In de nacht
van zaterdag
op zondag
gaat de
klok een
uur achteruit

Goed idee:
Rabo Mobiel
Marktplein 17,
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel: 0255-533900

Zie bericht
elders in2009
de krant.8
22 oktober

Fax: 0255-518875

Pieris Japonica

Rabobank. Een bank met ideeën .

diverse soorten
van 5,95 per stuk

Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 s 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

nU 3,99
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Rabo Mobiel
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Informatie
van de
gemeente
Velsen

Zie bericht elders in de krant.
Rabobank. Een bank met ideeën .

Echtpaar Van der Veer-Potts 65 jaar getrouwd

uw audiospecialist!

‘Wij vullen elkaar aan’
Driehuis - Op 11 oktober was
het echtpaar van der VeerPotts 65 jaar getrouwd.

De heer van der Veer heeft altijd gevaren, eerst als stuurman
op de grote handelsvaart, later was hij zeeloods in IJmuiden
en inspecteur voor het loodswezen. In de oorlogsjaren voer hij
op Engeland, waar hij in 1940
zijn vrouw leerde kennen. In

1944 kwam zij naar Nederland
en trouwden zij. Het geheim van
zo’n lang huwelijk is volgens mevrouw van der Veer het feit dat
zij en haar man elkaars tegenpolen zijn: ,,Ik ben vrij druk en mijn
man is de rust zelve. Wij vullen
elkaar mooi aan.’’ Op 10 oktober
werd hun huwelijksdag feestelijk
gevierd met alle buren in Oma’s
kamer. Daarna ging het echtpaar van der Veer samen met de

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen naar een hotel
voor een heerlijk diner, iedereen
bleef daar ook slapen. Toen het
bruidspaar de volgende dag, hun
eigenlijke trouwdag, weer thuiskwam had de hele straat de vlag
uitgehangen.
Afgelopen vrijdag kwam burgemeester Franc Weerdwind het
echtpaar namens de gemeente
feliciteren. (Carla Zwart)

Sint Nicolaas
Comité in race
voor geldprijs
Velsen - Stichting Sint Nicolaas
Comité IJmuiden is genomineerd
voor een geldprijs bij de Goede
Doelen Actie van de Telefoongids. Na berichtgeving in onder
andere deze krant, via Hyves, email en persoonlijk campagne
voeren door de comitéleden is
er massaal gestemd en staat het
sinterklaascomité momenteel op
de eerste plaats. Echter, het verschil tussen de nummer een en
twee is niet meer zo heel groot.
Daarom nog één keer een allerlaatste oproep aan alle inwoners
van Velsen om toch vooral uw
stem op dit comité uit te brengen. Er kan tot 30 oktober worden gestemd via www.intochtsinterklaas.nl. Het comité rekent
op uw stem!

Samsung
81 cm LCD tv
Stuntprijs van E499,voor

E399,-

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Zie onze advertentie elders in deze krant

Winkeldief aangehouden
Velserbroek – Personeel van
een supermarkt aan de Gallepromenade betrapte dinsdagochtend een 37-jarige man uit
Heemstede op de diefstal van
een groot aantal tubes tandpas-
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ta vanuit de winkel. De verdachte is aangehouden en overgedragen aan de politie. De man is
meegenomen naar het bureau.
Daar bekende hij de diefstal van
37 tubes tandpasta.

U

I

M

T

E

SELECTWINDOWS
Subsidie

ELINGENIE! ,
G
E
R
IE
ID
S
B
U
S
E
W
FORMAT
NIEU
VOOR NADERE IN
IEBOEKJE AAN!
VRAAG HET SUBS

ID

• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE

Treinverkeer uren plat
Santpoort-Noord - Het treinverkeer tussen Haarlem en Uitgeest
heeft dinsdagavond uren stilgelegen na een incident bij station
Santpoort-Noord. Daar kwam omstreeks 20.20 uur een jonge vrouw
onder de trein. Zij raakte zwaar gewond. De politie doet geen nadere
mededelingen over het ongeval omdat het vermoedelijk om een zelfmoordpoging gaat. (foto: Reinder Weijdijk)

Uw Select Windows dealer:

Vondelweg 540
2026 BH Haarlem

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

www.vandervlugt.nl
info@vandervlugt.nl

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

SKG

SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00, za 10.00-16.00.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen:
0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Purper in première

Dinsdag voor 17.00 uur:

IJmuiden – Zondagmiddag
lag de rode loper uit bij Stadsschouwburg Velsen. De nieuwste show van Purper ging daar
in première, getiteld ‘Purper in
Concert’. Frans Mulder, Erik Breij en Marco Braam hadden musicalster Tony Neef als muzikale gast. Gerrie van der Klei ontbrak, zij is onlangs geopereerd
aan een poliep op haar stembanden. Ze is inmiddels aan de beterende hand en was ook in de
schouwburg aanwezig. Niet op

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Politiek positief over
plan KHC Strawberries

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl
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Velsen - De gemeenteraad
heeft positief gereageerd op het
kunstgrasplan van hockeyclub
Strawberries. Tijdens een raadsessie ter voorbereiding op de
begrotingsbehandeling
bleek
dat vrijwel alle fracties zich kunnen vinden in het verzoek, mede
vanwege de constructieve manier waarop de hockeyclub meedenkt.
Voor de vervanging van het eerste veld en het aanleggen van
een extra kunstgrasveld heeft
Strawberries 540.000 euro nodig. Dit bedrag wordt in 30 jaar
- de verwachte levensduur van
het nieuwe, derde kunstgrasveld
- als veldhuur aan de gemeente volledig terugbetaald. Mocht
binnen de begroting geen ruimte hiervoor worden gevonden,
dan verzoekt de club als alternatief de gemeente een lening voor
dit bedrag aan te gaan, waarbij
Strawberries de aflossing voor
haar rekening neemt.
,,Als club hebben wij in de afgelopen 80 jaar vrijwel altijd zelf
onze broek kunnen ophouden.
Nu zien wij ons genoodzaakt een
eenmalig maar dringend beroep
op u te moeten doen.’’, zei voorzitter Kees Kuijt tijdens de inspraakronde. Hij werd ondersteund door de eerste elftallen van de hockeyclub in Strawberries-kleding. ,,Door de snelle
groei van onze club hebben wij
in 2006 uit eigen middelen een
kunstgrasveld moeten aanleggen op een veld van de gemeente. Voor de financiering hebben
wij onze reserve voor vervanging
van het eerste veld moeten plunderen en hebben wij een dure le-

het podium, maar als eregast.
Het was een wervelende show
waarin veel gezongen werd.
Soms verstild, dan weer uitbundig met veel meerstemmige
zang. De stemmen van de heren kleuren prachtig bij elkaar.
Er waren mooie arrangementen
en sommige liedjes liepen als
vlechtwerkjes door elkaar heen.
Het publiek wist de show zeer te
waarderen en beloonde Purper
na afloop met een staande ovatie. (foto: Reinder Weidijk)

ning moeten afsluiten. Dit eerste
veld is inmiddels afgekeurd en
moet worden vervangen. Bij hockey is voor elftallen 2,5 keer zoveel veldcapaciteit nodig als bij
de jongste jeugd. Dit grote aantal speelrondes kunnen we nu al
niet kwijt, laat staan volgend jaar.
Een derde kunstgrasveld is zeer
dringend nodig!’’
De raad kwalificeerde het plan
van Strawberries als ‘verstandig’
(PvdA) en ‘sympathiek’ (CDA).
,,Het siert de club dat ze het veld
zelf willen betalen en dat de gemeente alleen gevraagd wordt
om voor te financieren’’, aldus Henk Wijkhuizen van D66.
,,We krijgen een prachtig plan
in de schoot geworpen. Ik roep
het college dan ook op om haar
schouders eronder te zetten.’’
Namens Velsen Lokaal noemde
Tineke van Ombergen het ‘een
mooi plan’. ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een vereniging met zo’n voorstel aan kwam
zetten’’, aldus Van Ombergen.
Ook de VVD was positief. Hennie Langendijk: ,,Strawberries
neemt haar eigen verantwoordelijkheid en dat spreekt ons als liberale partij natuurlijk zeer aan.’’
Diverse fracties riepen sportverenigingen met accommodatieproblemen op om met soortgelijke plannen te komen.
Sportwethouder Annette Baerveldt toonde zich bereid het
plan te onderzoeken. ,,Ik ben blij
met het voorstel van Strawberries. Het is goed dat een vereniging creatief meedenkt. Wij gaan
onderzoeken of alle aannames
kloppen en zullen u daarover
binnenkort informeren.’’

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven,
24 uur. Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704.
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar
op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede,
Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur,
za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij.
18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt
u melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie
telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden,
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden,
MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice
zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Beurs voor gebruikt
(elektronisch) speelgoed

Wijnproeverij
door Zeewijck
IJmuiden aan Zee - Zondagmiddag 1 november organiseert
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck van
14.00 tot 18.00 voor de vierde
keer een grote najaarswijnproeverij in het Holiday Inn Beach
Hotel in IJmuiden. Het belooft
een tongstrelende Bourgondische proeverij te worden. Zeewijck presenteert in samenwerking met haar leveranciers een
prachtig assortiment wijn in alle prijsklassen, van grand cru tot
een allerdaagse huiswijn. Wijnimporteurs Fourcroy Lenselink, Hosman Vins, Kwast Wijninkopers, Vinée Wijnimport, Oud
Reuchelin & Boelen, L’Exception,
Walraven & Sax en Neerlands
Wijnhuis geven acte de presence
met een groots en uitgebreid en
kwalitatief hoogstaand wijnassortiment. U wordt ontvangen
met een uitgebreide Champagne/Proseco tafel, waarna traditionele en nieuwe after diner likeuren, verrassende aperitieven,
tongstrelende Calvados, Grappa’s, Port en Cognac van diverse huizen op u staan te wachten. Verder zal de firma Boon uit
Krommenie een Bang & Olufsen
presentatie verzorgen. Uiteraard
voorziet Holiday Inn deze middag
van diverse bijpassende kazen
en hapjes. Kortom, laat u inspireren voor de maand december.
Voor een ieder zal er iets te genieten zijn. Geniet van een Bourgondisch leven! Toegangskaarten á 7,50 euro zijn verkrijgbaar
bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck,
telefoon 0255-540331 of e-mail
info@zeewijck.nl. Zie ook www.
zeewijck.nl

Formulierenbrigade Velsen
IJmuiden - Wist u dat de gemeente Velsen een regeling kent
voor vergoeding van schoolkosten? Het gaat hierbij om de regeling tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Deze bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeld voor ouders met een
laag inkomen, die kinderen tot
18 jaar op het voortgezet onderwijs hebben. Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt
worden voor allerlei bijkomende
uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het
boekengeld. Er geldt een maximale vergoeding van 270 euro per schooljaar. Via het formulier bijzondere bijstand voor indirecte schoolkoste kan men de
vergoeding aanvragen. Het formulier is te verkrijgen via de gemeente of via de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is bereikbaar op
werkdagen bereikbaar via 0255533885 of formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen,
Welzijn en Zorg, gebouw de Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden.

