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Grootbloemige viool

Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

potmaat 9 cm - diverse kleuren
draagtray - 6 stuks
van 3,49

nu voor 1,99

Vind en bind
jongeren aan
uw vereniging!

Even opwarmen...

Zie advertentie
elders in deze krant.

Velserbroek - De nachten worden kouder en inmiddels gaan in de meeste woningen de kachels weer
aan. Dieren merken buiten de overgang naar de koudere tijd als geen ander. Vogels moeten meer gaan
eten om op temperatuur te blijven. Dus als het zonnetje even schijnt, genieten ze van de warmte en kunnen ze even uitrusten tijdens hun zoektocht naar voedsel. De foto van deze reiger is vrijdag gemaakt bij
de Westbroekerplas in Velserbroek. (foto: Paul van de Keer)

Iedere week
in deze krant:

Flitsende dance battle
IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen barstte vorige
week woensdag bijna uit zijn
voegen van het dansspektakel. Aan het eind van de middag kregen zeventig Velsense
danstalenten een powerworkshop van Angelo Pardo en Jomecia oosterwolde.
Leerlingen van de Vooropleiding Dans van het Kunstencentrum Velsen en leerlingen van de
Dansklas van het Vellesan College konden hun geluk niet op. Op
een herfstachtige woensdagmiddag kregen zij een dansworkshop van niemand minder dan
Angelo en Jomecia. Topdansers
bekend van de televisieshows
‘So You Think You Can Dance’ en
‘The Ultimate Dance Battle’ én de
theatersterren uit ‘Blaze!’. De 70
leerlingen kregen de workshop
als voorbereiding op de Dance
Battle die voor aanvang van deze
theatershow plaatsvond op het
schouwburgplein.
Verdeeld in twee groepen kregen
de Velsense talenten een aantal
moves uit de voorstelling ‘Blaze!’
aangeleerd. Angelo en Jomecia
genoten zichtbaar van het enthousiasme van de leerlingen.
En wisten goed over te brengen
hoe je jezelf een houding dient te
geven als je in een dance battle
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staat. Dan is niet alleen het hebben van een overvolle danstrukendoos van belang, maar ook
een juiste attitude. En natuurlijk
hoort door ook het uitjoelen van
de danstegenstander bij.
Om even na zevenen was het
dan zover: de dance battle op het
schouwburgplein. Tientallen bezoekers van de theatervoorstelling Blaze!, restaurantgasten van
Bos Kookt, ouders van de leerlingen en toevallige passanten die
afkwamen op de klinkende beats
werden getrakteerd op een wervelende danswedstrijd. De twee
groepen dansten zich het vuur
uit de sloffen. En daagden el-

kaar uit. Onder luid gejoel van de
leerlingen gingen zelfs twee docenten van de Vooropleiding de
dansstrijd aan.
Om kwart voor acht was het voor
de leerlingen tijd om nog even uit
te puffen voordat zij met z’n allen de theatershow ‘Blaze!’ gingen bezoeken. In een volle theaterzaal genoten de leerlingen zichtbaar van vele spectaculaire street- en breakdanceacts. En hadden tijdens het daverende slotapplaus nog wat joelen over voor hun helden Angelo en Jomecia. Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl (foto: Charo Bocaranda)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Spelers lanceren bijzondere actie

Win een trip naar het
trainingskamp van Telstar
Velsen-Zuid - Telstar is een
zuinige club en dat merken
de spelers ook. Zo moet het
geld voor het trainingskamp
naar Marbella door de spelersgroep zelf bijeen gebracht
worden. Dat doen de Witte
Leeuwen onder meer met de
actie ‘Win je warm’.
Het principe van de actie is simpel. Bij ieder gescoord doelpunt
betaalt een sponsor 10 euro aan
de spelers. Supporters betalen 5 euro. Bij ieder tegendoelpunt storten de spelers 5 euro
in de pot. Aan de overwinning
op Fortuna Sittard van afgelopen maandag (2-5) verdient Telstar dus 45 euro per sponsor en
20 euro per supporter. Het geld
gaat rechtstreeks naar de rekening van ‘Win je warm’. Alle doelpunten die Telstar sinds het begin van het seizoen heeft gescoord en heeft geïncasseerd
tellen mee, inclusief de bekerwedstrijden.
,,We hebben al bijna vijftig sponsors, dus het gaat de goede kant
op’’, vertelt keeper Cor Varkevisser, die de actie samen met
Anthony Correia heeft opgezet. Sponsors en supporters
die meedoen maken kans op
een geheel verzorgde trip naar
het trainingskamp in het Zuid-

Spaanse Marbella. Sponsor ontvangen bovendien een gesigneerd wedstrijdshirt of een gesigneerde wedstrijdbal. Eén van
de eerste sponsors die een shirt
in ontvangst nam, was Bas Dortmundt van Exclusevents, organisator van de succesvolle 2Generations-feesten (foto). Hij was
vorig jaar een van de winnaars
van de trip naar Marbella.
Voor Telstar is het van groot belang om zich op een warme plek
voor te bereiden op de tweede
seizoenshelft. Correia: ,,In Nederland zijn de velden in januari vaak onbespeelbaar door vorst
of sneeuw. Dat soort problemen
heb je in Spanje niet. Bovendien
draagt een dergelijk trainingskamp bij aan de teambuilding.
Vorig jaar wonnen we na de winterstop drie wedstrijden op rij,
terwijl we daarvoor pas 10 punten hadden verzameld.’’
Supporters van Telstar kunnen
zich vrijdagavond, als de Witte Leeuwen het opnemen tegen MVV Maastricht, in Paviljoen Schoonenberg bij de spelers aanmelden voor de actie
‘Win je warm’. Het inschrijfformulier kan ook worden opgevraagd via communicatie@sctelstar.nl. Sponsor die zich willen
aanmelden kunnen mailen naar
marco@sctelstar.nl.

Zondag open dag bij
manege Variohippique
Velsen-Zuid – Op zondag
23 oktober organiseert manege, pensionstal, handelsstal
en wedstrijdtraining Variohippique haar jaarlijkse open dag.
Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen
alle facetten van het bedrijf
van dichtbij bekeken worden.
Vanuit de gezellige kantine
kan men kijken naar een gevarieerd programma van demonstraties, afgewisseld met
voor de kinderen de mogelijkheid om zelf eens een rondje
op een pony te rijden en natuurlijk hebben ze heel veel

leuke spelletjes. Ken jij iemand
die graag een proefles wil nemen? Nodig hem of haar dan
uit en laat zien hoe fantastisch
paardrijden is!
Tijdens de open dag worden aan nieuwe klanten leuke aanbiedingen aangeboden en houden ze een leuke
prijsvraag waarbij u een gratis privéles kunt winnen. Het
tweedehands paardenwinkeltje boven de manege zal deze dag ook geopend zijn. Zie
ook www.manegedegroeneheuvel.nl.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur,
za. van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij.
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apo-

theek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255514204.Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht

103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 20 oktoberr
55 Plus Expo in Kennemer
Sportcenter, 10.00-17.00 uur.
Info: www.55plusexpo.nl.
NPZK: Lezing in de Sterrenwacht Copernicus. Van 20.00
tot 21.30 uur. Vanaf 12 jaar.
Toegang gratis. Zie www.npzuidkennemerland.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Danssensatie ‘Burn the Floor’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Trip’.
Aanvang 20.30 uur. En Romijn
Conen met ‘Amstelman’ op
de Repetitiezolder. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Jack Daniel’s
presenteert: Tommy Ebben &
Small Town Villians. 20.30 uur.
Toegang 8,-. 24.00-04.00 uur:
LOS! Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Studenten gratis. Café:
Savage Garage Trash met The
Kill Devil Hills. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 21 oktober
55 Plus Expo in Kennemer
Sportcenter, 10.00-17.00 uur.
Info: www.55plusexpo.nl.
Skate-event op ‘t Asfalt,
Zwanenbloemplantsoen
in
Velserbroek. Van 13.00 tot
17.00 uur.
NPZK: Speuren naar sporen. Vanaf 6 jaar. Aanmelden
via www.np-zuidkennemerland.nl.
SC Telstar-MVV in Tata Steel
Stadion. Aanvang 20.00 uur.
Klavierschippers
vieren
30-jarig bestaan tijdens de
Grote Show in de Technische
School Velsen. Zie ook www.
klavierschippers.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Bobby Bruce is Neil Diamond
tijdens tributeconcert. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Compagnie Karina Holla dansen Fugu. Aanvang 20.30 uur.
Cirque du Burlesque in het
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang
21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Ben L’oncle
soul. 20.30 uur. Uitverkocht.

Zaterdag 22 oktober
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur (vooraf reserveren). Kosten 59,50.
Voor kinderen van 5 t/m 12
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jaar.
55 Plus Expo in Kennemer
Sportcenter, 10.00-17.00 uur.
Info: www.55plusexpo.nl.
Zoeken naar sporen van
dieren op Landgoed Leyduin.
Van 09.00 tot 10.30 uur. Voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.
Aanmelden via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in. Of 088-0064455.
Big Green Weekend: Klussen in de natuur. Locatie Duin
en Kruidberg in SantpoortNoord. Van 10.00 tot ± 15.00
uur. Aanmelden via Peter Mol,
p.mol@landschapnoordholland.nl of 088-0064483/0625557285.
Bridgedrive bij Bridgevereniging Spaarndam in het Dorpshuis, Ringweg in Spaarndam.
Van 13.00 tot 17.30 uur.
Klavierschippers
vieren
30-jarig bestaan tijdens de
Grote Show in de Technische
School Velsen. Zie ook www.
klavierschippers.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: The Guitar Experience. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Eric Vaarzon Morel zorgt voor
virtuoos voetenwerk en temperamentvolle flamencozang.
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Kleine zaal:
Jenny Lane. 20.00 uur. Toegang 10,-. Café: Apes in the
orange grove. 22.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal:
90’s Now. 23.00-04.00 uur.
Toegang 12,- vanaf 18 jaar.

Zondag 23 oktober
55 Plus Expo in Kennemer
Sportcenter, 10.00-17.00 uur.
Info: www.55plusexpo.nl.
Open dag Manege De
Groene Heuvel, Amsterdamseweg 30 in Velsen-Zuid. Van
10.00 tot 17.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland:
‘Herfst in het Haarlemmermeerse bos’. Van 10.00 tot
12.00 uur. Bij Vork en Mes,
voormalig Haarlemmermeerpaviljoen tijdens de Floriade
in 2002.
Van 16.00 tot 17.30 uur: ‘Wilde herfstexcursie voor kinderen. Vanaf ingang Zandvoortselaan (tussen Zandvoort en
Bentveld).
Drs. Lia Janen leidt een religieuze bijeenkomst in de Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema ‘Geloven in deze
tijd’. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Lendvai String Trio en Mariana Izman bij Muzenforum in

Gemeentehuis Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 158 in
Overveen. Aanvang 11.45 uur.
Triple concert Brass Time in
de Vredevorstkerk, Laan der
Nederlanden 152 in Beverwijk. Aanvang 14.00 uur.
Open podium voor beginnende muziekanten, cabaretiers, dichters enz. in Café Fort
Zuid in Spaarndam.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Try-sessie ‘You
can make it, if you try’. Aanvang 17.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Club Funday: J.C. Satan, jack of Heart en Henry’s
Funeral Shoe. 16.00 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal:
Leon Verdonschot & Nico
Dijkshoorn: ‘Ook voor vrouwen’. 21.00 uur. Toegang 17,50.

Dinsdag 25 oktober
Literaire ontmoeting met
schrijftster Ellen Heijmerikx in
‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Raymi Sambo in ‘MacBeth’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Trip’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 26 oktober
Akoestische jamsessie in
Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 in SantpoortNoord. Van 20.00 tot 23.00
uur.
Praktijk voor Psychiatrie
organiseert een voorlichtingsavond over Cogmed Werkgeheugen Training in de Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Informatiediscussieavond over energie in het
Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34d Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
De Wereldband & Friends.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Trip’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: The Melvins. 21.00 uur. Toegang 15,-.

Donderdag 27 oktober
Stadsschouwburg Velsen:
Ierse danssensatie ‘Ragús’
met live muziek. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Dansclick 11.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Wanda Jackson. 20.00 uur. Toegang 25,-.
Dommelsch zaal: Ben Saunders. 21.00 uur. Toegang
19,50 vvk/22,50 add. Kleine
zaal: LOS! 24.00-04.00 uur.
Toegang vanaf 18 jaar, gratis
en uitsluitend voor studenten.
Café: Smalts en Elektra. 22.30
uur. Toegang gratis.

Thomashuis in IJmuiden
officieel geopend
IJmuiden - Er viel zaterdagmiddag een belangrijke gebeurtenis
te vieren op de Wilhelminakade
219 in IJmuiden. In het bijzijn
van ouders, familie, vrienden en
genodigden werd daar het Thomashuis officieel in gebruik genomen.
Tot de genodigden behoorde onder meer Hans van Putten, de
oprichter van de Thomashuizen in Nederland waarvan er inmiddels 109 zijn geopend. Deze
huizen, die hun naam te danken
hebben aan zijn gehandicapte zoon Thomas, geven onderdak aan maximaal acht bewoners met een verstandelijke beperking.
Wethouder Wim Westerman benadrukte in zijn toespraak nog
eens het grote belang van dit

soort opvangmogelijkheden en
prees dit fantastische initiatief
dat een aantal jaren geleden
door Hans van Putten is genomen. Bianca Kaptein, inwonend
zorgondernemer van het Thomashuis, sprak tenslotte haar
grote dank uit voor alle hulp, ondersteuning en donaties. Wat dit
laatste betreft, er staat een nieuwe, grote personenbus voor de
deur die aangeschaft kon worden uit de opbrengst van de verkoop van het eerste vaatje haring. En vanmiddag werd er nog
een splinternieuwe fietstandem
overhandigd namens Fysiotherapie Maas die bij de opening
van hun nieuwe pand geld hadden ingezameld voor dit bijzondere project. Zie ook www.thomashuizen.nl. (Joop Waijenberg)

Mariakaakjes in de
kerk tijdens Kunstlijn
Santpoort-Noord - In het kader van de Kunstlijn Haarlem
organiseert Stichting Cultuurindedorpskerk ook dit jaar weer
een bijzondere expositie in de
Dorpskerk, Wüstelaan/Burgemeester Enschedélaan 67, van
Santpoort-Noord. Deze keer
gaat het niet alleen om kijken
naar kunst, maar worden ook
de zintuigen ruiken, proeven en
voelen aangesproken.
De Stichting vroeg kunstenaarsduo Simone de Groot en Willemijn Faber om een installatie in
de dorpskerk en liet hen daarbij de vrije hand. De twee kunstenaressen hebben in het verleden vaker samengewerkt aan
installaties waarin zij hun werk
combineerden en samen nieuw
werk maakten. Ondanks verschillen in werk en materiaalkeuze, gaat hun beider werk
over verstilling, rust, geborgenheid en troost. Faber en De
Groot waken echter voor zwaarwichtigheid, ook –of misschien
wel juist- in een kerk. Binnen
deze context zijn zij gefascineerd door de plaats die religie inneemt in de samenleving,
en in het bijzonder door de po-

sitie van Maria; de Moeder aller Moeders, Vrouw aller Vrouwen. Onder de titel ‘Mariakaakjes’ maken zij in de Dorpskerk
een installatie bestaande uit
een kerk in de kerk, porseleinen Mariabeeldjes, een textiele Madonna met kind, roze wolken en koekkruiden. De bezoekers worden getrakteerd op een
(passend) kopje thee met een
Mariakaakje. Er zullen kleine
werkjes in oplage te koop zijn,
allemaal in relatie tot het thema: Mariakaakjes van porselein,
theekopjes met Maria-afbeelding en zelf ontworpen zakjes
Maria koekkruiden met recept.
Deze Kunstlijn zal zondagmiddag vanaf 16.00 uur muzikaal
worden afgesloten. Een tentoonstelling die smaakt naar
meer. De openingstijden zijn zaterdag 5 november van 11.00 tot
17.00 uur, zondag 6 november
van 12.00 tot 17.00 uur.
Deze tentoonstelling is mede
mogelijk gemaakt door Rabobank Velsen & Omstreken, Winkeliersvereniging
SantpoortNoord, Kopie-Druk Santpoort
en molen De Zandhaas Santpoort.
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Akoestische
jamsessie
Santpoort-Noord - Woensdag
26 oktober is de tweede jamsessie in Muziekcafe De Halve
Maan aan de Hagelingerweg 36.
Deze keer zal de sessie geheel
akoestisch zijn. Dus het drumstel blijft op zolder! Om mee te
spelen of zingen op deze avond
is het raadzaam om je even aan
te melden bij Annebel via annebelvanwijk@gmail.com. De vertrouwde sessieband zal, als het
nodig is, iedereen weer muzikaal
ondersteunen. Kom op tijd en
neem je eigen instrument/teksten mee! De toegang is vrij.

Matt Dusk in
Thalia Theater
IJmuiden - Liefhebbers van de
muziek van Michael Bublé, Frank
Sinatra en Dean Martin kunnen 6
november hun hart ophalen: Matt
Dusk komt naar Thalia Theater aan
de Breesaapstraat 52. Voor degenen die nog nooit van dit fenomeen
gehoord hebben: Matt Dusk is samen met collega en vriend Michael
Bublé één van de meest geliefde
jazzvocalisten van Canada en staat
op het punt om ook de rest van de
wereld te veroveren. Een crooner in
de lijn van Frank Sinatra met dito
persoonlijkheid, stem en charisma.
Op het podium wordt duidelijk dat
Matt Dusk niet alleen enorm muzikaal is maar ook een entertainer
pur sang. Samen met zijn 9-koppige band brengt hij de nummers
met groot gevoel voor show. Dit
bracht hem onder andere naar de
entertainmenthoofdstad van de
wereld, Las Vegas en in 2010 naar
het North Sea Jazz festival in Rotterdam.

Gymzaal
Santpoort-Zuid – Na jarenlang
beraadslagen komt er schot in de
bouw van een gymzaal in Santpoort-Zuid. Nu alle benodigde
vergunningen gereed zijn, heeft
het college van Velsen een krediet van 917.105 euro vrij gegeven voor de bouw. Deze week al
zouden de bouwwerkzaamheden
starten en het plan is de gymzaal
voor de zomervakantie van 2012
op te leveren. De gymzaal komt
op het Oranjeveld bij de Brederode Daltonschool te staan.

Groene uitvaart

Leerlingen Ichthus
Lyceum leren debatteren
Driehuis - Vorige week woensdag vond op het Ichthus Lyceum
in Driehuis een bijzonder evenement plaats. Het gerenommeerde Nederlands Debat Instituut
gaf namelijk een workshop in
het kader van de onderwijsmodule ‘presenteren en debatteren’. VWO-leerlingen van de derde klas van de talentstroom Internationalisering namen in de
ochtenduren hieraan deel, terwijl
de havo leerlingen uit de talentstroom ’s middags aan de beurt
waren.
Simone van den Eijnden, lerares
Nederlands op het Ichthus Lyceum en tevens organisator van
deze workshop licht een en ander nader toe.
,,De leerlingen volgen in de
tweede en derde klas een van
de volgende talentstromen: Onderzoeken & Ontwerpen, Kunst
& Cultuur of Internationalisering. Deze keuze maken ze uiteraard zelf. De bedoeling van
de talentstroom Internationalisering is onder meer dat we de
kinderen voorbereiden op wereldburgerschap. Hierbij komen
diverse thema’s aan de orde zoals communicatie, politiek, handel en globalisering’’, aldus Si-

mone. Zo was een voorbeeld van
een debatstelling: producten die
gemaakt zijn met kinderarbeid,
mogen in Nederland niet worden verkocht.
En zij vervolgt: ,,De leerlingen
krijgen hierbij de kans om ervaring op te doen met debatteren
wanneer zij publiekelijk hun mening geven over een bepaald onderwerp. Ook hebben ze eerder
in de workshop geleerd hoe ze
het beste een presentatie kunnen houden en op welke manier ze een eigen speech kunnen schrijven.’’
De workshop werd begeleid
door twee trainers van het Nederlands Debat Instituut die de
leerlingen met raad en daad bijstonden. Zij hebben eerst de basisregels van het debatteren aan
de leerlingen uitgelegd en hierna stond de workshop vooral in
het teken van zelf debatteren. De
theorie werd dus meteen toegepast in de praktijk.
,,De leerlingen vertelden na afloop dat ze de workshop als heel
positief hebben ervaren en ook
de trainers vonden het een geslaagd en nuttig evenement’’, aldus Simone. Zie ook www.ichthuslyceum.nl.

