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Verdachten beroving
pizzakoerier aangehouden
Santpoort - Politie Kennemerland heeft in de afgelopen tijd
vijf personen aangehouden als
verdachten van het beroven van
een pizzakoerier op 14 augustus
op de Overbildtweg.
Het slachtoffer werd destijds met
een op een vuurwapen gelijkend
voorwerp bedreigd, vastgegrepen en beroofd van zijn pizza’s.
Na uitgebreid onderzoek kwamen eind september twee verdachten in beeld, inwoners van
Santpoort-Noord van 21 en 17
jaar oud. Zij werden aangehou-

Aanrijding met letsel
Velserbroekse Dreef

De eerste plaats is voor de derde keer voor de dames van Betsy Perkstraat 1

1.000 euro voor Pink Ribbon

Betsy Perk 1 wint weer
123 Makelaarstoernooi
Velserbroek - Onder grote belangstelling werd zaterdagavond het eerste lustrum gevierd van het Dames Straten
Zaalvolleybal Toernooi 2008
van 123 Makelaars.
Om negen uur ’s avonds werd
de laatste bal geslagen van het
toernooi in het Polderhuis waaraan 24 teams van buurvrouwen
hadden deelgenomen in de hoop
met de felbegeerde wisseltrofee
en het blauwe straatnaambord
naar huis te gaan. Voordat de officiële prijsuitreiking plaatsvond
benadrukte Wethouder Baerveldt in haar toespraak, in tegenstelling tot wat nog wel eens

Surf eens naar

Zaterdag
25 oktober
WoonWensDag!

www.jutter.nl

r zelf
Nooit mee

de ladder op

!

Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

wordt gedacht, dat met dit lustrum bewezen is dat Velserbroek
een hechte gemeenschap is.
Van de verschillende prijzen ging
die voor het sportiefste team
naar de Grote Buitendijk. De
L.Brownstraat werd gehuldigd
als de meest enthousiaste straat
terwijl de poedelprijs werd opgeëist door Bagijnenkamp. Daarna
kon de huldiging beginnen voor
de nummers 1, 2 en 3.
Op de derde plaats eindigden de
dames van de Grote Boterbloem
terwijl Floraronde 2 beslag wist
te leggen op plaats twee. En tenslotte hét moment voor de Betsy Perkstraat 1 waarvan de buurvrouwen voor de derde keer op

Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor u.

den en zitten inmiddels in bewaring.
De politie van district IJmond
zette het onderzoek voort, wat
op 7 oktober resulteerde in de
aanhouding van nog eens drie
verdachten, plaatsgenoten van
18, 20 en 22 jaar oud.
Wat de rol van eenieder is geweest, wordt nog onderzocht.
De jongemannen worden deze
week voorgeleid voor de Rechter-Commissaris. Bij een van de
verdachten werd het gebruikte
wapen aangetroffen, het bleek
om een balletjespistool te gaan.

rij op de eerste plaats eindigden.
Met dit resultaat kon de fraaie
wisselbeker definitief mee naar
huis worden genomen en kan
ook voor het straatnaambord en
opvallende plaats worden gezocht. Dankzij een grote groep
sponsors die het evenement financieel steunen en de inzet van
veel vrijwilligers heeft de organisatie ook deze keer weer een
zeer geslaagd zaalvolleybaltoernooi. georganiseerd. Tevens had
men dit jaar een inzameling gehouden voor de stichting Pink
Ribbon (strijd tegen borstkanker) waarbij een bedrag van ruim
duizend euro kon worden overhandigd.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Velserbroek - Op het fietspad
op de Velserbroekse Dreef vond
vrijdagmiddag een aanrijding
tussen een fietser en een scooter plaats waarbij een van de bestuurders gewond raakte.
Het ongeval vond plaats op de
fly-over waar het fietspad bestemd is voor fietsers en brommers in twee richtingen. Een van
de bestuurders is met de ambulance naar het ziekenhuis ver-

voerd.
Eerder dit jaar vond ook een ongeval tussen een scooter en fietser plaats op dit fietspad. Dat
werd veroorzaakt doordat de bestuurder van de scooter of brommer geen rechts aanhield, zo
meldt de politie. Dit fietspad kan
zeker op schooltijden wel eens
druk zijn, waardoor meer kans
is op ongevallen. (foto: Reinder
Weidijk)

Skate-event op ‘t Asfalt
Velserbroek - Op dinsdag 21
oktober vindt van 13.00 tot 17.00
uur op de skatebaan van ’t Asfalt
(Zwanenbloemplantsoen) een
groot skate-event plaats. Het
evenement is bedoeld voor alle
skaters van Velserbroek en omstreken.
Er worden wedstrijden gehouden op twee onderdelen: een
wedstrijd voor skateboarders
en één voor inline-skaters. Beide wedstrijden zijn ingedeeld in
twee niveaus: amateurs en ge-

vorderden. Voor winnaars zijn
prijzen beschikbaar gesteld. De
toegang is gratis.
Naast de wedstrijden is er de hele dag door muziek. Er wordt muziek gedraaid door Radio Straatpiraat en waarschijnlijk zullen er
ook één of twee bands optreden.
Het event wordt georganiseerd
door Buurtsport Velsen en het
ambulant jongerenwerk Velserbroek in samenwerking met
Stichting Skatecultuur.
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Michel van der Wardt en Jack van der Werff van Sport 2000 IJmuiden

Nieuwe sportspeciaalzaak

Sport 2000 IJmuiden
IJmuiden – Sporthuis Freriks
aan de Lange Nieuwstraat 747
is overgenomen en gaat verder
als Sport 2000 IJmuiden. Na een
verbouwing opent de zaak op
zaterdag 18 oktober weer haar
deuren met allerlei speciale acties. Sport 2000 is een keten van
sportspeciaalzaken met 140 vestigingen door het hele land. Het
zijn filialen met een zeer ruim assortiment en altijd bijzonder veel
aanbiedingen.
Jack van der Werff heeft al jaren
een filiaal in Schagen. De sportzaak is daar een begrip in de wijde omgeving. Toen hij hoorde
dat de heer Freriks wegens gezondheidsredenen stopte met
de sportzaak aarzelde hij niet
en nam de zaak over. Dezelfde
mensen blijven er werken. Jack
helpt ze op weg en heeft er alle vertrouwen in, dat bedrijfsleider Michel van der Wardt het
straks prima weet te redden en
dat Sport 2000 IJmuiden ook hier

een begrip zal worden.
Men wil actiever gaan samenwerken met sportclubs in de regio en daar een goede band mee
opbouwen, onder andere door
middel van sponsoring.
Ruim een week was de zaak dicht
voor een flinke verbouwing. Het
pand onderging een metamorfose en heeft een geheel nieuw
interieur. Ook de voorraad kreeg
een forse update, er is nu een
zeer ruim assortiment. Zaterdag
18 oktober is Sport 2000 IJmuiden weer open voor het publiek
met allerlei leuke acties voor het
publiek. Er is een korting voor
vroege vogels: wie zaterdagmorgen voor 11.00 uur een aankoop
doet, krijgt een korting van maar
liefst 25 procent. Daarna is er tot
17.00 uur een korting van 15 procent korting geldig. Beide acties
gelden voor alle niet afgeprijsde artikelen. Dat maakt een bezoekje aan Sport 2000 IJmuiden
extra de moeite waard.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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: Per 1 oktober zijn de openingstijden
van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284. 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 Zieken-

huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): 023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op
0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en 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.wonenplusvelsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Op de motorfiets
de winter door

Deze
zitten dageKringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. instructeurs
0255-515030.
lijks tel.
in weer
en wind op de weg.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek,
023-5201212.
Voldoet een bepaalt artikel niet,
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
dan komt het ook niet in de winApotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
kel. Vanaf 18-10-08 is er uitverApotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
koop met minimale korting van
Apotheek
Zeewijk,
Zeewijkplein
27 in IJmuiden,
tel.zomer
0255-535151.
Haarlem
- Veel
motorrijders
kunnen
zij ook in de
lek- 20% maar op veel kleding zit
Apotheek
‘t Sant, Fresiastraat
Santpoort-Noord,
parkeren
hun zomerse
trots rond 10
ker in
uitwaaien.
Motorshop023-5378284
Nr.1 is ook korting van 30, 40 of 50%.

(foto: Wim Kluvers)

De allerlaatste ‘Jeans’

IJmuiden - Genieten van de
grootste wereldhits uit de jaren
’60. ’70, ’80 en ’90. Dat kan alleen
in de spektakelshows van de fameuze Jeanscompany.
Na ruim twintig jaar houdt Jeans
het voor gezien. Maandag 27 oktober (20.15 uur) wordt de grote
finale gespeeld die de titel ‘Jeans
never can say goodbye’ mee-

krijgt.
Een swingende finale waarin jonge talenten en de onvolprezen Jeansband weer zorgen
voor een fraai volgezongen theaterfeest.
Kaarten zijn te reserveren via
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of via telefoonnummer 0255515789

deze tijd weer in de garage onder een afdekzeil omdat het toch
wel een beetje koud wordt. Als
de motor goed onderhouden
is kan die echt wel tegen een
nachtvorstje en met de motorkleding van tegenwoordig kan
de motorrijder naar de Noordpool en daar met een gerust hart
een toertochtje maken.
Motorshop Nr.1 te Haarlem heeft
kleding speciaal voor motorrijders. Met dezelfde jas als waarmee zij de winter doorkomen,

géén megastore maar gewoon
een gezellige motorkledingshop
waar nog service en persoonlijk advies gegeven wordt en
waar men nog simpelweg de tijd
neemt om aan alle wensen en
vragen tegemoet te komen. Het
onmogelijke wordt er mogelijk
gemaakt. Er is kleding verkrijgbaar van de merken Shoei, Schuberth, nau, Macna en Richa. Deze worden pas in de verkoop genomen na uitvoerig getest te zijn
door motorrijschool Animo-Nr.1.

Dit heeft alles te maken met de
aanstaande verbouwing welke
plaatsvindt tussen kerst en oud
en nieuw. Vanaf medio januari gaat men bij Nr.1 namelijk óók
on line verkopen en hiertoe moet
de winkel een nieuwe indeling
krijgen. De winkel zal gesloten
zijn van 19 december tot en met
4 januari 2009.
Motorshop Nr. 1, Steenbokstraat
37, telefoon 023-5254509 of 0235270197. Zie ook www.motorshopnr1.nl
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Opbrengst
Highland Games

Ingezonden brief
Brug open in spits (5)
Velsen - Ik begrijp best de frustratie van de inzender. Maar hier
het verhaal van de schipper: is
het niet zo dat ook de schipper
die al erg beperkt is met sluitingstijden ook zijn zegje mag
doen?
Soms kost de sluiting van die
bruggen je wel eens een halve
dag, omdat je net de openingstijden van een andere brug niet
kunt halen.
Paaljachten die op tijd ergens
moeten zijn halen hun afspraak
dan niet. Ook zij moeten werken en staan dus voor die rotbruggen.
Waarom is bij zijkanaal C geen
tunnel gebouwd? Minder bruggen en meer tunnels zou voor
beide belanghebbenden een
uitkomst zijn.
Als je als schipper vanaf het
Noordzeekanaal zijkanaal C op
wilt moet dat wel snel kunnen,
want je kunt niet veilig op het
Noordzeekanaal blijven drijven.

Dit had Rijkswaterstaat ook naar
de klager kunnen uitleggen.
Daar is RWS niet zo happig op,
lijkt het. RWS reageert heel vaak
niet of op een onwillige manier
die onaardig is.
Aan beide zijden van de brug is
weinig aanlegmogelijkheid om
te kunne wachten.
Daarbij zijn veel bruggen om
tien uur ‘s avonds al gesloten,
terwijl wegverkeer gewoon door
kan gaan. Daar zijn ook veel
schippers niet gelukkig mee, zeker de beroepsvaart niet.
Dus als u voor een brug moet
wachten waar geen spitssluiting
is, meestal op secundaire wegen, denk dan ook eens aan de
veel grotere beperkingen voor
varende schepen.
Misschien is het voor u een
troots om daaraan te denken
als u staat te wachten voor een
brug, welke brug dan ook.
Marten Dek

Brug open in spits (4)
Regio - Ook ik rijd voor mijn
werk over de Amsterdamseweg
en heb steeds te maken met het
feit dat die brug open staat.
Je wordt er gek van, altijd in de
spits voor een zeilbootje. En
ik heb wel meegemaakt dat de
brug open ging en weer dicht
en na een paar minuten weer
open voor een zeiljacht. Er stond

een file tot aan Ruigoord om
17.00 uur.
Ik vind dat niet normaal. Er staat
dan een flinke rij trucks, die op
tijd willen rijden en ook veel
bussen. Ik vind dit niet kunnen
en knap irritant.
Naam en adres bij redactie bekend.

Eerste kinderfeest
in Rico‘s erg leuk
IJmuiden - Woensdag 1 oktober vierde mijn zoon Kenny
Dekker zijn zevende verjaardag
in discotheek Rico ‘s.
Ik kwam op het idee om zijn
verjaardag op een speciale manier te vieren voor zijn vrienden
en klasgenoten, omdat ik zelf altijd zulke leuke avonden beleef
in Rico’s.
Na overleg met de eigenaren
van Rico, bleek het mogelijk hier
een kinderfeest te vieren.
Woensdag 1 oktober werd de
deur geopend en stond de portier die verantwoordelijk is voor
de veiligheid de toegangskaarten in ontvangst te nemen. Maar

Politie vordert
rijbewijs in
Haarlem - De politie heeft van
een 52-jarige man uit Haarlem

liefst 22 kinderen kwamen gespannen de discotheek binnen
en keken hun ogen uit.
Met een echte DJ werd er muziek gedraaid waar de kinderen
heerlijk op konden dansen, rennen en noem maar op. Tussendoor werden er spelletjes gedaan en werden de kinderen
voorzien van een hapje en een
drankje. De middag werd besloten aan de bar waar ze allemaal
hun maaltijd kregen.
Het eerste kinderfeest in Rico’s
is zonder meer zeer geslaagd te
noemen.

Zorg schiet te kort (2)
Velsen - In reactie op de ingezonden brief van 18 september,
waarbij werd aangegeven dat de
verpleging ver onder de maat is,
wil ik zeggen dat dit klopt.
Sinds de privatisering een modeverschijnsel is geworden,
hebben ook zorginstellingen
meer werk aan allerlei demotiverende administratieve rompslomp dan aan het werk voor
de klanten. Het budget voor een
voorheen publieke instelling
wordt door sluwe rekenmeesters op een vooral voor zichzelf voordelige manier besteed:
eerst schandalig hoge topsalarissen voor de managers, soms
wel tien tot 100 keer zoveel als
voor de werknemers. Hierdoor
blijft voor het noodzakelijke
werk nauwelijks iets over. De-

ze managerparasieten moeten
gewoon lekker gaan vegen en
dweilen voor een normaal salaris, wat verbeelden zij zich. Pure
witteboordencriminaliteit.
Wat mevrouw schreef over geld
naar het buitenland, dat is geen
liefdadigheid, maar puur om
handelsbetrekkingen aan te
sterken. Dus wie heeft baat bij
onze belastinggelden? Juist ja,
de grote bedrijven in ons eigen
land met zijn even dure topmanagers (Shell topman 9,7 miljoen per jaar). Zolang dit allemaal wordt gepikt, valt er niets
op te lossen, maar zal de frustratie toenemen en dat ligt echt
niet aan de werknemers op de
werkvloer.
Peter Bakkum, IJmuiden

Vervoer buitenschoolse
opvang is slecht
Velsen - Allebei mijn kinderen
zitten op de buitenschoolse opvang van het SKON. Ongeveer
een jaar geleden viel de kinderopvang nog onder de Stichting
Kinderopvang Velsen. Sinds de
overname door SKON is er veel
verslechterd.
Zo zijn de vrijwilligers, die de
kinderen op horen te halen van
de scholen, ontslagen en daar is
een taxibedrijf voor in de plaats
gekomen. Toen is de ellende
begonnen.
Meteen de eerste dag heeft mijn
kind drie kwartier staan wachten bij de gymzaal, hij werd
door niemand gemist en ook

het taxibedrijf kwam niet opdagen. Sindsdien is het geen enkele dag goed gegaan. Of hij
staat niet op de lijst van het
taxibedrijf, óf de taxi staat weer
op een verkeerde locatie óf hij
wordt gewoonweg vergeten! Ik
heb meerdere klachten ingediend, maar ook daar wordt niet
naar geluisterd. Inmiddels ben ik
het zó beu dat ik mijn kinderen
per direct zal onderbrengen bij
een oppas.
Weliswaar particulier maar de
opvang die voor kwaliteit hóórt
te zorgen, levert dat niet.
Ramona Bleyie

Ingezonden brief

Velsen-Zuid - De opbrengst
van de Highland Games die vorig jaar gehouden werden, bedraagt 55.000 euro. Dit bedrag is
verdeeld over drie goede doelen.
Het Rotary Waterproject Afrika
ontving een cheque van 35.000
euro. De Stichting Velsen Samen Leven en Werken kreeg een
cheque van 10.000 euro terwijl
de Stichting Matthias ook een
cheque van 10.000 euro ontving.
De Fundraiscommissie van de
organiserende Rotary Club Velsen kreeg van de drie organisaties informatie over de besteding
van de gelden. Die is voor een
deel na te lezen op www.rotaryhighlandgames-velsen.nl

De Jonge Stem
met Oklahoma
IJmuiden - Naast de jaarlijkse
uitvoering in de Stadsschouwburg Velsen heeft De Jonge
Stem de afgelopen periode opgetreden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit tot tevredenheid van de bewoners. Het repertoire was gevarieerd en heel
herkenbaar. Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem is druk
aan het repeteren voor hun nieuwe musical Oklahoma. Er wordt
druk gezongen, gedanst en kleding gepast. Er heerst een ouderwetse gezelligheid en een ieder waant zich in het wilde westen. Een uitdagende keuze voor
deze musical in deze moderne
tijd. Het verhaal speelt zich af in
het wilde westen van Amerika
aan het begin van de twintigste
eeuw. Het land is nog maar kort
daarvoor veroverd van de indianen en de staat Oklahoma moet
nog gesticht worden. Een musical om niet te missen. De regie is
in handen van Danny van Zuijlen, voor de choreografie tekent
Suzanne Driedijk en muzikaal
leider is Olaf Windey. Deze voorstelling is een muzikaal feestje.
Een herkenbaar thema voor jong
en oud en een tikkeltje nostalgie
voor de iets ouderen. Overgoten met een warmte die door de
vrolijke liederen en de prachtige
stemmen versterkt zal worden.
Het gaat weer een fijn avondje
uit worden op 14 en 15 november in de Stadsschouwburg Velsen. De kaarten kosten 16,50 euro en zijn te koop bij de kassa en
van de stadsschouwburg of via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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Sheila Bot, IJmuiden

vorige week donderdag het rijbewijs ingevorderd.
Bij een alcoholcontrole bleek de
man teveel gedronken te hebben. De man reed over de Han-

Nieuws voor
de schoter?

IJmuiden - Zondagochtend
ging ik zwemmen in zwembad
de Heerenduinen. Ik parkeerde
mijn rode auto naast een zilveren Toyota Prius.
Om ongeveer 11.45 wilde ik
naar huis gaan. Eenmaal bij mijn
auto zag ik lakschade aan het
portier van mijn auto. Iemand
deed zijn autodeur open zonder

rekening te houden met de auto ernaast. Nu zit ik mooi met de
schade aan mijn portier. En ik
ben er heel boos over. Ik hoop
dat degene die dit heeft aangericht, dit leest en beseft wat hij
of zij een ander aandoet.

nie Schaftstraat en viel op door
zijn rijgedrag. De blaastest gaf
als resultaat 2,09 promille. Bij
een promillage van meer dan 1,3
wordt het rijbewijs altijd ingevorderd.

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Dae rsDe lDwgger Winkeldievegge
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Naam en adres bij redactie bekend

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Haarlem - Personeel van een
supermarkt aan het Floridaplein
betrapte rond 11.00 uur een 39jarige Haarlemse op de diefstal
van wat goederen uit de winkel.
De verdachte is aangehouden en
overgedragen aan de politie. De
vrouw bekende aan het bureau
de diefstal. Tegen haar is procesverbaal opgemaakt.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Huurcontract ondertekend

Pleiadenpraktijk wordt
straks De Watertoren
IJmuiden - Afgelopen maandag
werd het huurcontract ondertekend voor de huisartsenpraktijk
De Watertoren. Deze gaat zijn
plek krijgen in het monumentale filtergebouw, dat onderdeel is
van het Waterleidingscomplex.
De Mooie Stad CV, een samenwerkingsverband tussen BAM
Woningbouw Alkmaar en Ymere,
kocht in 2006 het filtergebouw,
inclusief waterkelders met aangrenzende grond en het pompgebouw. De renovatie van het
filtergebouw is onderdeel van de
ontwikkeling, naast de bouw van
zestien woningen en een vrijstaande villa.
In het gerenoveerde filterge-

bouw zullen zich de huisartsen
van de Pleiadenpraktijk, die nu
spreekuur houden in het noodgebouw op hetzelfde terrein. Dit
zijn mevrouw Abbekerk, de heer
van den Buis en mevrouw Kan.
Ook de praktijk van de heer Bakx
vond er onderdak. Tevens zullen
de apothekers Ledeboer en Kuylman zullen zich daar vestigen.
Het nieuwe gezondheidscentrum
zal de naam De Watertoren krijgen. Op dit moment wordt bekeken welke zorg er nog meer geboden kan gaan worden. Gedacht wordt aan maatschappelijk werk, diëtiste, psycholoog,
huidtherapie en andere eerstelijns zorgverleners.

Ouderennieuws

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
ANBO Afdeling IJmuiden,
Driehuis, Velsen-Zuid:
Najaarscruise, 8-daagse volledig verzorgde reis met MS Prinses Juliana over de Moezel en de
Rijn. Van Trier tot IJmuiden Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25
oktober. De boot is volgeboekt.
Inlichtingen: 06-22197237.