Velsen-Zuid - Op zondag 1 en 8
november van 11.00 tot 16.30 uur
organiseert Spaarnwoude Resort
een ruil- en aankoopbeurs voor
werkend elektronisch speelgoed,
Lego en overig speelgoed.
Mensen die speelgoed willen
verkopen betalen 10 procent van
hun omzet met een minimum
van 5 euro per tafel. Het huren
van meerdere tafels is mogelijk.
Dus voor slechts 5 euro kunt u al
speelgoed verkopen.

Bezoekers betalen 2 euro entree en krijgen een kopje koffie
of thee met een heerlijke muffin.
Dus bezoek op zondag 1 of zondag 8 november deze gezellige
beurs en pak voordeel! Voor het
geven van demonstraties aan de
kopers zijn twee zeilen beschikbaar.
Meer weten? Bel 023-5370548
of mail naar receptie@spaarnwouderesort.com. Zie ook www.
spaarnwouderesort.nl.

Velserbroeks echtpaar Grote trouwbeurs in
wint prijs bij Toerkoop Lichtfabriek Haarlem
Velserbroek - Toerkoop Reisbureau was onlangs aanwezig met
een stand tijdens de 50+ beurs
in Utrecht. In de kraam stond
een koffer en bezoekers mochten het juiste gewicht daarvan raden. Het echtpaar Kraaij
uit Velserbroek zat dicht in de
buurt met hun geraden gewicht
en hebben daarmee twee treintickets eerste klas naar Brussel of Antwerpen gewonnen, beschikbaar gesteld door NS Hispeed. Zij ontvingen de prijs uit
handen van manager Nicole van
Galen van Toerkoop Zonvaart en
zij waren erg blij met de gewonnen prijs. Binnenkort reizen zij
af naar onze zuiderburen voor
een bezoek aan een van deze

twee mooie steden. Momenteel
is er een leuke actie gaande bij
Toerkoop Zonvaart, die nog tot
en met 12 december loopt: Dol
Dwaas Dobbelen. Toerkoop Zonvaart geeft u de gelegenheid om
uw eigen korting te bepalen. Elke klant mag na een bezoek aan
het reisbureau een keer gooien
met twee grote gekleurde dobbelstenen. Elk oog dat wordt gegooid, is goed voor een korting
van EUR5,- De korting wordt in
mindering gebracht op de totale
reissom. Dat is toch leuk meegenomen. Vraag naar de actievoorwaarden in het reisbureau. Toerkoop Zonvaart is te vinden aan
de Galle Promenade 6, telefoon
023-5392223.

Nieuw op internet

2dehandskleertjes.com
Velserbroek – Per 1 oktober
startte Dyonne Kemper een webwinkel in tweedehands baby- en
kinderkleding: 2dehandskleertjes.com. Zij wilde al heel lang
voor zichzelf beginnen en maakt
nu haar droom waar. Dyonne
heeft zelf twee kleine kinderen
en onderling met vriendinnen
wisselde ze vaak baby- en kinderkleding uit. Dat bracht haar
op het idee om een webwinkel
te openen met tweedehands baby- en kinderkleding. De kleding
wordt door derden ingebracht.
De inbrenger ontvangt van 40%
van de verkoopprijs van elk verkocht kledingstuk retour. Op deze manier verdient de inbrenger
een extraatje zonder daar enige inspanning voor te verrichten. De kleding in de webwinkel
is mooi en vaak niet van nieuw
te onderscheiden. Logisch: kinderen verslijten hun kleren vaak
niet, omdat ze in de groei zijn en
al snel weer een maatje groter
zijn gegroeid. Dyonne houdt zelf
de kwaliteit scherp in de gaten.
De kleding moet in goede staat
zijn en mag niet kapot, verwassen of vies zijn.
Het is de bedoeling dat de collectie van maat 50 tot en met 176
gaat lopen, nu bevat de voorraad

Regio - Zondag 25 oktober geven de schitterende Lichtfabriek
in Haarlem en organisatiebureau
de Wit, elkaar het ja-woord.
Voor het eerst zal er op deze zeer
sfeervolle locatie een trouwbeurs
gehouden worden, die zijn weerga niet kent!
Deze perfecte stek met zijn
grootse ambiance gaan uitstekend samen met het organisatiebureau dat z’n sporen op het gebied van trouwbeurzen al ruimschoots heeft verdiend. Alles bij
elkaar de ingrediënten voor een
heerlijke voorbereiding op uw
huwelijk!
Tijdens de trouwbeurs kunt u
allerlei ideeën opdoen voor de
grote dag. U kunt genieten van
een wervelende bruidsshow
en er zullen heel veel bedrijven
aanwezig zijn die u alle informatie kunnen geven over alles
wat er bij het huwelijk komt kijken. Denk aan de huwelijksvoltrekking zelf, maar ook je vrijgezellenfeest, jubilea, feestlocatie,
trouwkleding, trouwvervoer, bedankjes, fotografie, film, gebak,
drukwerk, etc. etc.
Natuurlijk wordt er tijdens de
beurs ook aan de inwendige

mens gedacht. U kunt op ons
terras genieten van wat te eten
of te drinken.
U bent van harte welkom om de
beurs te bezoeken op zondag 25
oktober van 11.00 uur tot 17.00
uur. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon. Kinderen t/m 12
jaar mogen onder begeleiding
van een volwassene gratis naar
binnen. Meer weten? Bel 0653202657. Zie ook www.organisatiebureaudewit.nl.

Korting op film ‘Genova’

nog voornamelijk kleding in de
maten 50 tot en met 98. Er is zowel merkkleding als confectiekleding verkrijgbaar, er is voor
elke portemonnee wel iets bij.
In de korte tijd dat de webwinkel bestaat, ontving zij al diverse enthousiaste reacties van zowel klanten als inbrengers. Dyonne wil de verzendkosten zo
laag mogelijk houden en is zelfs
bereid om bestellingen uit de regio thuis te bezorgen bij haar
klanten. Kijk voor de mooie collectie en voor verdere informatie op de overzichtelijke website:
www.2dehandskleertjes.com.

IJmuiden - Vrijdag 23 en woensdag 28 oktober krijgt men 2 euro
korting (tegen inlevering van de
kortingsbon) op de film ‘Genova’
welke om 20.30 uur wordt gedraaid in het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Als Marianne tijdens een autorit een onschuldig spelletje
met haar kinderen Mary en Kelly speelt gaat het volledig mis.
Ze verongelukken en Marianne
overlijdt. Om hun leven een nieuwe wending te geven besluit weduwnaar Joe in te gaan op een
voorstel les te geven aan de uni-

versiteit van Genua. Met z’n drieën trekken ze naar Italië, waar
ze proberen het ongeluk te verwerken. Dat doen ze elk op hun
eigen manier, en grotendeels los
van elkaar.
Joe door zich te verliezen in het
lesgeven en wat te flirten met
studente Elena; oudste dochter
Kelly door zich te storten op het
uitgaansleven en de snelle Italiaanse jongens; en jongste dochter Mary door haar schuldgevoelens van zich af te dromen in
nachtmerrievisioenen van haar
moeder.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘genova’ op 23 en 28
oktober 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Metselaar
genomineerd
voor Para
Visie Award
Velsen - Mark Metselaar uit
Santpoort-Noord is door het spirituele tijdschrift ParaVisie genomineerd voor een ParaVisie Award. Hij is een van de vijf
genomineerden in de categorie ‘Medium van het jaar 2009’
waarbij zijn energetische geneeswijzen, coaching en begeleiding worden genoemd.
Mark Metselaar (1976) helpt
sinds zijn jeugd mensen en dieren, waarvan de laatste jaren via
zijn praktijk in Santpoort. Ook
geeft hij lezingen, cursussen en
workshops op het gebied van
gezondheid, welzijn en spiritualiteit, met onderwerpen als energetische geneeswijzen, meditatie, de aura en de chakra’s, het
paranormale, leven na de dood.
Met actrice/zangeres Wieteke
van Dort gaf hij een aantal keer
een lezing over engelen. ,,Ik vind
het leuk om te horen dat ik ben
genomineerd. Dit nieuws is echt
een verrassing. Zo zie je maar: Je
kunt niet altijd helderziend zijn.’’
De ParaVisie Awards worden op
zaterdag 28 november uitgereikt
in Ahoy tijdens de ParaVisie manifestatie. Er kan tot en met 20
november worden gestemd via
www.paravisie.nl.

