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Tweede editie skate-event trekt veel publiek

Velserbroek - Op de laatste dag van der herfstvakantie trok Skate Event Velserbroek vrijdag honder-
den jongeren. Op de foto één van de winnaars met een zeer gewaagde reuzesprong. De twee skaters op 
de grond hadden kennelijk groot vertrouwen in deze skater. Deze tweede editie van Skate Event Velser-
broek is zeer succesvol verlopen, mede door het prachtige weer. Het publiek kon de hele middag genie-
ten van muziek (band White Light), van prachtige demo’s op inline skates en skateboards en van war-
me chocolademelk en pannekoeken.

Demo’s en reuzensprongen

Bewoners op straat opgevangen
Brand in woning 
Langemaad Velserbroek
Velserbroek - In een woning aan de Langemaad in Velserbroek is 
dinsdagavond rond elf brand uitgebroken. Het vuur is ontstaan op 
de zolderetage van de woning. Brandweereenheden uit Haarlem en 
Velsen hebben het vuur bestreden. Bewoners van de woningen wer-
den tijdelijk op straat opgevangen. Voor zover bekend is er niemand 
gewond geraakt bij de brand. (foto: Michel van Bergen)

Intocht Sinterklaas
in het teken van circus
IJmuiden - Niet alleen kin-
derharten gaan sneller klop-
pen bij de gedachte aan Sin-
terklaas die op weg is rich-
ting IJmuiden. Ook de harten 
van 170 zwarte pieten zijn in 
verhoogde staat van opwin-
ding. Dit jaar belooft de aan-
komst van de Goedheiligman 
in IJmuiden, dankzij de mede-
werking van Circus Herman 
Renz, namelijk een bijzonder 
groot feest te worden.

Zaterdag 14 november, vanaf 
11.45 uur is het feest op de los-
wal, deze dag omgedoopt  tot 
Stoombootkade, in afwachting 
van de Willem Beukelsz van het 
Zeekadetkorps IJmond, met aan 
boord de Sint met maar liefst 170 
pieten. Vanaf kwart voor twaalf 
zullen de vast vooruitgestuur-
de muziekpieten zorgen voor de 
echte Sinterklaassfeer op de ka-
de nabij de kleine sluis. Presen-
tator Mark Moreels zal samen 
met het publiek wachten op de 

aankomst. Burgemeester Weer-
wind zal de Sint dit jaar voor het 
eerst verwelkomen in IJmuiden. 
De stoet zal om 13.00 uur van-
af de loswal vertrekken naar het 
Kennemerplein, waar een kor-
te stop is. Vandaar gaat het naar 
Velserhof, met een stop, naar 
het stadhuis, waar de ontvangst, 
omstreeks 15.15 uur is. Wat de 
inbreng van Circus Renz is, blijft 
voorlopig nog een verrassing. 
Seaport TV zal voorafgaand aan 
de komst van de Goedheilig-
man van 9 tot en met 13 novem-
ber dagelijks op kleurrijke wij-
ze beeld doen van de nieuwste 
avonturen van Sinterklaas en zijn 
pieten.
Tijdens de intocht op 14 novem-
ber dient rekening te worden 
gehouden met afgesloten we-
gen, die ook voor passagiers van 
Connexxion gevolgen kunnen 
hebben. De intocht in IJmuiden 
wordt georganiseerd door Stich-
ting Sint Nicolaas Comité IJmui-
den. 

SamSung 
81 cm LCD tv 

StuntprijS van E499,- 

voor E399,-
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Ook in de herfst 7 dagen per week open!

www.villa-westend.nl
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

zondag 1 november:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen DEM
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Zamioculcus Zamiifolia
potmaat 17 cm - hoogte 60-70 cm

exclusief sierpot
nu van 8,99 per stuk

voor 5,95
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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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
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Uitgave van:
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Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
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E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
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Tel. 0297-341900
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niet toegestaan zonder schriftelijke 
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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 bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 
0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent 
ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 
24 uur. Tel.: 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. Wijk-
steunpunt 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: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
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 tij-
den op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerk-
velsen.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, Gehandicapten-
beraad, 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 Cliënten-
service. 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 weke-
lijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Elsa van de Loo nieuwe 
VN-vertegenwoordiger
Velsen - De 21-jarige Elsa van 
de Loo uit Haarlem is de nieu-
we jongerenvertegenwoordiger 
naar de Verenigde Naties 2010. 
Dit werd zaterdagavond tijdens 
het event Re:Shape in WATT Rot-
terdam bekend gemaakt. Met 
1064 stemmen wist Elsa haar te-
genstanders in de finale nipt te 
verslaan. De Haarlemse brengt 
op 2 november een kennisma-
kingsbezoek aan de VN in New 
York, samen met huidige jonge-
renver tegen-
woordiger Jor-
dy Sweep.
De andere fi-
nalisten Ufuk 
Kahya (21) en 
Joël de Bruijn 
(20) voerden 
evenals Elsa, 
de hele dag 
campagne om 
zoveel moge-
lijk stemmen 
van het publiek 
te behalen. ’s 
Avond konden 
bezoekers van 
Re:Shape ook 
met een stem-
biljet hun stem 
uitbrengen. El-
sa zette de afgelopen weken een 
goede verkiezingscampagne op 
en wist dit succes ook in de fina-
le te herhalen. Van de 2384 uit-
gebrachte stemmen kreeg Elsa 
er 1064 (45%). Ufuk behaalde er 
938 (39%) en Joël 382 (16%).
Van 1 tot en met 9 november 
brengen de nieuwe en huidige 
jongerenvertegenwoordiger een 
kennismakingsbezoek aan de 

Verenigde Naties in New York. 
Elsa en Jordy maken hierbij on-
derdeel uit van de officiële Ne-
derlandse delegatie. Ruim 24 
landen vaardigen een VN-jon-
gerenvertegenwoordiger af. El-
sa is de 38ste jongerenvertegen-
woordiger naar de VN namens 
Nederland. De eerste in 1971 
was Koningin Beatrix. De fina-
le van de verkiezing vond plaats 
tijdens het event Re:Shape in 
WATT Rotterdam op 24 oktober, 

de Dag van de 
VN. Een avond 
waarop hon-
derden jonge-
ren werkten 
aan hun eigen 
toekomst en 
die van ande-
ren in de we-
reld. Re:Shape 
was het slot-
event van de 
Mi l lenn ium-
tour 2009. 
NJR geeft jon-
geren de kans 
te laten zien 
wie ze zijn en 
wat ze kun-
nen, of dat nou 
in hun buurt is 

of bij de VN in New York. Daar-
naast adviseert NJR overheden 
en allerlei andere organisaties 
over jeugdbeleid. NCDO betrekt 
mensen in Nederland bij interna-
tionale samenwerking en onder-
steunt hen met informatie, sub-
sidie en adviezen. De millenni-
umdoelen zijn hierbij de leidraad 
voor alle activiteiten. Zie ook 
www.dewereldvandevn.nl.

Het Beste Broodje
Velserbroek 5 jaar
Velserbroek - Zaterdag bestaat 
Het Beste Broodje Velserbroek  5 
jaar. Het wordt dan ook zo lang-
zamerhand wel eens tijd dat de 
snackkar wordt ingeruild en 
dat Velserbroek er eindelijk een 
heerlijke lunchroom bij krijgt. 
De plannen zijn al in een ver-
gevorderd stadium en Joost en 
Charlotte Broekman mogen een 
schetsaanvraag indienen om 
hun plannen op papier kenbaar 
te maken. De gemeente heeft 
de ruimte gegeven om op in-
dustriegebied Broekerwerf een 
lunchroom te vestigen. Nu moet 
het plan door diverse afdelin-
gen worden getoetst en dat kost 
nu eenmaal veel tijd.  Broekman 
deed in 2005 een eerdere po-
ging, toen werd zijn voorstel af-
gedaan als niet passend in het 
bestemmingsplan. 
Als ondernemer word je soms 
moedeloos, om de strijd met de 
gemeente. Elke keer stuit je op 
de meest onbeduidende en ach-
terhaalde regelvoering. De ge-
meenteraad is akkoord met de 
vestiging van een lunchroom 

dus waarom deze eindeloze ver-
tragingen? De nieuw te vormen 
lunchroom moet komen op de 
groenstrook naast Jongeren-
centrum de Koe en de uitstraling 
moet passen in de omgeving. De 
ontwerper van de Koe, en voor-
malig gemeente-architect, is be-
naderd voor het vervaardigen 
van de tekeningen.  Nu is het 
wederom wachten op de toet-
sing van de gemeente Velsen.
Joost en Charlotte Broekman 
zijn een begrip met hun snack-
kar aan de Ambachtsweg te Vel-
serbroek. Weer of geen weer al-
tijd (behalve op maandag) staat 
de snackkar op de vaste stand-
plaats. Bekend om de heerlijke 
Amsterdamse kroketten en de 
bekende Raspatat. Scholieren 
betalen er maar een euro voor 
hun friet en de snackwagen was 
ook al te bewonderen in de stu-
dio van Paul de Leeuw in Alme-
re. Die uitzending trok 2 miljoen 
kijkers en de familie Broekman 
wordt er nog dagelijks aan her-
innerd door een ieder die de uit-
zending heeft gezien. 
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De fractie van GroenLinks in 
Velsen is duidelijk op weg naar 
de toekomst. Niet alleen naar 
de  gemeenteraadsverkiezingen 
van 3 maart 2010. Verkiezingen 
bieden een momentopname. 
GroenLinks kijkt duidelijk ver-
der dan dat moment. Want poli-
tiek vraagt om vooruit zien. Dat 
doet GroenLinks. zeker.  die de 
afgelopen jaren voortdurend be-
wees lokaal uitstekend te func-
tioneren. Wat zijn de belangen 
van de inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven in 
Velsen voor de toekomst? Dat is 
de vraag die GroenLinks Velsen 
zich dagelijks stelt. Worden na 
2020 de oevers van het Noord-
zeekanaal helemaal opgeslokt 
door Amsterdamse havens? 
Welke maatregelen zijn nodig 
om de komende sterke vergrij-
zing van Velsen op te vangen? 
Wat betekent dat voor woning-
bouw, gezondheidszorg, open-
baar vervoervrijwilligerswerk en-
zovoort? Hoe kan de hoeveel-
heid fijn stof, een absolute piek 
in ons land, in onze regio wor-
den teruggedrongen? Wat bete-
kent dat voor scheepvaart en in-
dustrie, weg- en luchtverkeer? 
En hoe kan gelijktijdig de eco-
nomische basis van Velsen wor-
den verstevigd, bijvoorbeeld 
door Velsen te laten uitgroeien 
tot een brainport die niet alleen 
kennis levert over visserij, staal-
productie en toerisme, maar 
ook een landelijk kenniscen-

trum is voor veiligheid en milieu. 
En ook: hoe kan Velsen als een 
goede rentmeester omgaan met 
onze gevarieerde landschap-
pen, buitenplaatsen, historische 
en culturele erfenissen, rijke flo-
ra en fauna? GroenLinks Vel-
sen is gericht op onze Velser ge-
meenschap, maar overlegt over 
zulke onderwerpen ook regio-
naal en nationaal, want we den-
ken niet eng lokaal. Voor de toe-
komstperspectieven is aandacht 
voor goed onderwijs en oplei-
dingen en voor de maatschap-
pelijk kwetsbaren en sterken in 
onze samenleving een absolute 
voorwaarde. Daarom hebben we 
oog voor de mensen van nu en 
van straks in Velsen. Juist daar-
om heeft GroenLinks Velsen veel 
contacten in de lokale samenle-
ving van onze gemeente. Want 
zo leren we steeds weer wat er 
bij de mensen leeft, welke er-
varingen ze hebben en welke 
suggesties zij hebben voor la-
ter. Met het oog op een goe-
de lokale toekomst zijn we een 
luisterend oor. Vanuit onze toe-
komstgerichtheid nemen we on-
ze politiek controlerende taak 
zeer serieus. We willen steeds 
weer weten welke fouten er in 
het verleden zijn gemakt. Want 
daarvan leren we, met het oog 
op verbeteringen voor de toe-
komst.

Wim Westerman, fractievoorzit-
ter GroenLinks Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Alleen succes voor 
dames VBC Akrides
Velsen - De selectie van Se-
lect Windows van der Vlugt VBC 
Akrides begon afgelopen zater-
dag zeer sterk aan de wedstrijd 
tegen Hoofddorp. Er werd hard 
verdedigd en daar wist de Hoofd-
dorpse veredediging geen raad 
mee. De ruststand was dan ook 
30-37 voor de formatie uit IJmui-
den. Pas laat in het vierde kwart 
ging Hoofddorp gemakkelijker 
scoren en door een paar slech-
te beslissingen bij de IJmuidena-
ren wist Hoofddorp de stand om 
te draaien van 51-60 naar 73-66. 
Het was een zeer sterke wed-
strijd van de formatie uit IJmui-
den, de wedstrijd duurde alleen 
net even te lang. Topscores: Pas-
qualis Jansen 20, Lennart Me-
ijland 18.
De dames van VBC Akrides be-
gonnen stroef aan de wedstrijd. 
Na een aanvankelijke achter-
stand werd de stand al snel ge-
lijk getrokken door het goede 
aanvallende werk van met name 
Lisette Suidgeest. Onder leiding 
van Susanne Limmen kwamen 
de dames van Akrides tot een 
voorsprong van 5 punten na het 
tweede kwart. Het was Jitka van 
de Bruggen die voor veel rust 
zorgde in het veld in de tweede 
helft. In deze periode was we-

derom Susanne Limmen aan-
vallend dominant. Er werd snel 
uitgelopen naar een voorsprong 
van 15 punten verschil. De da-
mes van Harlemlakers konden 
nog iets terug komen, maar de 
overwinning kwam niet meer in 
gevaar. Eindstand 57-50.
De jongens u20 van VBC Akrides 
namen het dit weekend op in 
Bergen op Zoom tegen The Gi-
ants. Misschien kwam het door 
de lange reis, er werd drie kwar-
ten lang inspiratieloos basketball 
gespeeld. De verdediging van 
de IJmuidenaren was zwak en 
aanvallend verliep het erg rom-
melig. In het vierde kwart was 
er wel enige verbetering, maar 
dit was te laat om het tij te ke-
ren. Eindstand: 76-66. Topscores: 
Nils Toepoel 13, Ewoud Kuin 12 
en Mart Kieftenbelt 10.

20.30 uur. 23.00-04.00 uur Elec-
tric Trash Black Noise. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: 
The Drones. 20.30 uur. Toegang 
9,-. Haarlemse dj-contest 23.00-
04.00 uur. Toegang 6,- van-
af 16 jaar. Café: Haarlems reg-
gae movement: Reggae Dance 
Night.

Zondag 1 november
Laatste publieksdag Forteiland 
IJmuiden. Zie ook www.fortei-
land.nl.
Grote rommelmarkt, Tiberius-
plein in IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur.
Open dag Aquarium Vereniging  
Velsen in Gebouw Jan Ligthart, 
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 11.00 
tot 16.00 uur.
Try-out concert Felison Brass 
in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur.
Lezing met powerpointpresen-
tatie. Thema: ‘Emotionele Chan-
tage’ in st. Raphaëlkerkje, Popel-
laan 1 Bloemendaal. Van 14.00 
tot 16.0 uur. 
Piano-duo Gelebeshev in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 
Jubileumconcert Stem des 
Volks in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan 67 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.15 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met Kyn-
dryd Skynyrd. Aanvanag 17.00 
uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Fred Eaglesmith en Kerri Powers. 
20.30 uur. Toegang 15,-. Café: Ty 
Garner. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 2 november

Opening tentoonstelling ‘Vre-
de is...’ op de jeugdafeling in de 
Centrale Bibliotheek, Dudokplein 
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 3 november
 

Workshop Selling & Starters bij 
JOIJ, showroom Het Motorhuis 
aan de autoboulevard in Heems-
kerk. Aanvang 20.00 uur. Aan-
melden via www.joij.nl. Deelna-
men gratis voor leden, niet-le-
den betalen vooraf 25 euro.

L
Woensdag 4 november

Jamsessie in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Keesen & Co. met ‘In-
terest’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café: Leo 
Blokhuis: ‘City to City’ boekpre-
sentatie. 20.00 uur. Toegang gra-
tis.

Donderdag 5 november

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Kan door huis 
Heen’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patornaat.nl: Dommelsch 
zaal: Motorpsycho. 20.30 uur. 
Toegang 20,-. Kleine zaal: Drop 
Your Skills (finale). 20.30 uur. 
Toegang 3,50. Café: Tim Eas-
ton.  Aanvang 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 29 oktober

Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport in De Voltreffer, 
Tolsduinerlaan 8 in Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘35 Rhums’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dick 
Dale The Phantom Four is af-
gelast. Café: Castanets & Band, 
Lazarus, Trevor Montgomery 
of Tarentel. 22.00 uur. Toegang 
gratis. 
Kleine zaal: 24.00-04.00 uur: 
LOS! special edition Rusko met 
dj Paullie & Akkachar. Toegang 
12,50, studenten 7,50 vanaf 18 
jaar.

