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Grote Buitendijk wint stratenvolleybaltoernooi

De eer van de straat 
hooghouden, dat telt!
Velserbroek - Zaterdag vond 
in het Polderhuis voor de ze-
vende keer het HHI-metaal-
werken stratenvolleybaltoer-
nooi voor dames plaats. Vier-
entwintig teams streden om 
de eer van hun straat. Het 
werd een gezellig en sportief 
festijn.

Renée van het team van de 
Kromme Weid zit even uit te bla-
zen. ,,Wij gaan voor de titel van 
het meest enthousiaste team’’, 
zegt ze. ,,We spelen voor het 
plezier, maar het gaat goed en 
dan wordt je wel steeds fanatie-
ker.’’ Er komt een geblesseerde 
speelster voorbij met een blauw 
oog en verband om haar hoofd. 
Even later nog eentje met haar 
arm in een mitella. Gevolgd door 
een speelster vol met pleisters 
en verband. Het blijkt het team 
van de L. Brownstraat te zijn, dat 
gaat voor de originaliteitprijs: 
,,Wij zijn de verbanddozen.’’ 
De dames van de Tureluur ne-
men het serieus op. Zij vonden 
het spelletje zo leuk, dat ze ook 
daadwerkelijk op volleybal zijn 
gegaan. Ze trainen elke week 
bij Smashing Velsen. Ze won-
nen net van titelverdediger Gro-
te Boterbloem, die ook al trai-
nen bij dezelfde volleybalvereni-

ging. ,,We zijn sportief, we gun-
nen het ze’’, aldus coach Petra. 
,,We gingen gelijk op, maar de 
bal raakte kwijt en het spel lag 
even stil. Daarna kwamen we er 
niet meer in.’’ 
De finale gaat tussen de Ture-
luur en de Grote Buitendijk 1. 
In het begin lijken beide teams 
aan elkaar gewaagd. Maar de 
Tureluur heeft pech. Boven-
dien heeft het team van de Gro-
te Buitendijk enkele speelsters 
die lang zijn, terwijl de dames 
van de Tureluur bijna allemaal 
klein van stuk zijn. Dit werkt in 
hun nadeel en de Grote Buiten-
dijk wint dan ook met een eind-
stand van 20 - 13. Derde werd 
het team van de Grote Boter-
bloem. Beste speelster van het 
toernooi werd Heleen van Els-
acker, talent van het toernooi 

was Yorinde Post. Zwanebloem-
bocht was de sportiefste straat, 
meest enthousiaste straat was 
de L. Brownstraat. De prijs voor 
meest enthousiaste speelster, 
beschikbaar gesteld door shirt-
sponsor Juwelier Ris, ging naar 
Ina Boeree. De poedelprijs ten-
slotte was voor het L. Zocher-
plantsoen.
,,Ik heb genoten van jullie spel. 
Het was een gezellig toernooi, 
maar het ging er ook behoorlijk 
fanatiek aan toe’’, zegt wethou-
der Annette Baerveldt. Samen 
met Jos Baars, directeur van 
HHI-metaalwerken, reikt zij de 
prijzen uit. Tenslotte vraagt de 
wethouder aan het publiek om 
een applaus voor de organisa-
tie, de vrijwilligers en de spon-
sors die het toernooi mogelijk 
maakten. (Carla Zwart)

Driehuis-route dicht
Driehuis - De gemeente Vel-
sen voert in de herfstvakan-
tie herstelwerkzaamheden uit 
aan de route door Driehuis. 
Tussen 25 en 29 oktober wor-
den de Van den Vondellaan en 
een deel van de Hagelingerweg 
tussen 18.00 een 06.00 uur af-

gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Alleen fietsers en lijn-
bussen van Connexxion mo-
gen doorrijden. De omleidings-
route loopt via de Stationsweg, 
Rijksweg, De Kamp en de Sant-
poortse Dreef. Er wordt ook ge-
werkt aan de Waterloolaan.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
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Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
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Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Gouden Veer voor 
aangepast badminton
IJmuiden - De tien leden van 
de aangepast badminton-
club van BC Velsen slaan met 
evenveel vaart en enthou-
siasme de shuttles over het 
net als de overige leden van 
de badmintonclub. Misschien 
zelfs wel met meer plezier, 
omdat een geschikte sport 
voor deze doelgroep toch wat 
moeilijker te vinden is.

Dat blijkt tenminste uit het rap-
port Sportbehoeftepeiling dat 
student Nik Stam voor de ge-
meente en Gehandicapten Be-
raad Velsen (GBV) maakte. Vier 
van de vijf gehandicapten wil wel 
sporten, maar weet niet waar dat 
kan. De sportverenigingen die 
mogelijkheden voor gehandi-
capten sporters bieden zijn niet 
allemaal even actief op het ge-
bied van PR. Nik Stam sprak met 
mensen uit Dagcentrum IJmui-
den en met verschillende spor-
ters en hun ouders uit de doel-
groep. Nik is voorstander van 
een eigen folder voor aangepast 
sporten. Wim Polman van GBV 
vindt dat dat zuiniger kan: ,,De 
subsidie die naar Sportsupport 
in Haarlem gaat, kan worden 
gebruikt om het sporten in Vel-
sen onder de aandacht te bren-
gen. Het aanbod moeten wor-
den geïnventariseerd, dat kan 
ook via een student. De resul-
taten kunnen dan in het boekje 
‘Wie Wat Waar in Velsen’ worden 
geplaatst. Dan wordt het over-
zichtelijk.’’
Wethouder Westerman is heel 
enthousiast over het rapport 
Sportbehoeftepeiling, dat hij drie 

maanden geleden ontving. Toch 
is er nog niet veel mee gebeurd. 
In de Week van de Toeganke-
lijkheid reikte hij vorige week 
woensdag de Gouden Veer na-
mens het GBV uit aan de orga-
nisatie van aangepast badmin-
ton van BC Velsen. 
Simon Visser, Joke Smit en Hans 
Kaper organiseren deze tak bin-
nen Badminton Club Velsen al 
vanaf 2002 met veel enthousi-
asme. ,,Het begeleiden van de 
sporters kost wat meer tijd,’’ zegt 
Joke. ,,We hebben nu een ploeg-
je dat leuk samen speelt. Som-
mige mensen doen ook mee aan 
aangepaste toernooien, zelfs op 
landelijk niveau.’’ Voorzitter Si-
mon Visser zegt dat het moeilijk 
is het badmintonnen betaalbaar 
te houden voor de doelgroep. 
,,De grootste vaste kostenpost is 
de zaalhuur die we aan de ge-
meente betalen. Extra gelden die 
we kunnen binnenhalen moeten 
vaak besteed worden aan spe-
cifieke doelen en niet aan zaal-
huur, dat is het probleem.’’
Wethouder Westerman vertelt in 
zijn speech dat Velsen zich wil 
profileren als meest sportieve 
gemeente van Nederland en wil 
meedoen aan het binnenhalen 
van de Olympische Spelen en de 
Paralympics in 2028. Het betaal-
baar houden van de sport voor 
mensen met een beperking zou 
in dit kader dan ook een goede 
zet zijn. 
De Gouden Veer wordt door  Ge-
handicapten Beraad Velsen jaar-
lijks uitgereikt aan een organisa-
tie die zich extra inzet voor ge-
handicapten. (Karin Dekkers)

Velsen - Velsense minima met 
een inkomen tot 130 procent van 
de geldende bijstandsnorm kun-
nen via de gemeente Velsen een 
korting krijgen op hun zorgver-
zekering, deze korting bedraagt 5 
procent op de premie voor de ba-
siszorgverzekering en 10% op de 
afgesloten aanvullende verzeke-
ringen. Mocht u niet zeker weten 
of deze korting op u van toepas-
sing is, neem dan contact op met 
de Formulierenbrigade Velsen. De 
consulenten van de Formulieren-

brigade Velsen bekijken samen 
met u of u in aanmerking komt 
voor deze korting en zullen vervol-
gens u helpen deze aan te vragen. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw De 
Delta, Rijnstraat 2. Op werkdagen 
zijn zij bereikbaar tussen 09.00 tot 
17.00 uur op 0255-533885 en via 
formulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulierenbrigade
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off the Wall. 20.00 uur. Toegang 
22,50. Kleine zaal: Eilen Jewell 
Band. 20.30 uur. Toegang 12,-. 
Hele pand: 15 jaar Revert: Noisia 
en Baskerville. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 16 jaar.

Zondag 24 oktober
Vriendinnendag bij RKVV Vel-
sen. Het programma duurt van 
09.45 tot ongeveer 13.00 uur. 
Rabotop-wedstrijd op het 
mountainbikeparcours in recre-
atiegebied Spaarnwoude. Start 
om 09.45 uur met de jeugdca-
tegorie. Zie ook www.rabotop-
nh.nl.
Munten, postzegels en bank-
biljetten beurs en gratis taxa-
tie in Van der Valk, Toekanweg 2 
Haarlem. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Religieuze bijeenkomst door 
Annemieke van der Meiden in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Tijd’. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Amateur-kunstbeurs Artis-
tieke Handen in het Kennemer 
Sportcenter Haarlem. Van 10.30 
tot 17.00 uur.
Plattelandsdag in Spaarnwou-
de van 11.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Agora’. Aanvang 
14.30 uur.
Duo NIHZ met Joodse muziek 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Open podium  vanaf 15.00 uur 
bij Fort Zuid in Spaarndam. For-
tenvaartocht om 12.30 en 14.00 
uur. Zie ook www.fort-zuid.nl.
IVN Zuid-Kennermerland: 
Wilde herfstexcursie in de Am-
sterdamse waterleidingduinen. 
Vertrek om 16.00 uur vanaf in-
gang Zandvoortselaan, tussen 
Zandvoort en Bentveld.

Maandag 25 oktober

Frans Hoek Keeperpromotiedag  
en trainingsdag op het terrein 
van IJVV Stormvogels IJmuiden. 
Van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur.
Herfstvakantieactiviteiten In-
foramtieboerderij Zorgvrij: t/m 
26 oktober Paddespiegel maken. 
Van 13.00 tot 16.00 uur. Kosten 
5,- voor de leeftijd vanaf 4 jaar. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Beide zalen: Smack Le Paris. 
20.30 tot 01.00 uur. Toegang 10,- 
vvk/12,- add. Van 13 t/m 16 jaar.

Dinsdag 26 oktober
 

Herfstvakantieactiviteiten In-
foramtieboerderij Zorgvrij: work-
shop ‘Zit’ mebels maken van na-
tuurproducten. Van 11.00 tot 
17.00 uur. Kosten gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Te-
levisieopname ‘Ridder’ van Eric 
van Sauers. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 27 oktober

Herfstvakantieactiviteiten In-
foramtieboerderij Zorgvrij: work-
shop ‘Zit’ mebels maken van na-

tuurproducten. Van 11.00 tot 
17.00 uur. Kosten gratis.
Doe mee met... Mozaieken in 
bibliotheek Velsen, Dudokplein. 
Van 13.30 tot 14.15 uur. 14.30 tot 
15.15 uur en van 15.30 tot 16.15 
uur. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Te-
levisieopname ‘Ridder’ van Eric 
van Sauers. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Agora’. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 28 oktober

Boekenbios in bibliotheek Vel-
sen. Van 10.30 tot 12.00 uur film 
‘Horton’. Toegang 2,- incl. drin-
ken en wat lekkers. Van 15.00 tot 
16.45 uur ‘Where the wild things 
are’.
Film ‘We Feed the World’ in het 
Kruispunt, Zonbastion 3 in Vel-
serbroek. Aanvang 19.30 uur.
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ko-
reaanse slagwerksensatie ‘Drum 
Cat’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Vincere’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: John Mayall. 
21.00 uur. Toegang 25,-.  Klei-
ne zaal: Melt Banana. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis. 
Caf´´: AfterShow Melt-Banana: 
The Pleasure Principle. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 21 oktober

Lezing ‘Leven na dit leven’ in 
Theeschenkerij Velserbeek in 
Velsen-Zuid door Mark Metse-
laar. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Klaverjassen voor de gehandi-
captensport bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansgroep Am-
sterdam met Trip & Intermezzo. 
Aanvang 20.30 uur.
Netwerkavond voor onder-
nemers in Oma’s Kamer, Café 
Middeloo, Driehuizerkerkweg 
in Driehuis. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! met dj Paul-
lie & Co. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar, voor stu-
denten gratis. Café: Macronizm, 
dj Henkerchief. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 22 oktober
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Agora’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Y & T en The 
Name. 20.00 uur. Toegang 25,-.
Kleine zaal: Fresku. 20.30 uur. 
Toegang 8,50

Zaterdag 23 oktober

Minimarathon klaverjassen bij 
Schoppen-Aas in de Pieters-
kerk, Mercuriusstraat. Aanvang 
11.00 uur.
Dubbelconcert in de Oud-Ka-
tholieke kerk, Wilhelminakade 
119 IJmuiden. Het Kamper Vo-
caal Ensemble Kavóca en or-
ganist Dirk Out. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis. Ter bestrij-
ding van de onkosten wordt aan 
de uitgang een collecte gehou-
den.
Reünie Dancing Bascule in 
‘t Familie Huys, Kennemerbou-
levard IJmuiden aan Zee. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kees Torn met 
‘Loze Kreten’. Aanvang 20.30 
uur.
De Beversband.nl in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Alain Clark en 

Velsen - Financiële Administra-
tie Thuis (FAT) ondersteunt men-
sen die moeite hebben zelfstandig 
hun administratie te voeren. Een 
deskundige vrijwilliger gaat sa-
men met de klant de administra-
tie op orde maken en geordend 
houden. Ook ondersteunen zij bij 
de aanvraag van bijvoorbeeld ge-
meentelijke voorzieningen en ver-
wijzen indien nodig door naar een 
professional. De hulp is gratis en 
toegankelijk voor iedereen Om 
ondersteuning van FAT te krijgen 
kunt u of uw hulpverlener contact 
opnemen met de coördinator, el-
ke donderdag tussen 9.00 en 17.00 
uur, op telefoonnummer 0255-
533885 of gpetersen@madi-mk.nl. 

Administratie 
op de rails

Velsen - Van 31 oktober tot en 
met 6 november staat Neder-
land in het teken van de Nati-
onale Voedselactie. De hulpor-
ganisatie Dorcas Hulp Neder-
land houdt een landelijke voed-
selinzameling. In Velsen vindt de 
voedselinzameling op zaterdag 6 
november plaats, van 10.00 tot 
16.00 uur bij de Dekamarkt en 
Vomar in Velserbroek en Vomar 
en Albert Heijn in IJmuiden.

Voedselactie

Springcompetitie 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag werd 
bij Hippisch Centrum Velsen de 
springcompetitie verreden. Ver-
deeld over maar liefst negen ru-
brieken, deden er een groot aan-
tal deelnemers mee.
De ruiters konden de pony’s en 
paarden losrijden in de binnen-
manege om vervolgens het par-
cours te springen. De combina-
ties werden beoordeeld op hun 
stijl maar moesten ook snel en 
foutloos rijden. De  middag be-
gon met de 10-20 cm rubriek. In 
deze eerste rubriek werden de 
ruitertjes met hun eerste spring-
wedstrijd geholpen door de in-
structrices. De eerste prijs werd 
gewonnen door Lilly van Breuke-
len met Diva. Claudia Peil werd 
knap tweede met Diva en Juliet 
van Breukelen mocht de derde 
prijs mee naar huis nemen met 
Rodeo. In de rubriek klassiek 20-
40 cm werd eerste Amne Mou-
sa met Lucky. Een fraaie tweede 

prijs ging naar Chermaine Post 
met Rodeo en Ginger Iskes won 
met Dizzy de derde prijs. De 20-
40 cm stijlprijs ging naar Michel-
le de Bruijn met Surprice. Made-
lon v.d. Leden met Diva mocht 
het rode rozet mee naar huis 
nemen en Iris Agterberg en Di-
va werden derde. Daarna volgde 
de 40-60 cm rubriek. De snelste 
tijd ging dit keer naar Marika La-
zet met haar pony Surprice. Te-
vens won Marika de stijlrubriek. 
Daarna startten de combinaties 
in de 60-80 cm rubriek. Brigitte 
van Oostveen met Wanadoo be-
haalde een knappe eerste plaats. 
Gevolgd door Lisa v.d. Berg met 
La Paz. Uiteindelijk werd Lisette 
Wijker eerste in het B-parcours.
Op zondag 24 oktober wordt  
voor de jeugd een vaardigheids-
proef georganiseerd. Ruiter en 
pony leggen dan een behendig-
heidsparcours af, waarmee een 
diploma is te verdienen.

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

De musical speelt zich af in 1933 
op het moment dat de diepe re-
cessie harde klappen heeft uit-
gedeeld. Miljoenen Amerikanen 
zaten zonder werk. Honderd dui-
zenden zwierven door het land 
op zoek naar eten, werk en een 
dak boven hun hoofd. ‘Brother 
can you spare me a dime?’ zo 
ging het refrein van een popu-
lair nummer. 
‘42nd Street’ is te zien in Stads-
schouwburg Velsen op vrijdag 19 
en zaterdag 20 november. Kaart-
verkoop via de schouwburg, te-
lefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Opbrengst collecte KWF
Velsen - In de week van 6 tot 
en met 11 september hield KWF 
Kankerbestrijding onder het 
motto ‘Onderzoek werkt, Geef 
gul’ weer de jaarlijkse collecte. 
Inwoners van Velsen weer ge-
hoor gegeven aan dit nationa-
le gebaar van medeleven Vel-
serbroek bracht 9761,48 eu-
ro bijeen, waarmee in Velsen 

39.420,03 euro werd ingeza-
meld. Wilt u als wijkhoofd of col-
lectant u eenmaal per jaar in-
zetten voor de jaarlijkse collec-
te van KWF Kankerbestrijding, 
bel dan met Chef Witte, telefoon 
023–5387715 voor Velserbroek of 
met Joske Haver, telefoon 023–
5387922 voor de rest van de ge-
meente Velsen.
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Soellaart Outdoor en 
Wintersport nog groter
Regio - De afgelopen maand 
heeft men bij Soellaart Outdoor 
en Wintersport tot de knieën in 
het stof gestaan, kruiwagens 
vol puin versleept en reusachti-
ge muren doorgeslagen. Dit alles 
met maar één doel: uitbreiding 
van de winkel. Nadat ze honderd 
jaar in de Kleine Houtstraat heb-
ben gezeten, heeft Soellaart nu 
de vleugels uitgeslagen en er 
een extra pand op de Gedempte 
Oude Gracht bijgekregen. Beide 
panden zijn binnendoor met el-
kaar verbonden.