ABC/WAO,
Kromhoutstraat
IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden
zijn op de maandag: Schilderen en hout bewerking, op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30
uur: diverse computercursussen,
‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken, tiffany zowel ’s middags
als ’s avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor mensen met een beperking, darten en hout bewerking,
en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany
en hout bewerking. Het seizoen
staat in het teken an het 30-jarig
bestaan in oktober.

te menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U
hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand. Donderdag 16 oktober wordt de film
‘3 is te vee’ gedraaid. Aanvang
19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of thee. Kaartes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Optreden duo Erwin & Willeke.
Donderdag 30 oktober.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk
om de gehele week (ook zonen feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf 08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro
per keer. Gaarne wel even vooraf aan melden bij de receptie of
het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
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In de herfstvakantie zijn diverse activiteiten. Maandag 20 oktober
Kliederen met verf van 10.00 tot 11.30 uur. Voor kinderen van 4 t/m
7 jaar. Van 14.00 tot 15.30 van 8 t/m 12 jaar. Kosten 1,50. Woensdag
22 oktober Silhouetten tekenen. Van 10.00 tot 11.30 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten 1,50. Van 14.00 tot 15.30 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar houtbranden of glas graveren. Kosten 2,50.
Rommelmarkt zondag 2 november van 11.00 tot 15.00 uur. Vanaf
20 oktober 09.00 uur kunt u een tafel à 3,50 euro reserveren.
Een avond lekker swingen met de band Respect. Vrijdag 21 november vanaf 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. Toegang 7,50 euro.
Kaarten zijn vanaf 15 oktober verkrijgbaar aan de balie.

Geen krant gehad?

De
Mel,e-mail
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
Nieuws
voor
0251-210050,
info@demel.nl
de schoter?

Bel 0255-533900

ZoMiPo met optreden van La Musquette. Zondag 19 oktober vanaf
13.30 uur. Optreden begint om 14.00 uur. Toegang 3 euro. Kaartjes
zijn op alle ZoMiPo-locaties verkrijgbaar.

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel Vrijdag 17 oktober:
Chinese tomatensoep, ballen
de Radja en bavaroise toe. Altijd
een kopje koffie/thee. Kosten 5,-.
Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la car-

Geen krant gehad?

info@deschoter.nl
Bel 0255-533900
De
Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Kinderkledingbeurs donderdag 16 oktober van 19.00 tot 21.00
uur. Rommelmarkt zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.
Toegang gratis. Vrijdansen zaterdag 18 oktober vanaf 19.30 uur.
Toegang 2,50 incl. hapjes. Koppelkaarttoernooi zondag 19 oktober om 10.30 uur. Koppels kunnen zich voor 6 euro inschrijven.
Kienen woensdag 22 oktober vanaf 19.30 uur.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Workshop ‘Videofilmen’ op drie maandagavonden, 3, 10 en 17 november tussen 20.00 en 21.30 uur. U dient een inschrijfformulier in
te vullen tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00 uur) en in te leveren.
De workshop gaat bij minimale deelname van acht personen van
start. Klassiek schilderen op dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten 14 lessen 78 euro. Start, bij voldoende deelname, 28 oktober.
Engelse spreekvaardigheid op donderdag 19.30 tot 21.00 uur.
Kosten 50 euro voor 12 lessen. Start bij voldoende deelname.
Klimmen in Klimmuur Haarlem met Jongerencentrum Branding, Betelgeuzestraat. Dinsdag 21 oktober. Vetrek 10.30 uur. Het
klimmen begint om 11.30 uur. Verzamelen voor buurtcentrum de
Dwarsligger, Planetenweg 338 in IJmuiden. Kosten 5,-. Voor jongeren van 14 t/m 20 jaar.
Branding disco vrijdag 17 oktober. Thema: ‘Party Time’. Voor jongeren van 14 t/m 20 jaar. Kosten 1,-. Alcohol boven de 16 jaar. Disco duurt tot 24.00 uur.
Gymbal sport elke vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur (behalve tijdens
vakanties) bij jongerencentrum Branding, Betelgeuzestraat IJmuiden. Voor tieners van 10 t/m 14 jaar. Kosten 1,-.

Geen krant gehad?

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 24 oktober: groente/tomatensoep, gehaktbal, aardappelen, doperwten met wortelen, vla met ruchten en slagroom. Aanmelden kan
op maandag 20 oktober tussen
11.00 en 12.00 ur op Aanvang
12.30 uur. Kosten 5,-.
Vrijdag 17 oktober gezamenlijke maaltijd. Groentensoep, witte bonen met snijbonen, koud
vlees, ijs met slagroom toe. Aanvang 12.30 uur. Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.30
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Internetcursus voor ouderen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U
kunt vanaf januari weer terecht.
Kosten 10 euro voor drie lessen.
Nieuwe expositie vanaf 14 oktober. De exposanten van de
Boshoek tonen hun veelal kleurige en bijzonder werk.
Dagelijks te bezichtigen van
09.00 tot 16.30 uur, zondag van
11.30 tot 14.00 uur. Toegang gratis.
Het wijksteunpunt is naarstig
op zoek naar een kok voor de
open tafel.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Muzikale Quiz woensdag 22
oktober. Aanvang 14.30 uur.
Erwtensoep met roggebrood en
spek. Donderdag 23 oktober om
12.30 uur.
Tagliatelle a la carbonada.
Woensdag 29 oktober om 12.30
uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Bij alle activiteiten is nog
plaats voor nieuwe deelnemers.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus 0255-518888.
Delta- Rabo- Klaverjasdrive
donderdag 13 november
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent
u welkom. Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00
uur.
Rummicup en scrabble elke
vrijdagmiddag om 14.00 uur.

ChristenUnie Velsen
pakt uit met Arie Slob
IJmuiden - Wie dacht dat plaatselijke politiek saai was?
De fractie van de ChristenUnie
Velsen wil het tegendeel bewijzen met de openbare avond in
het Vellesan College.
Arie Slob, fractievoorzitter van de
ChristenUnie, en tevens lid van
de tweede kamer, komt in Velsen
spreken over ‘het eigen geluid
van de ChristenUnie in de actuele polïtiek’.
Ook zullen Frits Korf en Edwin

Dominggus kort vertellen over
hun werk.
Maar dat is nog niet alles. Tussen
de betogen van de politici door
zullen de meidengroep X6 en de
dansgroep Battle Cry een aantal spetterende optredens verzorgen.
Iedereen is van harte welkom op
maandag 10 november van 20.00
tot 22.00 uur in het Vellesan College, Briniostraat 18 in IJmuiden.
De avond is vrij toegankelijk.

Arie Slob
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Minder stank bij Oude Pontweg

Werkzaamheden
gaan weer verder

Editie 9. Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden
enVelsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Velsen-Zuid - Het college van
Velsen meldt dat de werkzaamheden rond de Oude Pontweg na
de bouwvakantie zijn hervat.
Er is hard gewerkt aan het oplossen van de stankproblemen
van de naastgelegen rioolwaterzuivering. Bepaalde bassins worden afgedekt en ook door andere maatregelen zal de stank worden verminderd.

Editie 8. Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid,
Santpoort-Noord en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.jutter.nl www.hofgeest.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@jutter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@jutter.nl
Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836
Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Carla Zwart en Renée Wouwenaar
Opmaak:
Masja van Kuppeveld,Astrid van Loon,
Kim Saarloos en Misja de Vries
Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net b.v.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Klachten:
www.verspreidnet.nl/klacht
Uitgever:
Kennemerland PERS BV
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

De aandacht zal zich nu richten
op de aanleg van hoofdriolering
en nutsvoorzieningen.
Inmiddels zijn ook twee huurwagens geplaatst en zijn de beloofde speeltoestellen besteld. Momenteel wordt gewerkt aan de
speelplaatsen waar deze toestellen komen. Het streven is de
speelplaats nog voor de winter
op te leveren.

Bazar bij COV IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 18 oktober houdt de COV IJmuiden van
11.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse bazar in de zalen van de Petrakerk aan de Spaarnestraat
(achter het oude postkantoor) in
IJmuiden. Het Rad van Avontuur
draait weer. De tafels zijn onder
andere gevuld met curiosa, boeken, cd’s en bloemstukjes. Ook

is er speelgoed, elektrische apparatuur en een ruime sortering
tweedehands kleding, schoenen
en tassen.
Aan de inwendige mens is ook
gedacht, want bij het buffet is
koffie met cake of een lekkere
kop soep te verkrijgen.
En bij de viskraam vindt u eersteklas haring en slaatjes.

Openingsfeest RisAllah-Sierah
IJmuiden – Even leek het er op
dat er in mei dit jaar een einde zou komen aan de Vrouwenvereniging RisAllah-Sierah. Ondanks de vele tegenslagen is er
nieuw leven in de vereniging geblazen.
Er is een nieuw bestuur, dat bestaat uit dames van verschillende nationaliteiten. Op 21 oktober
zal er in buurtcentrum de Dwarsligger een openingsfeest gehouden worden. Die begint met een
lezing om 19.30 uur, met als thema: vrouw in de islam. Daarna
is er een nawoord om 20.30 uur.
Om 20.45 uur wordt er gezamenlijk gegeten, ook zijn er workshops en verkoop van boeken en
kleding. Toegang is gratis, een
open hart en een open geest is
voldoende.

Vrouwen die geen moslima zijn
maar wel nieuwsgierig, zijn ook
welkom.
De lezingen die dit jaar gehouden worden zullen vooral te maken hebben met islam in het dagelijkse leven, islam in de 21ste
eeuw en uiteraard ook lezingen
over profeten, de dood en hemel
en hel.
Er zal ook gelegenheid zijn voor
discussies en debatten. De lezingen zullen gehouden worden in
het Nederlands. Indien mogelijk zullen er vertalingen komen
naar het Turks of Arabisch. Op
de nieuwe website www.risallah.
t83.net is informatie te vinden
over welke lezingen wanneer gehouden zullen worden. Verder is
daar een forum voor discussies
onder bezoekers.

Buitenbrand

Raad moet beslissen
over Groot Helmduin

IJmuiden - Op het Moerbergplantsoen heeft de politie vorige week vrijdag om 22.30 uur
een 14-jarige jongen uit Zandvoort en een 15-jarige jongen
uit IJmuiden aangehouden op
verdenking van brandstichting.
Zij zouden verantwoordelijk zijn
voor een klein brandje aan de
achterzijde van een portiekwoning, dat snel door de brandweer
werd geblust. Beide verdachten
zijn overgebracht naar het bureau vanwege nader onderzoek.

IJmuiden - Nu het schetsontwerp voor Groot Helmduin klaar
is en het kostenplaatje is uitgewerkt, is duidelijk geworden dat
er een tekort van 7 miljoen euro is om Groot Helmduin te kunnen realiseren. Het college heeft
er een voorkeur voor om Groot
Helmduin samen met Woningbedrijf Velsen en Kennemerhave
verder te ontwikkelen. Daarom
wil zij de raad vragen dekking te
zoeken voor de 7 miljoen.
Groot Helmduin zal zowel een

multifunctionele buurtaccomodatie met school, als woningen
bevatten. Zowel de gemeente als de twee woningcorporaties zullen extra geld in het project moeten storten om het te
kunnen realiseren. De gemeente
vindt Groot Helmduin van groot
belang, omdat het bij zal dragen
aan een betere kwaliteit van wonen en leven in Zee- en Duinwijk.
Het is dus nu aan de gemeenteraad of Groot Helmduin er komt.

Lex, een pathologische
comedy’ in Witte Theater
IJmuiden - Woensdag 22 oktober om 20.30 uur speelt
D’Electrique ‘Lex een pathologische comedy’ in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Lex is Darwinist en Nietzscheaan, maar hij denkt erover om
over te stappen naar het Taoïsme. Lex is een beetje gestoord
en poëtisch herverkaveld. Hij zit
aan de rand van de stad en de
rand van de tijd.
Lex heeft een simpel plan: hij
gaat zijn hand afzagen, een
vrouw ontmoeten en gelukkig

worden. Vooralsnog heeft Lex alleen een handzaag, een stukje
touw en een bezem. Na anderhalf uur zullen we Lex geen applaus geven voor wat hij in ons
hart heeft aangericht, maar als
één man roepen: Go, Lex. Go!
Voor wat hij bij zichzelf heeft bewerkstelligd. ‘Lex’ is een absurde, fysieke en beeldende theatervoorstelling met net genoeg tekst om ‘Lex’ onbegrijpelijk te maken. Regie: Aat Ceelen. www.hummelinckstuurman.
nl.Toegang normaal 11 euro. Met
bon 9 euro.

e2,- korting

bij inlevering van deze bon voor ‘Lex, een pathologische comedy’ op 22 oktober 2008 om 20.30 uur. Bon is geldig voor t wee
personen
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(foto: Marco Berkhout)

Hair spat van het podium
IJmuiden – Vorige week stond
het Ichthus Lyceum uit Driehuis in een uitverkochte Stadsschouwburg met de musical
Hair, onder regie van Alma Wolfs
en onder muzikale leiding van
Dolf Schelvis. Een muzikaal feest,
waar het publiek van genoot.
Een echte musical is Hair niet,
meer een verzameling liedjes

waar een dun verhaaltje om geweven is. Veel bekende liedjes
zoals de titelsong Hair in een wel
heel eigenzinnig en bijzonder arrangement. Ook Hare Krishna,
Good morning starshine en Let
the sunshine in klonk velen bekend in de oren. Maar ook de
minder bekende solo’s werden
prima vertolkt door een ijzerster-

Open dagen hebben effect

Zebra Uitzendburo
trekt bellers voor Qall
Regio - De open dagen die Zebra Uitzendburo op 1 en 2 oktober organiseerde in IJmuiden en
Beverwijk voor Qall Contact Cen-

ter hebben zeker effect gehad.
Belangstellenden konden deze
dagen kennis maken met personeelsmedewerkers van Qall, die

Sjoerd Staats en Sandra Thomassen van Qall interviewen een sollicitant bij Zebra Uitzendburo

Subsidies voor
vrijwilligerscursussen
Velsen - De gemeente Velsen
heeft aan 23 organisaties een
bedrag van maximaal 400 euro toegekend voor ‘deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers’.
Weliswaar hebben 33 organisaties een aanvraag gedaan, maar
een aantal organisaties waren
te laat met inschrijven. De aanvraagtermijn was tussen 15 april

en 15 juni.
De subsidies worden over
het algemeen ingezet voor
(sport)begeleidings- en trainerscursussen, het verbeteren van
computervaardigheden en het
vergroten van kennis van bestuurlijke taken.
De Velser Gemeenschap heeft
als overkoepelend orgaan een
aanvraag ingediend om een vier-

ke bezetting. Ruim tachtig leerlingen stonden te stralen op het
podium en de dansgroep onder
leiding van Bea Tuntelaar gaf zowat licht, zoveel enthousiasme
straalde daar van af.
De musical werd in het Engels
uitgevoerd, dit was voor sommige toeschouwers wel even wennen. Maar die keuze was plausibel, want een term als ‘Love,
Peace and Happiness’ is zo verweven met de jaren ’60, dat laat
zich moeilijk vertalen in het Nederlands. Heel bijzonder waren
de videobeelden van Guido Paap
op de achtergrond. Beelden van
toen en beelden van nu. Het leidde de aandacht van het spel even
af, maar het voegde veel toe.
,,Wat een weemoed’’, zegt een
mevrouw na afloop. ,,Ik heb ook
nog tegen de oorlog in Vietnam
gedemonstreerd. In die tijd hadden we nog idealen en dachten we dat we de wereld konden
verbeteren.’’ Dat iemand door
deze musical helemaal terug in
de tijd gezet werd door jongeren
van nu, betekent een groot compliment aan alle uitvoerenden.
(Carla Zwart)
veel informatie over het bijzondere bedrijf konden geven.
Qall Contact Center is niet zomaar een telemarketingbedrijf,
maar onderscheidt zich door de
doelstelling: het werven van donateurs voor louter goede doelen. Wie voor Qall belt, werkt
dus direct mee om de doelstellingen van organisaties als Amnesty Internatiol, het Wereld Natuur Fonds of de Nederlandse
Hartstichting te realiseren. Doorgaans hebben de telefonisten
dan ook fijne gesprekken, omdat
veel mensen open staan voor de
doelstellingen van de diverse organisaties.
Qall Contact Center is een prettig bedrijf met veel mogelijkheden voor parttimers, van jong tot
oud, zowel overdag als ‘s avonds.
Hoewel inmiddels een aantal
nieuwe ‘call agents’ is aangenomen heeft Qall nog steeds plek
voor nieuwe enthousiastelingen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
Zebra Uitzendburo via 0255513612. Qall Contact Center is
gevestigd in Velserbroek en zowel met openbaar vervoer als
per auto goed bereikbaar.
tal trainingen te organiseren.
Deze aanvraag wordt ondersteund door elf subsidieaanvragen van culturele, aangesloten
organisaties. De trainingen zullen worden ingezet voor onderwerpen als werving van leden,
verbeteren van sponsoring en
public relations en het vergroten van juridische en financiële
kennis.
Velser Gemeenschap gebruikt
de trainingen ook om de samenwerking tussen organisaties te
verbeteren en deelname van jongeren, ouderen en organisaties
met een culturele achtergrond te
stimuleren.

De brand in de Driehoek heeft veel gevolgen voor verschillende bezoekersgroepen (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Brand in De Driehoek
Driehuis – Zondagavond ontdekte een buurman brand bij
dorpshuis De Driehoek, gevestigd in een monumentale Finse
school achter de Jan Campertschool. De ene helft biedt ruimte
aan allerlei groepen die onder de
vlag van Stichting Welzijn draaien, de andere helft is voor buitenschoolse opvang De Blauwe
Hyena. Deze ruimte bleef geheel
gespaard.
Door snel ingrijpen van de brandweer bleef de brand beperkt tot
de kantoorruimte. De rest van de
ruimte liep rook- en waterschade op. De Instuif, huiskamer voor
mensen met een psychiatrische
achtergrond, kan voorlopig terecht bij De Smederij in VelsenNoord.
Accordeonorkest De Klavier-

schippers, dat in De Driehoek
repeteert, kan voorlopig bij De
Blauwe Hyena terecht. Er zal getracht worden de ruimte zo snel
mogelijk op te knappen, zodat
ook de andere groepen er weer
terecht kunnen.
De Driehoek was net helemaal
opgeknapt: deze zomer werd er
asbest verwijderd en kregen de
lokalen nieuwe plafonds. Er hangen vaak jongeren rond het gebouw, ook het Pieter Vermeulen
Museum, dat in een tijdelijk onderkomen tegenover De Driehoek is gevestigd, heeft daar last
van. Of het om brandstichting
gaat kan de politie nog niet met
zekerheid zeggen, dat vermoeden bestaat wel. Getuigen worden gevraagd zich te melden.

VakantieXperts 50 jaar

Familie Uijtendaal
ontvangt reischeque
Santpoort-Noord - Vanwege
het 50-jarig bestaan van VakantieXperts van Limburg worden er
niet alleen omafietsen cadeau
gegeven, ook worden er maandelijks prijzen verloot onder de
klanten.
Afgelopen maand september
waren de heer en mevrouw Uijtendaal uit Santpoort-Noord de

gelukkigen. Zij ontvingen een
Hotelplan reischeque ter waarde van 500 euro. Deze kregen
ze aangeboden door filiaalmanager Vanessa Bennink-van Eck.
Ze waren blij verrast met deze
mooie prijs, want ze hebben nog
nooit zo’n grote prijs mogen ontvangen. Inmiddels hebben ze de
Hotelplan gidsen al thuis liggen
om een reis uit te zoeken.
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Fietsendiefstal
IJmuiden - Twee jongens uit
IJmuiden, respectievelijk 15 en 16
jaar oud, zijn om 15.00 uur aangehouden door de politie in de
Heerenduinen achter het zwembad op verdenking van fietsendiefstal. Onder enkele golfplaten
hadden zij zeven fietsen verstopt.
Die bleken te zijn gestolen alsmede twee bromfietsen. Tegen
beide verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

kunststof kozijnen - schuifpuien - gevelbekleding - dakkapellen

Bel gratis voor een offerte 0800 - 583 25 69

Dag van de Mantelzorg

Thalia Theater zet deuren
open voor mantelzorgers
IJmuiden - Tandem organiseert
op zaterdag 1 november in samenwerking met SMD Midden-Kennemerland,
Platform
Belangenbehartiging
Mantelzorg, MEE, GGZ Dijk en Duin en
Stichting Thuiszorg Gehandicapten een verwendag voor mantelzorgers in Velsen. De gemeente
Velsen draagt financieel bij aan
deze dag. De toegang is gratis
wel graag van te voren opgeven
bij Tandem.
U bent van harte welkom in het
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
in Velsen. De dag start om 10.00
uur en eindigt om 15.30 uur. De
ochtend start met een workshop
percussie, hier kunt u lekker alle
stress van u af trommelen en is
ontzettend leuk om te doen (mu-

zikaliteit is niet nodig). Of u kunt
andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen uitwisselen bij
een informatiebijeenkomst. Tussendoor is een heerlijke lunch
en in de middag is er een verrassend theaterprogramma.
Hans Heijblok van Heijbloktheater laat mantelzorgers op een
bijzondere manier hun verhaal
doen en legt dit voor aan deskundigen in de zaal. Dit zijn
medewerkers van organisaties
maar ook de aanwezige mantelzorgers zijn deskundig. Dit alles op een ludieke manier geïllustreerd met behulp van een actrice en een pianist. Na afloop
krijgen de aanwezige mantelzorgers een tas met leuke spullen
mee naar huis.

Het was vorige week ook prachtig herfstweer voor de speeltuin

Ruilbeurs en rommelmarkt
in Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - Speeltuin
Santpoort maakt zich zo langzamerhand op voor de winterperiode. Dit is over het algemeen het
seizoen waarin de toestellen nog
eens extra nagekeken worden.
Klusdagen zijn er het hele jaar
door maar voor de intensievere
karweitjes is het winterseizoen
bij uitstek geschikt. Voordat het
echter zo ver is staat er nog het

een en ander op het programma.
De herfstvakantie is dit jaar aangegrepen om wat extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Om te beginnen zal deze
hele week de speeltuin geopend
zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Woensdag staat er een ruilbeurs
gepland. Kinderen kunnen onderling allerhande objecten ruilen, van bling bling tot postze-

Jaarlijks is deze speciale dag.
Steeds meer mensen zorgen
voor een ouder wordend familielid, een partner met dementie, een gehandicapt kind of een
buurvrouw die kanker heeft. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Men doet dit uit liefde,
persoonlijke betrokkenheid of
plichtsgevoel. Niettemin kan dit
op een gegeven moment zo intensief worden dat het iemands
leven erg bepaalt.
Bent u zelf mantelzorger en wilt
u graag deze dag meemaken,
neem contact op met Tandem.
Kent u nog iemand die mantelzorgers is, neem die gerust mee.
Graag opgeven voor 24 oktober.
Kunt u zich niet gemakkelijk vrijmaken voor deze dag omdat u
degene die u verzorgt niet alleen
kunt laten? Bel of mail met Tandem dan zoeken zij samen met u
naar een oplossing.
Meer informatie over deze dag:
www.tandemzorg.nl., mailen kan
naar info@tandemzorg.nl en bellen met 023-8910610.
gels en pokémonkaarten. Neem
alles wat je dubbel hebt en te
ruilen valt die dag gewoon mee
naar de speeltuin. Vrijdag zijn er
kleurwedstrijden waarbij weer
leuke prijzen te winnen zijn. Wie
weet, kunnen de kinderen zich
daarna ook nog laten schminken
in hun lievelingsfiguur.
Zaterdag is gewoon een speeldag. Zondag, de allerlaatste vakantiedag, is dan het slotfestijn. Er zal een luchtkussen in de
speeltuin staan, er is een kindervrijmarkt waar alle kleintjes hun
overtollige speelgoed en andere spullen aan de man kunnen
brengen. De meegekomen ouders hoeven zich die middag ook
niet te vervelen want voor hen is
er een Tupperwareparty op touw
gezet. Deze laatste zondag zal
de speeltuin ook vrij te bezoeken zijn. Kinderen en hun ouders
hoeven zich dus niet te vervelen gedurende de herfstvakantie.
Na de herfstvakantie begint voor
de speeltuin en zijn vrijwilligers
een rustiger periode. Helemaal
dicht gaat hij overigens niet. Elke woensdag- en vrijdagmiddag
kunt u, mits het weer het toelaat,
nog steeds in Speeltuin Santpoort terecht van 14.00 uur tot
16.00 uur. Ook zal er deze winter
weer geknutseld worden op de
woensdagmiddag. Deze middagen zullen in december van start
gaan. Houdt u voor het programma de website in de gaten. www.
speeltuinsantpoort.com.