Voorlichting Alzheimer in Turks

‘Weten over vergeten’
IJmuiden - Op vrijdag 4 november is er in de Kuba Moskee
een voorlichtingsbijeenkomst
van Alzheimer Nederland met
als thema ‘Weten over vergeten’. Deze bijeenkomst staat in
teken van vergeetachtigheid en
dementie. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men antwoord op
vragen zoals: hoe herken ik dementie? Wat is er aan te doen?
Welke hulp is er mogelijk en wat
maakt dementie het voor oudere
migranten extra moeilijk?
Om deze ziekte extra onder de
aandacht te brengen van de
Turkse gemeenschap wordt de
voorlichting in het Turks gegeven. De dames die de voorlichting verzorgen spreken ook

goed Nederlands. Daardoor kan
een ieder met vragen ook in het
Nederlands antwoord krijgen.
De voorlichting is gratis en iedereen is welkom. De informatiefolders zijn beschikbaar in
meerdere talen. Het adres van
de Kuba Moskee is Planetenweg 1 in IJmuiden. De bijeenkomst gaat om 11.30 uur van
start. Er is een gezamenlijke
maaltijd en om 15.00 uur is er
een drankje en een hapje en een
muzikaal optreden door Turkse
Grup Ses van Ayden Kanber en
zijn vrienden. De afsluiting is om
16.00 uur. Aanmelden kan bij de
Kuba Moskee, telefoon 0255522677of via e-mail kubamoskee@hotmail.com.

Santpoort-Noord - Over De
duurzame groene uitvaart vond
in het Mosterdzaadje een informatieve avond plaats, georganiseerd door Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg. Op elk te
kiezen onderdeel van de uitvaart
kan een bewuste keuze voor natuur en milieu worden gemaakt,
waarbij als uitgangspunt geldt
duurzaamheid en zuinig willen
zijn met moeder aarde.
Getoond werd hoe voor de opbaring gebruik kan worden gemaakt van graszoden, in plaats
van mechanische koeling. Het is
een oude methode afkomstig uit
Zwitserland. Ook sommige geloofsovertuigingen geven hier de
voorkeur aan, omdat de ziel het
lichaam dan rustiger kan verlaten. Regelmatige besproeiing
met kruiden zorgt ervoor dat het
gras optimaal koelt. Voor kisten
zijn vele milieuvriendelijke keuzes te maken. Gedemonstreerd
werd hoe de milieuvriendelijke doe-het-zelfkist in elkaar kan

worden gezet. De ongelakte kist
kan daarna nog samen worden
beschilderd, zodat een heel persoonlijke kist ontstaat.
Een opvallend alternatief voor de
rouwauto, die het meest vervuilende onderdeel is van de uitvaart, is de loopkoets, waarbij de
familie of vrienden zelf de koets
voortbewegen.
Tenslotte, naast voorbeelden van
ecopapier, urn of grafmonument
was er de tip om iedereen te vragen om een enkele bloem mee te
nemen, zodat er gezamenlijk een
mooi boeket kan ontstaan.

Veteranendag op
Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag kwamen in het historische landhuis ’Landgoed Duin
en Kruidberg’ in SantpoortNoord zo’n 140 veteranen, met
hun partners, bijeen voor de eerste Velsense veteranendag.
Niet alleen de veteranen uit de
jaren ’40 en ’50 waren uitgenodigd, maar ook de jongere veteranen die waren ingezet in bijvoorbeeld Libanon, Bosnië, Afghanistan en Irak. Van deze recentere uitzendingen waren echter slechts een handjevol ‘jongeren’ aanwezig ondanks
het feit dat er uit deze lichtingen
zo’n 150 aanmeldingen waren
ontvangen. De overgrote meerderheid van de aanwezigen bestond dan ook uit oudere heren
met hun partners.
Na de openingstoespraak van
burgemeester Franc Weerwind,
die zijn grote waardering uitsprak voor de inzet van de veteranen, kwamen nog een aantal sprekers aan het woord waaronder Stef Wolthuizen namens

de Oud Indië gangers. De heer
Wolthuizen sprak onder meer
zijn grote dank uit aan de gemeente Velsen die deze bijeenkomst mogelijk had gemaakt en
sprak de hoop uit dat dit niet bij
deze eerste bijeenkomst zou blijven.
Hij besloot zijn toespraak met
de symbolische overdracht van
het voorzitterschap, middels een
brandende tuinfakkel, aan de
heer Richard Sluik die in Bosnië
gestationeerd is geweest. Hiermee werd tevens duidelijk gemaakt dat de groep slinkende,
oudere veteranen ruimte wil maken voor de jongere garde.
Daarna brak het moment aan
waar de overgrote meerderheid
tenslotte voor was gekomen, namelijk het gezellige samenzijn en
om met elkaar bij te praten.
Onder het genot van een hapje
en een drankje en op een zonnige en fraaie locatie kwam tenslotte een einde aan een geslaagde, eerste Velsense veteranendag. (Joop Waijenberg)
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Aanhouding bij
fietsdiefstalcontrole
IJmuiden - De politie heeft vorige week donderdagmorgen in de
Eenhoornstraat in het kader van
het fietsdiefstalproject een controle gehouden. Bij deze controle
is een 15-jarige IJmuidenaar aangehouden als verdacht van heling van een fiets, een zilverkleurige Batavus. Een 14-jarige jongen uit Velsen-Noord is eveneens
als verdachte aangehouden. De
fiets waar de 15-jarige jongen een
sleutel van had bleek niet voorzien
te zijn van een origineel slot en de
handelaarssticker was deels verwijderd. De agenten hebben beide
verdachten aangehouden. De fiets

is in beslag genomen. De politie is
op zoek naar de rechtmatige eigenaar. De betrokkenheid van beide verdachten bij diefstal c.q. heling van de fiets wordt onderzocht.
Woensdagmorgen is eveneens in
het kader van dit project op meerdere plaatsen gecontroleerd op
eventuele gestolen fietsen. De politiemensen controleerde hierbij
onder andere op de Verloren van
Themaatlaan. Hierbij werden geen
aanhoudingen verricht maar wel
werden er twee gestolen fietsen
aangetroffen. De ene fiets bleek
na onderzoek in 2009 gestolen te
zijn en de andere in 2005.

Compleet vernieuwde
pensionstal aan Rijksweg
Santpoort-Noord - Per 1 november wordt aan de Rijksweg 236 een nieuwe pensionstal met ruim 20 boxen geopend:
Stal Beeckestijn. Huurders kunnen in de directe omgeving gebruik maken van prachtige uitrijfaciliteiten in Recreatiegebied
Spaarnwoude, Beeckestijn en
de Kennemerduinen. Stal Beeckestijn beschikt over een fraaie
binnenbaan, een verlichte buitenbak, longeerkraal, een spuitplaats, diverse ruime paddocks,
voldoende parkeergelegenheid
en een kantine. De verzorging

is inclusief twee keer voeren en
drie keer hooien. Uw paard of
pony staat op stro. Er dient zelf
uitgemest te worden, stro wordt
dagelijks beschikbaar gesteld.
Indien gewenst wordt uw paard
of pony dagelijks losgezet in de
paddock. Eigen instructrice (tegen bakhuur) toegestaan. Hoefsmid naar eigen keuze en er is
dag en nacht toezicht op het terrein aanwezig. De huurprijs bedraagt 260 euro per maand
per stal. Meer weten? Bel 0653771072 of kom langs om een
kijkje te nemen.

Gratis kabalen zelf
invullen op internet
De meeste gratis kabalen komen bij ons binnen per email. Reden om een speciale internetpagina in het leven
te roepen waar lezers hun kabaal zelf kunnen invullen. Deze digitale mogelijkheid is
sinds deze week operationeel via www.jutter.nl of www.
hofgeest.nl.
Met ingang van 1 november is
het niet meer mogelijk om gra-

tis kabalen in te leveren bij Xanadu, TCE Products en Primera in IJmuiden, Maaike Tromp
in Driehuis, Van Roijen in Santpoort-Noord, Hair-In in Velserbroek en de Vleespot en Timmy’s in Haarlem.
Natuurlijk kunt u uw kabalen
blijven inleveren bij (of opsturen naar) ons kantoor aan de
Zeeweg 191, 1971 HB IJmuiden.

Ladies Night
in Dingespoort

Slijterij De Drankenier:
uitgebreid assortiment
IJmuiden - ,,Wij zijn slijterij, wijnhuis en doen ook partyverhuur.’’ Dat zegt Ron Wilmink,
die inmiddels alweer bijna zeven jaar is gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 183 in IJmuiden.
,,De afgelopen jaren is ook in
onze branche het nodige veranderd. Toen ik begon was het voldoende als ik een standaard assortiment aan wijn, bier en gedistilleerd in huis had. Maar tegenwoordig wil men veel meer
keuze en daar ben ik de afgelopen jaren dan ook in meegegaan’’, vervolgt hij.
Maar klanten kunnen bij Ron
en Bianca Struijs, die hem sinds
kort in de winkel ondersteunt,
ook terecht voor relatiegeschenken en kerstpakketten. En als er
een party verzorgd moet worden dan wordt letterlijk alles
door hem geregeld, van partytent tot tafels, stoelen en glazen. Wat het uitgebreide assortiment betreft, in de winkel heeft
hij op diverse plaatsen leuke uitstallingen gemaakt met bijvoorbeeld een plek met 24 verschillende soorten bokbier. Maar ook
voor een heel speciale Whiskey
kan men bij hem terecht, zo-

als bijvoorbeeld een Gordons
McPhail uit 1972, waarvan maar
422 flessen zijn gebotteld en die,
per fles, te koop is voor ruim 330
euro. Daarnaast is er tevens een
uitgebreide collectie aan Rumen Grappa-soorten in huis en
mocht de voorkeur uitgaan naar
een speciale wijnsoort, dan zijn
er bijvoorbeeld wijn uit Libanon
en Marokko.
,,Om op de wijn terug te komen’’,
zegt Ron ,,op zondag, 30 oktober
wordt er door mij en Patrick Van
Keulen in zijn modezaak aan de
Lange Nieuwstraat 787 een wijnproeverij georganiseerd. Het is
op deze datum koopzondag en
iedereen die interesse heeft kan
zo binnenlopen om één van de
wijnen te proeven’’. En voor de
liefhebbers van Whiskey is er
op woensdagavond, 2 november een Masterclass Whiskey.
,,Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar voor 20 euro per persoon en we starten
die avond om acht uur. Belangstellenden kunnen mij bellen op
0255-513396 of mobiel op 0612336792. Een mailtje sturen kan
ook naar ron.wilmink@12move.
nl’’, zegt Ron tenslotte.

Allerzielen Velsen Verlicht
zoekt vrijwilligers
Velsen - Op woensdag 9 november vindt voor de derde keer de
Allerzielen Velsen Verlicht viering
plaats op begraafplaats de Biezen
in Santpoort-Noord. De begraafplaats wordt sfeervol ingericht met
licht, klank, vuur en kunst, met als
doel gezamenlijk de doden te herdenken en herinneringen te delen.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
die op de avond zelf gastheer of
gastvrouw willen zijn. Zij ontvangen de bezoekers bij de kunstonderdelen en zorgen ervoor dat
de bezoekers die komen om hun
overledene te herdenken gastvrij
worden ontvangen en op hun gemak worden gesteld. Daarnaast
ontbreken er nog ‘stokers’, zij controleren het licht en zorgen ervoor
dat het vuur blijft branden. Tevens

zoeken wij mensen voor op de dag
zelf die kunnen helpen met het
opbouwen van het evenement, zoals het neerzetten de vuurkorven,
fakkels, opbouwen van de kunstonderdelen, vervoer van materialen, kortom alles wat nodig is om
te zorgen dat de bezoekers van
de avond kunnen genieten. Op
maandag 24 oktober vindt in de
gemeentelijke wijkpost, Wijnoldy
Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid,
een informatieavond plaats voor
de vrijwilligers. Toegelicht wordt
wat Allerzielen Velsen Verlicht inhoudt, er is uitleg over de werkzaamheden voor de vrijwilligers
en u kunt aangeven waar uw interesse ligt. Zie www.allerzielenvelsen.nl of telefoonnummer 0657548724.

Santpoort-Noord - Woensdag
26 oktober is het vanaf 19.00 uur
Ladies Night in Restaurant Dingespoort. Voor de meiden wordt
dit een heerlijk verzorgd avondje uit voor jezelf en al je vriendinnen. Bij binnenkomst wordt gestart met een speciaal voor deze
avond geselecteerde Prosecco
en voor het vervolg heeft Jos een
heerlijk Ladies Keuzemenu in elkaar gezet. De dames kunnen
kiezen uit de volgende gerechten: voorgerecht: Gepelde Gamba’s pill pill, Carpaccio of Gebakken champignons met toast
en Parmezaanse kaas. Bij het
hoofdgerecht is de keuze: Lady
steak van ossenhaas, Zalmfilet
met brie of Hete kip met champignons en ui. Tenslotte is er ook
nog een nagerecht met drie keuzes: crème brulee, Coupe aardbeien of Pannenkoek met ijs. Het
complete menu kost maar 34,95
euro. Terwijl wordt genoten van
al dit lekkers, zingt de uit IJmuiden afkomstige zanger Matt
Jaxxon, de avond vol. Ook de populaire paragnost Amar is voor
al uw vragen aanwezig. Kortom,
speciaal voor de dames een echte ladies night en als het aanslaat wil restaurant Dingespoort
dit iedere laatste woensdag van
de maand organiseren. Wil je reserveren, bel dan 023-5377224.
Restaurant Dingespoort, Hoofdstraat 188, Santpoort-Noord. Zie
ook www.dingespoort.

Brede School in
Velsen-Noord
Velsen-Noord – Voor inspraak
in het startdocument Heirweg
– Brede School kan men nu terecht in het stadhuis in IJmuiden.
Het startdocument maakt de
weg vrij voor de komst van deze Brede School. Hierin staat het
globale programma van eisen en
de planning voor de ontwikkeling van de Brede School in Velsen-Noord. Het startdocument
maakt het mogelijk een projectsubsidie aanvraag te doen voor
een bedrag van 1.820.000 euro
bij Provincie Noord-Holland.

Vergunning
voor dakkapel
IJmuiden – Ondanks een negatief advies van de commissie
Stedelijk Schoon krijgt de bewoner van De Ruyterstraat 76 toch
zijn vergunning voor een dakkapel. De dakkapel wordt 76 centimeter achter de voorgevel geplaatst, in plaats van de afgesproken meter. Omdat in de betreffende straat echter al op verschillende wijzen dakopbouwen zijn uitgevoerd, wordt nu
voorgesteld om toch de bouwvergunning voor de reeds geplaatste dakopbouw te verlenen.
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Geluidszonering

Restaurant en
Grillroom Mr. Bambul

Velsen-Noord – De geluidszonering van Industrieterrein
IJmond wordt uitgebreid met het
westelijk schiereiland. Dit gebeurt na een uitspraak van de
Raad van State over de geluidszonering van Stuwadoorsbedrijf
Velserkom. Hoewel de begrenzing van het gebied wijzigt, zal
dit geen akoestische gevolgen
voor omwonenden hebben.

Subsidie voor
COB stopt
Velsen – Stichting COB krijgt
vanaf 1 januari 2013 geen subsidie meer van de gemeente Velsen. Dit gebeurt in het kader van
de gemeentelijke bezuinigingen.
COB staat voor Centraal Orgaan
ouderenbeleid. COB is onderdeel van Zorgbalans en de bestuurskoepel voor de woon- en
zorgcentra Breezicht, De Moerberg, W.F. Visserhuis en Huis ter
Hagen. Het COB is in Velsen een
organisatie ter bevordering van
het welzijn van ouderen. In het
bijzonder gaat het er daarbij om
dat ouderen langer en beter zelfstandig kunnen blijven functioneren. Bij het COB werken een
tiental vaste krachten zoals ouderenadviseurs, zorgbemiddelaars, activiteitencoördinatoren,
beheerders van wijksteunpunten
en daarnaast enkele honderden
vrijwilligers, die maaltijden bezorgen, behulpzaam zijn bij activiteiten, ouderen thuis bezoeken, enzovoort. Het COB is een
onderdeel van de Stichting Ouderzorg Velsen. Met deze tijdige
opzegging van de subsidie heeft
COB/Zorgbalans de tijd om zich
hierop voor te bereiden, meent
het college van B&W.

Bibliotheek
verzelfstandigt
Velsen - Bibliotheek Velsen gaat
steeds verder op weg naar zelfstandigheid. Hoewel deze ontwikkeling is aangezet door bezuingingen, ziet de gemeente ook nieuwe kansen voor de bibliotheek,
zeker ook door de visie Kennisrijk Werken in Velsen. De bibliotheek is bezig haar toekomst verder uit te werken. In de Voorjaarsnota is afgesproken dat de bibliotheek vanaf 2013 een bedrag van
300.000 euro krijgt voor haar taken. Het college blijft in overleg
met de bibliotheek over de voortgang van de verzelfstandiging. De
bibliotheek heeft 11 oktober haar
onderzoek gepresenteerd in het
Businessplan 2012 tot 2015 met
de titel Kiezen voor Kansen. Door
ontwikkelingen in de Nederlandse pensioensector dreigt het pensioen van de bibliotheekmedewerkers door de verzelfstandiging
aangetast te worden. Dit heeft
te maken met de positie van het
ambtenarenpensioenfonds ABP.

Prijswinnaars bij
Van Delden Mode
IJmuiden - Zoals al in september, ook in deze krant, aangekondigd had Pieter Geraedts,
eigenaar van Van Delden Mode, voor het komende herfst- en
winterseizoen weer een speciale actie op touw gezet. Klanten
die voor een bedrag van minimaal 175 euro gingen besteden
aan kleding en accessoires konden namelijk in aanmerking komen voor de twee fraaie prijzen
die hij in de etalage had opgesteld: twee geweldige zilverkleurige urban-bikes.
,,Het afgelopen zomerseizoen
was het een scooter die ik als
speciale actie had ingezet en nu

dus weer twee urban-bikes. En
voor het volgende seizoen ben ik
ook al weer bezig om iets speciaals te verzinnen’’, aldus Pieter.
,,Maar’’, vervolgt hij ,,ook deze
week heb ik nog een leuke actie, dus de mensen moeten goed
op de advertentie in deze krant
letten’’.
Afgelopen zaterdagmiddag was
het dan zover dat de twee trendy fietsen van eigenaar gingen
wisselen. De gelukkige prijswinnaars waren de familie Bras uit
Driehuis en de familie Hofman
uit IJmuiden die op hun nieuwe
fietsen huiswaarts konden keren.

Regio - Gemengd koor Bellissimo verzorgt vrijdag 28 oktober
een najaarsconcert in de Laurentiuskerk in Heemskerk. Dit
concert wordt uitgevoerd in samenwerking met Musica Nostalgia, een kwartet dat liederen
uit de Oekraïne en Rusland vertolkt. Bellissimo zal onder andere
werken van Verdi, Bellini en Clara Schumann ten gehore brengen. Het concert heeft de titel

‘muziek uit vele landen’ meegekregen. De muzikale leiding is in
handen van Dennis van der Heijden en Wim Vlaar zal het koor
aan de vleugel begeleiden. Het
concert begint om 20.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt 15 euro
inclusief koffie of thee en voor
donateurs 10 euro op vertoon
van een geldige donateurskaart.
Voorverkoopprijs 12,50 euro.
Meer weten? Bel 0251-249122.