Graag willen zij de opening van 
het nieuwe pand samen met de 
klanten vieren. Zaterdag 30 ok-
tober kan men onder het genot 
van een hapje en een drankje 
het vergrote en vernieuwde pand 
komen bekijken. De feestelij-
ke opening duurt van 10.00 tot 
16.00 uur en vindt plaats op Ge-
dempte Oude Gracht 129, tegen-
over parkeergarage De Kamp. 

Deze dag zijn er verschillende 
speciale aanbiedingen. 
De nieuwe wintercatalogus is 
vanaf 22 oktober verkrijgbaar in 
de winkel, maar vanaf dit mo-
ment al als PDF te downloa-
den vanaf de website www.soel-
laartshop.nl. 
Soellaart Ski Camping en Trek-
king is gevestigd in de Haar-
lemse binnenstad en heeft zich 
gespecialiseerd op het gebied 
van kampeer- en wintersport-
artikelen. De winkel bestaat uit 
vijf panden naast elkaar, waar-
van er vier bestaan uit drie ver-
diepingen. Totaal heeft de winkel 
een verkoopoppervlakte van on-
geveer 1600 m2.   Soellaart be-
staat sinds 1900 en vanaf 1920 
op de huidige locatie. De vierde 
generatie Soellaart geeft alweer 
20 jaar leiding aan het 25 man 
tellende team.  Steeds probeert 
Soellaart de winkel te verbete-
ren. Adres: Kleine Houtstraat 49-
53, Haarlem, 023-5323735.

Voor verf en behang
naar De Verfstunter 
IJmuiden – De Verfstunter aan 
de Wijk aan Zeeёrweg 74 is het 
adres voor behang en verf met 
voordeel. Naast regelmatig wis-
selende aanbiedingen zijn er di-
verse artikelen met tot 70 pro-
cent korting, ook op topmerken. 
Flexa en Histor verf is er het he-
le jaar door voor slechts vijf eu-
ro per blik. Op de collectie be-
hang van 2011 geldt een kor-
ting van 20 procent, ook het hele 
jaar door. Dat is toch maar mooi 
meegenomen. Naast verfbeno-
digdheden verkoopt De Verf-
stunter ook allerlei soorten ge-
reedschap, ook is er deurbeslag 
leverbaar, het hang- en sluitwerk 
dus.
Daarnaast zijn er allerlei andere 
voordelige aanbiedingen, zoals 
beeldjes, dinky toy’s en parfum, 
die voor een heel zacht prijsje de 
deur uit mogen.
Eigenaar Jim Kaagman stond al-
tijd op markten en beurzen door 
het hele land. Met van alles en 
nog wat: hij kocht onder ande-
re restantpartijen op. In het in-
dustriegebied heeft hij nog drie 
pakhuizen vol met spullen staan. 
Sinds kort opereert hij vanuit het 
pand aan de Wijk aan Zeeërweg 
en richt hij zich meer op verf en 

behang. En heeft hij iets niet in 
huis, dan bestelt hij het. Service 
is vanzelfsprekend voor Kaag-
man. Dat bewijst een voorval, 
dat zaterdag in de winkel plaats 
vond. Een echtpaar komt bin-
nen, op zoek naar een bepaal-
de hoogglans lak. Jim heeft het 
niet in huis: ,,Maandag heb ik 
het’’, belooft hij. Als hij er achter 
komt dat het stel de lak eigen-
lijk zondag al nodig heeft, be-
denkt hij zich geen minuut: ,,Als 
de winkel sluit, dan ga ik het op-
halen, geef je adres maar, dan 
kom ik het langsbrengen.’’ De 
klant is koning voor Jim Kaag-
man. Verf en behang met hoge 
korting: daarvoor moet je bij De 
Verfstunter zijn.
En daarnaast zijn er steeds aller-
lei aanbiedingen. Dit maakt een 
bezoekje aan de winkel de moei-
te waard, stap er gerust eens vrij-
blijvend binnen. De winkel is op 
dinsdag en woensdag open van 
10.00 tot 15.00 uur, op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Op don-
derdag staat De Verfstunter met 
een kraam op de weekmarkt in 
IJmuiden, vrijdag in Heemskerk. 
Voor informatie en bestellingen 
is De Verfstunter telefonisch be-
reikbaar via 06-22384715.

Burgemeester belooft 
actie overlast Velserbroek
Velserbroek - Op initiatief 
van een bewoner van winkel-
centrum Velserbroek zijn 140 
handtekeningen verzameld om 
actie tegen de overlast door 
hangjongeren in het winkel-
centrum te ondernemen. Ook 
woningbouwverenigingen en 
winkeliers tekenden.

,,Sinds de vijf jaar dat ik hier 
woon is de situatie eerder ver-
slechterd dan verbeterd,’’ be-
toogt de bewoner. ,,Er is zo-
veel overleg geweest, maar in 
feite is er niets veranderd. Da-
gelijks word ik geconfronteerd 
met overlast, intimidatie en be-
dreigingen voor mijn voordeur.’’
Dinsdag heeft de bewoner de 
lijst met handtekeningen aan 

burgemeester Weerwind over-
handigd. De burgemeester 
heeft alle tijd genomen om te 
luisteren naar de signalen die 
werden afgegeven door ver-
schillende partijen en beloofde 
actie te ondernemen. Dat gaat 
gebeuren door twee plannen 
van aanpak. In een vervolgge-
sprek in november zal de bur-
gemeester dieper ingaan op de 
plannen van aanpak. 
,,Ik vind het vooral belangrijk 
dat de jongeren worden be-
keurd als ze strafbare feiten 
plegen,’’ zegt de bewoner. ,,Ook 
de winkeliers geven het signaal 
af dat ze de buik vol hebben 
van het gedrag van deze jon-
geren. Er moet nu echt iets ge-
beuren.’’

‘Sesamstraat’ 
in het theater 
én museum
Velsen - Wat is er nu leuker om 
in de herfstvakantie op stap te 
gaan en dan al je vriendjes van 
televisie tegen te komen? Op 
de eerste dag van de vakantie, 
zaterdag 23 oktober (14.00 uur 
en 16.15 uur) komen Bert, Er-
nie, Pino, Elmo en Tommie naar 
de Stadsschouwburg Velsen om 
een sprankelend musicalavon-
tuur (3+) te beleven. Na afloop 
komen de Sesamstraat-helden 
naar de foyer om met hun fans 
te knuffelen en op de foto te 
gaan. Bert en Ernie hebben ook 
nog een verrassing voor de be-
zoekertjes in petto: op vertoon 
van hun toegangskaartje van 
‘Het Mooiste van Sesamstraat’ 
mogen zij gratis en hun ou-
ders met 2 euro korting een be-
zoek brengen aan de tentoon-
stelling ‘Sesamstraat, schuif ge-
zellig aan’ in het Stedelijk Mu-
seum Alkmaar. Musicalfeest 
voor de hele familie. De inwo-
ners van de beroemdste straat 
van de wereld zingen en dansen 
in de vrolijke, knusse, interac-
tieve musical ‘Het mooiste van 
Sesamstraat’ van Tjeerd Oos-
terhuis (Total Touch en de titel-
song van ‘Abeltje’) en schrijver 
Sjoerd Kuiper (‘Robin en God’, 
‘Kleine Mol’). In deze familie-
voorstelling, voor iedereen van-
af 3 jaar, loopt er zomaar een 
vreemd meisje Sesamstraat in. 
Ze heet Doedoe, ze komt uit een 
ver land. Ze heeft de hele we-
reld al gezien, behalve Sesam-
straat. Bert, Ernie, Tommie, El-
mo en Pino vinden haar meteen 
geweldig lief. Ze willen dat Doe-
doe nooit meer weggaat, ze wil-
len dat Doedoe in Sesamstraat 
komt wonen. Daarom laten ze 
haar de allermooiste dingen van 
Sesamstraat zien. Het is moeilijk 
om te kiezen wat het allermooi-
ste is. Maar aan het einde weten 
ze het toch. Het is zo mooi - als 
je het weggeeft, krijg je het zelf 
ook. Wat dat is? En of Doedoe 
blijft? Je beleeft het allemaal 
op zaterdag 23 oktober in de 
Stadsschouwburg Velsen. Tot en 
met 6 maart speelt Sesamstraat 
ook een hoofdrol in het Stedelijk 
Museum Alkmaar. In 2009 vier-
de ‘Sesame Street’ haar 40-jarig 
jubileum in Amerika. In 2011 is 
Sesamstraat alweer 35 jaar op 
de Nederlandse televisie te zien. 
Een mooie gelegenheid voor 
een echte museumtentoonstel-
ling over Sesamstraat, waarin je 
alles te weten komt over de tv-
serie, maar ook een kijkje ach-
ter de schermen krijgt. Voor kin-
deren is het één groot feest van 
herkenning: je ziet de auto van 
Tommie, je kunt knutselen met 
Ieniemienie, tellen met Graaf Tel, 
op de uitkijktoren van Buurman 
Baasje staan en boekjes lezen 
in de voorleeshoek. Kaarten zijn 
te reserveren via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tee-
foon 0255-515789. (foto: Sesa-
me Workshop)

Dansgroep Amsterdam 
danst in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 21 ok-
tober om 20.30 uur danst Dans-
groep Amsterdam ‘Viewture’ op 
de planken van het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257.
In ‘Viewture’ geeft Dansgroep 
Amsterdam jong choreografisch 
talent de kans om met ijzerster-
ke dansers te werken. De aftrap 
is voor het trio White Horse dat 

met ‘Trip’ een fascinerende uit-
puttingsslag maakt, met extreem 
uitvergrote en eindeloos her-
haalde bewegingen choreogra-
fie: Chris Leuenberger. Intermez-
zo van Giulia Mureddu gaat over 
het verlangen om contact met de 
ander te maken. Zie ook www.
dansgroepamsterdam.nl De toe-
gang bedraagt 11 euro of 9 euro.
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Allerzielen Velsen Verlicht, 
herdenken voor iedereen
Onderstaande citaten van  
bezoekers van een Allerzielen-
viering nieuwe stijl, geven tref-
fend weer wat het bezoek aan 
een zo´n viering teweeg kan 
brengen:
´Onze dierbaren liggen op be-
graafplaats de Biezen, maar 
mijn vader ligt op Westerveld. 
het was fijn dat we hem hier 
toch konden gedenken. Aan  
alles was gedacht.´
`Ik voelde de trots van de aan-
wezigen over hun overledenen. 
Ik ervoer ook de warmte in de 
hele organisatie en de mooie 
symbolieken die waren be-
dacht. Ik voelde die liefde.`
´Een goed bezinningsmoment. 
Even weg uit het alledaagse  
om écht contact te hebben.`
Beeldend kunstenaar Ida van 
der Lee, bedenkster van het 
concept Allerzielen Alom, orga-
niseerde in 2005 de eerste vie-
ring. Inmiddels hebben 35.000 
mensen de ruim 40 vieringen 
bezocht. Hieruit blijkt dat er 
grote behoefte bestaat om de 
doden te eren en te koesteren 
en hen bij het leven te betrek-
ken. 
Op 3 november na zonsonder-
gang, als de duisternis is inge-
zet, van 19.00 tot 22.00 uur, is 
begraafplaats de Biezen met 
veel licht, vuur, klank en kunst 
aangekleed. Het doel is daarbij 
gezamenlijk de doden te her-
denken, samen op de begraaf-
plaats te zijn en herinneringen 
te delen. De begraafplaats 
krijgt als openbare ruimte be-
tekenis als een plek van ont-
moeting. Kunst en ritueel zijn 
belangrijke onderdelen van 
de viering. De kunstuitingen 
hebben een open vorm, zodat  
bezoekers er aan kunnen deel-
nemen. Daarnaast is er ook veel 
ruimte voor eigen invulling.
Er zijn gidsen aanwezig die 
fungeren als aanspreekpunt en 
zij kunnen de weg wijzen. Doel 
is te zorgen dat de bezoekers 

zich welkom en op hun gemak 
voelen. 
Eén voorbeeld is de vuurcir-
cel waar omheen kan worden 
gezeten terwijl zangeressen 
de door bezoekers opgegeven  
namen van hun overledenen 
zingen als een soort mantra. 
Andere voorbeelden zijn de 
drijflichtjes waarbij een naam of 
boodschap op een bakje wordt 
geschreven dat symbolisch 
wordt losgelaten in het water. 
Maar ook zijn er de herinne-
ringszuiltjes die eerder tijdens 
een inspiratieavond zijn ge-
maakt ter herinnering aan een 
dierbare overledene.
Met Allerzielen Velsen verlicht 
krijgt een oude traditie weer 
nieuw leven. iedereen is wel-
kom. De toegang is gratis. 
Woensdag 3 november van 
19.00 tot 22.00 uur begraaf-
plaats de Biezen.
Als u alvast een voorproefje 
wilt op de sfeer van deze 
avond, dan kunt u de foto-
impressie bezoeken in de 
Centrale bibliotheek, Du-
dokplein 16 in IJmuiden. De 
foto´s zijn vorig jaar gemaakt 
door leden van Fotokring 
Polderlicht.

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Velsen-Noord – Sandra had 
een goede zwangerschap. ’s 
Nachts werd ze wakker met 
buikpijn. Ze dacht aan buikgriep. 
,,Stom, ik weet het’’, zegt Sandra. 
,,Maar mijn vliezen waren niet 
gebroken. Dat gebeurde bij Le-
vi wel, dus ik dacht dat het al-
tijd zo ging.’’ De buikpijn kwam 
en ging weer en het begon San-
dra te dagen. Om 4.30 uur bel-
de ze Roy, die nachtdienst had. 
Die wilde eerst de klus afma-
ken waar hij net aan begonnen 
was, maar zijn collega’s stuurden 
hem naar huis. Om 5.00 uur werd 
moeder Roelie wakker gebeld en 
schoonzus Debby, zij zouden bij 
de bevalling zijn. Zij waren om 
7.00 uur in Velsen-Noord. Om 
8.00 uur kwam de verloskundi-
ge, die tot grote verbazing van 
Sandra nog helemaal geen ont-
sluiting constateerde. Even la-
ter kwamen de weeën om de mi-
nuut en om 9.00 uur arriveerden 
Sandra en Roy in het Rode Kruis 
Ziekenhuis, samen met moeder 
en schoonzus. En daar was het 
zo gepiept. Na nauwelijks tien 
minuten persen was Dani er, ge-
zond en wel. Nadat Sandra ge-
doucht had en bijgekomen was, 

Aangenaam
Geboren: Dani Theo Marcel 
Jongbloed
Zoon van: Sandra van Halderen 
en Roy Jongbloed
Broer van: Levi (2,5)
Geboren op: 26 juli 2010 om 
9.32 uur
Geboortegewicht: 3565 gram

mocht ze alweer naar huis. 
Om 12.00 uur zat het hele ge-
zelschap aan de beschuit met 
muisjes in Velsen-Noord. Buur-
vrouw Ineke en een trotse opa 
Theo hadden het huis versierd. 
Die middag kwam kraamhulp 
Helma, die voor een hele fi jne 
kraamperiode zorgde. Voor Dani 
was het de eerste twee nachten 
even wennen, daarna ging het 
steeds beter en hij slaapt nu al 
hele nachten door. Dat doet hij 
trouwens veel: slapen. Levi is dol 
op zijn broertje. Een groot ver-
schil tussen beide broertjes: Le-
vi is heel aanwezig, Dani is de 
rust in eigen persoon. Levi zag 
dat zijn moeder de speen in de 
mond van zijn broertje stopte, als 
hij heel soms huilde. Als Dani nu 
huilt, dan roept Levi: ,,Mam, doe 
de dop er op.’’ (Carla Zwart)

Stadsschouwburg Velsen
Koreaanse slagwerk-
sensatie ‘Drum Cat’
Velsen - ‘A whole troupe of 
Charlie’s Angels with briljant 
precision, incredible speed 
technique and powerful drum-
ming’, schreef de internatio-
nale pers over de wervelen-
de percussieshow van Drum 
Cat op het toonaangevende 
Schotse Edinburgh Fringe Fes-
tival. 
De zeven dames werden over-
laden met awards. Zij mixen 

briljante percussie met magi-
sche special effects en humor, 
maar ook met de dampen-
de ritmes van rock, jazz, tech-
no, latin en zelfs klassiek. Snel, 
grappig, krachtig, wild en sexy. 
‘A must see’ op donderdag 
28 oktober a.s. (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

In het Witte Theater
‘Ponyclub, geen 
Trojaanse vrouwen’
IJmuiden - Vrijdag 29 oktober 
speelt, om 20.30 uur, kunnen 
bezoekers van het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257 kijken 
naar het toneelstuk ‘Ponyclub, 
geen Trojaanse vrouwen’. De Po-
nyclub is een groezelige dames-
sociëteit, een obscuur genoot-
schap van goedgeklede maar 
gewonde vrouwen, midden in 
een brandende berg puin. In de 
verte doen ze denken aan de 
Vrouwen van Troje die in totale 
ontreddering rouwden tussen de 
smeulende resten van hun ver-
woeste stad. Toch zijn de vrou-
wen van De Ponyclub anders. Ze 
leven nu, meer dan 2000 jaar la-
ter. Terwijl de aarde steeds war-
mer wordt en het geld verdampt, 
bezwijken we onder onze ei-
gen overtolligheid. Dit keer ech-

ter nemen de vrouwen hun lot in 
eigen hand. Niet de mannen of 
de goden beslissen over de toe-
komst maar zij zelf. In bevlogen 
speeches, waarin de vrouwen 
de hoge, schelle regionen in hun 
stem zoveel mogelijk proberen 
te vermijden, geven ze een voor-
proefje van het alternatief dat zij 
te bieden hebben. Ponyclub is 
een eigentijdse mimetragedie 
met een ferm feminien tegenge-
luid en zo weinig mogelijk afl ei-
dende grapjes of zelfrelativeren-
de verontschuldigingen. 
Zie ook www.viarudolphi.nl. 
Spel: Suzan Boogaerdt, Le-
ny Breederveld, Romana Vrede, 
Willemijn Zevenhuijzen en ande-
re. regie: Bianca van der Schoot. 
De toegang bedraagt 11 euro of 
9 euro.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 22 oktober: 
bouillonsoep, gekookte aardap-
pelen met andijvie en slavinken. 
Vanillevla toe.  Woensdag 27 ok-
tober: koninginnesoep, hutspot 
met speklapje en vla. Vrijdag 29 
oktober: groentesoep, gebak-
ken vis met wortelen en doperw-
ten, perziken met slagroom toe. 
Twee dagen van te voren opge-
ven voor 12.00 uur. Kosten 6,-.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 eu-
ro per kom.
Herfstkien woensdag 27 okto-
ber. Kosten 1,-. 
Speciale verkoop damespull-
overs en vesten, maandag 25 ok-
tober van 10.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 29 oktober: 
groentesoep, zuurkoolstamp-
pot met worst, ijs met slagroom 
toe. Opgeven maandag 25 okto-
ber tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. 
Herfstkien vrijdag 22 oktober 
om 19.30 uur.
Optreden VAT’71, woensdag 
10 november om 19.30 uur. Toe-
gang 2,-. Kaarten zijn aan het 
buffet verkrijgbaar.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.
Bridge op maandag kan weer 
leden gebruiken. Ogeven bij de 
beheerder van het wijksteun-
punt. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Zeetong als herfstaanbieding
De Meerplaats: culinair 
genot en gastvrijheid 
IJmuiden - De Meerplaats staat 
in de regio bekend als plek waar 
culinair genot en gastvrijheid 
hoogtij vieren. Het befaamde vis-
restaurant is idyllisch gelegen aan 
Trawlerkade 80 met uitzicht op de 
vissershaven. Binnen is de mari-
tieme sfeer smaakvol voortgezet 
met veel hout, scheepsmodellen 
en koperen lampen.