Showroom IJmuiden
Loggerstraat 100

www.kufa.nl

Amsterdamse middag
in café De Griffioen
IJmuiden – Zondagmiddag 19
oktober is er een Amsterdamse middag in de zaal van café
De Griffioen aan de Frans Naereboutstraat 9. De zangers Sjaak
Verkade, John Eelting en Frans
Zeilmaker zullen er een gezellige boel van maken. Alle bekende Hollandse meezingers komen voorbij, het is dus inhaken

en meezingen. Alle drie de zangers brengen een repertoire met
veel variatie, van Hazes tot aan
eigen werk. Liefhebbers van het
Nederlandstalige lied mogen dit
niet missen.
Aanvang om 13.30 uur, entree is
gratis. Voortaan zal er weer elke
maand op zondag iets te doen
zijn.

Jongeren en politiek

Wat is belangrijk
voor Velsen in 2040?
Velsen - Voor de leerlingen van
het Tender College was het niet
moeilijk om te bepalen ,,Wat belangrijk is voor Velsen in 2040.’’
Het bezoek van de Velsense
raadsleden Wim Westerman van
GroenLinks en Arjen Uytendaal
van D66Velsen in de derde klas
van het Tender College leverde
dan ook voldoende stof tot discussie op. ,,Meer groen’’ , klonk
het spontaan uit één hoek van
de klas, ,,Want als ik in de natuur
ben en ik
zie Corus, dan
vind
ik
dat niet
m o o i ’ ’.
Anderen
vonden
het slopen van
oude, lelijke gebouwen
belangrijk, zodat er daar
nieuwe huizen gebouwd kunnen
worden. En de mensen moeten
ook in IJmuiden kunnen blijven
werken, daarom mag er wel wat
meer actie in de haven komen
met goede gebouwen, niet van
die kleine pandjes met trappen.
Wie weet wordt het havengebied
wel het onderwerp van het werkstuk dat deze scholieren zullen maken over wat belangrijk is
voor Velsen in 2040.
Ze kunnen al hun creativiteit inzetten: filmen, boetseren, timmeren, schrijven, noem maar op. In
februari zullen alle werkstukken
beoordeeld worden door de jury van het John van Dijkfonds.

De beste inzending zal beloond
worden met een eervolle prijs en
alle inzendingen zullen tentoongesteld worden. De politici hopen dan, naast leuke contacten,
ook goede ideeën te hebben gekregen om hun eigen politieke
keuzes te kunnen maken.
De kennismaking tussen de
scholen en de raadsleden staat
dus niet op zichzelf. Naast het
maken van een werkstuk is dit
initiatief ook een manier om jongeren kennis
te laten maken met politiek. In de
kennismakingslessen
wordt daar
ook
aandacht aan
besteed. In
de komende maanden zullen
veel meer
raadsleden
middelbare scholen gaan bezoeken. Het
John van Dijk Fonds is in 2002
opgericht om jongeren kennis
te laten maken met (lokale) politiek. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van elke politieke fractie. Alle zes middelbare scholen worden betrokken bij
het project dat bestaat uit drie
thema’s: ‘debat’, ‘kennismaking
met politici’ en ‘verdieping lokale
onderwerpen.’
Er is een pakket samengesteld
dat dit schooljaar wordt uitgevoerd. Het lokale onderwerp is
‘Velsen in de Metropoolregio
Amsterdam - Wat is belangrijk
voor Velsen in 2040?’
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 16 oktober
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in het Clubgebouw De Voltreffer van Full
Speed, Tolsduinerlaan. Aanvang
20.00 uur. Kosten 3,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Herman Finkers met ‘Na de
Pauze’. Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Into the
Wild’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): LOS! 23.00 uur.
Gratis concert This Leo Sunrise na opening De Hangar door
communicatiekunstenaarscollectief Propeller, 21.30 uur.

Vrijdag 17 oktober
Modeshow H en A Mode in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.
Klaverjassen in de kantine van
Stormvogels, Zuiderkruisstraat
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Orkater speelt ‘Spica’.
( foto: Arjan Benning)Aanvang
20.30 uur.

Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): HEY! ft. Michel
de Hey + dj Invite. 23.00-04.00.
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Alles of Beats. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 18 oktober
Bazar bij COV IJmuiden in de
Petrakerk, Spaarnestraat (achter oude postkantoor). Van 11.00
tot 15.00 uur.
Paddenstoelen, excursie start
om 11.00 uur bij Koningshof,
Duinlustweg t.h.v. nr. 26 Overveen.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden verplicht via www.
npzk.nl of 023-5411129.
Bingo- en loterijavond in
speeltuin de Veilige Haven in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Orkater speelt ‘Spica’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
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patronaat.nl): Dommelsch zaal:
Retro DeLuxe. 23.00-04.00. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Don Caballero. 20.30
uur. Toegang 10,-. Café: Haak &
Bootz. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 19 oktober
Roofvogeldag van 10.00 tot
16.00 uur. Verzamelen bij ‘t Wed
in Overveen. Toegang is gratis.
Enquêteerdag bij NPZK. Op de
dag worden van 10.00 tot 18.00
uur bij vier hoofdingangen van
het park bezoekers gesteld en
gevraagd wij zij vinden van het
Nationaal Park door het prfessionele bureau NRIT.
Slotconcert in het kerkje Stompe Toren in Spaarnwoude. Onder auspiciën van het Ampzing
genootschap treden op vier beroepsmusici die samen ‘Strijk en
Zet vormen. Het motto is ‘Er komt
een dominee voorbij’. 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert met Jozy. Aanvang 17.00 uur. Toegang
gratis.
Eucharistieviering 40ste verjaardag van Kerkwijding, H.
Adelbertuskerk, Sparrenstraat 46
IJmuiden-Oost. 15.00 uur. Aansluitend receptie in de Abeel.
Ksenia Beltiukova en Vital Stahievitch uit Minsk in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Band Crackin’Up in de Halve
Maan, Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Into the Wild’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.patronaat.nl): Beide zalen: Smack!
Light. Grote zaal: Amir Charles e.a. Kleine zaal: Op de camping met Sjonnie Disco & Meester Moeilijk e.a. 20.00-01.00 uur.
Toegang 8,-/10,-. 13 t/m 16 jaar.
Café: Subbacultcha! The Feeling
of Love. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 20 oktober
Vleermuizen spotten. Verzamelen om 19.00 uur op landgoed Elswout, Elswoutslaan in
Overveen bij infopaneel op parkeerplaats naast hoofdingang.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden via www.npzk.nl of
023-5411129.

Dinsdag 21 oktober
Paddenstoelen. Excursie start
om 11.00 uur bij infopaneel, parkeerplaats aan de Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr. n74 Santpoort-Noord.
Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Aanmelden verplicht via www.
npzk.nl of 023-5411129.
Om 10.00 en 14.00 uur ‘Op stap
met de boswachter’. Vanaf infopaneel parkeerplaast ingang
Koevlak, schuin tegenover de

kiosk De Duinroos, Zeeweg in
Overveen.
Geschikt voor kinderen van 5
tot 8 jaar. Kosten 1,50. Verplicht
aanmelden.
Stadsschouwburg Velsen: The
Angels in Harlem Gospel Choir.
Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Koor van Moesorgski zingt ‘Schilderijententoonstelling’. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Ila van der Pauw met
‘Het mysterie van Villa Fantoom’.
Aanvang 14.30 uur.

Woensdag 22 oktober
Knutselen voor groep 2 t/m 6 in
de kerk Het Kruispunt, Zon Bastion 3 in Velserbroek. Van 09.45
tot 11.45 uur.
De toegang is gratis. Voor het
drinken en iets lekkers wordt
gezorgd.
Ruilbeurs in Speeltuin Santpoort. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Kinderen kunnen onderling allerhande objecten ruilen, van
bling bling tot postzegels en
Pokémonkaarten.
Fee in het duin. Tocht door het
duin van Fee Hypsakee. Verzamelen om 14.00 uur bij infopaneel parkeerplaats ingang Koevlak in Overveen. Geschikt voor
kinderen van 4 tot 8 jaar. Kosten
1,50. Aanmelden verplicht via
www.npzk.nl of 023-5411129.
Jamsessie in de Halve Maan,
Hagelingerweg
SantpoortNoord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: D’Electrique met ‘Lex,
een pathologische comedy’. Aanvang 20.30 uur. (zie kortingsbon
in deze krant)
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Katarina Vermeulen met ‘Sex & Money’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Café: Mr. Love and
the Stallions. Aanvang 21.30 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 23 oktober
‘Op avontuur met de boswachter’. Start infopaneel Bleek
en Berg, Bergweg in Bloemendaal.
Geschikt voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Kosten 1,50 voor kinderen. Aanmelden verplicht via
www.npzk.nl of 023-5411129.
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in het Clubgebouw
De Voltreffer van Full Speed,
Tolsduinerlaan. Aanvang 20.00
uur. Kosten 3,-.
Stadsschouwburg Velsen: De
Ashton Brothers. Show is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Hanna Jansen ‘Suza’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat (Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl): Dommelsch zaal:
LOS! 23.00-04.00. Toegang 5,vanaf 18 jaar (gratis met studentenkaart). Café: Our Broken Garden. 21.30 uur. Toegang gratis.

Leden van de Commissie van Aanbeveling van het Coöperatiefonds

Rabobank Velsen en Omstreken

Coöperatiefonds keert
voor de derde keer uit
Regio - Het Coöperatiefonds stimuleert maatschappelijke activiteiten in het werkgebied van Rabobank Velsen en Omstreken. Op
deze manier werkt de Rabobank
samen met de klant aan een betere maatschappij. De Commissie van Aanbeveling, bestaande
uit een afvaardiging van de Ledenraad en vertegenwoordigers
van de klankbordgroepen, heeft
onlangs de binnengekomen verzoeken van het derde kwartaal
beoordeeld.
De volgende organisaties kunnen een financiële bijdrage tegemoet zien: - Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
Kennemerland voor het opleiden van hun vrijwilligers om de
financieel zwakkeren te ondersteunen bij hun financiële administratie.
- Technisch & Maritiem College
Velsen voor het bieden van hulp
bij technieklessen aan het basisonderwijs in de vorm van een

leskist ‘Energie’. Er wordt een
link gelegd met het thema duurzaamheid, waar de bank grote
waarde aan hecht.
- Stichting Vrienden van VSV
voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator
met een bijbehorende opleiding
voor de gebruiker(s).
- Stichting Welzijn voor het project peuterkunst. De kunstwerken van alle peutergroepen komen in een catalogus en worden
in de bibliotheek tentoongesteld
en geveild.
Wie ook een project heeft dat in
aanmerking komt voor het Coöperatiefonds: www.rabobank.nl/
velsen, mail communicatie@velsen.rabobank.nl of bel (023) 513
3715
.
De eerstvolgende vergaderdatum van de Commissie van Aanbeveling is 22 december.
De aanvragen moeten 14 dagen
voor de vergadering binnen zijn.

Huiselijk geweld

vrouw al veel vaker hebben mishandeld.
De man is door politiemensen
aangehouden en meegnomen
naar het bureau. De politie stelt
een nader onderzoek in. Tegen
de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.

Haarlem - Zondag rond 11.30
uur werd gemeld dat in een
woning in Haarlem Noord een
vrouw was mishandeld door haar
vriend. De man had de vrouw
in haar buik getrapt en zou de
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Nacht van de Nacht
Hoe licht is jouw eigen buurt?
Velsen - In het kader van de
Nacht van de Nacht (25 oktober) zijn scholen bezig met het
lessenserie over donker en licht.
In deze lessen wordt aan de kinderen gevraagd om hun eigen
buurt eens kritisch te bekijken.
Wat zijn goede voorbeelden van
verlichting? En waar is teveel
licht? Waar is te weinig licht?
Op de website van het Pieter
Vermeulen Museum worden inzendingen van de kinderen verzameld: welke lichtbronnen zijn
te fel of verkeerd gericht? Welke
lichtbronnen zijn goed?
Een bedrijf dat het heel goed
doet met beperkte en zuinige
verlichting kan beloond worden
door ‘in het maantje’ gezet worden door de kinderen! Kijk rond
in je buurt en stuur een top-5
op naar info@pieter-vermeulenmuseum.nl.
Teveel licht kan een vals gevoel
van veiligheid geven. Auto’s rijden vaak harder bij veel licht.
En als je fietst of loopt, lijkt door
dat vele licht de omgeving extra
donker en daardoor misschien
eng. Daarnaast is teveel licht
ook energieverspilling: waar-

om staan schijnwerpers op gebouwen en lichtreclames de hele nacht lang aan? Door het vele
licht ’s nachts hebben nachtdieren minder leefruimte en slapen
mensen minder goed.
Te weinig licht is natuurlijk ook
niet goed, want veiligheid op
straat is belangrijk.
Naast aandacht voor licht en
donker in de eigen buurt is er
in de lessenserie ook aandacht
voor nachtdieren. De kinderen
leren een aantal nachtdieren
kennen. Op zaterdag 25 oktober,
de Nacht van de Nacht, wordt er
een nachttocht georganiseerd
door IJmuiden en het Nationaal
Park om het donker en licht intens mee te maken.
De gemeente Velsen werkt mee
door bij een aantal gebouwen
het licht uit te doen in de Nacht
van de Nacht. Ook worden bedrijven gevraagd om voor deze speciale nacht de schijnwerpers en reclameverlichting uit te
doen. PWN in Velserbroek heeft
als eerste toegezegd de lichten
te doven!
Meer informatie op www.nachtvandenacht.nl.

Zestig jaar oude
‘Zeehond’ gered
IJmuiden - Vorige week arriveerden in IJmuiden de wrakresten van de in 2002 geborgen Seehund dwergonderzeeër U5097.
Na op zijn laatste oorlogsmissie
door commandant Hans Wachsmuth in 1945 op het strand van
Egmond gezet te zijn, werd de
onderzeeër in 2002 geborgen en
vervolgens naar Hoek van Holland
getransporteerd.
Deze dwergonderzeeër die in de
Tweede Wereldoorlog IJmuiden
als huishaven had, zou afgelopen
maand naar Corus verscheept
worden om hier als schrot omgesmolten te worden.
Stichting WN2000 heeft hierop contact gezocht met de eigenaars van de Seehund en na
goed overleg de onderzeeër op
eigen kosten naar IJmuiden laten transporteren. Voor het tijdelijk onderbrengen van de onderzeeër werden Rijkswaterstaat en
de gemeente Velsen direct be-

reid gevonden. Waarbij de één
denk aan oud roest ziet WN2000
met name de cultuurhistorische
waarde van deze wrakresten in
en is van mening dat deze met
het verhaal van commandant
Hans Wachsmuth bewaard moeten blijven.
Hoe, dat is de stichting nog niet
bekend, het liefst zien zij de resten opgesteld op het terrein van
het Bunker Museum IJmuiden.
Momenteel ontbreekt het de
stichting echter aan financiën
voor het creëren van een opstelling voor de onderzeeër.
Behoudens deze wrakresten zijn
er, van de vanuit IJmuiden opererende Seehunde, geen exemplaren meer in Nederland bewaard gebleven.
Volgens WN2000 een reden temeer om deze resten te koesteren en het verhaal te vertellen en
ook te tonen!

Thalia Theater

Koor van Moesorgski zingt
‘Schilderijententoonstelling’
IJmuiden - Het Russische koor
van Moesorgski heeft voor het
optreden, dinsdag 21 oktober
(20.30 uur) in het intieme, monumentale Thalia Theater, een bijzonder repertoire samengesteld.
Hoogtepunt zal de bewerking
voor a capella koor van Moesorgski’s beroemde ‘Schilderijententoonstelling’ zijn.
Het Moesorgski Theater in St. Petersburg werd in 1833 geopend

en was destijds Ruslands derde keizerlijke theater. Tot 1919
was het Moesorgski Theater, dat
sinds kort overigens weer het
Michailovski theater heet, een
vooraanstaand theater voor gesproken toneel. De Oktoberrevolutie zorgde voor een radicale
omslag op cultureel gebied. Het
theater werd het tweede operahuis van de stad en kreeg een eigen operagezelschap, waar een

Rijbewijskeuringen voor
met name 70plussers
IJmuiden - Op de eerste maandag van de maand vinden weer
de voordelige rijbewijskeuringen plaats in het buurtcentrum
De Brulboei, kanaalstraat 166 in
IJmuiden.
De keuringen worden uitgevoerd
door een BIG geregistreerde en
door het CBR erkende keuringsarts, conform de richtlijnen van
het CBR tegen een tarief van 30
euro voor het rijbewijs BE en 35
euro voor rijbewijs CDE. Dit tarief is gunstig gesteld omdat
doorgaans voor een medische
keuring 80 euro moet worden
betaald.
Voor wie zijn de keuringen bedoelt? Ten eerste voor rijbewijs-

houders in de leeftijd van 70
jaar en ouder. Voor deze groep
geldt dat bij iedere rijbewijsvernieuwing een medische keuring
moet plaatsvinden en een dergelijke keuring is iedere vijf jaar
verplicht.
Ten tweede voor personen jonger dan 70 jaar en die om medische reden gekeurd moeten
worden voor verlenging van het
rijbewijs. Ten derde voor automobilisten die hun groot rijbewijs hebben, CDE, met uitzondering van de beroepschauffeurs,
de keuring kost dan 35 euro.
Voordat men naar de keuring
komt moet eerst bij de publieks
balie van de Gemeente een Ei-

Feest in IJmuiden voor
Khoisan vrouwen in Kaapstad
IJmuiden aan Zee - Op zaterdag 18 oktober organiseert de
Velsense Stichting Pequenita
een Benefietfeest in Strandpaviljoen La Maranda in IJmuiden.
Tijdens dit feest staat de vrouwengemeenschap Khoisan uit
Kaapstad centraal. Geïnteresseerden zijn van harte welkom
het feest bij te wonen.
Een Zuid-Afrikaanse vrouwenorganisatie heeft Pequenita steun
gevraagd voor een moestuinenproject van de Khoisanvrouwen
in Kaapstad. Pequenita ondersteunt dit initiatief en heeft al
een gedeelte van het benodigde
bedrag verzameld, onder andere
door de verkoop van Afrikaanse spullen. Met het feest hoopt

zij de rest van de fondsen te vergaren. Geïnteresseerden zijn op
18 oktober vanaf 20.00 uur van
harte welkom bij La Maranda, IJmuiderslag 100 in IJmuiden. De avond is gevuld met muziek van de Chileense Pianist Juan Navia en de swingende Surinaamse band Sweet Masters.
Op de avond wordt ook een loterij gehouden, om op een feestelijke manier de rest van het geld
bij elkaar te verzamelen. Om
van een toegangsbewijs verzekerd te zijn, dient vooraf 15 euro
per persoon over te worden gemaakt op ABN/AMRO rekening:
59.43.30.637 ten name van Stichting Pequenita, IJmuiden. Vermeld op de overschrijving: feest

uitstekend koor deel van uitmaakte. Dat koor ontwikkelde
zich tot een van de beste binnen
het Russische rijk.
Die faam heeft het gezelschap,
dat onder leiding staat van de gelauwerde dirigent Vladimir Stolpovskih, nog steeds. Naast de uitvoering van koorwerken van hedendaagse componisten, opera’s en symfonieën kent het koor
ook een traditie van uitvoering
van religieuze muziek en voert
het composities uit van Rachmaninov, Archangelski, Vedel, Bortnjanski en Chesnokov uit.
Sinds 1990 treedt het koor uit St.
Petersburg ook regelmatig op
in het buitenland. Voor de korte Nederlandse tournee stelt het
gemengde koor een gevarieerd
programma samen met muziek
van onder andere Glinka, Moesorgski en Rimski-Korsakov. Blikvangend is in ieder geval de bewerking voor a capella koor van
delen uit de beroemde ‘Schilderijententoonstelling’ van componist Moesorgski.
Prijs: 23,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Locatie:
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.
gen Verklaring formulier halen,
( een blauwe envelop voor 70
jaar en ouder, een groene envelop voor rijbewijs CDE en een
paarse voor jonger dan 70 jaar ).
Deze eigen verklaring moet men
zelf invullen. Verder moet voor de
keuring worden meegenomen:
- een geldig legitimatie bewijs.
- een potje urine.
- bij medicijn gebruik een lijst
van de gebruikte medicijnen.
Omdat de beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR 2
tot 3 maanden kan gaan duren
wordt geadviseerd 4-6 maanden
voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring. De data zijn: 21 oktober en
1 december. Voor 2009: 5 januari,
2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei,
1 juni en 6 juli.
Voor verdere informatie en aanmelding: 0255 510652.
en naam. Op 18 oktober ontvangen de aanvragers dan bij de entree het toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs geeft recht op één
consumptie en een lot. Stichting
Pequenita is een kleine stichting
die zich richt op vrouwenprojecten in de regio’s Niger, Suriname
en Zuid-Afrika. Voor meer informatie over Stichting Pequenita:
www.pequenita.nl.