IJmuiden - Sinds een paar
maanden is aan de Pegasusstraat 56, op de hoek met de
Herculesstraat, het restaurant
en tevens grillroom Mr. Bambul gevestigd. Na een flinke opknapbeurt, waarbij onder meer
een nieuwe keuken is geplaatst,
staat de familie Bambul klaar
om de liefhebbers van shoarma
of döner kebab te ontvangen.
De heer Bambul licht toe: ,,Al
onze gerechten worden bereid
met kalfs-, lamsvlees of kip, en
zijn dus 100% halal. Varkensvlees wordt door ons absoluut
niet gebruikt. Bovendien werken we met wisselende menu’s
en al onze ingrediënten zijn
dagvers. Ook onze gemengde
salades en fruitcocktails worden dagelijks vers gemaakt.’’
Ter gelegenheid van de heropening van het restaurant heeft de
familie Bambul aanstaande vrijdag, 21 oktober en zaterdag, 22
oktober een aangename verrassing voor zijn gasten. Op
beide dagen wordt in het restaurant namelijk een shoarmaschotel of dönar kabab schotel geserveerd voor de helft van
de prijs zoals die in de prijslijst
staat vermeld. Deze speciale

prijs geldt ook voor een broodje döner kabab, maar niet voor
gerechten die op de grill moeten worden bereid.
Het restaurant beschikt over 28
zitplaatsen en is geopend van
dinsdag tot en met zondag van
16.00 uur tot 23.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om gerechten op deze dagen, tegen
een geringe vergoeding, thuis
te laten bezorgen. Gezien de te
verwachten drukte zal er echter
op vrijdag, 21 oktober geen bezorging aan huis mogelijk zijn.

Restaurant SIAM: authenConcert van Bellissimo tieke Thaise gerechten

IJmondgemeenten
steunen mantelzorgers
Regio – De IJmondgemeenten
Velsen, Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Castricum hebben
samen bij de Provincie NoordHolland een projectaanvraag
voor Mantelzorgondersteuning
gedaan.
De vijf gemeenten hebben na
onderzoek geoordeeld dat mantelzorg ook lokaal moet worden
ondersteund. Speerpunten in het
project zijn het organiseren van
een lokale infrastructuur; het delen van kennis en regionale samenwerking; het zorgen voor
goede informatievoorziening en
publiciteit voor mantelzorgondersteuning. Het gaat dan om
mantelzorgers die langdurig en
meer dan 8 uur per week ontbe-

taald voor een hulpbehoevende
zorgen. In de regio Kennemerland zijn verschillende organisaties die ondersteuning aan mantelzorgers bieden. Alle gemeenten in deze regio hebben met
een aantal regionaal werkzame
instellingen hierover prestatieafspraken gemaakt. Zij ontvangen hiervoor subsidie. Daarnaast
maken de gemeenten afzonderlijke afspraken.
De vijf IJmondgemeenten willen
nu met een nieuwe, regionale visie een zo optimaal mogelijke organisatie en passende financiering in Kennemerland ontwikkelen. De WMO raden en de mantelzorgorganisaties in de regio
zijn hierbij betrokken geweest.

IJmuiden - Het is al weer een
paar maanden geleden dat Thai
restaurant SIAM aan de Kennemerlaan 9, na een ingrijpende
verbouwing, haar deuren opende. ,,In dit pand was eerst een
chinees restaurant gevestigd’’,
vertelt eigenaar Dennis Paap.
,,Zodra het pand vrij kwam hebben we in eigen regie de totale verbouwing gerealiseerd, van
een compleet nieuwe keuken
tot een volledig nieuwe inrichting en inventaris’’.
Dennis vervolgt: ,,We hebben nu enkele maanden kunnen proefdraaien en ik mag wel
zeggen zeer succesvol. Er is in
die periode nog geen dag voorbij gegaan, dat we geen gasten mochten verwelkomen’’. En
onze gasten komen niet alleen
uit IJmuiden, maar ook vanuit
de omliggende regio weet men
ons inmiddels te vinden. Onze authentieke gerechten uit
de Thaise keuken die worden
geserveerd worden door onze
klantenkring bijzonder gewaardeerd. ,,Onze gasten kunnen
zelf aangeven wat hun speciale
wensen zijn ten aanzien van de
smaak. Per gerecht kunnen we
rekening houden met een milde, pittige of desgewenst zeer
hete voorkeur,’’ aldus Dennis.
In totaal is er in het restaurant
ruimte voor 52 couverts waarbij op de eerste etage de mo-

gelijkheid bestaat om bijvoorbeeld met een groter gezelschap, tot 25 personen, te dineren. Ook is er de mogelijkheid
om maaltijden te bestellen die
door de eigen bezorgdienst aan
huis worden afgeleverd. ,,En deze maand oktober hebben we
nog een 3-gangen menu, inclusief koffie, voor de speciale prijs
van 20 euro’’, benadrukt Dennis. Thai restaurant SIAM is zeven dagen in de week geopend
van 17:00 tot 22:00 uur en ook
tijdens de komende kerstdagen kunnen gasten bij SIAM
terecht. Nog meer informatie is
te vinden op de website: www.
thaiseten.eu.
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Veranderingen op
bedrijventerrein
Velserbroek op komst

Wijn & Sfeer
kerst lifestyle
event in
Holiday Inn

Velserbroek – Deze week zal
de gemeenteraad het Startdocument bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek op
haar bordje krijgen. Dit is de
basis voor een nieuw globaal
bestemmingsplan voor dit gebied. Om nieuwe en bestaande bedrijven voldoende ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

IJmuiden - Zondag 13 november
vindt het Wijn & Sfeer kerst lifestyle event plaats in het Holiday
Inn IJmuiden Seaport Beach Hotel van 13.00 tot 18.00 uur. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert dit event in samenwerking
met het Holiday Inn en een groot
aantal lokale ondernemers. Deze
grote najaarswijnproeverij staat
dit jaar in het teken van genieten
in kerstsferen op het gebied van
wijn en spijs, wonen en lifestyle.
Wat kunt u allemaal verwachten?
Een groots en uitgebreid wijnassortiment met meer dan 200 wijnen uit Italië, Spanje, Zuid Afrika, Amerika, Chili, Argentinië en
Frankrijk van een zevental importeurs. Als speciale gast is aanwezig de heer Brice Rollin van Plaimont, werkzaam bij één van de
meest innovatieve wijnbedrijven
van heel Frankrijk. Verder kunt u
kennis maken met een prachtige
‘range’ aan champagnes, calvados, port, grappa’s en cognac van
diverse huizen. De nieuwe huiswijn van Zeewijck, Le Gite, zal
worden gepresenteerd, evenals
het prestigieuze Franse wijnhuis
La Baume en Excelsior Wine uit
Zuid-Afrika.
Wat dacht u verder van de gastronomische kazen van L’Amuse
, de stijlvolle juwelen van Juwelier Ris, de Santpoortse Verleiding
met koffie, thee en chocolade, het
modernste op gebied van beeld
en geluid van Boon (B&O dealer), woonaccessoires van Mara’s Home Decoration, de Spaanse hapjes van Mestiza, serviezen
van Zwanenburg Geschenken, de
nieuwste mode van Idigo Style,
oesters van Waasdorp, het modernste op het gebied van fotografie door Ringfoto, SK Catering
en het sfeervol wonen en slapen
van Bleeker de Groot.
Wilt u na deze Bourgondische
proeverij nog heerlijk nagenieten? Dat kan! Het Holiday Inn
serveert in restaurant Beaufort
een culinair 3-gangen menu voor
33,50 euro. Al met al een Wijn &
Sfeer event om van te genieten.
Toegangskaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar of te reserveren bij de diverse deelnemers
of via info@zeewijck.nl.

Het college van B&W vindt het
wenselijk mee te werken aan
verschillende initiatieven, zoals
de realisatie van tuincentrum
Groenrijk aan de Rijksweg, uitbreiding parkeermogelijkheden
voor Pré Wonen, een lunchroom aan de Ambachtsweg en
uitbreiding van het kantoor van
PWN. Het startdocument wordt
ter beoordeling voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Firemaster Schoorsteenservice

Vakkundig en voordelig
Regio - De specialisten van Firemaster Schoorsteen Service in
Beverwijk weten als geen ander hoe belangrijk goed onderhoud is. Een schoorsteenkanaal
moet elk jaar worden geveegd
en bij veel stoken zelfs twee keer
per jaar. ,,Bij degelijk onderhoud
kan er geen brand ontstaan in de
schoorsteen’’, weten Karel en Lou
van Wanrooy. ,,Er zijn particulieren die zelf de schoorsteen vegen. Deze mensen kunnen beter hun polis even goed nalezen,
want de verzekering eist meestal dat er jaarlijks vakkundig wordt
geveegd.’’
Karel en Lou van Wanrooy hebben meer dan 20 jaar ervaring in
het schoorsteenveegvak. Hun bedrijf is lid van de landelijke organisatie ASPB (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond).
Firemaster Schoorsteen Service
is een verlengstuk van Firemaster Products. Met Firemaster Products zijn zij marktleider met de
levering van schoorsteenmaterialen aan bedrijven in binnen- en
buitenland.
De broers van Wanrooy legden zich in eerste instantie helemaal toe op Firemasters Products,
maar er was zo veel vraag naar
een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf dat zij hun ambachtelijke vak daarnaast ook weer opgepakt hebben. Karel van Wanrooy: ,,Het is een geweldig vak dat

we niet willen missen. Elke klant
is anders en elke schoorsteen
ook. We beleven steeds weer
nieuwe avonturen. Een vogelnest
in de schoorsteen, een verstopping, of het rookkanaal trekt niet
goed. Wij zorgen ervoor dat alles
het weer optimaal doet en er veilig gestookt kan worden.’’
De heren hebben ook nog wat
tips. ,,Dat de kap goed trekt, is
van groot belang. Daarmee houdt
men vocht en vogels buiten. Stoken in een nat kanaal is overigens
gevaarlijk. Het roet plakt dan aan
de zijkanten en dat zet zich vast
met verstopping als gevolg. Ook
belangrijk is het om bijvoorbeeld
in een open haard goed, en niet
te nat, hout te stoken. Het mag
geen dennenhout zijn. Daar zit
hars in en dat plakt waarmee er
kans op brand ontstaat. Gaskanalen dienen om de twee jaar
te worden gereinigd om kans op
koolmonoxide te voorkomen.’’
Wie de werkzaamheden door
Firemaster Schoorsteenservice
laat uitvoeren krijgt een bewijs
voor de verzekering. Er wordt een
kopie bewaard bij het bedrijf zodat het niet verloren kan gaan.
Na een jaar krijgt de klant een
telefoontje of e-mail om te melden dat het tijd is voor een volgende onderhoudsbeurt. De
schoorsteen laten vegen kost
29,50 euro. Zie ook www.schoor
steenvegen.com.

IJmondse Fietstocht groot succes

Fietsen, cultuur snuiven
en bokbier proeven
Velsen - Met bijna 250 deelnemers was de eerste editie van de
IJmondse Fietstocht een doorslaand succes. De organisatoren
werden zondagmiddag verrast
door de hoge opkomst. In allerijl
moesten tientallen goodiebags
worden bijgemaakt, maar uiteindelijk hebben vrijwel alle deelnemers gekregen waar ze recht
op hadden.
De culturele fietstocht langs de
mooiste plekjes in de IJmond
met tussenstops in de gezelligste horecazaken, zoals de tocht
werd aangekondigd, leidde de
deelnemers onder andere langs
Landgoed Beeckestijn en door
Recreatiegebied Spaarnwoude.
In de zeven deelnemende cafés
en restaurants waren schilderijen te zien, werd muziek gemaakt
of kon worden genoten van een
welverdiende massage. Overal stond bovendien een hapje
klaar, variërend van een stamppotje boerenkool met sukade tot
een reebitterbal met cranberry-

compote. Het thema was bokbier en ook daarin was de variatie groot. Het meest bijzondere bokje werd getapt bij Brasserie Beeckestijn, dat nog niet
geopend is, maar speciaal voor
de IJmondse Fietstocht het terras had buiten gezet. Hier werd
IJsbok geschonken, een bijzonder hersftbiertje van de Stichting Noordhollandse Alternatieve Bierbrouwers. Bij de andere locaties konden de deelnemers Jopen Bokbier, Texels
Bock, Brand Dubbelbock, Amstel Bock en Hertog-Jan Bockbier proeven. Onderweg stuitten
de deelnemers op een ‘mystery
stand’ van Drankengroothandel
Boonekamp (foto). Wie de tocht
helemaal fietste, ontving een gegraveerd glas dat werd aangeboden door Grolsch en GraphicSign. Een uniek aandenken aan
een geslaagde middag!
De volgende IJmondse Fietstocht wordt in het voorjaar gehouden. (foto: Ko van Leeuwen)

Gevaarlijke stoffen
Velsen-Noord – Nu de Westelijke Randweg N197 gereed is heeft
de gemeente Velsen een gedeelte van deze weg aangewezen als
route voor gevaarlijke stoffen. Het
gaat om het weggedeelte tussen

de Wenckebachstraat en Rijk de
Waalweg tot aan de grens met Beverwijk. Deze route is aangeduid,
omdat veel vrachtwagens met gevaarlijke stoffen geen gebruik mogen maken van de tunnel.

GroenLinks wil
kraanwater-tappunten
Velsen – In het kader van Dag
van de Duurzaamheid op 11 november 2011 en Wereldwaterdag, op 22 maart 2012, verzoekt
de fractie van GroenLinks het
college van Burgemeester en
Wethouders om tappunten voor
kraanwater in het stadhuis. Eerder werd een motie hiertoe van
de SP afgewezen. ,,Als Millenniumdoelengemeente zou men in
Velsen hier nog eens over moeten nadenken’’, is de stelling van
Ernst Merhottein van GroenLinks

Velsen. De SP kwam vanuit bezuinigingsstandpunt met de motie over drinkwatertappunten in
het stadhuis. Merhottein wijst
op het milieu. ,,Een belangrijke
motivatie voor het plaatsen van
kraanwatertappunten in openbare ruimten is het feit dat er dagelijks meer dan 500.000 lege plastic flessen in het milieu belanden.
Dit initiatief heeft als zeer belangrijk neveneffect het terugbrengen
van deze onnodige afvalberg.’’ Zie
ook wereld-water-dag.nl.

Plantsoenen
op de schop
Velsen – Elk jaar trekt de gemeente geld uit om te investeren in plantsoenen waar ‘het leven uit is’. Dit jaar wordt een bedrag van totaal 250.000 euro beschikbaar gesteld voor diverse
plantsoenen in Velsen-Noord,
Velserbroek, IJmuiden en Driehuis. Alle werkzaamheden worden in het plantseizoen, tot april
2012, verricht.
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Oplaadpalen
elektrische
voertuigen

Bijscholing vrijwilligers
Velsen – De gemeente Velsen reserveert jaarlijks een bedrag ten
gunste van de deskundigheidsbevordering van alle vrijwilligers in
Velsen. Het Service Centrum (onderdeel van Stichting Welzijn Velsen) verzorgt de organisatie hiervan. Dit jaar worden de volgende
trainingen aangeboden:
Training 1: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, op zaterdag 12 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Leerdoelen zijn: het hanteren van
de juiste rol en houding als vrijwilliger ten aanzien van geweld in afhankelijkheidssituaties; het herkennen, benoemen en intern bespreekbaar maken van signalen;
het doel van de meldcode en het
stappenplan kennen; weten wanneer en waar te melden.
Training 2: Vrijwilligers in een coordinerende rol, op maandag 7 én

28 november van 19.30 tot 22.00
uur. Tijdens deze training die uit
twee avonden bestaat (beide
moeten gevolgd worden) wordt
er gekeken naar de persoonlijke
kwaliteiten van elke vrijwilliger/
deelnemer van deze training.
Er wordt gewerkt met enneagrammen. Een enneagram is een ontwikkelingsmodel gebaseerd op
negen persoonlijkheidstypen en
hun onderlinge interacties. Elke
type mens (en dus ook elke vrijwilliger) heeft zijn eigen strategie
die succes geeft en ook zijn beperkingen. De eerste insteek van
het enneagram is zelfinzicht. De
deelnemers moeten dus bereid
zijn om naar zichzelf te kijken.
Aanmelden kan via e-mail naar:
vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
of bellen naar 0255–548547. Zie
ook www.vrijwillligerswerkvelsen.
nl.

Springcompetitie bij HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag werd bij het Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg de springcompetitie georganiseerd. Het werd een
drukke en geslaagde dag.
In de eerste rubriek mocht Fleur
de Groot met Rodeo de eerste
prijs mee naar huis nemen. Lieke
Biersteker met eveneens Rodeo
werd fraai tweede en won het rode rozet.
In rubriek 2 werd Tessa Cliteur met Rodeo eerste en won
Maartje Hanenburg met Kiss Me
de tweede prijs. Fleur de Koning
met Zorro werd uiteindelijk derde. Daphne Oudshoorn met Iska behaalde een fraaie eerste
plaats in de 3e rubriek en Devi de Zeeuw met Kiss Me werd
tweede. In de 4e rubriek behaalde Eline de Boer met Allure de
eerste prijs gevolgd door Chantal de Vries met Iska. Tot slot de
laatste rubriek hier werd eerste
Julie Baas met Paddy en Eline de
Boer werd knap tweede met het

paard Allure.
Zondag 23 oktober organiseert
Hippisch Centrum Velsen de F5
tot en met F20 dressuurproeven.

‘The Trip’ draait
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 20, dinsdag 25 en woensdag 26 oktober,
20.30 uur, draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257 de film ‘The
Trip’.
Komiek Steve Coogan heeft de
opdracht aangenomen een artikel te schrijven over een aantal
Britse toprestaurants. Hij moet
noodgedwongen ‘vriend’ Rob
Brydon meevragen. Dat resulteert in een week lang oeverloze

discussies en wervelende imitaties van beroemdheden die vaak
tot in het absurde worden doorgevoerd.
Zo drijven de vrienden het publiek tot vrolijke waanzin met
hun eindeloze gehakketak. Men
kan zich afvragen in hoeverre de
film, waarin veel wordt geïmproviseerd, is gespeeld, en dat komt
de scherpe humor alleen maar
ten goede.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘the trip’ op 20, 25 en 26
oktober 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Verhalentheater IJmuiden

IJmuidenaren aan het
woord over hun stad
IJmuiden - In de Burgerzaal van
het stadhuis is vanaf woensdag
2 november Atlantikwall Verhalentheater IJmuiden te zien.
In de voorstelling vertellen oude IJmuidenaren over de ingrijpende ervaringen in de oorlog
en jongeren over hun toekomstplannen. Architect Dudok, die
een belangrijke plaats inneemt
in de geschiedenis van de stad,
is de ontwerper van de Burgerzaal en speelt een hoofdrol in
het stuk. De geschiedenis van
IJmuiden komt tot leven tussen
2 en 10 november.
Oude bewoners vertellen over
de oorlog, de bouw van de Atlantikwall, de evacuatie uit hun
huis en de sloop en wederopbouw van IJmuiden zoals Dudok het ontwierp. Dat mooie
oud IJmuiden lijkt lang geleden.
Maar ze weten het zich te herinneren als de dag van gisteren. En wat denken de jongeren
over IJmuiden? Voelen ze zich
er thuis, is er voldoende te beleven, zien ze een toekomst voor
zich in IJmuiden? Herstructurering van de stad door onder andere de bouw van het complex
de Golfbreker en de aanleg van
een Koopgoot geven vorm aan
de toekomst. Verhalentheater
IJmuiden toont hoe men het verleden en de toekomst beleeft.
Ruim 40 interviews met IJmuidenaren, binnenkort te zien op
www.oneindignoordholland.nl,
vormen de basis voor de theatervoorstelling die amateur- en
professionele spelers onder leiding van regisseur/theatermaker Aad Spee uitvoeren. Naast
de spelers en vertellers zijn er
ook leerlingen van het Technisch
College Velsen en van de musi-

calvereniging Eigenwijs bij de
totstandkoming van de voorstelling betrokken. Speciaal voor de
voorstelling componeerde Alison Isadora een muziekstuk en
maakte rapper Björn van Houten
een passende rap.
De zeven voorstellingen zijn te
zien in de Burgerzaal op woensdag 2 november – 20.30 uur
(try-out), zaterdag 5 november om 15.30 uur (première) en
20.30 uur, zondag 6 november
om 15.30 uur en 20.30 uur, dinsdag 8 november om 20.30 uur
en donderdag 10 november om
20.30 uur. De kaartverkoop verloopt via de kassa van Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of www.stadsschouwburgvelsen.nl.
De voorstelling Atlantikwall Verhalentheater IJmuiden is
een initiatief van Cultuurcompagnie Noord-Holland. Zij werken daarin samen met Theaterstroom die zich richt op de vertaalslag van verhalen naar theater. De provincie Noord-Holland
wil graag Noord-Hollanders betrekken bij het erfgoed in hun
directe leefomgeving, zeker daar
waar belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel staan. Dit
doet de Provincie onder meer
door de ondersteuning van het
project Atlantikwall en het digitale verhalenplatform www.oneindignoordholland, waar verhalen van dit project te zien en
te beluisteren zijn. Het project
wordt verder mede mogelijk gemaakt door bijdragen gemeente
Zijpe en gemreente Velsen, Prins
Bernard Cultuurfonds en Fonds
voor Cultuurparticipatie.
Zie
ook
www.cultureelerfgoednh.nl.