Skate-event
Velserbroek - Vrijdag 23 oktober vindt van 13.00 tot 17.00 uur
op de skatebaan van ’t Asfalt
(Zwanenbloemplantsoen) in Velserbroek een groot skate-event
plaats. Het evenement is bedoeld voor alle skaters van Velserbroek en omstreken. Er worden wedstrijden gehouden op
twee onderdelen, een wedstrijd
voor skateboarders en één voor
inline-skaters. Beide wedstrijden
zijn ingedeeld in twee niveau’s,
amateurs en gevorderden. Voor
winnaars zijn prijzen beschikbaar gesteld. De toegang is gratis.

Zandvoorts
café overvallen

Regio - Een horecagelegenheid
aan het Kerkplein in Zandvoort
is in de nacht van vorige week
zaterdag op zondag omstreeks
00.15 uur overvallen. Twee mannen bedreigden het personeel
met een vuurwapen. Er is een
onbekend geldbedrag buitgemaakt. Het gaat om twee mannen van ongeveer 20 jaar. Zij
hadden een blank uiterlijk en
een mager postuur. Één van hen
was ongeveer 1.80 meter lang en
droeg donkere kleding. De andere was ongeveer 1.65 meter
lang. Beiden hadden een vuurwapen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met
de districtsrecherche Kennemerland-Midden via 0900-8844.

Sponsorspringen voor
’t Olde Manegepeerd

Kapsalon Seegers
steunt Terrasvogels
Santpoort-Zuid - De jeugdafdeling van Terrasvogels is springlevend.
De enige voetbalclub van Santpoort heeft een nieuw jeugdbestuur dat driftig aan de weg timmert. Het gevolg: een groeiend
ledenaantal en nóg meer activiteiten voor de jeugd. En: nog
meer gezelligheid.
Een van de sieraden van de club
is het hoogste F-juniorenteam.
De ploeg van de coaches Robert
de Wit en Paul Onkenhout strijdt
in de derde klasse in de najaarscompetitie volop mee om het
kampioenschap. Mede doordat

dit seizoen twee keer per week
wordt getraind, zijn de resultaten voortreffelijk. Dat geldt overigens ook voor de resultaten van
de andere twee F-teams van Terrasvogels.
Eén beloning hebben de jongens
van de F1 al gekregen. Kapsalon
Seegers uit Santpoort-Noord,
sinds jaar en dag sympathisant
van de club, was onder de indruk
van de prestaties van het team
en de goede sfeer en bood spontaan aan de F1 van Terrasvogels
in het nieuw te steken.
Meer weten over voetballen bij
Terrasvolgels? Bel 023-5390828.

Velsen-Zuid - Op 18 oktober heeft VarioHippiQue manege de Groene Heuvel een sponsorspringwedstrijd
georganiseerd om geld in te zamelen voor
stichting ’t Olde Manegepeerd.
Deze stichting heeft tot doel uitgewerkte manegepaarden een
goede oude dag te geven en beschikt over stallen en weilanden, waar een beperkt aantal
(40) van deze paarden een rustige oude dag wordt gegund.
Een ander doel van de stichting
is om mensen en manegehouders in het bijzonder, bewust te
maken van het feit dat een oud
manegepaard niet altijd naar de
slacht hoeft te gaan, omdat er
andere alternatieven zijn. Amigo,
Muppet en Shivago genieten bij
stichting ’t Olde Manegepeerd
van hun oude dag.
Dit jaar waren er 21 enthousiaste
deelnemers die allen veel sponsors hadden geworven. Vooral
Denise Kerssens (322 euro) en
Linda de Boer (215,50 euro) hadden weer vreselijk hun best gedaan. Lang van te voren was duidelijk dat velen hun best aan het
doen waren. Daarom heeft Chiny van Huisstede de betere ruitersportzaken gevraagd wat prijzen te sponsoren. In totaal zijn er
18 gesponsorde prijzen wegge-

geven. Spaanderman Diervoeders heeft ervoor gezorgd dat
alle deelnemers een cadeautje
kregen.
Bedrijfsleidster Angela van der
Vecht heeft laten zien dat het
hindernisparcours ook heel goed
gesprongen kon worden door
haar hond Boemer. Hij sprong in
twee minuten tijd 1600 punten
bij elkaar. Dat was uniek, want Ilse Ligthart had het hoogst aantal
punten en dat was ‘slechts’ 880.
Op maandag 21 december krijgt
Denise Kerssens de eer om 1557,
28 euro te overhandigen aan Rika Lassche. Zie ook www.manegedegroeneheuvel.nl.

Jubileumconcert
De Stem des Volks
Santpoort-Noord - Het Gemengd Koor De Stem des Volks
afdeling Santpoort bestaat 90
jaar. Dit jubileum heeft echter
een somber randje. Op 21 september jl. is in een bijzondere
ledenvergadering besloten het
koor per 31 december 2009 op
te heffen; het aantal leden loopt
steeds meer terug.
Het programma valt uiteen in
twee delen. Vòòr de pauze krijgt
u zeer diverse stukken te horen
uit de laatste periode van negentig jaren Stem des Volks. En natuurlijk ontbreekt het socialistische tintje niet!
Na de pauze volgen de hoog-

tepunten uit de opera I Puritani
van Bellini, een opera over een
liefdesgeschiedenis ten tijde van
de Engelse burgeroorlog.
Op zondag 1 november 2009
vindt dit jubileumconcert plaats
in de Dorpskerk, Burgemeester
Enschedelaan 67 in SantpoortNoord. Aanvang 15.15 uur (zaal
open 14.45 uur).ijer (bas)
Toegangskaarten à 8 euro zijn
verkrijgbaar bij: Martin Leewens,
J. Paxtonstraat 82 in Velserbroek,
telefoon 023-5386636. Marijke Nieuwenhuijs, Ossenland 34
in Velserbroek, telefoon 0235377225. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Film in Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Dinsdag 27
oktober draait in ’t Brederode Huys de film ‘Schoffies’, over
blauwe reigers in Amsterdam.
Ook zal verteld worden hoe zo’n
film tot stand komt. Regisseur
Marc van Fucht en cameraman
Marc Homs volgden twee jaar
lang de blauwe reigers in Amsterdam met verrassende resultaten. Zevenduidend exemplaren telt de stad, in strenge winters loopt het aantal op tot tienduizend. Ze hangen rond bij de
snackbar, op de markt, langs de
snelweg of bij een vijver met kar-

pers. Dit is bijzonder omdat de
blauwe reiger, die in bijna heel
Europa voorkomt, eigenlijk een
moerasvogel is. De integratie
van de reigers in het stadsleven
wordt geportretteerd. Er zijn opzienbarende
overeenkomsten
met de echte Amsterdammers.
Te zien bij de Vereniging Santpoorts Belang aan de Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. De entree bedraagt
6 euro (inclusief koffie of thee).
Het programma duurt van 20.00
tot 22.00 uur. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Geslaagde slotdag
jeugd bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Zondag 11 oktober organiseerde de jeugdcommissie van tennisvereniging LTC
Hofgeest voor het eerst een echte slotdag voor haar jeugdleden.
Nadat een klein aantal kinderen eerst nog wedstrijden in de
najaarscompetitie moest spelen, was iedereen rond het middaguur op tijd klaar om aan deze slotdag te beginnen. De jongere kinderen tot ongeveer negen jaar gingen onder begeleiding van een aantal ouders en
jeugdcommissieleden zwemmen
in zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden. De oudere jeugd ging
uiteraard ook onder begeleiding
lasergamen in Silverstone Partycenter in Zwanenburg.

Bij terugkomst op de de tennisclub kregen alle kinderen vervolgens de gelegenheid om de
sponsors en de tennisclub te bedanken door op kleine hartjes te
schrijven wat ze van deze dag
vonden. Vlak voor het avondeten
overhandigde jeugdcommissievoorzitster Joke van Bloois twee
grote borden vol met volgeschreven hartjes aan bestuursvoorzitter Loek Ruyter en Anton
Nijssen, voorzitter van de sponsorcommissie.
De kinderen konden tijdens het
avondeten kijken naar de leukste en mooiste foto’s die clubfotograaf Peter Weijers het afgelopen seizoen van alle jeugdactiviteiten heeft gemaakt.
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4 tegen 4
toernooi bij
RKVV Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Dankzij D66Velsen hebben we
sinds 2007 een referendumverordening. Helaas moet je 15.000
handtekeningen ophalen om
een referendum te starten. Dat
is vrijwel onmogelijk. Daarom
wil D66Velsen die drempel omlaag brengen. Maar de meeste partijen willen dat niet. Bij
D66Velsen zijn we echter niet
bang voor de burger.
D66Velsen vertrouwt op de
kracht van de samenleving. Een
goed voorbeeld van participatie is het initiatief in Santpoort Zuid. Verontruste inwoners hebben
daar een enquête gehouden over de
bouwplannen
op het NOVAterrein. Een respons van ruim
40% waarin vrijwel iedereen tegen de huidige
plannen is. Een
respons, hoger dan het opkomstpercentage voor de Europese verkiezingen. Dat behoor
je als politicus serieus te nemen en daar moet je conclusies
uit trekken: niet doen, want er
is geen draagvlak in de samenleving. Zo zou een optimale democratie moeten werken.
Enkele politieke partijen mopperen dat het niet eerlijk is. Het rijke Santpoort kan zelf een enquête organiseren, maar bij gro-

te projecten in IJmuiden hoor
je niets. Men heeft daar geen
geld voor een volksraadpleging.
Maar wat een krokodillentranen!
Geef het volk dan de mogelijkheid om een referendum of een
enquête op te starten. Democratie kost geld, maar levert zijn
geld weer op door een veel efficiëntere, snellere en meer gedragen besluitvorming.
Er is dus nog een wereld te winnen. En dat geldt ook voor de
burgerparticipatie en het wijkgericht werken. In januari hebben we
al een tienpuntenplan ingediend om de
wijkplatforms
en andere bij
de wijk betrokken organisaties duidelijkheid
te verschaffen (zie http://d66velsen.
nl). Meer burgerparticipatie leidt tot een
kwalitatief betere politieke
besluitvorming.
Volgend jaar op 3 maart mag u
weer kiezen. Wat D66Velsen betreft blijft het niet bij die ene
keer in het stemhokje. Op weg
naar een bruisende samenleving! Leve het referendum, leve
de burgerparticipatie!