Door het enthousiaste team wor-
den gasten warm ontvangen en 
naar hun plaats begeleid. En dan 
begint het culinaire genot, met 
een amuse, stokbrood met verse 
kruidenboter en gezouten room-
boter. Daarna wacht gasten de 
moeilijke taak om te kiezen uit al 
die heerlijke visgerechten. Verse 
kreeft en oesters zijn altijd in huis. 
Ook dit jaar komt De Meerplaats 
met zijn befaamde herfstactie: 
twee gebakken zeetongen met 
volledig garnituur van aardappels, 
frites, groente en salade, voor de 
prijs van slechts 15,75 euro. De-
ze actie geldt tot 1 december en 
kan als lunch of dinergerecht ge-
noten worden.
,,De zeetong is nu op zijn mooist,’’ 
aldus eigenaar William Brands. 
,,Elk jaar maak ik met Jan Mole-
naar, van de Volendammer Vis-
handel aan de Cepheusstraat, 
een mooie afspraak over de in-

koop van de zeetong. Wij kopen 
trouwens al onze vis via hem in, 
vanwege de goede kwaliteit.’’
Ook op het gebied van vlees weet 
De Meerplaats zijn gasten te ver-
wennen. En vegetariërs die geen 
vis eten, kunnen in overleg met 
chefkok Fred Nieswaag tot een 
smakelijke keuze komen.
Sinds 1 augustus beschikt De 
Meerplaats over een prachtige 
extra ruimte, die zeer geschikt is 
voor besloten gezelschappen, van 
18 tot 100 personen. In deze ruim-
te kan zowel een familie of zake-
lijk gezelschap afspreken  als een 
volledige bruiloft plaatsvinden. 
In de nieuwe zaal is de gezelli-
ge, maritieme sfeer van De Meer-
plaats doorgetrokken. Bovendien 
beschikt de ruimte over airco, een 
moderne geluidsinstallatie en een 
eigen bar. Er zijn diverse arrange-
menten mogelijk. Van ‘walking di-
ner’ tot feestavond.
De Meerplaats is zeven dagen 
per week geopend, ook voor lun-
ches, vanaf 12.00 uur. Elke zon-
dagmiddag kan men tussen 12.00 
en 16.00 uur sliptong eten (met 
stokbrood en amuse vooraf) voor 
slechts 15 euro. Parkeren kan 
gratis voor de deur. Kijk op www.
meerplaats.nl voor alle mogelijk-
heden of bel voor een reservering 
met 0255-510806.

Team staat altijd voor u klaar
De Kleine Verhuizer 
groeit gestaag door
Velsen - In 1998 besloten vier 
wijze mannen uit Velsen samen 
een verhuisbedrijf op te richten, 
achteraf gezien de belangrijk-
ste beslissing van hun leven. In-
middels zijn we twaalf jaar ver-
der en is de Kleine Verhuizer uit-
gegroeid tot een volwassen be-
drijf dat werkelijk elke verhuizing 
aankan. Ook kunnen we stellen 
dat de Kleine Verhuizer in de re-
gio een begrip is geworden en 
dat mensen het verhuisbedrijf 
weten te vinden wanneer dit no-
dig en gewenst is. 
Inmiddels is De Kleine Verhui-
zer flink gegroeid. Ze hebben de 
beschikking over een compleet 
wagenpark met twee vrachtwa-
gens en voeren veel opdrach-
ten uit voor diverse overheidin-
stellingen. 
Naast de grote verhuisopdrach-
ten doet de Kleine Verhuizer ook 
veel voor senioren. In samenwer-
king met diverse zorginstellingen 
regelen zij de verhuizing naar 
een zorgcentrum al binnen een 
week. Naast het verhuizen le-
vert de Kleine Verhuizer vele an-
dere diensten. Voorbeelden hier-
van zijn de opslag van goederen 
en het ontruimen van woningen. 
Het verhuisbedrijf beschikt over 
allerlei materialen die nodig zijn 

bij een verhuizing, denk hierbij 
aan verhuisdozen, een verhuislift 
en garderobeboxen. 
De Kleine Verhuizer maakt het 
klanten zo makkelijk mogelijk. 
Zij rekenen geen voorrijkosten 
en komen graag langs voor het 
uitbrengen van een offerte. Ver-
huizen met de Kleine Verhui-
zer is relatief voordelig en neemt 
een hoop werk en stress uit han-
den. Wie verhuist met de profes-
sionals van De Kleine Verhuizer 
krijgt als klap op de vuurpijl 10 
procent korting op de aanschaf 
van meubels bij de Meubelknal-
ler. En dat is mooi meegenomen. 
Het team van enthousiaste ver-
huizers staat voor altijd voor u 
klaar. Zie www.kleineverhuizer.nl 
of bel 0255-537532.

Loeca vandaag open
‘Wij zijn er klaar voor’
IJmuiden - Het team van Loeca | 
eten & drinken heeft tijdens twee 
proefavonden de laatste puntjes 
op de i gezet. ,,Wij zijn er klaar 
voor’’, aldus een glunderende 
Remco Glas, die de nieuwe ho-
recazaak samen met zijn broer 
Rick heeft opgezet. Vader Hans 
gaat na 12 jaar Seasons wat 
meer genieten van zijn vrije tijd.
,,Ons team is compleet en vrij-
wel alles functioneert zoals het 
zou moeten. We hebben veel ge-
had aan de feedback die wij tij-
dens de proefavonden hebben 
gekregen. Daar konden we echt 
wat mee.’’

Na maanden van keihard wer-
ken gaat Loeca vandaag (don-
derdag) voor het eerst open. 
Het interieur - tot in het klein-
ste detail verzorgd door het Am-
sterdamse bureau E.S.T.I.D.A. - 
heeft een wereldse uitstraling. 
Net als de menukaart overigens, 
want de gerechten variëren sterk 
en lopen uiteen van oosters tot 
westers.
Loeca is van woensdag tot en 
met zondag geopend van 10.00 
tot 01.00 uur. Gasten kunnen op 
die dagen in Loeca terecht voor 
een kop koffie, lunch, tapas en 
‘happas’ of een diner.

L’Amuse dubbel in de 
prijzen bij kaasproeverij
Santpoort-Noord - Ieder jaar 
vindt de wedstrijd om de Gouden 
Kaasboor plaats, georganiseerd 
door het NNKC, het Nederlands 
Nationaal Kaas Concours. Dit is 
een spannende proeverij, waarbij 
ervaring en vakkennis een hoofd-
rol spelen. 2010 is het eerste jaar 
dat er drie categorieën meedoen. 
Industrie, handel en detailhan-
del hadden de gelegenheid 5 en 
6 oktober in Houten mee te doen. 
Zowel Martin als Betty Koster van 
L’Amuse uit Santpoort-Noord de-
den mee. Binnenkomen gebeur-
de in een soort examenlokaal, 
waarbij je als deelnemer een bord 
met tien boren uit kazen krijgt. En 

de invullijst, net als vroeger op 
school. De kazen: 20+, 30+, ge-
pasteuriseerd, ongepasteuri-
seerd, goed of slecht en wat zijn 
dan de afwijkingen?
Martin Koster van l’Amuse was al 
snel klaar, te snel bleek achteraf, 
daar hij één vraag vergeten was 
in te vullen. Wellicht had hij dan 
zilver kunnen bemachtigen. Betty 
Koster, zijn vrouw, volledig in de 
veronderstelling haar man afge-
lopen donderdag op het podium 
te mogen zien, stond ook bij de 
bronzen medaillewinnaars. On-
gekend in de geschiedenis van 
de Gouden Kaasboor, een echt-
paar allebei in de prijzen.

Akrides wint 
van Hoppers
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Akrides hebben 
afgelopen zaterdagavond thuis 
in Sporthal IJmuiden-Oost in een 
uitermate attractieve wedstrijd 
met 85-84 gewonnen van De 
Hoppers uit Hoorn. Het was voor 
de formatie van coach Joaquin 
Zschuschen dit seizoen de eer-
ste overwinning in de Promotie-
divisie van de NBB na te zijn be-
gonnen met twee nederlagen.
Akrides keek in het eerste kwart 
na vier minuten tegen een ach-
terstand van 6-19 aan. De Hop-
pers kreeg in die fase drie drie-
punters van Jeffrey de Vries An-
dries en twee driepunters van 
ex-international Patrick Faijd-
herbe. Akrides plaatste vervol-
gens een 16-5 run zodat er uit-
eindelijk na het eerste kwart een 
stand van 22-24 op het score-
bord stond. Pointguard Joost 
Smetsers was voor Akrides in de 
eerste periode van tien minuten 
goed voor elf punten, twee re-
bounds, twee assists en drie ste-
als. Negen van zijn elf punten 
kwamen voort uit drie driepun-
ters. In het tweede gelijkopgaan-
de kwart kwamen zeven ver-
schillende spelers van Akrides 
tot scoren en er zou gerust gaan 
worden met een achterstand van 
38-41. Na de pauze in het derde 
kwart maakte Akrides zijn eerste 
twintig punten zonder te missen. 
Shooting guard Lennart Meijland 
produceerde middels drie fraaie 
driepunters en een score inside 
elf punten en hij kreeg hulp van 
center Dennis Roos die goed 
was voor zeven punten. Akri-
des schoot in het derde kwart 
negen op veertien schotpogin-
gen vanuit het veld en verzilver-
de elf van de twaalf vrije worpen. 
En Akrides had na drie kwar-
ten een ruime voorsprong ge-
genereerd van 69-56.  Aanvan-
kelijk werd in het vierde en laat-
ste kwart die voorsprong ook ge-
consolideerd. Met nog ongeveer 
drie minuten te spelen had Akri-
des na een sprongschot van Ry-
an Warner een voorsprong van 
79-64. Vervolgens plaatste De 
Hoppers een 20-5 run met vijf 
driepunters van Patrick Faijd-
herbe en kwam zo terug tot 84-
84. Daarna liet Ryan Warner één 
van zijn twee vrije worpen goed 
vallen en bepaalde daarmee de 
eindstand op 85-84 want vier 
Hoornse vrije worpen en een 
schotpoging vanuit de aanval-
lende rebound gingen niet door 
de ring. Akrides pakte uiteinde-
lijk de laatste rebound waarna te 
slotzoemer klonk en euforie zich 
meester maakte van het team uit 
Velsen. Komend weekend staat 
voor de heren van Velser Basket-
bal Club Akrides een uitwedstrijd 
op het programma. De formatie 
van coach Joaquin Zschuschen 
speelt zaterdagavond in het Wil-
lem Alexander Sportcentrum in 
Groningen tegen Groninger Stu-
denten Basketbal Vereniging De 
Groene Uilen. (WB) (foto: Henk 
van Nieuwenhuizen)
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Hockeyers 
winnen weer
Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft afgelopen zon-
dag opnieuw een competitie-
wedstrijd winnend afgesloten. 
Dit keer was Heerhugowaard 
het slachtoffer: 4-1. De thuis-
ploeg opende de wedstrijd 
zeer voortvarend en stond bin-
nen vijf minuten op een 2-0 
voorsprong. Indigo man of the 
match Floris Welman passeer-
de vijf tegenstanders op sublie-
me wijze en scoorde de ope-
ningstreffer. Enkele minuten 
later scoorde aanvaller San-
der Joustra het tweede doel-
punt namens Strawberries. Dat 
was zijn vijfde doelpunt van het 
seizoen, waarmee hij voorlopig 
topscorer is. De aardbeien wa-
ren in de eerste helft opper-
machtig, Heerhugowaard cre-
eerde bijna geen gevaarlijke 
kansen. Floris Welman scoor-
de voor rust nog zijn tweede 
doelpunt van de wedstrijd met 
een strafbal. Die werd toege-
kend omdat spits Gijs Henfling 
bij een doelpoging omver werd 
geduwd. De tweede helft ver-
liep zeer rommelig. Gezeur van 
de kant van Heerhugowaard 
(gele kaart voor een speler en 
voor de coach) en slechte pas-
ses vormden het beeld van de 
rest van het duel. Heerhugo-
waard verzilverde een straf-
corner en dacht even terug in 
de wedstrijd te komen. Geluk-
kig voor de thuisploeg benut-
te Benno Steensma de twee-
de strafbal van de wedstrijd 
en zette zo de stand van 4-1 
op het scorebord. Door de-
ze zakelijke overwinning staat 
Strawberries nog altijd op de 
tweede plaats, vijf punten ach-
ter koploper Westerpark. Over 
twee weken is de volgende 
thuiswedstrijd, tegen een nieu-
we club uit Utrecht: Zwaluwen. 
(Door Finn van Leeuwen)

Duik in de historie van 
natuurbad Velserend
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
16 oktober heeft de Stichting 
Santpoort haar jaarlijkse uitga-
ve De Zandpoort gepresenteerd  
met daarin  een tweetal uitge-
breide artikelen  over de histo-
rie van het natuurbad Velserend. 
Dit natuurbad heeft decennia-
lang een grote rol gespeeld in 
Santpoort en in de regio als po-
pulaire recreatieplek voor jong 
en oud. Hier leerden generaties 
kinderen zwemmen aan de hen-
gel van juffrouw Rina. Velen be-
waren goede herinneringen aan 
het schatduiken, het onverwach-
te bezoek van Sinterklaas mid-
den in de zomer, de hoge glij-
banen en de kanowedstrijden 
rondom het eiland, omgedoopt 
tot “Het eiland der zeven zuch-
ten”. 
Van veraf waren er de vele 
schoolreisjes, waarbij een be-

zoek aan de Ruïne van Bredero-
de en de Blauwe Trappen werd 
gecombineerd met een duik in 
de zwemvijvers van Velserend. 
De herinneringen van veel van 
deze mensen, toen kinderen en 
nu volwassen, zijn opgetekend 
in een apart verhaal “Herinnerin-
gen aan Velserend” met daarbij 
heel veel fotomateriaal.
De Stichting Santpoort heeft met 
deze artikelen van de hand van 
Jos Diekstra de historie van dit 
bad uitgebreid willen vastleggen. 
Daarnaast zijn er drie artikelen 
van Jan Morren over  voormalige 
blekerijen aan de Bloemendaal-
sestraatweg in Santpoort-Zuid,  
Garenvreugd,  In de Bogt en Wa-
tervloed. De prachtige uitgave 
is ook los verkrijgbaar voor 8,50 
euro bij Bredero Boeken, Hoofd-
straat 234 in Santpoort-Noord. 
(foto: Noord-Hollands Archief)

Plattelandsdag
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Op zondag 
24 oktober is op het boeren-
land van Spaarnwoude van al-
les te beleven. Van 11.00 tot 
16.00 uur kunnen bezoekers 
een fietstocht maken langs 
de deelnemende bedrijven om 
een kijkje te nemen op het be-
drijf en meedoen aan verschil-
lende activiteiten. 
Tijdens de plattelandsdag krij-
gen bezoekers de kans bij een 
aantal boeren een kijkje ach-
ter de schermen te nemen, en 
kunnen ze zien wat een melk-
veehouderij inhoudt, wat een 
vleeshouderij is en hoe een 
melkrobot werkt. Ook wor-
den op de boerderijen streek-
producten verkocht en kun-
nen kinderen in overall en 
met klompen aan kennis ma-
ken met het werk van de boer. 
Daarnaast gaat de fietstocht 
Fort Penningsveer waar men 
wijn uit de Provence kan proe-
ven, kan men op de Liedehoe-
ve boerengolf spelen en bij 

Adventurepark Saplaza klim-
men. Bij andere ondernemers 
kunnen bezoekers footgol-
fen, kunnen kinderen ponyrij-
den, is een garage-verkoop, of 
kan een kopje koffie worden 
gedronken. Bij bezoek aan de 
vijf agrarische bedrijven wordt 
een stempelkaart uitgegeven. 
Een volle kaart (drie stempels) 
geeft recht op een vrijkaart 
voor het Adventurepark voor 
kinderen tot 13 jaar. 
De routekaart is op drie lo-
caties van te voren of op de 
dag zelf af te halen: Café-ter-
ras Fort Bezuiden Spaarndam, 
Boezemkade 11 in Spaarn-
dam, bij Adventurepark Sapla-
za, A. Hofmanweg 62 Haarlem 
en bij restaurant De Zoete In-
val, Haarlemmerstraatweg 183 
te Haarlemmerliede. De rou-
tekaart met het volledige pro-
gramma is ook te downloaden 
van www.spaarnwoude.nl. Kijk 
hiervoor op de homepage in 
het blokje Kalender.

Danieli Corus steekt 
VSV B1 in het nieuw
Velserbroek - Zaterdag heeft VSV B1 op sportpark De Hofgeest 
van Danieli Corus nieuwe trainingspakken en tassen ontvangen. 
Met de sponsoring van de teamkleding van VSV B1 hoopt Danie-
li Corus deze hoofdklasseploeg een steun in de rug te kunnen ge-
ven bij het presteren op het hoogste niveau. Zaterdag heeft VSV B1 
zich alvast gesterkt getoond met een 4-1 overwinning op de B1 van 
Vitesse ‘21. 