Vrijdag 30 oktober

Opening expositie Paul Eg-
ner in dorpshuis Het Terras in 
Santpoort-Noord. Van 15.30 tot 
16.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Tevens expo-
sitie van Fançoise Stoop tot en 
met 29 november.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘35 Rhums’. 
Aanvang 20.30 uur.
The Relic live in de Zeewegbar. 
Aanvang 21.00 uur. Toegang 
gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Stuurbaard Bakkebaard. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Hardrock Ka-
raoke. 24.00 uur. Toegang 10,-
. Dommelsch zaal: Entoura-
ge. 23.00 uur. Toegang 13,-/16,- 
vanaf 16 jaar. Café: Het Brein 
dat kwam uit de Ruimte. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 31 oktober

Stichting Velsen voor de Der-
de Wereld. Oude-spullenmarkt 
van 09.30 tot 12.30 uur in het 
Solidariteitsgebouw, Eenhoorn-
straat 4 IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Bloody-
mary speelt ‘Fok’. Aanvang 20.30 
uur.
Live optreden The Relic in de 
Zeewegbar, Zeeweg in IJmui-
den. aanvang 21.00 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Johan. 20.30 uur. Aanvang 

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - Ondanks het enor-
me aanbod in het rock-cover cir-
cuit is The Relic een van de wei-
nig bands die weet hoe rock 
echt hoort te klinken. Het vette 
en dynamische geluid van de-
ze vier muziekanten heeft menig 
poppodium al op zijn grondves-
ten doen schudden. Avond aan 
avond geeft deze band zich voor 
de volle honderd procent en dat 
is tot op het bot te voelen tijdens 
hun spetterende optredens. The 
Relic heeft in de afgelopen ja-
ren niet alleen de kleinere pop-
podia beklommen maar ook mu-
ziektempels als de Kade, het Pa-
tronaat, het Kasteel, de Waardse 
Tempel en de Nozem in Heems-
kerk verplettert met hun optre-
dens. The Relic treedt zaterdag 
31 oktober op in de Zeewegbar 
in IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang gratis. Het repertoire 
bestaat onder andere uit Anouk, 
Black Crowes, Red Hot Chili Pep-
per, The Beatles, Skunk Anansie, 
Jimi Hendrix, U2 en vele ande-
ren. Zie ook www.therelic.nl.

The Relic in 
Zeewegbar

Haarlem - Een attente getui-
ge meldde maandagavond rond 
22.30 uur dat een man bezig was 
met een inbraak in een auto aan 
Engelenburg. Politiemensen zijn 
op zoek gegaan en troffen een 
man aan die aan het opgegeven 
signalement voldeed. Ze hebben 
hem aangehouden.

Autokraker

Beverwijk - Maandagavond 
klaagden bewoners van het Cas-
par van Baerlehof over jongeren 
die vuurwerk afstaken en moge-
lijk drugs verhandelden. Agen-
ten zagen een auto staan met 
drie personen erin. De bestuur-
der bleek een 30-jarige man uit 
Velsen Noord. Hij was niet in het 
bezit van drugs maar had wel 
een busje traangas in zijn zak. 
Ook troffen de agenten in de au-
to een mes aan. Traangas en mes 
zijn in beslag genomen.

Busje traangas
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Santpoort-Zuid - Muziek in de 
Toren: tijdens de wintermaanden 
is in de ruïne van Brederode in 
de donjon, bij een knapperend 
open haardvuur, een gevarieerd 
muziekaanbod. De eerste keer 
is zigeuner jazz op zondag 8 no-
vember van 15.00 tot 17.00 uur. Er 
is plaats voor 40 personen. Kaar-
ten (15 euro per persoon, inclu-
sief consumptie) telefonisch te 
reserveren van woensdag tot en 
met zondag van 10.00 tot en met 
17.00 uur. Telefoonnummer 023- 
5378763.

Muziek 
in de ruïne

Velserbroek - De openbare ver-
gadering van het Wijkplatform 
Velserbroek wordt gehouden op 
maandag  2 november om 20.00 
uur, in het Polderhuis. Belang-
stellenden zijn welkom. Op de 
agenda staan onder andere leef-
baarheidsaspecten, handhaving 
en werkwijze politie en het be-
leidsplan Spelen en Ontmoeten 
in de Buitenruimte.

Wijkplatform 
Velserbroek

Santpoort-Noord - Woensdag 
4 november is de tweede jam-
sessie in Muziekcafé De Hal-
ve Maan. Het vaste sessieteam 
staat paraat voor de muzika-
le ondersteuning: Rafael op bas, 
Robin en Bas op gitaar, Nils op 
drums en Annebel zang. Het ge-
luid is weer in handen van Tom 
Makkes. Gezien de drukte is het 
aan te bevelen om je aan te mel-
den via mail: npdeheer01@het-
net.nl. De gastvrijheid is weer 
in handen van Dirk en Martine. 
Kom op tijd en neem je eigen in-
strument en songteksten mee. 
Aanvang om 20.00 uur, einde om 
23.00 uur. Toegang vrij.

Jamsessie in
Halve Maan

Santpoort-Zuid -  Zondag 8 
november is tussen 10.00 en 
12.30 uur in het Brederodehuys 
een kledingbeurs. Door ruimte-
gebrek in de Brederode Dalton-
school kon de kledingbeurs een 
aantal jaren niet doorgaan. Met 
hulp van het Brederodehuys gaat 
nu weer een tweedehands kin-
derkledingbeurs plaatsvinden. 
Heb je zelf kleding die je wilt ver-
kopen of waar geen ruimte voor 
is, breng die dan naar de kle-
dingbeurs. De kleding moet na-
tuurlijk schoon en heel zijn vanaf 
maat 80 tot en met 176. Meld je 
aan via kledingbeurs2009@hot-
mail.com of bel 06-41506919.

Kledingbeurs

Herfstspringen en 
paardenvoetbal
Velserbroek -  Bij de Hofgees-
teruiters was er deze herfst-
vakantie op twee dagen oe-
fenspringen. De eerste was op 
woensdag 21 oktober, met mooi 
weer en veel plezier was het we-
derom een leuke middag voor de 
ruiters en paard.
Zondag hebben de laatste rui-
ters en amazones het parcours 
afgelegd. Het parcours was niet 
eenvoudig, moeilijke bochten, 
korte draai, en een driesprong. 
Maar alle deelnemers hebben ze 
ruimschoots genomen, er werd 
zelfs verzoek gedaan om de oxer 
nog verder uit elkaar te zetten. 
Een oxer is een hindernis waar-

bij je vier staanders heb, en waar 
een ruimte vrij gelaten is tussen 
de twee sprongen. Bij een oxer 
moet de laatste altijd hoger lig-
gen dan de balk ervoor zodat het 
paard er diepte in ziet.
Het laatste kwartiertje van het 
springen werd er nog even ken-
nis gemaakt met de Blue horse 
ball. Deze bal heeft de vereni-
ging sinds kort in hun bezit om 
er ook leuke activiteiten mee te 
gaan doen. Paardenvoetbal is 
momenteel een rage in opkomst, 
veel paarden vonden het wel erg 
interessant, die grote bal. Al wa-
ren er ook enkelen die er niets 
van moesten hebben.

VSV kansloos
tegen Zwaluwen’30
Velserbroek - In de eerste ron-
de van de KNVB–beker bleek 
VSV duidelijk een maatje te 
klein voor hoofdklasser Zwalu-
wen uit Hoorn. Op het schitte-
rende kunstgrasveld kwam VSV 
op alle fronten te kort. Het veel 
bewegende en goed combine-
rende Zwaluwen liet VSV de ge-
hele wedstrijd achter de feiten 
aanrennen.
Toch was de eerste kans voor 
de Velserbroekers. Al na vier mi-
nuten leek Robert Schippers te 
scoren uit een hoekschop maar 
de doelman wist met een fraaie 
redding de 0-1 te voorkomen. 
Eén minuut later was het 1-0. 
Doelman Ebbeling stopte een 
aanvaller op de achterlijn onre-
glementair af en een strafschop 
was het gevolg. Zonder proble-
men werd deze buitenkans be-
nut. Na deze treffer moest VSV 
zich beperken tot het tegenhou-
den van de Hoornse aanvallen. 
Op zich werden er niet veel kan-
sen weggegeven maar het spel-
aandeel van VSV was minimaal.
In de 25ste minuut werd het 2-
0. Viskil werd in een één tegen 
één duel uitgespeeld en de spits 
wipte de bal moeiteloos over de 
uitlopende VSV goalie. Hierna 
kreeg VSV wat meer grip op de 
tegenstander, en kreeg het twee 
heel behoorlijke mogelijkheden. 
Eerst miste Pitstra op een haar 

het doel en vlak daarna besloot 
Van de Manakker van twintig 
meter te punteren in plaats van 
door te lopen. 
De eerste twintig minuten na 
de rust leek VSV de tegenstan-
der redelijk in toom te houden. 
Tot het plots 3-0 werd door een 
schot van de rand van de 16-
meter. 
Vanaf die treffer kreeg VSV de 
meeste ruimte om te voetbal-
len en dat resulteerde in kansen 
voor Pitstra en El Kadousi maar 
beide spelers wisten niet te sco-
ren. In de laatste vijf minuten 
liep VSV op zijn laatste benen 
en wist Zwaluwen de score uit te 
breiden van 3-0 naar 6-0. Zo is 
het bekeravontuur van VSV snel 
beëindigd en weten de spelers 
dat er tussen de derde klasse en 
de zaterdaghoofdklasse een be-
hoorlijk niveauverschil zit.
Zondag deden VSV 2 en A 1 het 
beter. VSV 2 won met 3-1 van 
Buitenveldert. A1 won met 3-2 
van Concordia in een wedstrijd 
waarin VSV beter was maar waar 
de Hillegommers steeds terug in 
de wedstrijd wisten te komen.
Volgende week kunnen zowel 
VSV 1 als VSV 2 de eerste pe-
riodetitel binnenhalen maar dan 
moet er wel gewonnen worden 
van respectievelijk Fortuna Wor-
merveer, uit om 14.00 uur en 
Stormvogels uit om 11.00 uur.

Pianist en pianoduo
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De Wit-
Russische pianist Vital Stahie-
vitch speelt op vrijdag 30 ok-
tober om 20.15 uur in ’t Mos-
terdzaadje werken van Mozart, 
Bach/Busoni en Chopin. Vi-
tal Stahievitch staat te boek als 
één van de meest getalenteerde 
Wit-Russische pianisten van de-
ze eeuw. Hij weet zijn technische 
vaardigheid te koppelen aan 
sterke emotionaliteit. Zijn spel is 
diep doorleefd en poëtisch  ver-
tolkt. Samen met zijn landge-
note Ksenia Beltiukova zit hij in 
de finale van de Vriendenkrans 
Concours/Het Debuut en treedt 
hij komende maanden op in al-
le grote concertzalen van Neder-
land. Op zondag 1 november om 
15.00 uur zijn in ’t Mosterdzaad-
je te gast Katerina en Gligor Ge-
lebeshev, een befaamd pianis-
tenechtpaar uit Macedonië. Hun 
programma, piano quatre mains 
omvat Debussy, Chopin, Chabrier 
en Rachmaninov. Katerina werkt 
als docent aan het Conservatori-
um in Skopje. Samen vormen ze 
al 10 jaar een zeer succesvol pi-
anoduo. Hun eerste cd is met lof 

ontvangen en een tweede volgt.  
Voor de pauze De Kleine Sui-
te van Debussy en De Wals van 
de Maskerade van Khatschaturi-
an. Gligor maakte het arrange-
ment voor pianoduo. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord, 023-5378625, vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Kerstmarkt Santpoort
Santpoort-Noord - Zondag 13 
december wordt in Santpoort, 
wederom de inmiddels befaam-
de kerstmarkt georganiseerd. De 
markt is van 12.00 tot 18.00 uur 
en zal zich net als voorgaande 
jaren uitstrekken door de gehele 
dorpskern met tal van leuke ac-
tiviteiten  Ook dit jaar wordt er 

door de organisatie alles aan ge-
daan om er weer een uitermate 
geslaagde dag van te maken.
Voor liefhebbers die aan dit ge-
zellige evenement deel willen 
nemen zijn er nog enkele kra-
men te huur. Mail naar kerst-
marktsantpoort@healey.demon.
nl of bel 023-5491537.

Cursus ‘Opkomen voor 
jezelf’ bij VU Velsen
Velsen - Juist in deze tijd is het 
van belang dat je duidelijk blijft 
over wat je belangrijk vindt en 
welke ideeën je hebt. Als je bij-
voorbeeld gaat solliciteren of 
juist je baan wilt behouden is het 
niet nodig om je steeds aan te 
passen aan de wensen van an-
deren. Vaak denken we dat dat 
nodig is om niet afgewezen te 
worden. Werkgevers zijn juist op 
zoek naar zelfstandig denkende, 

duidelijk communicerende me-
dewerkers. Nu is het niet altijd 
even gemakkelijk om jouw gren-
zen duidelijk aan te geven. Vaak 
wordt het te afwachtend gezegd 
of juist te fel. De ander begrijpt 
dan vaak niet wat je nu echt be-
doelt. Daarom kan het handig 
zijn om te leren op te komen voor 
jezelf mèt respect voor jezelf èn 
de ander. Zie ook www.vu.velsen.
net of bel met 023-5382734.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Act treedt op met 
‘Vrouw Overboord’
IJmuiden – Op maandag 9 en 
dinsdag 10 november zal toneel-
vereniging Act in het Witte Thea-
ter te zien zijn met ‘Vrouw Over-
boord’, geschreven door Aris 
Bremer, de regie is van John van 
Dongen. 
‘Man Overboord’ was lang ge-
leden een feministische toneel-
groep. Door allerlei gekissebis 
gingen zij uit elkaar. De voorma-
lige speelsters krijgen jaren later 
een uitnodiging voor een reünie 
op een onbewoond eiland. Een 
verwenweekendje wordt dat be-
slist niet, eerder een weekeinde 
vol ontberingen. Oud zeer komt 
weer bovendrijven en de strijd-

bijl blijkt nog lang niet begra-
ven te zijn. Waar kennen de an-
deren Carla Borstelaar toch ook 
al weer van? Wat gebeurt er met 
de krukken van Gon? Pleun gaat 
zwemmen, maar komt zij wel te-
rug? En krijgt Koosje daadwer-
kelijk een aanval? Weten de ac-
trices het weekeinde te over-
leven? U zult het kunnen gaan 
zien in het Witte Theater op 9 
en 10 november, aanvang 20.30 
uur. Kaarten zijn te reserveren 
bij Wim Rustemeijer via 0255-
511063, bij het Witte Theater via 
0255-21972 of, indien nog voor-
radig, voor aanvang van de voor-
stelling bij de kassa.