VVH in het nieuw

Regio - De firma Riweltie heeft de zondagselectie van VVH/Velserbroek in een nieuwe outfit gestoken. Op de foto staat de selectie
met de trainers Rob Riebeek en Richard de Boer en leider Gerco
van Dijk.

Overlast door vuurwerk
Velserbroek - In een speeltuintje aan Lemsteraak hebben jongeren vorige week dinsdagavond
een speeltoestel met vuurwerk
opgeblazen. Het toestel is daarbij volledig vernield. Omwonenden hoorden rond 21.15 uur flinke dreun. Er heeft een groep van

ongeveer 20 jongeren gestaan
maar de dader heeft zich niet
gemeld. De omwonenden waren
boos over de vernieling en vertelden dat er al meer overlast is
door vuurwerk. Agenten hebben
eerder op de dag enkele jongeren betrapt met vuurwerk.

Henk Wijkhuisen, fractievoorzitter Democraten66Velsen

Puisque tout Passe zingt Üdvözlöm

Muzikale hoofdrol voor
Hongaarse componisten
Regio - Het Haarlemse a capella koor Puisque tout Passe zet op
24 oktober Hongaarse componisten in de hoofdrol. Het koor
zingt liederen van Kodály, Slowaakse volksliederen van Bartók
en Via Crucis van Liszt. Het concert heet Üdvözlöm, Hongaars
voor: Welkom! Het koor staat onder leiding van Arno van Raaphorst en het pianospel is van de
bekende Haarlemse organiste en
pianiste Gerrie Meijers.
De Hongaarse muziekcultuur is
zeer veelzijdig en rijk aan meesterwerken. Puisque tout Passe
laat de luisteraar graag diverse
werken horen van drie bijzondere vertegenwoordigers van de
Hongaarse muziekwereld: Kodály, Bartók en Liszt. Het koor zingt
voor de pauze wereldlijke stukken van de twee goede vrienden
Kodály en Bartók. Na de pauze
voert het koor met de Via Crucis
geestelijke muziek uit van Liszt
- grote inspirator van Kodály en
Bartók. Het concert vindt plaats

in de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22 in Haarlem en begint om 20.15 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Bruno Klassiek,
Gierstraat 50 in Haarlem of aan
de zaal.
Puisque tout Passe onderscheidt
zich van andere amateurkoren
doordat het kiest voor niet alledaagse klassieke muziekstukken
uit de 19e, 20e en 21e eeuw. Dat
leidt steeds tot bijzondere - vierof achtstemmige - klankcombinaties en harmonieën.
De 20 leden van het koor zoeken ieder jaar een ander project
of thema. Dit jaar is het programma opgebouwd rond Hongaarse
componisten. Vorig jaar voerde Puisque tout Passe de Kanon
Pokajanen van Arvo Pärt uit met
Oud Slavische teksten uit de 17e
en 18e eeuw. Op veler verzoek
werd dit concert begin 2009 nog
eens herhaald in de Josephkerk
in Haarlem en in de Grote Kerk in
Alkmaar. Zie ook www.federatiehaarlemsekoren.nl.

Zangroep Voices bestaat 25 jaar

Aftellen is begonnen
Velsen - Zanggroep Voices bestaat dit jaar 25 jaar. Het koor is
al ruim een jaar bezig met het
instuderen van het afwisselende repertoire voor het grote concert in de Stadsschouwburg Velsen. En opeens is het bijna zover!
De koorleden beginnen nu toch
echt een beetje nerveus te worden en krijgen last van plankenkoorts.
Op zaterdag 31 oktober gaat het
gebeuren. Het jubileumconcert
‘Zappen met Voices’ zal u doen
terug denken aan verschillende films en televisie programma’s van de afgelopen jaren. De
choreografie, teksten, belichting,
presentator, kleding en make-up,
werkelijk aan alles is gedacht.
De muzikale begeleiding wordt
verzorgd door een fantastisch
combo, bestaande uit Charlotte de Wijs (piano), Fons Vogel
en Tim van Westerop (gitaar) en

Kenneth Hendriks (drums). Ook
zijn er voor dit optreden drie blazers van Soli bereid gevonden
om deel te nemen. Het koor en
het combo worden weer begeleidt door de zeer enthousiaste
dirigent Erwin de Ruiter. Het belooft dan ook een kwalitatief zeer
goed concert te worden en tevens een gezellig avondje uit. In
deze tijd van recessie zou Zanggroep Voices dit niet allemaal alleen kunnen realiseren. Het koor
is dan ook zeer dankbaar voor de
sponsoren, Korpershoek Elektrotechniek, NIVdt, Rabobank Velsen en Omstreken, VSB en het
Shipholfonds, die het mede mogelijk maken, dat Voices dit concert zo professioneel kan neerzetten. Wilt het allemaal meemaken, dat moet u er overigens nog
snel bij zijn. Er zijn slechts nog
enkele kaarten verkrijgbaar. Zie
ook www.zanggroepvoices.nl.

Driehuis - Zaterdag 24 oktober
wordt bij RKVV Velsen een gezellig en sportief toernooi gehouden. Het gaat om een 4 tegen 4 toernooi. Die dag is er
geen competitie. Daarom heeft
de voetbalvereniging de gelegenheid aangegrepen om een
toernooi te organiseren. Alle F, E-, en D pupillen mogen meedoen en zij mogen ook iemand
meenemen. De teams worden op
de dag zelf, naar sterkte, ingedeeld. De F-pupillen starten om
9.00 uur (8.45 uur aanwezig), de
E pupillen om 10.30 uur (10.15
uur aanwezig) en de D-pupillen
om 12.30 uur (12.15 uur aanwezig). Het belooft een sportief en
gezellig evenement te worden,
dus wie van voetballen houdt,
komt op 24 oktober naar RKVV
Velsen aan de Wolff en Dekenlaan.

Winst voor
volleyballers
Velsen - Het eerste team heeft
een lastige start in de tweede klasse. In de uitwedstrijd in
Aalsmeer werden de punten wel
gehaald door een 3-2 overwinning op Oradi. In deze wedstrijd
kwam wel het volleyballend vermogen naar voren van de heren. Zeker het compenseren in
de passing is een sterk verbeterpunt waar het team verder mee
kan om hun positie in de poule
wat beter te maken. Ze verdienen zeer zeker meer dan waar
ze staan gezien hun sterke aanvalsblok en goede timing in de
side out. In deze wedstrijd kwam
dat naar voren waardoor het
vertrouwen in elkaar weer sterker is. Ook het eerste damesteam had een winstpartij, in Uitgeest werd Voluit letterlijk opgerold met 4-0. Een saaie wedstrijd
die hopelijk niet de concentratie
aantast die ze nog nodig hebben tegen sterkere tegenstanders. Ook dames3 en dames4
doen het goed in de derde klasse, beide wonnen hun wedstrijden met veel inzet. Bij de jeugd
was er winst voor het meisjes C2
team (12-14 jaar) en gingen de
meiden B1 door met de jacht op
een kampioenschap, een afgetekende 3-0 winst in Nieuw Vennep. Ook de meiden A (16-18
jaar) staan er goed voor en door
een 3-0 winst thuis in de Zeewijkhal staan ze nu eerste in de
poule. De heren2 wachten nog
steeds op de eerste winstpartij na alweer een net niet wedstrijd met een 3-2 verlies. Heren 3 klom weer op de ranglijst
met een goede 3-1 overwinning.
Tenslotte wonnen de jongens A1
met een mooie partij volleybal
met 3-0 van VCH waarbij Talina zelfs een servicebeurt van 12
punten maakte. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.
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Artistieke Handen
boordevol variatie

Velsen
Centraal
Velsen - Het tv-programma Velsen Centraal is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien op Seaport
TV. Op vrijdag 23 oktober starten afwisselend twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week zijn de fractievoorzitters van de VVD, PvdA en Velsen Lokaal van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma is
mr. Harry Borghouts, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, te gast. De
Noord-Hollandse
Commissaris van de Koningin heeft na een
turbulente periode in het provinciale bestuur om zijn ontslag gevraagd per 1 december 2009. Dit
ondanks het feit dat provinciale staten hem een jaar geleden
voor herbenoeming bij de Kroon
hebben voorgedragen. De fractievoorzitters van het PvdA (Ronald Vennik), VVD (Henny Langendijk-Meijer) en Velsen Lokaal
(Marianne Vos) gaan in discussie
over belangrijke zaken die in de
laatste raadsvergaderingen van
de gemeente Velsen gespeeld
hebben. In het kader van de begrotingsbehandeling 2010 van
de gemeente komen met name
de sportvoorzieningen aan de
orde. De raad concludeerde dat
er geen cent extra was geraamd
voor de sportvoorzieningen.

Historische
markt Eigen
Huis en Grond
IJmuiden - Zaterdag 24 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur
vindt in de Centrale Bibliotheek
de historische markt Eigen huis
en Grond. Op deze markt laten
een aantal van de TOEN partners
zien hoe archeologische vondsten worden opgegraven, of waar
de straatnamen hun oorsprong
vinden. Daarnaast zijn er lezingen over Beeckestijn en de geschiedenis van het tuinontwerp.
Tijdens deze dag zijn ook de tentoonstellingen ‘De schat van de
Ruïne van Brederode’ en ‘Herinneringen aan Hoogovens’ te zien.
De schat van de Ruïne van Brederode is een unieke tentoonstelling met nog nooit vertoonde vondsten. Voor kinderen zijn
er natuurlijke ook leuke dingen
te doen! En u kunt natuurlijk uw
herinnering kwijt aan het Verhalenkabinet.