Jaicy 1000ste baby in RKZ
Velsen-Zuid - Jaicy Lakemond
uit Velsen-Zuid is de 1000ste baby die dit jaar in het Rode Kruis
Ziekenhuis op de wereld is gekomen.
Om dat te vieren zijn ouders Linda IJlstra en Paul Lakemond in
de bloemen gezet door Marianne Acampo, voorzitter van de

Raad van Bestuur van het Rode
Kruis Ziekenhuis.
Jaicy werd geboren via een keizersnede, op 12 oktober om
15.03 uur. Het gaat goed met
moeder en dochter.
Vorig jaar werd de 1000ste baby in het RKZ twee dagen eerder geboren.

Velsen – Verdeeld over de gemeente Velsen komen op korte termijn vijf oplaadpunten met
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. De gemeente
wil daarmee het gebruik van deze milieuvriendelijke wijze van
vervoer bevorderen. De vijf parkeerplaatsen met oplaadpunt
komen op de volgende locaties: IJmuiden: Velserduinweg,
nabij de westelijke oprit naar
het Velserduinplein; SantpoortNoord: Burgemeester Weertsplantsoen, naast de gehandicaptenparkeerplaatsen; Velserbroek: Aurora Bastion, noordzijde van parkeerplaats; IJmuiden:
IJmuiderslag (einde Heerenduinweg) westelijke zijde rondweg; IJmuiden: Dudokplein, aan
de zijde van het gemeentehuis.
De parkeerplaatsen zullen worden voorzien van een verkeersbord met de tekst: ‘alleen om
elektrische voertuigen op te laden’. Het gaat hier om een ‘pilot’ die later zal worden geëvalueerd.

Herfsttip
Velsen-Zuid - Ook in de lommerrijke stijltuinen van de 18e
eeuwse buitenplaats Beeckestijn kondigde verkleurend lover, vallende eikels en uitbundige paddenstoelenformaties de
herfst aan. Een wandeling in dit
onstuimige jaargetijde hier laat
zich goed combineren met een
bezoek aan de nieuwe tentoonstelling in het hoofdgebouw ‘de
logica van het landschap’, waar
het verhaal wordt verteld over
de invloed de mens op zijn in
cultuur gebrachte omgeving.
Ook leuk voor kinderen, die er
digitaal hun eigen landschap
kunnen ‘bakken’. Openingstijden donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Leef je uit
in de natuur
Regio - Op zaterdag 5 november vindt voor de 11e keer de
Natuurwerkdag plaats. Elk jaar
doen ruim 12.000 Nederlanders mee op ruim 350 locaties in heel Nederland met deze grote opknapbeurt voor natuur en landschap. In deze tien
jaar is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een grote bijzondere natuurwerkdag in Nederland. Heerlijk een dag buiten
aan de slag en ervaring is niet
vereist! Zorg zelf voor werkkleding, lunch, en neem uw eigen koffie/thee mee. Zij zorgen voor gereedschap, werkhandschoenen en begeleiding.
Aanmelden kan via http://www.
natuurwerkdag.n.
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Week van de Veiligheid

Fietsers tijdelijk
geweerd van
Kromhoutstraat
IJmuiden – In verband met de
werkzaamheden aan de Kromhoutstraat wordt de route voor fietsers tijdelijk omgelegd. Fietsers die
richting zee en terug willen, worden vanaf de Kromhoutstraat omgeleid langs de Strandweg en de
Zandvoortstraat. De Zandvoortstraat wordt daarom aangesloten
op het fietspad langs de Badweg.
Bij de oversteek op de Strandweg
wordt de voorrang gewijzigd. Fietsers dienen voortaan voorrang te
verlenen aan het gemotoriseerd
verkeer op de Strandweg.

Gemeente
hoeft geen
dividend van
Zeehaven
Velsen – De gemeente heeft laten weten tijdelijk af te zien van
de ontvangst van dividend door
Zeehaven IJmuiden. De gemeente Velsen is aandeelhouder van
Zeehaven IJmuiden. Momenteel wordt in opdracht van Zeehaven IJmuiden NV groot onderhoud aan wegen en riolering uitgevoerd. Als dit is afgerond zal het
zeehavengebied in beheer worden
gegeven bij de gemeente Velsen
die het onderhoud voortaan zal
uitvoeren. Een deel van de kosten
zal de gemeente Velsen via haar
aandeelhouderschap van Zeehaven IJmuiden NV voor haar rekening nemen door de komende jaren geen aanspraak te maken op
uit te keren dividend op de preferente aandelen van de gemeente.

Gemeente
behoudt
aandelen
IJmuiden aan Zee – Seaport
Marina heeft onlangs gemeente Velsen verzocht de aandelen
van de gemeente in Kennemerstrand N.V. over te nemen. Het
college van Burgemeester en
Wethouders heeft echter besloten de aandelen te behouden en
invulling te geven aan haar functies in deze NV, om de realisatie van de kustvisie te bevorderen. Twee wethouders zullen de
gemeente vertegenwoordigen
in de raad van commissarissen.
Daarnaast heeft het college besloten om de functie van directeur in Kennemerstrand N.V. en
Kennemermeer B.V. in te gaan
vullen. Deze functie is de afgelopen jaren vacant geweest. De te
benoemen directeur zit namens
de gemeente Velsen in de directie en zal samen met de directeur namens Marina Seaport de
realisatie van de kustvisie en alle andere ontwikkelingen in het
gebied bevorderen.

Veiligheidscongres
voor ondernemers

Boms presenteert
musical Daniel’s Engelen
Velsen - Een wereldberoemd
dirigent keert terug naar zijn
geboortedorp op de Veluwe
waar hij een streng kerkkoor
gaat leiden. Door zijn muzikaliteit en enthousiasme weet hij
de leden van het koor tot andere muzikale prestaties en
naar een ander leven te leiden.
Resultaat is een sprankelende musical die al even enthousiast door Boms op het toneel
wordt gezet.
Tekst: Sietze Dolstra, regie:
Evert de Vries, muzikale leiding
en arrangementen: Bert Stoots
en choreografie: Yolanda Ger-

main. De musical is te zien in
het Witte Theater in IJmuiden
op 3, 5, 8, 10, 11 en 12 november om 20.30 uur en 6 november om 14.30 uur.
Kaarten kosten 13 euro, met
CJP of WT- pas en voor donateurs of 65+ bedraagt de prijs
11,50 euro.
Kaarten voor de try-out op 3
november kosten 11,00 euro.
Reserveren kan via www.musicalgroepboms.nl of tel: 0255521026 of via info@musicalgroepboms.nl. Na 18 oktober
kan reserveren ook via Het
Witte Theater, 0255-521972.

Regio - Op de avond van 22 november zal er voor ondernemers
uit de IJmond een groots veiligheidscongres georganiseerd
worden met als titel: ‘Onderneem
de strijd tegen criminaliteit’. Tijdens de Week van de Veiligheid
maakte RPC Kennemerland, Rabobank IJmond-Noord, KvK Amsterdam en MKB-IJmond aan
het begin van deze week bekend
dat genoemde partijen dit congres voor ondernemend IJmond
zullen organiseren in het Kennemer Theater te Beverwijk.
Ondernemers hebben met veel
vormen van criminaliteit te maken. Van heling en fraude tot aan
diefstal en geweld. Een probleem
dat ondernemers miljoenen euro’s per jaar kost. Uiteraard zijn
de organiserende partijen in gesprek met politie en justitie om
deze problematiek aan te pakken en hiervoor beter beleid te
vormen. Maar wat kunnen ondernemers zelf ondertussen al
doen om hun bedrijf zo goed

mogelijk tegen deze vormen van
misdaad te beschermen?
De organisatie van het Veiligheidscongres biedt ondernemers
de mogelijkheid om tijdens het
kosteloze congres gratis gebruik
te maken van vier workshops op
het gebied van: interne criminaliteit, winkeldiefstal en overvallen, camerabeveiliging en cybercrime. Geld, goederen en (waardevolle) informatie kunnen zo
voor de bedrijven behouden blijven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven verschillende deskundigen, waaronder de
bekende misdaadjournalist John
van den Heuvel, de aanwezigen
persoonlijke tips en adviezen om
schade en fraude te voorkomen.
Dagvoorzitter en burgemeester
van Beverwijk Han van Leeuwen
zal tijdens de avond als dagvoorzitter fungeren.
Geïnteresseerde ondernemers
kunnen zich via www.kvk.nl/veiligheidscongres aanmelden voor
dit congres.

Overleven met energie
Velsen - GroenLinks Velsen organiseert op woensdag 26 oktober om 20.00 uur een informatieen discussieavond over Energie.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d,
1985 EL Driehuis.
Maar liefst drie gerenommeerde
sprekers houden elk een inleiding van 15 minuten over Energie. Er is ruimte voor informatieve vragen en discussie.
Elke spreker zal vanuit zijn eigen achtergrond het thema belichten.
Ton Trijssenaar is onderzoeker
Energie en Duurzame Ontwikkeling. De titel van zijn verhaal is:
‘Duurzame energie in beweging’.
Hij schetst een beeld van de rol
van energie op ons leven in de
afgelopen veertig jaar en blikt
vooruit op de rol van duurzame
energiebronnen in de komende
veertig jaar. De zon blijft natuurlijk de bron van elke duurzame
energievoorraad.
Chiel Groenhart is bioloog/vegetatiekundige/oecoloog. Hij houdt
een pleidooi om vol in te zetten
op duurzame energie. Hij staat
kritisch t.o.v. de energieplannen
van minister Verhagen en bespreekt de positie van de mens
als onderdeel van het wereldwijde oecosysteem.
Ton van Dril is als groepsleider/onderzoeker betrokken bij
de uitvoering van Energieverkenningen voor de toekomst bij

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hierbij is recent
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de uitstoot van
broeikasgassen in Nederland
met 80 procent terug te brengen.
Kortom, het belooft een interessante avond te worden waarop
u uw kennis op het gebied van
(duurzame) energie bij kunt spijkeren. Het past helemaal in de
Visie op Velsen 2025: Kennisrijk
werken in Velsen. GroenLinks,
afdeling Velsen, wil daar op deze
manier graag haar steentje aan
bijdragen.
U bent welkom vanaf 19.30 uur
in het Pieter Vermeulen Museum. De dichtstbijzijnde bushalte
(lijn 4) is tegenover de gymzaal
op de Waterloolaan. Vanaf station Driehuis is het ongeveer 15
minuten lopen. Maar het beste is
natuurlijk om op de fiets te komen, zeker op een bijeenkomst
met als thema Energie. Let op: in
het donker is het museum wat
moeilijk te vinden: u loopt vanaf de Driehuizerkerkweg rechts
langs de Jan Campertschool de
oprit op naar De Driehoek. Voor
de Driehoek slaat u rechtsaf. Ongeveer 20 meter verder is de ingang van het museum. Toegang,
koffie en thee zijn gratis. Een bijdrage in de kosten wordt op prijs
gesteld.
Na afloop houdt GroenLinks
een (openbare) ledenvergadering. Zie ook www.velsen.groenlinks.nl

Biodanza in IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag in Kaapstad, zondag in Johannesburg,
maandag en woensdag in Brussel, donderdag in Lille, vrijdag
in Rotterdam en zaterdag weer
in Brussel! En afgelopen dinsdag een uitstapje naar IJmuiden. De Zuidafrikaanse Carolina Churba, biodanzapromotor, één bonk energie, vitaliteit en menselijke betrokkenheid, gaf in buurtcentrum De
Dwarsligger een spetterende
Biodanza-introductieles. Biodanza, dans van leven, herstelt
met muziek, beweging en emotie de harmonie tussen denken
en voelen. Zodat je ontspant
en weer open kunt staan voor
de wereld en echt kunt genieten. Een groot aantal geïnteresseerden had de uitnodiging van
Arnold en Anneke van Westerhoven, biodanza facilitators in
IJmuiden, aangenomen. Op een
heerlijke mengeling van Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en
westerse muziek werd er zowel

vitaal, als ingetogen gedanst.
Met momenten van vrolijkheid
en inkeer. En met enthousiaste reacties. Edwin: ,,Mijn vriendin danst al jaren bij jullie en
blijft maar aandringen om met
haar mee te gaan. Maar ik ben
niet zo’n danstype. Deze keer
heb ik me laten overhalen en ik
merkte dat het in Biodanza helemaal niet gaat om de kunst
van het dansen, maar om de
beleving. Halverwege schoot er
door me heen: mijn hoofd is helemaal leeg, ik ben helemaal in
dit moment! Het is net als mediteren, maar dan zonder moeizaam stilzitten! Integendeel, gewoon door te bewegen, te dansen. Fantastisch!” Biodanza is
inderdaad een heerlijke manier
om je stress kwijt te raken, je te
ontspannen en om tot jezelf te
komen.
Wil je er meer over weten of gewoon mee doen op dinsdagavond? Bel Anneke van Westerhoven, telefoon 0616475252.
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Thalia Theater draait
films uit oude doos
IJmuiden - Thalia bijna 100 jaar
geleden verbouwd tot bioscooptheater heeft de laatste jaren
veel succes met de unieke filmdinerformule ThaliaCinemaCafé. Met ingang van het komende seizoen heeft Thalia voor liefhebbers van Classical Movies er
een nieuwe filmserie bij, te weten: Oldies but Goodies.
Goede films uit de oude doos,
welke zeer de moeite waard zijn
om nog eens gezien te worden
in een mooie omgeving met een
nog mooier concept. U kunt deze
films namelijk combineren met
het filmarrangement, waarbij de
hapjes geserveerd worden aan
uw eigen tafeltje terwijl u van
de film geniet. Een echt ouderwets avondje uit dus! Op woensdag 2 november om 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur, gaat de serie ‘Oldies but Goodies’ van start
met de leuke film Victor, Victoria
uit 1982. Londen jaren ‘30. Victoria Grant is een arme sopraan op
zoek naar werk in een nachtclub
in Parijs. In een poging om op te
vallen, doet zich als man voor en
verzint een succesvolle travestie-act. De moeilijkheden beginnen pas als ze verliefd wordt op
een maffiabaas, maar haar masker niet mag en wil laten vallen.
‘Victor Victoria’ is een grappige, ontroerende en zeer onder-

houdende film. De choreografieen en zang zijn fraai, de verwikkelingen soms heerlijk flauw en
idioot. Het resultaat is een mooie
mix van musical, komedie en als
kers op de taart de valide vraagstelling wat het nu precies betekent om hetero of homoseksueel
te zijn. De toegang bedraagt 5
euro. Reserveringen via: telefoon
0255-514217. Film-arrangement:
17,50 euro per persoon (bijvoorbeeld half flesje wijn, gedroogde
Spaanse ham, assortiment kaas,
filmknabbels, crostini en rillette van eend). Film-arrangement
uitsluitend te bestellen bij de reservering.

Santpoorter kampioen
Dutch Race Driver
Regio - Het eerste seizoen van
de Dutch Race Driver Organisation is afgesloten met twee
races in de avonduren. Santpoorter Philip Romijn (GTC Renova M3 Cup) en Ronald en
Dennis van de Laar (Dieselklasse) wonnen de titels op
een nat Circuit Park Zandvoort.
De finaleraces van de Dutch Race Driver Organisation
waren zonder meer bijzonder.
De beide races werden in de
avonduren verreden op een
voor de gelegenheid verlicht
Circuit Park Zandvoort. Collé Rental & Sales, de onderneming van autosportliefhebber
Frans Collé, stelde de verlichting ter beschikking en zorgde
samen met de medewerkers
van de DRDO voor de aanleg.
Philip Romijn uit SantpoortZuid begon als klassementsleider in de GTC Renova M3
Cup aan de allesbeslissende
laatste races van het seizoen.
Fabio Galante was de andere
kanshebber op het kampioenschap in de nieuwe Cup rond
de 345 pk krachtige BMW M3
E46.
Ronald van de Laar en zijn
zoon Dennis waren de favorieten voor de titel in de Dieselklasse. Zij besturen een BMW
320d. Vader en zoon kregen

deze keer tegenstand van
niemand minder dan Jeroen
Dik (VW Golf TDi), de klassementsaanvoerder en zo goed
als zeker de nieuwe kampioen
in de Toerwagen Diesel Cup.
Het eerste raceseizoen van
de Dutch Race Driver Organisation is goed verlopen, vindt
medeorganisator Danny van
Dongen. ,,Onze eerste avondraces waren een succes. De
verlichting werkte optimaal en
de deelnemers vonden het geslaagd, dus volgend jaar gaan
we weer een evenement in de
avonduren organiseren. De
rijders in de GTC Renova M3
Cup en de Dieselklasse kijken
terug op een goed seizoen, we
horen veel positieve geluiden.
Neem bijvoorbeeld Jeroen Dik,
die voor de eerste keer aan
een evenement van de DRDO
deelnam. Hij is erg enthousiast en hij complimenteerde
ons met onze organisatie. We
verwachten dat de startvelden volgend jaar verder zullen
groeien.’’
De Dutch Race Driver Organisation is al druk bezig met de
voorbereidingen op het volgende seizoen. Binnenkort
wordt de kalender gepresenteerd, dus houd de website
www.drdo.nl in de gaten! Zie
ook www.drdo.nl.

Aanrijding
op Parkweg

Gall & Gall Van Setten
introduceert huismerk
Regio - Vanaf 10 oktober startte
de Gall & Gall van Setten winkels
in Santpoort-Noord en IJmuiden
met de verkoop van een breed
assortiment onder het spiksplinternieuwe huismerk. Het gaat
hierbij om ruim 40 producten op
het gebied van wijn en sterke
drank met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.
,,Van huiswijn, huiswhisky, huisrum en huislikeuren tot huisport,
huissherry en huisfrizzante, het is
allemaal verkrijgbaar onder ons
nieuwe, herkenbare en betrouwbare huismerk”, aldus de Gall &
Gall franchisenemers, de familie
van Setten. ,,Het Gall & Gall huismerk maakt het makkelijker om
zelf een betaalbare fles te kiezen. In de loop van de tijd zal deze lijn verder worden uitgebreid.
Een primeur want Gall & Gall is
de enige drankenspeciaalzaak in

Nederland met zo’n breed huismerkassortiment”, zegt de familie van Setten trots.
De nieuwe Gall & Gall huismerklijn omvat 43 lekkere en voordelige suggesties van het huis. De
producten zijn te herkennen aan
een opvallend etiket in verschillende metallic kleuren voorzien
van glaasjes die staan voor de
verschillende soorten producten.
Op het etiket staat prominent het
beeldmerk van Gall & Gall en de
handtekening van grondlegster
van het bedrijf: Maria Gall. Zij
was degene die in 1884 aan de
wieg stond van het huidige Gall
& Gall.
Met de introductie van het nieuwe huismerk grijpt Gall & Gall terug naar de geschiedenis én de
kwaliteit waar deze oer-Hollandse drankenspeciaalzaak – na 127
jaar! – nog steeds voor staat.

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

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

Velsen-Zuid - Op de Parkweg
ontstond vorige week woensdag
omstreeks 12.45 uur een aanrijding waarbij drie auto’s betrokken waren. Een 82-jarige automobiliste uit Cothen botste,
door nog onbekende oorzaak,
op een auto die stond te wachten voor een verkeerslicht, bestuurd door een 55-jarige vrouw
uit Beverwijk. Haar auto botste door de klap weer op de auto voor haar, waar een 20-jarige automobilist uit Velsen-Noord
achter het stuur zat. Deze laatste
is met nekklachten door ambulancepersoneel ter controle vervoerd naar een ziekenhuis. Voor
de rest bleef de aanrijding beperkt tot blikschade.