Najaarsmarkt
Driehuis - Woensdag 29 oktober wordt in Verpleeghuis Velserduin, Nic. Beetslaan in Driehuis een najaarsmarkt georganiseerd van 10.00 tot 16.00 uur. Er
staan diverse leuke kraampjes
met onder andere zelfgemaakt
cadeaus Het Rad van Avontuur
zal ook draaien.
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Nog veel cursussen en
excursies bij VU Velsen
Driehuis - Veel cursussen zijn
inmiddels gestart bij de Volksuniversiteit Velsen. En tijdens
het gehele seizoen starten ook
weer nieuwe cursussen. Daarnaast biedt de Volksuniversiteit
nog veel mogelijkheden om op
excursie te gaan.
Wilt u makkelijker met de computer werken? Schrijf dan in voor
de cursus Windows XP of leer
een Website maken.
In deze hectische tijden is het
wellicht ook iets voor u om naar

de les over Pensioenen en lijfrente te komen.
Meer inzicht krijgen in de gemeentepolitiek en weten hoe u
invloed kunt uitoefenen binnen
uw gemeente kan vanaf 28 oktober bij de interessante cursus
over de Gemeentepolitiek.
Bent u op zoek naar een nieuwe, andere manier om met problemen om te gaan? Neem dan
deel aan de cursus Oplossingsgericht Werken vanaf 18 november. U kunt daarna met meer

Heksen op Zorgvrij
Spaarnwoude - In de herfstvakantie kan er op informatieboerderij Zorgvrij een mooie heks
worden geknutseld. Van kleurig
papier wordt een vliegende heks
op een echte bezemsteel gemaakt. Het knutselen kost 2,50
euro en is van 20 tot en met 24
oktober van 13.00 tot 15.30 uur.
In de herfstvakantie kunnen ook

de speurtochten nog worden gedaan. Iedere middag rond 16.30
worden de koeien gemolken en
zijn de boeren in de stallen om
vragen te beantwoorden. Vanaf
25 oktober is er een nieuwe expositie te zien. Schildersclub “De
Veste” heeft dan diverse werken in de kubus van de boerderij hangen. Op 2 november is het

Veiling ‘Pimp je vis’
IJmuiden – Vis, was het thema
van het Havenfestival. Op de Velsense basisscholen werden vissen uitgedeeld waarvan kinderen hun eigen fantasievis van
konden maken. Hier werd massaal op gereageerd en creatief
mee omgegaan. Er zijn veel vis-

sen gepimpt en ze zijn allemaal
even mooi. Tijdens het Havenfestival deden ze dienst als decor wat weer veel positieve reacties van het publiek opleverde. De organisatie van het Havenfestival wilde iets met al die
vissen doen. Sinds afgelopen

Vital en Ksenia

In ‘t Mosterdzaadje:

Top talenten Beltiukova
en Stahievitch uit Minsk
Santpoort-Noord - Zondag 19
oktober om 15.00 uur treden in
’t Mosterdzaadje op de violiste Ksenia Beltiukova en de pianist Vital Stahievitch. Deze jonge
top talenten uit Minsk gaan samen een cd uitbrengen waarvan

een voorproefje in het concert
ten gehore wordt gebracht. Werken van Beethoven, Schumann,
Tchaikovsky, Ton de Leeuw en
Ravel.
De derde sonate van Beethoven behoort tot de vroege peri-

energie, sneller en makkelijker
bij oplossingen komen die wel
voor u werken.
Wie nog mooier voor de dag wil
komen, kan leren hoe Make-up
goed wordt aangebracht. Deze
cursus van drie lessen op dinsdagavonden start op 4 november.
Deze herfst kunt u ook weer op
pad gaan met de Volksuniversiteit. Kom onder deskundige begeleiding Vreemde Vogels bekijken, een wandeling maken door
Spaarndam of Santpoort-Noord
of breng een bezoek aan het
Rijnlandhuis.
Zie www.vu.velsen.net of bel met
0255-519313. Via de website
kunt u ook meteen inschrijven.
evenement ‘heksen in de koeienstal’. Dan kunnen de kinderen
heksenbrouwsels maken, is er
een heksenproeverij en zijn er tal
van andere heksenactiviteiten. In
de herfstvakantie heeft het bijgelegen restaurant ‘Onder de Platanen’ een speciaal heksenpannenkoek arrangement voor vijf
euro. Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 in Spaarnwoude voor meer informatie kijk op
www.recreatienoordholland.nl
maandag worden alle vissen geveild via Marktplaats. Ze zijn te
zien door te zoeken op Havenfestival of fantasievis. Biedingen
kunnen worden gedaan tot 31
oktober, daarna gaan de vissen
naar hun nieuwe eigenaar. De
opbrengst is voor KiKa: Kinderen
Kankervrij. Tot 31 oktober zijn de
vissen nog te zien in de bibliotheek van Velserbroek.
ode, hij werd nog niet gekweld
door het verlies van zijn gehoor.
De sonate is briljant en technisch één van de meest uitdagende, virtuoos en typisch voor
Beethoven, vol met contrasten.
Schumanns eerste vioolsonate is
een prachtig werk, vol passie en
romantiek.
Tchaikovsky’s Meditation kent
een diepgang waarin melancholie en passie elkaar afwisselen.
Iedereen vindt er wel iets persoonlijks in terug. De meest intieme of dierbare herinneringen
komen bij het luisteren naar deze muziek naar boven. De Sonatine voor viool en piano van de
Nederlandse componist Ton de
Leeuw doet een beetje denken
aan Sjostakovitsj en Prokofiev.
Het is een compact stuk dat een
portret schildert van het midden van de 20ste eeuw. Vernieuwingen maar desondanks blijft
dat wat mensen beroert door de
eeuwen heen hertzelfde.
De Tzigane tot slot van Ravel
is het moeilijkste werk dat hij
schreef voor het repertoire van
viool en piano. Kleurrijk, gepassioneerd, helder en krachtig met
een opzwepend slot. Muziek die
verwant is aan de traditionele zigeunermuziek.
De toegang is gratis, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Stoppen was nooit zo eenvoudig

Definitief stoppen met
roken na één sessie
Wijk aan Zee - ,,Ja het kan, definitief stoppen met roken na één
sessie dankzij de Nooit Meer Roken RME methode (NMR-methode).’’ Aan het woord is Paul
Reymer, een door de arts Roy
Martina opgeleide en gecertificeerde NMR-coach. ,,Daar roken doodsoorzaak nummer één
is (denk o.a. aan longkanker) en
ik de ellende die het roken aanricht van dichtbij heb kunnen
meemaken, deed dit mij besluiten om mij in te zetten om rokers
te helpen om definitief te stoppen.’’
Waarom heb je voor deze methode gekozen?
,,Onderzoek heeft laten zien, dat
de reden waarom iemand niet
kan stoppen met roken minder te
maken heeft met nicotineverslaving, maar vooral met een drietal
andere factoren namelijk:
1. Macht der gewoonte: gewoontes worden in de hersenen opgeslagen en zorgen ervoor, dat we
op de automatische piloot varen,
roken is dan een automatisme
geworden.
2. Pavlovse reflexen: Een groot
percentage van de rokers (40%)
is een reflex-roker, m.a.w. onder
bepaalde omstandigheden moeten deze mensen roken.
3. Emotionele onderdrukkers: Sigaretten worden gebruikt om
hun emoties onder controle te
houden.’’
Er zijn al vele methodes, wat is
nu precies het verschil met andere methodes?
,,Nicotinepleisters, laseren en
hypnose zijn lang niet zo effectief, daar ze zich alleen richten
op de nicotineverslaving en niet
op de hier boven genoemde drie

Bingo en loterij
IJmuiden - Zaterdag 18 oktober wordt er in speeltuin de Veilige Haven een bingo- en loterijavond gehouden.
De avond begint om 20.00 uur,
zaalopen 19.30 uur. Er zijn weer
leuke prijzen te winnen. Woont

factoren. Door het zelfbeeld en
het rookgedrag niet aan te pakken is het bijna onmogelijk om te
stoppen. Je rookgewoontes zijn
namelijk geprogrammeerd in je
onderbewustzijn en zijn niet te
stoppen met wilskracht alleen.
Dit verklaart waarom meer dan
75% van de mensen die ooit gestopt waren, weer begonnen zijn
met roken.’’
Meer dan 80% van de rokers is
definitief en levenslang gestopt
na één NMR-sessie, Hoe kan
dit?
,,Het unieke van de NMR-methode is, dat deze erop gericht
is om een levenslange verandering in het zelfbeeld en rookgedrag tot stand te brengen door
het onderbewustzijn te herprogrammeren, o.a. d.m.v. trancecoaching. Deze volledige aanpak maakt dat deze methode zo
krachtig is. In korte tijd (1½-2
uur) wordt het zelfbeeld en gedrag van iemand veranderd in
die van een blije nooit meer roker voor de rest van zijn leven.
Wij hebben zoveel vertrouwen
in onze methode dat alle NMRcoaches een levenslange garantie geven. Dat betekent dat als
je weer zou gaan roken, om wat
voor reden dan ook, je mag terugkomen voor een gratis nabehandeling.’’
Loop jij ook met het idee om te
stoppen met roken en heb je al
één of meerdere mislukte pogingen achter de rug. Dan is nu het
moment aangebroken om een
afspraak te maken. Paul Reymer, praktijk: Paasdal 91 1949
AV Wijk aan Zee, 06-24539003
of kijk op zijn website: reymersgezondheidscentrum.nl.
u in IJmuiden en heeft u geen
vervoer dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer
0255-527010 of 0255-518077, u
wordt dan gehaald en gebracht.
De opbrengst van deze avond is
voor de speeltuin om weer leuke
speeltoestellen te kopen voor de
jeugdige bezoekers.
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Thomas Rebel pareerde de aanval van Quinten Otte en won.

Met beide voeten op de grond
IJmuiden - Na een periode van
goede resultaten komt onherroepelijk een terugslag, zo ook
bij schaken. Koen van de Velde was een van schakers die
we na zijn wondermooie combinatie van vorige week weer
mochten verwelkomen op aarde. Tegenstander Tom Noordzij
had het positioneel allemaal dik
voor elkaar, hij profiteerde optimaal van de zwakke plekken in

de stelling van Koen met een dame en paard. Ook Kjell van Bussel die een mooie debuutstart
had gemaakt werd een halt toegeroepen. Ben Eppink verraste Kjell met een matcombinatie.
Voor Job Elsendoorn duurt de
ruimtevlucht nog. Ditmaal zette
hij met een loper, in de rug gesteund door de dame, de hopeloos opgesloten koning van Lara
von Wintersdorff mat.

Menno Jaspers kan zeer goed
met schaakpaarden omgaan.
Dit bewees hij vorige week al
en nu deed hij het tegen Barry
Broek nog eens dunnetjes over.
Met toren en paard werd Barry
mat gezet.Bij Boy Wu is het hollen of stilstaan. Dit keer ging het
goed, Erin Lucassen werd door
Boy matgezet. Quinten Otte leek
te gaan stunten tegen Thomas
Rebel, door de koning van Thomas in het nauw te brengen.
Toen Quinten met zijn toren versterking er bij probeerde te halen. nam Thomas de aanval over
en won alsnog.
Armando Noordzij vertelde zich
tegen Bram Zwanenburg en verloor zijn dame. Maar waar Armando verzuimde vorige week
de winst te pakken deed hij het
nu wel in een beduidende slechtere stelling.
Thomas Lichtendaal veroverde
veel materiaal tegen Gizem Erdogan Ook Anne Dijkman wist
vele stukken buit te maken tegen
Kim van Loon.,Ingmar Visser won
twee stukken van Mark Scholten
wat genoeg was voor winst. En
Max Doornbosch wist zijn eerste
overwinning op de club te behalen door Kirsten Broek te verslaan. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

Terrasvogels Minipupillen
zoekt voetballertjes
Santpoort-Zuid - Zaterdagochtend tussen 09.45 en 10.45 is het
op de velden van de Elta (sportvereniging Terrasvogels in Santpoort-Zuid), net als de afgelopen
jaren, weer gezellig.
Op dat tijdstip traint namelijk de
jongste voetbaljeugd van SV Terrasvogels. Er zijn op dit moment
ruim 17 spelertjes die zich op dat
uur prima vermaken met de lessen van hun grote voorbeelden,
de A junioren van Terrasvogels.
Wie het ook leuk vindt om een
uur lang te dribbelen, te schieten
en nog veel meer, ga dan eens
langs op de Elta. Let wel even op.

In verband met de herfstvakantie
is de eerstvolgende training zaterdag 1 november.
De eerste keer kijken en meedoen kost niets. Daarna is het
nog steeds bijna niets en wordt
er voor een heel seizoen plezier
maar 25 euro betaald. De mannen van de A, Benjamin, Joep,
Vincent, Jordy, Vincent en Björn
willen graag met de wat oudere trainer Bert zoveel mogelijk
jeugdspelertjes opleiden voor de
vereniging. Dus wie 5, 6 of net 7
jaar is, gaat naar Terrasvogels om
nooit meer weg te gaan. Meer
weten, bel Bert via 023-5390828.

Sponsor voor Meisjes C1 Velsen
IJmuiden - Het damesvoetbal
bij RKVV Velsen breidt zich gestaag uit. Inmiddels zijn er bij de
vereniging behalve twee damesteams ook een meisjes B-, C- en
D-team actief. Bij elk team hoort

natuurlijk ook een sponsor, zo
ook bij de meisjes C1. Op zaterdag 27 september werden op het
hoofdveld van RKVV Velsen de
nieuwe sponsorpakken van de
MC1 gepresenteerd.

Velsen blij met
nieuwe sponsors
Driehuis – Voetbalvereniging
Velsen heeft afgelopen jaar geen
denderend jaar gehad, maar
heeft nu toch wel prettig nieuws.
In ieder geval zit het goed met
de uiterlijke verschijning van een
aantal teams, want dankzij sponsor Fysiotherapie IJmuiden-Oost
lopen de jongens van de B-selectie als paradepaardje te flaneren in de nieuwe trainingspakken van hun sponsor. Totaal
Techniek kennemerland sponsorde de prachtige voetbaltassen van Velsen 4. Dit team probeert dit jaar (opnieuw) zijn
kampioensdromen waar te maken en voelen zich daarbij gesteund door deze sponsors.
De jeugdige shirtsponsor Nienke, de kleindochter van de door
de meisjes zelf aangetrokken
sponsor, Joep Roelvink, was bij
de presentatie aanwezig. De bedoeling was dat zij voorafgaand
aan de wedstrijd de aftrap zou
nemen.
Helaas kwam deze middag de
tegenstander, kennelijk afgeschrokken door de meiden C1
nieuwe stijl, niet opdagen. Voor
Nienke kon dat de pret niet
drukken, dat zij talent heeft voor
het voetbalspel was een ieder
onmiddellijk duidelijk

Nieuwe trainingspakken
voor VSV MC2
IJmuiden - De VSV MC2 is een spontane groep meiden, die zaterdags staan te popelen om weer de grasmat op te gaan. Timmer
en onderhoudsbedrijf Makken gevestigd in IJmuiden, is al twee jaar
de vaste shirt sponsor van Vsv MC2. Nu heeft de Firma Makken besloten de meiden te voorzien van nieuwe trainingspakken en witte
broekjes waarin ze nog beter voor de dag komen. Ook is de begeleiding in het nieuw gestoken met winterjassen.

Het Polderhuis

Indoor-sportinloop
en zaalvoetbaltoernooi
Velserbroek - Voor tieners tussen de 10 en 17 jaar uit de Velserbroek is er in de herfstvakantie op woensdag 22 oktober gelegenheid om te zaalvoetballen,
zaalhockeyen en voetvolleyen en
kegelen in sporthal het Polderhuis. De organisatie hiervan is
in handen van Buurtsport Velsen
in samenwerking met het ambulant jongerenwerk. De toegang
is gratis.
Het programma ziet er als volgt
uit: Sportinloop van 13.00 tot
15.45 uur: zaalvoetbal (half veld),
zaalhockey (half veld) voetvolley

en kegelen voor de leeftijd van
10 tot en met 12 jaar. Van 14.45
tot 16.00 uur: zaalvoetbal (heel
veld) voor de leeftijd van 13 en
14 jaar.
Aansluitend van 16.00 tot 18.00
uur vindt er een zaalvoetbaltoernooi voor jongeren in de leeftijd
15 tot 17 jaar plaats. Er is nog
ruimte voor de aanmelding van
één of twee teams.
Het dragen van zaalschoenen
(geen zwarte zolen) is verplicht.
Nadere informatie bij Ad Otten,
Buurtsport Velsen, telefoon 0611883720.

Full Speed Dart nieuws
Velsen-Zuid - Na zes speelweken staat met 20 punten uit
5 wedstrijden Bas Jonker nog
steeds aan kop in de Ere divisie
van de clubcompetitie. Hij wordt
gevolgd door Albert Mol met 19
uit 6 wedstrijden en Tristan Kluft
met 14 uit 6 wedstrijden. In de
Eerste divisie wordt de eerste
plaats gedeeld door John Roskam en Macha ter Wolbeek. Beiden hebben 13 punten uit 6 wedstrijden. Op de tweede plaats
staat Guido Meijer met 7 uit 5
wedstrijden en Chris Roossien
met 4 uit 2 wedstrijden. Ard de
Jong heeft de leiding genomen
in de tweede divisie met 12 punten uit 6 wedstrijden. De tweede plaats wordt ingenomen door
David Bakker met 10 punten
uit 5 wedstrijden gevolgd door
Henk Arisz met hetzelfde aantal
punten maar dan uit 6 wedstrijden. In de derde divisie staan de

nieuwkomers Benjamin Zaagsma en Ed van der Wel op de eerste en tweede plaats.
Het team dat uit komt in de regionale DVK competitie heeft nu
twee keer mogen spelen in deze competitie. Beide wedstrijden
werden gewonnen waardoor zij
zeker bij de eerste drie zitten van
de derde divisie poule D. Helaas
waren de standen nog niet bijgewerkt zodat niet met zekerheid gezegd kan worden welke
plaats het is.
De clubcompetitie wordt gespeeld in een ontspannen verenigingssfeer in het clubhuis de
Voltreffer. Belangstellenden kunnen twee dinsdagavonden vrijblijvend meespelen. De Voltreffer is gelegen in Velsen Zuid aan
de Tolsduinerlaan. Bel voor meer
informatie naar Mark van Loon,
tel. 0255-534876 e-mail: fullspeeddarts@quicknet.nl
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Anita Boender en Anke Schrijer in actie tegen De Shuttle.

Badmintonclub IJmond
competitienieuws
IJmuiden – De badmintonteams
van BC IJmond hebben er vier
speelrondes op zitten.
Het eerste team, uitkomend in
de tweede klasse, heeft, doordat Sparta zich heeft terug getrokken, drie wedstrijden gespeeld en drie keer gelijk gespeeld. Dit betekent nog steeds
ongeslagen. Team 2 zit dit jaar in

een zware poule. Tegen De Shuttle, US en Weesp werd verloren,
alleen Slotermeer werd thuis met
6-2 verslagen. Met één uit vier
overwinningen is de start stroef
te noemen.
Hoe anders gaat het met het
derde team. Zij weten zich in de
4e klasse uitermate goed te manifesteren. Eenmaal wonnen zij

Akrides wint bekerwedstrijd
Velsen - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows
Van der Vlugt Akrides hebben
voor de Bekercompetitie van de
Nederlandse Basketbal Bond in
het Brabantse Berlicum gewonnen van Basketbal Vereniging
Springfield De Hommel.
De formatie uit Velsen liet in de
wedstrijd tegen Springfield zestien driepunters op het wedstrijdformulier noteren en vijf
spelers eindigden qua punten in
de dubbele cijfers.
Akrides had na het openingskwart een voorsprong van 10-24.
Richard Foekens was met ondermeer twee driepunters met
tien punten de meest productieve speler. Paul Wessels en Bas

van Riessen kwamen beiden tot
vijf punten. De andere vier punten waren afkomstig van Klaas
Steegstra.
Deze speler was in kwart twee
goed voor zes punten vier rebounds en vier assists. Laatste
score van de eerste helft was
een driepunter van Paul Wessels
die daarmee de ruststand bracht
op 25-54.
Na de pauze in het derde kwart
viel Akrides gevarieerd aan en
waren Paul Wessels en Bas van
Riessen goed voor respectievelijk zeven punten en zes punten.
Bas van Riessen pakte in kwart
drie ook nog zes rebounds waarvan drie in de aanval. Na drie
kwarten stond er uiteindelijk een

SV Terrasvogels
A1 in het nieuw
Santpoort-Zuid - De oudste
jeugd van Terrasvogels heeft onlangs nieuwe tenues gekregen,
zoals eerder vermeld. Deze week

is de outfit echt helemaal compleet.
Met de naam van de firma Slenders breed uitgemeten op de

met 6-2, tegen Velserbroek. De
andere drie wedstrijden, uit tegen Huizen en thuis tegen Blijkklappers en Space Shuttle, werd
er met 7-1 gewonnen. Een hoge eindklassering ligt in het verschiet. Maar laten we het stil
houden. Ook team 4, gepromoveerd naar eveneens de vierde klasse, ging voortvarend van
start. Er werden twee punten
meegenomen uit Amsterdam en
uit De Kwakel en thuis werd De
Treffers met 8-0 naar huis gestuurd. Afgelopen zondag was
Matchpoint evenwel een dwarsligger. Zij hielden met 6-2 de
twee punten in de Zaanstreek.
Al met al nog geen slecht resultaat aan het begin van de competitie. Team 1 aast op de eerste
overwinning en team 2 verdient
qua spel ook weer punten. Team
3 en 4 zullen er voor waken geen
punten te verspelen.
De eerstvolgende thuiswedstrijden worden gespeeld op 28 en
30 oktober in sporthal IJmuidenOost, aanvang 20.00 uur. Zowel
op dinsdag- als op donderdagavond wordt er ook recreatief
gebadmintond door BC IJmond.
Geïnteresseerde kunnen gerust
een kijkje komen nemen. Zie
ook ww.bc-ijmond.nl voor meer
informatie.
stand van 34-76 op het scorebord.
Het vierde en laatste kwart begon met een dunk van Bas van
Riessen en in dat laatste kwart
scoorden beide teams gemakkelijk.
De formatie van coach Kees
Amama won met 52-98 van en
Akrides zal in de volgende bekerronde uit in Bunschoten spelen tegen BC Shooters.
Komend weekend spelen de heren een competitiewedstrijd in
de Promotiedivisie van de Nederlandse Basketbal Bond.