Winkeldief

IJmuiden - In een supermarkt
aan het Dudokplein betrapte
het personeel vorige week een
vrouw die spullen in haar tas
had gestopt zonder daarvoor te
betalen. De 43-jarige vrouw uit
Velserbroek werd overgedragen
aan de politie, die haar een proces-verbaal gaf. De goederen
zijn terugbezorgd bij de winkel.

Geen bezwaren tegen
aanpassingen A208
Regio - Vrijdag was er een hoorzitting voor omwonenden, georganiseerd door de Provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen, inzake de aanpassing
van de huidige A208 in de toekomstige provinciale weg N208.
Door Rob Bloemsma, projectleider van de Provincie voor dit project, werd middels een uitgebreide powerpoint presentatie stilgestaan bij de voorgenomen
aanpassingen. Na zijn toelichtingen kwamen er vanuit de ruim
honderd aanwezigen geen wezenlijke vragen naar voren. Blijkbaar was men, vooraf, al goed
geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen. De nieuwe N208 zal, voor een deel, worden verlegd op wat grotere afstand van de huidige bebouwing
in Santpoort Noord.
De huidige ventweg blijft gehandhaafd, maar er zullen aan
de kant van de snelweg parkeervakken worden aangelegd. Ook
komt een groenstrook tussen de
ventweg met een
hekje, ter afscheiding, dat op ter-

mijn begroeid gaat worden met
beplanting.
De nieuwe weg zal worden voorzien van een speciale laag asfalt
waardor, volgens de huidige milieunormen, het geluidsvolume
voor de huizen langs de N208,
niet hoger zal zijn dan 62 Decibel. Mede op grond van deze
strikte norm die door de aannemer is gegarandeerd, wordt afgezien van een geluidsscherm
langs de nieuwe weg. Ook de
verlaging van de maximum snelheid van 100 km per uur naar 70
km per uur zal een grote bijdrage
leveren aan de geluidsreductie.
Bloemsma benadrukte nog wel
dat er door de politie streng zal
worden gecontroleerd op handhaving van deze lagere snelheid.
Met de voorbereidende werkzaamheden zal eind oktober dit
jaar worden gestart, waarna in
november en december de toeen afritten zullen worden aangepast. Volgens de planning moeten de werkzaamheden aan de
hoofdrijbaan in juni 2000 afgerond zijn.

Groen Lintje uitgereikt
IJmuiden aan Zee - GroenLinks-fractievoorzitter Wim Westerman heeft zaterdag voor het
eerst het Groene Lintje uitgereikt.
Het lintje is bedoeld voor personen die hebben bewezen op te
komen voor het belang van de
natuur, het milieu en of de duurzaamheid binnen de gemeente
Velsen. Afgelopen zaterdag ont-

ving Niko Buiten het lintje. Hij zet
zich al lang in voor de bescherming van de natuur in Velsen en
wijde omgeving. Zo waarschuwde hij samen met anderen voor
het ondoordacht wegmaaien van
de vele soorten wilde orchideeën in de kuststrook. De uitreiking
vond plaats in Paviljoen Zuidpier
in IJmuiden aan Zee.

Haarlem - Zondag 25 oktober
staat het Kennemer Sportcenter
weer in het teken van Artistieke
Handen. Honderden amateurkunstenaars uit het gehele land
tonen van 10.30 tot 17.00 uur de
werkstukken die zij in de afgelopen periode vervaardigd hebben.
Artistieke Handen is een manifestatie die vanaf 1983 op verschillende locaties in het land
wordt gehouden. De manifestatie wil amateur-kunstenaars de
mogelijkheid bieden hun werk
aan een groot publiek te laten
zien en te verkopen. Zij verzorgen presentaties, workshops en
demonstraties. Voor de deelnemers is Artistieke Handen de
ideale plaats om buiten de familie- en vriendenkring te laten
zien wat zij maken. Bovendien
ontmoeten zij er collega-kunstenaars waarmee zij ideeën uitwisselen. Ook mogen zij tijdens
de beurs hun gemaakte kunstwerken te koop aanbieden. Op
voorwaarde dat het echte kunst
is en geen seriewerk. Een regel
waaraan ze zich maar al te graag
houden, al is het maar om hun
goede naam en die van hun collega’s hoog te houden.

Wie bij Artistieke Handen iets
aanschaft voor thuis of om cadeau te geven, is verzekerd van
een uniek werk waarvan er maar
één bestaat. Er is geen galerie ter wereld die zoveel variatie aan kunst in huis heeft; keramiek, sieraden, tiffany, origami,
filigraan, houtsculpturen en nog
veel meer.
De toegangsprijs is 6,50 euro
(65+ 5,50 euro). Kinderen onder
de 12 jaar gratis (onder begeleiding). Parkeren is ook gratis. Zie
ook wwww.artistiekehanden.nl.

Nieuw: FotoFun bij
Groeten uit IJmuiden
IJmuiden – Groeten uit IJmuiden, de leuke winkel met een
zeer uitgebreide collectie van
originele souvenirs en cadeauartikelen, start met iets nieuws:
FotoFun.
Er waren al mokken verkrijgbaar met een foto of spreuk naar
wens en dit loopt heel goed. Het
is bijvoorbeeld leuk om je geliefde een mok cadeau te doen met
jouw foto daar op, of om de jarige job een mok te geven met
zijn eigen foto of een spreuk die
op hem van toepassing is. Ook
worden er veel mokken gekocht
met afbeeldingen van IJmuiden.
Die worden cadeau gegeven aan
familieleden of vrienden die verhuisd of zelfs geëmigreerd zijn.
Deze mokken zijn een geliefd artikel bij particulieren, maar worden ook regelmatig door bedrijven besteld. Daarom besloten
Jan en Adrie Klinge van Groeten
uit IJmuiden de collectie uit te

breiden met nog meer artikelen
in de FotoFun collectie. Zoals een
tegel of een puzzel, een muismat,
agenda, theedoos, sleutelhanger,
keukenschort, handdoek of een
T-shirt. En dat allemaal met een
afbeelding naar eigen keuze, er
zijn echt heel veel mogelijkheden. Er is speciaal voor deze collectie nieuwe apparatuur aangeschaft. Jan, die oorspronkelijk fotograaf en vormgever van
beroep is, weet hier de mooiste
dingen mee te maken. Als kennismaking met deze nieuwe FotoFun collectie is er een week
lang tien procent korting, van 22
oktober tot en met 29 oktober.
FotoFun artikelen zijn heel origineel om cadeau te doen en natuurlijk ook leuk om te krijgen.
Groeten uit IJmuiden is te vinden aan de Kennemerlaan 81 en
telefonisch bereikbaar via 0255
577096. Zie ook www.groetenuitijmuiden.nl.
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Fiets op
klaarlichte
dag gestolen

Allerzielen Alom: licht in
de duisternis
Onderstaande citaten van bezoekers van Allerzielen Alomvieringen geven treffend weer
wat het bezoek aan een Allerzielen Alomviering teweeg kan
brengen:
“Aanvankelijk hadden wij onze
bedenkingen tegen dit initiatief.
Een vrees voor een lawaaierige
kermis. Daar zijn wij snel van
teruggekomen. Het was sereen.”
“Ik was een en al verwondering.
Ik wandelde als in een droom.
De kleuren, de geuren, de
windstilte, de rook, de kaarsen,
de soep…alles was mooi.”
“Momenten waren intens door
het gevoel dat de sfeer tussen
de overledenen en de levenden
op die avond heel dun was, gevoel van eenheid.”
“Ik heb na 50 jaar een vorm gevonden om mijn overleden zusje
te herdenken in een prachtige
omgeving.”
Sinds enkele jaren is Allerzielen Alom, een nieuwe gezamenlijke vorm van herdenken,
ontwikkeld. Onder het motto:
‘de doden niet verzwijgen, maar
vieren om wie zij waren en wat
zij te vertellen hebben’ wordt in
oktober of november na zonsondergang, als de duisternis is
ingezet, een begraafplaats met
veel licht, vuur, klank en kunst
aangekleed. Het doel is daarbij
gezamenlijk de doden te herdenken. Er zijn gidsen aanwezig
die fungeren als aanspreekpunt
en de weg kunnen wijzen. Er
zijn verschillende kunstuitingen
waar iedereen aan kan deelnemen. Daarnaast kunnen nabestaanden ook zelf op eigen
wijze de doden herdenken.
Eén voorbeeld is de vuurcircel waar omheen kan worden
gezeten terwijl zangeressen
de door bezoekers opgegeven
namen van hun overledenen
zingen. Andere voorbeelden de
bloembollen die geplant worden met daarop een vlaggetje

Alice Loeters
met de naam van de overleden
dierbare, hetgeen in het voorjaar resulteert in een herinneringsvorm.
Allerzielen Alom is ontwikkeld
door kunstenares Ida van der
Lee, die in 2005 de eerste viering organiseerde. Inmiddels
hebben al 40 vieringen onder
haar bezieling plaatsgevonden.
Mensen die de vieringen bezochten zijn onder de indruk
van wat ze meemaakten. Allerzielen Alom is niet gebonden
aan een religie. Het is er voor
iedereen die op deze manier
gezamenlijk een dierbare wil
herdenken. Hierbij maakt het
niet uit waar iemand begraven
of gecremeerd is.
Allerzielen Alom is een bijzondere aanvulling op de mogelijkheden tot gezamenlijke
rouwbeleving. Gezamenlijk herdenken biedt troost en helpt bij
het verwerken van het verlies
van een dierbare.
Op woensdag 28 oktober vindt
in de gemeente Velsen van
19.00 tot 22.00 uur deze viering plaats op begraafplaats de
Biezen. Iedereen is welkom. De
toegang is gratis.
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Man zwaar gewond
bij ongeval op Rijksweg
Santpoort-Noord - Bij een eenzijdig ongeval op de Rijskweg in
Santpoort-Noord is vorige week donderdagavond een automobilist
zwaargewond geraakt. De man verloor ter hoogte van de Broekeroog de macht over het stuur en kwam tegen een boom tot stilstand.
Het slachtoffer is met diverse verwondingen overgebracht naar het
ziekenhuis. (foto: Reinder Weidijk)

Deze week: RC de Ruimte

Cultuurnacht: Feestival
IJmuiden – Op zaterdag 21 november zal wederom de Cultuurnacht plaatsvinden. Dit jaar
is er gekozen voor een iets andere opzet: kleinschaliger en daardoor meer overzichtelijk en toegankelijk. Op verschillende locaties vinden verrassende activiteiten plaats, onder de noemer:
Feestival. Een aantal deelnemers
worden hier uitgelicht, dit keer:
R.C. de Ruimte aan de J.P. Coenstraat. Hier zullen zowel binnen
als buiten bijzondere activiteiten
plaatsvinden. Het gebouw zal er
aan de buitenkant sprookjesachtig uitzien. Kunstenaar Joop
Stoop maakt ter plekke tekeningen op een beamer: de dieren uit de fabels van La Fontaine
en die zullen rechtstreeks geprojecteerd worden op de gebouw.
Dit onder muzikale begeleiding
van Arti Kraayeveld, die zijn debuut maakt als pianist. Binnen
in R.C. de Ruimte is een expositie te zien, getiteld: ‘Nothing is
more abstract as being squared’.

