd
het een gezellig dag voor de leden en oud leden in de sporthal van IJmuidenOost. (foto: Ko van Leeuwen)
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op 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.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
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vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Meldingen Openbare Ruimte

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Buurtbemiddeling

Wat te doen bij een verstopping?

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl

Burgerzaken

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
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ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering,
Zorg en Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 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 14 0255,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest
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ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
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.

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- de tijdelijke aansluiting van het ﬁetspad langs de
Kromhoutstraat op de Strandweg te formaliseren
door middel van dit besluit en door middel van de
geplaatste borden;
- de tijdelijke oversteek van het ﬁetspad over de
Strandweg, waarbij ﬁetsers voorrang dienen te verlenen op verkeer over de Strandweg, te formaliseren
door middel van dit besluit en door middel van de
geplaatste borden en aangebrachte haaientanden;
- de aansluiting van het ﬁetspad langs de Badweg op
de Zandvoortstraat te formaliseren, door middel van
dit besluit en door middel van de geplaatste borden;
- vijf parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van
het parkeren van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van borden E04 met onderbord
“alleen om elektrische voertuigen op te laden”, zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De vijf locaties zijn:
a. Velserduinweg te IJmuiden, nabij de westelijke
oprit naar het Velserduinplein;
b. Burgemeester Weertsplantsoen te SantpoortNoord, op het zuidoostelijke deel van de parallelweg naast de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
c. Aurora Bastion te Velserbroek, aan de noordoostelijke zijde van het parkeerterrein;
d. IJmuiderslag te IJmuiden, aan de westelijke zijde
van de rondweg;
e. Dudokplein te IJmuiden, aan de zijde van het
gemeentehuis.

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

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:

Indeling wijkwethouders:

- Van Poptaplantsoen 20 RD, te IJmuiden

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

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

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 3 tot en met
7 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000634

w11.000636

w11.000635

w11.000638

w11.000637

Harddraverslaan 1 Santpoort-Zuid
het kappen van 3 eikenbomen,
2 dennenbomen en 1 lindenboom
(03/10/2011)
Jan Pieterszoon Coenstraat 55
IJmuiden
verzoek wijzigen bestemming naar
wonen (04/10/2011)
Louise de Colignylaan 30
Santpoort-Zuid
het kappen van een den (04/10/2011)
Louise de Colignylaan 19
Santpoort-Zuid
het vervangen van erkers, kozijnen
en dakvlak, het kappen van 1 eik
(05/10/2011)
Anna van Burenlaan 13
Santpoort-Zuid
het slopen en herbouwen van een
woning (05/10/2011)
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w11.000642
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De Zeiler 114 Velserbroek
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(06/10/2011)
Esdoornstraat 3 IJmuiden
het legaliseren van een uitbouw 1ste
verdieping (06/10/2011)
Kennemerlaan 113 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (07/10/2011)

dienen voorzien te zijn van uw naam en adres, de
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.
De voorgenomen weigering omgevingsvergunning
betreft:

w11.000518

i10.008696

w11.000551

Roos en Beeklaan ongenummerd
Santpoort-Noord
het oprichten van seniorenwoningen
met bijbehorende voorzieningen

w11.000550

w11.000553
Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met
zes weken:
w11.000478

w11.000517

w11.000552

Velserduinweg 242 IJmuiden
het plaatsen van een erker aan
de voorzijde van een woning
(18/07/2011)
Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden
het renoveren van een gemeentelijk
monument (02/08/2011)
Kennemergaardeweg ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 7 bomen en het
oprichten van een relaishuis
(15/08/2011)

ONTWERPBESLUIT
weigering omgevingsvergunning – uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de volgende aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.
De aanvraag, het ontwerpbesluit tot weigering en de
bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering:
van 14 oktober tot 25 november 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij de onderstaande besluiten gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de
rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen

w11.000554

w11.000557
w11.000558
w11.000559

w11.000578

w11.000593

Drank en Horeca

Burgemeester heeft op grond van artikel 3 Drank- en
Horecawet de volgende vergunning verleend:
i11.008589

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000373

w11.000454

Deutzstraat 10 IJmuiden
het oprichten van 8 bedrijfsunits
(05/10/2011)
Willem de Zwijgerlaan 14
Santpoort-Zuid
het uitbouwen van de zij- en achtergevel en het vergroten van dakkapellen (06/10/2011)

Stelling 54 Velsen-Zuid
het plaatsen van een opslagruimte
(07/10/2011)
Wijk aan Zeeërweg 75 IJmuiden
het bouwen van een dakopbouw
(04/10/2011)
Duin en Kruidbergerweg ong Velsen
het kappen van een boom en het
oprichten van een Relaishuis
(05/10/2011)
Louise de Colignylaan 2
Santpoort-Zuid
het kappen van twee esdoorns
(03/10/2011)
Rijnstraat 181 IJmuiden
het bouwen van een veranda
(05/10/2011)
Ronde Zonnedauw , Velserbroek
het kappen van twee bomen (03/10/2011)
Brederoodseweg 59 Santpoort-Zuid
het kappen van 4 bomen (03/10/2011)
Dreefplantsoen 1 Santpoort Noord
het plaatsen van twee dakkapellen
(07/10/2011)
Roos en Beeklaan 37A Santpoort Noord
het kappen van een eikenboom
(03/10/2011)
Pontweg ong Velsen-Noord
het kappen van een boom (03/10/2011)

Loggerstraat 33 IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf,
(06/10/2011)

Seksinrichtingen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van artikel 3.4 Algemene Plaatselijke Verordening de volgende vergunning verleend:
i11.008589

Loggerstraat 33 IJmuiden
het exploiteren van een parenclub
(06/10/2011).

sinds 1888

van 1930

WEKELIJKS THUIS IN:
AALSMEER AALSMEERDERBRUG AKERSLOOT AMSTELHOEK BAKKUM BENNEBROEK BEVERWIJK CASTRICUM DE HOEF DE
KWAKEL DE RONDE VENEN DRIEHUIS HAARLEM-NOORD HAARLEM-ZUID HEEMSKERK HEEMSTEDE KUDELSTAART LIMMEN
MIJDRECHT RIJSENHOUT SANTPOORT-NOORD SANTPOORT-ZUID SPAARNDAM-NIEUW SPAARNDAM-OUD SPAARNWOUDE
UITGEEST UITHOORN VELSEN-NOORD VELSEN-ZUID VELSERBROEK VINKEVEEN WAVERVEEN WILNIS WIJK AAN ZEE IJMUIDEN

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