Michael van der Heijden 
lost prestatiebelofte in
Velsen - Zaterdag heeft onze 
racende plaatsgenoot Michael 
van der Heijden zijn in augustus 
gemaakte belofte om nog be-
ter te presteren in de Volvo 360 
cup waargemaakt. Toen haal-
de hij het podium met een zesde 
plaats algemeen, dit weekeinde 
deed hij er het beloofde schep-
je bovenop door als vierde al-
gemeen te eindigen. Onder toe-
ziend oog van vele vrienden, col-
lega’s, sponsors en familie ver-
beterde hij tijdens de tweede 
race zijn persoonlijk record naar 
een 2.17 min. Nog niet eerder in 
zijn prille carrière ging hij zo snel 
rond over het circuit van Zand-
voort.
Hij begon de dag goed met een 
achtste tijd, ’s morgens in de 
vrije training. Voor de kwalifi-
catie, een uur later, liet Michael 
wat veranderingen aanbrengen 
aan de afstelling en verlaagde de 
bandendruk en juist dat laatste 
verpestte zijn kwalificatie. Door 
een te lage druk ging de ‘bolide’ 
volgens eigen zeggen  als een 
dweil, wat hij over de boordra-
dio in iets krachtiger termen dui-
delijk maakte aan zijn team, die 
hierop besloot de communica-
tie maar even uit te zetten. Een 
zwaar teleurstellende 17de start-
plek was zijn deel. Gelukkig was 

zijn sleutelende oom ook dit keer 
aanwezig (uit voorzorg alvast in 
werkkleding) en deze wist zo-
waar wat PK’s te vinden en gaf 
advies over de bandenspanning. 
Met deze aanpassingen begon 
Michael mopperend over zijn 
startplek maar super gemoti-
veerd aan race 1. Dat de wijzigin-
gen goed uitpakten bleek wel na 
de superstart. Als een volleerde 
Verstappen ging hij er vandoor 
en pakte voor de Tarzanbocht di-
rect 5 man. Wat remmen ze daar 
allemaal vroeg! Na twaalf ronden 
vol actie eindigde Michael op 
een achtste plek en werd ont-

haald in zijn volgestroomde hos-
pitality tent alsof hij de race ge-
wonnen had. De toeschouwers 
hadden genoten van zijn in-
haalrace. Door dit mooie resul-
taat mocht Michael de tweede 
race als achtste starten. Na we-
derom een goede start reed hij 
11 ronden lang als zesde, hevig 
strijdend om de vijfde plaats die 
hij in de laatste ronde verover-
de in de S- bocht. Michael zet-
te een alles of niets uitrem-actie 
in, zijn tegenstander had dit niet 
verwacht en na wat legaal duw- 
en trekwerk was hij erlangs: vijf-
de. (foto: Justin van Densen)

Staande ovatie voor
de Klavierschippers
IJmuiden - Vrijdag en zaterdag 
heeft Accordeonvereniging De 
Klavierschippers haar jaarlijkse 
oktobershow in een uitverkochte 
LTS te IJmuiden gepresenteerd.
De show werd geopend door het 
opleidingsensemble onder lei-
ding van Aaf Dekker. 
Via een haastig huwelijk, naar 
onder andere de Veluwe en Le-
lystad werd geëindigd met een 
Meisje Loos. De nummers wer-
den vlot gespeeld en er werd 
hier en daar door het publiek 
zachtjes meegezongen. De pre-
sentatie was in handen van Jan 
Zwanenburg.
Na het laatste nummer gaf Jan   
de microfoon over aan Peter de 
Graaf, die vanaf dat moment of-
ficieel presentator bij het show-
orkest werd. Jan werd bedankt 
voor zijn geweldige inzet zowel 
als zanger als presentator. Het 
showorkest opende met de be-
kende herkenningsmelodie, en 
al snel klonken de vrolijke num-
mers door de zaal. Van tango tot 
het oude dorp van Wim Zonne-
veld via Imagine naar Sophietje 
en dan is er pauze en kan het pu-
bliek alle nummers op zich in la-

ten werken. Met de eerste klan-
ken van Music gingen de gordij-
nen open. Het publiek was met-
een muisstil. Amper bekomen 
van dit schitterend nummer werd 
het publiek meegenomen met 
nummers uit Spanje en Mexico. 
Zeker mag het nummer de Ver-
laten Mijn niet vergeten worden. 
Na het laatste nummer van Hallo 
Mary-Lou wilde het publiek nog 
graag een toegift en uiteraard 
werd hier aan toegeven.  
Dit alles stond onder begelei-
ding van de Amerikaanse diri-
gent Thomas Moore. Niet alleen 
de Klavierschippers maar ook 
het publiek heeft deze enthou-
siaste dirigent in hun hart ge-
sloten. Duidelijk hoorbaar is de 
klik tussen orkest en dirigent. De 
naam van de show ‘Recht zo die 
gaat’ is eer aangedaan. Van deze 
show wordt een muziek-DVD ge-
maakt. Liefhebbers kunnen deze 
DVD bestellen door Theo Rue-
vekamp (06-18421115) te bellen 
of een e-mail te sturen naar: be-
stuur@klavierschippers.nl. Meer 
informatie over de Klavierschip-
pers kunt u vinden op de websi-
te: www.klavierschippers.nl.

Inschrijving NH-Pop 
Live weer van start
Regio - Vorig jaar heeft de eer-
ste editie van NH-Pop Live 
plaatsgevonden. NH-Pop Live is 
een Noord-Hollandse bandcom-
petitie, maar vele malen meer 
dan een gewone bandwedstrijd. 
NH-Pop Live heeft als doel de 
vijf meest veelbelovende bands 
van Noord-Holland te ontdek-
ken en daarna ook te helpen om 
een grote stap vooruit te zetten 
in hun ontwikkeling.
Doorbreken als band is in Ne-
derland erg moeilijk. Vele hon-
derden beginnende bands be-
spelen wekelijks de vele podia, 
kroegen en festivals. Om met het 
hoofd boven het maaiveld uit te 
komen is niet altijd even makke-
lijk. NH-Pop Live gaat op zoek 
naar bands die het verdienen 
om hiermee geholpen te wor-
den. Hierbij wordt niet alleen ge-
keken naar wat voor muziek er 

gemaakt wordt, maar ook naar 
andere elementen. Zo is het erg 
belangrijk dat een artiest zichzelf 
goed presenteert: ziet de websi-
te er goed en onderhouden uit, is 
er een mooie MySpace, probeert 
de band de fans erbij te betrek-
ken? Maar ook belangrijk is of 
de band zijn best doet om optre-
dens te regelen, een goede po-
diumpresentatie neer te zetten 
en al zijn zaakjes goed voor el-
kaar heeft. Van 15 oktober tot 15 
december kunnen bands en ar-
tiesten een profiel aanmaken op 
de site van NH-Pop Live. Met het 
aanmaken van een profiel dingt 
een band automatisch mee naar 
de eerste ronde van NH-Pop 
Live. De vijftien bands die het 
meest beloftevol klinken en ogen 
gaan naar het showcasetraject, 
aangevuld met de winnaar van 
het wildcardfestival.

IJmuiden - De politie organi-
seert vrijdag 30 oktober in sa-
menwerking met jongerenwer-
kers een avond in jongerencen-
trum Branding met als thema 
‘Moet de politie altijd jou heb-
ben?’ Deze avond is bedoeld 
voor jongeren in de leeftijd van 
12 tot en met 18 jaar uit IJmui-
den en je wordt van harte uitge-
nodigd aanwezig te zijn. Naast 
dat je kunt ‘speeddaten’ met 
een agent om eens te kijken 
wat voor vlees je nou in de kuip 
hebt, wordt er ook een korte film 
getoond. Altijd al eens je zegje 
willen doen over politiewerk en 
jongeren? Er worden ook rollen-
spelen gespeeld, je kunt  letter-
lijk de rol van agent op je nemen 
en eens vertellen hoe jij nou be-
paalde dingen op zou lossen of 
welke keuzes jij zou maken. Tij-
dens de avond wordt gezorgd 
voor wat te drinken en aan het 
eind is er wat lekkers te eten. 
Er wordt een mp3-speler ver-
loot onder de aanwezigen. Tijd-
stip: 19.00 tot 21.00 uur. Loca-
tie: Buurtcentrum de Dwarslig-
ger, Planetenweg 338 in IJmui-
den. De avond heeft als doel 
meer inzicht te krijgen in elkaar 
en begrip voor elkaar. Inzicht en 
begrip op het gebied van werk, 
vanuit de politie, maar ook op 
het gebied van de levenswijze 
van jongeren.

Politie praat 
met jongeren
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SARO verpakkingen 
sponsort IJmuiden C2
IJmuiden - SARO verpakkingen uit IJmuiden draagt de jeugd van 
VV IJmuiden een warm hart toe. Dat heeft er toe geleid dat zij de C2 
van VV IJmuiden van nieuwe wedstrijdshirts heeft voorzien. Helaas 
heeft dat afgelopen zaterdag nog niet tot een overwinning geleid, 
maar die gaat er dit seizoen vast en zeker nog gebeuren.

Een halve eeuw koorlid
IJmuiden – Tijdens de kerkdienst in de Sint Pieterskerk, afgelopen 
zondag, werden twee trouwe koorleden van Cantemus Domino in 
het zonnetje gezet. De heer Jan Jansen en mevrouw Jo Hof - van 
Kaam zijn allebei al 50 jaar lid van het koor. Zij werden toegesproken 
door vice-voorzitter Pierre Rijerse. Verder kregen zij bloemen, een 
oorkonde en een medaille voor deze prestatie.

Full Speed 
Darts nieuws
Velsen-Zuid - In de eredivi-
sie is het nog steeds spannend. 
Hier heeft Sander Roos de lei-
ding overgenomen van Albert 
Mol,  met 20 punten uit 7 wed-
strijden. Albert is tweede met 18 
punten uit 6 wedstrijden. Op de 
derde plaats staat John Roskam 
ook met 18 punten maar dan uit 
8 wedstrijden, op de hielen ge-
volgd door Martin de Vreugd met 
17 punten uit 6 wedstrijden. In de 
eerste divisie heeft Paul Blanken 
de leiding met 24 punten uit 8 
wedstrijden. Op de tweede plaats 
Chris Roossien met 18 punten 
uit 7 wedstrijden. Op de der-
de en vierde plek staan Mascha 
ter Wolbeek en Henk Arisz. Bei-
de met 16 punten maar Mascha 
deed het in 5 terwijl Henk er 9 
wedstrijden voor nodig had. In 
de tweede divisie heerst Ronald 
Pomp met 30 punten uit 8 wed-
strijden. Gezien het hoge aantal 
punten zou hem een eerste plek 
in de eredivisie niet misstaan. Op 
de tweede plek met 20 punten 
uit 8 wedstrijden vinden we Har-
rie de Vries. De derde plaats is 
voor  David Bakker met 18 pun-
ten uit 9 wedstrijden. Als vier-
de Maurice Iskes met 16 pun-
ten uit 7 wedstrijden. Paul Hol-
lander leidt de derde divisie met 
5 punten uit 6 wedstrijden. Nat-
halie van Heijst ligt tweede met 
haar 2 vers verdiende puntjes uit 
haar partij vorige week dinsdag 
tegen Arend van Vierzen waar-
bij ze nog een mooie 107 finish 
gooide. Nathalie heeft in totaal 5 
wedstrijden gegooid.

Jota bij IJmondtrekkers
IJmuiden - In het eerste week-
einde van de herfstvakantie de-
den de scouts van de IJmond-
trekkers mee met de jaarlijkse 
Jamboree on the Air oftewel de 
Jota. Dat ging met medewerking 
van de zendamateurs van radio-
club Kennemerland RCK bij het 
clubhuis van de scouts aan de 
Heerenduinweg, achter de ten-
nisbaan.
Allereerst moest er vrijdag voor 
de antennes een grote toren ge-
bouwd worden van houten pa-
len. Dit stuk pionierwerk lever-
de een toren met een opklap-
mast op van wel 25 m hoog. Za-
terdags begon de Jota pas echt 
voor de kids met een program-
ma met veel communicatie: zen-
den met andere scoutinggroe-
pen, foto-opdrachten, maar ook 
vlaggen seinen, blikjestelefoon, 
een fotospeurtocht, tocht over 

de zolder, telefoon-opdrachten 
etc. Met als doel natuurlijk zo-
veel mogelijk opdrachten uitvoe-
ren en een mooie prijs winnen.
De ouderen werden ’s avonds 
kriskras IJmuiden in gestuurd 
om antwoorden te vinden op de 
via de radio doorgegeven vra-
gen. Daarnaast was er natuur-
lijk ook het hele weekend con-
tinu het Jota-gebabbel: we-
reldwijde contacten met ande-
re deelnemende scoutinggroe-
pen, een heel weekend lang. Ge-
heel nieuw was het experiment 
met amateur TV. Dat is zelf beel-
den maken, uitzenden en weer 
ontvangen, compleet met ge-
luid. Een soort webcam-gesprek 
door de lucht dus. Zondags om 
12 uur was de Jota weer ten ein-
de en kon de toren weer afge-
broken worden na een zeer ge-
slaagd Jota weekend.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Ondanks de drui-
lerige regen was de opkomst af-
gelopen zaterdag van klootschie-
ters van Full Speed heelgoed te 
noemen. Er was ook een nieu-
we zending kunststof en hou-
ten kloten aan gekomen. Deze 
waren al maanden geleden be-
steld. Men gebruikt nu een blau-
we kunststof dat loodzwaar is . 
TNO heeft dat ontwikkeld samen 
met de Nederlandse Klootschiet 
Bond. Oranje ballen zijn popu-
lair omdat ze goed tippen, maar 
die worden steeds minder aan-
gemaakt. Op zondag 8 november 
gaan er een of twee teams naar 
de achterhoek, naar het rondje 
van Apeldoorn over 12 km. Daar 
kan men zien hoe het er aan toe 
gaat. Hier gooide men ook goed. 
Team 3 met Ton, Nico, Bertus en 
Willem werd eerste op 65 scho-
ten en 4 meter. Team 2 met Jan 
Sch. Dirk, Lia en Sonja werd 
tweede op 74 schoten en 28 me-
ter. Team 1 met, Ina, Harm, Bian-
ca en Jan St. werd derde op 75 
schoten en 5 meter. Team 4 met 
Lina, Dries, Elly en Agnes werd 
vierde op 80 schoten en 13 me-
ter. Meer weten? Bel Nico Prins, 
telefoon 0255-5518648 of Dirk 
Sieraad, telefoon 0255-515602.

Derde plaats ter Horst
Regio - Afgelopen weekeinde 
vond in Amstelveen het Benelux 
kampioenschap 2009 plaats.  
Deze wedstrijd had een interna-
tionaal karakter en er was een-
panel van juryleden uit diverse 
landen. De vierde wedstrijd van 
het seizoen en wederom slaag-
den de dansers van danscen-
trum ter Horst er weer in om in 
de prijzen te vallen.
Ton Jonkman met Wilma Over-
eem deden afgelopen zaterdag 
mee bij de senioren C 1 klasse. 
Zij behaalden deze keer de der-
de plaats. Op zondag deden 
Vincent Mars met Marloes van 
Hamburg mee bij de debutanten 
3e klasse. Zowel bij de ballroom 
als bij de latin kwamen zij tot in 
de tweede ronde. Timo Auler en 
Anne Duyn deden mee in de C 

klasse latin american. Zij hebben 
er voor moeten dansen, maar 
haalden uiteindelijk een zeven-
de plaats.

Kyndryd Skynyrd in WT
IJmuiden - De band Kyndryd 
Skynyrd wordt algemeen ge-
zien als de ultieme tribute band 
van de legendarische band Ly-
nyrd Skynyrd. Deze Britse band 
die voor een paar optredens naar 
het vaste land komt, bestaat uit 
een zestal zeer gerenommeer-
de muzikanten, die na maanden 
van audities en repeteren gese-

lecteerd zijn. Na diverse try-outs 
waren de reacties dan ook over-
weldigend zodat besloten werd 
om op tournee te gaan. Kyndryd 
Skynyrd zorgt er dan ook voor 
dat nummers als ‘Sweet Home 
Alabama’ en ‘Freebird’ levend 
te houden voor nu en voor la-
ter. Aanvang 16.30 uur in het WT 
Stage Café. De toegang is gratis.

Ladies in Lavender
Filmdiner in Thalia
IJmuiden - Film, diner en een 
goed glas wijn. Toch zijn er veel 
filmliefhebbers die deze formu-
le nog niet kennen. Thalia cine-
macafé is dé unieke, exclusieve 
combinatie waarbij u dinerend 
aan uw eigen tafeltje in de gro-
te zaal van het Thalia Theater van 
de film kunt genieten. Op zater-
dag 14 november zal er weder-
om een filmdiner plaatsvinden. 
Dit keer de leuke, kleurrijke film 
Ladies in Lavender.
Ladies in Lavender vertelt het 
verhaal van twee ongetrouw-
de, oudere zussen Ursula en Ja-
net Widdington (Judi Dench en 
Maggie Smith). Hun rustige le-
ventje in het plaatsje Cornwall 
wordt in 1936 abrupt verstoord 
wanneer de onbekende Andrea 
Marowski (Daniel Brühl) na een 
bootongeluk gewond aanspoelt 
aan de kust van hun dorpje. Ze 
besluiten de knappe jonge Pools-

Joodse violist in huis te nemen 
totdat hij weer sterk en gezond 
is. Al snel blijkt dat de charman-
te Andrea niet alleen welkom is 
in hun huis, maar ook in het hart 
van beide dames. Wanneer een 
Russische schilderes Cornwall 
bezoekt en ontdekt dat de aan-
gespoelde jongen een zeer geta-
lenteerde violist is, neemt ze ge-
lijk stappen om zijn gave wereld-
kundig te maken. De zussen zijn 
doodsbang om ‘hun waardevol-
le cadeau’ weer kwijt te raken 
en doen er dan ook alles aan om 
‘hun Andrea’ bij zich te houden.
Ladies in Lavender is een prach-
tige film met schitterende beel-
den, knap acteerwerk van Dench 
en Smith en mooie muziek. 
Zaal open: 19.00 uur, aanvang 
diner: 19.30 uur. Toegang: 44,50 
euro (film inclusief drie gangen-
diner, aperitief en kop koffie). 
Reserveren via 0255-514217.
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Velsen Centraal
Velsen -  Het tv-programma Vel-
sen Centraal op Seaport TV is el-
ke dag om 17.00 en 21.00 uur te 
zien. Op vrijdag 30 oktober star-
ten afwisselend twee program-
ma’s, die de gehele week uitge-
zonden worden. Komende week 
zijn de fractievoorzitters van de 
VVD, PvdA en Velsen Lokaal van 
de gemeenteraad van Velsen de 
studiogasten. In het andere pro-
gramma staat de 80-jarige hoc-
keyclub Strawberries uit Drie-
huis centraal. 