Ook zijn er feestelijke hapjes
en drankjes. Dan vinden er nog
twee voorstellingen plaats. Om
20.00 uur RAOUW! van Sebaz.
Raouw is Rouw om wat voorbij
gaat, maar ook Rauw: we hangen ondersteboven aan een bol,
schieten door oneindig niets…
naar nergens? En Raouw is een
bevrijdende kreet: we zijn het
met z’n allen. Sebaz brengt een
nieuw Nederlandstalig chanson,
dat een brug slaat tussen muziektheater, rock en kleinkunst,
met autonome teksten. Daarna is
om 21.30 uur Falkland Toneel te
zien met de voorstelling ‘Grhuwelijk’. Een absurdistisch doch
realistisch stuk waarin miscommunicatie tussen een jong stel
centraal staat.
Het verhaal is opgebouwd uit fotomomenten. De foto laat een
moment zien, de spelers spelen
het moment uit, laten het verhaal
achter het plaatje zien. Om 23.00
uur nogmaals RAOUW! door Sebaz.

Strawberries verliest
Driehuis - De hockeysters van
Strawberries hebben afgelopen
zondag met 1-3 verloren van
Myra. Het team van coach Simon de Hoog wacht na zes wedstrijden nog steeds op de eerste
overwinning van het seizoen. Er
werd door Strawberries tot nu
toe in de Tweede Klasse A drie
keer gelijk gespeeld er drie keer
verloren.
Al binnen een kwartier stond
Strawberries met 0-2 achter.
Eerst verzilverde Myra na krap
tien minuten de eerste strafcorner van de middag en in de dertiende minuut scoorde de ploeg
uit Amstelveen na een snelle
combinatie uit een velddoelpunt.
Strawberries overleefde vervolgens in de eerste helft ondermeer twee strafcorners. Strawberries zelf was in de eerste 35
minuten nauwelijks kansrijk.
Kort na de pauze kwam Strawberries terug in de wedstrijd. Vanuit een snelle transitie in de vijfde minuut na rust bracht Noortje
Visser - die kort daarvoor nog een
strafcorner onschadelijk had gemaakt - met een splijtende pass

Daisy Schut (foto) in stelling die
met prachtig hoog ingeslagen
bal de goalie van Myra kansloos
liet en daarmee de stand op 12 bracht. Ongeveer vijf minuten
later was Daisy Schut ook dicht
bij de 2-2 maar dit keer was ze
tot twee keer toe - oog in oog
met de keepster van Myra - niet
in staat de grote kans om te zetten in een doelpunt. Nog in dezelfde minuut wist Myra via een
prachtige uitgespeelde aanval te
scoren en bepaalde daarmee de
eindstand op 1-3. (Walter Bol)

Velserbroek - Klaas Zeilemaker,
beheerder van Sporthal Zeewijk,
ging op maandagmorgen even
langs bij zijn collega in het Polderhuis. Hij zette rond 10.00 uur
zijn fiets op slot en ging naar
binnen. Terwijl hij met zij collega in gesprek was, keek hij even
naar buiten…en zag een jongen
zo op zijn fiets wegrijden. Klaas
en zijn collega zijn er nog achteraan gegaan en riepen dat de
jongen moest stoppen, maar die
fietste gewoon op zijn dooie akkertje door. Klaas is nog steeds
verbijsterd: ,,Onvoorstelbaar, op
klaarlichte dag en waar je bijna
met je neus bovenop staat. De
fiets stond op slot maar ze hebben daar kennelijk nieuwe foefjes voor, laat dit ook een waarschuwing zijn voor andere mensen.’’ Klaas is erg gedupeerd,
want in zijn fietstas zaten onder
andere nieuwe schoenen en zijn
agenda met onmisbare gegevens. Het gaat om een herenfiets
van het merk Gazelle Orange in
de kleuren zwart en grijs, met zijtassen. Wie iets gezien heeft kan
Klaas Zeilemaker bellen via 06
40384099.

Stones-muziek
in Halve Maan

Santpoort-Noord - Zondag 25
oktober speelt de Stones-coverband Crackin’ Up in café De Halve Maan. Aanvang 17.00 uur, toegang gratis. Dat een aantal leden
van Crackin’ Up niet eens geboren was, toen de Rolling Stones
Engeland en menig overzees gebied onveilig maakten, maakt
niet uit. Maar samen met een
drietal andere NL Stonescover/
tributesbands behoort Crackin’
Up wel tot de top van het genre. En ja, natuurlijk, als Crackin
‘Up het podium betreedt, is het
een feest van herkenning. Veel
hits van ‘the greatest rock ‘n’ rollband in the world’ komen voorbij. Van ‘Brown Sugar’ tot ‘Street
Fighting Man’. Maar ook het minder bekende werk komt aan bod,
zoals ‘Monkey Man’ en ‘Can’t
You Hear Me Knocking’. Crackin
‘Up doet niet aan verkleedpartijen zoals veel tributebands wel
doen. De band speelt gewoon
haar eigen interpretatie van de
Stones-songs, waarvan het merendeel uit de vroege jaren zeventig. Waarbij die lekkere ‘vette’
sound uit die tijd toonaangevend
is. Crackin’ Up bestaat uit Aart
van Heusden (zang/gitaar/harp),
Eerko Mooibroek (gitaar/zang),
Peter Bekker (gitaar), Cees Ebbinge (basgitaar), Michel Dubelaar (drums) en Brand Kruithof
(saxofoon/zang/bluesharp/percussie).
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Nacht van de Nacht
Driehuis – Dit jaar wordt voor
de vijfde keer de Nacht van de
Nacht georganiseerd. In heel
Nederland wordt aandacht gevraagd voor lichtvervuiling en
duisternis. In dit kader heeft het
Pieter Vermeulen Museum een
bijzondere wandeling uitgezet
in park Schoonenberg, op zaterdagavond 24 oktober. Onder begeleiding van de Nachtwaker kunnen kinderen en hun
ouders de nacht op een speciale manier beleven. Zintuigen,
hoofd, hart en handen worden
ingezet om de geheimen van de
schoonheid van de nacht te ontdekken zodat mensen de nacht
minder eng gaan vinden. Deelname is op eigen risico. De tocht
gaat over onverharde paden en
is daarom minder geschikt voor

mensen die slecht ter been zijn.
Het is raadzaam om kleding aan
te doen die tegen een stootje
kan. Honden en buggy’s kunnen
niet mee en er worden geen zaklantaarns gebruikt. De deelnemers kunnen een opengeknipte vuilniszak meenemen om op
te zitten/liggen. De tocht gaat
niet door bij extreem slecht weer.
De deelnemers worden dan afgebeld.
De belevingstocht is voor jong
en oud vanaf 7 jaar. Start om
18.30 uur in het Pieter Vermeulen Museum. De kosten zijn 2
euro per persoon. Opgeven via
0255-536726 of via info@pietervermeulen-museum.nl met vermelding van het eigen telefoonnummer voor eventuele afmelding van de excursie.

Zakelijke
zege VSV

Op bezoek bij Kruiten
Velsen - Ter afsluiting van het thema ‘Restaurant’ mochten er vorige
week dinsdag twee groepen van De Molenweid uit Velserbroek op
bezoek komen bij restaurant Kruiten in IJmuiden. Alle kinderen kregen een rondleiding door het grand cafe, de koeling en de keuken.
Als verrassing had kok Hans Romeyn ervoor gezorgd dat er voor alle kinderen een pannenkoek met limonade werd opgediend in het
echte restaurant.

Spannende kindertocht
bij donker op Zorgvrij

Rotary draagt jeugd
OCK warm hart toe
Santpoort-Noord - ,,Wat is dit
fantastisch!”, zegt Ton van Voorden, lid van de Raad van Bestuur
van OCK het Spalier is er stil van.
Rotarylid Els Nijssen heeft hem
zojuist een cheque uitgereikt ter
waarde van 3500 euro. Het geld
zal worden besteed aan een tafeltennistafel en schommel voor
de kinderen van de Dagbehandeling van locatie Aerdenhout.
Daarnaast kan de Voorziening
voor Pleegzorg van OCK het
Spalier voor hun pleeggezinnen
boeken aanschaffen, zoals ‘hoe
het is om een pleegkind in huis
te hebben’ of voorleesboeken
voor de kleine kinderen in het
pleeggezin. Communicatiefunctionaris Irene Tiersma straalt en
zegt, ,,Voor de kinderen ontzettend blij te zijn.” Van Voorden vult
aan: ,,Deze extra’s zijn zeer welkom voor onze non profit organisatie, die van rijkswege sober
gefinancierd wordt.”