Stormvogels schittert
bij DEM in Beverwijk
IJmuiden - Stormvogels werd
zondag hartelijk welkom geheten op ‘Dembley’ in Beverwijk,
een prachtig en gezellig complex. In het verleden werden hier
diverse wedstrijden met hoogspanning gespeeld en beide
ploegen hadden de verwachting
dat het weer een spannend en
gelijk opgaande strijd zou gaan
worden. Het tegendeel was echter waar, want de in het geel gestoken ‘Stormpieten’ lieten zien
dat ze niet alleen konden voetballen, maar ook bereid waren er
voor te werken.
Ditmaal wisten de ‘vogels’ binnen tien minuten tegen een matig spelend DEM het goede spel
te belonen met doelpunten van
Rutger Leeuwe en Tim Groenewoud om in de 20ste minuut uit
een sublieme vrije trap van natuurlijk Rick Kluijskens het derde doelpunt op het scorebord te
plaatsen. Een lust voor het oog,
althans voor de aanhangers van
de ‘vogels’. Maar niet voor trainer
Ron Bouman van DEM die zijn
ploeg luidkeels toeschreeuwde
om in het gareel te blijven, nadat hij reeds twee wissels had ingezet om een afgang te voorkomen.
Een slechte terugspeelbal van

DEM-speler Pim Lokkerbol werd
wederom door de uitstekend
spelende Pim Groenewoud met
een vierde doelpunt afgestraft.
Kort in de tweede helft wist De
Vet tegen te scoren waar overigens een arbitraal foutje aan
vooraf ging. Het gaf de spelers van DEM wel wat inspiratie
maar trainer Patrick van der Fits
van Stormvogels wisselde enkele spelers van plaats, nadat Robert Engels gewisseld was door
Mark Tol. Toen de opvliegingen
van de mannen van DEM waren
geluwd, scoorde Marcus Verdikt,
alias Klaas Huntelaar, het vijfde
doelpunt, gevolgd door een zesde van invaller Robel Abraha die
Rutger Leeuwe had vervangen.
Trainer van der Fits complimenteerde zijn ploeg terecht.
Deze mooie overwinning met
leuk spel moet de ploeg en
aanhang vertrouwen geven bij
de eerst aankomende wedstrijd op Zeewijk tegen streekgenoot EDO, die inmiddels met
drie punten, maar een wedstrijd
meer, meer op een vierde plaats
staat. Deze wedstrijd is op 26
oktober en zal zeker de moeite
waard zijn voor publiek.
Op 19 oktober speelt Stormvogels een bekerprogramma.

Akrides speelt aanstaande zaterdag thuis in Sporthal IJmuidenOost tegen de Delftse Studenten
Basketbal Vereniging Punch. De
wedstrijd begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.
achterkant van de shirts is zowel
de club als de sponsor zeer tevreden.
De mannen lopen er nu bij alsof
het een professioneel team betreft.
Eigenlijk is dit natuurlijk ook wel
zo. Zowel de trainer als de spelers hebben zich voorgenomen
om dit seizoen in de hoogste regionen van de 2e klasse mee te
draaien.
De afgelopen twee weken zijn
zowel RCZ en OFC met een nederlaag naar huis gestuurd. Dus
de eerste stappen zijn gemaakt
om er een prima seizoen van te
maken. Dit team is nog op zoek
naar een of twee spelers van
rond de 17 jaar.
Geïnteresseerd? Kom dan op
dinsdag of vrijdag tussen 19.00
en 20.00 uur naar de Elta om
mee te trainen.

Peter Rijkers, Ronald Dragstra, trainer Bent Bervoets, Erik Bierlee en
Johan van den Nieuwenboer

Zwarte band Aikido
voor ABC Kops
IJmuiden - Afgelopen weekend is Aiki Budo Center Kops uit
IJmuiden vier zwarte banden aikido rijker geworden.
Voor de nationale gradencommissie aikido van de Judo Bond
Nederland in Houten deden Peter Rijkers, Ronald Dragstra, Erik
Bierlee en Johan van den Nieuwenboer examen voor hun zwarte band (1e dan) aikido. Zij trainden onder het toeziend oog van
Aikidoleraar Bent Bervoets uit
IJmuiden jarenlang om tenslotte op dit belangrijke moment te
kunnen slagen voor een jury van

drie andere hooggegradueerde
leraren.
Om een zwarte band in deze
prachtige Japanse krijgskunst te
kunnen behalen, dien je een hoge mate van bewegingsbeheersing, ademhalingscontrole en
concentratie te tonen.
Een variëteit aan klemmen en
worpen op ongewapende en gewapende aanvallen dienen te
worden gedemonstreerd in een
hoog tempo en met zorg en respect voor de aanvaller. ABC Kops
telt nu twaalf zwarte bandhouders aikido.
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Dansen bij
Oyama

Jamsessie in de Halve Maan

Velserbroek - Er is nog plek
bij de kleuterdansgroep en de
streetdance/hiphopgroep vanaf
acht jaar.
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan muzikaliteit
en ritme. Voor de zomervakantie geven de kinderen een uitvoering. Er zijn drie gratis proeflessen. Oyama is gelegen aan
de Vromaadweg in Velserbroek,
naast het Polderhuis.
Kunstenaars Johan van Holland en Sonja van der Wal-Bakker

Automobilist
aangehouden

IJmuiden - Politieagenten hebben vorige week dinsdag rond
15.00 uur een 46-jarige man uit
IJmuiden aangehouden op de
Heerenduinweg.
De automobilist gaf hard gas in
zijn stilstaande auto die tegen
een stoeprand aan stond. Uiteindelijk deed de auto het niet
meer en hebben omstanders de
man geholpen om de auto recht
te zetten. Hij blies bij de alcoholtest een promillage van 1,60.
Zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Schilderclub de Veste
exposeert in Zorgvrij
Velsen-Zuid – Zaterdag 25 oktober is om elf uur de officiële
opening van de tweejaarlijkse
schilder expositie. In de prachtige expositieruimte van Zorgvrij
komen dan de resultaten te hangen van de intensieve schilderlessen van de cursisten.
Deze expositie heeft als onderwerp ‘Herfst’ meegekregen. De
lessen worden op maandagavond gegeven door kunstenaars Sonja Bakker en Johan van
Holland, terwijl Sonja Bakker op

Boreel en Beeckestijn
belicht in bulletin
Regio - Het ledenbulletin nummer 31 van Historisch Genootschap Midden Kennemerland
zal voor het eerst als los nummer ook bij Boekhandel Bredero in Santpoort-Noord verkrijgbaar zijn. De inhoud ervan heeft
namelijk via een aantal bijdragen
een hoog ‘Boreel en Beeckestijn’
gehalte en vormt als zodanig een
‘must’ voor hen die hierin geïnteresseerd zijn.
Maar ook de andere bijdragen,
waaronder een uitvoerig artikel
over de ontwikkeling en de ondergang van de Breesaap, zullen

de interesse van velen hebben.
Het Historisch Genootschap, gevestigd in Beverwijk, geniet reeds
bekendheid vanwege de uitgave
van hun boeken. Zo verschenen
recent nog de titels ‘Een mol in
Arcadië - 50 jaar Velser tunnels’
(2007) en in 2008 ‘Mannen van
ijzer en staal’ bij het 90-jarig bestaan van Hoogovens, met daarin de geschiedenis van de eerste
generaties Hoogovenwerkers.
Zelf vierde het Genootschap in
2006 zijn 75-jarig bestaan. Geschiedenis op zichzelf dus. Leden van het Genootschap ont-

Zanggroep Voices bereidt
zich voor op de kerst
IJmuiden - Zanggroep Voices uit
IJmuiden heeft de kerstklokken
al horen luiden. De partituren zijn
weer uit de kast gehaald en op
de vaste repetitie(vrijdag)avond
klinken in de Laurentiuskerk dan
ook regelmatig kerstklanken.
Het lijkt nog ver weg, maar de 60
leden van Zanggroep Voices zijn
alweer enige tijd bezig met het
voorbereiden van een gevarieerd
kerstprogramma.
Denk daarbij niet aan nummers
als ‘de herdertjes lagen bij nachte’, want Zanggroep Voices zingt
vlotte, moderne en sfeervolle
kerstsongs die lekker in het ge-

hoor liggen. Evenals voorgaande jaren hoopt de PR-commissie een aantal geschikte locaties te vinden waar de zanggroep van zich kan laten horen.
De meerstemmige zanggroep
laat zich begeleiden door dirigent Erwin de Ruijter en wordt
ondersteund door een pianiste
en desgewenst door een combo, bestaande uit een drummer
en twee (bas)gitaristen.
Zanggroep Voices bestaat volgend jaar 25 jaar! In oktober
2009 wordt een jubileumconcert
gegeven in de Stadsschouwburg
van Velsen. Dit concert zal ge-

vrijdagmorgen alleen een cursus
verzorgt in de Veste op het Vestingplein in Velserbroek.
Beide kunstenaars staan opnieuw versteld van het hoge niveau dat door de cursisten is bereikt. De schilderijen die tentoongesteld gaan worden geven ook
een duidelijk beeld van de onderwerpen die in de loop van de
cursus aan bod zijn gekomen.
Alle schilderijen worden professioneel voorzien van een passepartout en een lijst. (Mats van
der Wal)
vangen elk jaar een aflevering
van dit bulletin. Een fraai en professioneel uitgegeven lijvig tijdschrift op A4-formaat, met rijk
geïllustreerde bijdragen over de
regionale historie in brede zin.
In Velsen kennen we ook al weer
vele jaren de gewaardeerde Historische Kring. Lange tijd vormde het Noordzeekanaal een onuitgesproken scheidslijn in behandelde onderwerpen. In feite doorsnijdt echter dit kanaal
Kennemerland op kunstmatige wijze. Daaronm is het goed
dat geschiedschrijving helpt die
scheidslijn op te heffen. De oplage is beperkt, dus koop of reserveer tijdig. De prijs bedraagt
11,25 euro. Eerdere publicaties,
voor zover nog verkrijgbaar, vindt
u in het bulletin.
heel uit nieuwe nummers bestaan.
Voices zoekt met name nieuwe
tenoren, maar ook in de andere
stemgroepen is wat ruimte. Een
jaar voor het jubileumconcert is
een mooi moment om in te stromen en alle nieuwe nummers in
te studeren!
De repetities zijn op vrijdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
in het Fidelishof in IJmuiden.
Het is natuurlijk mogelijk vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Voor meer informatie kunt u
bellen met Erica Kroon, telefoon
023-5378864. Voor informatie
over tarieven en het boeken van
(kerst)optredens kunt u contact
opnemen met Janny Hazendonk,
telefoon 06-25264217. Zie ook
www.zanggroepvoices.nl.

Santpoort-Noord - Woensdag
22 oktober van 20.00 tot 23.00
uur wordt de tweede jamsessie
in de Halve Maan, Hagelingerweg 36 Santpoort-Noord georganiseerd.
Zoals gebruikelijk is het vaste sessieteam weer paraat. Het
sessieteam bestaat uit: Robin
van Rijswijk (gitaar), Bas Kors
(gitaar), Rafael Fernandez (bas),

Marcel Selier (drums/zang) en
Mike van Baekel (toetsen). De
techniek is weer in handen van
Tom Makkes. Het is aan te bevelen om je van te voren even
aan te melden via tonhelwes@
quicknet.nl. Neem een eigen instrument mee! Volledige backline is aanwezig. Lany en Anne
zijn weer de vaste gastvrouwen!
Toegang vrij.

Uitkomsten
ouderenenquête
Regio - Op donderdag 9 oktober vond de werkconferentie
‘Gezonder Oud’ plaats. Tijdens
de conferentie werden resultaten en aanbevelingen gepresenteerd van het ouderenonderzoek
dat GGD Kennemerland heeft
uitgevoerd.
Mevrouw H. van der Molen, Wethouder Sociale zaken, Welzijn
en Maatschappelijke ondersteuning en voorzitter van het Wethoudersoverleg
Volksgezondheid Kennemerland ontving uit
handen van GGD-directeur mevrouw I. van der Zande de belangrijkste resultaten. Het doel
van deze enquête was om inzicht
te krijgen in de gezondheid en
het welbevinden van deze groep
en in hun behoefte aan voorzieningen, zorg en vervoer.
De GGD beschouwt het als haar
taak om de gezondheid van de
(oudere) burgers via integraal
beleid te bevorderen. Het is be-

langrijk dat voorzieningen en
activiteiten van gemeenten en
zorgorganisaties zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en
behoeften van ouderen.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen hiervoor worden
gebruikt.
Tijdens de werkconferentie werden de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd van het ouderenonderzoek. In workshops
werd aandacht besteed aan mogelijkheden voor preventie van
ouderenproblematiek en het
aanbod in de regio.
De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een onderzoeksrapport. Daarnaast is
een factsheet gemaakt met een
samenvatting van de uitkomsten
en aanbevelingen. Het rapport
en de factsheet zijn te downloaden van de website van de GGD:
www.ggdkennemerland.nl.

Erna 11 liefste koe
van Boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Vorige week vrijdag is, in het kader van dierendag, op informatieboerderij
Zorgvrij de liefste koe gekozen.
Groep 7 van De Bosch en Hoven
school uit Heemstede heeft Erna
11 tot liefste koe van Zorgvrij gekozen. ,,Het is een heel plezierige
koe die ook erg lief is voor haar
stalgenoten. Bovendien komt ze
uit een heel bijzonder koefamilie.
De Erna’s zijn namelijk erg ster-

ke koeien, die heel oud kunnen
worden.
Zowel haar oma als haar moeder hebben meer dan 10 jaar
op Zorgvrij melk gegeven. Verder zijn het mooie Lakenvelders
die als keurkoe in het stamboek
opgenomen zijn”, aldus boer Cor.
De komende winter, als de koeien op stal staan, zal boven Erna 11 het bordje ‘liefste koe van
Zorgvrij’ prijken.
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Voorbereidingen
Draverijsbaan Santpoort
Santpoort-Noord - Op dinsdag 14 oktober zijn de heren
Bert Huyse en Peter Burlage
van Eco Aqua in opdracht van de
Harddraverij Vereniging begonnen met het slaan van een waterbron op het kermisterrein in
Santpoort.
De waterbron is vooral bedoeld
voor het mogelijk maken van
een ijsbaan (‘Draverijsbaan’) tijdens het winterseizoen, maar
zal uiteraard ook gebruikt gaan
worden tijdens andere festiviteiten op het veld (waterbak tijdens

Koninginnedag viering).
De financiering van de ijsbaan is
mede mogelijk gemaakt door De
Winkeliersvereniging SantpoortNoord. Ook Eco Aqua doet een
duit in het zakje. Het bedrijf is
kampioen in het slaan van waterbronnen waarop beregeningsinstallaties worden aangesloten.
De bron wordt geslagen naar
een diepte van circa 35 meter.
Voor de ijsbaan hoeft in principe niet zo diep worden geboord,
maar voor andere doeleinden
is water met een aanvaardba-

Gift Schipholfonds voor Soli
Driehuis - Afgelopen donderdag werden de donaties van het
derde kwartaal 2008 uitgereikt
bij de Dutch Dakota Association
in Schiphol Oost. Het Schipholfonds stelt donaties ter beschikking aan projecten die van maatschappelijk, cultureel of sportief
belang zijn; in de omgeving van
Schiphol worden ontwikkeld en
geen winstoogmerk hebben.
Soli voldeed aan alle gestelde

criteria met het door Leo Arisz
geschreven jubileumboek ter
gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de vereniging.
De cheque, ter waarde van 3500
euro, werd uitgereikt door Ray
van Loon en Paul Luijten, bestuursleden van Het Schipholfonds. Leo was met Outger Baron, de voorzitter van Soli, aanwezig om de cheque persoonlijk in ontvangst te nemen. Een

The Angels in Harlem
Gospel Choir in Velsen
Velsen - ‘Muziek die je raakt,
die je blij maakt tot in de vingertoppen’. Als geen ander weet The
Angels in Harlem Gospel Choir,
al twintig jaar lang, de diepgevoelde Amerikaanse
gospelsoul te
brengen. Het
New Yorkse gospelkoor dat wereldroem
verwierf
door optredens met U2,
Whoopy Goldberg, Diana Ross
en André Rieu, staat dinsdag
21 oktober (20.15 uur) in Stadsschouwburg Velsen. Op de U2dvd ‘Rattle and Hum’ wordt zanger Bono in het nummer ‘I Still
Haven’t Found What I’m Looking

For’ bijgestaan door het Harlemse gospelkoor. Zelf beschouwt
het koor de optredens voor Nelson Mandela en Paus Johannes
Paulus II als absolute hoogtepunten uit hun
carrière.
De gospelzangers laten ook
het
Velsense
publiek kennismaken met de
diepgevoelde
spiritualiteit van
hun
muziek,
in een spetterende en enerverende show
waarbij niemand stil blijft zitten.
Prijs: 31,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2
euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

re kwaliteit (ijzergehalte) nodig.
De bron wordt geslagen met behulp van een pulstechniek zodat
de bron in een stabiele grondlaag wordt gezet. In duingebied
beweegt zand altijd.
De heren hebben een muts op
(ter beschikking gesteld door
Bosch Sport) met de tekst IJsmakers Santpoort. De plek van
de boring is nauwkeurig bepaald
in samenspraak met de hoofd
ijsmaker Manus Masteling.
Als voor een aantal dagen nachtvorst wordt verwacht dan steken de heren ijsmakers (Manus
Masteling , Bram Bosch , Anton
Nijssen, Peter Burlage en Bert
Huyse) de koppen bij elkaar of
er met het aanleggen van de ijsbaan begonnen gaat worden.
eerste erkenning voor een uniek
boek waar veel tijd, passie en
energie in gestoken is. Het eerste exemplaar zal volgend jaar
tijdens de receptie op 28 februari worden overhandigd. Een ware
must voor de bewoners van Velsen en omstreken en met name
de cultuurhistorische liefhebbers.
Het boek bevat circa 250 bladzijden, veel tekst, veel foto’s, enkele kleurkaternen, heeft een harde kaft en verschijnt in een oplage van circa 750 stuks en is vanaf nu voor een ieder te bestellen
middels voorinschrijving. Maak
15 euro per boek over op bankrekening 14.58.01.659 t.n.v. muziekvereniging Soli, onder vermelding van naam en adres met
toevoeging ‘jubileumboek’.
Op 28 februari 2009 kan het
boek dan worden opgehaald op
de receptie in het Soli-centrum.
Daarna komt het boek in de vrije
verkoop, onder andere via boekhandel Bredero in SantpoortNoord.
De prijs voor vrije verkoop is nog
niet vastgesteld maar zal naar
verwachting tussen 25 euro en
30 euro bedragen. Zie ook www.
soli.nl onder de jubileumknop.

Op de foto van de brandweerman

Brandpreventieweek

IJmuiden - Brandweer Velsen was zaterdagmiddag actief op de
Lange Nieuwstraat in het kader van de brandpreventieweek. De
brandweerlieden gaven voorlichting aan belangstellenden. Ook waren er brandmelders te koop. Brandweerman Pascal Weidijk trad in
de voetsporen van zijn vader Reinder Weidijk door kinderen voor
de ladderwagen te fotograferen. Voor alle kinderen waren er plastic
brandweerhelmen. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Halloween in
De Heerenduinen
IJmuiden - Vrijdag 31 oktober wordt het recreatiebad van
Zwembad De Heerenduinen omgetoverd tot domein van Vampiers, Heksen en andere duistere figuren.
Tussen 18.30 en 21.00 uur is de
jeugd tot en met veertien jaar
uitgenodigd voor een echte Halloween-Party. Uiteraard mogen
zij zoals het een party betaamd
in hun mooiste feestkledij komen, mits deze tegen water kan,
want het is natuurlijk een natte
party.
Aan het eind van de avond wordt
de best en slechtst geklede da-

me en heer uitgekozen door de
duistere gastheren en gastvrouwen van deze Halloween-Party.
Om de poort naar het feestdomein te mogen passeren wordt
een tol gevraagd van 3,70 euro
voor de jeugd en 4,20 euro voor
volwassenen, als deze laatste
mee naar binnen durven. Kinderen tot acht jaar wordt aangeraden een volwassen begeleider
mee te nemen.
Wie duistere gedachten heeft of
een dreuzel is en dit wel eens
van dichtbij wil meemaken, komt
vrijdag 31 oktober naar Zwembad De Heerenduinen.

Van Lent Band
in foyerconcert
IJmuiden - Zondagmiddag komen de liefhebbers van de betere soul en funk nummers volledig
aan hun trekken met de regionaal bekende Van Lent Band, die
hun nieuwe line-up presenteren
in het Witte Theater. Wie de band
in actie heeft gezien op dorpsfeest Santpoortse weet dat de
Van Lent Band garant staat voor
een dampend middagje soul en
funk muziek. Het repertoire put
men uit het arsenaal van onder
andere James Brown Otis Redding enzovoorts, kortom het betere swingwerk waarbij men
moeilijk stil kan blijven staan. De
nieuwe line-up is: Cees van Lent,
sax. Gerard van Lent, gitaar en
zang. Jacques van Lent, drums.
Arthur Alphenaar, keyboards.
Dries Brouwer, basgitaar en mogelijk Sylvia Brandse, zang. Aanvang 17.00 uur, toegang gratis.

Dakbrand Terrasweg
Santpoort-Noord - Brandweer
Kennemerland rukte zaterdagochtend met vier auto’s uit naar
de Terrasweg, waar een dakbrand zich naar meerdere woningen leek uit te spreiden.
De brand was in een vooroorlogse woning vlak naast een zonnepaneel ontstaan. De rook ver-

spreidde zich weliswaar onder
de dakpannen naar de buurpanden, maar gelukkig bleef de
brand beperkt tot het pand waar
het begon.
De oorzaak van de brand is nog
onbekend. Niemand raakte gewond. (foto: www.kovanleeuwen.nl)
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Wim Geels verliest zijn partij, evenals broer Dirk

Verlies voor de
gebroeders Geels
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
waren er, ondanks het IJmondvierkampen toernooi in Wijk Aan
Zee, toch nog flink wat schakers
te vinden in het denksportcentrum ‘Jan Ligthart’.