Rijbewijs kwijt
Velsen-Noord - Op de Wencke-
bachstraat is zondag rond 16.15 
uur een 25-jarige automobilist uit 
Den Helder bekeurd omdat hij 
te hard reed. De man werd ge-
klokt op precies 100 km/u, ter-
wijl de toegestane snelheid daar 
50 km/u is. Hij moest zijn rijbe-
wijs inleveren. Een half uur later 
liep een 22-jarige bestuurder uit 
Uitgeest tegen de lamp. Ook hij 
reed te hard. Toen zijn rijbewijs 
werd gecontroleerd, bleek dat 
dit twee maanden eerder ongel-
dig was verklaard. Hij mocht het 
rijbewijs bij de politie achterlaten 
en kreeg een bekeuring.

IJmuiden - Op het Pleiaden-
plantsoen heeft de politie een 
38-jarige man uit IJmuiden aan-
gehouden vanwege rijden on-
der invloed. De man was met 
zijn auto in het zand vast komen 
te zitten. Hij had zoveel gedron-
ken (2,18 promille) dat direct zijn 
rijbewijs is ingenomen. Tevens 
bleek dat het rijbewijs van de 
man in december 2008 reeds on-
geldig was verklaard. Ook hier-
voor is hij bekeurd.

Man opnieuw
in de fout

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdag omstreeks 
15.00 uur een 63-jarige vrouw 
uit Haarlem aangehouden. De 
vrouw probeerde zonder daar-
voor te betalen spullen uit een 
winkel aan het Dudokplein mee 
te nemen. Op het politiebureau 
kreeg zij een bekeuring, de spul-
len moest zij teruggeven.

Winkeldieven

Inschrijving verhuur
De Meteoor van start
Velsen - Vanaf maandag 26 ok-
tober 2009 kunnen belangstel-
lenden voor De Meteoor via het 
woonruimteverdeelsysteem Wo-
neninVelsen een optie nemen 
op een van de 42 appartemen-
ten van De Meteoor aan de Ra-
darstraat in IJmuiden. Het nieu-
we seniorencomplex van Wo-
ningbedrijf Velsen is speciaal 
bedoeld voor mensen vanaf de 
leeftijd van 55 jaar. Het zijn rui-
me woningen met een vloerop-
pervlakte van 80 – 105 m2. In 
het gebouw van vier woonlagen 
is gebruik gemaakt van toege-
paste kunst van Sabine Heine in 
de vorm van glas met een duin-
vogel - tapuit - en helmgras er-
in geëtst.
Voor de 42 appartementen van 
De Meteoor geldt een bijzonde-
re toewijzingsregel in de vorm 
van een extra categorie. Dege-
nen namelijk, die in Velsen een 
eengezinswoning van een wo-
ningcorporatie achterlaten, krij-
gen voorrang voor andere ge-

gadigden. Alleen herhuisves-
tingkandidaten komen nog voor 
hen. Op de website van Wonen 
in Velsen staat de volgorde van 
toewijzing in zijn totaliteit. 
Met De Meteoor en de toewij-
zingsproef hoopt Woningbedrijf 
Velsen twee vliegen in één klap 
te slaan. Allereerst leveren we 
een bijdrage in het voorzien in 
de grote behoefte aan huisves-
ting voor oudere inwoners van 
Velsen. Maar we hopen op de-
ze wijze ook de doorstroming in 
Velsen te bevorderen.
Op de website www.wonenin-
velsen.nl is cluster 1126 is ge-
opend voor de eerste ronde van 
het nemen van opties. Op 23 no-
vember sluit de eerste inschrij-
ving. Daarna bepaalt de com-
puter de volgorde van de op-
ties. Vanaf dat moment komt er 
gaandeweg enige duidelijkheid 
of de oudere inwoners van Vel-
sen geneigd zijn hun eengezins-
woningen in te ruilen voor een 
appartement.

Winterdagen 
in SnowPlanet
Velsen-Zuid - SnowPlanet or-
ganiseert samen met de Neder-
landse Skivereniging op 6, 7 en 
8 november de Nationale Sport 
Winterdagen. Je hoeft deze win-
ter niet stil te zitten, want er is 
volop aanbod van winterse spor-
ten in Nederland tijdens de Na-
tionale Sport Winter Dagen! Ge-
durende deze drie dagen kun 
je bij SnowPlanet een proefles 
volgen of met z’n tweeën voor 
de prijs van één skiën of snow-
boarden. Zie ook www.nationa-
lesportweek.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Jaarcijfers 2008 vast-
gesteld door ledenraad
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft in 2008 goed 
gepresteerd. Dat blijkt uit het 
jaarverslag over 2008, dat on-
der andere tijdens de jaarverga-
dering van afgelopen maandag 
werd gepresenteerd.
De jaarvergadering vond plaats 
in het TATA Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid. Harry Scheeper, voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen en tevens voorzitter van 
de vergadering, leidde de leden-
raad door haar agenda. Schee-
per was zelf ook een agenda-
punt. Hij trad namelijk af als lid 
van de Raad van Commissaris-
sen en werd benoemd tot ere-
lid. Hiermee was hij zeer verguld. 
,,Ook al hou ik niet zo van lintjes, 
het doet me toch wel erg goed 
dat de twaalf jaar dat ik me met 
plezier en vol overgave heb in-
gezet voor de Rabobank en haar 
leden op deze manier wordt be-
loond.’’
Vervolgens stemden de leden-
raadsleden in met de herbenoe-
ming van Ed van den Berg en de 
benoeming van Ronel Dielissen-
Kleinjans als nieuw lid van de 
Raad van Commissarissen. ,,We 
zijn erg blij dat we nu een vrouw 
in de Raad van Commissarissen 
hebben. Daarmee komen we te-
gemoet aan de wensen van de 
ledenraad’’, aldus Franca van 
Winkel, directievoorzitter van Ra-

bobank Velsen en Omstreken.
Ledenraadslid Paul Wolfs deed 
namens de financiële commissie 
verslag van de gevolgde proce-
dure voor de vaststelling van de 
jaarrekening 2008 en het voor-
stel tot winstbestemming. Nadat 
de directieleden een toelichting 
op het jaar 2008 hadden gege-
ven, werd de jaarrekening goed-
gekeurd door de ledenraad. De 
verbindingstaak die zij vervul-
len tussen leden en de bank is 
steeds beter zichtbaar door de 
vragen die de ledenraadsleden 
stellen en de signalen die zij de 
directieleden meegeven uit de 
markt. ,,De vergaderingen zijn 
steeds interactiever en je merkt 
dat de ledenraadsleden wor-
den gehoord. Zo hebben de di-
rectieleden, op aanvraag van de 
ledenraadsleden, de presenta-
tie van de jaarcijfers meer uitge-
diept en heeft de kritische noot 
van de Raad van Commissaris-
sen tot een transparanter beeld 
geleid’’, aldus Ron van der Aar, 
lid van de afdeling Particulieren 
van de ledenraad.
Een verkorte versie van het jaar-
verslag (inclusief jaarcijfers) kan 
worden gedownload van www.
rabobank.nl/velsen of worden 
opgevraagd bij de afdeling Mar-
keting, Communicatie en Coöpe-
ratie via 023-5133715 of commu-
nicatie@velsen.rabobank.nl.

In De Dwarsligger
Benefietfeest voor 
Kinder Kankervrij
IJmuiden - Op zondagmiddag 
8 november vindt er een bene-
fiet  feest plaats in buurtcen-
trum de Dwarsligger. De op-
brengst is voor KiKa (kinderen 
kankervrij). Om 12.30uur gaat 
de zaal open, de middag ein-
digt om 17.00uur. De entree be-
draagt een euro. Het program-
ma is afwisselend, met optre-
dens van de kindergroep Turks 
volksdansen en een buikdans-
groep onder leiding van docen-
te Rebecca Veen. Het zeemans-

koor de Raddraaiers laat van 
zich horen en er is ook een Rad 
van Avontuur met mooie prijzen. 
Kinderen kunnen voor een euro 
een strippenkaart kopen waar-
mee zij kunnen knutselen, schil-
deren en zich laten schminken. 
Als de schilderijen klaar zijn dan 
worden ze verkocht, geveild of 
verloot. Tevens is er een ver-
koop van onder andere siera-
den en lekkere hapjes. Meer in-
formatie via 020 6924092 of 06 
16876998.

Informatie bij Tromp Makelaardij
‘Ladderbeek’ verkocht 
met koopgarant-korting
Velsen-Noord - Binnenkort 
start AWV Eigen Haard met de 
verkoop van 12 ruime nieuw-
bouw ééngezinswoningen in 
project ‘Ladderbeekstraat fase 
2’ in Velsen-Noord. Deze wonin-
gen worden verkocht met Koop-
garant korting. De prijzen voor 
deze nieuwbouwwoningen zijn 
vanaf 173.600 euro v.o.n. (na ver-
rekening Koopgarant korting). 
Voor mensen met een beperkt 
budget is het door de hoge prij-
zen op de huizenmarkt vaak on-
mogelijk om een woning te ko-
pen. Toch zouden bijvoorbeeld 
veel starters en huurders het 
liefst een eigen huis kopen. Een 
eigen huis maakt het mogelijk 
om vermogen op te bouwen. Een 
koophuis is echt van jezelf en het 
is naar eigen smaak in te delen. 
Koopgarant maakt een koopwo-
ning voor meer mensen betaal-
baar en bereikbaar.

Met de Koopgarant regeling 
krijgt de koper korting waardoor 
hij minder hypotheeklasten heeft. 
De Koopgarant koper is volledig 
eigenaar van de woning, met al-
le voordelen en verplichtingen. 
De terugkoopgarantie verze-
kert de koper van een snelle ver-
koop bij verhuizing. AWV Eigen 
Haard koopt de woning dan na-
melijk terug. Bij toekomstige ver-
koop wordt de waardeontwikke-
ling gedeeld tussen verkoper en 
AWV Eigen Haard.
Voor inlichtingen en verkoop 
kunnen belangstellenden con-
tact opnemen met Tromp Make-
laardij, Wijckermolen 152 in Be-
verwijk, telefoon 0251-229088 
of e-mail info@trompmakelaar-
dij.nl. In de advertentie in deze 
krant staat meer informatie over 
de woningen die naar verwach-
ting voorjaar 2010 worden opge-
leverd.
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Velserbroek - In het Polderhuis 
werd vorige week dinsdag de 
eerste ronde van de KNSB be-
ker gespeeld tegen Leiderdorp, 
3e Klas KNSB. Doordat Sant-
poort het afgelopen seizoen voor 
het eerst in de geschiedenis van 
Santpoort bekerwinnaar was ge-
worden van Noord-Holland mo-
gen ze nu met twee teams mee-
doen. In een bloedstollend ge-
vecht kwam er een 2-2 op het 
bord. Piet Peelen schoof zijn te-
genstander van het bord, Ili-
as van der Lende had een plus 
remise, Peter de Roode maak-
te halverwege een misrekening 
en verloor, Xander Schouwer-
wou wist in een verloren stand, 
op fenomenale wijze remise af te 
dwingen. Er moest een winnaar 
komen daarom moest er gevlug-
gerd worden, met verwisseling 
van kleur. Er werden potjes snel-
schaak gespeeld van 5 minuten 
per persoon, wat de beslissing 
moest brengen. Peter verloor 
kansloos, Xander ging in kansrij-
ke positie door zijn klok, 0-2 dat 
zag er niet goed uit, maar daar 
was onze kleine/grote man Ilias 
die geen zenuwen schijnt te ken-
nen. Zijn tegenstander maakte 
een vingerfout en ging kansloos 
ten onder, 1-2. Alle ogen waren 
nu gericht op IM Piet Peelen,  
vlugger expert bij uitstek, slacht-
te zijn tegenstander meedogen-
loos, 2-2. Nu viel wel het vierde 
bord af. Santpoort was door naar 
de volgende ronde waar LSG uit 
Leiden wacht. Een tegenstan-
der met een gemiddelde rating 
van 2400, dus kan het team van 
Santpoort zijn borst nat maken. 
Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl.

VSV E3: kwaliteitsteam  
Velserbroek - Zaterdag heeft VSV E3 van sponsors E. van der Meer 
Schilder- & Onderhoudsbedrijf en Richard van Rixel Timmer- , Mon-
tage- en Onderhoudsbedrijf nieuwe wedsstrijdtenues ontvangen. 
Op de foto staan de spelers samen met de twee sponsoren. Nu de 
E3 van VSV er weer tiptop bijloopt worden mooie resultaten van dit 
kwaliteitsteam verwacht dit seizoen. 

Expo Françoise Stoop 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de maand 
november hangt in ’t Mosterd-
zaadje het werk van Françoise 
Stoop. Het Hollandse landschap 
is de basis van het werk, zowel 
wat compositie als wat kleur be-
treft. De drager van veel schil-
derijen is jute. Aardappelzakken 
worden ook gebruikt. De dui-
delijke horizontale en verticale 
weefstructuur is een sterke, be-
palende en weerbarstige drager.   
,,Een aspect in het Hollandse 
landschap dat zich goed leent 
voor de compositie is de horizon: 
je hebt boven, onder, misschien 
een midden. Een horizon is meer 
dan een lijn. Als je op een duin 
staat en je kijkt naar de horizon 
van de zee dan zie je dat die ui-
terst links een totaal andere 
scheiding met de lucht geeft dan 
uiterst rechts. Kleur is erg be-
langrijk in het werk, eindeloos in 
zijn mogelijkheden, in al zijn nu-
ances en contrasten. De kleur-

keuzes worden gebaseerd op 
de natuur zoals bijvoorbeeld het 
weer en de jaargetijden”.
De jute wordt geïmpregneerd 
met een kleurloze kunsthars. Bij 
het impregneren wordt al reke-
ning gehouden met het beeld 
van het schilderij dat komen gaat. 
Sommige delen van het doek 
worden steviger geïmpregneerd 
zodat later de verf hier anders 
op hecht. Zo ontstaan er subtie-
le overgangen in één kleur. Vaak 
groeit een schilderij langzaam. 
Er worden vele lagen over elkaar 
gezet. Zodanig dat ook de struc-
tuur van de verf langzaam maar 
zeker een rol in het beeld gaat 
spelen. De materialen die Fran-
çoise Stoop gebruikt zijn olie– en 
acrylverf en inkt. 
Tot en met 29 november in ’t 
Mosterdzaadje te zien, voor en 
na afloop van de concerten. Zie 
meer over haar werk op www.
fstoop.nl.

Postcodeloterij 
trakteert op ijs
Velserbroek - Alle deelnemers, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcode 1991 winnen een 
ijsbeker. In één keer wint een 
hele wijk een ijsje! Iedereen die 
meespeelt, in de trekking van 
september, wint met elk deelne-
mend lot een beker Ben & Jerry’s 
ijs. Het gaat in dit geval om 4.144 
loten. Alle winnaars met wijkco-
de 1991 kunnen hun prijs opha-
len van zaterdag 31 oktober tot 
en met zondag 15 november bij 
Dekamarkt aan de Galle Prome-
nade 45 in Velserbroek. De win-
naars krijgen de coupon waar-
mee zij hun prijs kunnen opha-
len thuis gestuurd. Vijftig pro-
cent van elk meespelend lot in 
de Nationale Postcode Loterij 
is bestemd voor projecten in de 
samenleving. Dankzij 2,5 miljoen 
deelnemers aan de Postcode Lo-
terij in 2008 wordt een recordbe-
drag van ruim 244 miljoen euro 
verdeeld over meer dan 57 goe-
dedoelenorganisaties. Deze or-
ganisaties zijn werkzaam op het 
gebied van mens en natuur in 
Nederland en daarbuiten.