Drankrijders
aangehouden
Velsen - Afgelopen weekeinde hebben er grote alcoholcontroles plaatsgevonden in
Kennemerland. Vrijdagavonden nacht vonden er op diverse plekken in Haarlem controles plaats. Hierbij werden 25
bestuurders aangehouden die
teveel hadden gedronken. Zaterdag vonden er op diverse
locatie in Velsen alcoholcontrolesplaats. In totaal werden
er aan de Parkweg in Velsen–
Zuid, de Velsertraverse in Velsen–Noord en de Hoofdstraat
in Santpoort–Noord ruim 1200
bestuurders gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Hiervan bleken 17 bestuurders teveel te hebben gedronken.
Deze personen zijn aangehouden en tegen hen zal proces–verbaal worden opgemaakt.

Onder invloed
van harddrugs
IJmuiden - Vorige week donderdag rond 22.15 uur kwam
er een melding binnen dat
een vermoedelijk onder invloed verkerende automobilist in een stilstaande auto stond aan de Zeeweg. De
auto stond geparkeerd voor
een middengeleider en uit
het voertuig kwam harde muziek. Toen agenten de bestuurder, een 33-jarige IJmuidenaar, aanspraken, reageerde hij amper. De bestuurder
zakte weg, waarna er een ambulance werd opgeroepen.
De man is overgebracht naar
een ziekenhuis, waar hij later
bij kennis verklaarde dat hij
harddrugs gebruikt heeft. De
man bleek na korte behandeling geen letsel te hebben en
hoefde niet in het ziekenhuis
te blijven. Het rijbewijs van de
IJmuidenaar is ingevorderd en
tegen hem zal proces-verbaal
worden opgemaakt.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Meer Bewegen
voor Ouderen
De Driehoek - In Dorpshuis de
Driehoek is al enkele jaren op
woensdagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur een groep ouderen actief bezig met bewegen. Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer
fit en zelfredzaam. Maar het is
vooral ook leuk en gezellig, zeker
als je het in groepsverband doet.
Op muziek worden verschillende oefening uitgevoerd en spelvormen aangeboden. Ton, de docent, heeft naast zijn opleiding
voor sportleraar, een speciale
opleiding ‘Meer Bewegen voor
Ouderen’ gedaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kosten 75 euro voor 30 lessen. Zoekt u nog
een gezellige en sportieve bezigheid, meldt u dan aan. Meer weten? Bel 0255-520850.

Buurtbemiddeling
SWV gecertificeerd
SWV - In samenwerking met vier
woningbouwcoöperaties uit onze gemeente, de gemeente en
de politie heeft de Stichting Welzijn Velsen vorig jaar het project ‘Buurtbemiddeling Velsen,
Noord-Holland’ opgezet. Vanaf
februari 2010 ging de lijn open.
Met succes, want al ruim 100
mensen hebben gebruik gemaakt
van deze nieuwe loot. Twee derde
van alle bemiddelingspogingen
zijn overigens positief afgerond.
Een keurig landelijk gemiddelde. Het project is beslist niet onopgemerkt gebleven, want sinds

een paar maanden is het bemiddelingsproject door het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid gecertificeerd.
Coördinator
buurtbemiddeling
Suleika van Holland is dan ook
bijzonder in haar nopjes met het
felbegeerde certificaat. ,,Inderdaad, we mogen best wel een
beetje trots zijn op onze gezamenlijke inspanning. Onze gesprekken zijn administratief getoetst en goed bevonden en voldoen aan alle gestelde eisen. De
resultaten bewijzen nadrukkelijk ons bestaansrecht. Het keur-

Cursus ‘Piep
zei de muis’

Bloemschikken
De Mel - Dinsdag 25 oktober
van 20.00 tot 22.00 uur start een
bloemschikcursus in De Mel. Om
de week maken cursisten originele bloemstukken onder begeleiding van Rie v.d.Berg. De cursus van 10 lessen is opgesplitst
in twee gedeeltes, 5 in het najaar
en 5 in het voorjaar. De kosten
bedragen 50 euro voor de cursus
en 9 euro bloemengeld per les.
Meer weten? Bel 0251-210050.

Kinderatelier
De Spil - Aan de hand van afbeeldingen en een stukje biografie laat de docent zien wat en
wie de kunstenaar is. Elke week
wordt er een andere kunstenaar
als voorbeeld genomen. Het kinderatelier is voor kinderen van 9
tot 12 jaar. De kinderen gaan zich
zoveel mogelijk proberen in te leven in de kunstenaar, door de
kunstenaar na te doen. De ene
week werken zij met hout en de
andere week bijvoorbeeld met
gips. Opgeven in de Spil. De lessen zijn op dinsdag van 15.45 tot
17.15 uur en kosten 30 euro voor
10 lessen. Inclusief het materiaal.
Meer weten? Bel: 0255-510186

De Smullerij
De Mel - Donderdag 27 oktober
gaat het eetcafé weer van start.
Het eetcafé is verschoven van de
avond naar de middag van 13.00
tot 15.00 uur. Opgeven kan tot en
met 26 oktober om daarna te genieten van een heerlijke maaltijd:
lasagne met tomaat-fetasalade
en roomyoghurt met frambozen
toe. Deelname kost 5 euro. Meer
weten? Bel 0251-210050.

merk geeft aan dat we goed bezig zijn. De privacy van de mensen is ten alle tijden bij ons gewaarborgd, het klachtenreglement wordt strikt toegepast en
we koppelen altijd terug naar de
verwijzers.’’
Suleika van Holland betrekt nadrukkelijk haar partners in het
behaalde succes. ,,Ja, dat klopt!
We werken heel soepel samen
met onze partners en daar zijn we
ze natuurlijk heel dankbaar voor.
Er wordt door hen prima mee gedacht. We kunnen dus met recht
spreken van een teamprestatie!’’

Vrijdag 21 oktober op ‘t Asfalt

Skate-event Velserbroek
Buurtsport - Op vrijdag 21 oktober vindt van 13.00 tot 17.00
uur op de skatebaan van ’t Asfalt op het Zwanenbloemplantsoen in Velserbroek voor het
vierde jaar een groot skateevent plaats. Dit event is in korte tijd uitgegroeid tot een succesvol evenement van regionale betekenis. Tijdens het evenement zijn spectaculaire flips en
stunts te bewonderen. Er worden wedstrijden gehouden op
drie onderdelen: voor skate-

boarders, inline-skaters en voor
de jonge deelnemers step-wedstrijden. Prijzen zijn beschikbaar gesteld door skatewinkel Revert. De toegang is gratis. Er wordt opgetreden door
live-band Haze en muziek gedraaid door Radio Straatpiraat.
De organisatie is in handen van
Buurtsport Velsen, de Stichting Skatecultuur en het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek.
Meer weten? Bel 06-11883720
(Ad Otten).

Eetcafé voor tieners
Jongerenwerk - Het doel van
het eetcafé voor tieners is leren
koken, het aanleren van hygiëneregels, het aanleren van etiquette en warenkennis.
Na het koken wordt er gezellig
met elkaar gegeten. Het eetcafé is al gestart, maar er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Dus wil je

meedoen, geef je dan snel op
bij de Branding/ Dwarsligger.
Leeftijd is van 10 tot en met 14
jaar. De tijd: 18.00 uur tot 20.00
uur.
De kosten zijn 36 euro voor 8
lessen. Meer weten? Bel 0255512725 of mail naar simone@
bcdedwarsligger.nl.

De Mel - We hebben het allemaal regelmatig: drukte, stress
of spanning. Meestal proberen
we als vader en moeder de problemen weg te houden bij de
kinderen. Voor kinderen van 4
tot 8 jaar die regelmatig geconfronteerd worden met spanningen en stress thuis is er nu de
cursus ‘Piep zei de muis’. Start op
9 november. Context verzorgt de
cursus samen met Stichting Welzijn. De cursus wordt gegeven
op woensdagmiddag van 13.30
tot 15.00 uur in Buurtcentrum
de Mel. Gedurende de cursus
zijn er vier bijeenkomsten voor
de ouder(s). We praten met elkaar o.a. over de opvoeding, hoe
je kinderen kunt helpen spanningen te verwerken en geven
elkaar tips. Er is plaats voor 10
kinderen. Meer weten? Bel 0883571790 (Context) of mail naar
noordholland@context.nl.

Filmavond
De Brulboei - De gezelligste
filmavond van IJmuiden in de
maand oktober is op donderdag
de 27ste. Om 20.00 uur start de
film Irish Ferries. De grootste autoveerboot Ulysses vervoert 240
trucks en trailers of 1342 auto’s
en 1900 passagiers op de kortste
route tussen Wales en Ierland.
Na de pauze wordt de avond
vervolgd met Rolling Home, een
film van het toen tienjarige shantykoor ’t Staende Tuygh. Kaarten
à 2,50 euro zijn vanaf maandag
17 oktober aan de balie van het
buurthuis en donderdag 27 oktober aan de zaal. Meer weten?
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Spreekuur
Jongerenwerk
Jongerenwerk - Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur
houdt jongerenwerker Alexander van de Pieterman spreekuur
in het Polderhuis in Velserbroek.
Tijdens het spreekuur kunnen
jongeren en volwassenen met
ideeën komen voor jongerenactiviteiten. Het jongerenwerk kan
hulp en ondersteuning bieden
bij het organiseren en uitvoeren
van deze activiteiten. Ook biedt
de jongerenwerker een luisterend oor voor buurtbewoners
die overlast hebben van jeugd in
hun wijk. Samen kan er dan gekeken worden waar de overlast
uit bestaat en hoe die het best
aangepakt kan worden. Meer
weten? Bel 06-23933790 (Alexzander) of mail naar ambulant@
jcdekoe.nl

Cursus
zilverklei
De Brulboei - Maak zelf je eigen sieraad; met ArtClaySilver is dit voor iedereen mogelijk. Het kneedbare zilver is gemakkelijk te vormen en dat geeft
u eindeloos veel mogelijkheden
bij het maken van uw eigen sieraden. In Buurthuis de Brulboei
wordt deze cursus van zeven lessen aangeboden op woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Kosten 155 euro exclusief materiaal. De materiaalkosten zijn ongeveer 125 euro. Hiervan maakt
u zes sieraden. Inschrijven vanaf heden. De cursus start zodra
voldoende deelnemers zich hebben aangemeld. Meer weten?
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

ZoMiPo
De Veste - Het ZondagMiddagPodium in Velsen biedt u zondag
30 oktober een optreden van De
Schakel in Buurthuis de Veste in
Velserbroek. Al 25 jaar treedt cabaretgroep De Schakel op in allerlei locaties; de Rai bij Jumping Amsterdam, een verzorgingshuis en nu in de Veste. Zij
brengen u een Amsterdams programma uit de ‘goeie ouwe tijd’,
met liedjes uit De Jantjes en de
Amsterdamse nostalgie van de
Jordaan. Het wordt een heel gezellige middag! De voorstelling
begint om 14.00 uur, vanaf 13.30
uur is de zaal open. Kaarten à
4,00 euro zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop bij alle Zomipo-locaties en zondag de 30ste aan
de zaal. Meer weten? Bel 0235388830.
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Nacht van de Nacht

VV IJmuiden
debuteert met
F2-team
Velsen-Zuid - Afgelopen zaterdag speelde het nieuwe F2team van VV IJmuiden zijn eerste
wedstrijd in de competitie tegen
koploper F6 van FC Alliance 22
uit Haarlem. Onwennig speelde
het team voor het eerst met elkaar en hadden een afwachtende houding naar de tegenstander toe. Hierdoor pakte het goed
aanvallende Alliance al snel de
voorsprong met 0-1. Na de rust
kwamen de mannen goed in hun
spel en waren er mooie acties te
zien. De kwaliteiten van het team
kwamen goed naar buiten. Zo
bleek Koen Hoeve erg balvast te
zijn en liet Levi Kiewiet wat technische hoogstandjes zien. Na
het vallen van een eigen doelpunt wilden de mannen een revanche. Kiewiet deed een poging
om te scoren door de bal op zijn
slof te nemen maar het ontbrak
hem aan snelheid. Man of the
Match bij IJmuiden was echter
Mike Snel. Hij redde de eer van
zijn team door twee hele mooie
treffers op zijn naam te schrijven.
Keepers Jordi Langenberg en Lorens Hoeve verdedigden het doel
met hand en tand maar konden
helaas niet voorkomen dat IJmuiden met 3-10 verloor tegen het
sterkere Alliance. In de penalty reeks stopte Mitchell Leunk
krachtig de bal en scoorde er ook
een. Koen Hoeve nam de tweede treffer voor zijn rekening en
bracht de stand op 2-5. Al met al
niet slecht voor een debuterend
team spelend in een hogere klasse. Het F2-team is samengesteld
om nieuwe spelers, toppertjes uit
de F1 en talentvolle mini’s lekker
te laten voetballen. Zo geeft VV
IJmuiden kinderen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen
op het gebied van speeltechniek.
De F2 hoort eigenlijk thuis in de
zevende klasse maar komt tot de
winterstop uit voor KNVB klasse
zes. De groep heeft fair play en
plezier hoog in het vaandel staan
en heeft nog plaats voor aankomende talenten. Ben jij tussen de
zes en acht jaar en wil je ook lekker partijtjes spelen? Neem dan
contact op met Wybe Jaspers, telefoon 06-38295573.

Automobilist
rijdt tegen paal
IJmuiden - Tijdens surveillance zagen agenten vorige week
woensdagmiddag op de Schiplaan
een automobilist achteruit tegen
een lantaarnpaal rijden. Bij controle bleek de bestuurder niet in
het bezit te zijn van een rijbewijs
en de auto was niet verzekerd. De
automobilist, een 21-jarige IJmuidenaar, bleek al eerder zonder rijbewijs gereden te hebben. De man
heeft drie bekeuringen gekregen
voor het rijden zonder rijbewijs,
geen verzekering en voor het niet
dragen van de autogordel.

Waterloo G1 in nieuw
gestoken door Beach Inn
Driehuis - De G1-spelers van
Waterloo zijn afgelopen zaterdag in het nieuw gestoken door
Peter de Bie, eigenaar van de
Beach Inn.
Het team wat na drie jaar spelen nog steeds ongeslagen is
was hier erg blij mee. Zij worden gecoacht en getraind door
Jordy de Kort, Gerrit Schildmeijer, en Willem Westerwal. Het
team heeft de afgelopen tijd een
aantal nieuwe sponsors weten

te vinden, oa. Restaurant Kreta, Ruigrok Uitzendbureau Hillegom, en nu dus ook Strandpaviljoen Beach Inn.
Voor de G-teams van Waterloo is
onlangs een stichting opgericht,
namelijk Stichting Ondersteuning Gehandicapten Voetbal.
Een ieder die de gehandicapten
spelers een warm hart toedraagt
kan een donatie doen op rekeningnummer 156911024. Zie ook
www.sogv.nl.

Velsen - Op 29 oktober wordt voor
de zevende keer de Nacht van de
Nacht georganiseerd. In deze
nacht wordt in heel Nederland op
verschillende manieren het donker gevierd en aandacht gevraagd
voor lichtvervuiling. Steeds meer
bedrijven en gemeenten doen mee
door bijvoorbeeld de gevelverlichting te doven. Er worden ook vele
activiteiten georganiseerd om het
donker te beleven.
Nederland wordt steeds lichter en
steeds meer mensen en dieren
hebben daar last van. Veel van die
verlichting is helemaal niet nodig.
Waarom moet een reclamemast de
hele nacht branden? Is het werkelijk noodzakelijk dat de plaatselijke
kerk zo fel wordt verlicht? Donkere nachten zijn belangrijk voor het
welzijn van mens en natuur. De
Nacht van de Nacht wil de mensen hier graag op attent maken.
Ook dit jaar organiseert Natuurmonumenten weer excursies tijdens de Nacht van de Nacht waarbij de schoonheid van de nacht
beleefd wordt. Reserveer snel een
plekje want de excursies zitten
vaak al vroeg vol. Omdat de tentoonstelling ‘Nachtbrakers, alles
over uilen’ op dit moment in het
Pieter Vermeulen Museum te zien
is, heeft het museum een aangepast programma.
De avond start met een lezing
over uilen waarna de nachtwaker

de deelnemers meer naar buiten
neemt om de schoonheid van de
nacht te beleven. Vervolgens kunnen de deelnemers de tentoonstelling bekijken. Ook voor dit programma raden wij aan om snel te
reserveren. Er is een lessenserie
over de Nacht van de Nacht voor
schoolgroepen 7 en 8. De serie is
ontwikkeld door het Pieter Vermeulen Museum en landelijk beschikbaar.
Iedereen kan meedoen aan de
Sterrentelling. Hoe minder verlichting er is, hoe meer sterren er
te zien zijn. Op www.nachtvandenacht.nl staan tips, instructies en
een invulformulier voor de resultaten. De Sterrentelling wordt landelijk gedaan en na afloop kan Velsen vergeleken worden met andere gemeenten in Nederland.
Doof zelf verlichting, en verzoek
anderen dit ook te doen. Wat kunt
u betekenen om lichtvervuiling terug te dringen?
Het symbool van de nacht is de uil.
Kom naar de ontdektentoonstelling over uilen in het Pieter Vermeulen Museum. Kijk naar alle uilen die je in Nederland tegen kunt
komen, pluis digitale uilenballen
en verbaas jezelf over dit bijzondere dier. Juist ook voor volwassenen
een prachttentoonstelling.
Tijdens de Nacht van de Nacht is
de tentoonstelling te bewonderen
van 20.30 tot 21.30 uur.

Vrijdag Telstar-MVV

Poortvliet blikt vooruit

Hommage aan band
The Doors in Thalia
IJmuiden - In 2011 is het veertig jaar geleden dat Doors-zanger en rockicoon Jim Morrison op 27-jarige leeftijd in Parijs
overleed. De tributeband ‘The
Doors in Concert’ brengt op vrijdag 4 november om 20.30 uur
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52, een ode aan de legendarische band met tijdloze nummers als ‘Light My Fire’, ‘Love
Her Madly’, ‘L.A. Woman’ en
‘Riders On The Storm’. De oorspronkelijke sound wordt tot in
de perfectie benaderd en neemt
het publiek mee terug naar de
tijd dat The Doors de harten van
de hippiegeneratie veroverde.
De zanger heeft de looks en de
stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont verbluffende gelijkenis met Ray Manzarek, de
gitarist speelt en klinkt als Rob-

by Krieger en de drummer kan
John Densmore tot in de finesses benaderen. Authenticiteit is
het handelsmerk van de muzikanten.
Er worden uitsluitend originele instrumenten gebruikt om
de sound van de live-concerten van The Doors te evenaren,
zoals de Vox Continental, Gibson G-101 en de Gibson SG. De
bandleden laten zich inspireren
door de verschillende live-cd’s
van de concerten Live at the
Aquarius Theatre, Live in Pittsburgh, Live in New York, Live in
Stockholm, Live at the Matrix en
In Concert.
De toegang bedraagt 10 euro
(staconcert, beperkt zitplaatsen
op het balkon). Kaartverkoop via
Hotel Augusta, of www.thaliatheater.nl, telefoon 0255-514217.