Ook de Rotaryleden zijn enthousiast. Om hun betrokkenheid bij
Jeugd & Opvoedhulp te tonen
hebben zij de actie ‘Koken voor
kinderen’ in het leven geroepen
en deze tot een groot succes gemaakt. Zij gingen maandenlang
met hun kookkunsten ‘fundraisen’ door samen met andere Rotary-leden een overheerlijk diner te verzorgen voor 12 tot 18
mensen in eigen huis of op eigen boot.
Met deze actie geeft Rotary
Santpoort aan zeer betrokken te
zijn bij kinderen in moeilijke situaties, zoals kinderen die gebruik
maken van jeugdzorg.
Rotary Club Santpoort heeft in
het seizoen 2008-2009 als jaarthema ‘Betrokken bij’. De leden
komen wekelijks bijeen op de
woensdagavond in Restaurant
De Uitkijk in Bloemendaal. Meer
inforamtie: Michel Hensen, michelhensen@planet.nl.

Santpoort-Noord - Zondag 25
oktober organiseert Postzegelvereniging Santpoort een Postzegelbeurs in Het Terras aan de
Roos en Beeklaan. Van 10.00 uur
tot 16.00 uur is er gelegenheid
om uw lege plekken in de verza-

meling aan te vullen en contact
hebben met andere postzegelverzamelaars. Ruiltafels zijn aanwezig. De toegang is gratis en er
is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten? Bel dan met
023-5382274.

Velsen-Zuid - Zaterdag 24 oktober tijdens de Nacht van de
Nacht gaan kinderen in het bos
bij Informatieboerderij Zorgvrij
op zoek naar de uil.
De Nacht van de Nacht is een
landelijk initatief van de verschillende milieufederaties en stichting Natuur en Milieu. Hiermee
wordt aandacht gevraagd voor
het behoud van een donkere
nacht, zonder onnodige ‘lichtvervuiling’. Overal in het land openen instelling in het donker hun
deuren, zo ook Zorgvrij.
Kinderen gaan met de nachtwaker mee het bos in, op zoek naar
de uil.Onderweg komen ze grap-

pige figuren tegen die ze wat
vertellen over je zintuigen: hoe
kun je je oriënteren als je niks
hebt aan je ogen? De avond begint met het maken van een uilenmasker of schminken en eindigt met warme chocomel op
een pikdonker terras. Er zijn diverse starttijden tussen 19.30
uur en 21.00 uur. De minimum
leeftijd is 6 jaar. Een kaartje kost
5 euro en is in de herfstvakantie
en op de avond zelf te koop bij
de receptie van de boerderij. Het
pannenkoekenrestaurant ‘Onder
de Platanen’ heeft deze avond
een speciale feestmaaltijd. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

Velserbroek - Na de teleurstellende wedstrijd tegen de Foresters stond nu WSV’30 op het programma. De Wormers hadden
vorige week met maar liefst 5-1
gewonnen van ZTS dus VSV was
gewaarschuwd. VSV begon redelijk zonder echt potten te breken. WSV was iets meer aan de
bal maar ook niet gevaarlijk. Zo
ontspon zich een middenveldwedstrijd zonder echte doelkansen. Toch wist VSV de score te
openen. Na een werkelijk schitterende aanval over vijf schijven wist Pascal Maat met behulp van de vijandelijke doelman
de 1-0 binnen te schieten. Kort
daarop moest Rick Olthof met
een vervelende knieblessure het
veld ruimen en mocht Jes Viskil
zijn opwachting maken. Tien minuten voor rust kreeg WSV zijn
enige kans, een mooie lob werd
door Matthé de Vent op schitterende wijze onder de lat weggetikt. Kort hierna kreeg VSV nog
een uitgelezen mogelijkheid op
de 2-0 maar helaas wist Khalid El Kadousi de bal niet binnen te koppen. Na de pauze had
VSV wat meer controle en kwam
ook de niet goed in de wedstrijd
zittende Pitstra wat beter in zijn
spel. Ondanks zijn niet grootse spel bleef deze speler een
handenbinder aan de rechterkant. Ook aan de linkerkant was
El Kadousi dreigend en zo durfde WSV niet al te veel risico’s
te nemen op zoek naar de gelijkmaker. VSV besliste de wedstrijd door middel van een dood
spelmoment. Een hoekschop van
Martin Wal werd goed binnengekopt door Jes Viskil(2-0). Hierna kreeg VSV een aantal goede
mogelijkheden om de partij in
het slot te gooien maar de nauwkeurigheid ontbrak. Het was aan
doelman de Vent te danken dat
de nul gehandhaafd werd door
een wel heel fraaie redding vijf
minuten voor tijd. Zo haalde VSV
weer drie dure punten binnen
en bleef de koppositie stevig in
Velserbroeker handen. Zaterdag
speelt VSV 1 de bekerwedstrijd
bij hoofdklasser Zwaluwen ’30
aanvang 17.00 uur.

Expo Paul Egner

Faassen BV sponsor van
Postzegelbeurs in Terras vlaggenschip VSV-jeugd
Velserbroek - Aannemersbedrijf
Faassen BV uit Velserbroek is de
nieuwe sponsor van VSV A1. Afgelopen zondag is het team samen met de twee sponsoren Ronald en René Faassen op de foto gegaan. Na de foto stond de
belangrijke ontmoeting tegen de

Blokkers uit Hoorn op het programma. VSV stond op de derde plaats en de Blokkers op de
tweede plaats. Het team beloonde de sponsoren op een prachtige 3-1 overwinning en doordat de koploper Westfriesen verloor is VSV A1 nu koploper in de

Santpoort-Noord - Vrijdag 30
oktober van 15.30 tot 16.30 uur
is de officiële opening van de expositie van Paul Egner zijn aquarellen. Deze opening vindt plaats
in het buurtcentrum Het Terras aan de Roos en Beeklaan 2
in Santpoort-Noord. Deze voormalige prof-voetballer van Telstar en HFC Haarlem en voormalig directeur van OBS De Vuurtoren aquarelleert sinds 10 jaar.
Op zijn aquarellen vindt u bloemen, beesten, fruit en vergezichten. Vanaf 27 november hangen
deze aquarellen in de grote zaal
van het buurtcentrum. De expositie duurt twee maanden en is
op de normale openingstijden
van het buurthuis te zien.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 22 oktober 2009
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.

RAADSPLEIN

KAPVERGUNNINGEN

Donderdag 5 november 2009 vanaf 18.00 uur vergadert de
gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 2010.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:
Raadzaal
18.00 - 19.20 uur
19.20 - 19.30 uur
19.30 - 20.15 uur
20.15 - 21.50 uur
21.50 - 22.00 uur
22.00 - 22.20 uur
22.20 - 22.30 uur
22.30 uur

Algemene en specifieke beschouwingen
Korte schorsing
Reactie college
Raadsdebat; discussie fracties
Schorsing
Korte reactie college
Inventarisatie resterende moties/
amendementen
Besluitvorming over amendementen,
voorstel en moties m.b.t. de begroting 2010
Toetreding tot de coöperatieve
vereniging Dimpact (consulteren
raad)
Aanwijzen burgemeester F.M. Weerwind
als lid van het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Kennemer-land.

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden
gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het

De raadsvergadering wordt live uitgezonden op de
lokale zender Seaport TV. De agenda en een korte
inhoud van sommige punten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

straat en huisnummer
aantal en soort
Homburgstraat 30
1 iep
Kerkweg 117
1 atlasceder
Willemsbeekweg 80
1 wilg
(boom op schoolplein van De Boekanier mag direct
gekapt worden omdat deze dood is)
Meervlietstraat ong.
83 bomen
en Krommeland ong.
(bomen mogen worden gekapt vanwege de renovatie
van de plantsoenen in bovengenoemde straten)
De dagtekening van deze kapvergunningen is 20
oktober 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

MEDEDELINGEN
BP-182-2009 Lange Nieuwstraat 789 te IJmuiden; het
veranderen van een winkel en bovenwoning
BP-183-2009 Kanaalstraat 69 te IJmuiden; het veranderen van een woning in 2 appartementen
BP-184-2009 Kennemerlaan 185 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-185-2009 Ampèrestraat 1B te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een kantoorpand
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG FASE 2
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-8-2009
Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009
(het oprichten van een woning)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-197-2009 Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het veranderen en vergroten van een dakkapel
(voorgevel)
BL-198-2009 Frans Netscherlaan 15 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een dakkapel (voorgevel)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 29 oktober 2009.
B1-11-2009 Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het oprichten van een loods t.b.v. hoveniersbedrijf
BP-175-2009 Wijnoldy Daniëlslaan 53 te SantpoortZuid; het gewijzigd uitvoeren van
BP-319-2007 (het veranderen en vergroten van een wijkpost)
BP-178-2009 Broekbergenlaan 44 en 46 te SantpoortNoord; het samenvoegen van 2 winkels
tot winkel annex lunchroom
BP-180-2009 Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het
veranderen van de gevel en inrichting
winkel
BP-181-2009 Trompstraat 178 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 1e verdieping
van een woning
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-9-2009
Dokweg ong. te IJmuiden; het oprichten
van een kantoorverzamelgebouw
BL-174-2009 Bloemendaalsestraatweg 126 te
Santpoort-Zuid; het veranderen van een
bijgebouw in 1 werkruimte en archiefruimte

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
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PS-29-2009

Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemmingsplan

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 23 oktober t/m 3 december 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-172-2009 Rijksweg ong.te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een bouwbord (tijdelijk)
PS-38-2009 Rijksweg ong. te Velserbroek; verzoek
tijdelijke ontheffing bestemmingsplan
t.b.v. tijdelijk opslagterrein
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 23 oktober t/m 3 december 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-2-2009
Keetberglaan ong. te IJmuiden; het aanleggen van een tijdelijke bouwweg
(achterzijde flat Keetberglaan 2 t/m 288)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
4 weken na deze publicatie worden ingediend bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 23
oktober t/m 5 november 2009 ter inzage.
BL-90-2009 Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
(uitbouw en gevelbekleding)
PS-37-2009 Liniepad 41 te Velserbroek; verzoek om
ontheffing van de voorschriften van het
bestemmingsplan i.v.m. vervangen van
een woonark
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-181-2009 Geelvinckstraat 5 te Velsen-Noord; het
legaliseren van een berging
BL-182-2009 Kruidbergerweg 36 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-184-2009 Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het

gewijzigd uitvoeren van BL-75-2009 (het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw)
BP-47-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van reclameborden
BP-160-2009 Casembrootstraat 23 te IJmuiden; het
veranderen van de voor-, achter- en zijgevel van een woning (stucwerk)
BP-164-2009 Grahamstraat 93 te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel van een school
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-146-2009 Gildenlaan ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-132-2009 Waterlelie 15 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-133-2009 Waterlelie 16 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-79-2009 Anna Reijnvaanstraat 1 t/m 17 (oneven)
en 2 t/m 16 (even), Clara Wichmannstraat 1 t/m 19 (oneven), 2 t/m 18 (even),
21, 26, 28, 30, 32, 34 en 36, Mathilde
Wibautstraat 2 t/m 8 (even), 18 t/m 28
(even) en 38 t/m 42 (even), Roosje
Vosstraat 1 t/m 17 (oneven) en 2 t/m 16
(even) te Velserbroek; het verwijderen
van asbesthoudende materialen bij 73
woningen
SL-80-2009 Floraronde 317, 319, 321, 329, 331,349,
351, 361, 363, 365, 367, 377, 379, 381,
383 en 385) te Velserbroek; het verwijderen van asbesthoudende materialen bij
16 woningen
SL-81-2009 Nobelstraat 1 t/m 15 (oneven),
Stephensonstraat 56 t/m 70 (even) en
Torricellistraat 21 t/m 35 (oneven) te
IJmuiden; het verwijderen van asbesthoudende materialen bij 24 woningen
SL-83-2009 Wüstelaan 74 te Santpoort-Zuid; het verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van de kapschuur
SL-84-2009 Charlotte de Bourbonlaan 1 te
Santpoort-Zuid; het verwijderen van
asbesthoudende beplating
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)

MEDEDELINGEN
TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-35-2009 Hollandse Aak 16 te Velserbroek; verzoek
vergunning schoonheidssalon aan huis
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
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bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

vastgesteld op basis van de beleidsregeling winkelopenstelling op zon- en feestdagen.

INDIENEN DATA KOOPZONDAGEN 2010

Het college nodigt alle belanghebbenden uit om tot
uiterlijk 12 november 2009 een eventuele voorkeur
schriftelijk kenbaar te maken en deze te richten aan
het college van Burgemeester en Wethouders, ter
attentie van mevrouw M. Hogerheijde, onder vermelding van Vergunningen & Uitvoering, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt
binnenkort een besluit over het aanwijzen van koopzondagen voor 2010. Er worden per dorpskern maximaal 12 koopzondagen per jaar aangewezen.
De uiteindelijke data voor de koopzondagen worden
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89N9K99?
Donderdag 22 oktober

Voordelig: RaboMobiel
Velsen - Met Rabo Mobiel heeft
u grip op uw geldzaken. U kunt
namelijk internetten en bankieren via uw mobiele telefoon,
maar ook voordelig bellen en
sms-en.
Zo regelt u onderweg gemakkelijk uw bankzaken met Rabo
Mobielbankieren. Met een druk
op de knop checkt u uw saldo,
controleert u bij- en afschrijvingen en betalingen of boekt u direct geld over. U logt gewoon in
met een persoonlijke toegangscode. Met MyOrder is het nu in
een aantal restaurants en cafés
in Nederland mogelijk om via uw
mobiele telefoon een hapje en
drankje te bestellen en direct te
betalen via SMS.
Parkeren, maar geen contant

geld? Met Rabo Mobiel betaalt
u uw parkeerkosten gewoon met
uw mobiele telefoon. Dat betekent nooit meer zoeken naar een
parkeerautomaat, altijd achteraf
betalen en geen stress vanwege
een mogelijke parkeerboete.
Heeft u graag de nieuwste telefoon op zak? Kiest u liever een
belbundel die flexibel en direct
opzegbaar is? Belt u veel of juist
heel weinig? Rabo Mobiel heeft
voor iedereen een passend aanbod. En als u nu bestelt, krijgt u
een scherp kennismakingstarief.
Ga naar www.rabomobiel.nl of
kom langs op een van onze kantoren. De adviseurs van Rabobank Velsen en Omstreken vertellen u graag meer over Rabo
Mobiel.

Cd-presentatie TSTC
IJmuiden - De newwave rockpop band The Sculpture & The
Clay, die in 2007 nog eens de
festivalprijs wonnen en hierdoor
toen Beeckestijnpop mochten
openen zullen zaterdagavond 24
oktober hun debuut-cd ‘From the
silence comes the sound’ voor
het eerst aan het grote publiek
presenteren. De cd, die deze zomer onder de bezielende leiding
van Henk Suurlling in de Ijmuidense Popbunkerstudio werd
opgenomen, bevat negen impressieve songs en twee bonustracks. De plaat kent een afwisselend verloop, met als hoogtepunten het collageachtige ‘Who
would I be?’, de upbeat rocksingle ‘Castles in the sky’ en het

wondermooie liedje ‘The heart
of you’. Maar ook de bij trouwe
fans bekende Sculpture-klassiekers zoals ‘Big Times’, ‘On and
off’ en natuurlijk ‘The Sculpture & The Clay’ ontbreken niet op
de langverwachte debuut-cd van
TSATC. Wie het dus wil meemaken wordt dringend geadviseerd
zaterdagavond te komen kijken
en luisteren naar deze viermans
formatie. De supportacts zijn de
Velsense bands Rarely alive en
We cook with fire. Hun mp3’s zijn
te beluisteren op www.rarelyalive.nl en www.wecookwithfire.
com. Een sampler van het album
van The Sculpture & the Clay is
te beluisteren op www.thesculptureandtheclay.nl.

Fun 4kids op de IJmuider
Weekmarkt,
Velserduinplein,
achter de Hema. Van 10.00 tot
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cinekid. Jeugdfilm ‘Karla’s Wereld. 14.30 uur.
Klaverjassen voor de gehandicaptensport in De Voltreffer,
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Jon Rot en Bill van Dijk in ‘De
Palingvissers’. Aanvang 20.15
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Café: Lonesome Wally. 22.30 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Voor studenten gratis.

Vrijdag 23 oktober
Skate-event op de skatebaan
‘t Asfalt (Zwanebloemplantsoen) in Velserbroek. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jeugdfilm vanaf 11 jaar ‘It’s not me, I Swear!’.
Aanvang 14.30.
Grote show van De Klavierschippers in het LTS-gebouw in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
20.15 uur.
Zonder Bagage in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Genova’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patornaat.nl: Kleine

zaal: Katzenjammer. 20.30 uur.
Toegang 10,-. Dommelsch zaal:
Haarle Salsa Festival. Sonando
o.l.v. Anabell Febles. 22.00-03.00
uur. Toegang 20,-. Café: Aftershow Katzenjammer. 22.30 uur.
Toegang gratis.

Zaterdag 24 oktober
Historische informatiemarkt
‘Eigen Huis en Grond’ in bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 11.00 tot 15.00 uur.
SP Velsen zijn tussen 12.00 en
15.00 uur aanwezig in VelsenNoord.
Nacht van de Nacht belevingstocht start om 18.30 uur vanaf
het Pieter Vermeulen Museum
in Driehuis. Tocht is voor jong en
oud vanaf 7 jaar.
Spannende kindertocht bij
Boerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Start tussen 19.30
en 21.00 uur.
Grote show van De Klavierschippers in het LTS-gebouw in
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Cd-presentatie The
Sculpture & The Clay. Aanvang
21.00 uur.
Café ‘t Centrum. Optreden zangeres Carina.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Kleine zaal:
Rose Kemp, Mühr en Toner Low.
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Statelss en Vetpot. 22.30 uur.
Toegang gratis. Dommelsch zaal:
Multigroove, Pavo Solo. 23.0005.00 uur. Toegang 20,- vanaf 18
jaar.

Zondag 25 oktober
Postzegelbeurs in Het Terras,
Roos en Beeklaan in Driehuis.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Jeugdviering in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden.
Aanvang 10.00 uur.
Amateurskunst op beurs Artistieke Handen in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Van
10.30 tot 17.00 uur.
Meditatieve viering door Geard Zwart in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Corus Stoom IJmuiden. Rond-

rit met stoomtrein over het staalbedrijfsterrein. Vertrek 10.45 uur
van station Velserbosch.
(F)NRS bij Hippisch Centrum
Velsen. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.
Vertelvoorstelling in het Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg in Driehuis. Aanvang
13.30 uur.
De Halve Maan. Optreden van
Stones-coverband Crackin’ Up.
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Café De Griffioen. Amsterdamse Middag. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ja
Zuster, nee Zuster’. Aanvang
14.00 uur.
Oecumenische dienst in de
Laurentiuskerk, Fidelishof 30
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Maris Kwartet & Ine Sinnige
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Concert Kamerkoor Les Moucherons in de Engelmunduskerk,
Wilhelminakade 119 in IJmuiden.
Aanvang 16.00 uur. Toegang 7,(25 euro voor passe-partouts).
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Try-sessie You can
make it, if you try. Aanvang 17.00
uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Kleine zaal:
Burnt by the Sun. 20.30 uur. Toegang 12,50.

Maandag 26 oktober
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Jan Jaap van der
Wal bereidt Oudjaarshow voor.
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 27 oktober
Stadsschouwburg
Velsen:
Nieuwe Mike & Thomas theatershow. Aanvang 20.15 uur.
L

Woensdag 28 oktober

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Genova’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patornaat.nl: Riverside en
Pineapple Thief. 20.30 uur. Toegang 20,-.