Johan van Velthuijsen had een
zware tegenstander in de persoon van Dick Wijker. Ook Jan
Jansen trof een zware tegenstander, Arent van Nieukerken.
Het eindresultaat was een over-

Woensdag Frans Hoek
Keeperspromotiedag
IJmuiden - Woensdag 22 oktober, in de herfstvakantie, wordt
van 10.00 tot 16.00 uur bij: IJ.V.V.
Stormvogels in Sportpark Zeewijk de Frans Hoek Keeperspromotiedag georganiseerd. Deze
dag gaat onder alle omstandigheden door.
Deze dag is bedoeld voor keepers in de volgende leeftijdscategoriën: jongens 6/7, 8/9, 10/11,
12/13, 14/15, 16 en ouder en alle meisjes/dames 6 tot en met
10, 11 tot en met 13 en 14 jaar
en ouder. Kijk voor informatie
op: www.stormvogels.nl of op de
website van Frans Hoek: www.
footbally.nl. Op beide sites staat

een digitaal aanmeldingsformulier.
Wat moet je doen om mee te
kunnen doen aan deze dag? Vul
het digitale aanmeldingsformulier volledig in en druk op versturen, het formulier komt dan
direct bij IJ.V.V. Stormvogels terecht. Daar worden de gegevens
verwerkt en volgt een bevestiging. Er moet vooruit een bedrag
van 19,90 euro worden gestort
op rekeningnummer 3836.14.147
bij Rabobank, ten name van
IJ.V.V. Stormvogels onder vermelding van: Keepers promotiedag 2008.
Dit bedrag is inclusief een exclu-

Jongerencentrum Branding

Herfstvakantieactiviteiten
IJmuiden - Tiener- en jongerenwerk ‘Branding’ heeft weer een
druk herfstprogramma voor de
tieners. De vakantie begint op
vrijdag 17 oktober met een spetterende disco met dj’s Tola en
Jack, voor jeugd van 14 t/m 21
jaar van 20.00 tot 24.00 uur. De
entree bedraagt € 1,00. Zwak alcoholische dranken zijn verkrijgbaar voor bezoekers vanaf 16
jaar, legitimatie is verplicht.
Maandag 20 oktober is er inloop
van 14.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 21 kan er worden geklommen op de klimwand in

Haarlem. Inclusief uitleg duurt
het anderhalf uur. Het is van
11.30 tot 13.00 uur. De kosten
bedragen 5,00 euro. Om 10.30 bij
de Dwarsligger verzamelen en
met het openbaarvervoer (zelf
betalen) richting klimwand. Opgeven tot en met maandag 20
oktober.
Dinsdagmiddag is er inloop met
een pokertoernooi. Meedoen
met het toernooi kost 0,20 euro.
Woensdagmiddag 22 oktober is
er inloop met een tafeltennistoernooi. Meedoen kost 0,20 euro. Woensdagavond van 19.00 tot

winning voor Arent. Peter Hamersma tegen Dirk Geels was
boeiend om naar te kijken. Hoe
Dirk het ook probeerde met een
paard méér, alle zetten werden
weerlegd en na een lange strijd
was het toch Peter die aan het
langste eind trok. Siebren Frolich had met zwart niet zoveel
last van Piet Lanser. Nadat beide
hun stelling op het bord hadden
geplaatst, was het Siebren die
vrij eenvoudig naar een gewonnen eindspel kon spelen. Linda de Groot kon het niet bolwerken tegen Andries Kouthoofd.
Nadat zwart de aanval had geopend kon wit al het aangevallen
materiaal niet meer correct verdedigen.
Wim Geels en Paul Koper hielden elkaar redelijk in evenwicht,
totdat Paul een pion kon winnen
en daardoor steeds beter kwam
te staan. Met zwart speelde Jan
Geus tegen Louwe Post. Daar
Jan een betere kennis van de
openingen beheerst, kwam wit
niet aan het eigen spel toe waardoor Jan triomfeerde. Patrick de
Koning speelde met wit tegen
Jaap Beekhuis.
Beiden gingen ook lange tijd
gelijk op tot een wit paard op
de vierentwintigste zet een vernietigende uitwerking bleek te
hebben. Meer informatie op
ww.schaakclubkijkuit.nl.
sief voor deze dag ontworpen Tshirt, lunchpakket, drinken, trainingen en een sponsorpakket.
De nummers 1 en 2 van elke
leeftijdsgroep, en alle meisjes/
dames mogen naar de finales
van De Beste Keeper(ster) van
Nederland. Het bedrag van 19,90
euro moet uiterlijk 20 oktober op
de rekening van ij.v.v. Stormvogels zijn bijgeschreven, alleen
dan ben je zeker van deelname.
Als het verschuldigde bedrag is
gestort, maar door omstandigheden kan er toch niet worden
deelgenomen, is op deze korte termijn geen mogelijkheid
tot restitutie. Het aanmelden via
het digitale aanmeldingsformulier kan tot uiterlijk 18 oktober
2008. Het adres is van Sportpark
Zeewijk is Zuiderkruisstraat 72,
1973 XM IJmuiden. Voor meer
informatie: 0255-511672 of 0654714781.
21.30 is er weer inloop.
Donderdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur is er een voetbaltoernooi op het Cruyf-court van 13
tot en met 18 jaar. Er kan individueel en met teams worden opgegeven. Deelname is gratis. Bij
slecht weer kan men tafelvoetballen in de inloop. Donderdagavond is er inloop met film van
19.00 tot 21.30 uur.
Vrijdag 24 oktober is de inloop
extra open en worden er pizza’s gebakken met een aantal jongeren. Deze pizza’s worden verdeeld onder de jongeren.
De middaginlopen zijn van 14.00
tot 17.00 uur. De ‘Branding’ is te
vinden achter buurtcentrum de
Dwarsligger, Planetenweg 338,
telefoon 0255-512725.

DKV A2 kampioen

IJmuiden - De jonge korfbalploeg van Han Jaspers is afgelopen zaterdag veldkampioen geworden. Voor het eerst voor de A-junioren
uitkomend waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Met vier
jonge spelers, Larissa Beck, Wendy van den Eijnde, Donny Zwirs en
Roland de Bruyn, bleken ze echter in staat om goed partij te bieden aan de veelal oudere tegenstanders. De stevige trainingen en
de ontspannen sfeer zorgden ervoor dat ze met 51 punten voor en
27 punten tegen ruim kampioen zijn geworden. Ook Eveline de Weijze, Nicole Willemse, Marloes van Dijk, Arjen Hoogland en Jimmy
Groen vierden samen met hun enthousiaste coach een feestje op dit
prachtige resultaat.

Nieuws Schaakclub Santpoort
Santpoort-Noord - Schaakclub Santpoort speelt elke dinsdag en vrijdag in het Polderhuis
in Velserbroek. Afgelopen week
hadden 20 kinderen zich via de
sportpas aangemeld. Met deze
pas, beschikbaar gesteld door de
gemeente om het sporten te bevorderen, mogen kinderen een
aantal lessen gratis volgen.
Zondag heeft de D1 van Santpoort de eerste ronde van het
NK gespeeld, het D1 team bestond Bas en Daan Haver, Dave Looyen en Sander Rafael. De
eerste en tweede ronde werd
gewonnen met 4-0 en 2,5-1,5.
De derde ronde tegen de Toren 1
werd met 2,5 – 1,5 verloren. Bas
wist alle partijen te winnen, Sander twee van de drie en Dave en
Daan haalden keurig 50%. Santpoort 2 moest met vier invallers
aantreden tegen HWP 2. Henk
Swier, Rob de Roode en Naver-

one van de Star wisten hun partij te winnen met 3-0. Gijsbert de
Bock voegde daar nog een halfje aan toe en speelde tot aan de
14e zet de partij Kasparov – Timman uit 1989. Waarschijnlijk wist
zijn tegenstander dit ook. Van de
invallers wist alleen Rob Buschman een halfje te scoren.
Bij de Kroongroep gaat Peter
de Roode alleen aan de leiding
en van Groep 1 gaat Ouker de
Jong met 5 uit 7 aan de leiding.
Bij de Jeugd/Senioren competitie gaat Gijsbert de Bock met 6,5
uit 7 aan de leiding gevolgd door
vader en zoon Gravemaker. Komende vrijdag staat de competitiewedstrijd Santpoort 3 – Lasker
1 op het programma.
De 2e meester van de club, Hans
Kors, zal hier speciaal voor over
komen uit Leiden. Voor meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl.

Shirtsponsor voor VSV-C7
IJmuiden - Nadat de jongens van VSV-C7 vorig jaar als D5 zowel
najaars als voorjaarskampioen waren geworden is het voor hen nu
tijd om te proberen dit succes te evenaren als C-junior. Een steun
voor de jongens is de sponsoring van Autoservice De Nieuwe uit
Velserbroek.
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Democraten66Velsen

Verkeersveiligheid rond
scholen moet beter
Velsen - In de gemeentelijke begrotingsbehandeling van afgelopen donderdag heeft Democraten66Velsen twee moties over de
verkeersveiligheid rond scholen
ingediend.
De Democraten hebben de verkeersveiligheid rond scholen al
geruime tijd hun speerpunt gemaakt. Recentelijk zijn alle basisscholen weer benaderd om
te onderzoeken of de situatie
al verbeterd was. De resultaten
komen binnenkort naar buiten
maar vooruitlopend hier op heeft
de partij geprobeerd om via de
politiek de scholen alvast extra te
ondersteunen. In de eerste motie werd het college verzocht om
bij alle basisscholen een stop-

verbod voor auto’s in te stellen
vanaf een half uur voor de aanvang van de lessen tot en met
een half uur na het beëindigen
van de lessen. Op deze manier
komt er een overzichtelijke verkeerssituatie bij de scholen. De
stad Groningen heeft in september ook al zo een besluit genomen. In de tweede motie werd
aan het college gevraagd om in
de hele gemeente te onderzoeken of de (fiets) routes van en
naar de scholen wel veilig zijn
en zo niet om daar dan iets aan
te gaan doen. Het idee is dat als
de routes veiliger worden de ouders hun kinderen eerder op de
fiets naar school laten gaan en
dan dus niet meer met de au-

to gebracht worden. In Santpoort-Noord heeft het wijkplatform hier al het initiatief toe genomen en de Democraten zijn
van mening dat dit goede voorbeeld in de hele gemeente gevolgd moet worden. Het College
wilde de moties niet overnemen.
Ook de gemeenteraad liet het afweten: Voor het stopverbod waren naast Democraten66Velsen
alleen de PvdA en LGV, alle andere partijen waren tegen. Voor
de veilige fietsroutes naar de
scholen waren naast Democraten66Velsen alleen de SP en LGV
voor, alle andere partijen waren
weer tegen. De fractie voorzitter
van Democraten66Velsen; Henk
Wijkhuisen liet zich daardoor
niet ontmoedigen en verklaarde
dat de partij zich zal blijven inzetten om de verkeersveiligheid
rond de scholen te verbeteren.
Binnenkort zullen de Democraten met de uitslagen van de enquête bij de basisscholen zich
weer bij de gemeente melden.

Halt gaat
regionaal

Ook locoburgemeester Margo Bokking kwam jubilaris Ruud Tierolf
feliciteren (foto: Hans Dirksen)

Velsen - Tussen elf gemeenten
in de regio Kennemerland wordt
een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting
Halt Kennemerland. De functie van bureau Halt is het voorkomen en bestrijden van vandalisme en jeugdcriminaliteit. Jongeren die betrokken zijn bij deze
zaken kunnen worden doorgestuurd naar Halt Kennemerland
voor alternatieve straffen. Bij
herhaling van overtredingen of
ernstige zaken wordt strafrechtelijk opgetreden. Halt-afdoeningen en Stop-reacties worden
door de nieuwe regionale stichting rechtstreeks afgehandeld.
De gemeente huurt de stichting
ook voor 400 uur per jaar in voor
preventie-activiteiten. Hiervoor
wordt een aparte dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Vijftig jaar lid Rode Kruis Financiën
Velsen-Zuid – In de tweede wereldoorlog woonde hij met zijn
ouders in Den Haag en daar zag
hij als kind dat het Rode Kruis
Ziekenhuis door de Duitsers
werd afgebroken. Dat maakte zo veel indruk op hem, dat hij
besloot: ,,Als ik later groot ben,
dan ga ik iets doen voor het Rode Kruis.’’ Dat besluit heeft Ruud
Tierolf inmiddels 50 jaar waargemaakt en daar werd hij afgelopen vrijdag voor in de bloemetjes gezet. In het verenigingsgebouw werd hij gehuldigd met
een speld, een horloge en hij
kreeg een reis aangeboden.
Een actief persoon, die het belangrijk vindt om iets voor de
medemens te betekenen. Samen
met vrouw Rachel, dochter Karen en zoon Erik was hij jarenlang lid van de Santpoortse toneelvereniging Jan van Dommelen. Hij schminkte Sinterklaas, liep samen met Rachel als
kerstman rond in het winkelcen-

trum van Santpoort-Noord en hij
speelde de heer Boreel op Beeckestijn. Ruim dertig jaar geleden zag hij bij het Rode Kruis
een lotusslachtoffer liggen met
een bordje op zijn buik: ‘van de
trap gevallen’. Dat kon anders,
besloot Ruud. Zijn toneelervaring kwam hem goed van pas tijdens de lotusopleiding en daarna speelde hij voor lotusslachtoffer en schminkte hij wonden bij
anderen.
Rachel kon ternauwernood een
vakantie naar Portugal tegenhouden, deze maand. Vrijdag
zat hij thuis op de bank, toen
een versierd busje van het Rode Kruis kwam voorrijden. Of hij
zich maar even netjes wilde aankleden.
Toen begon het al te dagen bij
Ruud. Hij werd meegenomen
naar het verenigingsgebouw in
Velsen-Zuid, waar hij als dank
een grandioos feest kreeg aangeboden. (Carla Zwart)

Velsen veilig
Velsen - De mondiale kredietcrisis maakt veel zorgen los bij
alle mensen die hun geld op
een bank of belegd hebben. Ook
een aantal gemeenten in Nederland lijdt onder het faillissement
van enkele banken. De inwoners
van Velsen kunnen wat dat betreft echter met een gerust hart
ademhalen, want de gemeente
Velsen heeft haar spaargeld belegd in veilige deposito’s in Nederlandse fondsen. Dat vertelde wethouder Ockeloen dinsdag tijdens de wekelijkse persconferentie. Dinsdagavond werd
bekend gemaakt dat de provincie Noord-Holland een verlies
van bijna 100 miljoen euro heeft,
door haar beleggingen bij Icesave en Lehman Brothers. Als dit
geld niet terugkomt, zal dat zeker gevolgen hebben voor toekomstige projecten en subsidies
in de regio.

Wijnand van Veen, voor de laatste keer na 25 jaar, in actie als veilingmeester .

Goederenveiling
in de Naaldkerk
Santpoort-Noord - Voor de
75ste keer werd zaterdag in de
Naaldkerk een goederenveiling
georganiseerd. De traditie van
de jaarlijkse goederenveiling is
voortgekomen uit de pinkenveiling, die in vroeger jaren vóór de
kerk werd gehouden. De goederen die ter veiling worden aangeboden en die per opbod worden verkocht zijn afkomstig van
particulieren en van de middenstand uit Santpoort en Velserbroek. Een aanzienlijke collectie van allerhande spullen lag
prachtig uitgestald op de vele ta-

fels en in de kerk waren voor de
bezoekers tafeltjes en stoeltjes
klaargezet zodat men onder het
genot van een kopje koffie (met
jubileumtaart) in alle rust de verrichtingen van veilingmeester
Wijnand van Veen kon volgen.
Ook voor Van Veen was het een
jubileum want na 25 jaar als veilingmeester te hebben opgetreden geeft hij het veilingstokje
door aan een opvolger.
De opbrengst van de veiling
komt geheel ten goede aan de
parochie zelf. Dit jaar bracht de
veiling ruim 19.000 euro op.

Opheffingsuitverkoop
bij Sport en Mode
IJmuiden - Na ruim 30 jaar sluit
de sportwinkel van IJmuiden
‘Sport en Mode’ aan het Marktplein haar deuren. Brederode
Sport Santpoort blijft gelukkig
wel gewoon bestaan.
,,Hogere kosten, klanten die buiten IJmuiden gaan winkelen omdat het winkelaanbod in IJmuiden vermindert, de invoering van
de euro, de economische crisis,
dit zijn enkele voorbeelden die
ervoor zorgen dat veel winkeliers
in en ook buiten IJmuiden het
de laatste jaren moeilijker hebben en besluiten om te stoppen.
Zo ook Sport en Mode,’’ vertelt
mede-eigenaar Bob Kroonenburg, die de zaak twee jaar geleden samen met André Beintema
weer terugnam van Inter Sport.
,,Ruim twee jaar geleden stond
de winkel leeg, we hebben geprobeerd er nieuw leven in te
blazen maar dat is helaas niet
gelukt. Voor IJmuiden is de winkel gewoon te groot geworden.
We hebben een oppervlakte
van 900 vierkante meter, je kunt
je dus wel voorstellen wat voor
kosten je hebt aan huur, perso-

neel en niet te vergeten dat je de
winkel ook moet vullen met uitsluitend topmerken want daar
staan we al jaren voor, dat is gewoon allemaal niet meer haalbaar. Eind van het jaar loopt het
huurcontract af en om voor vijf
jaar bij te tekenen werd een te
groot risico.’’
Sport en Mode is daarom begonnen met een opheffingsuitverkoop: dat betekent lage prijzen voor topmerken. Zo is er een
week geleden een restpartij van
ruim 1500 paar voetbal-, tennis-, kunstgrasschoenen en casual schoenen opgekocht, zodat er weer volop aanbod in de
winkel is. Ook is er nog eenmalig een partij van honderden joggingbroeken en -vesten van het
merk Donnay ingekocht.
Alles, maar dan ook alles, is nu
zeer aantrekkelijk geprijsd met
kortingen die oplopen tot wel 70
procent, dus ga snel naar Sport
en Mode aan Marktplein 52-4,
om van deze aanbiedingen gebruik te maken. Sport en Mode, Marktplein 52-54, 1972 GC
IJmuiden, 0255-516613.
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VSV bedwingt
koploper Purmersteijn
IJmuiden - Na de midweekse oefenpartij tegen Castricum
(3-2 winst) waarin verschillende
varianten waren uitgeprobeerd
moest afgelopen zondag worden aangetreden tegen koploper
Purmersteijn.
Een ploeg die pas één keer gelijkgespeeld had en alle overige
wedstrijden winnend had afgesloten. Voor de wedstrijd zagen
we een cameraploeg van Studio
Sport het complex betreden om
een impressie te maken van exbetaald voetballer Olaf Lindenbergh.
De technische staf van VSV had
besloten om geen vaste man
op Lindenbergh te zetten maar
wel een vaste bespeler op Ruben van Veen. Deze speler bleek
vorig seizoen in de kleuren van
Purmerend zeer spelbepalend te
kunnen zijn en dus zou Rick Olthof als zijn vaste bewaker gaan
spelen.
VSV begon voortvarend en was
zeker niet de mindere van Purmersteijn. Toch kregen de bezoekers de eerste kans, een goede steekbal zette de spits alleen
voor Matthé de Vent maar de

VSV goalie bleef goed naar de
bal kijken en redde bekwaam.
Hierna greep VSV het initiatief
en miste Remco Verschuren op
een haar een prima voorzet van
de weer zeer gevaarlijke Roel
Pitstra. Vlak daarop een geweldige knal van Bob Schol die uit
de bovenhoek werd getikt door
de doelverdediger.
Met 0-0 brak de rust aan en kon
VSV tevreden terug kijken op
een gelijkopgaande eerste helft
waarin VSV de iets beter kansen
had gekregen.
De tweede helft zette Purmersteijn vanaf minuut één meer
druk en kreeg VSV meer en
meer moeite om de bal in eigen
gelederen te houden. De handige aanvallers bezorgden de VSV
defensie overuren maar de Velserbroekers onder aanvoering
van de sterk spelende Floyd Hille
hielden manmoedig stand. Veelal
stierven de aanvallen een voortijdige dood doordat de bezoekers
het allemaal veel te mooi wilden
doen. Heel veel kappen draaien
maar weinig gerichte schoten op
het doel van Matthé de Vent. Als
er dan eens een keer gescho-

Jeugdsportpas succes
bij beginnende schakers
Santpoort - Door de gemeente
Velsen en de stichting SportSupport wordt de jeugdsportpas uitgegeven. Dit initiatief geeft kinderen uit groep 4-8 van de Velsense basisscholen de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te
maken met verschillende sporten die door de verenigingen in
Velsen beoefend worden.
Bij Schaakclub Santpoort is de
jeugdsportpas een groot succes.
Ruim twintig kinderen maken in

twee groepen kennis met schaken als sport. De eerste groep
van tien kinderen is eind september begonnen met de lessen,
de tweede groep gaat eind oktober van start.
Onder begeleiding van gediplomeerde schaaktrainers worden een aantal hoofdstukken uit
de stappenmethode, de officiële lesmethode van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond,
behandeld. Na een korte uitleg

Sponsor meidenelftal MC1
IJmuiden - De dames van VSV
MC1 zijn in het nieuw gestoken
door sponsor Elly Verduyn van
Echoburo Babywatch uit Santpoort-Noord. Deze geeft een
verrassend nieuw (in)zicht in de

zwangerschap met de nieuwste technieken in 3 en 4 D echografie. Voor de dames van VSV
MC1 een goede start bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen 2008/2009.

ten werd was er altijd een VSVer
die zich in de baan van het schot
kon werpen.
Zo eindigde deze wedstrijd in
een verdiend gelijkspel en waren de meeste Purmersteijn supporters wat zuur gestemd. Vooraf hadden ze zeker op een eenvoudige overwinning gerekend
maar door wederom een geweldige wedstrijdmentaliteit te tonen haalde VSV weer een puntje binnen.
VSV 2 speelde in de ochtenduren tegen Abcoude 2. Na een
moeizame eerste helft waarin de
bezoekers volkomen terecht op
0-1 kwamen volgde een veel betere tweede helft. Vooral door de
inbreng van Richard Plug kantelde wedstrijd. Zijn welbekende
fanatisme wakkerde de strijdlust
bij zijn medespelers aan en zodoende werd Abcoude onder de
voet gelopen.
Door twee rake kopballen van
Pedro Garcia en een voetbeweging van Senna Koolen werden
drie dure punten binnengehaald.
Helemaal toen achteral bleek dat
zowel Voorland, United/DAVO
als Velsen punten hadden laten
liggen.
Zondag speelt VSV 2 om 12.00
uur een bekerwedstrijd tegen
OG 2 en speelt VSV 1 de inhaalwedstrijd bij Flamingo’64 in Alkmaar.
met behulp van het demonstratiebord, kunnen de enthousiaste jongens en meisjes zelf met
schaakbord en stukken aan de
slag.
Allereerst leren ze natuurlijk welke stukken bij het spel horen, en
hoe deze over het bord bewegen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Vooral dat paard springt alle
kanten op. Ook leren de kinderen
wat de stukken waard zijn. Hoe
meer de stukken ‘mogen’ op het
schaakbord hoe meer punten ze
waard zijn. Uiteraard moet ook
geleerd worden hoe de andere
stukken kunnen worden geslagen. Na de laatste les kunnen de
kinderen al een eenvoudige partij spelen én weten de kinderen
of ze het schaken zo leuk vinden dat ze elke dinsdag naar het
Polderhuis willen komen om het
spel nog beter te leren.
Ook buiten de jeugdsportpas
om zijn kinderen natuurlijk altijd welkom om te leren schaken.
En voor de kinderen die al kunnen schaken, maar dat beter willen leren en mee willen doen aan
de interne competitie of gezellige toernooien, zijn er ook volop
mogelijkheden.
De jeugd traint en speelt in vijf
verschillende groepen, er zijn
dus altijd kinderen die ongeveer
even sterk zijn

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 18 oktober

veW-velsen (4D)

- 14.30

KNvb-beKer
Koedijk-odin’59
Waterloo-Zob

- 14.30
- 14.30

zondag 19 oktober

De Flamingo’s 64-vSv (2a)
Fortuna W.-velsen (3b)
beverwijk (5C)-Westzaan
terrasvogels (5D)-DIoS

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

KNvb-beKer
PSCK-aDo’20
aDo’20 2-Zaanlandia
eDo-amstelland
voorland-Schoten
legmeervogels-DSS

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30

Reünie Damesvoetbal
VSV loopt voorspoedig
IJmuiden - Nog even en dan is
het zover. Na enkele maanden
voorbereiding komt de data toch
wel heel erg dicht bij.
De organisatie heeft geprobeerd
om deze avond voor iedereen
onvergetelijk te maken. De muziek wordt deze avond verzorgd
door disco Fantasy. Tevens is er
een overzicht gemaakt van bijna 30 jaar damesvoetbal. Ook
worden er video’s gedraaid van

Klaverjassen
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 10
oktober waren er weer tien tafels
bezet. De hoofdprijs, een tafelgrill, ging naar de heer G. Rommers. Volgende week zijn de prijzen bij het klaverjassen een rollade, drank en nog veel meer.
Vrijdag 17 oktober is er weer kla-

voetbaluitjes.
Over de aanmeldingen zijn we
dik tevreden al zoeken we nog
steeds naar dames vooral nog
in de eerste periode. We zijn
nog op zoek naar Ans Raspoort,
Margriet Keur, Hanneke van der
Croff, Annemarie van Warmendan en Yvonne Grootveld.
Aanmelden voor de reünie van 1
november kan nog steeds via Jokevanwetering@planet.nl.
verjassen in de kantine van IJVV
Stormvogels, Zuiderkruisstraat
72 in IJmuiden. Aanvang 20.00
uur. De hoofdprijs in de loterij
is dan een goed gevulde boodschappenmand. Wilt u meer weten bel of mail even met Henk
Retz:, telefoon 06-34040940 of
mail hj.retz@quicknet.nl. Zie ook
www.kjv-stormvogels.nl.
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Amanda Opdam ontvangt de prijs uit handen van Provinciaal Statenlid Nel de Jonge

Vellesan College
valt in de prijzen
IJmuiden - Op dinsdag 14 oktober was de aula van het Vellesan College tot de nok gevuld
met enthousiaste leerlingen uit 3
mavo en 4 havo. Er werden prijzen uitgereikt door de Provincie
Noord-Holland aan deelnemers
van de ‘Respect Estafette’.
De Respect Estafette is een pro-

ject van het Vellesan College in
samenwerking met Bureau Discriminatiezaken. Het project
gaat over uiterlijk en vooroordelen. Kern van het project is dat
leerlingen brieven schrijven naar
mensen die om de een of andere reden anders zijn en daardoor
ook anders worden behandeld in

Verkeersmarkt Vellesan
IJmuiden - Regelmatig zijn
schoolgaande fietsers en bromfietsers betrokken bij verkeersongevallen. Soms met ernstige
gevolgen. Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van zo’n
ongeval.
Wel is duidelijk dat de leerlingen na de basisschool nauwelijks verkeerslessen meer hebben gehad. Met subsidie van de
gemeente Velsen en in samenwerking met Post Verkeerseducatie is voor leerlingen van het
Vellesan College een verkeersmarkt georganiseerd om de verkeerskennis op te frissen.
Het praktische deel bestond on-

der andere uit het ervaren wat
een vrachtwagenchauffeur wel
en niet ziet in zijn dodehoekspiegel. Ook was er op de afgezette Troelstraweg gelegenheid om
met een scooter een parcours
af te leggen waarin verschillende soorten bochten waren opgenomen. Hier konden leerlingen
ervaren wat wel en niet kan met
een scooter.
Het theoretisch gedeelte bestond uit zes verschillende onderdelen. De aanwezige kennis
van de verkeersregels werd digitaal getoetst en besproken en er
werd informatie gegeven over de
risico’s in het verkeer. In een ander lokaal waren een paar fietsen

Rode Kruis Ziekenhuis

Informatiedag
‘Toekomst na Kanker’
Regio - Op maandag 27 oktober
organiseert het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in samenwerking met de thuiszorg, verenigingen voor kankerpatiënten
en het Integraal Kanker Centrum
Amsterdam (IKA) een informatiedag rond het thema Toekomst
na Kanker’.
De dag biedt op een positieve
en veelzijdige manier informatie
aan iedereen die direct, of indirect met kanker te maken heeft:
patiënten, familieleden en professionele zorgverleners.
De opening is om 10.00 uur en
het eindigt om 15.00 uur.
Op een levendige markt met diverse stands kunt u terecht met

vragen rond het thema ‘Toekomst
na Kanker’; de periode die begint
na het afsluiten van de behandeling. Er zijn namelijk tal van zorgverleners en organisaties die u
kunnen helpen de draad weer
op te pakken.
U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over verzekeringen, of over
zaken die spelen met betrekking
tot werk. Maar ook vragen als
‘hoe kan ik een zinvolle invulling
geven aan mijn tijd, hoe ga ik
om met voeding, kan ik weer gewoon met vakantie, kan ik weer
gaan sporten?’ kunnen aan de
orde komen.
Er is informatie over sportief bewegen en revalideren, ontspan-

de maatschappij. Zo schreef de
prijswinnende Amanda een drietal brieven naar iemand die blind
is. Hij beschreef zijn ervaringen
als blinde en zij haar ervaringen
als suikerpatiënt. Zo ontdekte ze
overeenkomsten met het leven
van haar briefschrijver. Ook de
andere leerlingen schreven boeiende, mooie en soms ontroerende brieven
Door deze briefwisseling worden
de leerlingen zich bewuster van
hun eigen oordelen en vooroordelen. Het tastbare eindresultaat
van de respect estafette is een
bundel met de mooiste passages
uit die brieven en een tweetal
filmpjes over vooroordelen. Deze
zijn ingezonden voor de NoordHollandse competitie onder alle
scholen die een Respect Estafette organiseerden.
De provincie Noord-Holland
was zo onder de indruk van één
van de filmpjes van het Vellesan College dat ze die beloonde
met een eerste prijs. Ook briefschrijver Amanda viel in de prijzen. Zij mocht een tweede prijs
in ontvangst nemen. Vanwege
het succes van de Respect Estafette start het Vellesan College
het project dit schooljaar in de 3
mavo klassen.
neergezet en werden de wettelijke veiligheidseisen besproken. De politie gaf uitleg over de
meest voorkomende oorzaken
van verkeersongevallen waarbij
de schoolgaande jeugd betrokken is. In de aula deed een verkeersslachtoffer in rolstoel zijn
verhaal waarbij. Het laatste onderdeel bestond uit voorlichting
over het ‘onder invloed‘ deelnemen aan het verkeer.
De verkeersmarkt draagt er zeker aan bij dat leerlingen bewuster deel nemen aan het verkeer.
De verwachting is dat daardoor
het aantal verkeersongevallen
met schoolgaande jeugd zal afnemen. Het Vellesan College kan
terugkijken op een geslaagde
activiteit.
ning en creativiteit, lotgenotencontact en de activiteiten van
patiëntenorganisaties,
maatschappelijke aspecten, uiterlijke
en lichamelijke verzorging. Het
ziekenhuis en de thuiszorg laten zien welke zorg zij u kunnen
bieden.
U bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen.
Voor meer informatie kunt u van
maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 16.00 uur contact opnemen met het Patiënten Service
Bureau, telefoonnummer 0251265111.
Het servicebureau is in de herfstvakantie alleen ‘s ochtends geopend.
De informatie gepresenteerd tijdens de informatiemarkt is terug te lezen op www.toekomstnakanker.nl. Deze website geeft
thematisch informatie over mogelijkheden voor ondersteuning
en begeleiding voor mensen met
kanker.

Deel 7,5 miljoen naar burgers

Verkoop ReinUnie goed
voor leuke projecten
Velsen - De gemeente Velsen
heeft een bedrag van ruim 7,5
miljoen euro ontvangen voor de
verkoop van ReinUnie aan Huisvuil Centrale Alkmaar, HVC. De
gemeenteraad heeft besloten
dat een deel van dit bedrag naar
de burger moet gaan.
Het college van Velsen heeft
daarom een aantal voorstellen
gedaan om dit geld te besteden.
De helft van de verkoopsom gaat
in een reservepotje om risico’s af
te dekken die kunnen ontstaan
na afloop van de overeenkomst.
Omdat het bedrag van 3,75 miljoen dat overblijft voor een zo
breed mogelijke groep bereikbaar moet zijn, worden diverse
projecten uitgezet. Zo wordt een
bedrag van 20.000 euro apart gezet voor het opruimen van zwerfvuil. Er gaat 30.000 euro naar de
ontwikkeling van wandelroutes.
Er wordt 100.000 euro apart gezet voor energiebesparing voor
huurderes en woningeigenaren.

Een kwaliteitsslag bestuurlijke handhaving gaat 100.000 euro kosten. De ontwikkeling van
een multifunctionele accomodatie in Velsen-Noord, 150.000 euro. Ontmoeten en sporten buiten
voor jong en oud: 150.000 euro.
Nieuwe speelplaatsen: 150.000
euro. Nieuw Cruijffcourt en/of
Krajicekplayground: 160.000 euro. Het college wil verder 300.000
euro uitgeven aan de verhoging
van de kwaliteit van openbare ruimte; 1 miljoen is bestemd
voor revitalisering van de toeleidingsroute naar het strand, een
lang bestaande swens van velen.
Tenslotte wordt een bedrag van
1 miljoen gereserveerd voor een
parkeergarage in oud-IJmuiden.
Op deze manier denkt het college een aantal wensen te kunnen
realiseren die ten goede komen
aan een groot deel van de Velsenaren, die immers al die jaren
hebben meebetaald door afvalstoffenheffing.

Betoverend concert
‘Sex & Money’
IJmuiden - Gezegend met een
loepzuivere stem en de muzikale
genen van haar vader Bram Vermeulen, geldt Katarina Vermeulen als een van de grote talenten
in de Nederlandse (pop)muziek.
Tijdens het concert ‘Sex & Money’ laat zij het publiek woensdag 22 oktober (20.30 uur) in
Thalia Theater genieten van een
in blues, country, jazz en pop gedrenkt repertoire, dat doet denken aan het repertoire van Norah Jones of Bonnie Raitt.
Katarina deed voor het eerst van
zich spreken tijdens de aan haar
overleden vader opgedragen
hommagetour ‘Tijdloos’ in 2005.
Staande ovaties in Nederlandse en Belgische theaters waren
haar deel. Een jaar later verraste
Katarina opnieuw met haar debuut-cd ‘Walk with me’. Jubelende recensies prezen de verzameling zelfgeschreven songs. Variërend van een verstilde eenzame

pianoballade tot een uitbundig,
melodieus rocknummer. Maar
altijd puur, echt en om kippenvel van te krijgen. De ronduit indrukwekkende stem van Katarina gecombineerd met de frisse arrangementen en scherpe
teksten hebben geresulteerd in
een nieuw album ‘Sex & Money’,
waar het spelplezier vanaf spat
en dat soms doet denken aan
het repertoire van dames als Norah Jones en Bonnie Raitt.
Katarina neemt op het podium
- naast de leadzang - de elektrische piano voor haar rekening en weet ze zich verder gesteund door een gelouterde begeleidingsband (gitaar, bas en
drums). Prijs: 18,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Locatie:Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden. Meer
informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Techniek in herfstvakantie
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum, tijdelijk in Driehuis,
organiseert in de herfstvakantie
twee techniekmiddagen.
Op dinsdag 21 en donderdag 23
oktober zijn kinderen van 9 tot
en met 12 jaar welkom om 13.30
uur. Zij kunnen dan verschillende proefjes doen over energie,
energiebesparing en isolatie.
Bovendien kunnen de kinderen
een Tournesol in elkaar zetten
en meenemen naar huis. Onder
invloed van licht zal deze zelf-

bouw-zonnebloem gaan draaien. Behalve dat de Tournesol
helpt bij de bewustwording van
zonnestroom, helpt het afnemen
van de Tournesol bij de stichting
Pico Sol weer kinderen in ontwikkelingslanden.
En dat allemaal voor de prijs van
vier euro, inclusief entree en
een bezoek aan de tentoonstelling ‘Hé Wattje’.
Er kunnen maximaal 15 kinderen
per keer meedoen, opgeven via
0255 536726 of info@pieter-vermeulen-museum.nl.
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IJmuidens tweede punt…
IJmuiden - Relatieve tevredenheid heerste er verleden week
na het veroveren van het eerste punt in Andijk (2-2), Afgelopen zaterdag, thuis tegen TOB,
mocht minstens een gelijkwaardig resultaat worden verwacht
want had IJmuiden in Andijk
niet bewezen heus wel creatieve aanvallen te kunnen opzetten.
Hoewel bij velen het TOB van
verleden jaar nog op het netvlies
stond bleken de Amsterdammers
zich versterkt te hebben met enkele ‘voetballers uit hogere klassen’ en deze spelers werden ook
duidelijk herkent. Zo strafte één
van die nieuwkomers al in de
tweede minuut een slordigheidje
van IJmuidens laatste man Peter
Veldman af door fraai over doelman Remco Kramer heen in het
verlaten doel te lobben, 0-1. Al-

le plannen ten spijt moest tegen
een achterstand worden aangekeken en omdat scoren niet
IJmuidens grootste kracht is was
opnieuw een moeilijke zaterdagmiddag aangebroken. De eerste helft kenmerkte zich in veel
middenveldspel met TOB duidelijk als bovenliggende partij. Omdat IJmuidens achterste linie nu
voorzichtiger tewerk ging bleef
de achterstand tot de rust ook
gehandhaafd. Direct na de thee
werd IJmuiden de bovenliggende
partij en na een uur voetbal kwamen beide teams weer op gelijke hoogte. Hiervoor waren beide goed op dreef zijnde IJmuiden-spelers Stefan v/d Oever als schutter van de vrije trapen Viviën Schoon -als alerte afwerker- verantwoordelijk omdat
de TOB doelman de streep van

Volleybal meisjes en
jongens C1 aan de kop
IJmuiden - Bij Smashing Velsen
zijn de jeugdige talenten goed
bezig. In de leeftijd van 12 tot en
met 14 jaar heeft de vereniging
één jongens en drie meidenteams in de competitie spelen.
Het eerste meisjesteam speelt in
de topklasse en staat daar ongeslagen op de eerste plaats. Een
goede verdediging op de grond
bracht op woensdag de 3-0

overwinning in Hoofddorp. Jongens C1 won ook met 3-0 waar
ze toch wel wat beter in drieën
kunnen spelen om wat stabieler
te kunnen spelen. Ook dit team
staat op kop in de competitie
Op vrijdagavond worden de
thuiswedstrijden gespeeld in
de Zeewijkhal. Het zat hem in
het cijfer 3 op deze volleybalavond. Meisjes C3 won met 3-0

Damgevecht tussen
Piet Kok en Koos de Vries
IJmuiden - In de onderlinge competitie van de damclub
IJmuiden bestaat er een aanzienlijk verschil in kwaliteit.
Een aantal begenadigde talenten moeten het daarin opnemen tegen spelers van een lager
echelon. Maar dat houdt geenszins in dat het verschil altijd in
de resultaten is terug te vinden.
Een weldadig aandoende werklust kan soms voor verrassende
uitslagen zorgen. Piet Kok compenseert het gebrek aan pure
kennis met een ijver waar menige tegenstander zich op stuk
bijt. Datzelfde kan gezegd worden van Koos de Vries. Ook hij

zet zich altijd voor de volle 100
procent in. Een partij tussen Kok
en De Vries staat dan ook garant voor een damgevecht waarbij beide spelers tot het gaatje
gaan. De partij duurde 4 ½ uur
en kende uiteindelijk geen winnaar. De jeugdtrainers brengen
hun pupillen niet alleen technische zaken bij maar hameren er
voortdurend op dat er geknokt
moet worden voor een goed resultaat.
Deze wijze lessen zijn wel besteed aan Dana van der Wiele.
Ze zette Berrie Bottelier onder
grote druk en won overtuigend.
Cees van der Vlis was niet bij

vleugelverdediger Stefan v/d Oever niet klemvast kreeg en de bal
via de attente Viviën Schooon
alsnog achter de TOB-doelman
belandde, 1-1. Het laatste wedstrijddeel was duidelijk weer voor
TOB en in deze fase spetterde de
bal zelfs voor de tweede keer tegen de IJmuiden-lat. In het laatste wedstrijddeel werd conditionele achterstand van IJmuidenspelers gezien en zoiets mag na
zes oefen- en vijf competitieduels natuurlijk niet voorkomen.
Niet alleen met dank aan de lat,
maar ook door inzet werd opnieuw een punt aan het totaal
toegevoegd. IJmuiden 2 blijft na degradatie naar de reserve
derde klas - goed presteren Voor
de zesde keer op rij werd gewonnen en deze keer werd Mon.
kendam 3 met een 5-2 nederlaag (onder andere.a. drie maal
Ruben Hulsbergen) weer naar
huis gestuurd.
en dames 3 won met 3-1. Allebei speelden ze tegen een ander
team van Smashing Velsen.
Meisjes C3 was tegen meisjes C2 wat meer beweeglijker
en meer gefocust op de bal wat
dus resulteerde in een mooie 30 overwinning. Dames 3 wist met
stabiel spel en met veel ervaring
de tegenstander met de pass in
de problemen te brengen. Tegenstander dames 4 wist daarmee weinig goede aanvallen op
te bouwen wat weer te kracht is
van dit team. Een 3-1 overwinning voor dames 3 dus.
Heren 1 kwam net te kort in een
leuke wedstrijd tegen VCH uit
Hoofddorp, 3-1 werd het met de
positieve gedachte dat het herenteam echt nog beter en soepeler kan spelen. De heren kwamen net tekort in het afmaken
van een aanval en de keuze in de
tactiek. In de uitwedstrijden op
woensdag wonnen heren 3 met
3-1 en speelden jongens B (1416 jaar) met een goede teamspirit Allides van de mat met een 30 winst.
Volgende week weer een week
vol volleybal op vrijdagavond in
de Zeewijkhal, zie voor meer info
www.smashingvelsen.nl.
machte Cees van der Steen met
ernstige problemen op te zadelen. Moeiteloos wikkelde Van der
Steen af naar een remise. Paul
Smit strafte een grove fout van
Jan Maarten Koorn genadeloos
af en won snel.
Marcel Doornbosch, ooit zelf een
jeugdtalent moest aantreden tegen Rick Hartman. Doornbosch
toonde aan dat hij nog een maa
tje te groot is voor de jeugdige
Hartman. In een analyse na afloop van de partij tussen Jan
Apeldoorn en Casper Remeijer
liet laatstgenoemde zien dat hij
het duel volledig onder controle had. Met ragfijne zetten doorspekt met diep verborgen finesses liet hij zien dat Apeldoorn
kansloos was. De overwinning
van Remeijer was dan ook niet
alleen verdiend maar tevens
overtuigend.

Sponsors voor C1
van VV IJmuiden
IJmuiden - Het elftal C1 van VV
IJmuiden is dit seizoen weer volledig in het nieuw gestoken. Dit
werd mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsor Fiorital Srl. uit Venetië. Het presentatiepak werd
beschikbaar gesteld door Villa
Sportiva met daarbij polo’s. Tassen kwamen van Soepel uit Amsterdam. Regenjassen werden
beschikbaar gesteld door Vriesvemen Kloosterboer en de winterjassen kwamen van Peter’s

‘Kop van de Haven’. De voorbereidingen van het nieuwe seizoen verliepen goed, daar zij alles wonnen en doorgaan naar de
volgende ronde. In de gewone
competitie waarin zij in de tweede klasse uitkomen werden de
eerste twee wedstrijden gewonnen maar de derde wedstrijd helaas verloren.
Het is een leuk, hecht team waarin de meeste spelers al heel wat
jaartjes samen spelen.

Strawberries wint
voor tweede keer
Driehuis - Strawberries Heren
1 heeft de tweede overwinning
van het seizoen geboekt. Op eigen veld werd het jonge team
van Flevoland met 4-3 verslagen.
Een spannend duel was het zeker, vooral gezien het scoreverloop.
Strawberries begon de wedstrijd
goed en gaf achterin weinig tot
niets weg. Na ongeveer vijftien minuten spelen kwam Flevoland wél op voorsprong. De
spits scoorde binnen vijf minuten
twee keer en bracht zo de stand
eigenhandig op 0-2. Net als twee
weken geleden (Forescate thuis)
lieten de mannen van coach Erik
van Hofwegen zich niet uit het
veld slaan.
Nog voor de rust was de stand op
het scorebord weer gelijk, dankzij twee doelpunten van rechtsbuiten Mick Koers. Een goed uitgewerkte tip-in na een voorzet
van Bas van Faassen en een rebound na een strafcorner.
In de tweede helft kwam Strawberries weer op achterstand.
Een strafcorner ging hard onder
de altijd goed spelende keeper
Wouter Rempt door.
In vergelijking tot vorig seizoen
zijn de hockeyers van Strawberries in mentaal opzicht een stuk
vooruitgegaan. Dat is te zien aan
twee keer een 0-2 achterstand
wegwerken in twee wedstrijden,

maar nu ook aan een 2-3 achterstand ombuigen tot een 43 overwinning. Tegen Flevoland
scoorde Mick Koers zijn derde
doelpunt.
Het derde doelpunt van Mick
betekende de eerste hattrick van
een speler van Strawberries in
meer dan een jaar tijd.
Een goed uitgespeelde counter Flevoland speelde in de tweede
helft met volle pressie - rondde
spits Daan van Poorten zó af, dat
Strawberries voor het eerst in de
wedstrijd op voorsprong kwam.
Het publiek vond het geweldig, helemaal gezien het ‘foutje’
op het scorebord (in plaats van
een vier kwam er een negen te
staan).
De laatste tien minuten waren
zenuwslopend voor zowel spelers als publiek van Strawberries. Flevoland ging met een extra spits spelen, waardoor er nog
meer druk ontstond achterin bij
Strawberries.
De laatste paar minuten verstreken en Strawberries gaf niets
meer weg. Een sportieve wedstrijd eindigde in een mooie
overwinning van Strawberries.
In de competitiestand staan ‘de
aardbeien’ op een vijfde plaats.
Het volgende duel vind over
twee weken plaats. Strawberries
moet dan op bezoek bij de nog
altijd ongeslagen koploper Catwijck. (Finn van Leeuwen)

Infopagina
16 oktober 2008

I n f o PA G I N A g e m e e n t e v e l s e n

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Begroting 2009 door
gemeenteraad goedgekeurd!