Herfstvakantie 
activiteiten op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude zijn in de herfstvakan-
tie diverse activiteiten. Kinde-
ren kunnen een mooie padde-
spiegel maken. 
Van papier worden padden-
stoelen, spinnen en blaad-
jes gemaakt. Dit wordt op de 
spiegel geplakt en de kinderen 
gaan naar huis met een vrolij-
ke herfstspiegel. 
De paddespiegel kan van 
maandag 25 oktober t/m vrij-
dag 29 oktober worden ge-
maakt tussen 13.00 uur en 
16.00 uur (5 euro). Op 26 en 27 
oktober kunnen kinderen (van-
af 8 jaar) en volwassenen een 
meubel maken van resthout. 
Deze gratis workshop was in 
september een groot succes 
met prachtige resultaten. 
De workshops horen bij het 
project ‘Neem Plaats’ en wor-
den mede mogelijk gemaakt 
door fondsen van de VSB en 
Rabobank. Deelnemers moe-
ten zich van te voren bij de re-
ceptie van de boerderij aan-
melden zodat voor voldoen-
de materiaal kan worden ge-

zorgd. Zorgvrij doet op 30 ok-
tober mee aan de nacht van de 
nacht. In het bos nabij Zorgvrij 
is dan tussen 19.30 en 21.00 
uur een sterrenbeeldentocht. 
Kinderen gaan onder bege-
leiding een wandeling maken 
door het met lantaarns verlich-
te bos. Geniet van de duister-
nis en zoek je eigen sterren-
beeld. In de herfstvakantie en 
op de avond zelf zijn de kaart-
jes te koop bij de receptie van 
de boerderij (5 euro). 
Rond de boerderij zijn diverse 
speurtochten (met begeleiding 
van een ouder) uitgezet. Er is 
een speurtocht door het spin-
nenbos en het egelbos, een 
rugzaktocht door het uilenbos, 
een avontuurlijke skeelertocht, 
een speurtocht door de boer-
derij en een fotospeurtocht 
langs de weilanden. Ieder mid-
dag rond half vijf worden de 
koeien gemolken en is de boer 
graag bereid om vragen te be-
antwoorden. In de herfstva-
kantie is de boerderij alle da-
gen open van 9.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook www.spaarnwou-
de.nl.

Regio - Het babbeltrucpro-
ject is opgezet omdat de po-
litie regelmatig signalen en 
aangiftes van oudere bewo-
ners ontvangt die aan de deur 
moet een smoes worden op-
gelicht. Op uiteenlopende ma-
nieren weten de oplichters ie-
dere keer weer hun slag te 
slaan en onschuldige slacht-
offers te maken. Denk maar 
aan het vragen van een bank-
pas en pincode om deze om 
te kunnen wisselen voor een 
nieuwe bankpas of het beta-
len van een ongevraagde en 
waarschijnlijk niet uitgevoer-
de reparatie waar de oudere 
samen met de oplichter voor 
moet gaan pinnen. De komen-
de maanden zal de politie nog 
een aantal presentaties over 
oplichting aan de deur gaan 
geven.

Babbeltruc-
project
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VSV beter, 
Vitesse de 
punten
Velserbroek - Over één ding 
was iedereen het na de wed-
strijd  eens. VSV had beduidend 
beter gespeeld dan de Castri-
cummers maar als zo vaak dit 
seizoen waren de punten voor 
de onderliggende partij. VSV 
speelde Vitesse in het eerste 
half uur van het kastje naar de 
muur en het wachten was op de 
eerste treffer.
Bob Schol tekende voor de 0-1 
op aangeven van Ron Wilmink. 
De buitenspelers Pitstra en 
Martens waren alleen door een 
veelvoud aan overtredingen af 
te stoppen. 
Helaas trad de scheidsrechter 
van dienst hier uitermate lank-
moedig tegen op. Toch kwam 
Vitesse na 35 minuten op 1-1. 
Slap verdedigen en niet reso-
luut ingrijpen leidde tot de 1-1. 
Vijf minuten voor de rust kwam 
Vitesse zelfs op 2-1 na een wel 
heel gemakkelijk gegeven vrije 
trap op de rand van de 16-me-
ter. Vitesse schoof de bal heel 
eenvoudig langs de muur in de 
benedenhoek en de 2-1 was 
een feit. Slechts drie maal was 
Vitesse in het vijandelijk straf-
schopgebied geweest en twee 
treffers was het rendement. 
Alle VSV-ers gingen verbijs-
terd de kleedkamer in. Zo veel 
beter en toch gewoon met 2-1 
achter staan. Na de pauze was 
VSV nog steeds de betere ploeg 
maar zo overheersend als in de 
eerste helft was de ploeg niet 
meer. Binnen tien minuten stond 
het alweer 2-2. Een voorzet van-
af de rechterkant werd door Bob 
Schol via de binnenkant van de 
paal binnengekopt. Vlak hier-
na kreeg Vitsse spits Beentjes 
een grote kans op 3-2 maar hij 
schoot voorlangs. Twintig minu-
ten voor tijd kreeg Denzel Me-
ijer een enorme kans op 2-3. 
Helemaal alleen ging hij op de 
keeper af maar in plaats van de 
bal in de hoek te schuiven wil-
de hij de doelman met een stift-
je passeren en zo smoorde deze 
kans in de handen van de doel-
man. VSV bleef de aanval zoe-
ken en uit een counter vijf minu-
ten voor tijd kreeg Vitesse een 
strafschop na een ongelukki-
ge overtreding van Roy Schoorl. 
Vriend en vijand beaamde dat 
de overtreding buiten het straf-
schopgebied was ingezet maar 
de scheidsrechter gaf een pe-
nalty en een rode kaart. 
Dit presentje werd door Been-
tjes verzilverd en zo stond VSV 
weer met lege handen na een 
zeker in de eerste helft goed ge-
speelde wedstrijd. Positief van-
daag was het veldspel met een 
goede spirit en drive naar voren 
Zorgwekkend is wel het aan-
tal tegengoals, maar liefst 19 in 
7 wedstrijden. Veruit de mees-
te goals tegen in deze afdeling 
en dat kan wel eens fatale ge-
volgen hebben aan het eind van 
de rit.

Feesten voor en door Velserbroekers
25 Jaar Velserbroek 
zoekt vrijwilligers
Velserbroek - De festivitei-
ten rond het 25-jarig bestaan 
van Velserbroek komen steeds 
dichterbij. Vanaf de officiële af-
trap op 20 november door bur-
gemeester Weerwind en wet-
houder Baerveldt zijn er allerlei 
evenementen waarbij het Vel-
serbroekse jubileumjaar wordt 
gevierd. Het comité 25 jaar Vel-
serbroek is nu op zoek naar vrij-
willigers die willen helpen het 
feestjaar mogelijk te maken.
Het Velserbroekse jubeljaar 
duurt van november 2010 tot en 
met november 2011. Op 22 no-
vember 1985 werd namelijk de 
allereerste paal voor de nieuw-
bouwwijk geheid. Het comité or-
ganiseert allerlei festiviteiten en 
wil daarnaast een extra fees-
telijk tintje geven aan de eve-
nementen die in Velserbroek 
door het jaar heen plaatsvinden. 
Denk hierbij aan jaarlijkse Vel-
serbroekse activiteiten, zoals de 
kerstsamenzang, het smartlap-
penfestival of het volleybaltoer-

nooi. Ook komen er bijvoorbeeld 
een muziekfestival in juli en een 
groots slotfeest op 19 november 
2011.Al die evenementen zijn al-
leen mogelijk door de grote in-
zet van vrijwilligers. Het comi-
té hoopt dan ook dat er Velser-
broekers zijn die willen meehel-
pen om van het jubileumjaar één 
groot feest te maken. Dat kun-
nen individuen zijn, maar bij-
voorbeeld ook organisaties en 
verenigingen die willen helpen 
om de feestvreugde te verho-
gen. Omdat er veel verschillen-
de activiteiten zijn en ze het he-
le jaar door plaatsvinden, is el-
ke inbreng welkom. Lijkt het u 
of uw vereniging leuk om mee 
te werken aan het Velserbroek-
se feestjaar? Neem dan con-
tact op met het comité 25 jaar 
Velserbroek. Stuur een mailtje 
naar info@25jaarvelserbroek.
nl, of bel met (023) 539 26. 
Meer informatie over het comi-
té en haar plannen vindt u op 
www.25jaarvelserbroek.nl.

Skaten in Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 29 okto-
ber vindt van 13.00 tot 17.00 uur 
op de skatebaan van ’t Asfalt 
(Zwanenbloemplantsoen) in Vel-
serbroek voor het derde achter-
eenvolgende jaar een groot ska-
te-event plaats.  Oorspronkelijk 
bedoeld voor skaters en skate-
boarders van Velserbroek is dit 
event in korte tijd uitgegroeid tot 
een succesvol evenement van 
regionale betekenis met deelne-
mers uit Haarlem, Santpoort en 
IJmuiden. Er worden wedstrij-
den gehouden op minimaal drie 
onderdelen: een wedstrijd voor 
skateboarders, voor wave-boar-
ders en één voor inline-skaters.  
De wedstrijden zijn ingedeeld 
in twee nivo’s, amateurs en ge-
vorderden. Voor de jonge deel-
nemers wordt er bij voldoen-
de belangstelling tevens step-
wedstrijden georganiseerd. Voor 
winnaars zijn prijzen beschik-
baar gesteld, o.a. door skatewin-
kel Revert. De toegang is gratis. 
Naast de wedstrijden wordt er 
opgetreden door een live-band 

en wordt er muziek gedraaid 
door Radio Straatpiraat.  Ook de 
inmiddels traditionele panne-
koeken zullen die middag niet 
ontbreken.  De organisatie is in 
handen van Buurtsport Velsen,  
de Stichting Skatecultuur en het 
ambulant jongerenwerk Velser-
broek. Informatie: Ad Otten, te-
lefoon 06-11883720.

Kinderboekenweek 2010
Met als onderwerp 
Beeldtaal in boeken
Driehuis - Het was weer feest 
op de Toermalijn in Driehuis. 
Afgelopen dinsdag 12 okto-
ber kwam Dieuwertje Blok be-
kend van het Sinterklaas jour-
naal voorlezen voor je kleuters 
en groep 3 en 4. 
Dieuwertje Blok, met een bijzon-
dere gave om kinderen te boei-
en en aandacht te schenken las 
bij de kleuters voor uit het pren-
tenboek:  De kleine kangoe-
roe. De oudere kinderen werden 
voorgelezen uit de nieuwe gou-
den reeks boekjes die gebaseerd 

zijn op het leven van Vincent van 
Gogh. Kortom de kinderen heb-
ben genoten! Deze hele week 
staat in het teken van de kinder-
boeken week, met verschillen-
de activiteiten zoals een kleed-
jesmarkt, voorlezen,  een be-
zoek aan de dierenarts, boeken-
markt en het maken en verkopen 
van schilderijtjes voor het goede 
doel! De kinderboeken  week 
word woensdag afgesloten met 
een kijkavond, waar de kinderen 
hun eigen gemaakte werkstuk-
ken kunnen laten zien. 

Rabotop-wedstrijd
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Zondag 24 ok-
tober vindt wederom de jaarlijk-
se ronde plaats van de Rabo-
bank Top Noord-Holland op het 
mountainbikeparcours in Recre-
atiegebied Spaarnwoude. De-
ze cyclus van negen wedstrij-
den is het bewijs dat mountain-
biken leeft in Noord Holland, een 
aanzienlijk aantal deelnemers uit 
deze door de regionale Rabo-
bank ondersteunde competitie 
zijn inmiddels doorgebroken in 
de Nationale competitie. 
De eerste jeugdcategorie start 
om 9.45 uur, met hierin Sant-
poorter Bram Veerman, die al 
een zevende plaats heeft ge-
scoord in Den Helder. Op zijn 
thuis parcours hoopt Bram dat te 
overtreffen. 
Dan volgen de andere jeugd-
klasses en dames, in drie ver-
schillende groepen wordt er om 
de ereprijzen gestreden.
De topklasse start om 11.30 uur, 
vanuit onze regio wordt deel-
name verwacht van onder an-
dere de Velserbroekers Mar-
tijn Heijdra en Arjan Rebel, bei-
de renners verwachten zelf door 
de kennis van het parcours ho-
ge ogen te kunnen gooien. Ver-
der vinden we in deze klasse de 
winnaar van afgelopen twee jaar 
Tino Haakman uit Enkhuizen en 
de winnaar van het RaboTopNH  
klassement 2007 Raymond Rol 

uit Alkmaar. Om 13.00 uur valt 
het startschot voor de Funklas-
se, Santpoorter Daan Handgraaf 
gaat voor een podiumplaats 
en plaatsgenoot Frank Visser 
mikt op een top 10 klassering. 
Haarlemmer Tim Koek, de win-
naar van de zomercompetitie in 
Spaarnwoude is gebrand op een 
goed resultaat. Zowel  voor de 
jeugd als de funklasse bestaat 
de mogelijkheid om op de wed-
strijddag zelf in te schrijven, het 
dragen van een valhelm is ver-
plicht, de inschrijving bedraagt 6 
euro (inclusief verzekering) plus 
2 euro voor een stuurbord. Zie 
ook www.rabotopnh.nl.



21 oktober 2010 pagina 17

Velserbroek - Linda Bolder heeft op de Grand Prix in Rotterdam het 
brons gewonnen. Na een vrijloting in de eerste ronde versloeg ze 
daarna de sterke Japanse Ueno en de Franse Riad. In de halve finale 
verloor ze helaas, na een waza ari voorsprong, van de Italiaanse Bar-
bieri waardoor het brons overbleef. Door deze uitstekende prestatie 
stijgt Linda op de World Ranking list naar de 16e plaats. Jeffrey Krab, 
Michelle Diemeer en Iris Lemmen waren niet in staat om hun eerste 
partij om te zetten in winst.

Brons voor Bolder

Nacht van de Nacht
Geen hand voor 
ogen zien in Velsen?
Driehuis - Dit jaar wordt op 30 
oktober voor de zesde keer de 
Nacht van de Nacht georgani-
seerd. In deze nacht wordt in 
heel Nederland op verschillen-
de manieren aandacht gevraagd 
voor lichtvervuiling en duister-
nis. In 2009 deden bij de vijfde 
Nacht van de Nacht al ruim 120 
gemeenten mee door ondermeer 
de openbare verlichting te doven.
In Velsen is sinds 2007 een werk-
groep actief die de Nacht van de 
Nacht ook hier beleefbaar wil 
maken. Deze werkgroep bestaat 
uit Natuurmonumenten (eenheid 
Noord-Holland Midden), het Pie-
ter Vermeulen Museum en Groen 
Links Velsen ondersteund door 
de Milieufederatie Noord-Hol-
land.
Nederland wordt steeds lichter 
en steeds meer mensen en die-
ren hebben daar last van. Veel 
van die verlichting is helemaal 
niet nodig. Waarom moet een re-
clamemast de hele nacht bran-
den? Is het werkelijk noodzake-
lijk dat de plaatselijke kerk zo fel 
wordt verlicht? Donkere nach-
ten zijn belangrijk voor het wel-
zijn van mens en natuur. 
De werkgroep Nacht van de 
Nacht wil hier de Velzenaren 
graag op attent maken.
De werkgroep werkt sinds 2007 
met een drieledig project voor 
de Nacht van de Nacht in Vel-
sen. Een deel over lichtvervui-
ling, een deel met excursies en 
een educatief gedeelte in de 
vorm van een lessenserie voor 
schoolgroepen. Sinds de werk-
groep startte met het onder de 
aandacht brengen van de Nacht 
van de Nacht zijn er binnen de 
gemeente al successen geboekt 
op het gebied van verlichting;  Zo 
is de gemeente Velsen gestart 
met een project voor energie-
zuinige straatverlichting en is de 
door het Pieter Vermeulen Muse-
um ontwikkelde lessenserie lan-
delijk ingezet. 
Dit jaar heeft de werkgroep 
Nacht van de Nacht Velsen als 
doel de nadruk te leggen op be-
leving van licht en donker door 
de inwoners van Velsen. Dit om 
bewustwording te vergroten en 
mensen te stimuleren na te den-
ken over wat zij zelf kunnen  be-
tekenen in het kader van licht-
vervuiling. Er zijn verschillende 
activiteiten:
Iedereen kan meedoen aan de 
Sterrentelling. Hoe minder ver-
lichting er is, hoe meer sterren 

er te zien zijn. Op www.nacht-
vandenacht.nl staan tips, instruc-
ties en een invulformulier voor 
de resultaten. De Sterrentelling 
wordt landelijk gedaan en na af-
loop kan Velsen vergeleken wor-
den met andere gemeenten in 
Nederland. Door het Pieter Ver-
meulen Museum en Natuurmo-
numenten worden excursies ge-
geven tijdens de Nacht van de 
Nacht waarbij de schoonheid van 
de nacht beleefd wordt. 
Er is een lessenserie voor school-
groepen 7 en 8 welke landelijk 
beschikbaar is.
Tijdens deze Nacht van de Nacht 
vragen wij de inwoners van Vel-
sen goed om zich heen te kij-
ken. Zien zij donker tijdens de-
ze nacht? Zien zij verlichting in 
hun omgeving die eigenlijk ge-
doofd zou kunnen worden? Wan-
neer wij deze lichten zouden do-
ven,  wordt niet alleen energie 
bespaard maar wordt ook de 
lichthinder voor mens en dier be-
streden. Velsen zou in dit opzicht 
een voorbeeld gemeente kun-
nen worden die ook daadwerke-
lijk stappen onderneemt om de 
lichtvervuiling te bestrijden.
Onder leiding van gidsen die 
het gebied goed kennen gaan 
groepjes deelnemers op zoek 
naar donkere en lichte plekken 
in het Nationaal Park. Hierbij 
wordt de link gelegd naar de nog 
steeds lichter wordende nachten 
en zal er gediscussieerd worden 
over nut en noodzaak en voor- 
en nadelen van verlichting. Nor-
maliter is het Nationaal Park na 
zonsondergang niet toeganke-
lijk. Voor deze excursie wordt een 
uitzondering gemaakt. Tijdens de 
excursie in het Nationaal Park 
bestaat kans dat deelnemers 
(nacht)dieren zoals vleermuizen, 
uilen, reeën en damherten tegen 
komen. Meer info en aanmelden 
via www.npzk.nl
Vanuit het Pieter Vermeulen Mu-
seum zal de Nachtwaker een 
groepje kinderen vanaf 5 jaar 
en hun ouders meenemen om 
met hem de nacht te beleven. 
De Nachtwaker weet alles van 
het donker en de nachtdieren 
en helpt je de schoonheid van 
de nacht te ervaren. Opgeven 
kan via info@pieter-vermeulen-
museum.nl of via 0255-536726. 
De tocht start om 18.45 uur in 
het Pieter Vermeulen Museum 
en duurt tot ongeveer 20.15 uur. 
Meer info op www.pieter-ver-
meulen-museum.nl. 