We hebben hele goede zaken gedaan in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hoewel wij
zeer matig aan de wedstrijd begonnen, en wij een aantal keer
goed weg kwamen, hebben
wij ons goed herpakt met deze
mooie zege als gevolg. Het is nu
belangrijk dit goede gevoel te
koesteren en mee te nemen in
de wedstrijd die vrijdag alweer
op ons wacht.
MVV is een hele andere ploeg
dan Fortuna Sittard, voetballend zijn zij een stuk sterker en
ook fysiek staan zij hun mannetje. Wij hebben thuis al veel
goede wedstrijden gespeeld en
dit moeten we doorzetten. Zoals ik al aangaf moeten wij het
goede gevoel meenemen en het
publiek vermaken. Wij zullen dit
goed aan moeten pakken omdat ook MVV de volle drie punten mee naar huis wil nemen.
Het vertrouwen in de prestaties
is er en wij gaan volle bak om
de punten in het Tata Steel stadion te houden.
We zijn nagenoeg fit, helaas
zullen we Frank Korpershoek
nog wel een tijd moeten missen, evenals Andrzej Ornoch. In
de wedstrijd tegen Fortuna Sittard heb ik een aantal spelers
uit voorzorg gewisseld. In deze
beslissing werd ik natuurlijk ook
geholpen door de ruime voorsprong die wij op dat moment in
handen hadden. Het is voor ons
nu even rustig aan herstellen

en de focus op MVV. We zijn de
tweede periode goed begonnen,
met een eerste plek als bekroning, en dit gaan wij doorzetten.
De wedstrijd tegen MVV zal in
het teken staan van de campagne tegen racisme. Ik sluit mij
hier, samen met de gehele ploeg
en begeleiding, volledig bij aan.
Racisme hoort geen plek te
hebben in de maatschappij. Ik
ben blij dat wij er op deze manier ons steentje aan bij kunnen
dragen en ik hoop dat het ook
daadwerkelijk effect heeft.
Ik wens u een geweldige voetbalavond toe, en hoop u volgende week weer te begroeten als
wij de strijd aangaan met Helmond Sport in het Tata Steel
stadion.
Jan Poortvliet
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Bazaar in De Bolder
IJmuiden - In gebouw De Bolder aan de Bloemstraat 124 in
Oud IJmuiden vindt op vrijdag
28 en op zaterdag 29 oktober alweer de 58e editie de traditionele Bolderbazar plaats.
Op vrijdag is de start om 13.30
uur. Op zaterdag gaat de deur
open om 11.00 uur.
Op beide dagen zijn tal van activiteiten en verkooppunten. Er is
een rommelmarkt, verkoop van
(oude) boeken, platen en cd’s,
diverse kraampjes met allerhande spullen en lekkernijen, een
boodschappenstand, een grabbelton uit oma’s tijd en uiteraard

nog veel meer. De zaterdag staat
in het teken van de kinderen met
’s middags vanaf 14.00 uur het
Rad van Avontuur met uiteraard
mooie prijzen.
Ook de overbekende zeer ruime
sortering van tweedehands kleding is weer aanwezig. De ingang daarvan is aan de Kon. Wilhelminakade 117 (ingang Kerk).
De opbrengst van de bazaar is
deels bestemd voor het in stand
houden van de markante Engelmunduskerk aan de Kon. Wilhelminakade. Een deel van de opbrengst gaat naar een doel buiten de Kerk.

SVIJ MB1 gast bij Countdown Boxing Gym
IJmuiden - Vorige week donderdag waren de voetbalmeiden
van SVIJ MB1 door Countdown
Boxing Gym uitgenodigd voor
een pittige gym training
Onder leiding van mevrouw Annet beleefden de meiden een
zware maar fantastische avond.
De sportschool waar onder andere Raymond Joval afgelopen
zomer te gast was is gelegen
aan de Eksterlaan 2 en heeft
zich gespecialiseerd in verschillende boks en gym trainingen.
De meiden van SVIJ MB1 moesten op moderne harde muziek
diep gaan en vele zweet drup-

pels liepen dan ook over de gezichten, een uiterst professionele verzorgde training zorgde ervoor dat de meiden moe maar
voldaan de sportschool verlieten.
Ik wist niet dat ik nog meer spieren had aldus Kelly Woord, Sanne en Lisa waren dol enthousiast en Jessica wilde graag nog
een keer, al met al een zeer geslaagde avond. SVIJ MB1 wil
dan ook mevrouw Annet van
Countdown Boxing Gym bedanken voor deze super gave training. Meer informatie: telefoon
06-17168730.

“ Uw wensen
vertaal ik in
een waardevol
afscheid.”
Monique Pronk, Uitvaartleider

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN

Velserweg 18, BEVERWIJK

Nieuwe folder
Wereldwinkel

Voorlichting Gildenspoor
werpt vruchten af
Velsen-Noord - Sinds 2008 is
het aantal incidenten met spelende kinderen rond het Gildenspoor aan het afnemen, zo heeft
Tata Steel vastgesteld.
,,In 2007 constateerden we vijf
incidenten en in 2010 was dat
gedaald naar twee. Dat is een
verheugende
ontwikkeling,
maar we zijn pas tevreden als er
helemaal geen incidenten meer
plaatsvinden en dat zo blijft”, aldus Ferdinand Karlas, manager Railvervoer bij Tata Steel in
IJmuiden.
Ruim 40 leerlingen van groep 5
van basisschool De Triangel in
Velsen-Noord bezochten vandaag station Velserbosch van
staalbedrijf Tata Steel. Medewerkers van de afdeling Railvervoer lieten hier zien hoe lang
het duurt voordat een met zwa-

re rollen staal beladen trein
-zelfs bij een noodstop- tot stilstand komt. De remdemonstratie is onderdeel van een voorlichtingsprogramma over veiligheid rond het Gildenspoor.
Binnenkort gaan een machinist
van Tata Steel en een politieagent nog langs in de klas. Het
project wordt vervolgens afgesloten met een tekenwedstrijd.
De basisschool, de Gemeente Velsen, de regiopolitie en Tata Steel werken inmiddels al 10
jaar lang samen om de schoolkinderen er van te doordringen
dat een spoorlijn geen speelplaats is.
Na afloop van de remdemonstratie maakten de leerlingen en
hun begeleiders een ritje met de
stoomtrein over het terrein van
Tata Steel.

Zondag laatste
wedstrijd BMX-West
Velsen-Noord - Zondag 23 oktober vindt alweer de negende en
tevens de laatste wedstrijd van
de BMX–West van 2011 plaats.
Vanaf 10.30 uur zullen er weer
heel wat rijders van start gaan
bij FCC Wijkeroog in VelsenNoord. Het hele jaar rijden de rijders voor punten en deze laatste wedstrijd zal bepalend zijn
op welke positie de rijder geëindigd is. Van 5 tot 45 jaar kunt u
hun zien rijden en springen over
de heuvels van de baan. Voor de
kleinste onder de Wijkeroog rijders zullen Kenan, Joachim, Jeffrey en Giovanni hun best gaan
doen om nog een plaatsje op te
schuiven. Natuurlijk geld dat ook
voor Finn en IJsbrand die in de
leeftijdsgroep Boy’s 8 jaar het
tegen elkaar zullen gaan opnemen. Jeffrey en Jorn zullen nog
even flink op de pendalen moeten om ook hun plekkje veilig te
stellen. Maar de meest spannende rit zal zijn van Ian Post die rijd
in de leeftijd Boy’s 13 jaar. Als
het niet al te warm is (en dat verwachten zij niet op 23 oktober)
dan rijd hij goede punten en hopelijk kan hij zich van de derde

naar een tweede plaats weten te
rijden.
Peter is ongeslagen nummer
1 bij de cruiser 40+, als hij het
stuur recht houdt dan blijft dat
ook zo. Het zal een lange en
spannende dag gaan worden
met als afsluiting natuurlijk de
fel begeerde bekers!
Lijkt het je een leuke sport kijk
dan op www.fcc-wijkeroog.nl
voor meer informatie.

IJmuiden - In de nieuwe folder
van de Wereldwinkel vindt men
een overzicht van nieuwe producten; van levensmiddelen, cadeau-artikelen tot gebruiksvoorwerpen. En dat onder de titel ‘De
Mooiste van het Land’. Maar niet
alleen de producten zijn mooi,
ook de achtergrond van alles
waar Fair Trade op staat. Fair
Trade is een simpele, maar doeltreffende, oplossing voor het armoedeprobleem. Door kansarme
boeren en producenten een faire prijs plus een ontwikkelingspremie te betalen, kunnen zij investeren in de ontwikkeling van
zichzelf en hun omgeving. Kinderen kunnen naar school, productietechnieken worden verduurzaamd en boeren kunnen zich
organiseren. Fair Trade is vooruitgang. De Wereldwinkel is trots
op al die verhalen die schuilgaan
achter hun collectie Fair Tradecadeaus. Ideeën genoeg om ook
eens te denken aan het bekende kerstpakket. Ook daarvoor
kunt u in de winkel terecht. De
IJmuidense Wereldwinkel is elke
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
open. De winkel zit op de hoek
Lagerstraat/Stolstraat (nabij het
Stadhuis). De folder is gratis te
bestellen via het secretariaat van
de Wereldwinkel, telefoon 0255534967.

Verkoop
3D-artikelen
IJmuiden - Dinsdag 25 oktober is er weer de vaste verkoop van het 3D hobbyhoekje in
Zorgcentrum de Moerberg. Tussen 10.00 en 12.00 uur kan men
weer terecht voor advies en verkoop van alles op het gebied van
3D-materialen. Zij hebben weer
de nieuwste kerst knipvellen en
kerstmallen. Er is een ruim assortiment 3D knipvellen en pyramidevellen voor verjaardagen, huwelijk en andere gelegenheden.
Ook is er volop keuze uit stickervellen, papier en enveloppen in
verschillende kleuren, maten en
diktes. Er worden materialen verkocht voor onder andere pergamano, borduren, complete pakketten en patronenboekjes.

Rabobank
Klaverjasdrive
IJmuiden - De Rabobank Klaverjasdrive van De Delta wordt
dit jaar weer gehouden op donderdag 17 november. Niet in het
gebouw De Delta maar in verpleeghuis Velserduin aan de
Scheldestraat 101. Kosten voor
deelname zijn 1,50 euro, aanmelden via telefoonnummer 0255518888 (WonenPlus). De prijzentafel is, net zoals in de voorgaande jaren, royaal gevuld. Inschrijving vindt plaats op volgorde van
aanmelding.
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Taizéviering in
Adelbertuskerk

Sweet Sixteen in IJmuiden
IJmuiden - Sweet Sixteen is een
Amerikaans tv-programma, dat
vooral onder tieners populair is.
Tieners van rijke ouders krijgen
een heel bijzondere zestiende
verjaardag, compleet met optredens van beroemde bands, natuurlijk een slee van een auto en
alles wat hun hartje begeert.
Maar niet alleen in de VS is een
Sweet Sixteen mogelijk. Charella Broek uit IJmuiden zou haar
zestiende verjaardag vieren met
een paar vrienden. Maar haar
moeder had het even anders
bedacht. Charella’s haar werd
bij een vriendin van haar moeder gedaan. Een paar vriendinnen waren al bij haar. Een beet-

je gestresst was ze wel, want ze
moest om acht uur ergens zijn
en het werd wel laat. Schrikken
was het wel, toen er ineens een
limousine voor de deur stond om
haar naar het feest te brengen.
Komt er ook nog een politieagent aan. Net als je denkt dat je
alles hebt gehad, blijkt die agent
een stripper te zijn. Het werd natuurlijk een overweldigend feest
voor Sweet Sixteen Charella.
,,Het was alsof ik naar de tv
keek’’, zegt Charella. ,,Iedereen
heeft het naar zijn zin gehad en
ik zelf natuurlijk ook. Ik wil mijn
moeder en alle anderen heel erg
bedanken dat dit mogelijk is gemaakt.’’

65.000ste bezoeker
in De Veilige Haven
IJmuiden - Speeltuin De Veilige
Haven heeft op maandag 17 oktober de 65.000ste bezoeker van
dit seizoen verwelkomd. De familie Meerveld uit Velsen-Noord
kreeg een bos bloemen en een
seizoenskaart voor 2012 aangeboden. Ondanks het slechte
weer in de zomervakantie is het
weer een topseizoen geweest.
En natuurlijk komt er weer iets
nieuws in het nieuwe seizoen
om te spelen.

Autoruitschade?
in één keer klaar!
ook met uw
verzekeraar!
Autoglaz Kennemerland
Nijverheidsweg 12
1948 PV Beverwijk
Tel: 0251-210960
www.autoglaz.nl

IJmuiden - Op dinsdag 25 oktober vindt de eerste Taizéviering van dit seizoen plaats in de
Oud-Katholieke Adelbertuskerk
in de Sparrenstraat in IJmuiden.
De viering begint om 19.30 uur en
duurt ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom om
deel te nemen aan dit oecumenische avondgebed. Het avondgebed is een mooi en stemmig
rustmoment in de week om rustig
weer op adem te komen. Centraal
staan de bekende liederen uit de
gemeenschap van Taizé: prachtige liederen die iedereen, jong of
oud, snel kan meezingen. Ook is
er ruimte voor persoonlijke bezinning en stilte. Wie wil, is om 18.30
uur al welkom om mee te oefenen met het gelegenheidskoor.
De Taizévieringen zijn een gezamenlijk initiatief van de roomskatholieke, oud-katholieke en
protestantse kerken in Velsen.
Na het succes van de vieringen
in het voorjaar zal er elke laatste
dinsdag van de maand een Taizéviering worden gehouden.

Geen
erfpacht meer
Velsen-Noord – De gemeente Velsen is akkoord gegaan met
de verkoop van erfpachtgronden
aan Wijkermeerweg 7. Het gaat
om gronden van bijna 12.000 m2.
De verkoop levert de gemeente
een bedrag van 82.370 euro op.
Diverse gronden in de gemeente Velsen zijn in erfpacht uitgegeven. Een erfpachter, waarbij het
erfpacht eeuwigdurend is uitgegeven en de canon volledig is afgekocht heeft de Gemeente Velsen verzocht het blooteigendom
van de percelen te mogen kopen
zodat hij het volledig eigendom
heeft. Het college heeft na interne
afweging besloten in te stemmen
met het verzoek en verkoopt het
blooteigendom aan de erfpachter.

Gezocht:
collectanten MS
Velsen-Noord – Al enige jaren
is Jos Rozing de coördinator van
de MS collecte in Velsen Noord. In
verband met enkele afzeggingen
zou hij graag in contact komen
met nog enkele collectanten. De
collecteweek is van 21 tot 26 november. Opgeven kan bij Jos Rozing via 0251-225405, graag overdag bellen.

IJmondtrekkers maken
internationale vrienden
IJmuiden - Afgelopen weekend
was er een internationaal scoutingevenement de Jamboree
on the air (Jota). Hierbij zoeken
scouts over de hele wereld contact met elkaar via de ether.
Scoutinggroep de IJmondtrekkers nam dit jaar ook weer deel
aan dit evenement. Dankzij de radioamateurs van Radioclub Kennemerland konden de scouts de
ether in. Daarvoor werd op vrijdag begonnen met het bouwen
van een enorme toren van hout
en touw waar de antenne op geplaatst kon worden. Dit bouwproject nam ruim twaalf uur in beslag maar voor middernacht waren we dan eindelijk in de lucht!
Anno 2011 gaat communiceren
natuurlijk op veel meer manieren.
Zo waren ze ook op amateur-tv te
volgen via de ether waardoor ze
met andere scoutinggroepen met
beeld en geluid konden praten.
Ook namen ze deel aan de Jamboree on the internet (Joti) waarbij er met scouts uit bijvoorbeeld
Indonesië en Pakistan is gechat.
Op zaterdag kwamen ’s ochtends de Welpen (jongens van
7-11 jaar) en Kabouters (meisjes
van 7-11 jaar) naar het clubhuis
om nieuwe vrienden te maken.
Hiervoor kregen zij een vriendenboekje waarin zij alle nieuwe

contacten konden noteren. Behalve radio, tv en internet waren
er nog veel meer activiteiten die
om communiceren draaiden. Zo
moesten ze een schat zien te vinden door via de telefoon vragen
te stellen aan onbekenden.
’s Middags waren de scouts (jongens en meisjes van 11-14 jaar)
op het clubhuis. Zij hadden per
groepjes hun eigen Scoutbook
pagina waarop zij al hun nieuwe vrienden noteerden en waarbij ze op elkaars berichtjes en foto’s konden reageren of aan konden geven ‘vind ik leuk’ à la Facebook. De scouts kregen nog extra
uitdagingen zoals ‘vossen’. Hierbij lag er een apparaat verstopt
in het bos dat piepjes uitstoot (de
vos) en die met een loopantenne
opgespoord moest worden.
Na een dag vol radioplezier was
er ’s avonds voor de leiding en
de zendamateurs ook nog een
leuk programma dat om communiceren draaide. Kortom voor alle leeftijdsgroepen was er zaterdag een uitdagend en vol scoutingprogramma.
Zondag moest de toren natuurlijk ook weer afgebroken worden.
Nadat de laatste palen en kratten touw weer opgeborgen waren, kon iedereen terugkijken op
een zeer geslaagd Jota-weekend!

Beginnen met hardlopen
IJmuiden - Bk loopgroep organiseert een korte cursus hardlopen
voor beginners tot gevorderde loper. Onder begeleiding van een
ervaren en gediplomeerde trainer
wordt u een goede basis geleerd
hoe u moet hardlopen. Tijdens deze cursus krijgt u uitleg over hoe
u makkelijker loopt door de juiste houding. De techniek training is
van groot belang en zal de kans op
blessures verkleinen. Verder komen er diverse aspecten over lopen tijdens deze cursus ter sprake en zullen de vragen die u hebt
zoveel mogelijk worden beantwoordt. De cursus bestaat uit zes
lessen van één uur, op vrijdagavond van 19.15 tot 20.15 uur. De
start is op vrijdag 28 oktober tot 2
december en wordt gegeven bij de
hoofdingang van de Heerenduinen. De cursus kost 35 euro. De

groep bestaat uit minimaal 10 tot
maximaal 18 personen. Inschrijven
kan via bk-loopgroep@hotmail.nl.
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Literaire ontmoeting
met Ellen Heijmerikx

VSV verliest
van Hellas
Sport
Velserbroek - Na de goede start van dit seizoen is VSV
weer langzaam maar zeker aan
het afglijden. Deze zondag zou
een mooie gelegenheid kunnen
zijn om de bakens weer te verzetten. Hellas was immers de
nummer laatst van de ranglijst
met slechts één overwinning.
Die zege was echter wel toevallig verleden week behaald dus
de Zaankanters hadden dezelfde gedachte als de Velserbroekers. Bij VSV ontbraken doelman
Cusell (geschorst) en middenvelder Robert Wijdoogen (ziek)
dus waren er wat mutaties in het
team. Tegen de gewoonte in bij
uitwedstrijden kwam VSV zowaar op voorsprong. Jasper Post
scoorde vanuit een vrije trap de
0-1. Zonder echt overtuigend te
spelen hield VSV deze stand tot
en met de rust vast. Na de pauze
was het niveau van de wedstrijd
iets hoger. Eerst leek Post nog de
0-2 te maken maar zijn kopbal
ging rakelings voorlangs. Uit een
niet goed verwerkte corner werd
het plots 1-1. Daar waar VSV de
bal niet resoluut wilde wegwerken, ontfutselde de Hellas speler
de bal en uiteindelijk verdween
het speeltuig in verre hoek (11). Hierna ging het spel heen en
weer en net op het moment dat
iedereen zich verzoende met een
gelijkspel sloeg Hellas opnieuw
toe (2-1). Alle manschappen van
enige lengte werden hierop naar
het front gestuurd maar het probleem lag net zoals de hele middag in de aanvoer. Niet één fatsoenlijk bal bereikte de mensen
voorin. En zo werd voor de tweede keer op rij verloren. Volgende
week is er een bekerprogramma en VSV moet dan tegen collega tweede klasser Concordia
uit Hillegom. VSV 2 en 3 deden
het wel naar behoren en wonnen
respectievelijk met 4-1 en 12-1
van Hellas 2 en Bloemendaal 3.
Bij VSV 2 was Safac Kilic de grote man door maar liefst drie keer
te scoren. VSV 2 klom door dit
resultaat weer naar de subtop en
staat nu op de vierde plaats. Volgende week is dit elftal vrij tenzij de KNVB nog een inhaalprogramma uit de hoge hoed tovert.

Panters in het nieuw
Driehuis - Het mini team van
RKVV Velsen, de Panters, bestaat uit kinderen die geboren
zijn in 2005 en 2006. Zij zijn dit
jaar allemaal voor het eerst begonnen met wedstrijden te spelen. Het leek Bob, de eigenaar
van Brederode Sport in Sant-

poort aan de Hagelingerweg,
leuk om naast de senioren selectie ook de jongste jeugd aan
te kleden. Deze kanjers in de dop
trainen iedere woensdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur op
het hoofdveld van Velsen aan de
Wolff en Dekenlaan in Driehuis.

‘Haar naam was Sarah’
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 28 oktober is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts Belang. Er wordt deze
middag de film ‘Haar naam was
Sarah’ vertoond, een drama met
Kristin Scott Thomas als Amerikaanse expatjournaliste die onderzoek doet naar een joodse familie, die door de Duitsers uit Parijs is weggevoerd. De tienjarige
Sarah wordt in de nacht van 16 juli 1942 met haar ouders opgepakt
en naar het Vélodrome d’Hiver
in Parijs gebracht waar duizenden joden worden verzameld voor
deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine

broertje Michel in een kast opsloot, net voordat de politie het
appartement binnendrong. Zestig
jaar later krijgt Julia Jarmond, een
Amerikaanse journaliste in Parijs,
de opdracht een artikel te schrijven over de razzia, een inktzwarte
bladzijde in de Franse geschiedenis. Ze gaat op zoek in archieven
en via het dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie. Aanvang van de film is 14.00
uur en de toegang is geheel gratis. ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon
023-5383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Luidruchtige boiler
Velserbroek - Een herrie makende boiler zorgde zondagavond voor de nodige commotie.
Bewoners van een woning aan
De Zeiler in Velserbroek hadden
behoorlijke last van een boiler
bij de buren. Omdat deze buren
aan het verbouwen zijn en niet
aanwezig waren werd de hulp
van de politie en brandweer in-

geschakeld. Met een ladder zijn
brandweermannen de woning
van de buren in gegaan om de
boiler uit te zetten. Nadat de rust
was weergekeerd keerden de
hulpdiensten weer terug. De politie heeft een papiertje bij de buren in de bus gedaan dat het apparaat was uitgeschakeld.(foto:
Michel van Bergen)

de boek ‘Wij dansen niet’ verschenen, ook dit is een indrukwekkende roman over de vernietigende
uitwerking van het geloof op een
jong meisje. Ze is ook al ver gevorderd met een derde boek dat losstaat van het leven na de broederschap. Vorig jaar heeft Ellen verschillende bijeenkomsten geleid
rondom het boek ‘De Grote Zaal’
van Jacoba van Velde dat ‘gratis’
verspreid is in bibliotheken om het
lezen te bevorderen. In dit boek
wordt op indringende wijze de
eenzaamheid van het ouder worden beschreven.
De schrijfster komt graag vertellen over haar werk en wat haar
zoal bezighoudt. Er is voldoende gelegenheid om vragen te
stellen en met elkaar in discussie te gaan over specifieke thema’s. Aanvang is 20.00 uur, de lezing duurt tot 22.00 uur. Entree bedraagt 6 euro. Poorterszaal, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon
023-5383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Kringloopwinkel tot
de nok toe gevuld
Velserbroek - Aan de Zadelmakerstraat 16A in Velserbroek,
waar voorheen drukkerij Cornegge was gevestigd, heeft
sinds juli 2011 de kringloopwinkel zijn intrek genomen. De
drijvende krachten achter deze
vestiging zijn Jan Donkervoort
en Matje Gerrits, bijgestaan
door een aantal vrijwilligers.

Griezelen in
Bloemendaal
Regio - Net als vorige jaren is
het met Halloween weer griezelen geblazen in Bloemendaal. Dit
jaar organiseert Volkers producties weer een tweetal Halloween
spooktochten in het sprookjesachtige bos van het Openluchttheater. Vrijdag 28 en zaterdag 29
oktober vertrekken er vanaf 19.30
groepen van maximaal acht personen voor de spannende tocht door
het bos. De laatste tocht gaat klokslag 24.00 van start! Zie ook www.
openluchttheaterbloemendaal.nl.

Santpoort-Zuid - Dinsdag 25 oktober verzorgt Ellen Heijmerikx in ’t
Brederode Huys van de Vereniging
Santpoorts Belang een lezing over
haar recent ontwikkelde schrijverschap. Ellen Heijmerikx (Beverwijk
1963) volgde diverse workshops in
het schrijven van korte verhalen en
kreeg les van o.a. schrijvers als Jan
van Mersbergen en Ton Rozeman.
In 2008 won ze de eerste Duizend
Woorden Prijs voor het beste korte
verhaal (een initiatief van VPRO en
uitgeverij Nieuw Amsterdam) met
‘De orka’. Dit verhaal is een fragment uit haar debuutroman ‘Blinde wereld’ waarmee ze in 2010 de
Academica Debutantenprijs won.
‘Blinde Wereld’ is een psychologische roman over de wereld van
een kleine zeer religieuze groepering in Nederland, de Noorse
Broeders. Het boek is autobiografisch getint en gaat over een meisje dat opgroeit in deze sekte. Het is
een besloten gemeenschap waaruit geen informatie naar buiten
mag komen. Recent is haar twee-

Matje vertelt: ,, We zitten hier in
een mooi, ruim pand waar eerder
een drukkerij heeft gezeten.
Er ligt een prachtige, gladde strijkvloer in waardoor we makkelijk
spullen kunnen verplaatsen en ook
een mooi, verlaagd plafond met
goede verlichting. Hierdoor komen alle spullen die we hebben
veel beter tot hun recht en vinden
onze klanten het plezierig om hier
gewoon een tijdje rond te neuzen’’.
En ze vervolgt: ,, We zijn nu een
paar maanden open en krijgen
steeds meer klanten. Eerst moesten de mensen natuurlijk de weg
hier naartoe vinden en wij hadden

tijd nodig om de grote hoeveelheid
artikelen overzichtelijk uit te stallen. Maar door die aanloopperiode zijn we heen en alles staat nu
op de juiste plaats’’. En ze heeft gelijk: er staan een ongelofelijke hoeveelheid kleine en grote spullen
netjes uitgestald op lange tafels,
hangen in rekken of staan op de
vloer als het om grotere goederen
gaat. En voor mensen die graag
willen rondneuzen is het hier een
eldorado. Van glaswerk tot pannen
en potten, van kerstartikelen tot
schilderijen, van kinderspeelgoed
tot kinderwagens en van bakstellen tot kleding. Matje benadrukt:
,, Als mensen overtollige spullen
kwijt willen, laat ze ons dan vooral even bellen. Na afspraak komen
we dan de goederen graag aan
huis ophalen’’. Het telefoonnummer van Kringloopwinkel Velserbroek is: 06-19088576. De winkel
is geopend op maandag van 12.00
tot 17.00 uur en van dinsdag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 17:00
uur. (Joop Waijenberg)
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Skate-event in Velserbroek
Velserbroek - Op vrijdag 21 oktober vindt van 13.00 tot 17.00
uur op de skatebaan van ’t Asfalt
(Zwanenbloemplantsoen) in Velserbroek voor het vierde achtereenvolgende jaar een groot skate-event plaats.
Oorspronkelijk bedoeld voor
skaters en skateboarders van
Velserbroek is dit event in korte tijd uitgegroeid tot een suc-

cesvol evenement van regionale betekenis met deelnemers uit
Haarlem, Santpoort en IJmuiden.
Tijdens het evenement zijn spectaculaire flips en stunts te bewonderen. Er worden wedstrijden gehouden op minimaal drie
onderdelen: een wedstrijd voor
skateboarders, voor inline-skaters en voor de jonge deelnemers wordt er bij voldoende belangstelling tevens step-wedstrijden georganiseerd. De wedstrijden zijn ingedeeld in twee nivo’s, amateurs en gevorderden.
Voor winnaars zijn prijzen beschikbaar gesteld, onder andere
door skatewinkel Revert. De toegang is gratis. Naast de wedstrijden wordt er opgetreden door
live-band Haze en wordt er muziek gedraaid door Radio Straatpiraat. Ook de inmiddels traditionele pannekoeken zullen die
middag niet ontbreken. De organisatie is in handen van Buurtsport Velsen, de Stichting Skatecultuur en het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. Informatie:
Ad Otten, telefoon 06-11883720.

Kleding- en speelgoedbeurs in De Ark
Velserbroek - Vrijdag 4 november houdt De Ark aan Platbodem 201 voor de 20e keer een
kleding- en speelgoedbeurs. Iedereen is van harte welkom van
19.00 tot 20.30 uur. Dit keer gaat
het om herfst- en winterkleding vanaf maat 80. Ook boeken,
cd’s, dvd’s, videobanden, fietsjes,

stepjes, fietszitjes en dergelijke kan men inbrengen. Voor een
nummer om kleding en/of speelgoed in te brengen kan men
contact op met Liëtte Jongeneel,
telefoon 06-54696929 (na 16.00
uur) of kledingbeurs@pcbdeark.
nl. Van de opbrengst is 70 procent voor de inbrenger.

Geen seniorenwoningen Roos
en Beeklaan

Praktijkmiddag voor
leerlingen Boekenier
IJmuiden - Gelukkig scheen
afgelopen vrijdag het zonnetje
voor groep 6/7 van basisschool
de Boekanier uit IJmuiden. De
kinderen krijgen vandaag, in
het kader van het vak aardrijkskun-de, een praktijkmiddag over grond. Marc Brink en
Lianne Kobesen van BK Groep
uit Velser-broek zijn met boorbus gekomen om de kinderen
wat te leren over grondboren,
grondsoor-ten en grondwater.
Dit is niet de eerste keer dat
BK Ingenieurs bv een praktijkmiddag orga-niseert. Marc vertelt dat ze dit al een aantal jaren
voor Bert Kempers doen (leraar
van groep 6/7 op de Boekanier). Al sinds hij nog les gaf bij
Heliomare. ‘Naast dat BK een
commercieel bedrijf is, voelen
en nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kinderen een breed perspectief geven over inhoudelijke onderwerpen en mogelijkheden voor een loopbaan horen
daar bij. En het is ook gewoon
heel erg leuk om te doen!’.
Aangekomen op de locatie, waar de praktijkmiddag zal
plaatsvinden, opent Marc zijn
boor-bus. Hij laat de kinderen
diverse grondboren zien en legt
uit waarvoor ze bedoeld zijn.

Na deze korte theorieles is het
tijd voor actie! Marc pakt een
grondboor en laat groep 6/7
zien hoe een boring geplaatst
wordt. Na deze demonstratie
is het tijd om zelf aan de slag
te gaan. In drie groepen mogen de kinderen hun eigen boring plaatsen. Om de beurt proberen ze de boor steeds verder de grond in te krijgen. Ook
meester Bert helpt ijverig mee.
In sommige groepjes vliegt het
zand, klei en later ook het veen
je om de oren. Al snel wordt er
geroepen: ‘Mogen we een verlengstuk, meester? We willen
nog dieper!’.
Nadat alle groepjes het grondwater hebben bereikt, is het tijd
om de boorgaten weer dicht te
maken. De locatie moet natuurlijk wel netjes, zonder gaten,
achtergelaten worden. Als laatste mogen de kin-deren nog
een slibmonster nemen in de
sloot. Met hulp van Marc wordt
de zogenaamde zuigerboor in
de sloot geplaatst en mogen ze
één voor één een monster nemen van het slib.
Nadat iedereen aan de beurt
is geweest, is de praktijkmiddag ten einde en is het tijd voor
iedereen om weer naar huis te
gaan.

‘t Mosterdzaadje

Meiden RKVV Velsen
E8 zoeken speelsters
Driehuis - Dat het goed gaat
met het damesvoetbal blijkt uit
het feit dat er dit seizoen bij RKVV Velsen maar liefst drie damesteams actief zijn. DA1 en
DA2 zijn selectieteams, bij DA3
ligt de nadruk iets meer op het
recreatieve aspect. Alle drie de
teams spelen hun wedstrijden
op zondag. DA1 komt uit in de
zondag competitie tweede klasse, DA 2 in de vierde klasse en
DA3 in de vijfde klasse. Daar-

naast zijn er vier meisjesteams
actief: een ME-, een MC-, een
MB- en een MA-team. Bij de Fpupillen zijn de meisjes nog gemixt met de jongens.
De meiden van E8 zijn op zoek
naar nieuwe speelsters (geboren in 2001/2002) om hun team
compleet te maken. Lijkt jou
voetballen leuk, kom dan op de
woensdagmiddag
meetrainen
van 15.45 tot 16.45 uur. Zie ook
www.rkvv-velsen.nl.

Duo Rossignol
en ‘A Song Journey’
Santpoort-Noord - Op vrijdag
21 oktober om 20.00 uur is het
befaamde Ensemble Rossignol te gast in ’t Mosterdzaadje. Alice Gort (blokfluiten) en Elly van Munster (theorbe en gitaar) presenteren het programma ‘What’s in the air’ met muziek uit de 17e en 18e eeuw én
nieuwe muziek. Uitgevoerd worden Geminiani, Locke, Vivaldi en
Boismortier, Victor Fortin, Gordon Saunders.
Op zondag 23 oktober om 15.00
uur wordt het publiek meegenomen in een denkbeeldige
Greyhoundbus, met achter het
stuur uw gids, de alom gepre-

zen VPRO DJ/ schrijver/ journalist en Amerika deskundige Jan
Donkers. De gitarist en singersongwriter Edo Donkers (geen
familie) en snarenvirtuoos/zanger Abel de Lange reizen mee
op de achterbank en zorgen
voor de soundtrack. Hun professionaliteit en muzikale chemie doet de originele nummers
overstijgen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur voor aanvang is de
zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord – Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de omgevingsvergunning voor te bouwen seniorenwoningen aan de Roos
en Beeklaan geweigerd. Daarmee wordt de voortzetting van
dit project onmogelijk gemaakt.
De aanvraag betreft de bouw
van de woningen met bijbehorende voorzieningen. De weigering heeft te maken met het
feit dat het plan niet voldoende
parkeerruimte biedt. Voordat de
weigering van de omgevingsvergunning definitief wordt, ligt
het plan nog zes weken ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op het project worden ingediend.

Alternatief
voor locatie
Bosbeekschool
Santpoort-Noord – Medio juli heeft het college van B&W laten weten te kiezen voor nieuwbouw van de Bosbeekschool aan
de Valkenhoeflaan/Bickerlaan.
Eerst zou echter nog worden
overlegd met diverse betrokkenen. Inmiddels is er in de afgelopen weken een reëel alternatief aangeboden dat het college
van B&W graag serieus wil beoordelen. Dit betreft de mogelijkheid tot nieuwbouw van een
dependance op grond van de
Dorpskerk aan de overkant van
de huidige Bosbeekschool. Nader onderzoek en gesprekken
zijn nodig om te beoordelen of
deze optie technisch en financieel haalbaar is. Maar ook of deze past binnen de gewenste ambities van de school en haar bestuur. Dit omdat bij de keuze van
de locatie Dorpskerk het huidige schoolgebouw (gedeeltelijk) grondig gerenoveerd dient
te worden, wil het gebouw aan
de hedendaagse normen en eisen van goede onderwijshuisvesting voldoen. Al deze aspecten worden meegenomen in de
afweging van deze nieuwe optie van de Dorpskerk. Als deze
afweging positief is, beperkt de
keuze zich tot de locatie Dorpskerk en de locatie Valkenhoeflaan/Bickerlaan. Zo niet, dan
blijft de locatie Valkenhoeflaan/
Bickerlaan over als de meest geschikte locatie. Het streven is om
medio december 2011 alle betrokkenen te kunnen informeren over de uitkomst en een nadere toelichting te kunnen geven
over de dan meest optimale locatiekeuze. Na ontvangst van reacties van belanghebbenden, zal
de locatiekeuze definitief worden vastgesteld. De verwachting
is dat nieuwbouw dan afhankelijk van de optie en de uitwerking
eind 2014 gerealiseerd kan zijn.
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De Wereldband &
Friends in Schouwburg

Musical ‘Hoe
overleef ik
(zonder) Liefde?
Velsen - Op zaterdag 29 oktober (19.00 uur) en zondag 30 oktober (14.30 uur) kan er in de
Stadsschouwburg Velsen genoten worden van de tweede musical gebaseerd op de bestsellerreeks ‘Hoe overleef ik..?’ van Francine Oomen. De lieve, gekke en
recalcitrante Rosa struikelt zich
een weg door het leven. Gelukkig
zijn er vrienden! Zij loodsen Rosa
langs ruziënde ouders, verkeerde vriendjes, slechte rapporten en
alweer een pukkel. In deze musical wordt Rosa uitzinnig verliefd
en dat blijft niet zonder gevolgen.
‘Hoe overleef ik (zonder) liefde?’ is
een humoristische en spetterende (pre)pubermusical vol liefde,
swingende liedjes en natuurlijk
survivaltips! Een uitgelaten zaal
vol jonge, nieuwsgierige meiden
genoot twee seizoenen geleden in
de Stadsschouwburg Velsen van
de eerste, lovend ontvangen ‘Hoe
Overleef Ik’-musical (winnaar Zilveren Krekel). Net als de eerste
HOI-musical zal Roos van Erkel de
rol van Rosa spelen. Rosa, Jonas,
Esther en alle anderen komen terug in een nieuwe vrolijke musical
gebaseerd op de meest bekroonde titel uit de Hoe over leef ik…
?-serie van Francine Oomen: ‘Hoe
overleef ik (zonder) liefde?’.Waarom is liefde toch zo ingewikkeld?
Dat is wat Rosa en haar vrienden
wel eens zouden willen weten.
Toegang vanaf 22,50, t/m 12 jaar
vanaf 20,50. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen

Ierse danssensatie
‘Ragús’ met live muziek
Velsen - In het spoor van de razendknap roffelende Ierse tapdans
van supergroepen als ‘Lord of the
Dance’ en ‘Riverdance’ lanceerde de Stadsschouwburg Velsen
drie jaar geleden de Ierse dansshow ‘Ragús’. Op donderdag 27
oktober (20.15 uur) haalt het theater het spektakel nog één keer terug. Natuurlijk vanwege de virtuoze, opzwepende tapdans. Maar
ook vanwege het geweldige liveorkest dat de pure authentieke
Ierse sound onder de dansroffels
legde. Vanwege die puurheid werd
Ragús het best bewaarde geheim
van Ierland genoemd. Puur en
perfect. De groep komt terug met
een nieuwe show, waarin het Ierse repertoire wordt aangevuld met
dans en muziek uit andere windstreken. Wat blijft is de energie-

ke, dance troupe, die afwisselend
de planken uit de vloer danst en
dan weer lijkt te zweven. Al even
onvervangbaar zijn de opzwepende jigs en reels, de sfeervolle ballades, het onnavolgbare spel op viool en accordeon. Al meer dan tien
jaar dompelt Ragús het publiek
een avondlang onder in de levende traditie. Ragús is uniek in het
genre. Alles is authentiek.
Bij Ragús uitsluitend de oorspronkelijke dansen, virtuoos en indringend. Bij Ragús geen tape die
meeloopt, maar live muziek door
een hechte band, met zang van
een Ierse topvocaliste. Toegang
vanaf 33,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of
telefoon 0255-515789. (foto: Peter
Boone Music)

Stadsschouwburg Velsen

Raymi Sambo in
klassieker ‘Macbeth’

Compagnie
Karine Holla in
Witte Theater
IJmuiden - Na een nagenoeg uitverkocht tournee van
het bejubelde ‘Zwanen-Zang’
waagt Karina Holla zich, vrijdag 21 oktober om 20.30 uur,
aan een duet met de Japanse danser Kenzo Kusuda: ‘Fugu’. Karina Holla houdt zich bezig met de beweging die ouderen maken en het afscheid
van het leven. Haar voorstellingen zijn humorvol, hebben een
lichtheid en zijn voor een groot
publiek herkenbaar. Toegang
12,50/10,50 euro.

Velsen - Theatergroep ZEP komt
op dinsdag 25 oktober (20.15
uur) met een energieke, actuele
bewerking van de Shakespeareklassieker ‘Macbeth’ naar de
Stadsschouwburg Velsen. Voor
zijn bewerking van ‘Macbeth’
versnijdt regisseur Peter Pluymaekers tekst, scratch, tapdance
en video tot een bloedstollende
voorstelling waarin de mens zich
van zijn meest duistere kant laat
zien. De raps in de voorstelling
zijn gemaakt door Def P. Macbeth wordt gespeeld door Raymi Sambo.
Sambo brak door met ‘All Stars’
en is binnenkort te zien in de
nieuwe speelfilm over de voetbalhelden ‘Old Stars’. Hij is verder bekend van populaire televisieseries als ‘Zoop’ en ‘SpangaS’.
Regisseur Peter Pluymaekers
maakt rauwe, directe en toegankelijke voorstellingen met een literaire inslag. Altijd wordt er een
maatschappelijk fenomeen van
het hier en nu belicht, rechtstreeks van de straat. Pluymae-

kers gebruikt dan ook uitingsvormen en thema’s uit de populaire
cultuur. Dit resulteert in een hedendaagse stijl, mét respect voor
de klassieke theatertraditie.
Als heksen voorspellen dat generaal Macbeth op een dag koning zal worden, raakt hij volledig
in de ban van die gedachte. Aangespoord door zijn vrouw, Lady
Macbeth, besluit hij het lot een
handje te helpen: hij stoot de koning van Schotland met veel geweld van de troon. Dit blijkt het
begin van een eindeloos durende
nachtmerrie. Duistere krachten
nemen bezit van Macbeth. Uit
vrees voor zijn eigen leven ruimt
hij vriend en vijand uit de weg.
Terwijl Lady Macbeth het bloed
van haar handen probeert te
wassen, raakt haar moordlustige
geliefde steeds verder verstrikt in
zijn web. Eén ding staat vast: de
dag zal de nacht niet meer aflossen. Toegang vanaf 19,50 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe.Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - ‘De Marx Brothers van
de wereldmuziek’, ‘de veelzijdige
opvolgers van Mini & Maxi’, worden ze genoemd. Maar dat vinden de heren niet genoeg. Want
waar was de dans al die tijd?
Op woensdag 26 oktober (20.15
uur) gaat De Wereldband in de
Stadsschouwburg Velsen los in
de nieuwe show ‘Go!’. Zij hebben een show vol tap, urban,
rock-‘n-roll en buikdans ontwikkeld. Dat is nog eens wat anders
dan de 99 instrumenten die de
jongens normaal gesproken alleen per theateravond bespelen.
Om de taken te verdelen werden
drie danseressen ingevoerd. Re-

sultaat: een vrolijke pot muzikale
kolder en slapstick.
Energiek muziekspektakel
De Wereldband begon in 1997
en bestaat uit zes multi-instrumentalisten die allen afstudeerden aan het conservatorium. Inmiddels zijn de heren uitgegroeid tot een graag geziene
gast in de theaters en op festivals. De Wereldband staat inmiddels garant voor energiek muziekspektakel vol bizarre capriolen en gespeeld op een onvoorstelbaar groot instrumentarium.
De muzikanten zijn dit keer door
een aantal danseressen uitgedaagd om voor hen muziek
te maken en scènes te verzinnen. Dit alles op één voorwaarde: dat de Wereldband zelf meedanst. Met hun expertise op 99
instrumenten en muziek uit alle
windstreken nemen de mannen
van de Wereldband die uitdaging
aan. Het resultaat is ‘GO!’, een
mix van energiek muziektheater,
slapstick, 16 dansstijlen, opzwepende muziek, onverwachte ontroering en wonderlijke combinaties van muziek en dans. Van
Bollywood tot huisdierensalsa.
Toegang vanaf 23 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Laatste voorstelling
NUHR in Schouwburg
Velsen - Peter Heerschop,
Viggo Waas en Joep van Deudekom gooien voor hun cabaretprogramma ‘Het werkt wel!’
alles in de strijd om de sleutel
van het succes te vinden. Bij
wijze van spreken natuurlijk,
want succes hebben de heren al jaren. Laatste kans voor
de fans, want in Velsen sluiten
de heren op vrijdag 28 oktober
(20.15 uur) hun tournee af.
In ‘Het werkt wel!’ laat Niet Uit
Het Raam de inhoud vallen.
De wereld is immers vervallen
tot louter vorm. In een ultieme

poging mee te gaan met hun
tijd gooien de mannen alles
in de strijd om succes te hebben. Alles wordt getoetst aan
slechts één criterium: of het
werkt. Is in het verleden nog
gepoogd om een kritisch tijdsbeeld te schetsen, nu is het besef dat dit niet meer van deze
tijd is. NUHR vindt zichzelf opnieuw uit en gaat schaamteloos op zoek naar de lach, de
traan, de verbazing, de herkenning, de verontwaardiging; als
het maar werkt. De zalen moeten vol, de dvd’s verkocht en
de ego’s gestreeld. Een ruim
twee uur durende zoektocht
naar wat het publiek wil. Met
een willig oor voor de stem van
het volk. Dat gaat misschien
tegen de natuur van NUHR
in, maar het werkt wel! NUHR
sluit de succestournee in Velsen af. Dit is voorlopig de laatste kans om cabaretgroep Niet
Uit Het Raam aan het werk te
zien, want de heren gaan andere activiteiten ondernemen.
Zo gaan zij de theaters in met
De Ploeg.
Toegang vanaf 28,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Joris van Bennekom en Titus Tiel
Groenestege)
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Patronaat celebrates
The Last Waltz

DHL Global Mail shirtsponsor Akrides Heren 1
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
speelde het eerste heren team
van VBC Akrides voor het eerst
in de nieuwe tenues die beschikbaar zijn gesteld door DHL Global Mail. De wedstrijd tegen Goba kon helaas niet in winst worden omgezet, maar Goba heeft

de punten niet cadeau gekregen. Er is duidelijk een stijgende
lijn in het spel te ontdekken. VBC
Akrides is heel blij met de nieuwe sponsor, waardoor het acteren op het hoogste amateurniveau bij de dames, heren en jongens mogelijk blijft

Haarlem - Club Beeckestijn
presenteert vol trots ‘Patronaat
celebrates The Last Waltz’, een
eerbetoon aan het legendarische afscheidsconcert van
rockgroep The Band en hun
vrienden uit de muziekwereld
als Eric Clapton, Neil Young en
Bob Dylan. Tijdens de tribute-avond op 16 november zal
Patronaat een podium bieden
voor een unieke vertolking van
The Last Waltz door 40 regionale rasmuzikanten. Aansluitend wordt de première van
een film over dit bijzondere
samenwerkingsproject uitgezonden.
Bij Club Beeckestijn vond afgelopen zomer een bijzonder
tribute-concert plaats in het
gelijknamige park. Daar vertolkten tientallen nationaal en
regionaal bekende artiesten
The Last Waltz, het afscheidsconcert dat rockformatie The
Band precies 35 jaar geleden
gaf op Thanksgiving Day, 25
november 1976, in San Fran-

cisco. Na dit fantastische optreden aan de vooravond van
Beeckestijnpop op 10 juni kan
men met plezier melden dat
het gezelschap dat daar schitterde deze prestatie op veler
verzoek nog eens over doet in
de Haarlemse poptempel Patronaat op 16 november.
Het feest van ontdekking en
herkenning zal ruim 2,5 uur
duren en wordt één grote viering ter gelegenheid van het
feit dat het een week later
35-jarig geleden is dat hetoorspronkelijke concert plaats
vond. De deuren gaan open
om 19.30 uur en het concert
begint om 20.30 uur. Zie de
website www.patronaat.nl voor
de kaartverkoop.
De entree bedraagt 18 euro en
geeft toegang tot een adembenemend eerbetoon aan een
fabelachtig optreden dat voor
een tweede keer gelijke vindt
in een unieke uitbeelding door
een melange van bekende en
minder bekende rasartiesten.

Gallo schenkt overhemden

Vol gastenboek op
www.straatvolley.nl

Wisseling van de
wacht bij OIG/IHD
IJmuiden - In het afgelopen jaar
hadden vier chauffeurs, een bijrijder en een begeleidster bij
handwerken al aangegeven te
gaan stoppen als medewerker
van de Stichting OIG/IHD. Dat
betekende aanvankelijk een fors
verlies aan inzet en daadkracht
voor de vele gasten. Gelukkig
waren er al enkele vrouwelijke

chauffeurs zeer actief en bleek
het mogelijk meerdere vrouwelijke chauffeurs aan te trekken die de ontstane lacune hielpen opvullen. Mocht u interesse hebben dan is een telefoontje
aan Rob Alofsen, telefoon 0255
515133, voldoende om een nadere kennismaking tot stand te
brengen.

Man met harddrugs
aangehouden
Velserbroek - Zaterdagavond
even na 22.35 uur kwam er een
melding binnen van een bewoner aan het Kerkenmaaijerskamp
dat een ex-partner, een 42-jarige
Amsterdammer, geprobeerd zou
hebben om een woningbinnen te
komen. Vervolgens heeft er een
schermutseling plaatsgevonden
met een bewoner, waarna de Am-

sterdammer er vandoor ging op
zijn motor. Een motoragent zag de
man korte tijd later het terrein van
een camping in Beverwijk oprijden. De Amsterdammer is vervolgens aangehouden. Bij zijn fouillering bleek de man in het bezit te
zijn van harddrugs. Hij is overgebracht naar een politiebureauwaar hij is ingesloten voor verhoor.

Velserbroek - De organisatie
van het achtste HHI-Metaalwerken Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi Velserbroek
kan terugkijken op een zeer
geslaagd toernooi.
Gezien al het enthousiasme op
de dag zelf, de inzet van alle
vrijwilligers van Smashing Velsen en de Rowans van scoutinggroep st. Radbout, leuke kinderactiviteiten, de gastvrouw Lonneke Dortmundt,
de feestavond met Bob en de
Blue Band en DJ Bas, de reacties na afloop, een enthousiaste wethouder, de EHBO, zeer
tevreden sponsors, en een gezellige clinic hebben de editie
van 2011 van het Dames Stratenzaalvolleybaltoernooi
tot
een zeer geslaagd evenement

gemaakt.
Eigenaresse Christine van kledingzaak Gallo Original’s uit
Santpoort-Noord verraste de
organisatie, bestaande uit
Frans Looij, Jankees Holst en
Frank Post, van het volleybaltoernooi met drie overhemden
van het merk Gaastra. Met deze overhemden zijn de organisatoren niet alleen herkenbaar maar zien de mannen er
ook nog eens keurig uit. Veel
straten die meegedaan hebben reageerden zeer enthousiast in het gastenboek op de
site www.straatvolley.nl. Ook
de sponsoren reageren massaal en spontaan op deze site, waar ook alle foto’s van het
toernooi zijn te vinden. (foto:
Johan van de Wijngaart)

Springcompetitie
bij HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag werd bij het Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg de springcompetitie georganiseerd. Het werd een drukke en geslaagde dag. In de eerste rubriek mocht Fleur de Groot
met Rodeo de eerste prijs mee
naar huis nemen. Lieke Biersteker met eveneens Rodeo werd
fraai tweede en won het rode rozet. In rubriek 2 werd Tessa Cliteur met Rodeo eerste en won
Maartje Hanenburg met Kiss Me
de tweede prijs. Fleur de Koning
met Zorro werd uiteindelijk derde. Daphne Oudshoorn met Iska behaalde een fraaie eerste
plaats in de 3e rubriek en Devi de Zeeuw met Kiss Me werd
tweede. In de 4e rubriek behaalde Eline de Boer met Allure de
eerste prijs gevolgd door Chantal
de Vries met Iska. Tot slot de laatste rubriek hier werd eerste Julie
Baas met Paddy en Eline de Boer
werd knap tweede met het paard
Allure. Zondag 23 oktober organiseert Hippisch Centrum Velsen
de F5 tot en met F20 dressuurproeven.

Auto vliegt
uit de bocht
Velsen-Zuid - De politie kreeg
vorige week donderdagmorgen
omstreeks 10.40 uur een melding van een aanrijding op de
Parkweg. In tegenstelling tot de
melding bleek de bestuurder
niet gewond te zijn geraakt. De
bestuurder, een 23-jarige man
uit Houten, was door onbekende
oorzaak uit de bocht gevlogen en
kwam tegen een lantaarnpaal tot
stilstand. De lantaarnpaal werd
hierdoor geheel uit de grond getrokken. De 23-jarige automobilist is door ambulancepersoneel
nagekeken maar had geen letsel opgelopen. De man kon zich
niet meer herinneren wat er was
gebeurd. Er bleek geen sprake
te zijn van alcoholmisbruik. Het
rijbewijs van de man is ingevorderd. De auto is versleept.
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Op naar een Brede School
in Velsen-Noord
De gemeente is gestart met het
uitwerken van plannen voor een
Brede School aan de Heirweg in
Velsen-Noord. Naast de vestiging van een Brede School krijgt
deze locatie ook verschillende
welzijnsfuncties die het onderwijs versterken.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft hiervoor het concept startdocument Heirweg goedgekeurd. Hierin staan de ruimtelijke vormen en de globale functies van
de toekomstige Brede School weer-

gegeven. Vanaf 31 oktober 2011 ligt
deze zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belanghebbenden kunnen gedurende deze weken, indien gewenst, een inspraakreactie indienen. Ook wordt
begin november een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de
plannen zullen worden toegelicht.
In het eerste kwartaal van 2012
wordt het concept Startdocument
Heirweg inclusief inspraakreacties
ter besluitvorming voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Start bouw ‘Het Gymhuys’
Leerlingen van de Brederode Daltonschool uit Santpoort-Zuid
kunnen in 2012 weer gebruik maken van een gymzaal nabij het
schoolgebouw. Deze gymzaal
heeft de naam ‘Het Gymhuis’ gekregen.
De gemeente Velsen heeft in september besloten de uitvoering van deze
sportvoorziening in Santpoort-Zuid
mogelijk te maken. De nieuwe gymzaal is in eerste instantie bedoeld
voor de scholen in de omgeving. Verder wordt het mogelijk om deze zaal
in de avonduren te huren door bijvoorbeeld sportverenigingen. Nu het
ontwerp van de gymzaal klaar is en

de vergunningsprocedures zijn doorlopen, kan er gestart worden met de
bouw. Deze week wordt hiervoor de
eerste paal geslagen. Op een later
moment zal de start van de bouw nog
officieel gevierd worden.
Het de bedoeling dat de kinderen
en ouders van de Brederode Daltonschool zo min mogelijk last hebben
van het bouwverkeer. Daarom is er
voor gekozen om, rond de tijden dat
kinderen naar school worden gebracht of worden opgehaald, geen
bouwverkeer toe te staan. Dit moet
voorkomen dat de bouwers, de ouders en de kinderen elkaar in de weg
zitten.

Halloween in zwembad
De Heerenduinen
Eerste Veteranendag
Velsen druk bezocht
Burgemeester weerwind luistert aandachtig naar de uitleg
van de heer De Bot, die als veteraan aanwezig was tijdens de
eerst Velsense Veteranenmiddag. Deze vond afgelopen zaterdagmiddag 15 oktober plaats op
Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort.
Een kleine 130 veteranen met hun
partner wisselden in een ongedwongen sfeer ervaringen uit op-

gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens internationale
vredesmissies.
De lokale tv zender Seaport tv
zendt dagelijks op het hele uur een
verslag uit van de bijeenkomst.
Verder is een filmpje te zien op
www.ijmuidercourant.nl en de foto’s, gemaakt door Reinder Weidijk, zijn te bekijken via de website
www.reinderweidijk.nl > verkoop
afdrukken (foto Reinder Weidijk)

Op vrijdag 28 oktober wordt
het spannend in alle baden van
zwembad De Heerenduinen.
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur is
het hier namelijk Halloween!

8

De ruimten zullen zo worden aangekleed dat je hier 3 uur kunt rondspoken. Ook is het toegestaan om verkleed te zwemmen waarbij voor het
mooiste kostuum een angstaanjagend mooie prijs ligt te wachten.
De Halloweenavond is gericht op
kinderen tot en met 14 jaar. Voor
kinderen tot 8 jaar en kinderen zonder diploma is begeleiding verplicht.
Kaarten in de voorverkoop aan de
kassa kosten € 7,-, op de avond zelf
betalen deelnemers € 7,50.

7
50

28 oktober
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Renovatie plantsoenen
Plantsoenen verliezen in de loop
van de tijd hun vitaliteit. Dan ontstaan er bijvoorbeeld kale plekken, dood hout en veel onkruid.
De gemeente Velsen heeft budget
beschikbaar gesteld om deze plantsoenen weer op te knappen. Dit gebeurt tijdens het plantseizoen dat
loopt van oktober tot en met april.
De plantsoenen die dit plantseizoen worden opgeknapt zijn Lad-

derbeekstraat, De Raetstraat, Matara Bastion, Dammersboog, Clippenberg Bastion, Snippenbos,
Kruisberglaan, IJsselstraat, Wolff
en Dekenlaan en Tesselschadeplantsoen.
Van deze plantsoenen wordt de
oude beplanting vervangen voor
nieuwe. Zo blijven de plantsoenen ook op langere termijn mooi en
aantrekkelijk in het straatbeeld.

Prijsvraag Groener Velsen
Op de landelijke ‘Dag van de
Duurzaamheid’, vrijdag 11 november aanstaande, organiseert
de gemeente Velsen een duurzaamheidwedstrijd. Burgers en
scholieren worden uitgenodigd
inspirerende ideeën te leveren
die onze gemeente ‘groener’ maken.

de prijswinnende ideeën en de winnaars zijn verzekerd van de nodige
aandacht en publiciteit.

Voor drie prijswinnaars is een bedrag beschikbaar van in totaal €
10.000,-. Hiermee ondersteunt de
gemeente Velsen de realisatie van

Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden en inspiratie op www.
velsen.nl en www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Inzendingen sturen vóór 1 november
aanstaande naar groenervelsen@
velsen.nl. De prijswinnaars worden
op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ bekend gemaakt.

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

redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Klant Contact Centrum/Receptie

Ondernemersloket

Sociale Zaken

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

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

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Meldingen Openbare Ruimte

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

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

Afspraak maken:

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven

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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

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

Mededelingen
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Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

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

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- 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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E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle

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

Inkoopbeleid 2011

Bekendmaking

Op 26 juli 2011 is door het college van burgemeester
en wethouders akkoord gegaan met het nieuwe inkoopbeleid van Velsen. Dit Inkoopbeleid 2011 ligt
voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis. Ook kan het Inkoopbeleid 2011 digitaal worden
ingezien op www.Velsen.nl onder DIRECT NAAR:
Regelingen en Verordeningen van Velsen.
Het Inkoopbeleid 2011 treedt op 1 november 2011 in
werking.

Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2009
Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009
Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Kennisgeving anterieure overeenkomsten
De gemeente heeft de navolgende anterieure overeenkomsten van grondexploitatie gesloten als bedoeld in
artikel 6.24 Wro met Stichting Woningbedrijf Velsen:
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Planetenweg 278-336’ te IJmuiden.
De navolgende kadastrale percelen maken deel uit
van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q
755, 1342 en 1845, allen gedeeltelijk. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 35 huurappartementen en 35 parkeerplaatsen;
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Lange Nieuwstraat Noord-West’ te IJmuiden. De
navolgende kadastrale percelen maken deel uit van
het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q,
nummers 348, 350, 351 en 349, 352 beiden gedeeltelijk. De overeenkomst heeft betrekking op de
realisatie van 106 woningen en een bedrijfsruimte
verdeeld over 4 woongebouwen met ondergrondse
parkeergarage;
- Op 16 juni 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Pleiadenplantsoen’ te IJmuiden. De navolgende
kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden, sectie Q, nummers 752
en 1845, 648 beiden gedeeltelijk. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie van 28 woningen
met parkeerplaatsen;
- Op 10 oktober 2011 ten aanzien van het plangebied
‘Keetberglaan’ te IJmuiden. De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied
gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 4156, 5461,
5462, 5463 en 6264 gedeeltelijk. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie van 103 woningen
verdeeld over drie woongebouwen en een ondergrondse parkeergarage.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomsten ligt vanaf 20 oktober tot en met
29 november 2011 tijdens kantooruren ter inzage bij
de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden).
De openingstijden van het stadhuis zijn van 09.00 tot
16.00 uur maandag tot en met vrijdag en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomsten staat geen bezwaar
of beroep open.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat
de raad van Velsen in zijn vergadering van 13 oktober
2011 heeft besloten:
- de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
- de Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
- de Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen
2009 vast te stellen.
De wijziging van de Brandbeveiligingsverordening
is nodig omdat een aantal verwijzingen naar andere
regelgeving niet meer klopte en vanwege het niet van
toepassing verklaren van paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking
bij niet tijdig beslissen) op het verlenen van gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van voor
mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken.
De wijziging van de Afvalstoffenverordening is nodig
vanwege het niet van toepassing verklaren van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) op het
aanwijzen van een inzameldienst, die belast is met
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
is nodig vanwege het niet van toepassing verklaren
van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
op de standplaatsvergunning, de ligplaatsvergunning
bedrijfsvaartuig en de vergunning passagiersvaartuig;
het reguleren van carbidschieten, de redactionele
aanpassing van een aantal artikelen en het schrappen
van het blowverbod vanwege de uitspraak van de
hoogste bestuursrechter dat dit al wordt geregeld
door de Opiumwet.
Inwerkingtreding

Deze verordeningen treden alle drie in werking op
24 oktober 2010.
Ter inzage

De verordeningen liggen gedurende twaalf weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Klant Contact Centrum/Receptie

Ondernemersloket

Sociale Zaken

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

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

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Meldingen Openbare Ruimte

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

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

Afspraak maken:

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven

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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

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