Sportieve wedstrijd 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 25 okto-
ber werden bij manege Hippisch 
Centrum Velsen de F(NRS) dres-
suurproefen verreden. De be-
langstelling voor de proeven was 
groot. Dertig ruiters namen deel 
aan deze gezellige en sportieve 
wedstrijd.
In de rubriek F3 tot en met F4 
werd eerste Rebecca Boogaert 
met Red Rabbit. Een fraaie twee-
de prijs ging naar Iselle de Graaf 
met Lucky. Chantal Scherpenzeel 
met Iska werd derde en een ge-
deelde vierde prijs gingen naar 
Brigitte Kramer met Char, Jan-
neke Hogendoorn met Diva en 
Cher Udo eveneens met Diva.
Daarna kwamen de hogere proe-
ven aan bod. In de rubriek F5 tot 
en met F6 ging een knappe eer-

ste prijs naar Iris van der Laan 
met Junior. Giverny van Toom-
bergen mocht de tweede prijs in 
ontvangst nemen en Sophie Ou-
dendijk met Madou werd derde. 
Michelle Kraaijenoord behaalde 
de vierde prijs met Char.
In de F7 en hoger werd Lisette 
Wijker met Paddy eerste.
Jamilla Agterberg met Tuesday’s 
Amadeus mocht de tweede prijs 
en beker en rozet mee naar huis 
nemen en Lisa van de Berg met 
La Paz werd derde. Kim Terra met 
Iska en Eline de Boer met Verago 
werden ex aquo vierde.
Zondag 1 november wordt er 
een cursus ponyverzorging ge-
organiseerd voor de manegerui-
ters. Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.

Fenomenale 
schaakprestatie

Zorg- en welzijnscafé
Driehuis - Op maandag 9 no-
vember vindt in verpleeghuis 
Velserduin Driehuis een zorg- en 
welzijnscafé plaats. Een zorg- en 
welzijnscafé wil een laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats voor 
bewoners, familie, medewerkers, 
vrijwilligers en andere belang-
stellenden zijn. Elke keer wordt 
er een thema behandeld dat met 
wonen, zorg en welzijn te maken 
heeft.  
Vorig jaar stond het thema ‘Af-
scheid nemen’ centraal. Marijke 
Kots werkte dit gevarieerde en 
interactieve programma uit aan 
de hand van de vier seizoenen, 
lente, zomer, herfst en winter. 
Deze keer is het thema ‘Vriend-
schap’. Wederom zal Marijke 
Kots een centrale rol spelen. On-
der haar leiding wordt het thema 
uitgewerkt aan de hand van een 

ganzenbordspel. Het programma 
wordt ondersteund door middel 
van beelden, muziek en vragen. 
U krijgt de gelegenheid om op-
merkingen te maken of vragen 
te stellen en met elkaar over dit 
thema te praten. Bewoners, fa-
milie, vrijwilligers en belangstel-
lenden uit de wijk en medewer-
kers zijn van harte welkom. Voor 
het thema is er koffie. In de pau-
ze, tijdens een kopje koffie en 
na afloop kunt u uitgebreid met 
elkaar van gedachten wisse-
len. Daarom is er na afloop fris-
drank.
Het Zorg- en Welzijnscafé is 
op maandag 9 november vanaf 
14.45 uur in Verpleeghuis Velser-
duin Driehuis, Nicolaas Beets-
laan 4 te Driehuis. Het café be-
gint om 15.00 uur en het thema 
duurt tot 17.00 uur. 

Velsen - De Historische Kring 
Velsen (HKV) houdt op maandag 
9 november zijn halfjaarlijkse le-
denvergadering in Woonzorg-
complex De Hofstede. De verga-
dering begint om 20.00 uur en is 
tevens toegankelijk voor belang-
stellenden die overwegen lid te 

worden. De vergadering begint 
met een lezing door Wil van Rixel 
uit Driehuis over De Stelling van 
Amsterdam. Na de pauze volgt 
een huishoudelijk deel, met on-
der andere verslagen van de 
werkgroepen. Zie ook www.his-
torischekringvelsen.nl.

Historische Kring Velsen

Brassbands in concert
IJmuiden - Brassband Felison Brass geeft weer een groot concert. 
Dit keer is voor het Witte Theater in IJmuiden gekozen. In dit unieke 
concert zullen Felison Brass en Kunst naar Kracht uit de Goorn vele 
brassband stukken spelen met zeer afwisselend repertoire. Het con-
cert vindt plaats op zondag 1 november in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. De zaal gaat open om 13.30 uur, aan-
vang om 14.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds 
stimuleert jong en oud
Velsen - Ook in het derde kwar-
taal heeft Coöperatiefonds van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
weer een aantal verzoeken ge-
honoreerd.
Schooljudo Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude (foto) ont-
vangt een bijdrage voor het rea-
liseren van twee sportinitiatieven 
voor jongeren. Het eerste initia-
tief is dat kinderen uit groep 3/4 
van twee verschillende scholen 
tijdens schooltijd zes weken ju-
doles krijgen met echte matten 
en pakken. Tijdens elke les staat 
zowel een maatschappelijke als 
sportieve doelstelling centraal 
(overgewicht  en sociale vaar-
digheden). Het tweede initiatief 
is dat kinderen zich na schooltijd 
kunnen opgeven voor zes lessen 
na schooltijd. Woonvoorzie-
ning De Duinpan voor de aan-
schaf en installatie van keuken-
apparatuur. De Duinpan is een 
woonlocatie voor 16 verstan-
delijk gehandicapte volwasse-
nen. De bewoners van de Duin-
pan zijn dankzij de hulp van de 
stichting Philadelphia en de Ra-
bobank een goedfunctionerende 
en veilige keuken rijker. EHBO 
Vereniging Santpoort voor de 
aanschaf van een mobiele EHBO 
post, die ingezet kan worden tij-
dens diverse events in Santpoort, 
Driehuis, Velserbroek en Spaarn-
dam. Werkgroep Allerzielen 
Alom Velsen om op 28 okto-
ber op de algemene begraaf-
plaats De Biezen ‘Het Allerzielen 

Alom’ te vieren. Dit event biedt 
gelegenheid tot herdenking en 
het vieren van het geleefde leven 
van de dierbare. De Biezen wordt 
‘s avonds gastvrij aangekleed 
met licht, vuur en kunst. Aller-
zielen Alom geeft opnieuw vorm 
aan een van oorsprong rooms-
katholieke traditie van Allerzie-
len viering, maar dan op een ma-
nier die aansluit bij de samenle-
ving van nu en niet religieus van 
aard is. Werkgroep ‘Vrienden 
van het Kennemerstrand’ voor 
de aanschaf en plaatsing van 
drie slagbomen ter bescherming 
van het nieuwe waardevolle na-
tuurgebied Kennemerstrand. De 
slagbomen worden vervaardigd 
van verantwoord geproduceerd 
hout en worden geplaatst om il-
legale auto- en motorcross te-
gen te gaan. Het natuurgebied 
bij IJmuiden is toegankelijk voor 
wandelaars. Stichting Sociëté 
d’Arc om de stichting een nieu-
we impuls te geven door jonge-
ren vanaf 16 jaar in de gemeen-
te Velsen een leuke en veilige 
avond stappen te bezorgen.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Kijk dan op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een mail 
naar communicatie@velsen.ra-
bobank.nl. De eerstvolgende 
vergadering van de Commissie 
van Aanbeveling is 17 december 
a.s. De aanvragen moeten uiter-
lijk 3 december a.s. binnen zijn 
bij de bank.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 1 november 
wordt in sporthal IJmuiden-Oost, 
Tiberiusplein 6 in IJmuiden een 
grote rommelmarkt met onge-
veer 80 kramen georganiseerd. 
De toegang bedraagt 2 euro, 
kinderen hebben gratis toegang. 
De markt is geopend van 09.00 
tot 16.00 uur. Meer informatie: 
telefoon 0255-517821.

Leerzame 
avond voor
ondernemers
Regio - Jonge Ondernemers 
IJmond (JOIJ) organiseert op 
dinsdag 3 november de work-
shop Selling & Starters. Deze 
gaat over acquisitie en verkoop-
technieken. JOIJ richt zich voor-
al op jonge en/of startende on-
dernemers uit de regio. De vo-
rige presentatie van JOIJ ging 
over crossmediaal marketing be-
drijven. Als die boodschap ver-
volgens is overgekomen, moet 
de mogelijke klant nog definitief 
over de streep worden getrok-
ken. Dat lukt natuurlijk alleen 
met een ijzersterk product of een 
handige dienst. Maar een goe-
de verkooptechniek kan helpen 
prospects te overtuigen. Gast-
sprekers zijn Rolf van de Haar 
en Fennard Drenth, beiden zeer 
ervaren bedrijfsadviseurs. Ie-
der heeft zijn eigen specialisme. 
Het ‘googlen’ van hun namen le-
vert hierover veel informatie op. 
De duopresentatie van de heren 
heeft als hoofddoel: starters veel 
direct toepasbare tips te geven. 
De workshop wordt gehouden 
in de showroom van Het Motor-
huis aan de autoboulevard van 
Heemskerk. Voor catering is ge-
zorgd. Iedereen is welkom van-
af 19.30 uur, de workshop start 
om 20.00 uur. Zoals altijd sluit 
JOIJ af met een gezellige net-
werkborrel. Aanmelden kan via 
www.joij.nl. Deelnemen is gra-
tis voor leden. Niet-leden be-
talen vooraf 25 euro. Wie met-
een lid wordt, kan gratis naar al-
le evenementen die JOIJ jaarlijks 
(mede)organiseert.

Santpoort-Zuid - Op de Wüstel-
aan vond vrijdag een vechtpar-
tij plaats tussen de inzittenden 
van twee auto’s. De bestuurder 
van de ene auto, een 28-jari-
ge man uit Santpoort-Zuid, reed 
op de Wustelaan. Dicht achter 
hem zat een andere auto, waar-
naar hij toeterde toen deze hem 
passeerde. De passerende au-
to stopte en vervolgens ontstond 
een woordenwisseling en kreeg 
de 28-jarige bestuurder klappen 
van de bijrijder van de passeren-
de auto. Zelf deelde hij ook klap-
pen uit aan de bijrijder, die voor-
dat hij weer in zijn auto stapte de 
buitenspiegel van de Santpoor-
ter eraf trapte.

Vechtpartij
op Wüstelaan

AWV start met nieuw-
bouw Oud IJmuiden
IJmuiden - AWV Eigen Haard 
start binnenkort met de bouw 
van de appartementengebou-
wen De Vrijheit en De Vreede. 
AWV Eigen Haard, Bouwfonds, 
Woningbedrijf Velsen en de ge-
meente Velsen spannen zich sa-
men in voor de vernieuwing van 
Oud IJmuiden. De Vrijheit en De 
Vreede vormen het eerste nieuw-
bouwproject van de herstructu-
rering in deze wijk.
De gebouwen komen tegenover 
hotel-restaurant Augusta langs 
de Oranjestraat en de Stations-
straat. De nieuwbouw is naar 
verwachting in juni 2011 gereed.
Voor de prachtige sfeervol-
le nieuwbouw in Nieuw ‘Oud-
IJmuiden’ bestaat al veel be-
langstelling. Veel geïnteresseer-
den hebben zich aangemeld 
voor een woning in De Vrijheit 
en De Vreede. 
De appartementen zijn in di-
verse types te koop en te huur. 
Het project omvat in totaal 116 
woningen. In De Vrijheit ko-
men 10 vrije sector koopwonin-
gen, 27 Koopgarantwoningen, 
30 vrije sector huurwoningen en 

15 huurwoningen. In De Vreede 
komen 20 huurwoningen en 14 
Koopgarantwoningen.
Belangstellenden voor de koop-
woningen kunnen zich melden 
bij Bon & Breed Makelaardij, Zon 
Bastion 2, 1991 PK Velserbroek,  
023 - 538 84 55, www.bon.nl.
Geïnteresseerden die al inge-
schreven staan ontvangen auto-
matisch een uitnodiging voor de 
verkoopmanifestatie die op korte 
termijn zal plaatsvinden. Dan zal 
ook de daadwerkelijke verkoop 
van start gaan. Voor informa-
tie over de huurappartementen 
kan men terecht bij AWV Eigen 
Haard, telefoon 0255-535786.
AWV Eigen Haard biedt zowel 
in De Vrijheit als De Vreede een 
aantal koopwoningen aan met 
de zogenaamde Koopgarantre-
geling. Dé kans bij uitstek voor 
starters en huurders met een 
beperkt budget om eigenaar 
te worden van een gloednieu-
we woning in een prachtig ge-
bouw in Nieuw ‘Oud-IJmuiden’. 
Meer informatie over Koopga-
rant bij Bon & Breed Makelaar-
dij of AWV Eigen Haard.

Deze week: Witte Theater
Cultuurnacht: Feestival
IJmuiden - Op zaterdag 21 no-
vember vindt de Cultuurnacht 
plaats. Dit jaar is er gekozen voor 
een iets andere opzet: kleinscha-
liger en daardoor meer overzich-
telijk en toegankelijk. Op ver-
schillende lokaties vinden ver-
rassende activiteiten plaats, on-
der de noemer Feestival. Een 
aantal deelnemers worden hier 
uitgelicht. Deze week: het Wit-
te Theater. Daar is in zaal 1 om 
21.00, 22.00. 23.00 en 24.00 uur 
Kijkshock3 te zien, de nieuwste 
show van Sjeng Schupp en Mi-
chiel van Dijk. Met korte muzi-
kale animatiefilms die eigenzin-
nig en absurdistisch zijn. Het 
duo speelt zelf in de vijfkoppi-
ge band die de films live on sta-
ge begeleidt. Op de repetitiezol-
der MTG Blont met ‘Zo komt de 
naakte waarheid aan haar licht’. 
Floor en Bas maken een gevaar-
lijke keuze voor een installatie 
die zich voor de ogen van het 
publiek ontwikkelt naar intrige-
rend theater. Men wordt aange-
zet tot een denkproces waardoor 

de afstandelijkheid van een in-
stallatie wegvalt. De beelden en 
objecten suggereren vrijheid in 
denken, maar door hun samen-
hang en zorgvuldige stapeling 
ontstaat een voorstelling die het 
publiek verbindt en waar jij je als 
individu niet aan kan onttrekken. 
Aanvang 21.30 en 23.30 uur. 
En voor wie er niet genoeg van 
kan krijgen is er van 0.30 tot 4.00 
uur een afterparty in de foyer. DJ 
Kees draait daar nummers van 
Jan Smit tot aan Aerosmith.

Technische beroepen
Velsen-Noord - Dit jaar vindt  
voor de derde keer het Promo-
tie Evenement Techniek (PET) 
IJmond plaats. Hiervoor hebben 
zich 38 scholen uit aangemeld.
Het doel van het PET IJmond is 
leerlingen van groep 8 van de 
basisschool te enthousiasmeren 
voor techniek. Totaal worden er 
op 29 en 30 oktober zo’n 1500 
leerlingen verwacht. In verschil-
lende groepen zullen de leer-
lingen 1,5 uur met techniek aan 
de gang gaan. In samenwerking 
met het bedrijfsleven en de ver-
volgopleidingen zijn hiervoor 

verschillende activiteiten ontwik-
keld. Het doel is om de leerlin-
gen te prikkelen en na te laten 
denken over de alom aanwezige 
techniek in hun dagelijkse leef-
omgeving. Maar het PET IJmond 
richt zich niet alleen op de leer-
lingen. Het evenement richt zich 
ook op de leerkrachten en ou-
ders. Ook zij zullen uitgedaagd 
worden om zich te verwonderen 
over de techniek in de samenle-
ving en het beroepsperspectief 
die een baan in deze sector met 
zich meebrengt. Zie ook www.
pet-ijmond.nl.
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Publieksdag Beeckestijn
Velsen-Zuid - Stichting Pro-
jectrealisatie Beeckestijn no-
digt iedere geïnteresseerde uit 
om op zondag 22 november tus-
sen 12.00 en 17.00 uur op de bui-
tenplaats in Velsen-Zuid kennis 
te komen nemen van de plan-
nen voor de toekomst van Beec-
kestijn. Voor zowel volwassenen 
als voor kinderen is er die mid-
dag van alles op het landgoed te 
beleven.

Stichting Beeckestijn, een initi-
atief van ondermeer Natuurmo-
numenten, Vereniging Hendrick 
de Keyser en de Vrienden van 
Beeckestijn, gaan van het land-
goed weer een bruisende bui-
tenplaats maken, waar alle be-
zoekers – jong, oud, buurtbe-

woners, verre vrienden, natuur-
liefhebbers, geïnteresseerden in 
tuin- en landschapsarchitectuur 
meer dan welkom zijn.
De oude museale functie van 
het hoofdhuis verandert volgend 
jaar in een publiekstoegankelijk 
cultuurhistorisch podium voor 
tuinen, parken en buitenplaat-
sen. Bezoekers wordt dan met 
een nieuwe tentoonstelling op 
een verrassende wijze de ver-
houding tussen mens en natuur 
getoond. In het huis komen con-
gresfaciliteiten en het restaurant 
gaat weer open. 
De presentatie van de nieuwe 
plannen is financieel mede mo-
gelijk dankzij een bijdrage van 
het VSB-fonds. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl. 