Vriendinnendag RKVV
Driehuis - Zondag 24 oktober 
wordt de eerste vriendinnendag 
georganiseerd bij RKVV Velsen. 
Lijkt het jou en je vriendinnen 
nou leuk om een keer te voetbal-
len? Dan kun je de eerste zon-
dag in de herfstvakantie alleen 
of met een of meerdere vriendin-

nen deelnemen aan de vriendin-
nendag. Het gaat om de F- en E-
pupillen en de D- en C-junioren. 
Deze dag wordt geheel verzorgd 
door de dames-selectie van RK-
VV Velsen. Het programma start 
om 9.45 uur en is rond 13.00 uur 
afgelopen.

‘t Mosterdzaadje
Mooie pianostukken
en Joodse muziek
Santpoort-Noord - De pianis-
te Hanneke de Heer speelt vrijdag 
22 oktober om 20.00 uur een pro-
gramma dat een groot feest van 
muzikale herkenning zal zijn. De 
mooiste en beroemdste stukken 
van Albinoni, Beethoven, Brahms, 
Schumann/Liszt, Glinka, Skrjabin, 
Rachmaninoff en Chopin. Ge-
opend wordt met het wonderscho-
ne Adagio van  Albinoni voor pia-
no bewerkt door Henri Carol 
Zondag 24 oktober om 15.00 uur 
speelt Duo NIHZ haar programma 
‘Jewisch Music’. Het duo bestaat 
uit Bobby Rootveld (gitaar en per-

cussie) en Sanna van Elst (blok-
fluiten, zang, melodica en klok-
kenspel). Samen zochten ze bin-
nen de grote verscheidenheid aan 
Joodse muziek naar de  muziek die 
hun het meest aansprak en raakte. 
Daar hebben ze een klinkend pro-
gramma van gemaakt waarmee zij 
zich weten te onderscheiden.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Knutselmiddagen
Velserbroek - Na de herfstva-
kantie begint het nieuwe seizoen 
van de knutselmiddagen van 
Dorpsvereniging Velserbroek. Al-
le kinderen kunnen weer eens in 
de twee weken in De Veste hun 
eigen kunstwerk komen maken. 
De jongste kinderen (groep 2 tot 
en met 4 van de basisschool) be-
ginnen op 3 november met het 
maken van een appelboom. De-
ze knutselmiddag is van 13.30 tot 
14.30 uur. Deelname kost 1,50 

euro. De oudere kinderen (groep 
5 tot en met 8) mogen vanaf 10 
november komen knutselen. De-
ze middag wordt een herfstkrans 
van bladeren, eikeltjes en derge-
lijke gemaakt.
De oudste kinderen knutselen 
van 13.30 tot 15.00 uur, kosten 
3,50 euro. Leden van Dorpsver-
eniging Velserbroek krijgen bei-
de middagen een aantrekkelijke 
korting! Zie ook www.dorpsver-
eniging-velserbroek.nl.

Velserbroek - In het kader van 
Millenniumdoel nr. 1, het halve-
ren van armoede en honger in 
de wereld, wordt op donderdag 
28 oktober om 19.30 uur in het 
Kruispunt, Zonbastion 3 in Vel-
serbroek de documentaire We 
Feed the World van Erwin Wa-
genhofer vertoond. Terwijl dage-
lijks een miljard mensen honger 
lijden, wordt er wereldwijd ge-
noeg eten geproduceerd om 12 
miljard mensen te voeden. In de-
ze film laat de maker met veel 
oog voor detail zien wat de ge-
volgen zijn van de globalisering 
van de voedselindustrie. Tussen 
de verschillende hoofdstukken 
geeft VN-rapporteur Jean Zieg-
ler commentaar. Dat ondanks 
de overvloed aan voedsel nog 
steeds elke vijf seconden een 
kind sterft aan ondervoeding is 
volgen Ziegler niets minder dan 
moord. Toegang is gratis.

Film in het 
Kruispunt

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 24 oktober organiseert 
Postzegelvereniging Santpoort 
weer een Postzegelbeurs in ge-
bouw Het Terras aan de Roos en 
Beeklaan 2. Iedereen is hier tus-
sen 10.00 tot 16.00 uur van har-
te welkom om te ruilen en uw 
manco’s aan te vullen. De toe-
gang is gratis en er is voldoen-
de parkeergelegenheid. Voor al-
le inlichtingen over de beurs en 
tafelhuur: C. Bruin, telefoon 023-
5382274.

Postzegelbeurs

Santpoort-Noord - Muziek-
vereniging Soli start na de 
herfstvakantie, in het kader van 
muzikale oriëntatie, met blok-
fluitlessen voor kinderen in de 
groepen 5, 6, en 7. De blokfluit-
les is iedere donderdagavond 
om half zeven in het Soli-ge-
bouw naast station Driehuis 
aan de Hagelingerweg. Bij aan-
vang van de cursus, die het he-
le schooljaar duurt, krijgt het 
kind een blokfluit van Soli. Te-
vens maken de cursisten ken-
nis met verschillende instru-
menten die in de muziekver-
eniging worden bespeeld, zoals 
slagwerk, trompet, klarinet en 
dwarsfluit.  Kosten 50 euro per 
cursusjaar, exclusief een kleine 
bijdrage aan lesmateriaal. Info: 
www.soli.nlh.v.wolferen@xs4all.
nl of www.soli.nl.

Blokfluitles 
bij Soli

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Show Klavierschippers
IJmuiden - Al decennia is de 
jaarlijkse oktobershow van ac-
cordeonvereniging de Klavier-
schippers voor de vereniging en 
de fans het hoogtepunt van het 
jaar. Alle leden en vrijwilligers 
hebben dan tien maanden oefe-
nen en repeteren achter de rug.  
Regelmatig slaat hierbij de ver-
twijfeling toe. Gaat het wel luk-
ken? Is het niet te moeilijk? Heb-
ben we wel een leuk repertoi-
re?  Want De Klavierschippers  
stelt  zich zelf namelijk ieder jaar 
voor een enorme uitdaging en 
wil garant staan voor een gezel-
lige muzikale show. Een afwisse-
lende show van populaire mu-
ziek. Er kan worden meegezon-
gen, gedanst, maar ook rustig 
geluisterd.
U kunt van zowel van Oplei-
ding/Ensemble- als het Show-
orkest een optreden beleven dat 
staat als een huis. De show heet 
‘Windkracht 8’ en deze titel sym-

boliseert, als het ware, de uitda-
ging waar de orkesten voor ston-
den om deze show in te stude-
ren. Na de show is er bal na met 
de IJmondplayers.
Bij het Showorkest is dit voor di-
rigent Thomas Moore de eerste 
Show die geheel onder zijn lei-
ding is ingestudeerd. Daarmee 
heeft deze show zijn muzika-
le handschrift. De wisselwerking 
tussen dirigent en orkestleden is 
groot. U kunt dit vast horen in de 
muziek.
Dit jaar zijn de showavonden op 
vrijdag 29 en zaterdag 30 okto-
ber. De avond begint om 20.00 
uur in Technische School Velsen. 
Voor kaartjes, à 10 euro per stuk, 
en informatie kunt u bellen met 
Daphne, telefoon 06-52037466 
of Aaf, telefoon 0255-513873. 
Mailen kan ook naar bestuur@
klavierschippers.nl. Kaarten di-
rect ophalen kan bij Geels En-
tourage, Plein 1945 nr. 55. 

Loopbaancoach, dat werkt
Het nieuwe kabinet wil flink be-
zuinigen op ‘het ambtenarenap-
paraat’. Het is nog onbekend hoe 
dit gaat gebeuren, maar door-
gaans brengt bezuinigen geen 
verbetering in de werksfeer. Bent 
u ambtenaar en voelt u de bui al 
hangen? Wacht u de reorganisa-
ties af, of neemt u het heft in ei-
gen handen?
Stel u bent ambtenaar en wilt 
werk zoeken buiten de over-
heid. Maar u weet niet zeker of 
u weg wilt, en u aarzelt om te 
gaan solliciteren. Of u heeft een 
baan in het bedrijfsleven, maar u 
wilt overstappen naar een ande-
re sector. U heeft zich het afge-
lopen jaar ontwikkeld in een an-
dere beroepsrichting, en u kunt 
een authentiek en logisch ver-
haal vertellen over uw ambities 
en loopbaan. Maar u vindt geen 
geschikte vacatures. Wat kunt 
u doen?
Solliciteren is niet noodzakelijk. 
Het is ook mogelijk om een ‘ori-
enterend gesprek’ aan te vragen 
bij organisaties die u interesse-
ren. Een oriënterend gesprek is 
een gesprek waarin beide partij-
en kennis maken en vrijblijvend 
praten over wie ze zijn, waar ze 
vandaan komen en wat hun am-
bities zijn. Vrijblijvend, omdat het 
niet gaat om een vacature met 
omschreven werkzaamheden en 
opleidingseisen. Die vrijblijvend-
heid heeft grote gevolgen. 
U kunt zich richten op het on-

derzoeken van de organisatie die 
u spreekt. U hoeft niet te preste-
ren, want er zijn geen eisen. Dit 
werkt ontspannend en geeft u 
vrijheid om vragen te stellen en 
uw verhaal te vertellen. Ook voor 
uw gesprekspartner is er minder 
spanning, want hij hoeft u niet 
af te wijzen. Het is immers geen 
sollicitatie. Tenslotte beïnvloedt 
u met het gesprek de ideeën-
vorming bij uw gesprekspartner. 
Wellicht creëert men een functie 
die op u is toegesneden! 
Welke organisaties interesse-
ren u? Waar bent u nieuwsgie-
rig naar? Welke vragen wilt u 
stellen?
Volgende keer tip 7: Het gras 
aan de overkant lijkt groener.

Han van Kleef
loopbaanbegeleidingijmond.nl

Haarlem - Zondag 24 oktober is 
het weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen in 
het Kennemer Sportcenter in 
Haarlem. Honderden amateur-
kunstenaars uit het hele land to-
nen van 10.30 tot 17.00 uur de 
werkstukken die zij in de afge-
lopen periode hebben vervaar-
digd. Er valt, zoals altijd weer, 
veel te zien en te beleven op de-
ze meest creatieve manifestatie 
van het jaar!
Artistieke Handen wordt van-
af 1983 op verschillende loca-
ties in het land gehouden. De 
manifestatie wil amateur-kun-
stenaars de mogelijkheid bie-
den hun werk aan een groot pu-
bliek te laten zien en te verko-
pen. Amateur-kunstenaars ver-
zorgen presentaties, workshops 
en demonstraties op velerlei ge-
bieden. Neem bijvoorbeeld de 
fijnschilderkunst of poppen ma-
ken, iets wat iedereen kan le-
ren. Verder is er een aanbod van 
keramiek, sieraden, loodcrea-
ties, origami, kaarten, schilderij-
en, houtsnijwerk en de nieuwe 
trend scrapbooking. Stands van 
leveranciers van diverse hobby-
materialen vormen een moge-
lijkheid om zelf aan een creatie-
ve hobby te beginnen. Voor de 
deelnemers is Artistieke Han-
den de ideale plaats om buiten 
de familie- en vriendenkring te 
laten zien wat zij waard zijn. Bo-
vendien ontmoeten zij collega-
kunstenaars waarmee zij ideeën 
kunnen uitwisselen. De gemaak-
te kunstwerken worden ook te 
koop aangeboden onder voor-
waarde dat het stuk uniek is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan de deelnemers zich maar al 
te graag houden, al is het maar 
om hun goede naam en die van 
hun collega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby groots te kunnen 
presenteren. Op zo’n evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. 
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft, is verzekerd van een 
uniek werk waarvan er maar één 
bestaat. Entreeprijs is 7,00 eu-
ro en voor 65+ 6,00 euro. Kinde-
ren onder de 12 jaar mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen en ook het parkeren is gra-
tis. Het adres is IJsbaanlaan in 
Haarlem.

Uniek kunst-
aanbod
op Artistieke
Handen

DuikTeam start nieuwe 
sportduikopleiding
IJmuiden - DuikTeam IJmond 
start een sportduikopleiding 
welke special bedoeld is voor 
mensen die geen enkele duiker-
varing hebben en willen starten 
met het sportduiken als hobby. 
De duikopleiding is laagdrem-
pelig en modulair zodat het een-
voudig is om module voor mo-
dule het duiken onder de knie 
te krijgen. De opleiding start in 
zwembad de Heerenduinen en 
eindigt na 7 maanden in het bui-
tenwater. Omdat de opleiding 
per module gegeven wordt duurt 
de opleiding wat langer maar 
is het slagingspercentage bij-
na 100 procent. Sportduiken is 
geen prestatiesport. In principe 
kan iedereen gaan sportduiken. 
De minimale leeftijd is 16 jaar en 
de maximale leeftijd wordt be-
paald door een medische keu-
ring. Sportduiken is een zeer leu-
ke hobby voor zowel mannen als 
vrouwen. Vaak wordt sportdui-

ken geassocieerd met een ex-
treme sport. Dit is zeker niet het 
geval. Bij DuikTeam IJmond heb-
ben wij de overtuiging dat ieder 
normaal gezond mens op een 
veilige manier kan sportduiken. 
Ook de Nederlandse duikwate-
ren maken sportduiken in Ne-
derland een leuke hobby. Ieder 
jaar stijgt de waterkwaliteit en 
nu al kan er met 10 tot 15 meter 
zicht gedoken worden met een 
groot assortiment aan onderwa-
terleven. Ook de Noordzee is een 
mooi duikgebied met een enorm 
aantal scheepswrakken. Heb je 
interesse in een sportduikoplei-
ding bij DuikTeam IJmond, meld 
je dan aan op www.dty.nl en je 
kunt direct beginnen. De eerste 
vier weken van de opleiding is 
kosteloos te proberen. Overige 
informatie over sportduiken en 
de sportduikopleiding bij Duik-
Team IJmond is te vinden op on-
ze website.

Sparen is leuk! Kom 
ook naar de Spaarweek
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert van 
maandag 25 oktober tot en met 
woensdag 3 november de jaarlijks 
terugkerende Rabo Spaarweek. 
Kinderen van 4 tot 12 jaar met 
een spaarrekening bij Rabobank 
Velsen en Omstreken zijn dan van 
harte welkom om hun spaargeld 
te storten op hun spaarrekening.
Stortingen vanaf 10 euro worden 
beloond met een leuk cadeau of 
een voucher voor een middag-

je gratis entree bij de IJsbaan in 
Haarlem. De Rabobank biedt ou-
ders hulp bij het financieel op-
voeden van hun kind. De Spaar-
week maakt deel uit van het the-
ma ‘Spelenderwijs leren omgaan 
met geld’. Met de Rabo Spaar-
week wil de bank sparen voor 
kinderen leuk maken.
Een goede reden dus om in de 
herfstvakantie samen met uw 
(klein)kind(eren) de spaarpot te 
legen.



21 oktober 2010 pagina 21

Velsen - Onlangs tekende de 
gemeente Velsen de samenwer-
kingsovereenskomst Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV) 
met de Provincie Noord-Holland. 
Daarbij is duidelijk geworden 
dat buslijn 75 vervalt en ingezet 
wordt voor de HOV-lijn.
Velsen Lokaal vindt dat in strijd 
met de toezeggingen die de ge-
meente en de provincie tijdens 
diverse wijkbijeenkomsten in 
2007 en 2008 heeft gedaan. Toen 
werd benadrukt dat het onder-
liggende busnetwerk niet zou 
verdwijnen. De HOV-lijn zou een 
aanvulling worden op het be-
staande netwerk. Nu rijdt bus 75 
door de woonwijken. ,,Wordt lijn 
75 de HOV-lijn, dan rijdt de bus 
ver om de woonkernen heen,’’ 
zegt Marianne Vos van Velsen 
Lokaal. 
De snelbus gaat in 2015 van 
start. Er wordt een busbaan aan-
gelegd langs de N208 in Sant-
poort-Noord, van Delftplein tot 
aan de Broekbergenlaan. Daar-
vandaan gaat de route gaat Ha-
gelingerweg tot op het oude 
spoor in Driehuis. Dan over het 
spoortraject tot aan het politie-
bureau in IJmuiden. Vanaf daar 
rijdt de snelbus over de P.J. Troel-
straweg, Lange Nieuwstraat, Pla-
netenweg, Scheiberglaan, Orion-
weg en Kromhoutstraat tot het 
IJmuiderstrand. Marianne Vos 
zegt dat de bus straks de helft 
minder haltes aandoet. ,,Dat 
roept de vraag op, waarom niet 
is gekozen om buslijn 75 minder 
te laten stoppen op het huidige 
traject. Daarmee had toch ook 
de drie minuten tijdwinst kunnen 
worden gehaald? Dat scheelt de 
belastingbetaler bijna 75 miljoen 
euro.’’
Ook stichting Belangengroep 
Bewoners Minister van Houten-
laan/Zeeweg is tegen de HOV-
lijn. Zij verwachten dat de be-
raamde kosten van 67,5 mil-
joen euro nog zullen gaan stij-
gen en de burgers van Velsen 
geen 3 miljoen, maar misschien 
wel 5 miljoen moeten gaan be-
talen. Ook maken zij zich zorgen 
over het leefmilieu. Zij tekenen 
protest aan tegen de ‘betonnen 
bak achter Westerveld, die nau-
welijks bereikbaar is’ en ‘de du-
re ongelijkvloerse kruising met 
de spoorlijn Haarlem-Beverwijk’.  
Ook de busverbinding door het 
drukke verkeer op de Hagelin-
gerweg en de Broekbergenlaan 
baart hen zorgen. Tenslotte zeg-
gen zij: ,,In hoeverre is deze bus 
sneller dan de huidige snelbus? 
Op welke wijze de HOV overtui-
gend bijdraagt aan de economi-
sche groei van de regio wordt 
door niets gestaafd.’’