Wethouder Margo Bokking (staande voor het schoolbord) bracht namens de
Ambulancezorg in de Regio het lespakket ‘Alles over de ambulance’ naar groep zes van
basisschool de Toermalijn. Zij arriveerde per ambulance bij het schoolplein waar een grote
groep leerlingen haar opwachtte. Op de foto ook de sectormanager ambulancezorg van
de Veiligheidsregio Kennemerland, Frank Kuntz (rechts op de foto).

Informatiebijeenkomst
Stratingplantsoen Velsen-Noord
De gemeente Velsen is bezig
met de voorbereidingen om het
Stratingplantsoen en specifiek de
daarin gelegen speelplekken op te
knappen en/of her in te richten.
Natuurlijk wil de gemeente hierover
ook de mening horen van de
bewoners van Velsen-Noord. De
bewoners en gebruikers van het
Stratingplantsoen worden hiervoor
uitgenodigd om op 29 oktober
2008 van 19.00 tot 21.00 uur in
buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg
1 in Velsen-Noord te praten over de
uitgangspunten voor het ontwerp van
zowel het Stratingplantsoen als de
speelplekken.
Kinderen en tieners
In voorbereiding op deze bijeenkomst
zijn voor de invulling van de
speelplekken de kinderen van de
basisschool ‘De Triangel’ benaderd.
Hen is gevraagd op creatieve wijze
hun ideeën en wensen naar voren te
brengen. Wij hopen u de resultaten
hiervan op 29 oktober te kunnen laten
zien. Daarnaast zijn ook de tieners
in de buurt gevraagd een bijdrage te
leveren en hun wensen kenbaar te
maken.
Op 14 oktober is er speciaal voor hen
een tienerinloop-avond gehouden
in het buurtcentrum de Mel. Ook de
resultaten van deze avond worden op
29 oktober met u gedeeld.

Opzet van de avond op 29 oktober
Bedoeling van de avond is om vooral
op informele wijze van gedachten te
wisselen over het Stratingplantsoen
en de speelplekken. De gemeente
wil graag inventariseren in hoeverre
de door de gemeente opgestelde
uitgangspunten op hoofdlijnen voor
het Stratingplantsoen aansluiten
bij de ideeën en wensen van de
omwonenden en gebruikers van het
Stratingplantsoen. Gedurende de
avond wordt er een korte presentatie
gehouden over deze uitgangspunten.
Natuurlijk is er dan gelegenheid om
vragen te stellen en opmerkingen
en wensen kenbaar te maken.
Vervolgens wordt er voldoende
ruimte geboden om op informele
wijze met de medewerkers van
de gemeente en elkaar hierover
verder te praten. Opmerkingen en/of
aanvullingen over de uitgangspunten
van de gemeente, de ideeën van de
kinderen en de tieners kunnen op
deze avond genoteerd worden op een
reactieformulier.
Bent u niet in de gelegenheid om op
29 oktober te komen?
U kunt ook schriftelijk nog
opmerkingen en ideeën inbrengen tot
uiterlijk 5 november 2008. U kunt uw
reactie sturen naar Gemeente Velsen,
afdeling Beheer Openbare Ruimte
t.a.v. mevrouw J. Spruyt, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.

Donderdag 9 oktober heeft
de gemeenteraad in haar
raadsvergadering ingestemd met
de begroting 2009. In de begroting
zijn de beleidsvoornemens en
speerpunten opgenomen voor 2009.
Met het goedkeuren heeft de raad het
college het budget verschaft om haar
voornemens te verwezenlijken.

De raad is akkoord gegaan met
een aantal intensiveringen van het
bestaand beleid: Inburgeringtrajecten
en de Ketensamenwerking Werk.

De begroting in het kort:
- Een gezonde financiële situatie
van de gemeente die voorlopig
tegen een stootje kan.
-	Voor 2009 is het weer mogelijk
gebleken om de OZB enkel met de
inflatiecijfers te verhogen.

De begroting bevat een voor de
gemeente nieuw programma,
namelijk Dienstverlening. Dit
wordt apart begroot omdat aan dit
beleidsveld veel aandacht en geld
besteed gaat worden. Het doel is om
de dienstverlening aan de burgers
en ondernemingen te verbeteren.
Dienstverlening die zich zal uitbreiden
naar regelingen die nu nog door de
rijksoverheid worden uitgevoerd.
Hiervoor heeft de raad een miljoen
gereserveerd. Daarnaast zijn er
nog twee “potjes” gereserveerd.
Een miljoen voor multifunctionele
accommodaties in de gemeente en
een miljoen voor de renovatie van
het stadhuis i.v.m. aanwezigheid
van asbest. De raad sprak voorts in
een motie uit dat de burgerzaal in
het Stadhuis wederom beschikbaar
moet komen voor activiteiten en
samenkomst van en met de burgers
van Velsen.

Er is meer ruimte voor nieuw beleid
dan in de afgelopen jaren; enkele
prioriteiten in 2009:
• In de openbare ruimte aanleg
van fietspaden, revitalisering
toegangsroute IJmuiden aan Zee,
• Aandacht voor integrale veiligheid,
• De voorbereiding van Pre-Sail,
• Het recreatiebeleid,
• Profilering van de ondernemende
gemeente Velsen.
Daarnaast stelt de raad geld
beschikbaar voor enkele voor de
gemeente nieuwe wettelijke taken
en overige onderdelen van beleid.

De raad onderschreef met het college
het belang van een goede uitvoering
van de WMO en het Centrum voor
Jeugd en Gezin.

Onderzoek verstopping/
lekkage riolering
Niet goed werkend riool zorgt voor
veel narigheid
Het komt regelmatig voor dat een deel
van de riolering verstopt raakt of gaat
lekken. Dit kan voor veel overlast zorgen.
Waar doet het probleem zich voor?
Een verstopping of lekkage kan zich
voordoen op de volgende locaties:
• In het deel van de riolering op
grondgebied van de eigenaar* van de
woning.
• In gemeentegrond (buiten de
erfgrens).
Onderzoekskosten
Indien een bewoner een verstopping/
lekkage constateert, kan de
eigenaar* besluiten om een daartoe
gespecialiseerd bedrijf of de gemeente
Velsen in te schakelen, om de oorzaak
van het probleem te onderzoeken. Aan
dit onderzoek zijn kosten verbonden. Als
de gemeente ingeschakeld wordt zullen,
wanneer het probleem zich voordoet op
het grondgebied van de eigenaar*, de
kosten van € 250,- bij de eigenaar* in

rekening worden gebracht. Hiertoe dient
vooraf een akkoordverklaring te worden
ondertekend.
Reparatiekosten
Voor het verhelpen van de verstopping
/ lekkage van de riolering moet de
eigenaar* van de woning na het
onderzoek een opdracht geven aan
een gespecialiseerd bedrijf om de
verstopping / lekkage te repareren.
Als het probleem zich voordoet op
het grondgebied van de eigenaar*
van de woning, zijn de onderzoeksen reparatiekosten voor rekening
van de eigenaar*. Als het probleem
zich voordoet op het grondgebied
van de gemeente, zal de gemeente
het probleem oplossen en zijn de
onderzoeks- en reparatiekosten voor
rekening van de gemeente.
* Bij een huurwoning, is de verhuurder
(meestal een van de woningcorporaties) de
eigenaar. Alleen eigenaren van een pand
kunnen opdracht geven tot het uitvoeren
van een onderzoek.
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‘Een vuist tegen huiselijk geweld’

Op de foto een delegatie van het College van burgemeester en wethouders en van de KNRM.

Werkbezoek College aan KNRM
op dinsdag 14 oktober heeft het College
van burgemeester en wethouders
een werkbezoek gebracht aan het
hoofdkantoor van de KnRm in IJmuiden.
Het College werd geïnformeerd over

de werkzaamheden van de plaatselijke
commissie op het station IJmuiden en
bracht een bezoek aan de werkplaats. Als
afsluiting werd er een tocht op zee met de
reddingsboot Koos van messel gemaakt.

Geweld achter de voordeur is niet
acceptabel. De gemeente velsen
en de regiogemeenten zetten zich
daarom in om huiselijk geweld te
voorkómen en, als het zich toch
voordoet, direct in te grijpen en het
te stoppen. Dit staat in de startnotitie
‘een vuist tegen huiselijk geweld’.
De notitie is bedoeld om inzicht te
geven in het huidige beleid, maar ook
om te informeren over de landelijke
en regionale ontwikkelingen. In de
notitie worden bovendien globale
doelstellingen voor de regio
geformuleerd, om huiselijk geweld
tegen te gaan.
De regio Kennemerland gaat huiselijk
geweld effectief bestrijden door
middel van een integrale, regionale
systeemgerichte aanpak.
Zij willen bereiken dat:
- slachtoffers, plegers en getuigen

-

van huiselijk geweld direct en op
adequate wijze geholpen worden.
Hierbij is het doel om signalen van
(dreigend) huiselijk geweld in een
zo vroeg mogelijk stadium op te
pakken;
slachtoffers, plegers en getuigen
van huiselijk geweld eerder hulp
en begeleiding gaan zoeken;
slachtoffers, plegers en getuigen
van huiselijk geweld weten waar
ze hulp kunnen krijgen.

Extra rijksgelden beschikbaar
voor de uitvoering wordt door
het ministerie volksgezondheid,
Welzijn en sport % 476.760,extra beschikbaar gesteld aan
centrumgemeente Haarlem. In maart
2009 zullen de regionale ambities en
doelstellingen verder zijn uitgewerkt
in een implementatieplan.

Geen verplaatsing weekmarkt IJmuiden naar Oosterduinweg
De marktcommissie, een
vertegenwoordiging van marktlieden,
heeft de gemeente velsen gevraagd
om mee te denken over een mogelijke
verplaatsing van de weekmarkt op het
velserduinplein/engelmundusstraat
in IJmuiden. Reden is dat, volgens
de marktcommissie, het publiek de
huidige opstelling niet aantrekkelijk vindt
waardoor er minder klanten komen en de
toekomst van de markt in gevaar komt.

De gemeente velsen is bereid mee te
denken over een alternatieve locatie.
ook omdat in de toekomst de functie
van het velserduinplein mogelijk
wordt gewijzigd door plannen voor
het winkelcentrum IJmuiden. In goed
overleg met de marktcommissie zijn
enkele locaties besproken en vervolgens
onderzocht op haalbaarheid. een idee
was om de markt te verplaatsen naar de
velserduinweg/oosterduinweg. echter,

hierdoor wordt de aan- en afvoer van
goederen voor winkels aan de lange
nieuwstraat nauwelijks mogelijk en
daardoor is ook het plan onmogelijk.
Helaas is ondertussen het beeld
ontstaan dat de verplaatsing van
de markt naar de velserduinweg/
oosterduinweg zou plaatsvinden zonder
communicatie met de straatbewoners.
Dit zorgde voor weerstand bij deze
bewoners. De gemeente heeft echter
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Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00
uur met al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot
14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor algemene informatie over wetgeving, beleid en procedures. Ook wordt
informatie verstrekt over verzoeken die in procedure zijn en over de

het standpunt dat het niet zinvol is met
de bewoners van deze straten te gaan
praten voordat duidelijk is dat een plan
überhaupt kans van slagen heeft. Bij
een reële optie zou er zeker ook met de
bewoners gesproken worden. nu het
plan van tafel is zal op korte termijn met
de marktmeester overlegd worden hoe
nu verder te gaan in het proces zodat
de markt ook in de toekomst een vaste
waarde in IJmuiden blijft.

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

vrije inloop

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

voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het
huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl
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AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Margo Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- op het kruispunt Lange Nieuwstraat - Bonifaciusstraat
de voorrang te regelen door middel van het aanleggen van een inritconstructie en het verwijderen van
de haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in
artikel 80 en het verwijderen van bord B1 en B6 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990;
- op het kruispunt Lange Nieuwstraat - K. Zegelstraat
de voorrang te regelen door middel van het verwijderen van de borden B1 en het plaatsen van de borden
B4 en B5 zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- op de Zeeweg het parkeren in de parkeervakken
tegenover perceel Zeeweg 5 te verbieden op maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 08.30 uur en van
15.00 - 15.30 uur door middel van het plaatsen van
bord E4 met onderbord "parkeren verboden op ma
t/m vr 08.00 - 08.30 h en 15.00 - 15.30 h" zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

INFORMATIEBIJEENKOMST
STRATINGPLANTSOEN VELSEN-NOORD
De gemeente Velsen is bezig met de voorbereidingen
om het Stratingplantsoen en specifiek de daarin gelegen speelplekken op te knappen en/of her in te richten.
Natuurlijk wil de gemeente hierover ook de mening
horen van de bewoners van Velsen-Noord. Daarom
nodigen we de bewoners en gebruikers van het
Stratingplantsoen uit om op 29 oktober 2008 van
19.00 tot 21.00 uur in buurtcentrum De Mel met ons
te praten over de uitgangspunten voor het ontwerp
van zowel het Stratingplantsoen als de speelplekken.
Kinderen en tieners
In voorbereiding op deze bijeenkomst zijn voor de
invulling van de speelplekken de kinderen van de
basisschool 'De Triangel' benaderd. Hen is gevraagd
op creatieve wijze hun ideeën en wensen naar voren te
brengen. Wij hopen u de resultaten hiervan op 29
oktober te kunnen laten zien.
Daarnaast zijn ook de tieners in de buurt gevraagd een
bijdrage te leveren en hun wensen kenbaar te maken.
Op 14 oktober is er speciaal voor hen een tienerinloopavond gehouden in het buurtcentrum de Mel.
Ook de resultaten van deze avond worden op 29 oktober
met u gedeeld.
Opzet van de avond op 29 oktober
Bedoeling van de avond is om vooral op informele
wijze van gedachten te wisselen over het Stratingplantsoen en de speelplekken. De gemeente wil graag
inventariseren in hoeverre de door de gemeente opgestelde uitgangspunten op hoofdlijnen voor het
Stratingplantsoen aansluiten bij de ideeën en wensen
van de omwonenden en gebruikers van het
Stratingplantsoen.
Gedurende de avond wordt er een korte presentatie
gehouden over deze uitgangspunten. Natuurlijk is er
dan gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen
en wensen kenbaar te maken. Vervolgens wordt er voldoende ruimte geboden om op informele wijze met de
medewerkers van de gemeente en elkaar hierover verder te praten.
Opmerkingen en/of aanvullingen over de uitgangspunten van de gemeente, de ideeën van de kinderen en de
tieners kunnen op deze avond genoteerd worden op
een reactieformulier.
Bent u niet in de gelegenheid om op 29 oktober te
komen? U kunt ook schriftelijk nog opmerkingen en
ideeën inbrengen tot uiterlijk 5 november 2008. U kunt
uw reactie sturen naar gemeente Velsen, afdeling
Beheer Openbare Ruimte, t.a.v. mevrouw J. Spruyt,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

BEKENDMAKING
De raad van de gemeente Velsen heeft in de vergadering van 11 september 2008 besloten de Algemene
Subsidieverordening Velsen 2008 vast te stellen.
De verordening treedt met ingang van 17 oktober 2008
in werking.
De verordening ligt gedurende 4 weken ter inzage bij de
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Goeman Borgesiuslaan 3 1 acacia
Wijkerstraatweg ong.
2 iepen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herinrichting van het plantsoen)
Buitenhuizerweg 20
1 prunus
Dagtekening van deze kapvergunningen is
14 oktober 2008.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-249-2008 Burgemeester Rambonnetlaan 7B te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-324-2008 Hofdijklaan 36 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met een
uitbouw, twee dakkapellen (voor- en achtergevel) en een erker (zijgevel)
(BOUWPLAN OMGEZET VAN REGULIER
NAAR LICHT)
BL-325-2008 Lange Sloot 31 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een berging
BL-326-2008 Driehuizerkerkweg 44 te Driehuis; het veranderen van de voorgevel van een
woning
BL-327-2008 Kerkenmaaijerskamp 36 te Velserbroek;
het veranderen en vergroten van een
woning met een erker
BL-328-2008 Linie 8 te Velserbroek; het oprichten van
een berging
BL-329-2008 Velserduinweg 177 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-330-2008 Da Costalaan 55 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met een
erker
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BL-250-2008 Stelling 33 te Velsen-Zuid; het legaliseren
van 2 bergingen en een erfafscheiding
BL-286-2008 Hofdijklaan 84 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met een
uitbouw en een dakkapel
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
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besluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 17 oktober t/m 27 november
2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de WRO te verlenen voor:
BP-220-2008 Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een ketenpark en een bouwbord (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 17 oktober t/m 27 november
2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-

werking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 17 t/m
30 oktober 2008 ter inzage.
BP-205-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat 143 te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
BP-229-2008 Da Costalaan 54 te Driehuis; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
PS-34-2008 Ossenland 29 te Velserbroek; verzoek vrijstelling bestemmingsplan i.v.m. aan huis
gebonden beroep (online reisbemiddelingsbureau)
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-222-2008 Stelling 15 te Velsen-Zuid; het legaliseren
van een berging
BL-224-2008 Liniepad 54 te Velserbroek; het legaliseren
van een berging
BL-283-2008 Wijk aan Zeeërweg 69 te IJmuiden; het
veranderen van een woning (inpandig)
BL-288-2008 Paramaribostraat 64 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
BL-310-2008 Hyacinthenstraat 32 te Santpoort-Noord;
het veranderen van de voorgevel van een
woning

BP-176-2007 Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; het
veranderen van een watertoren in 11
appartementen
BP-89-2008 Evertsenstraat ongenummerd te IJmuiden;
het oprichten van 16 nieuwbouw woningen
BP-163-2008 Jan Pieterszoon Coenstraat ong. te
IJmuiden; het plaatsen van een zuiveringsinstallatie t.b.v. grondwatersanering
(t.o. nrs. 113-115) (tijdelijk)
BP-167-2008 Ladderbeekstraat ongenummerd te
Velsen-Noord; het veranderen en vergroten van nog te realiseren woningen met
een uitbouw (maximaal 34)
BP-170-2008 Industriestraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een bedrijfsloods
BP-189-2008 Dirk Hartoghstraat 15 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BP-218-2008 Floraronde 289 te Velserbroek; het
oprichten van een berging
BP-224-2008 Kerkstraat 97 te IJmuiden; het aanbrengen van een luifel
BP-228-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het
vernieuwen van 4 voetgangersbruggen
BP-230-2008 Lange Nieuwstraat 509 te IJmuiden; het
vernieuwen van een condensor
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Het Kunstencentrum

Showdans, peuterdans
en jazz-dance

Lespakket voor Toermalijn
Driehuis - Afgelopen donderdag kreeg OBS De Toermalijn in
Driehuis bezoek van ambulancepersoneel van de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland i.o. en van wethouder Margo Bokking. Zij brachten het lespakket ‘Alles over de Ambulance’ langs.
Dit is ontwikkeld om kinderen
in het basisonderwijs bekend te
maken met de ambulancezorg,
het respect voor de zorgverleners te vergroten en het misbruik

van het 112-alarmnummer terug
te dringen. Naast de lespakketen biedt de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland i.o. ook aan om met ambulance bij de scholen lang te komen en een toelichting te geven
op het lespakket.
De aanleiding voor deze campagne zijn agressievoorvallen tegen ambulancezorgverleners èn
het misbruik van het 112-alarmnummer.

IJmuiden - Onlangs is de afdeling ballet van het Kunstencentrum Velsen begonnen met nieuwe lessen in showdans, peuterdans en jazz-dance. De meeste
nieuwe lessen worden op dinsdag gegeven in Het Polderhuis in
Velserbroek. Zo is er van 15.15 tot
16.00 uur peuterdans voor kinderen vanaf drie jaar. Later op de
middag volgen dan lessen voor
kinderen van vier tot zes jaar en
van zes tot negen jaar. Deze lessen worden gegeven door Brenda Teule, gediplomeerd dansdocent. Zij heeft een ruime ervaring
in het lesgeven en treedt daarnaast ook zelf nog op in verschillende dansproducties. In de lessen wordt onder meer aandacht
geschonken aan houding, coördinatie en muzikaliteit. De uiteindelijke resultaten worden gepresenteerd op de jaarlijkse uitvoering in de Stadsschouwburg in
Velsen, juni volgend jaar.
Henry Schuurmans, eveneens
een bevoegd docent en nog actief danser, geeft op dinsdag in
Het Polderhuis jazz-dance, en
wel aan twee groepen: negen
tot elf jaar en van twaalf tot zes-

tien jaar.
Ook in het hoofdgebouw van
het Kunstencentrum Velsen aan
de Troelstraweg 20 in IJmuiden
start Henry Schuurmans met een
nieuwe cursus. Hij gaat op zaterdagmorgen zijn leerlingen bekwamen in showdans. Deze lessen vinden hun inspiratie rond
alles wat gebeurt rond de grote
TV-shows. Voor deze lessen is
veel belangstelling en de leerlingen zijn zeer enthousiast.
Er kunnen bij deze nieuwe lessen
nog leerlingen worden geplaatst.
De eerste les is een gratis proefles. Aanmelden of meer informatie vragen kan tijdens kantooruren bij de administratie van het
Kunstencentrum, telefoon 0255510684 of 06-21294036. Zie ook
www.kunstencentrumvelsen.nl.

Nierstichting
IJmuiden - De collecte v an de
Nierstichting IJmuiden gehouden van 15 tot en met 21 september heeft dit jaar 9255,93 euro opgebracht.

Peuters WOP
trakteren
geiten op taart
Santpoort-Noord - De peuters
van peuterspeelzaal de WOP uit
Santpoort-Noord verwenden 3
oktober de geiten in Santpoort
vanwege dierendag. Zij maakten
eerst samen drie heerlijke taarten van wortels, appels en kool.
Een prachtig gezicht in hun gebaksdozen van banketbakkerij Wesseling! Geholpen door
de peuters verorberden de geiten het lekkers in een mum van
tijd. Daarna konden de peuters
nog even voor geit spelen op de
klimtakken. Alles bij elkaar was
het eerste uitje van dit schooljaar
heel geslaagd voor de WOP!