Orkestrepetities De 
Jonge Stem van start
Velsen - Voor Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem komt de 
première van de nieuwe musical 
elke week dichterbij. Over drie 
weken staan de jonge musical-
talenten met hun musical ‘Mou-
lin Rouge’ in de Stadsschouw-
burg van Velsen.
Dat de première in zicht is 
merkt iedereen: bij het naaiate-
lier wordt de laatste hand aan de 
kleding gelegd, de dansen wor-
den nog tot in de puntjes door-
genomen en enkele doorlopen 
van het stuk zijn al gehouden. 
Elke maandagavond is de decor-
ploeg onder leiding van Gerhard 
Lindhout druk met het vervaar-
digen van het decor. Het decor 
wordt totaal anders dan voor-
gaande jaren omdat er voor de-
ze musical de beroemde nacht-
club wordt nagebouwd: inclu-
sief showtrap. Dat na de pauze 
het stuk een Indische uitstraling 
krijgt vormt ook nog een uitda-
ging voor de decorploeg. Maar 
gelukkig kan Lindhout rekenen 
op een schare ervaren en trou-
we medewerkers. 
Afgelopen zondag zijn ook de 
orkestrepetities van start ge-
gaan. De orkestleden hadden al 

enkele malen met elkaar gerepe-
teerd maar nu zijn ook de solis-
ten er bij gekomen. De nummers 
worden stuk voor stuk doorge-
nomen en met een orkest van 
vijftien personen klinken de pop-
nummers spetterend. Liedjes 
van onder andere The Police, El-
ton John, David Bowie en Chris-
tina Aguilera zijn speciaal voor 
het stuk in een musicaljasje ge-
goten.

Volleybaltoernooi voor 
scholen groot succes
Velsen - In de herfstvakantie op 
woensdag 21 oktober vond het 
jaarlijkse scholen-volleybaltoer-
nooi plaats, georganiseerd door 
de gemeente in samenwerking 
met volleybalclub Smashing Vel-
sen ’96. 
Meer dan 300 kinderen waren 
fanatiek aan het sporten, on-
der leiding van 24 vrijwilligers 
en een nog veel groter aantal 
enthousiaste ouders en andere 
supporters. In de ochtend waren 
de groepen 5 en 6 aan het bal-
len en deden dat bijzonder leuk. 
In de eerste wedstrijden was het 
even wennen aan de bal maar 
vanaf de halve finales werd er 
fanatiek gevolleybald met leu-
ke reddingen en smashes. Het 
was een geweldige ochtend en 
basisschool de Molenweid ver-
dient zeker een bijzonder eer-
volle vermelding: bij de groepen 

5/6 zijn drie teams in de hoog-
ste regionen geëindigd. Parnas-
sia werd eerste. In de middag 
waren de groepen 7 en 8 aan de 
beurt die op een ander volleybal-
niveau spelen. De bal in drieën 
met een mooie set up. Ook hier 
was het tot in de finale span-
nend. Bij de groepen 7/8 behaal-
de team Molenweid 1 de twee-
de plaats; Jan Campertschool 
werd eerste.  Derde werd de 
Duinroos en de Boekanier werd 
een hele goede vierde. De Vak-
leerkracht Willemijn Morsch van 
OBS de Molenweid had duide-
lijk goed geoefend met alle kin-
deren. Zeker een geslaagd toer-
nooi waar de kinderen een leuke 
sport met veel inzet en lol heb-
ben gespeeld en weer wat leer-
den over teamspirit en techniek 
met een bal. Zie ook www.sma-
shingvelsen.nl.

Haakman op herhaling
Velsen-Zuid - Nog flink ge-
prikkeld door pech vori-
ge week in Hoorn, toog Tino 
Haakman afgelopen zon-
dag tijdens de RaboTopwed-
strijd in Spaarnwoude al in de 
tweede ronde ten aanval. 

De Enkhuizer loste in die ron-
de zijn laatste concurrent Michel 
Agterberg en reed vervolgens 
soeverein naar zijn derde zege 
van het seizoen. De strijd in de 
Topklasse was een ware slijtage-
slag, volgens menig deelnemer 
een van de mooiste parkoersen 
van Nederland. De weergoden 
waren de rijders van de door Ra-
bobank Velsen eo. ondersteunde 
wedstrijd dit jaar gunstig gezind. 
De dameswedstrijd kende een 
spannende strijd. Denise Betse-
ma greep verrassend de zege. 
Met Nationaal Kampioene Ro-
zanne Slik, Merel Koenen, klas-
sementsleidster Laura van Re-
genmortel en de jonge Julia 
Schrooder aan de start, kende 
de vijfde RaboTop wedstrijd een  
goede bezetting. Betsema nam 
de leiding, ondertussen kwam 
uit de achterhoede Slik weer op-
stomen. Samen met ploeggeno-
te Schrooder ging ze nog in de 
achtervolging op Betsema. Het 
duo kon de Texelse echter niet 
meer achterhalen. In de oudste 
jeugdklasse tekende Yarwin van 
Straalen voor zijn derde zege van 
het RaboTop seizoen. De moun-
tainbiker uit Julianadorp hield 

Leon Burger en Milan Veltman 
achter zich. Één klasse lager 
kraaide Sven Burger al voor de 
vijfde maal victorie. Mats Bun-
ning en Jarni van Roon mochten 
naast de Warmenhuizer plaats-
nemen op het Rabobank podium. 
Laura Visser uit Santpoort was in 
deze klasse toch tweede meis-
je, wat voor haar eerste wedstrijd 
een enorm goede prestatie is. 
Santpoorter Bram Veerman kon 
zich in de klasse tot 10 jaar keu-
rig staande houden met een 15e 
plaats. De Strijdlustige Veerman 
was zeker 10 plaatsen verbeterd 
ten opzichte van de vorige keer. 
De fraaie bekers werden uitge-
reikt door Edwin Abee, een van 
de directeuren van Rabobank 
Velsen en omstreken.

Haarlem - Een 49-jarige Haar-
lemse kwam vorige week woens-
dag om 13.30 uur een supermarkt 
uitlopen aan de kant van de Evert 
Haverkortplein. Zij had haar fiets 
van het slot gehaald om weg te 
kunnen fietsen. Op dat moment 
hoorde zij iemand roepen die 
bloedend op straat lag. Zij rende 
snel te hulp en zette haar fiets op 
de standaard. Gedurende de vijf 
minuten dat zij met de gewon-
de man bezig was is haar gloed-
nieuwe fiets gestolen. Het gaat 
om een blauwe Sparta Paleo met 
een zwarte fietsmand. De poli-
tie is op zoek naar getuigen over 
mensen die meer weten over de-
ze diefstal. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Schalkwijk, telefoon 0900-
8844.

Laffe fietsdief-
stal na ongeval
bij supermarkt

Santpoort-Zuid - Van jongs af 
aan heeft Duifje Rutten poppe-
tjes getekend. Het was dan ook 
vanzelfsprekend dat ze zich via 
cursussen de verschillende tech-
nieken eigen maakte. Eerst wer-
den lessen in Hindelooper schil-
deren gevolgd bij Jeanette Kui-
péri. Toen deze docent vond dat 
Duifje uitgeleerd was, volgden 
cursussen olieverven en aqua-
relleren. Ruim twintig jaar heeft 
Duifje met haar werken op jaar-
markten gestaan. Niet om geld 
te verdienen, maar voor de ge-
zelligheid. Van 1 november tot 
12 december exposeert zij in de 
Poorterszaal van ’t Brederode 
Huys. Zie ook www.santpoorts-
belang.nl.

Duifje Rutten 
exposeert in 
Brederode Huys

Velsen - Gymvereniging RKGV 
is actief op verschillende locaties 
in de gemeente Velsen met di-
verse sportlessen voor de jeugd 
en volwassenen. Dankzij de gro-
te inzet van het bestuur kun-
nen deze lessen goedkoop maar 
kwalitatief goed worden gehou-
den. 
Voorzitter Jan Brouwers heeft 
helaas zijn functie neer moeten 
leggen. RKGV is daarom op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. met 
veel inzet. Ervaring is niet vereist, 
wel enthousiasme en liefde voor 
de vereniging. Ook is nog leiding 
nodig voor gymuren overdag, 
voor peuters, kleuters en kinde-
ren van 6 tot 10 jaar en van 10 
tot 15 jaar. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met Jan Mooij, te-
lefoonnummer 0255-522144 of 
via rkgv.velsen@quicknet.nl. 

RKGV zoekt 
voorzitter
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Kinderpret op de markt
IJmuiden – Tijdens de donder-
dag in de herfstvakantie orga-
niseerden de marktkooplui voor 
de tweede keer Fun for Kids. Er 
waren gratis suikerspinnen, pop-
corn en kinderen konden zich la-
ten schminken. Hier stond een 
lange rij wachtende kinderen. 
Yazz (2,5) zit op de rand van de 
tafel. Ze vind het schminken dui-
delijk een beetje eng, maar wil 
toch heel graag een vlinder wor-
den. Ook druk is het bij het Flap-
pen Tappen. In een plastic tent-
je staat een kind, als er opeens 
allemaal briefjes naar beneden 
komen. Er moeten er zoveel mo-
gelijk gevangen worden. Op de 
meeste briefjes staat een 0, op 

sommige staat 2,50. De kinderen 
krijgen hier waardebonnen voor, 
die ze op de markt kunnen be-
steden. Issam komt met heel veel 
briefjes de tent uit en hij breekt 
die dag het record: hij heeft voor 
30 euro aan waardebonnen ge-
wonnen. Hij straalt: ,,Ik ga naar 
de snoepkraam en dan ga ik al 
mijn vrienden trakteren.’’
Een moeder staat te wachten bij 
het springkussen waar haar kin-
deren van de glijbaan roetsjen. 
,,Normaal gaan ze niet graag 
mee naar de markt, maar nu ver-
maken ze zich hier prima’’, zegt 
ze. Lachend: ,,Er is wel een na-
deel. Ik krijg ze niet meer mee 
naar huis.’’IJmuiden - Zondag 1 novem-

ber worden Cats fans op hun 
wenken bediend. In het twee-
de uur van One way Wind op 
Seaport FM komt er een  live op-
treden voorbij dat de heren ga-
ven op 28 augustus 1985 in het 
Noord-Hollandse ’t Zand. Ve-
le klassiekers als Lies, One way 
wind, Why en This Golden Ring 
zullen de revue passeren. Ver-
der in ‘One Way Wind’ naast het 
laatste nieuws op muziekgebied 
uit Volendam natuurlijk ook veel 
nieuw materiaal en gouwe ouwe 
hits uit Volendam. One Way Wind 
zal naast het vaste tijdstip op de 
zondag tussen 16.00 en 18.00 
uur op herhaling te beluiste-
ren zijn op de woensdag tussen 
21.00 en 23.00 uur. Erik Beekman 
is de presentator. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Live concert 
The Cats

Velsen - Zaterdag 31 oktober  
is er weer een welvaartsmarkt 
in de Solidariteitsmarkt aan de 
Eenhoornstraat 4 in IJmuiden 
van 9.30 tot 13.00 uur. Men is 
niet alleen welkom om te kij-
ken of er iets van uw gading is, 
maar ook om spullen af te ge-
ven. Heeft u goederen, die u zelf 
absoluut niet kunt brengen, dan 
kunt u bellen met 0255-511674 
of 023-5378213. De totale op-
brengst van de markt wordt af-
gestaan aan Stichting X-Y (www.
xminy.nl), die hiermee projecten 
in de derde wereld ondersteunt.

Welvaartsmarkt DCIJ-nieuws
Rick Hartman speelt 
uitmuntende partij
IJmuiden - Cees van der Vlis is 
de laatste jaren een vaste keus 
voor het eerste tiental. Elk sei-
zoen weet hij zich moeiteloos te 
plaatsen voor een plek in het eli-
te team van DCIJ. In de onder-
linge competitie moest hij aan-
treden tegen een tweetal jeugd-
spelers. 
Vince van der Wiele slaagde er 
niet in Van der Vlis krachtda-
dig te bestrijden. Al snel kwam 
Van der Wiele in zwaar weer te-
recht en moest snel opgeven. 
Maar Rick Hartman (12) bleek 
een moeilijke hindernis te zijn. 
In de opening kwam Hartman 
zelfs een schijf voor. Lange tijd 
zag het er naar uit dat Hartman 
een sensationele zege zou boe-
ken. Voor de jeugdspelers is het 
echter lastig om de concentratie 
vast te houden. Eén enkele par-
tij kan enkele uren in beslag ne-
men. In het middenspel keer-
den de kansen en trok, zij het 
wat gelukkig, Van der Vlis als-
nog aan het langste eind. Koos 
de Vries behaalde een fraaie re-
mise tegen Cees Pippel. Wat Pip-
pel ook probeerde winnend spel 
was niet te realiseren. Dana van 
der Wiele was niet opgewassen 
tegen Stella van Buuren die nog 
een paar maten te sterk is. Jes-
se Bos moest al zijn inventivi-
teit aan de dag leggen om Co-
nall Sleutel te verslaan. Eerst in 
het eindspel viel de beslissing. 
Een partij tussen Piet Kok en 
Nicole Schouten staat bijna al-
tijd garant voor een felle strijd. 

Maar ook nu kwam er geen win-
naar uit de wedstrijd naar voren 
en werden de punten gedeeld. 
Paul Smit en Jack van Buuren 
bestreden elkaar met de meest 
moderne en theoretische speel-
wijze. De spelers wisten goed de 
juiste weg te vinden en een de-
ling van de punten was een te-
rechte uitslag. Jan Apeldoorn en 
Jan Maarten Koorn zochten hun 
heil in een klassieke partij. Door 
een goede kennis van de theorie 
slaagden beide spelers erin het 
evenwicht te handhaven. Een 
klein wonder vond plaats tussen 
Harrie van der Vossen en Joop 
Wind.Alle omstanders verwacht-
ten een zekere winst van Van der 
Vossen. Maar met een elegante 
en diepverborgen finesse maak-
te Wind op fraaie remise.

Don Groos kampioen 
minibike zelfbouw Puch
IJmuiden - Don Groos uit IJmui-
den is kampioen  in de zelfbouw 
Puch klassen geworden. De nu 
21-jarige Don die uit een ech-
te motorfamilie afkomstig is wil-
de in 2008 wel eens  iets in wed-
strijdverband gaan doen. Dit is 
met motorfietsen als student niet 
echt een mogelijkheid. Dus was 
een minibike bouwen een optie.
Voordat je toegelaten wordt tot 
de echte races om het Neder-
lands kampioenschap moet er 
eerst aan een proef van be-
kwaamheid worden voldaan. Een 
tweede plaats was ruim voldoen-
de om mee te mogen doen. Van 
de twintig starters in 2008 werd 
het kampioenschap afgesloten 
met een achtste plek. En in de 
laatste races won hij zijn eerste 
beker. 
Dat smaakte naar meer dus ach-
ter de computer diverse frames 
getekend en samen met een 
oude vriend van zijn vader, Jos 
Schurgers ex-GP rijder van JS 
design uit Vijfhuizen een com-
pleet nieuw frame gemaakt. Na 
wat testwerk met nieuwe en 

ook vaak zelfgemaakte delen 
was hij er klaar voor. Natuurlijk 
ging er wel eens wat mis of ka-
pot en je valt er wel eens van af. 
Als je de voorlaatste race al pun-
ten genoeg hebt voor het kampi-
oenschap is de laatste race een 
stuk makkelijker. Tijdens de laat-
ste racedag heeft hij nog wel 
de snelste trainingstijd gereden. 
Daarmee heeft hij negen po-
les uit negen wedstrijden en dat 
geeft een dubbel prettig gevoel. 
Voor volgend jaar denkt hij er 
over om zijn titel te verdedigen.