IJmuiden - Wie nieuwsgierig is 
naar de verrichtingen van de Sint 
in IJmuiden, kan via twitter.com/
sintijmuiden de voorbereidingen 
van de intocht van Sinterklaas bij 
het Sint Nicolaas Comité IJmui-
den volgen.

Sint op Twitter

West Side Story overtuigt
IJmuiden – De Ichthus Musi-
cal Groep van het Ichthus Ly-
ceum en de Duin en Kruidberg-
mavo stond vorige week vier 
avonden in een uitverkochte 
Stadsschouwburg met de musi-
cal West Side Story. Dolf Schelvis 
had de muzikale leiding, de regie 
was van Alma Wolfs en Anouk 
Rutten en voor de choreografie 
tekende Bea Tunteler samen met 
Marinke Maltha.
De musical met prachtige mu-
ziek van Leonard Burnstein da-
teert uit 1957, maar komt nog 
steeds heel sterk over. Twee ri-
valiserende bendes, de Sharks 
en de Jets, vechten om een stuk 
straat. De Jets menen dat zij er 
recht op hebben, de Sharks ei-
sen hun eigen plek op. Tony 
(prachtige rol van Maarten Re-
deker) hoort bij de Jets, maar wil 
er eigenlijk uitstappen. Hij wordt 
verliefd op Maria (mooi neer-
gezet door Anouk Hoogsteder). 
Zij is de zus van Bernardo (een 
stoere Sjoerd Jansen), leider van 
de Sharks. Een onmogelijke lief-
de dus, maar zij kiezen voor el-
kaar. De twee bendes hebben 
afgesproken dat een gevecht 
van man tot man uit moet maken 
van wie de straat is, voor eens en 
altijd. Tony wil dat gevecht voor-
komen. Opeens zijn er messen, 
Riff (Pim Koster), vriend van To-
ny en leider van de Jets, wordt 
neergestoken. Tony wil er tussen 
springen en dan wordt ook Ber-
nardo neergestoken. Gino (Da-
ryl Tirajah) wil Bernardo wreken 

en gaat met een pistool op zoek 
naar Tony. Als Anita (een lekker 
felle Nina de Jong) het gerucht 
verspreidt dat Maria niet meer 
leeft, gaat een wanhopige Tony 
op zoek naar Gino. Als hij die te-
genkomt ziet hij ook Maria, zij is 
helemaal niet dood. Dan klinkt 
een schot en Tony sterft in de ar-
men van zijn geliefde Maria.
Bekende liedjes klonken, zo-
als Maria, America en Tonight. 
Dit laatste werd in de vertaling 
Vannacht en werd prachtig ge-
zongen. Meerstemmige teksten 
gingen dwars door elkaar heen, 
als een muzikaal vlechtwerk. Het 
mooie decor (ontwerp: Allard 
Derksen) maakte veel duidelijk. 
Als de scene zich in de wasse-
rette afspeelde, dan kwamen er 
wasmachines en strijkplanken 
op het toneel. Auto’s vormden 
het decor van de garage, waar 
Tony werkte en lantaarnpalen 
maakten duidelijk, dat de spe-
lers buiten op straat waren. Al bij 
de eerste opkomst gaat er ener-
gie van de groep uit, enthousi-
asme en overtuigingskracht. Dit 
bleef zo tot het einde van de mu-
sical en werd terecht beloond 
met een staande ovatie. Omdat 
Dolf Schelvis onlangs met pen-
sioen ging, werd er met West Si-
de Story een punt gezet achter 
een mooie musicaltraditie, die 22 
jaar duurde. Dit was een meer 
dan waardige afsluiter, waar al-
le betrokkenen trots op mogen 
zijn. (Carla Zwart, foto: Marco & 
Marielle)

Protest HOV

Inspraakavond 
‘Visie op Velsen 2025’
Velsen - Woensdagavond was 
er door de gemeente een in-
spraakavond georganiseerd voor 
alle inwoners van Velsen waarbij 
de aanwezigen in de gelegen-
heid werden gesteld, hun me-
ning te geven over diverse vra-
gen en onderwerpen waarmee 
de gemeente de komende jaren 
zal worden geconfronteerd on-
der het motto: praat mee over de 
toekomst van Velsen. Deze bij-
eenkomst maakte onderdeel uit 
van het plan van aanpak van de 
op 8 september van dit jaar ge-
introduceerde ‘Visie op Velsen 
2025’ waarmee het college en de 
gemeenteraad een gezamenlij-
ke visie op de toekomst van Vel-
sen willen formuleren. Door de 
projectgroep die dit onderwerp 
de komende maanden bege-
leidt werden, ter introductie, di-
verse strategische vragen en on-
derwerpen aan de orde gesteld 
zoals bijvoorbeeld: op welk ka-
rakter van Velsen willen we voor 
de toekomst inzetten, aan welke 
voorzieningen is op termijn be-
hoefte, aan welke vorm van re-
creatie en consumptie moet wor-
den gedacht, hoe blijft Velsen 
goed bereikbaar, enzovoort. Ver-

volgens werd aan de aanwezige 
inwoners, die helaas niet in gro-
ten getale waren toegestroomd, 
gevraagd om op een achttal flip-
overs middels gele plakplaat-
jes hun mening of toekomstvisie 
te geven over onderwerpen als: 
werken en ondernemen, recrea-
tie, sport en toerisme, 
wonen en samenleven, zorg wel-
zijn, onderwijs en mobiliteit en 
ruimtegebrek. Binnen korte tijd 
waren de staande borden geheel  
beplakt met volgeschreven, ge-
le briefjes met daarop een gro-
te variëteit aan opmerkingen en 
aanbevelingen. Een aantal van 
de aanwezigen kwam wel met de 
opmerking dat bijvoorbeeld een 
onderwerp als kunst en cultuur 
niet als apart onderwerp op de 
flip-overs was aangegeven, het-
geen men jammer vond. Door de 
projectgroep zal de uitkomst van 
deze inspraakavond verder wor-
den geëvalueerd  en worden sa-
mengevoegd met uitkomsten 
van volgende inspraaksessies. 
Uiterlijk 1 maart 2011 verwacht 
het college een concept docu-
ment waarin de visie is beschre-
ven op Velsen als gemeenschap 
in 2025. (Joop Waijenberg)

Griezelen in het water
IJmuiden - Op vrijdagavond 
22 oktober is het weer zover! 
Dan is het weer griezelen tij-
dens het Halloweenfeest in 
zwembad de Heerenduinen.

Elk jaar wordt er rond Halloween 
een feest georganiseerd in het 
zwembad, voor kinderen tussen 
de 6 en 14 jaar. Natuurlijk zijn er 
ook dit jaar ook weer mooie prij-
zen te winnen voor het griezelig-
ste kostuum en voor het mooist 
gemaakte masker. Wat er verder 
allemaal te doen zal zijn dat blijft 
natuurlijk een verassing. Maar 
het wordt zeker een griezelig 
maar ook erg gezellig feest! 
De kaarten kosten 6 euro in 
de voorverkoop. Je krijgt dan 

een polsbandje waarmee je die 
avond zelf gelijk kan doorlo-
pen. Dit om de wachtrijen voor 
de deur te voorkomen. De deu-
ren van het griezelbad gaan 
om 18.30 uur open en het feest 
duurt tot 21.30 uur. 
Wees er snel bij want er zijn 
maar een beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar! Mochten er op 
de avond zelf nog kaarten over 
zijn dan kunnen deze bij de kas-
sa gekocht worden voor 7 euro.
Dus pak je kostuum maar weer 
uit de kast en kom naar het Hal-
loweenfeest in de Heerendui-
nen.
Let op! Een zwemdiploma is ver-
plicht en zorg dat je kostuum te-
gen water kan. 

Nu inschrijven op nieuwe 
appartementen Rode Dorp
IJmuiden - Sinds 11 okto-
ber is het mogelijk opties te 
nemen op de nieuwbouw-
appartementen in het Rode 
Dorp. Deze appartementen 
staan in de Popelstraat, Zan-
dersstraat en Eikenstraat te 
IJmuiden. De woningen lig-
gen op de begane grond en 
op de eerste verdieping. Het 
gebouw is voorzien van een 
lift. 

De appartementen zijn toege-
voegd op de website www.won-
eninvelsen.nl en te vinden onder 
clusters 1128 en 1129. De huur-
prijsklasse van cluster 1128 ligt 
tussen 358 en 548 euro en van 
cluster 1129 ligt de huurprijs-
klasse boven 549 euro. De ap-
partementen zijn, op vier appar-
tementen na, driekamerwonin-

gen. Van de 32 nieuwbouw ap-
partementen in het Rode Dorp 
zijn er nog tien beschikbaar, ge-
legen op de eerste verdieping. 
Drie daarvan vallen onder clus-
ter 1129 en zeven vallen onder 
cluster 1128. Per optie betaalt u 
5 euro en toewijzing valt onder 
de regelgeving zoals beschre-
ven staat op de website van Wo-
neninvelsen. 
Zes weken na aanvang van de 
inschrijving, vindt op 22 novem-
ber eenmalig een loting plaats 
om de definitieve positie in de 
wachtrij te bepalen van de in-
geschrevenen. Daarna zullen 
de eerste kandidaten op volgor-
de van hun positie in de wacht-
rij een woning aangeboden krij-
gen. Optienemers na 22 novem-
ber 2010 sluiten aan onder aan 
de wachtrij.
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Lattenbouwen in de Koe
De Koe - Een van de onder-
delen van het nieuwe Kunst-
project ‘Tussen kunst en koe’ 
in 2009 was het lattenbou-
wen. Jongeren die de Koe be-
zochten werden uitgedaagd 
om een kunstwerk te maken 
van 240 houten latten. Er ont-
stonden een aantal zeer in-
drukwekkende bouwwerken.

De tweede editie van het project 
‘tussen kunst en koe’ zal plaats-
vinden in het winkelcentrum van 
Velserbroek in maart 2011. Dit 
als onderdeel van het program-
ma van het 25 jarig bestaan van 
Velserbroek. Ook dan zal er weer 
gebouwd worden met latten, al-
leen deze keer met veel meer 
latten. Naast deze activiteit zul-
len de jongeren van Velserbroek 
nog een aantal andere kunstzin-
nige demonstraties laten zien. 
Om in maart als getrainde lat-
tenbouwers te verschijnen is de 
Koe afgelopen maandag 18 ok-
tober alvast begonnen met het 
oefenen van deze aparte en 
spannende kunstvorm. Christi-
aan Wijkhuise (12 jaar) had de 
aankondiging gezien tijdens de 

disco voor groep 8 in de Koe. 
Daarom was hij maandag speci-
aal naar de Koe gekomen voor 
het lattenbouwen. Zijn meege-
brachte hamer en zaag kon hij 
aan de kant leggen want de lat-
ten mogen alleen gestapeld 
worden zodat ze steeds op-
nieuw gebruikt kunnen worden. 
Na een uurtje bouwen en puz-
zelen was er een mooi resultaat 
(zie foto). De komende maan-
den zal er in de Koe regelmatig 

gebouwd worden. En in maart? 
Dan zullen er zeker een aantal 
spectaculaire kunstwerken ont-
staan in Velserbroek. Goed om 
te weten: deze latten zijn ook te 
huur, dé activiteit om de samen-
werking te bevorderen (team-
building) of gewoon om lekker 
creatief bezig te zijn. Informatie 
over de komende lattenbouw-
activiteiten (en de verhuur) is 
verkrijgbaar in de Koe, telefoon 
023-5491817.

De Driehoek - Wie van Frank-
rijk houdt en de franse levens-
stijl doet er goed aan zich de taal 
eigen te maken. Heb je al een 
beetje basiskennis dan kun je te-
recht in de Driehoek. Op vrijdag-
morgen van 11.00 uur tot 12.00 
uur wordt er Franse les voor ge-
vorderden gegeven. Is uw Frans 
al op redelijk niveau dan kun u 
terecht bij de groep voor ver ge-
vorderden. Op woensdagmorgen 
zijn er bridgelessen. Er wordt ge-
speeld in groepjes en al doen-
de worden er instructies gege-
ven zodat u het spel doorkrijgt 
en ook op de clubavonden mee 
kunt spelen. Voor slechts 36 eu-
ro per jaar kunt u een heel jaar 
leren en meespelen. Houdt u 
niet van stilzitten dan is de ac-
tiviteit Meer Bewegen voor Ou-
deren zeer geschikt voor u. On-
der leiding van Ton van Schoor 
wordt op woensdagmiddag een 
compleet oefenprogramma aan-
geboden. Iedereen vanaf 55 jaar 
is van harte welkom. Meer we-
ten? Bel 0255-520850.

Deelnemers 
gezochtDe Brulboei - De rommelmarkt 

komt er weer aan! Op zondag 31 
oktober van 11.00 uur tot 15.00 
uur kunt u met uw overtollige 
spulletjes een tafel huren voor 
3,50 euro. Maandag 18 oktober 
om 9.00 uur begint de inschrij-
ving. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Rommelmarkt

De Brulboei - Tijdens de lessen 
Indonesisch koken leert u de 
lekkerste originele gerechten te 
maken. Op maandagmiddag van 
13.30 uur tot 15.30 uur maakt u 
in een kleine groep uw eigen ge-
rechten klaar in zes lessen. De 
cursus kost 18,50 euro en start 
zodra zich voldoende deelne-
mers hebben aangemeld. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Indonesisch 
koken

De Dwarsligger - Zin om cre-
atief bezig te zijn? Vanaf dins-
dag 19 oktober krijgt u de kans 
om mee te doen met Mooi Mo-
zaïeken. Mozaïek is een kunst-
vorm waarbij afbeeldingen via 
gekleurde steentjes worden ver-
werkt in een voorwerp. Voor-
beelden zijn een spiegel, foto-
lijstje, onderzetter, (sieraden) 
kapstokje etc. Het eerste voor-
werp is de eerste les aanwezig. 
Daarna kunt u zelf kiezen waar u 
creatief mee bezig wilt zijn! Voor 
18 euro en 25 cent (excl. mate-
riaal) kunt u meedoen met de 
introductiecursus van 5 lessen, 
op dinsdagavond van 19.15 uur 
tot 21.45 uur. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Mooi Mozaïek

De Dwarsligger - Vanaf maan-
dag 1 november van 9.15 uur tot 
11.15 uur geeft Gerrit Bruinenberg 
een cursus Technische Klussen in 
huis. In de cursus behandelt hij 
een aantal uiteenlopende huis-
houdelijke, technische klusjes zo-
wel in als rondom het huis. Denk 
aan: wat te doen bij stroomuit-
val, of de kraan lekt. Geen signaal 
op radio en tv, een kapot snoer of 
het ophangen van een lamp. Niet 
alleen de theorie wordt behan-
deld, maar de cursisten voeren de 
werkzaamheden ook uit. Op de 
laatste cursusdag krijgt elke deel-
nemer een eindopdracht. Op de 
eerste cursusdag moet u schrijf-
waren, papier en een boormachi-
ne (klopboor) meenemen. De cur-
sus is bestemd voor zowel vrou-
wen als mannen. Kosten: 30 eu-
ro voor 7 lessen. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Klussen in huis

De Mel - Spektakel en magie, 
dat zijn de toverwoorden voor 
Duo Magicfull. Donderdag 28 
oktober geven zij een magische 
goochelshow van13.30 uur tot 
14.15 uur voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar in de Mel. Deze 15 ja-
rige jonge goochelaars zijn jong 
begonnen met een goocheldoos 
en nu uitgegroeid tot twee ta-
lentvolle meesters van de magie. 
Zij verbazen jong en oud met 
hun spectaculaire illusies. Kun 
jij ze ontmaskeren of bestaat er 
toch zoiets als echte magie? De 
show kost 2 euro. Meer weten? 
Bel 0251-210050.

Duo Magicfull

De Spil - Elke vrijdagochtend is 
er tafeltennis in Buurtcentrum 
de Spil vanaf 9.30 uur. Kom eens 
langs en doe gezellig en ener-
giek mee. Sportieve mensen van 
alle leeftijden zijn welkom bij 
deze inloop. Meer weten? Bel 
0255-510186.

Iedere vrijdag 
tafeltennis

Eerste Multiculturele 
Seniorenmiddag
Alle inwoners van de ge-
meente Velsen van boven de 
50 jaar zijn uitgenodigd voor 
de eerste Multiculturele Se-
niorenmiddag in IJmuiden. 

Deze vindt plaats op donderdag 
4 november van 12.00 uur tot 
17.00 uur in de KUBA-moskee, 
Planetenweg 1 in IJmuiden. De 
organisatie is handen van de 
Ouderenbonden, Buurtcen-
trum de Dwarsligger, de KU-
BA-moskee en De Zonnebloem 
regio IJmond. Het programma 
begint met een gemeenschap-
pelijke Turkse maaltijd. Daar-
na zal er een optreden worden 

verzorgd door de Nederland-
se Volksdansgroep DELTA , de 
Turkse Volksdansgroep LALE 
en de zangeres José van Wave-
ren. Er is natuurlijk volop gele-
genheid om elkaar te ontmoe-
ten en ook om samen spelle-
tjes te doen van diverse cultu-
ren, zoals Turkse en Nederland-
se spelletjes. Het doel van de-
ze middag is om contacten te 
leggen met elkaar en te genie-
ten van elkaars cultuur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Buurt-
centrum de Dwarsligger en de 
KUBA-moskee, de toegang is 
gratis. Meer weten? Bel 0255-
512725 (Nanda).

Knallen met z’n allen
De Mel - In Buurtcentrum de 
Mel is er woensdagmiddag 27 
oktober een swingende work-
shop ‘Knallen met z’n allen’ voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Voor 
deze workshop komt Sherwin 
met allemaal leuke trommels zo-
als conga’s, bongo’s en maracas. 
Je mag het allemaal zelf uitpro-
beren. Je leert een ritme spelen 
en goed naar elkaar te luisteren. 

Sherwin speelt al heel lang op 
trommels. Hij heeft gespeeld bij 
jeugdtheatergroep Samba Sa-
lad en nu speelt hij in veel the-
aterproducties en bij de zange-
res Ruth Jacott. Lijkt het je leuk 
om samen muziek te maken kom 
dan naar deze workshop. De 
workshop is van 14.00 tot 15.30 
uur en kost 2 euro. Meer weten? 
Bel 0251-210050.

De Spil - Dinsdag 26 oktober 
mag je mee naar de Magische 
Verhalentent in de bieb. Nadat 
je een spannende, gekke of ge-
heimzinnige tekening hebt ge-
maakt, mag je naar binnen in 
de tent waar de verhalenvertel-
ler een verhaal over jouw teke-
ning vertelt. Woensdag 27 okto-
ber gaan we naar Monkey Town 
in Uitgeest. Een coole overdek-
te speeltuin. Alleen voor echte 
apen tot 12 jaar die willen klim-
men en klauteren. Voor 9,50 euro 
heb je entree, vervoer, een hapje 
en wat te drinken. Meer weten? 
Bel 0255-510186 (Samantha).

Vakantie
in de Spil

MamaMia - Spelen en speel-
goed zijn van belang voor de 
ontwikkeling van het kind. De-
ze themabijeenkomst wordt 
gegeven door Marianne de 
Valck van adviesbureau Spel- 
en Speelgoed. Zij komt op 
2 november alle hulpsinter-
klasen advies geven over het 
aanschaffen van speelgoed 
en spelen. Wat is goed speel-
goed? Wat past bij de ontwik-
keling/leeftijd van mijn kind? 
Mijn kind verveelt zich, wat kan 
ik daar aan doen? Meer we-
ten? Bel 023-5388830.

Thema Sint

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

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

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING
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Velserbroek - Zaterdag 9 okto-
ber stond er voor de thuis spe-
lende mini’s (VSV Guppen), F en 
E pupillen een ontbijt klaar. Er 
was een ploeg die om 8.00 uur 
ging eten en een ploeg om 9.00 
uur. Komende zaterdag 16 okto-
ber komen de andere teams aan 
de beurt omdat zij zaterdag 9 ok-
tober uit speelden. Vanzelf spre-
kend is VSV erg blij met dit initia-
tief van de activiteiten commissie 
onder leiding dit maal van Ben 
Sliggers. Ben had voor deze ge-
legenheid een groot deel van zijn 
familie op getrommeld die dan 
ook enthousiast mee hielpen om 
de kinderen van een voedzaam 
ontbijt te voor zien.

Ontbijt bij VSV

Lezing ‘Leven na dit 
leven’ in Theeschenkerij
Velsen-Zuid - Donderdag-
avond 21 oktober, van 20.00 
tot 22.00 uur (met pauze) geeft 
Mark Metselaar de lezing ‘Le-
ven na dit leven’ in de Thee-
schenkerij Velserbeek. Metse-
laar (34) vertelt over het leven 
na de dood, of misschien beter 
gezegd: leven na dit leven.Want 
de stroom van leven lijkt door te 
gaan.
Tijdens de lezing zal hij over ei-
gen ervaringen vertellen, maar 
ook spreken over contact met 
overledenen, ervaringen van 
mensen die met hem over dit 
overwerp hebben gesproken. 
Wat gebeurt er na de dood? 
Hoe ziet de hemel, het hierna-
maals, er uit? Bestaat er wel zo-

iets als reïncarnatie? 
Steeds meer mensen durven 
over hun ervaringen te praten. 
Het contact met een dierba-
re overledene zoals een over-
leden vader of moeder, broer of 
zus, maar bijvoorbeeld ook over 
een eigen bijna-doodervaring, 
waarbij een glimp van een an-
dere dimensie kan worden er-
varen. Die ervaring, BDE afge-
kort, toont aan dat ons bewust-
zijn niet gelijk is aan de herse-
nen en bewustzijn ook buiten 
het lichaam kan bestaan. Tij-
dens de lezing is er ruimte voor 
vragen en gesprek over het on-
derwerp. 
De toegang bedraagt 7 euro. 
Zie ook www.markmetselaar.nl.

Nieuwe sponsor VVH/
Velserbroek zaterdag 1
Regio - Opnieuw heeft zich een sponsor gemeld voor het zaterdag 
team van VVH/Velserbroek. Nadat in het begin van het seizoen ‘Ate-
lier Zuid’ de trainingspakken heeft gesponsord heeft nu Loodgie-
tersbedrijf M. Strijland het goede voorbeeld gevolgd. Marcel Strij-
land is bereid geweest om de gehele zaterdagselectie te voorzien 
van schitterende voetbaltassen. De vereniging is het Loodgieters be-
drijf dan ook enorm dankbaar voor deze tassen. 

Schaap in de sloot
Velserbroek - Een hond heeft 
zondagmorgen rond 10.30 uur 
een schaap het water in gejaagd. 
De hond liep los op het pad 
langs de Grote Buitendijk toen 
hij opeens in één streep richting 
het weiland met daarin een paar 
schapen toe rende. Hij sprong 
over een sloot heen en greep 
een schaap en sleurde hem het 
water in. Na flink in het oor en 
achterpoot van het schaap te 
hebben gebeten liet de hond los 
en ging terug naar zijn baas. Het 
baasje van de hond belde direct 
een dierenambulance die op hun 

beurt de Velsense brandweer in-
schakelde. Toen de brandweer 
ter plaatse was hebben zij in het 
weiland gezocht naar de schaap 
maar konden niets vinden. Even 
later kwam de eigenaresse van 
de hond terug en vertelde dat 
het schaap tussen het riet lag. 
Omdat het om een zwart schaap 
ging, kon de brandweer het dier 
nauwelijks zien. De brandweer 
heeft het schaap uit het water 
gered en heeft het dier ingela-
den in een trailer. Het schaap 
is naar een dierenarts gebracht. 
(foto: Bas Idema)

Strawberries wint 
topper tegen Hilversum
Driehuis - Strawberries Da-
mes 1 heeft zondag indruk ge-
maakt door met 0-1 te winnen 
van Hilversum, de nummer 2 van 
de ranglijst. Het team van Simon 
de Hoog en Friso Huizinga - al 
drie weken koploper in de twee-
de klasse A - speelde zo goed 
dat het publiek van Hilversum na 
afloop voor de hockeysters uit 
Driehuis applaudisseerde. Het 
enige doelpunt werd gescoord 
door Femke Joustra. Zij tikte de 
bal binnen na een prachtige ac-
tie van Fiona Dalhuijsen.
Net als vorige week speelde 
Strawberries de tegenstander in 
de eerste helft volledig van de 
mat. De spitsen kregen diverse 
grote kansen, maar desondanks 
duurde het tot de 25ste minuut 
voordat het eerste doelpunt 
werd gescoord. Vlak voor rust 
ontstond commotie nadat een te 
hoog ingeslagen strafcorner van 
Hilversum via de stick van ver-
dedigster Madelon Wientjes-van 
Waalwijk van Doorn in het doel 
was beland. De cirkelscheids-
rechter gaf eerst een vrije slag 
aan Strawberries, maar na lang-
durig overleg met zijn collega 

besloot hij een strafbal aan Hil-
versum toe te kennen. Deze be-
slissing werd door Strawber-
ries aangevochten. Met succes, 
want na weer een minutenlang 
overleg kreeg de ploeg uit Drie-
huis alsnog de vrije slag mee. 
Op slag van rust verrichte keep-
ster Janet Bondi nog een ge-
weldige redding door met haar 
stick een strafcorner onschade-
lijk te maken. Na de pauze zet-
te Hilversum meer druk en raak-
te Strawberries de controle over 
de wedstrijd even kwijt. Pas na 
een kwartier werd het spel weer 
wat beter en volgden een aan-
tal goede mogelijkheden om de 
score uit te bouwen. Dat ge-
beurde niet, waardoor Strawber-
ries met een magere maar o zo 
belangrijke overwinning uit Hil-
versum vertrok.
Strawberries blijft koploper, met 
drie punten voorsprong op de 
nummer 2 (Houten) en zes pun-
ten op de nummer 3 (Hilver-
sum). De volgende competitie-
wedstrijd is op zondag 31 ok-
tober. Dan speelt Strawberries 
thuis tegen het laaggeklasseer-
de Castricum.

Santpoort-Noord - Politie-
mensen hebben zaterdag om-
streeks 13.15 uur op de Wüstel-
aan een man aangehouden die 
ervan wordt verdacht kort daar-
voor bij een oudere man een 
pinpas te hebben gestolen. De 
verdachte, een 33-jarige Haar-
lemmer, was bij het bejaarde 
slachtoffer aan de deur geko-
men en had hem bedreigd om 
zo de pinpas van het slachtof-
fer in zijn bezit te krijgen. Agen-
ten stelden direct na de mel-
ding een onderzoek in en za-
gen de man, die aan het sig-
nalement voldeed, lopen. Hij is 
aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau en inge-
sloten voor verhoor.

Politie houdt 
man aan

Velserbroek - De politie kreeg 
vorige week donderdag aan 
het eind van de middag een 
melding van een aanrijding 
met letsel tussen een fietser 
en een personenauto. De fiet-
ser raakte hierbij gewond aan 
zijn hoofd en arm. De 48-jarige 
bestuurster van de auto wilde 
vanaf de Soorensteinstraat de 
Broekeroog oprijden. De 77-ja-
rige fietser reed over de Broe-
keroog richting de Rijksweg. 
De automobiliste zag de fiet-
ser te laat aankomen en reed 
hem aan. De fietser is voor be-
handeling naar een ziekenhuis 
vervoerd.

Fietser gewond

Regio - De politie Kennemer-
land is erg blij met de waarde-
volle tip van de oplettende ge-
tuige. 
Er is door goed opletten en de 
politie bellen en de juiste infor-
matie delen, een overval – met 
alle gevolgen van dien voor al-
le betrokkenen - voorkomen. 
Juist in de maanden waarin de 
avonden weer donker zijn, kan 
de politie niet zonder u als ex-
tra ogen en oren in uw buurt. 
U weet als geen ander zodra er 
iets niet in de haak lijkt te zijn in 
uw eigen woonomgeving. He-
laas is het zo dat het aantal cri-
minele activiteiten, zoals bero-

vingen en overvallen, toeneemt 
zodra de avonden weer donker 
worden. 
Criminelen zien meer kans om 
bijvoorbeeld ongezien voorbe-
reidingen te treffen. We zien 
vaak, dat er in de dagen voor 
bijvoorbeeld een overval voor-
werk en verkenningswerk 
wordt gedaan. 
Ook komt het voor dat er alvast 
een auto of een scooter wordt 
klaargezet om na de over-
val mee te vluchten. De politie 
vraagt u om extra alert te zijn en 
zodra u iets ziet wat u niet ver-
trouwd, de politie te informeren 
via 0900-8844.

Donkere dagen project

SC Santpoort 1 verliest
Santpoort-Noord - Het is lang 
geleden dat Santpoort 1 een ne-
derlaag te slikken kreeg, de der-
de klassse D KNSB Landelijk blijkt 
toch heel andere koek dan de Pro-
motie klasse te zijn, waar elke te-
genstander met huid en haar op-
gevreten werd. Tegen VAS 2 wis-
ten alleen Piet Peelen en Peter de 
Roode te winnem, Wim Eveleens 
speelde remise. Na de promotie 
van Santpoort 1, 2, 3 en 4 blijkt 
dit jaar dat handhaven van alle 

teams al een mooie prestatie zou 
zijn. Jeugdspeelster Cherl Looy-
er is afgelopen dinsdag vertrok-
ken naar Griekenland om daar het 
WK te spelen. Tegen Vas deden 
maar liefst 3 jeugdspelers mee en 
u weet het hé, wie de jeugd heeft 
heeft de toekomst. Bij groep 1 
staat verrassen Nathalie van der 
Lende bovenaan met 2 uit 2, ook 
al een jongedame en bij groep 2 
Wim Laurens Gravemaker. Zie ook 
www.schaakclubsantpoort.nl.
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Jelte wint van der 
Wiele jeugdamtoernooi
IJmuiden - Het van der Wie-
le jeugddamtoernooi werd zon-
dag weer voor het eerst gehou-
den na de zomervakantie. In de 
wintermaanden wordt maande-
lijks een toernooi voor de be-
ginnende en gevorderde jeugd 
gehouden. Dat het toernooi in 
Noord-Holland steeds popu-
lairder wordt bleek wel afgelo-
pen zondag in het Jan Ligthart-
gebouw.
Pupillen uit de Zaanstreek, 
Haarlem, de kop van Noord-
Holland en natuurlijk IJmuiden 
bevolkten de damzaal. De B-

groep werd gewonnen na een 
spannende strijd tussen Mauri-
ce Koopmanschap uit Heerhu-
gowaard en Jelte Bottema door 
de laatste. De derde plaats ging 
naar Danique Smids.
In de hoofdgroep hield alleen 
Stella van Buuren uit de Velser-
broek zich staande in het ge-
weld, maar de hoofdplaatsen 
gingen achtereenvolgens naar 
Stan Brink, Raymond Koop-
manschap en Mitchel Mensin-
ga. Het volgende toernooi wordt 
gehouden op zondag 7 novem-
ber.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Afgelopen za-
terdag was er voor de kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed het PK gooien en het 
normaal gooien. Het normaal 
gooien ging vlot van start en 
gaande de wedstrijd lagen de 
teams heel dicht bij elkaar. Uit-
eindelijk werd team 2 met Lina, 
Rob,  en Elly eerste met 90 scho-
ten en 40 meter. Team 1 met 
Sander, Lia, Jan Sch. en Willem 
werd tweede met 91 schoten en 
21 meter. Het PK gooien ging 
stroef, veel afzwaaiers maakten 
de score te hoog. Op de straat-
baan werd Bertus eerste met 25 
schoten en 14 meter. Tweede 
Harm 26–10. Derde Ton 29–10. 
Op het bosparcours werd Harm 
eerste met 13–70. Tweede Bian-
ca 13–24. Derde Ton 13–7. Zon-
dag was er een veldtoernooi om 
de sportvelden heen. Dit was 
een afvalwedstrijd met een win-
naarsronde en een verliezerron-
de, waaruit twee winnaars uit-
eindelijk overbleven. Bij de ver-
liezerronde werd Lina eerste en 
Lia tweede. Bij de winnaarsron-
de werd Dirk eerste en Willem 
tweede. Op de agenda staat 
Rondje van Apeldoorn op zon-
dag 7 november. Meer infor-
matie: Harm Jongman, 0255-
514780 of Dirk Sieraad, 0255-
515602. Zie ook www.svfull-
speed.nl 

Fietspaden 
Velsen-Noord 
slecht verlicht
Velsen-Noord - Op de ge-
meentelijke infopagina van de 
Jutter van 14 oktober staat ver-
meld, dat de gemeente Velsen 
fietsers en voetgangers advi-
seert om alleen overdag ge-
bruik te maken van de Empla-
cementsweg. De route over de 
Velsertraverse zou veiliger zijn. 
Velsen Lokaal laat weten dat 
door maatregelen van de ge-
meente Beverwijk de geadvi-
seerde route niet te bereiken 
is voor fietsers door het plaat-
sen van de verbodsbord voor 
fietsers. Binnen Velsen-Noord 
zijn nog meer punten, waar de 
verlichting op fietspaden ont-
breekt. Velsen Lokaal vraagt 
zich af of hier dan nog sprake 
kan zijn van voldoende sociale 
veiligheid. Vele fietsers, waar-
onder scholieren,  maken da-
gelijks gebruik van de fietsrou-
tes. Met de donkere dagen in 
het verschiet zou in ieder ge-
val gezorgd moeten worden 
voor voldoende licht op deze 
routes, zodat in de vroege och-
tend en avond voetgangers en 
fietsers op een veilige manier 
van en naar Velsen-Noord kun-
nen komen. Velsen Lokaal ver-
zoekt of de vragen en antwoor-
den gepubliceerd kunnen wor-
den op de website van gemeen-
te Velsen.

Radioweekend Seaport FM
IJmuiden - In het Seaport FM-
programma Muziek Uit Zee 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de perio-
de 1958 tot en met 1990.
Ook komen de diverse radio-
evenementen, die destijds tus-
sen de pieren van IJmuiden heb-
ben plaatsgevonden, aan bod. 
Erik Beekman neemt u mee 
naar vervlogen tijden. In augus-
tus 2001 hadden we een twee-

daagse live-versie van Muziek 
Uit Zee vanaf het tijdelijke zend-
schip Willem Beukels Zn. tussen 
de pieren van IJmuiden. Vele ra-
diomakers uit vroeger tijden wa-
ren nog een keer te horen met 
hun programma’s.
In deze aflevering gaan we de 
uren van Will Luikinga en Ted 
Bouwens nog een keer beluis-
teren. Zie ook www.seaportpla-
za.nl.

Film ‘Agora’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 22 om 20.30 
uur, zondag 24 om 14.30 uur en 
woensdag 27 oktober om 20.30 
uur draait het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 de film ‘Ago-
ra’.
Regisseur Alejandro Amená-
bar (o.a. Mar adentro) maakte 
met Agora een film van de ou-
de stempel: prachtige vormge-
ving, drama en grootse histori-
sche gebeurtenissen spelend in 
de Oudheid. De religieuze op-
stand in Alexandrië verplaatst 

zich naar de legendarische bi-
bliotheek van de stad. Binnen 
de muren van dit gebouw vecht 
de wiskundige/filsosofe Hypatia 
(370-415 n. Chr.) met haar leer-
lingen voor het behoud van de 
wijsheid van de oude bescha-
ving.
Haar jonge slaaf Davus raakt 
verscheurd tussen zijn geheime 
liefde voor zijn meesteres en de 
vrijheid, die hij weet te kunnen 
bemachtigen als hij kiest voor de 
strijd van de christenen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘agora’ op 22 (20.30 uur), 

24 (14.30 uur) en 27 oktober (20.30 uur) 2010.
 Bon is geldig voor 2 personen

Knutselen in het Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - Woensdag 20 en vrij-
dag 29 oktober organiseren en-
thousiaste vrijwilligers herfst-
knutselmiddagen in het Pieter 
Vermeulen Museum aan de Drie-
huizerkerkweg 34d. Kinderen 
vanaf 4 jaar kunnen dan een spe-
ciale eekhoorn knutselen. Op 20 
oktober is dat een eekhoorn van 
hout en op 29 oktober een eek-
hoorn van papier en schapen-
wol.  Het knutselen is van 13.30 
tot 14.30 uur. Er is ruimte voor 
15 kinderen per keer dus geef 
je op tijd op. Graag opgeven via 
telefoonnummer 0255 – 536726 
of  info@pieter-vermeulen-mu-
seum.nl De openingstijden zijn 
van woensdag, vrijdag en zon-
dag  van 13.00 tot 17.00 uur. Tij-

dens schoolvakanties: dinsdag 
tot en met vrijdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Groepen op 
afspraak. Feestdagen gesloten.