Opening ‘Vrede is...’
IJmuiden - Vanaf 2 november is 
de  tentoonstelling ‘Vrede is...’ de 
hele maand te zien op de jeugd-
afdeling in de Centrale biblio-
theek van IJmuiden, Dudokplein 
16. De tentoonstelling bestaat uit 
50 foto´s van trotse kinderen van 
groep 8 van de Franciscus basis-
school met hun werkstukken.
Zij kregen op vrijdag 25 septem-
ber een gastles over vrede van de 
kersverse nieuwe burgemeester 
F. Weerwind. Het verhaal van de 
kraanvogels was daarin een van  
de onderwerpen.
Vorig jaar september heeft oud-
burgemeester Cammaert zich op 
verzoek van Vrouwen voor Vre-
de IJmond aangesloten bij May-
ors for Peace. Mayors for Peace 
werd in 1982 opgericht, tijdens 
een speciale VN Zitting over 

Ontwapening door de burge-
meesters van Hiroshima en Na-
gasaki, met als doel een nucleair 
vrije wereld te bereiken in 2020. 
Inmiddels een actueel onder-
werp dat gesteund wordt door 
prominenten onder andere pre-
sident Obama. Burgemeester 
Weerwind heeft op verzoek van 
Vrouwen voor Vrede IJmond met 
de gastles over vrede inhoud ge-
geven aan de aansluiting van 
de burgemeester van Velsen bij 
Mayors for Peace. Aan de kinde-
ren werd gevraagd een tekening 
te maken naar aanleiding van de 
les, waarna ze met de tekening 
op de foto zijn gegaan. 
De tentoonstelling wordt op 2 
november om 14.00 uur officieel 
geopend door burgemeester F. 
Weerwind op de jeugdafdeling. 

Winkeldieven 
aangehouden
Haarlem - Surveillerende agen-
ten zagen vorige week woens-
dag rond 16.00 uur twee beken-
den van de politie op de Grote 
Markt lopen met twee goed ge-
vulde tassen. De mannen gingen 
bij het zien van de politieagen-
ten ervan door. De agenten heb-
ben na goedkeuring in de tassen 
gekeken, daarin werd een gro-
te hoeveelheid gestolen sokken, 
sportkleding en een kniptang 
aangetroffen. Alle spullen zijn 
in beslaggenomen. Het tweetal, 
een 21-jarige en een 33-jarige 
Haarlemmer, zijn overgebracht 
naar het politiebureau.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 31 oktober

volendam-odin’59 (hoofdklasse b)  - 14.30
Kennemerland (2a)-CSW   - 14.30
Jong Hercules (3a)-Jong Holland  - 14.30
blauw Wit W.-IJmuiden (3a)   - 14.30
eDo (4D)-rCH     - 14.00   
velsen (4D)-Kon.HFC    - 14.30
vvH/velserbroek-Schoten (5b)   - 14.30
Dem (5b)-ZrC/Herenmarkt   - 15.00

aDo’20 (hoofdklasse a)-argon   - 14.30
De meern-De Kennemers (1a)   - 14.00
Stormvogels (2a)-Dem    - 14.00
velsen (2a)-Kolping boys   - 14.00
SvW’27-eDo (2a)    - 14.00
Fortuna Wormerveer-vSv (3b)   - 14.00
WSv’30-DSS (3b)    - 14.00
oFC-onze Gezellen (3b)   - 14.00
united/Davo-Schoten (4D)   - 14.00
SvIJ (4D)-FC velsenoord (4D   - 14.00
DIoS-Waterloo (5D)    - 14.30
Geel Wit-terrasvogels (5D)  - 14.00
Westzaan-Wijk aan Zee (5e)   - 14.00
beverwijk (5e)-Zaandijk   - 14.00

zondag 1 november

IJmuiden - Zondag 1 november 
organiseert Aquarium Vereni-
ging Velsen van 11.00 tot 16.00 
uur een gezellige open dag in 
Gebouw Jan Ligthart,  Eksterlaan 
8 te IJmuiden. Aquariumliefheb-
bers en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Er 
is de mogelijkheid om van ge-
dachten te wisselen met enke-
le ervaren leden van de vereni-
ging. Er worden video’s gedraaid 
en er zijn boeken om in te kij-
ken. Voor de beginnende aqua-
riumliefhebber is er een handig 
boekje met daarin nuttige tips en 
aanwijzingen. Ook kan gratis het 
water van het aquarium worden 
getest en men kan advies vragen 
hoe de waterkwaliteit kan wor-
den verbeterd.

Open dag 
Aquariumclub

Velsen - Zondag 18 oktober 
is de jeugd van BC Velsen naar 
de Yonex Dutch Open in Alme-
re geweest. Hier kregen zij eerst 
een badminton clinic. Dit duur-
de een uur en was erg leuk. Na 
deze clinic konden de kinderen 
naar de wedstrijden van de top-
spelers kijken. Ze hebben geke-
ken naar  Judith Meulendijks, 
Yao Jie en Eric Pang en ze heb-
ben hun handtekeningen verza-
meld. Hiervoor hadden ze een wit 

t-shirt meegenomen en specia-
le viltstiften. Deze spelers von-
den dit erg leuk en gaven met-
een hun handtekening. Lijkt het 
je ook leuk om bij BC Velsen te 
komen spelen? Dat kan. Kom 
gezellig een keertje meedoen dit 
kost niets en is erg gezellig. Re-
creatie jeugd speelt op zaterdag 
in het Polderhuis van 10.00 tot 
12.00 uur. In IJmuiden in de Zee-
wijkhal van 11.00 tot 13.00 uur. 
Zie ook www.bcvelsen.nl.

BC Velsen naar
Yonex Dutch Open

IJmuiden – ‘Schep vreugde in 
het leven’, zong Lou Bandy 80 
jaar geleden en dat is ook de ti-
tel van de musicalrevue, die Siet-
ze Dolstra speciaal voor musi-
calgroep BOMS schreef. De-
ze zal eind januari, begin febru-
ari 2010 in het Witte Theater te 
zien zijn. De kaartverkoop ging 
onlangs van start. Lou Bandy en 
collega Roza Rosetti blikken te-
rug op hun aardse leven. Naast 
oude liedjes van Bandy komt er 
ook hedendaags repertoire aan 
bod en wordt er een vergelijking 
getrokken tussen de amuse-
mentsindustrie van toen en nu. 
De voorstellingen zijn op 28 en 
30 en 31 (matinee) januari en op 
2, 4, 5 en 6 februari 2010. Kaar-
ten zijn te bestellen via de websi-
te: www.musicalgroepboms.nl of 
via 0255 521026, van 3 tot en met 
24 november via 0255 530536.

Kaartverkoop 
BOMS gestart

Velsen – Alzheimer is een on-
geneeslijke hersenaandoening 
met dramatische gevolgen, zo-
wel voor mensen met dementie 
als voor hun omgeving. Alzhei-
mer Nederland werkt al 25 jaar 
aan een betere kwaliteit van le-
ven voor deze mensen en hun 
naasten, door middel van we-
tenschappelijk onderzoek, voor-
lichting, hulp en belangenbehar-
tiging. Van 9 tot en met 14 no-
vember is er een collecte om dit 
werk mogelijk te maken. Hier-
voor worden dringend collectan-
ten gevraagd. Interesse? Bel Lies 
Velzel, telefoon 0255-511141.

Alzheimer

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Op zondag 1 novem-
ber is de laatste publieksdag op 
Forteiland van seizoen 2009.  
Bij dit bezoek aan het Forteiland 
is een rondleiding door het fort, 
verzorgd door ervaren gidsen 
van het Forteiland. 
Zij vertellen over de geschiede-
nis van dit imposante verdedi-
gingswerk, en laten de R. 644 en 
het Atlantikwall Wapens & Muni-
tie Museum (AWMM) zien. Men 
kan ook zelfstandig het het ei-
land onderzoeken. 
Tips: museumbunker R. 644 van 
de Stichting Werkgroep Onder-
zoek Verdedigingswerken IJmui-
den (St. WOVIJ), welke origineel 
is ingericht. De WOVIJ heeft het 
op zich genomen om alle Duitse 
bunkers te beheren en waar mo-
gelijk in te richten.
Het AWMM, dat zich bevindt in 
de kardoesruimtes van het fort. 
Hier ziet men welke munitie er   
gebruikt werd in Festung IJmui-
den. Tevens is er een diorama in-
gericht over hoe de Nederlandse 
soldaten tijdens de mobilisatie.
Beide musea zijn alle publieks-
dagen (eerste zondag van de 
maanden april tot en met no-
vember) van het Forteiland te 
bezichtigen. Een bezoek aan het 
AWMM en de R. 644 is onder-

deel van een bezoek aan Fortei-
land. Hiervoor geldt een prijs.
Voor data, tijden en entreekosten 
zie www.ijmuidenserondvaart.nl. 
Er zijn drie afvaarten naar het ei-
land en drie van het eiland naar 
keuze. Men kan dus de gehele 
dag op het Forteiland vertoeven.
Stichting AWMM is altijd op 
zoek naar spullen uit de perio-
de 1935-1945, om haar collec-
tie uit te breiden. Wie nog iets 
heeft, kan mailen naar awmm@
quicknet.nl. Zie ook www.fortei-
land.nl.

‘Fok’ in Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 31 oktober 
om 20.30 uur betreedt toneel-
groep BloodyMary het podium 
van het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.
Toneelgroep BloodyMary maakt 
tragikomisch muziektheater ge-
baseerd op nieuw, Nederlands-
talig repertoire.
‘Fok’ speelt zich af in de Gou-
den Eeuw van de piraterij (cir-
ca 1690–1730) toen de pirate-
rij haar hoogtepunt bereikte aan 
de Amerikaanse kust en de Indi-
sche Oceaan.
‘Fok’ is een mix van fictie en 
waargebeurde feiten over Ma-
ry Read, bijgenaamd Bloody Ma-
ry, en Anne Bonney – ’s werelds 

meest bekende en bloeddorsti-
ge vrouwelijke piraten – en Jack 
Rackham, een piratenkapitein. 
Als Mary Read zich, vermomd als 
man, aansluit bij Jack Rackham 
en zijn eveneens onherkenbaar 
als man verkleedde minnares 
Anne Bonney, is dat het begin 
van een steeds meer uit de hand 
lopende driehoeksverhouding. 
Mary, die tevens blijkt te kunnen 
vechten als een kerel, brengt zo-
wel Anne als Jack in hevige ver-
voering en verwarring. 
Omdat niemand is wie hij of zij 
lijkt, stapelen de geheimen en 
intriges zich al snel op tot een 
explosief mengsel van liefde, ja-
loezie, wanhoop en destructie. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘fok’ op 31 oktober 2009 

om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Boring Eenhoornstraat
Velsen - Velsen Lokaal vraagt 
het college van Burgemeester 
en Wethouders om opheldering 
over de diepboring in de Een-
hoornstraat. Uit onderzoek van 
de Milieudienst IJmond blijkt dat 
de boringen zijn gedaan en pas 
later een vergunningaanvraag 
voor grondwateronttrekking is 
ingediend bij de gemeente. Dat 
vindt de partij een wonderlijke 
zaak. ,,Wij vragen ons dan ook af 

of dit de normale gang van zaken 
is. Welke voorwaarden zijn ver-
bonden aan het boren van diep-
tebronnen? Zijn er risico’s in het 
kader van de hydrologie of be-
schadiging van de grondlagen?’’, 
aldus de fractie. Daarnaast vra-
gen zij zich af of dit soort vergun-
ningen geregeld moet worden in 
bestemmingsplannen, want het 
is onttrekking van grondwater 
uit de openbare grond.

Met slok op
Haarlem - De politie liet afgelo-
pen maandag rond 03.30 uur op 
het Staten Bolwerk tijdens een 
routinecontrole een snorfietser 
blazen. Hij bleek te diep in het 
alcoholische glas te hebben ge-
keken: 1,55 promille. De 22-jari-
ge verdachte uit Overveen kreeg 
een proces-verbaal.
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Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

Villa Kakelbont 
Brocante

Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Waardebon Spotje
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 7,50 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 19 oktober 2009 naar 
weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail 
uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer.
maximaal één inzending per adres.

Trompstraat 111a, 
IJmuiden,

06-17880584

De oplossing van de puzzel van september is: SPortverSlaggever. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun 
prijs ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

M. Grootveld, De zandkuil 35 D, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 euro tebesteden bij Xanadu te IJmuiden. C. Anker, IJmuiden: 
waardebon Spotje t.w.v. E15,-. AC Kemper, van Lenneplaan 58, Driehuis: 1 uur gratis piste Snow Planet. D. Uytendaal, Alex. 
Bellestraat 18, IJmuiden: cadeaubon Villa Kakelbont Brocante t.w.v. E7,50 (de gewonnen prijs kan zaterdag afgehaald worden). 
A. Vreugdenhil-Snoek, Olga von Götschl. 17, Santpoort-Zuid: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. C.A. 
Peil-Arisz, Raafstraat 60, IJmuiden: zak hondenvoer Dierenspecials van Roijen. Fam. van Belzen, Galle Promenade 125, Vel-
serbroek: cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnaarS van De vorige Puzzel:

kruiSwoorDPuzzel
kennemerlandpers

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888
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ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

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

wEkElijks thuis in:

Dé kranten bóórdevol lokaal ni
euws!

van 1930

sinds 1888
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Doe mee met de Natuurwerkdag
Strand vol verrassingen
Sinds de stichting van IJmuiden eind 19e 
eeuw, compleet met havens, sluizen en 
pieren, is er een proces van aanzanding 
ontstaan in de oksel van de zuidpier. He-
lemaal na de verlenging van de pieren in 
de jaren ’60 tot bijna 4 kilometer in zee, 
is hier een ruim kilometerbreed strand 
ontstaan. Een dergelijke aangroeikust is 
uniek tussen Zeeland en de Waddenei-
landen.

Begin jaren ’90 is het gebied ingrijpend 
op de schop gegaan: in de zuidpier is een 
doorbraak gemaakt en is er een jachtha-
ven gegraven, en op de brede strandvlak-
te is een binnenmeer gegraven. Met het 
vrijgekomen zand werd er een ‘nieuwe 
zeereep’ om het gebied gelegd, ten wes-
ten van de oude zeereep. Op de, vers van 
de zee afgesnoerde strandvlakte, heeft de 
natuur zich de afgelopen jaren verrassend 

ontwikkeld. Er verschenen onder ande-
re wilde orchideeën, parnassia en duin-
gentiaan. Maar, om deze soortenpracht te 
behouden is een maaibeheer vereist. De 
KNNV-werkgroep Vrienden van het Ken-
nemerstrand heeft de afgelopen drie jaar 
met de gemeente Velsen samengewerkt 
om dit beheer ter hand te nemen. Omdat 
het terrein heel kwetsbaar is, kunnen er 
geen aannemers met zware machines ko-
men. Daarom is het beheer van het ge-
bied afhankelijk van de handkracht van 
vrijwilligers!

Op zaterdag 7 november van 10.00 tot 
15.00 uur, is iedereen van harte welkom 
op de Nationale Natuurwerkdag. Locatie: 
Kennemerstrand (te bereiken vanaf de 
IJmuiderslag). Parkeren gratis. Aanmel-
den kan via www.natuurwerkdag.nl of bij 
Anneke Koper, telefoon 023-5362331.

Van 30 oktober tot en met 1 november
Omleidingen Velsen-Noord, 
Beverwijk en Wijk aan Zee
De route Wenckebachstraat-Rijk de 
Waalweg–Velserweg-Velsertraverse 
(tot aan de Velsertunnel) is van vrij-
dag 30 oktober 20.00 uur tot en met 
zondag 1 november 16.00 uur volle-
dig afgesloten.

Onderstaande werkzaamheden vinden 
gelijktijdig plaats om de verkeersover-
last zo kort mogelijk te houden. Het ver-
keer wordt via omleidingsborden bui-
tenom omgeleid via de zuid- en westzij-
de van Velsen-Noord, over onder ande-
re de Basisweg, Concordiastraat, Staal-
havenweg en Triport. Sportpark Rooswijk 
is dit weekend voor motorvoertuigen al-
leen bereikbaar via de (Pontweg), Staal-
havenweg en Triport. Fietsers worden om-
geleid via eigen omleidingsroutes. Weers-
omstandigheden kunnen de planning be-
invloeden.

Tijdens de afsluiting wordt op de Vel-
sertraverse een nieuwe asfaltdeklaag en 
belijning aangebracht. Na dit weekend 
is de nieuwe Velsertraverse in gebruik. 
(Vracht)auto’s rijden vanaf dat moment 
over een bredere weg naar Beverwijk en 
Velsen-Noord. Fietsers en voetgangers 
kunnen dan weer oversteken van de Wij-
kerstraatweg naar de Velserweg.

Tijdens de afsluiting vinden er ook as-
falteringswerkzaamheden plaats op het 
kruispunt Wenckebachstraat-Breedband-
weg-Grote Hout of Koningsweg. Met na-
me in de nacht van vrijdag op zaterdag is 
enige geluidsoverlast niet uit te sluiten in 
verband met in die periode uit te voeren 
freeswerkzaamheden en het slijpen van 
wegdek-lussen voor de verkeerslichten-
installatie.

Maximumsnelheid naar 70 km/uur
Werkzaamheden A208 
beginnen vrijdag 30 oktober
Vrijdag 30 oktober 2009 begint de 
provincie Noord-Holland met de 
voorbereidende werkzaamheden 
aan de A208 van Haarlem naar de 
Velsertunnel. Vanaf dat moment 
geldt op de weg een maximum-
snelheid van 70 kilometer per uur. 
Met de aanpassing van de weg 
pakt de provincie de geluidsover-
last aan.

De provincie Noord-Holland werkt tot 
augustus 2010 aan de herinrichting 
van de A208. De weg krijgt geluids-
arm asfalt, wordt waar mogelijk ver-
der van de huizen af gelegd en inge-
richt als een provinciale weg. In au-
gustus 2010 is het werk klaar en is de 
A208 veranderd in de N208. 

Omleidingen voor
bestemmingsverkeer
Tijdens de werkzaamheden kan door-
gaand verkeer op werkdagen (tus-
sen ochtend- en avondspits) over de 
A208/N208 van de Velsertunnel naar 
Haarlem rijden en terug. Er zijn dan in 
elke richting twee versmalde rijstro-
ken open op de hoofdrijbaan. Voor 
bestemmingsverkeer van en naar Vel-
serbroek, Santpoort-Noord en Drie-
huis gelden in november en decem-
ber verschillende omleidingsroutes. 
In 2010 gelden er alleen omleidings-
routes tijdens drie weekenden. In die 
weekenden wordt asfalt op de weg 
aangebracht.

Aanleg van stil asfalt, waarom?
Langs de A208 wonen veel mensen 
die geluidshinder ondervinden van de 
weg. In 2009 heeft de provincie Noord-
Holland met haar Actieplan Geluid 
duidelijk gemaakt dat zij de strijd aan-
gaat met geluidshinder. De herinrich-
ting van de A208 is onderdeel van dit 
plan. Stil asfalt is de meest effectie-
ve maatregel; daarom worden vanaf 
nu op nieuwe wegen altijd geluidsre-
ducerende deklagen aangebracht. De 
deklaag van de N208 is bijzonder om-
dat voor het eerst de geluidsreduce-
rende eigenschappen zeven jaar wor-
den gegarandeerd. 

Meer informatie?
Kijk op www.noord-holland.nl/A208

Wisseling
gemeentesecretaris a.i.
Met ingang van 1 november 2009 
begint de heer G. van Hofwegen zijn 
werkzaamheden als gemeentesecre-
taris ad interim van de gemeente Vel-
sen. Op die dag treedt mevrouw M. 
Zierikzee terug en neemt de heer Van 
Hofwegen haar rol over tot aan het 
moment van benoeming van een vas-
te gemeentesecretaris. 

Recentelijk gaf het college van burge-
meester en wethouders aan dat er geen 
geschikte kandidaten voor de functie van 
gemeentesecretaris konden worden ge-
vonden. Eerder heeft de huidige gemeen-
tesecretaris a.i., mevrouw M. Zierikzee, 
aangegeven na 1 januari 2010 niet langer 
voor onze gemeente beschikbaar te zijn.

Gelet op het feit dat de werving en selec-
tie van een nieuwe vaste gemeentesecre-
taris meer tijd in beslag neemt en gelet op 
de verkiezingsperiode die al begonnen is, 

heeft het college besloten om zo spoedig 
mogelijk een nieuwe ad interim gemeen-
tesecretaris te laten starten. Dit is dan 
ook de reden dat in overleg met mevrouw 
Zierikzee is besloten om de beëindiging 
van haar contract te vervroegen van 31 
december 2009 naar 1 november 2009.

De heer Gerrit van Hofwegen (1953) is 
een ervaren overheidsmanager. Zo was 
hij recent ad interim gemeentesecretaris 
in de gemeente Bergen op Zoom. De heer 
Van Hofwegen heeft zeventien jaar ge-
werkt als eindverantwoordelijk leidingge-
vende bij verschillende overheids- en se-
mi-overheidsorganisaties. 

De afgelopen tien jaar is hij werkzaam als 
zelfstandig interim-manager. Betrokkene 
is onder andere werkzaam geweest als 
ad interim gemeentesecretaris in de ge-
meenten Dronten en Schouwen Duive-
land.
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A9 Velsen-Raasdorp en Badhoevedorp-Raasdorp

Van dinsdag 20 oktober tot en met 
maandag 30 november 2009 ligt het 
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit 
(OWAB) A9 Velsen - Raasdorp en 
Badhoevedorp - Raasdorp ter inza-
ge. In dit besluit beschrijft Rijkswater-
staat het plan voor het inrichten van 
vluchtstroken als spitsstroken. Om de 
aanleg van spitsstroken op de A9 toe 
te lichten, organiseert Rijkswaterstaat 
op maandag 9 november en dinsdag 
10 november informatiebijeenkom-
sten.

Op de A9, één van de belangrijkste ver-
keersaders in Noord-Holland, staan bijna 
dagelijks files tussen Velsen en Badhoeve-
dorp. Hierdoor neemt de bereikbaarheid 
van de regio af. Dit probleem vormt de di-
recte aanleiding voor de aanleg van spits-
stroken tussen knooppunt Velsen en 
knooppunt Raasdorp in beide richtingen 
en de aanleg van een spitsstrook tussen 
knooppunt Badhoevedorp en knooppunt 
Raasdorp richting Haarlem. Een spits-
strook is een vluchtstrook die op drukke 
tijden dienst doet als extra rijstrook. Zon-
der deze wegaanpassing zullen de files de 
komende jaren verder toenemen door de 
groei van het autoverkeer. 

Van dinsdag 20 oktober tot en met maan-
dag 30 november 2009 ligt het OWAB 
en de bijlagen ter inzage op de volgen-
de locaties: de gemeentehuizen Am-
sterdam, Haarlem, Velsen, Haarlemmer-
meer, Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de en de stadsdeelkantoren van Sloter-
vaart en Osdorp (Amsterdam). Verder 
bij de provincie Noord-Holland in Haar-
lem, het Hoogheemraadschap van Rijn-
land in Leiden, Rijkswaterstaat Noord-
Holland in Haarlem en het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Ook 
zijn de stukken digitaal in te zien via de 
site van het Centrum Publieksparticipatie: 
www.centrumpp.nl.

Het OWAB bevat een beschrijving van 
het project, een beschrijving van de ge-
volgen van het project en geografische 
kaarten. Daarnaast is een Milieu Effect 
Rapport (MER) opgesteld. Ook maakt 
een aantal aanvragen voor vergunnin-
gen en ontheffingen voor een goede uit-
voering van werkzaamheden deel uit van 
de stukken. In de periode dat de OWAB 
ter inzage ligt, kan iedereen een ziens-
wijze op de voorgenomen plannen indie-
nen bij het Centrum Publieksparticipatie 
in Den Haag. 

Rijkswaterstaat organiseert twee infor-
matiebijeenkomsten om de plannen toe 
te lichten. Op maandag 9 november 2009 
in het Dorpshuis van Spaarndam en op 
dinsdag 10 november 2009 in het Dorps-
huis van Badhoevedorp. Op beide avon-

den is er een inloop vanaf 19.00 uur. Om 
19.30 is er een presentatie van de plan-
nen. Ook is er een mogelijkheid tijdens 
de informatiebijeenkomsten bij een notu-
list in te spreken op de plannen.

aanleg spitsstroken 
in beide richtingen

aanleg spitsstrook in 
noordelijke richting

knooppunt
Velsen

knooppunt
Raasdorp

knooppunt
Badhoevedorp

Haarlem

Spaarndam

Velserbroek

Amsterdam

Zaandam

Zwanenburg

Op vrijdag 30 oktober wordt het span-
nend in zwembad De Heerenduinen. Tussen 
18.30 uur en 21.30 uur is het hier namelijk 
Halloween! De ruimten zullen zo worden 
aangekleed dat je hier drie uur kunt rond-
spoken. Ook is het toegestaan om verkleed 
te zwemmen waarbij voor het mooiste kos-
tuum een angstaanjagend mooie prijs ligt 
te wachten. De Halloweenavond is bedoeld 
voor kinderen tot en met 14 jaar. Voor kin-
deren tot 8 jaar en kinderen zonder diplo-
ma is begeleiding verplicht. Kaarten in de 
voorverkoop aan de kassa kosten 6 euro 
(op de avond zelf 7 euro).

WOZ-loket alleen
nog mogelijk met DigiD
De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-
waarde van alle onroerende zaken. Via 
de www.velsen.nl kunt u vinden wat 
de WOZ waarde is van uw onroerende 
zaak en welke gegevens gebruikt wor-
den om dit te taxeren. Vanaf 23 okto-

ber 2009 kan dit alleen als u een Di-
giD-account hebt. Aangezien dit van-
af 1 januari 2010 verplicht is, loopt de 
gemeente hiermee reeds vooruit. Heeft 
u nog geen DigiD-account, dan kunt u 
deze aanvragen via Digid.nl.

Halloween
in het 

zwembad

Ontwerp-wegaanpassingsbesluit ter inzage
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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 recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond 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

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. 

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

redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 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. 
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recreatieschap Spaarnwoude. Tussen deze gebieden is 
sprake van kwetsbare 'groene' zones die als verbinding 
van belang zijn. Al deze gegevens zijn kenmerkend 
voor de gemeente. 

Doel is de karakteristieken van het Velsense landschap 
beter herkenbaar te maken en de structuur van groen-
gebieden zodanig te versterken zodat zij een robuust 
raamwerk kunnen vormen voor de ontwikkeling van 
het stedelijk gebied. Het behoud, de versterking en de 
ontwikkeling van deze structuur is van wezenlijk 
belang voor de kwaliteit en leefbaarheid van onze 
gemeente. 

Het Landschapsbeleidsplan komt tot stand in samen-
spraak met een klankbordgroep waarin eigenaren en 
beherende organisaties van groengebieden in Velsen 
deelnemen. Het doel is om door deze werkwijze te zorgen 
voor een aanpak waar alle betrokken partijen baat bij 
hebben

Van dit Landschapsbeleidsplan liggen vanaf maandag 
2 november de delen I: Visie en streefbeelden en II: 
Achtergronden ter visie. Het gedeelte Visie en streef-
beelden wordt uitgewerkt naar een Uitvoeringsplan 
(deel III).
  
Wilt u het Landschapsbeleidsplan deel I en II 
inzien? 
Het Landschapsbeleidsplan deel I en II ligt met ingang 
van 2 november 2009 gedurende vier weken (eindi-
gend op 30 november 2009) voor een ieder ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast is een 
exemplaar van het Landschapsbeleidsplan deel I en II 
in te zien bij de Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16 
en buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord, gedurende de gebruikelijke openingstijden. 
De stukken zullen gedurende deze periode eveneens 
op de internetsite van de gemeente worden gepubli-
ceerd. Zij zijn hier onder het kopje Nieuws en Inspraak te 
vinden.

Inspraakavond 
Op 10 november 2009 wordt een inspraakavond 
gehouden in het Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden, 
van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Wilt u inspreken? 
Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Tijdens de inspraakavond op 10 
november 2009 kunt u mondeling reageren op de 
plannen. Deze inspraakreacties worden genotuleerd.

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)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur

Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het 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)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, 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), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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 

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt: 

Raadzaal 

18.00 - 19.20 uur Algemene en specifieke 
beschouwingen 

19.20 - 19.30 uur Korte schorsing 
19.30 - 20.15 uur Reactie college 
20.15 - 21.50 uur Raadsdebat; discussie fracties 
21.50 - 22.00 uur Schorsing 
22.00 - 22.20 uur Korte reactie college 
22.20 - 22.30 uur Inventarisatie resterende moties/

amendementen 
22.30 uur  Besluitvorming over amendemen-

ten, voorstel en moties mbt 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 
Kennemerland. 

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.

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.

LANDSCHAPSBELEIDSPLAN 
DEEL I "VISIE EN STREEFBEELDEN" EN 
DEEL II "ACHTERGRONDEN" 

De gemeente Velsen stelt momenteel een 
Landschapsbeleidsplan op. Dit is een plan dat voor 
het gehele gemeentelijke gebied buiten de bebouwde 
kom(men) de gewenste toekomstige ontwikkeling 
schetst. Het Landschapsbeleidsplan is een nadere uit-
werking van de Structuurvisie Velsen 2015 (vastgesteld 
in 2005) voor de thema's landschap en natuur.

Velsen is een gemeente binnen de invloedssfeer van 
de Randstad. De aanwezigheid of nabijheid van groot-
schalige industrie, Schiphol, het Noordzeekanaal en 
de havens zijn overal voelbaar. Anderzijds bevinden 
zich binnen de gemeente grote gebieden met hoge 
natuur- en landschapswaarden zoals de duinen of het 

RAADSPLEIN 

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. 



KAPVERGUNNINGEN 

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

straat en huisnummer     aantal en soort         
A208 126 bomen 
(bomen mogen worden gekapt  vanwege de herinrich-
ting van de A208) 
Pinksterbloem 27  2 coniferen
Noorderlaan ong.  6 populieren en 3 wilgen 
(bomen mogen worden gekapt omdat deze ernstige 
overlast veroorzaken) 
Maan Bastion 16/62 1 els 
(boom mag gekapt worden omdat de vitaliteit sterk is 
teruggelopen) 
Staalhavenweg ong.  4 populieren en 1 esdoorn 
(bomen mogen worden gekapt vanwege de geplande 
wegreconstructie) 
Anna van Saksenlaan 3 t/m 9  7 dennenbomen           

De dagtekening van deze kapvergunningen is 
27 oktober 2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/ver-
plantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, telefoon (0255) 
56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-186-2009  Hagelingerweg 43 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een kantoorruimte 
naar winkelruimte 

BP-187-2009  Houtmanstraat 4 te IJmuiden;  het ver-
anderen en vergroten van een hotel 

BP-188-2009  Hagelingerweg 38 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-189-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
gewijzigd uitvoeren van B2-7-2008 (het  
herbouwen van een woonhuis) 

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-199-2009  Schipbroekenweg 6B te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-200-2009 Da Costalaan 17 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-201-2009  Frans Netscherlaan 17 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (achterzijde) 

BL-202-2009  J.T. Cremerlaan 70 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-203-2009  Nicolaas Beetslaan 5 en 9 te Driehuis 
NH; het plaatsen van een erfafscheiding 
tussen nrs. 5 en 9 

BL-204-2009  Crijnssenstraat 6 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970  AL IJmuiden). 

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor: 
BP-123-2009  Hagelingerweg 210 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van vuurwerk opslagplaatsen 
BP-140-2009  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het veranderen van een 
gemeentelijk monument tot Thomashuis 

BP-155-2009  Huygensstraat 61 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 30 oktober t/m 10 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/ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor: 
BL-195-2009  Keetberglaan 2 t/m 288 te IJmuiden; het 

plaatsen van een houten bouwschutting 
(tijdelijk) 

BP-166-2009  Wijkeroogstraat ong. te Velsen-Noord; het 
oprichten van een ketenpark (tijdelijk) 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 30 oktober t/m 10 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. 

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
MO-10-2009   Meervlietstraat 48 te Velsen-Zuid; 

het veranderen van een gemeentelijk 
monument 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen geduren-
de 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-19-2009   Badweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 

van 4 informatieborden (2 aan de          
Badweg, 1 aan de Driehuizerkerkweg en 
1 aan de IJmuiderslag) 

BL-172-2009  P.C. Hooftlaan 49 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-177-2009  Wijnoldy Daniëlslaan 24 te Santpoort-
Zuid; het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel) 

BL-178-2009  Trompstraat 163 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw 

BL-183-2009  Westbroekerweg 90 te Velserbroek; het 
veranderen van de voorgevel van een 
garage 

BL-186-2009  Zeeweg 305 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
uitbouw, berging en overkapping 

BL-189-2009  Clarionlaan 10 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een erker 

BL-191-2009  Amsterdamseweg 30 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van openslaande luiken in de 
zuid-oost gevel

BL-193-2009  De Genestetlaan 24 te Driehuis NH; het 
veranderen van 2 dakkapellen (achter- 
en zijgevel) 

BP-99-2009   Industriestraat 22C te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een bedrijfs-
pand 

BP-110-2009  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het verande-
ren en vergroten van een distributie-
centrum 

BP-143-2009  3e Industriedwarsstraat 5 te IJmuiden; 
het veranderen van 1 bedrijfsunit naar 
2 bedrijfsunits 

BP-148-2009  De Ruyterstraat 178 te IJmuiden; het rea-
liseren van een kantoor (begane grond) 

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 (elektro-
nisch 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-135-2009  Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een hekwerk met een 
schuifpoort 

BP-118-2009  Eyndenhoefflaan 11 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning 

BP-134-2009  Broekbergenlaan ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een kunstwerk 

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-85-2009   Zwarte Mierenvlak 17 te IJmuiden; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen 

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 29 oktober 2009