Rob Nobels in Stamgasten
IJmuiden - Zondagavond 24 ok-
tober om 18.00 uur heeft u een re-
den af te stemmen op het loka-
le radiostation Seaport FM. Rob 
Nobels is dan namelijk te gast in 
het programma Stamgasten. In 
dit programma komt Gerard van 
Broekhuijsen in gesprek met be-
kende en minder bekende Velse-
naren. Zondag dus de geboren en 
getogen IJmuidenaar Rob Nobels. 
Via ‘de kleine Bijenkorf’, de Jan 

Ligthartschool, de garage, disco-
theek Crossroads, line-dancing en 
Overdorp krijgen we in een uur-
tje een doorsnede te horen van 
het leven van deze nu wat beza-
digder IJmuidenaar. De oud Ne-
derlands kampioen racet wel nog 
steeds, maar naar eigen zeggen, 
voor 80 procent en niet meer op 
het scherp van de snede. Stam-
gasten wordt uitgezonden op zon-
dagavond van 18.00 tot 19.00 uur.

Tweede kaartje gratis
Velsen-Zuid - Vrijdag 22 ok-
tober spelen de Witte Leeuwen 
thuis tegen de vorige club van 
trainer Jan Poortvliet: FC Eind-
hoven. Om het bezoeken van de-
ze tweede wedstrijd in de twee-
de periode nóg aantrekkelijker 
te maken, is er een speciale actie 
voor kaartverkoop. Voor de Oost- 

en Zuidtribune geldt alleen aan-
staande vrijdag: twee kaartjes 
voor de prijs van één, ongeacht 
welke leeftijd. Deze kaarten zijn 
tot vrijdagmiddag 17.00 uur bij 
het loket af te halen. Doe hier 
uw voordeel mee en help Telstar 
naar de tweede overwinning van 
het seizoen
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Verkeershinder in herfstvakantie

Groot asfaltherstel hoofdroutes Velsen
De komende week gaat de gemeen-
te op de hoofdroutes door Driehuis-
Santpoort delen van het wegdek  
vernieuwen. In het aansluitende deel 
van de Biezenweg wordt 50 me-
ter hoofdriool vervangen en wordt 
meteen de wegaansluiting met de  
Hagelingerweg aangepast. Om de 
verkeersoverlast te beperken is ge-
kozen voor de herfstvakantie en voor 
avond- en nachtwerk. 

Biezenweg bij Hagelingerweg
Vanaf donderdag 21 oktober tot en met 
zaterdag 30 oktober is het eerste stukje 
Biezenweg vanaf de Hagelingerweg 10 
dagen afgesloten. De tuincentra aan de 
Biezenweg en de overige percelen in het 
gebied De Biezen zijn dan per auto al-
leen bereikbaar vanaf de Rijksweg. Van-
wege mankementen aan het hoofdriool 
in dit stukje Biezenweg moet ongeveer 50 
meter hoofdriool worden vervangen. De 
weg moet daarvoor worden opengebro-
ken. De rioolwerkzaamheden zullen over-
dag plaatsvinden. 

Van den Vondellaan-Hagelingerweg
Tussen  25 en 29 oktober wordt de rou-
te Van den Vondellaan-Hagelingerweg 
tussen de rotonde Nic. Beetslaan en de 
rotonde Santpoortse Dreef tussen 18.00 
uur en 06.00 uur afgesloten voor het rij-
verkeer. Alleen fietsers en de lijnbussen 
van Connexxion worden doorgelaten. Het 
overige verkeer wordt omgeleid via o.a. 
de Stationsweg en de Rijksweg. Op een 
groot aantal plaatsen op deze hoofdrou-
te moet de asfaltdeklaag worden vervan-
gen en het hele traject krijgt een bescher-
mende toplaag. 
De rioolvervanging in de aansluitende 
Biezenweg biedt de gemeente tevens de 
gelegenheid om, in combinatie met de 
onderhoudswerkzaamheden op de Ha-
gelingerweg, de aansluiting Biezenweg-
Hagelingerweg te verbeteren. De weg-
aansluiting wordt verhoogd aangelegd 
op vrijwel dezelfde manier als de aanslui-
ting Valckenhoeflaan-Santpoortse Dreef. 
Dit gebeurt omdat er veel scholieren op 
de fiets het autoverkeer moeten kruisen 
bij deze aansluiting. Door deze kruisingen 
verhoogd aan te leggen wordt de snel-
heid van het autoverkeer getemperd. Het 
meeste werk op de hoofdroute wordt  ’s 
avonds en ’s nachts gedaan – zo blijven 
de verschillende woonkernen overdag 
goed bereikbaar. Voor uitvoering in de 
herfstvakantie is gekozen om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken; in die perio-
de is er minder verkeer. Het streven is de 
werkzaamheden op de hoofdroute vrijdag 
afgerond te hebben.

Waterloolaan 
In dezelfde periode en op dezelfde tij-
den krijgt ook een deel van de Waterlool-
aan een nieuwe asfaltlaag, nl. tussen de 
spoorwegovergang Zeeweg tot en met 
de kruising bij de Kriemhildestraat. Hier 
wordt het hele asfaltoppervlak vernieuwd. 

Het verkeer wordt om en om over één 
weghelft geleid, zodat Driehuis via de Wa-
terloolaan bereikbaar blijft. Het betreft al-
leen noodzakelijk onderhoud aan het as-
falt; de verkeerssituatie blijft hetzelfde. De 
aansluitingen met de Minister van Hou-
tenlaan en met de Kriemhildestraat wor-
den tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden tijdelijk afgesloten. Hier gel-
den dezelfde omleidingsroutes als voor 
de afsluiting van de Hagelingerweg.

November
Voor november staan nog meer wegwerk-
zaamheden op de agenda: Lange Nieuw-
straat (tussen Marktplein en rotonde; ver-
wachting 8 november) en Stationsweg-
Parkweg (reparaties zuidbaan). Daarover 
volgt later nader bericht.

Voorbehoud
Voor alle asfaltwerkzaamheden geldt dat 
de uitvoering erg afhankelijk is van het 
weer. Als er ’s nachts vanwege ongun-
stige weersomstandigheden niet gewerkt 
kan worden, wordt (een deel van) het 
werk overdag gedaan. Het werk wat het 
meeste lawaai maakt, wordt zoveel moge-
lijk in de avonduren gedaan. Enige nach-
telijke geluidsoverlast is echter niet uit te 
sluiten. De aannemer heeft ontheffing ge-
kregen voor deze werkzaamheden, omdat 
de gemeente vindt dat het herstelwerk 
absoluut noodzakelijk is en de woonker-
nen overdag bereikbaar moeten blijven.

Heeft u zich al aangemeld?
Digitaal burgerpanel Velsen
Meer dan duizend burgers hebben 
zich al aangemeld als deelnemer 
aan het digitaal burgerpanel. De ge-
meente Velsen roept vrouwen en jon-
geren op om zich aan te melden zo-
dat een representatief beeld van de 
bevolking ontstaat.

Begin oktober is op 14.000 adressen in 
Velsen een brief bezorgd met het verzoek 
mee te doen aan het digitaal Burgerpa-
nel van de gemeente Velsen. Inmiddels 
hebben ruim 1.100 mensen zich aange-
meld. Het doel is een groep van onge-
veer 2.100 mensen.

Het aantal aanmeldingen van vrouwen 
en jongeren blijft enigszins achter. Om 

een goed beeld te krijgen van wat de in-
woners van Velsen vinden, worden vrou-
wen en jongeren dan ook met klem uit-
genodigd zich alsnog voor het digitaal 
Burgerpanel Velsen aan te melden. Dit 
kan via de persoonlijke inlogcode die in 
voornoemde brief vermeld staat. 

Na aanmelding krijgt u 4 tot 6 keer per 
jaar een reeks vragen via internet. Dit zijn 
vragen over onderwerpen waarover het 
gemeentebestuur een besluit wil nemen, 
maar ook over de kwaliteit van dienstver-
lening van de gemeente. De deelnemers 
krijgen de uitkomsten van de onderzoe-
ken te horen. Ook worden deze uitkom-
sten gepubliceerd op de gemeentelijke 
website: www.velsen.nl.
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Kunst tot herdenken voor iedereen
Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 3 november wordt tus-
sen 19.00 en 22.00 uur op begraaf-
plaats De Biezen in Santpoort-Noord 
Allerzielen gevierd. Iedereen die zijn 
dierbaren wil herdenken, is van har-
te welkom. 

Allerzielen is van oudsher een katholie-
ke traditie waarop men overledenen her-
denkt, bidt voor overledenen, kaarsen 
brandt en bloemen op een graf plaatst. 
Vorig jaar vond de eerste Allerzielenvie-
ring in Velsen plaats. Veel mensen von-
den op deze avond troost en waren on-

der de indruk van de sfeervolle uitstra-
ling. Ook dit jaar is Begraafplaats De Bie-
zen in Santpoort-Noord weer een gast-
vrije ontmoetingsplek met licht, vuur, 
klank en kunst als decor. Iedereen die 
zijn dierbaren wil herdenken, ongeacht 
waar zij zijn begraven of gecremeerd, is 
woensdag 3 november 2010 van 19.00 
tot 22.00 uur welkom op de gemeentelij-
ke begraafplaats aan de Biezenweg.

Meer informatie via allerzielenvelsenver-
licht@gmail.com. (foto: Peter van Lies-
hout)

Dinsdag 9 november in Thalia Theater
Inloopavond Oud-IJmuiden
De openbare ruimte, de woningen en 
de mogelijke explosieven in een stuk-
je Oud-IJmuiden: daar gaat de in-
loopavond van 9 november over. De 
gemeente Velsen heeft inwoners en 
ondernemers uitgenodigd in het Tha-
lia Theater.

Op dinsdag 9 november is er een inloop-
avond van 16.00 tot 19.30 uur over een 
gedeelte van Oud-IJmuiden in het Thalia 
Theater. De gemeente Velsen geeft infor-
matie over de inrichting van de openbare 
ruimte, over het materiaal voor de stoe-
pen en het type straatverlichting. Bouw-
fonds Ontwikkeling, AWV Eigen Haard en 

Woningbedrijf Velsen zijn aanwezig om 
informatie te geven over de woonblokken 
die zijn gepland in het gebied gelegen 
tussen de Frogerstraat, de Prins Hendrik-
straat, Visseringstraat en Oranjestraat.

In een deel van Oud-IJmuiden bestaat 
een hogere kans dat er explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog liggen. De mo-
gelijke lokaties daarvan heeft het onder-
zoeksbureau Saricon in kaart gebracht. 
Daarom is er ook een vertegenwoordi-
ger aanwezig van dit bureau, aan wie be-
langhebbenden hun vragen kunnen stel-
len. Het Thalia Theater ligt aan de Brees-
aapstraat 52 in IJmuiden.

Levendige discussies

Visie op Velsen 2025
Enthousiaste belangstellenden en 
genodigden hebben met elkaar ge-
discussieerd over de vraag hoe Vel-
sen er over vijftien jaar uit zou kun-
nen zien. In de ontwikkeling van de 
Visie op Velsen 2025 is weer een le-
vendige stap gezet.

Op 13 en 18 oktober waren er in de raad-
zaal van het stadhuis van Velsen twee in-
teractieve bijeenkomsten over de Visie 
op Velsen 2025. Tientallen inwoners van 
de gemeente hadden zich gemeld voor 
de bijeenkomst, geattendeerd door be-
richtgeving op deze Infopagina en in de 
IJmuider Courant. Daarnaast gaf een 
aantal vertegenwoordigers uit het be-
drijfsleven en maatschappelijke organi-
saties hun reactie.

De deelnemers beantwoordden indivi-
dueel de kernvraag welke trends en ont-
wikkelingen zich naar hun mening de 
komende vijftien jaar voor zouden doen. 
In groepsessies konden zij aangeven 
op welke strategische vragen over the-
ma’s zoals wonen, werken, zorg en wel-
zijn de gemeente Velsen in de Visie 2025 
antwoord moet hebben. De aanwezi-
gen zijn heel enthousiast en betrokken 
aan het werk geweest. Hun reacties wor-
den meegenomen in een discussieno-
ta die eind 2010/begin 2011 in twee zo-
genaamde scenariosessies aan de orde 
komt. Hierover volgt te zijner tijd nader 
bericht.

Tijdens de bijeenkomsten is een aantal 
aanwezigen gevraagd wat hun droom en 
nachtmerrie is als zij denken aan Velsen 
in 2025. Daar is een filmpje van gemaakt, 
dat op de website van de gemeente komt 
te staan. Op de homepage staat het logo 
van de Visie op Velsen 2025. Daar is al-
le informatie onder te vinden: waarom de 
gemeente Velsen een visie wil ontwikke-
len en wat daarmee gaat gebeuren.
Wilt u ook reageren? Uw dromen en 
nachtmerries zijn van harte welkom. Dat 
kan via de site of rechtstreeks via vel-
sen2025@velsen.nl.
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Bijeenkomst 17 november 2010
Grote Buitendijk/Hofgeest
De gemeente Velsen heeft plan B voor 
de Grote Buitendijk/Hofgeest verder 
uitgewerkt. Onderzoeksresultaten en 
bewonerssuggesties zijn daarin mee-
genomen. 

Op 17 november is er weer een bijeen-
komst voor belanghebbenden over de 
voortgang van de Grote Buitendijk/Hof-
geest. In de zomerperiode is een aantal 
onderzoeken verricht naar de consequen-
ties van de plannen voor geluid, verkeer 
en verkoopbaarheid van de woningen. 

Deze informatie is, samen met de inbreng 
van de bewoners eerder dit jaar, verwerkt 
in een uitgewerkte schets van plan B voor 
dit gebied. Er wordt een sfeer-impres-
sie getoond van hoe de Grote Buitendijk/
Hofgeest er uit zou kunnen zien.

Wilt u bij deze avond aanwezig zijn, mail 
dan naar mevrouw Van Bergem, gber-
gem@velsen.nl. Betrokkenen die vorige 
keer hun adres of e-mail hebben achter-
gelaten, ontvangen een persoonlijke uit-
nodiging.

De Heerenduinen langer open
Tijdens de herfstvakantie van 25 oktober tot en met 31 oktober 2010 is zwembad De 
Heerenduinen langer open. Recreatief zwemmen kan in die week behalve op de ge-
wone openingstijden ook elke dag tussen 10.00 en 16.30 uur. De openingstijden staan 
op www.velsen.nl > sport, toerisme en vrije tijd.
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dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische 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 informatie over bovenstaande kap-/verplantver-
gunningen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Wijkbeheer via www.velsen.nl of telefonisch op tel. 
(0255) 56 72 00 (werkdagen van 09.00-16.00 uur).

ONTWERPONTHEFFING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Burgemeester en 
Wethouders van Velsen hebben het voornemen hier-
aan medewerking te verlenen door middel van een 
ontheffing van het bestemmingsplan. Ondergenoemde 
stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering ter inzage. 

De onderstaande ontwerpbouwvergunningen en ontwer-
pontheffingen (binnenplans) liggen gedurende twee 
weken ter inzage: van 22 oktober t/m 4 november 2010. 
BL-161-2010  Trompstraat 142 te IJmuiden; het veran-

deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw 

BP-96-2010  Slaperdijk 12 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een berging 

De onderstaande ontwerpbouwvergunningen en ontwerp-
ontheffingen (buitenplans) liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 22 oktober t/m 2 december 2010. 
BP-186-2010  Wijkerstraatweg 263 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

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

BP-178-2010  Bilderdijklaan 8 te Driehuis NH; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning 

VERKEERSMAATREGEL

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

Wijkerstraatweg 187 RD te Velsen-Noord, naast de 
algemene gehandicaptenparkeerplaats

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 elektro-
nische 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, 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   
Willem de Zwijgerlaan 68 2 dennen 
Harddraverslaan 17 2 eiken  
Oostbroekerweg ong. 2 essen   

Dagtekening van deze kapvergunningen is 19 oktober 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis

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

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

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

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

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

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

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

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

urgenties

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

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende de termijn van inzageweken worden ingediend 
of kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
besluit waarop de zienswijzen betrekking heeft en de 
redenen van uw zienswijzen. 

AANVRAAG 
MONUMENTENVERGUNNING 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
MO-14-2010  Van der Zwaagstraat 1 en 3 te IJmuiden; het 

veranderen en renoveren van 2 woningen 

Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BESLUITEN 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende 
6 weken na de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). Het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING 

B2-6-2010  Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

BL-202-2010  Wulverderlaan 4 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging 

BP-179-2010  IJmuiderstraatweg 43 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

MONUMENTENVERGUNNING 

MO-9-2010  Vinkenbaan 18 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(gemeentelijk monument) 

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT 

Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuurs-
recht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag waar-
op onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen dit 
besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, kan op verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. De 
onderstaande besluiten liggen gedurende zes weken 
ter inzage: van 15 oktober t/m 25 november 2010. 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen. 

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro) 

B1-10-2010  Witte Hekweg 3 te Velsen-Noord; het 
vergroten van een bedrijfsgebouw 

BP-132-2010  Wijkerstraatweg 158 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
oefenruimte van fysiotherapie 

BP-143-2010  Willebrordstraat 59 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning  met een 
uitbouw (achterzijde) en een dakopbouw 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 1 tot en met 
4 oktober 2010 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Locatie: Schoterkerkpad 4 a te Santpoort-Zuid; 

verbetering van de tuinhobby (12/10/2010) 
Locatie: Lange Nieuwstraat 791/793 te IJmuiden; 

wijziging automatenspeelhal (13/10/2010) 
Locatie: Hoofdbuurtstraat 12 te Velsen-Zuid; vervangen 

van dakpannen van Rijksmonument (13/10/2010) 
Locatie: Johanna Westerdijkstraat 5 te Velserbroek; 

plaatsen van een dakkapel (13/10/2010) 
Locatie: Jagtlustlaan 6 te Santpoort-Zuid; 

kappen van 1 eikenboom (13/10/2010) 
Locatie: Kaplanstraat 2 G te IJmuiden; 

uitbreiding industrieloods (14/10/2010) 
Locatie: Platanenstraat ong. te IJmuiden; 

kappen van een boom (14/10/2010) 
Locatie: Zadelmakerstraat 16 te Velserbroek; het 

oprichten vaan een aanbouw (14/10/2010) 
Locatie: Geelvinckstraat 13 te Velsen-Noord; het starten 

van pedicurepraktijk aan huis (15/10/2010) 

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:




