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IJmuiden - Als het niet de bo-
ten waren die zorgden voor 
een spetterend waterballet, 
dan waren het wel de weergo-
den die vooral zaterdagavond 
trakteerden op een flinke re-
genbui. Maar de stemming 
bleef beide dagen opperbest. 
Naar schatting zo’n 10.000 
bezoekers kwamen zaterdag 
en zondag naar het Havenfes-
tival IJmuiden. En met dit aan-
tal belangstellenden was het 
doorlopend gezellig druk rond 
de Trawlerkade.

Volop activiteiten waren er beide 
dagen. Veel muziek, lekker eten 
en drinken, kunst, kinderactivitei-
ten. Niemand hoefde zich te ver-
velen. Maar het allerbelangrijkste 
waren toch wel de boten. Voor 
veel mensen de kans om zo’n va-
rend mirakel eens van dichtbij te 
bekijken en desgewenst wat zout 
op te snuiven door mee te va-
ren met een gratis boottochtje 
dat voerde tot tussen de pieren. 

Wat heb je dan een weids uit-
zicht op IJmuiden en het strand 
bij Velsen-Noord. Meteen rea-
liseer je je weer wat een bijzon-
dere plaats Velsen is. Dat prachti-
ge strand, die levendige haven en 
het indrukwekkende Tata Steel 
op de noordoever van het kanaal. 
‘IJmuiden werkt’ was het thema 
van dit Havenfestival en dat is wel 
bewezen, voor zover dat nog no-
dig was. Zoveel bedrijven, organi-
saties en vrijwilligers die zich in-
zetten om aan jong en oud te la-
ten zien wat er in en om de ha-
vens gebeurt. Zoveel sponsors die 
ervoor zorgen dat het Havenfesti-
val nog steeds gratis toegankelijk 
is. En de havens in IJmuiden zijn 
nog maar een deel van de bedrij-
vigheid in Velsen. Maar wel een 
zeer indrukwekkend deel. Tijdens 
mijn boottocht met de Thetis op 
zaterdagmiddag kwam The Prin-
cess van DFDS aanmeren. Het 
enorme schip gleed met gemak 
en op eigen kracht op haar vas-
te plaats aan de kade. Daarbij le-

ken de andere schepen en boten 
maar klein. Maar toch, als je dan 
op zo’n sleepboot staat en de die-
selmotor onder het dek voelt tril-
len en dan beseft dat zo’n ‘kleine’ 
sleepboot zulke zeereuzen regel-
matig over het kanaal naar Am-
sterdam sleept, ben je onder de 
indruk van de ingehouden kracht 
van zo’n sleper. De bemanning 
zorgde ervoor dat iedereen vei-
lig aan boord kwam en bleef, 
maar ondertussen werden tus-
sen de pieren spannende stunts 
uitgehaald. Op volle kracht ach-
teruit varen bijvoorbeeld, en zul-
ke scherpe bochten maken dat 
de hele boot leek om te slaan. 
Wat natuurlijk niet gebeurt. Of zo 
snel varen dat het boegwater je 
om de oren vloog. Wat een bele-
venis. En terug in de haven nog 
even een sloep pesten, door zo 
te deinen dat de inzittenden van 
de sloep het niet droog hielden. 
Maar ook aan de wal was er veel 
indrukwekkends. Bijvoorbeeld de 
kunstexposities in de 2de Haven-
straat, waar veel werken waren 
geïnspireerd op dezelfde havens. 
Net zo indrukwekkend is het ma-
terieel dat KNRM tentoonstelde. 
En de presentaties van Woning-
bedrijf Velsen, die zo bewijzen 
dat het wel mogelijk is om in een 
complex gebied prachtige nieuw-
bouw neer te zetten waar ieder-
een wel wil wonen.
IJmuiden werkt, op ieder vlak, 
voor iedereen die het wil zien 
of horen. En het Havenfestival 
is niet alleen voor IJmuidenaren 
een feest. Steeds meer mensen 
zien, horen en proeven de ge-
neugten van IJmuiden Het is al-
lemaal te vinden in IJmuiden. 
(Karin Dekkers)

Waterballet in de haven
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
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telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur; 
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapo-
theek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Verkeersschool zoekt 
goede rij-instructeurs
IJmuiden – Een goede verdien-
ste, veel vrijheid, een goede werk-
sfeer, leuk werk en bovendien een 
eigen auto (voor fulltimers). Wie 
wil niet zo’n baan, zou je denken. 
Verkeersschool Post in IJmuiden 
is sinds kort op zoek naar twee 
goede rij-instructeurs om het en-
thousiaste team te versterken.
Deze Bovag rijschool is een veel-
zijdige rijschool, waar op vakkun-
dige wijze auto-, motor-, vracht-
wagen- en bromfietslessen wor-
den gegeven. Maar ook kan men 
hier terecht voor taxirijles, les voor 
de heftruck en zelfs het vaarbe-
wijs. En dat is nog niet alles. De-
ze verkeersschool is ook actief op 
het gebied van verkeerseducatie 
aan scholen in het hele land. En 
een paar keer per jaar geven zij, 
samen met Gehandicapten Be-
raad Velsen, scootmobiel-lessen, 
zodat ook deze verkeersdeelne-
mers veilig en met zelfvertrou-
wen de weg op gaan. Verkeers-
school Post geeft de rijlessen in 
de ruime regio Kennemerland en 
beschikt over een eigen kantoor 
met lesruimte aan Dokweg 38 in 
IJmuiden, waar de theorielessen 
worden gegeven. Er wordt zowel 
klassikaal als individueel theorie-
les gegeven.
,,Gerichte aandacht voor de cur-
sisten is een van onze eisen’’, stelt 
Gerard Post. ,,Wij zoeken iemand 
die zich helemaal richt op de leer-

lingen en op een heldere en ze op 
een leuke manier verkeersinzicht 
en rijvaardigheden kan bijbren-
gen. We zoeken zowel een auto 
rij-instructeur, als iemand die au-
to- én motorrijles kan geven. Zo-
wel fulltimers als parttimers zijn 
welkom om te solliciteren. Of zij 
in loondienst of op franchiseba-
sis willen werken is aan de kandi-
daten. In elk geval hoeven zij zich 
om de administratie niet druk te 
maken. Alle afspraken worden via 
het kantoor geregeld. Wijzigin-
gen, zoals afzeggingen, worden 
via het kantoor digitaal doorge-
geven aan de instructeur. Zij hoe-
ven in de auto dus geen admini-
stratie of telefoon af te handelen. 
Dat doen wij zodat de instruc-
teurs zich de volledige 60 minu-
ten aan de cursisten kunnen wij-
den. Verder hebben wij een leuk 
team. Het kantoor is de thuisbasis 
waar we elkaar regelmatig tegen-
komen. Maar toch organiseren 
wij zo af en toe ook iets leuks met 
het team, zoals een etentje, om-
dat je elkaar zelden allemaal te-
gelijk tegenkomt. Het is momen-
teel druk in de verkeersschool, wij 
zorgen ervoor dat elke instructeur 
voldoende werk krijgt, fulltime of 
parttime, zoals is overeengeko-
men.’’
Sollicitanten kunnen zich wenden 
tot Gerard Post, telefoonnummer 
0255-536917.

Velsen steunt Burendag
Velsen - Op zaterdag 22 sep-
tember is het weer Burendag. In 
heel Nederland organiseren die 
dag buurtbewoners activiteiten 
voor andere buurtbewoners. Sa-
men kunt u uw straat, buurt of 
wijk nog leuker te maken dan 
het al is. Medio augustus waren 
er zes projecten in Velsen aan-
gemeld via www.burendag.nl.
Het Oranjefonds biedt maxi-
maal 500 euro per project om 
dit mogelijk te maken. De ge-
meente Velsen heeft echter ook 
een budget voor wijkinitiatieven 
en wil deze wijkgerichte projec-
ten op deze dag ook met maxi-
maal 500 euro ondersteunen. Dit 
geldt dus voor zowel nieuwe ac-
tiviteiten als voor activiteiten die 

al een subsidie van het Oranje-
fonds hebben ontvangen! 
De aanvragen voor zowel het 
Oranjefonds als voor de ge-
meente moeten voor uiterlijk za-
terdag 1 september binnen zijn. 
Voor een bijdrage vanuit het 
budget voor wijkinitiatieven is 
het niet mogelijk de kosten te 
betalen voor de kosten voor eten 
en drinken, honoraria van arties-
ten, workshopleiders en andere 
betaalde krachten.
Voor een aanvraag uit het bud-
get ‘wijkinitiatieven’ kunt u het 
aanvraagformulier downloaden 
op www.velsen.nl/de gemeen-
te/wijken. Kijk voor suggesties, 
ideeën en de voorwaarden op 
www.burendag.nl.
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Franse auberge met 
Nederlandse eigenaar
Regio - De periode ná de zo-
mer aan het begin van de herfst 
wordt wel ‘Indian Summer’ ge-
noemd. De maanden septem-
ber en oktober zijn in het zui-
den van Europa vaak nog 
aangenaam warm en de zon 
geeft het landschap een ro-
de gloed. Voor mensen die wel 
van Frankrijk houden maar niet 
van temperaturen ver boven de 
30 graden is het begin van de 
herfst een uitkomst. Een heer-
lijke locatie om van een ‘Indi-
an Summer’ te genieten ligt in 
de Franse Corrèze. Deze streek 
ligt 1.000 km ten zuiden van 
Utrecht, tegen Centraal Mas-
sif aan en onder de ‘Limousin’. 
Het massatoerisme heeft nooit 
vat kunnen krijgen op de Cor-
rèze en dat is maar goed ook. 
Wie van rust houdt, veel bos, 
authentieke plaatsjes in een 
heuvelachtig landschap en een 
heerlijke Bourgondische keu-
ken zit hier goed. In de Corrèze 
komen de wandelaar, de fi etser 
maar zeker ook de cultuurlief-
hebber aan hun trekken. Smal-
le weggetjes voeren u via heu-
vels en dalen door de omgeving 
waar de naast de Dordogne de 
rivier de Maronne stroomt. 
Overnachten kan bij een cham-
bres d’Hôtes. Ook wel te ver-
gelijken met Bed & Breakfast 
maar met hotel- en dinerfaci-
liteiten kun je meer luxe ver-
wachten en vaak voor een be-
scheiden prijs. Auberge des 
Ruines de Merle in de Corrèze 
is een prima chambres d’Hôtes. 
Het wordt gerund door de Ne-
derlandse Jan Kinkel en ligt in 
het schilderachtige St. Cirgues 
la Loutre. 
Er zijn vijf kamers in de auber-
ge waar je nog de Franse sfeer 
van de jaren vijftig proeft. Over 
proeven gesproken... Met en 
passie voor lekker koken zet 
Jan zijn gasten graag gerech-
ten voor om van te watertan-
den. Natuurlijk met pure loka-
le ingrediënten en een fl esje 
Franse wijn op tafel.
Op de website www.zoover.nl 
(waar vakantieverblijven wor-
den beoordeeld) krijgt de au-
berge hoge cijfers. De hoge 
waardering (9.3) heeft er voor 
gezorgd dat vertegenwoordi-

gers van Zoover langskwamen 
met een heuse oorkonde. 
Naast de verwennerij die je in 
de auberge te wachten staat is 
de ligging ook nog eens per-
fect als uitvalbasis naar diverse 
leuke highlights als de Ruines 
des Merles, het plaatsje Argen-
tat aan de Dordogne en dag-
tochtjes naar bijvoorbeeld Puy 
de Mary (1850 meter hoog). Als 
je van fi etsen houdt zit je bij Jan 
helemaal goed. In de auberge 
(natuurlijk wel voorzien van al-
le gemakken van deze tijd met 
wifi , grootbeeld TV en modern 
sanitair) komt naar voren dat 
wielrennen een passie is van 
de eigenaar. Jan fi etst zelf ook 
en heeft bovendien een fi ets-
reparatieplaats bij de auberge. 
Er zijn fi etsen te huur en er zijn 
ook wandel- en fi etsroutes ver-
krijgbar. De Auberge des Rui-
nes de Merle is met de auto vrij 
gemakkelijk te bereiken. Wie 
de, bij toeristen nog veelal on-
bekende Corrèze graag wil ont-
dekken en in een authentieke 
auberge wil verblijven kan dat 
in de nazomer heel voordelig 
doen. Vanaf half september tot 
eind oktober kost een verblijf 
van vier nachten (inclusief vier-
maal ontbijt en diner) 395 euro 
voor twee personen. 
Zie ook www.aubergedemer-
le.com.

Donderdag 30 augustus
Strandbieb IJmuiden aan 
Zee: Verhaal ‘Ibbeltje’ wordt 
voorgelezen, waarna je je ei-
gen boekenlegger gaat ma-
ken. Voor kinderen vanaf 4 
jaar. Aanvang 13.30 uur. Work-
shop ‘Mindfulness’, maak con-
tact met je zintuigen en je 
lichtaam. Volwassenen. Aan-
vang 13.30 uur.
Optreden Blaudzun, Open-
luchttheater Caprera, Hoge 
Duin en Daalseweg in Bloeme-
naal. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Grote zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 31 augustus
Vraag maar raak! en fossie-
len maken. Van 13.30 tot 14.30 
uur. Pieter Vermeulen Muse-
um in Driehuis. Aanmelden via 
0255-536726.
NPZK: Zee & Zon, strandex-
cursie bij Parnassia. Van 14.00 
tot 15.30 uur. Van 15.00 tot 
16.30 uur plaggen en zagen. 
Reserveren verplicht via www.
np-zuidkennemerland.nl of 
023-5411123 (di. t/m zo.)
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Optreden Spinvis in Open-
luchttheater Caprera in Bloe-
mendaal. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 1 september
RKVV, Wolf en Dekenlaan in 
Driehuis viert 90-jarig bestaan. 
Het programma start om 08.00 
uur en duurt tot 21.00 uur.
Rommelmarkt, Kennemer-
plein t/o de Vomar in IJmuiden. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Brederode Festival op Ruïne 
van Brederode in Santpoort-
Zuid. Zie ook www.brederode-
festival.nl.
Kunstmarkt op Plein 1945 in 
IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 
uur.  
Open dag Kunstencentrum 
Velsen, P.J. Troelstraweg 20 
IJmuiden. Van 11.-- tot 15.00 
uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan 
Zee: Uitverkoop. Laatste dag 
van strandbieb. De bieb moet 
leeg. Kom knutselen, verven, 
plakken en lezen. Voor ouders 
is er een grote boekenverkoop. 
Aanvang 13.30 uur. Volwasse-
nen en kinderen vanaf 2 jaar.
Gildewandeling Haarlem-

se Hofjes. Start 14.00 uur 
vanaf Archeologisch Muse-
um, Vleeshal, Grote Markt 18 
Haarlem. Aanmelden via 06-
16410803/gildewandelingen@
gmail.com.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Caféfestival. 20.00 uur. 
Toegang gratis. Grote zaal: Su-
perstijl. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 11,- vanaf 18 jaar. 

Zondag 2 september
Forteiland geopend voor pu-
bliek. De afvaarten naar het 
eiland zijn om 11.00, 12.45 en 
15.10 uur. Terug naar de wal 
om 13.15, 15.15 en 17.15 uur. 
Reserveren via 0255-511676.
Connexxion oldtimermee-
ting/ceatiefbeurs van 11.00 
tot 16.00 uur op parkeerplaats 
Sliro, Jan van Krimpenweg 1 
Haarlem/Waarderpolder.
Tobbedansen in Speeltuin 
Zeewijk, Orionweg 700 IJmui-
den. Speeltuin is geopend om 
13.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Heide-excursie in de Am-
sterdamse waterleidingdui-
nen. Vertrek 14.00 uur par-
keerplaats Amsterdamse Wa-
terleidingduinen ingang De 
Zilk. Deelname gratis, Men 
dient wel een toegangsbewijs 
te kopen.
Akoestische muziek bij Eet-
lokaal Bos Kookt! Vanaf 16.00 
uur. Zie ook www.boskookt.nl.

Maandag 3 september
Clubavond in één van de za-
len van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat bij Postzegel-
vereniging IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. 

Dinsdag 4 september
Gilde Haarlem organiseert 
i.s.m. Gote of St. Bavokerk 
een wandeling rond de Gro-
te Markt met aansluitend de 
beklimming van de toren van 
de kerk. Aanmelden via 06-
16410803/gildewandelingen@
gmail.com.
Alzheimer Café, wooncentum 
Nieuw Akerendam, Mr. van 
Lingenlaan 2 Beverwijk. ‘Is het 
vergeetachtigheid of demen-
tie?’ Van 19.00 tot 21.00 uur.
Open repetitie ‘Zingen in de 
Dorpskerk’ in het Ontmoe-
tingscentrum van de Dorps-
kerk, Burg. Enschedélaan 67 
Santpoort-Noord. Van 20.00 
tot 21.30 uur.
PvdA debat ‘Wat de PvdA de 
kiezer te bieenheeft’ in het 

Zee- en Havenmuseum in 
IJmuiden. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 5 september
Gratis bloeddrukmeting bij 
Thuiszorgwinkel Santpoort, 
Crocusstraat 1 Santpoort-
Noord. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Ruilbeurs voor legpuzzels 
in Wijksteunpunt Zeewijk in 
IJmuiden. Tussen 14.00 en 
15.30 uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijksteun-
punt Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Orgelconcert met Dirk Out in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250. Aanvang 20.00 uur.
Jamsessie in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 Santpoort-
Noord. Van 20.00 tot 23.00 uur.

Donderdag 6 september
Vruchten en zaden Leyduin. 
Vertrek 19.00 uur parkeer-
plaats Manpadlaan in Heem-
stede. Deelname gratis, aan-
melden niet nodig.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuidn: ‘Intouchables’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Swingin’utters, 
Banner Pilot. 20.00 uur. Toe-
gang 7,-. Om 24.00 uur LOS!. 
Toegang 5,-, voor studenten 
gratis. Vanaf 18 jaar. Café: Oh 
My God...it’s the Ramones. 
21.00 uur. Toegang gratis.

IJmuiden - Ter afsluiting van 
de schoolvakantie is er zondag 
2 september het jaarlijkse tob-
bedansen in speeltuin Zeewijk 
aan de Orionweg 700. De speel-
tuin gaat om 13.00 uur open. 
Dus neem je zwemspullen en 
een handdoek mee. Meer infor-
matie: telefoon 0255-537990 of 
0255-515248.

Tobbedansen 
in Speeltuin 
Zeewijk

IJmuiden - De politie kreeg zon-
dagavond een melding dat in de 
Lange Nieuwstraat een dronken 
man een computerscherm in een 
taxi had vernield. De man trok één 
van de portieren van de stilstaan-
de taxi open en begon om onbe-
kende reden te schreeuwen tegen 
de taxichauffeur. Daarna begon 
hij aan het computerscherm te 
trekken en deze brak hierdoor af. 
De man is hierna weggelopen. De 
politie kreeg een signalement van 
de amokmaker en stelde een on-
derzoek in. De verdachte kon nog 
in de Lange Nieuwstraat worden 
aangehouden. De man, een 46-ja-
rige IJmuidenaar, is ingesloten. De 
politie onderzoekt de zaak.

Vernieling
in taxi

Top jeugdvolleybal 
Smashing Velsen ‘96
IJmuiden - Voor het eerst in de 
geschiedenis zal Smashing Vel-
sen ’96 met een meisjesteam uit-
komen in de Hoofdklasse jeugd-
competitie 16 jaar. Na een dub-
bel kampioenschap vorig sei-
zoen was promotie naar de top 
een feit. Donderdag 30 septem-
ber zal de training, onder lei-
ding van trainer en coach Si-
mon Visser weer starten. De eer-
ste thuiswedstrijd zal gespeeld 

worden op vrijdagavond 28 sep-
tember om 19.00 uur in Sporthal 
Zeewijk tegen VCH uit Hoofd-
dorp. De speelsters Catharina, 
Imara, Chantal, Gitte, Isabelle, 
Lara, Noelle, Janna en Kiki zul-
len op deze avond ook de nieu-
we trainingspakken presenteren. 
Bijna alle jeugdteams zijn deze 
avond actief met competitie vol-
leybal. Later op de avond spelen 
de senioren.
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Vier cruiseschepen 
meren af in IJmuiden
IJmuiden - ‘Het lijkt hier wel de Caribbean’, grapte de eigenaar van 
souvenirswinkel Groeten uit IJmuiden op Facebook. Zo gek was zijn 
opmerking niet, want afgelopen dinsdag meerden er maar liefst vier 
cruiseschepen af in IJmuiden. Naast vaste bezoeker DFDS Seaways, 
dat een lijndienst onderhoudt met het Engelse Newcastle, waren er 
nog drie imposante schepen te gast: MSC Opera, Grand Mistral en 
Star Flyer. Het leverde prachtige beelden op. Dinsdagavond waren 
alle cruiseschepen weer vertrokken. (foto: Egon van de Pieterman)

Shell-station Post: voor 
wie op de kleintjes let
IJmuiden - Tegenover het 
zwembad aan de Heeren-
duinweg is al 61 jaar het au-
toservicebedrijf van de fa-
milie Post gevestigd. Het 
Shell-pompstation staat be-
kend om zijn concurrerende 
prijzen en aantrekkelijke ac-
ties. Op dit moment kunnen 
klanten 250 Airmiles inwis-
selen voor 2,50 euro korting 
op een tankbeurt. 

Eigenaar Cees Post speelt met 
de actie in op het feit dat veel 
mensen een hoog Airmiles-sal-
do hebben. ,,Ik ken mensen die 
al jaren Airmiles sparen, maar 
er vrijwel niks mee doen. Door 
de hoge brandstofprijzen is dit 
hét moment om de gespaar-
de Airmiles in te zetten voor 
de aankoop van brandstof.’’ 
De Airmiles-actie komt boven-
op de reguliere korting van 10 
cent per liter. ,,Ondanks het feit 
dat wij een A-merk verkopen, 
want dat is Shell, proberen wij 
altijd goede kortingen te geven. 
Met deze acties is dat weer ge-
lukt.’
Naast het Shell-pompstation 
bevindt zich de wasstraat, waar 
sinds de opening in 1990 in-
tensief gebruik van worden ge-
maakt. ,,Je merkt dat mensen 
zuiniger worden op hun au-
to. Goed onderhouden bete-
kent ook vaker wassen, zeker in 

IJmuiden, waar door de staalfa-
brieken, het strand en de meeu-
wen veel vuiligheid in de lucht 
zit. Mijn advies is om je auto 
eenmaal per maand te wassen. 
Daarmee voorkom je blijvende 
schade aan de lak. Bovendien 
is het veiliger, want een schone 
auto valt meer op.’’ Post draagt 
daar graag een steentje aan 
bij. ,,Iedereen die zes keer mi-
nimaal 20 liter brandstof tankt, 
ontvangt een voucher voor een 
gratis wasbeurt.’’ De wasstraat 
is voorzien van Softtex-borstels. 
Dit merk werd onlangs door de 
Duitse wegenwacht ADAC als 
beste getest.
Autoservicebedrijf Post is een 
echt familiebedrijf, dat is over-
gegaan van vader op zoon. 
,,Mijn opa is 61 jaar geleden op 
deze plek begonnen en daarna 
is het bedrijf voortgezet door 
mijn vader’’, vertelt Cees Post, 
die het Shell-pompstation en 
de bijbehorende opslagboxen 
een tijdlang samen met zijn 
neef bestierde. Sinds 2006 is hij 
de enige eigenaar. Post beheert 
ook nog een aantal garage- en 
opslagboxen aan de achterzij-
de van het pompstation.
Het Shell-pompstation en de 
wasstraat zijn op maandag tot 
en met dinsdag geopend van 
07.00 tot 21.00 uur, op zaterdag 
van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

Grote kans op
mooie nazomer
Dankzij de prima augustus-
maand tot nu toe, komt de 
zomer van 2012 qua warmte-
getal waarschijnlijk uit in de 
buurt van de warmste 25 zo-
mers van de afgelopen hon-
derd jaar. Je zou het niet zeg-
gen! Toch zal het beeld bij 
velen blijven bestaan dat het 
een povere zomer was en ten 
dele was dat natuurlijk ook 
wel zo.

De woensdag was de bes-
te dag van deze week met 
een IJmondiale middagtem-
peratuur rond de aangename 
24 graden. Op donderdag en 
vrijdag wordt het weer tijde-
lijk bepaald door een uitzak-
kend lagedrukgebied tot over 
de Noordzee. De kans op en-
kele buien is er vooral op 
donderdag en met 20 graden 
is het niet meer zo warm.

In het weekend is het meest 
droog met wat zon, kans op 
een enkele bui en 18-19 gra-
den. Dan nadert een hoge-
drukgebied vanuit het zuid-
westen en uiteindelijk komt 
dit hoog aan boven de Bene-
lux te liggen. In een later sta-
dium lijkt dit hogedrukgebied 

zelfs te blijven hangen boven 
de Noordzee: een klassieke 
ontwikkeling die eigenlijk wel 
past bij begin september.

De kans op een mooie eerste 
septemberweek is vrij groot 
te noemen, mocht dat hoge-
drukgebied inderdaad bo-
ven de Noordzee blijven han-
gen. Als de wind naar noord-
oost of oost draait, stijgt het 
kwik naar 23-24 graden. Het 
kan dan ook weer een enke-
le dagen zo goed als droog 
blijven.

Vaak zie je na een teleurstel-
lende zomer dat het in au-
gustus en vooral september 
prachtig weer wordt. Zo gaf 
de belabberdste zomer van 
de afgelopen 35 jaar (1980) 
een grandioze eerste sep-
temberweek af met tempe-
raturen tot 25 graden in de 
IJmond. 

De maandprognose sep-
tember is maandag 3 sep-
tember te beluisteren via 
de weerprimeurlijn 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Orgelconcert in
de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Degenen die het or-
gelconcert van Martin Mans op 
10 juli jongst lede in de Nieu-
we Kerk niet konden bijwonen, 
hebben een uniek concert ge-
mist. Dit was een concert waar-
voor verzoeknummers kon wor-
den opgegeven en Martin Mans 
speelde vervolgens improvisaties 
hierover. Er werd dankbaar ge-
bruik gemaakt van deze moge-
lijkheid, want de organist kreeg 
een scala van suggesties aan-
gereikt. Afhankelijk van het ge-
kozen stuk werd dit op het grote 
of het kleine orgel gespeeld. Een 
fantastische avond met een goe-
de formule. Gezien het succes, 
zal volgend jaar april een derge-
lijk concert opnieuw in de kerk 
gegeven worden. U hoeft niet tot 
volgend jaar te wachten om en 
mooi orgelconcert bij te wonen. 
Op 5 september, aanvang 20.00 
uur (kerk open om 19.30), wordt 
door Dirk Out een orgelconcert 
gegeven. Goede wijn behoeft 
geen krans. Dirk Out is bekend 
van radio en tv, maar inmiddels 
ook toegetreden tot de groep or-
ganisten die onze kerkdiensten 
begeleiden. Wat het concert be-
treft: het is in de voetsporen van 
Piet van Egmond, die dit jaar 100 
jaar geleden werd geboren en in 
het verleden ook een aantal ma-
len in de Nieuwe Kerk heeft ge-
speeld. Het programma bevat 
werken van Bach, Händel, Grieg, 
Smith, Jan Zwart en vele ande-
re componisten, die door van Eg-
mond zijn gespeeld bij concer-
ten en radio-opnames. De toe-
gang is gratis. Aan het eind zal er 
een collecte worden gehouden.

Santpoort-Noord - Maandag 3 
september beginnen de basis-
scholen weer met hun lessen. 
De Bosbeekschool aan de Burg. 
Enschedélaan 66 zamelt al ja-
ren oud papier in. Zij hopen dat 
de mensen in Sanpoort en om-
streken, weer hun oude kran-
ten en overig papier niet langs 
de stoep zetten, maar de moei-
te willen nemen om het naar de 
Bosbeekschool te brengen. Het 
oude papier kan dagelijks, onder 
schooltijd, in de oud papierop-
slag (naast het schoolplein in de 
Molenstraat) gebracht worden.

Inzameling 
oud papier

IJmuiden - De eerste clubavond 
(na de zomerstop) van de postzegel 
vereniging IJmuiden is op maan-
dag 3 september. Vanaf 20.00 uur 
is iedereen van harte welkom, er is 
gelegenheid om te ruilen en alles te 
weten te komen van de activiteiten 
van de vereniging. De clubavond 
wordt gehouden in één van de za-
len van de Adelbertuskerk aan de 
Sparrenstraat. Meer informatie: 
hein60@hotmail.nl of telefoon 06-
41804330 (na 18.00 uur).

Clubavond PVIJ

Koor zoekt zangers m/v
Regio - Het kerstproject van 
Vocaal Ensemble La Grenouil-
le (Velsen/Haarlem) start op 
woensdag 12 september. La 
Grenouille stort zich op beken-
de en onbekende 15e tot 17e 
eeuwse kerstliederen tot minder 
bekende hedendaagse Christ-
mas Carols. De repetities zijn 
op woensdagavond in Bloemen-
daal; het project wordt afgeslo-
ten met concerten op zaterdag 
15 en zondag 16 december.
Het doel van La Grenouille is een 
zo hoog mogelijke kwaliteit be-
reiken als voor een amateurge-
zelschap maar mogelijk is. Ook 
tijdens dit project wordt van de 

zangers verwacht dat ze de mu-
ziek thuis instuderen en repete-
ren, eventueel met behulp van 
midi’s. 
Kies je voor zingen bij La 
Grenouille, dan kies je voor veel 
resultaat in betrekkelijk wei-
nig tijd en dan ook nog in ont-
spannen sfeer. Zingen met am-
bitie dus!
Kijk voor informatie en aanmel-
ding op www.lagrenouille.nl of 
kom kijken en luisteren tijdens 
het korenlint op zondag 9 sep-
tember om 13.40 uur in de Phil-
harmonie (van Beinumzaal) en 
15.00 uur in de Rosenstockkapel 
in het Huessy Huys.



pagina 10 30 augustus 2012

Een verhaaltje met een happy 
end, dat we heel graag willen 
delen. Gewoon, omdat het een 
fi jn gevoel geeft om te weten 
dat er mensen zijn die anderen 
willen helpen als er problemen 
zijn en als ze hulp nodig heb-
ben. Hoe klein en onschuldig ze 
dan ook misschien in onze vol-
wassen ogen mogen zijn.
Het verdriet en gemis was in-
tens toen bij thuiskomst bleek 
dat onze dochter haar knuffel 
was verloren aan boord van de 
DFDS-cruiseferry waarmee we 
zaterdag vanuit IJmuiden een 
tripje naar het windmolenpark 
hadden gemaakt. Gelijk con-
tact opgenomen met de termi-
nal, maar helaas was de boot 
toen al weer vertrokken naar 
Engeland.
Een lang weekend wachten op 
een goednieuws berichtje, wat 
helaas uiteindelijk toch niet 
kwam.... Tot groot verdriet van 
onze dochter en de complete 
bemanning werd de knuffel niet 
aan boord teruggevonden.

Ons ontroostbare meisje werd 
uitgenodigd om toch nog even 
langs te komen aan boord, en 
daar kreeg zij tot grote verras-
sing, namens DFDS Seaways, 
een lieve nieuwe knuffel als 
troost aangeboden!
Geweldig en ontroerend om te 
zien hoe door de complete be-
manning werd meegedacht en 
meegeleefd met haar. In één 
woord: top! Enorm bedankt 
hiervoor. Geweldig om te zien 
hoe serieus haar verdriet werd 
gedeeld door jullie allemaal.
In de beleving van onze klei-
ne schat zijn jullie dan ook ech-
te helden en vrienden voor het 
leven!
Eind goed al goed, want bij 
thuiskomst bleek de knuffel be-
smeurd en wel aan de schutting 
van de buren te hangen. Hij was 
gevonden op de parkeerplaats 
en hing daar nu geduldig te 
wachten op hereniging met zijn 
zielsgelukkige vriendinnetje.

Familie Spaans, Velsen

Cultureel weekend op 
Ruine van Brederode
Santpoort-Zuid - Zaterdag 1 
september gaat het Brederode 
Festival in première op de his-
torische Ruïne van Brederode. 
Een klein, maar fi jn openlucht-
festival dat barst van de cul-
tuur.
Dit festival is mogelijk om-
dat zeer veel artiesten de Ru-
ine een warm hart toe dragen 
en zonder voorwaarden vooraf 
hun medewerking hebben toe-
gezegd. Het programma is ge-
varieerd en interessant voor al-
le leeftijden. Het initiatief is uit-
gegaan van de beheerders van 
de Ruïne die, ondanks alle alar-
merende berichten,  hun idea-
len van cultuurspreiding, so-
lidariteit en inspiratie vrolijk 
overeind houden. Ze bieden, 
gesteund door een organisa-
tiecomité, hun prachtige loca-
tie aan aan  gezelschappen die 
voor een vriendenprijsje hun 
publiek in de buitenlucht wil-
len inspireren, vermaken en 
meenemen in hun enthousi-
asme. Een soort Uitmarkt voor 
Kennemerland! Het Brederode 
Festival is volledig idealistisch 
van opzet.
Hoewel het voortbestaan van 

de Ruïne als openbaar cultu-
reel erfgoed bedreigd wordt, 
is het de inzet van het organi-
satiecomité om elk jaar in het 
eerste weekend van september 
iets moois te organiseren, een 
heerlijk menu van voorstellin-
gen, belevenissen en work-
shops.
Op zaterdag 1 september is 
overdag allerlei geprogram-
meerd voor jong en oud. ‘s 
Avonds is er vooral muziek en 
videomapping op Ruïne te be-
leven. Zondagmorgen is er ba-
rokmuziek en dans, zondag-
middag pop-folk door Zazi. 
De toegangskaartjes voor het 
Brederodefestival zijn voor een 
te kiezen dagdeel, met een 
bepaald menu. Behalve het 
‘hoofdgerecht’ zullen er bijge-
rechtjes zijn, die bij het me-
nu zijn inbegrepen. Voor de in-
wendige mens is er een be-
scheiden café-terras aanwezig.
Reserveren wordt dringend 
aangeraden in verband met 
het maximum van 150 bezoe-
kers per dagdeel op dit Mid-
deleeuwse Rijksmonument. Zie 
ook www.brederodefestival.nl. 
(foto: Piet Paree)

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant op maandag, 
woensdag en donderdag. Tus-
sen 12.00 en 13.15 uur (aan-
wezig zijn rond 11.45 uur) een 
3-gangen a la carte menu. 6,- 
p.p. 
Open tafel, vrijdag 31 augustus: 
kippensoep, sperziebonen met 
kipschnitzel en ijs toe. Woens-
dag 5 september: huzarensala-
de, kip/kerrie met rijst en per-
zik met slagroom toe. Vrijdag 7 
september: tomatensoep, wor-
teltjes met gebakken vis, gries-
meelpudding met bessensap 
toe. Opgeven uiterlijk 2 dagen 
voor de woensdag of vrijdag 
voor 12.00 uur bij de beheerder 
G. Schol.  
Modeshow van Monet Mode/ 
Fashion Plus Mode, maandag 10 
september. Aanvang 10.00 uur. 
Daarna is er verkoop tot 12.00 
uur.
Het wijksteunpunt is op zoek 
naar vrijwilligers voor o.a. buf-
fetdiensten en felicitatiedienst. 
Aanmelden bij de beheerder G. 
Schol.
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten voor deze cur-
sus bedragen 16,50 euro voor 3 
middagen. Enige ervaring met 
de muis gewenst.
Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 

023-5386528.
Restaurant op maandag en 
woensdag vanaf 11.30 uur. Men 
kan kiezen uit verschilende me-
nu’s variërend van 6,50 tot 7,50. 
Vooraf opgeven is niet nodig.
Open tafel vrijdag 14 septem-
ber: groente/tomatensoep, ge-
haktbal, worteltjes en doperwt-
jes, aardappelen, vla met vruch-
ten en slagroom. Opgeven 
maandag 10 september tussen 
11-12 uur. 
Modeshow en verloting, don-
derdag 6 september door H & 
A Mode. Modeshow start 10.00 
uur, verkoop om 15.00 uur. Toe-
gang gratis.
PC basis cursus voor seni-
oren start in november. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Voor 
inlichtingen en opgeven, Marcel 
Stam, 023-5386528.
Line Dansen start in septem-
ber. Deze groep heeft nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Voor 
inlichtingen en/of opgeven, 
Marcel Stam, 023-5386528.
Expositie van mondschilder 
Hanneke Boot. Haar schilderijen 
zijn gedurende de openingstij-
den vanhet wijksteunpunt te be-
kijken. Toegang gratis.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Dinsdag 11 september wordt 
er een dagtocht naar Bonava-
ture in Woerden georganiseerd. 
Koffi e met gebak, lunch in Har-
melen. Bezoek aan de druiven 
in Westland en een drie-gan-
gendiner in de Zoete Inval. Kos-
ten 53,-. Opgeven via Wally de 
Vries-Ooms.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Splendid dance event 
in het Witte theater
IJmuiden - Na de succes volle 
eerste editie is de tweede editie 
van Splendid een feit.
Dit keer pakken JL productions 
en het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 nog groter uit.
Op 15 september staan zeven 
artiesten waarvan twee (Ap-
ster & Bobby Burns) uit het 
team van Afrojack. Deze twee 
namen staan met ‘s werelds 
grootste artiesten zoals Da-
vid Guetta en Eva Simons op 
podium en in de studio. ok de 
vijf andere artiesten zijn erva-
ren mannen in dit wereldje en 
hebben zeker zich al laten ho-
ren op vele events.
Naast de dj’s staat er ook een 
mc (mc lou-e) en zijn er vanaf 
het podium verschillende acts 

te zien. Het podium zal dit jaar 
nog spectaculairder worden: 8 
meter breed en 4,5 meter hoog 
worden met een achterwand 
vol video/ledschermen en veel 
bewegend licht, bestuurd door 
een vj.
Zorg dat je deze onvergetelijke 
avond niet mist en op tijd je tic-
kets in huis hebt. Voor tickets 
ga je naar www.jl-productions.
nl of kom je langs in één van 
de Free Record Shop-fi lialen. 
Of bekijk de Facebookpagina.
De toegang bedraagt 15 euro 
in de voorverkoop en 17,50 aan 
de deur. 
Splendid dance event vindt 
plaats op zaterdag 15 septem-
ber van 22.00 tot 04.00 uur. 
Toegang vanaf 16 jaar.

IJmuiden - PBN-locatie Fortei-
land IJmuiden is onderscheiden 
met de Green Key. Een bijzonde-
re prestatie voor een gebouw uit 
1885! De Green Key is het inter-
nationale keurmerk voor bedrij-
ven in de toerisme- en recrea-
tiebranche, en in de markt voor 
vergader- en congreslocaties, 
die serieus en controleerbaar 
bezig zijn met duurzaamheid, 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), en met 
zorg voor milieu op het bedrijf 
en de natuur in hun omgeving. 
Forteiland IJmuiden maakt deel 
uit van de Stelling van Amster-
dam en is een Unesco wereld-
monument. De Stelling, bestaan-
de uit 42 forten, is rond 1885 
aangelegd als verdedigingsbol-
werk van onze hoofdstad. Het 
fort van IJmuiden is het grootste 
en meest unieke van De Stelling. 
Het 4 ha grote eiland waarop het 
fort staat, met een uitgebreid 
gangenstelsel, meer dan 40 ka-
mers en een indrukwekkende 
koepelzaal, is een uitdagende en 
vooral unieke evenementenlo-
catie. Met aan beide zijden pas-
serende scheepsvaart, een klein 
strand en de duinen waan je hier 
helemaal even weg van het vas-
te land. Forteiland is een verga-
der- en evenementenlocatie van 
organisatiebureau PBN uit Am-
sterdam. Zie ook www.forteiland.
nl.land.nl.

Green Key 
voor Forteiland

Velsen - Bij de nationale C-
spelen in Amsterdam hebben 
de atleten van AV Suomi af-
gelopen zondag prachtige re-
sultaten behaald. Na een wis-
selvallig nat weekend sloten de 
100 meter sprinters en het es-
tafetteteam het weekend af met 
een clubrecord en twee keer 
brons. De Suomi-atleten lieten 
goede prestaties zien, met na-
me op de sprint. Een groot aan-
tal atleten plaatsten zich voor 
de halve fi nale en velen ver-
beterden hun persoonlijke re-
cords, zoals bij het discuswer-
pen. Er werd goed gepresteerd 
bij de 100m sprint en estafet-
te. Jelle van Sunder en Jochem 
Dobber mochten, na twee goe-
de series te hebben gelopen 
bij de 100 meter sprint, door 
naar de fi nale. Jelle van Sun-
der veroverde na een spannen-
de race brons, met eveneens 
een clubrecord van 11,63 sec. 
Jochem van Dobber volgde als 
vierde met een tijd van 11,71 
sec. De estafette werd gelopen 
door de Suomi-atleten David 
Rosdorff, Mike Melchers, Jo-
chem Dobber en Jelle van Sun-
der. Zij eindigden hun race met 
een prachtige tijd van 46.93 se-
conden en wonnen hiermee 
brons. Zie ook www.avsuomi.nl

Tweemaal 
brons voor 
Suomi-atleten
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CDA-campagne:
Mona Keijzer in Velsen!
Velsen - Onder de slogan ‘Sa-
menkunnenwemeer’ trekt de CDA 
karavaan door het hele land.  Za-
terdag 1 september komt de cam-
pagnetour van het CDA naar de 
IJmond.
In elke gemeente van de IJmond 
zullen kandidaat kamerleden voor 
de tweede kamerverkiezingen ac-
te de presence geven.  Het centra-
le thema voor deze regio is werk! 
De IJmond en Velsen staan al lan-
ger in de belangstelling van de 
landelijke CDA top. Onlangs be-
zocht CDA partijvoorzitter Ruth 
Peetoom en Europarlementarier 
Wim van der Kamp onze gemeen-
te waarbij een bezoek werd ge-
bracht aan het sluizencomplex en 
de KVSA Felison terminal. Het the-
ma kennisrijk werken werd toen 
nadrukkelijk onder de aandacht 
gebracht. En ook nu weer zal dit 
thema nadrukkelijk op de agen-
da staan.  Lijsttrekker Sybrand 
Buma kunt u op 1 september in 
Heemskerk ontmoeten. Hij zal tus-
sen 14.00 en 16.00 aanwezig zijn 
bij de politieke markt op het Bur-
gemeester Nielenplein. Wilt u hem 
ontmoeten en vragen stellen over 
het thema werk of andere zaken 
dan bent u meer dan welkom.

In Velsen zullen aanwezig zijn nie-
mand minder dan de Noord-Hol-
landse ‘running-mate’ Mona Ke-
ijzer, kamerlid en specialist op de 
thema’s kunst en cultuur en duur-
zaamheid Marieke van der Werf en 
andere CDA prominente kamerle-
den, Velsens CDA wethouder Ro-
bert te Beest en de lokale fractie-
leden. U kunt ze ontmoeten op 1 
september op de kunstmarkt op 
Plein 1945 in IJmuiden. Iedereen 
die deze CDA-ers wil ontmoeten, 
vragen heeft op het gebied van 
kunst en cultuur, werk of andere 
onderwerpen kunnen in gesprek 
met de CDA-ers. Daarnaast zal 
Mona Keijzer om circa 14.30 uur in 
straatdebat gaan met de voorzitter 
van de Haven Ondernemers Ver-
eniging Frans Baud en met Ruud 
Porck, pleitbezorger voor het tech-
nisch en maritiem onderwijs. 
Het thema zal zijn: ‘Kennisrijk en 
duurzaam werken in de IJmond, 
de basis voor goede werkgele-
genheid’. Wilt u erbij zijn en wilt 
u de CDA-kandidaten ontmoe-
ten, een vraag stellen, of gewoon 
op de foto. Iedereen is van har-
te uitgenodigd. Tot ziens op zater-
dag 1 september om 14.00 uur op 
Plein 1945.

Duin & Kruidberg
Fietspad dicht, 
wandelpad open
Santpoort-Noord - Vanaf 30 juli 
tot maart 2013 wordt er hard ge-
werkt in Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Natuurmonumenten 
en PWN werken aan herstel van 
duingrasland en de Noordwest 
natuurkern. Paden die door werk-
verkeer worden gebruikt, worden 
vanwege de veiligheid tijdelijk af-
gesloten voor wandelaars en fiet-
sers. Op zondagen zijn deze pa-
den wel open voor wandelaars. 
Eind maart zijn alle werkzaamhe-
den klaar en zijn alle paden weer 
normaal toegankelijk.
Vanaf 29 augustus gaat het twee-
de deel van fietspad de Zeeweg in 
Duin en Kruidberg dicht. Het gaat 
om het deel vanaf De Doorbraak 
(afslag naar de Kennemerdui-
nen) tot de strandopgang Duin en 
Kruidberg. Dit duurt tot december. 
Op zondag is het pad voor wan-
delaars wel open. Fietsers kunnen 
wel bij Parnassia en (tot oktober) 
bij Kattendel naar het strand.
Afgelopen weken was de Ko-
ningsweg dicht. Dit wandelpad 
gaat nu weer open. Via dit pad 
kun je naar strandopgang Duin en 
Kruidberg wandelen. Vanaf okto-
ber gaan ook het fietspad en een 
aantal wandelpaden rond strand-
slag Kattendel in de Kennemer-
duinen dicht. Parnassia blijft ge-
woon bereikbaar. Bij de duin-

ingangen en bij de afsluitingen 
staan informatieborden over de 
projecten en afsluitingen. Ook op 
de websites van Natuurmonu-
menten en PWN vindt u informa-
tie over de afsluitingen.
De natuurprojecten verjongen het 
duingrasland en brengen stui-
vende duinen weer terug in de 
Noordwest hoek van het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland. 
Daar is spontane verstuiving door 
diverse oorzaken bijna verdwe-
nen. Verstuiving is de beste ma-
nier om de duinen te verjongen en 
de biodiversiteit op lange termijn 
te behouden. Kleine stukken gras-
land worden geplagd om de ech-
te duinplanten een nieuwe kans te 
geven.
Ook wordt de Amerikaanse vogel-
kers weer aangepakt. Net als vo-
rig jaar wordt het duingebied uit-
gekamd en worden alle Ameri-
kaanse vogelkersen dikker dan 2 
cm weggezaagd. Dit gebeurt tus-
sen juli en november. Volgende ja-
ren worden de nog jongere plan-
ten aangepakt.
De projecten maken deel uit van 
het landelijke project Dutch Dune 
Revival, waarvoor de Europe-
se commissie een LIFE+ subsi-
die heeft gegeven. De Provincie 
Noord-Holland ondersteunt het 
plan met een ILG-subsidie.

Gratis bloeddrukmetingen 
Santpoort-Noord - De Ve-
gro Thuiszorgwinkel in Sant-
poort biedt gratis bloeddrukme-
tingen aan op woensdag 5 sep-
tember tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Een afspraak maken is niet no-
dig; men kan gewoon binnenlo-
pen. De bloeddruk wordt gemeten 
met een automatische bloeddruk-
meter. Na de meting staan de me-
dewerkers klaar om vragen te be-
antwoorden en tips te geven.
Regelmatige bloeddrukcontro-
les zijn belangrijk, omdat een ho-
ge bloeddruk een risico kan vor-
men voor de gezondheid van hart 
en nieren. Bloeddruk is een maat 
voor de druk die het bloed op de 
vaatwanden uitoefent als het door 
de bloedvaten wordt gepompt. 
De bloeddruk varieert van mo-

ment tot moment. Sport en bewe-
ging, stress en emoties kunnen de 
bloeddruk tijdelijk laten stijgen. 
Zo’n tijdelijke stijging is heel nor-
maal, het is niet hetzelfde als een 
verhoogde bloeddruk. Bij de Ve-
gro Thuiszorgwinkel zijn diverse 
hulpmiddelen verkrijgbaar om ook 
regelmatig zélf de gezondheid te 
checken, zoals een bloeddruk- of 
vetmeter. De Vegro-medewerkers 
geven graag deskundig advies.
Het adres van de Thuiszorgwin-
kel is Crocusstraat 1. Elke eerste 
woensdag van de maand kan men 
hier tussen 10.00 en 15.00 uur te-
recht om gratis de bloeddruk te 
laten meten.
Kijk voor meer informatie op www.
vegro.info of bel gratis naar 0800–
2887766.

Regio - Vorige week vrijdag 
is aan het einde van de mid-
dag een 62-jarige man overval-
len in zijn woning aan de Rubi-
constraat in Beverwijk. De man 
is even na 16.00 uur mishandeld 
door twee mannen die vervol-
gens sieraden en een portemon-
nee wegnamen. De man is voor 
controle naar het ziekenhuis ge-
bracht. De politie van Beverwijk 
is op zoek naar getuigen van de 
overval, mensen die vrijdag tus-
sen 16.00 en 16.15 uur twee ver-
dachte mannen heeft zien rond-
olopen in de omgeving van de 
flat aan de Rubiconstraat wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844 (lokaal tarief).

Man overvallen 
in woning

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week dinsdag aan het 
einde van de ochtend hennep 
aangetroffen in een pand aan de 
IJmuiderstraatweg. In het pand 
werden ruim 900 planten gevon-
den. De hennepplantage is ont-
manteld en zal worden vernie-
tigd. De politie heeft vier man-
nen aangehouden in de leeftijd 
van 18 tot en met 46 jaar, afkom-
stig uit Amsterdam, Hoofddorp 
en Zaandam. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.

Aanhoudingen 
na vondst 
hennep

Regio - Tijdens het dancefes-
tival Mysteryland in Vijfhuizen 
zijn zaterdag 37 aanhoudingen 
verricht, voornamelijk wegens 
drugsbezit. Vier mensen wer-
den aangehouden vanwege or-
deverstoring. Het festival, dat 
van 11.00 tot 23.00 uur duurde, is 
verder zonder noemenswaardige 
incidenten verlopen.

Aanhoudingen 
bij Mysteryland

Velsen-Zuid - Op de N202 con-
troleerde vorige week donder-
dag de politie tussen 08.30 en 
11.30 uur op snelheid, 39 be-
stuurders reden te snel. De 
hoogst gemeten snelheid was 99 
km/u. Ter plaatse is maximaal 80 
km/u toegestaan.

Verkeers-
controles

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
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Bel 0255-533900
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Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Collecte KWF Kanker-
bestrijding komt eraan
Velsen - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding staat weer voor 
de deur. Van 3 tot en met 8 sep-
tember bestaat de kans dat de 
collectant bij u voor de deur staat. 
U doet toch ook open?
,,Natuurlijk snappen wij ook wel 
dat het af en toe wel eens te gek 
wordt: alwéér een collecte?’’, zegt 
collectecoordinator Joske Ha-
ver. ,,Maar wanneer de zakjes van 
KWF Kankerbestrijding in de bus 
vallen, zien we ook dat deze ge-
vuld klaar staan voor onze collec-
tant. Geen zakje ontvangen? Het 
geld mag ook zo in de bus.’’
Veel mensen vragen waar het geld 
naartoe gaat, zegt Haver. ,,Na af-
trek van de kosten van elke eu-
ro is 83 cent beschikbaar voor de 
doelstelling. 80 Procent gaat naar 
wetenschappelijk onderzoek, on-
derwijs en opleidingen en de ove-

rige 20 procent gaat naar voor-
lichting en patiëntenbegeleiding.’’
,,Dit jaar is er geen Hiswa en 
scheelt ons in de in de gemeente 
Velsen veel geld. Meestal stonden 
onze collectanten in weer en wind 
en haalden daar veel geld op. Wij 
hopen dat het ons zal lukken om 
het bedrag van vorig jaar, ruim  
35.000 euro, te evenaren.’’
Mocht u enkele uurtjes beschik-
baar zijn in de gemeente Vel-
sen: KWF Kankerbestrijding zoekt 
nog mensen in IJmuiden-Oost en 
Zeewijk, Santpoort-Zuid en in de 
nieuwe woongebieden.
Dit jaar worden er stappen ge-
nomen om voor de hele gemeen-
te Velsen een bestuur te vormen. 
Dus ook Velsen- Noord zal hier in 
betrokken worden. Meer weten? 
Bel Joske Haver-van Rijn, tele-
foon 023-5387922.
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Ideeën omzetten
in buitenlucht
Driehuis - Kennemerland is een 
nieuwe activiteit rijker: zakelijk 
wandelen. Een initiatief van Joost 
Kok (merkenbouwer en onderne-
mer) uit Velsen. Tijdens een indi-
viduele duinwandeling gaat hij in 
op een specifieke zakelijke vraag. 
,,Er lopen veel mensen met goe-
de ideeën of zakelijke vraagstuk-
ken rond die het prettig vinden 
dat tegen iemand met ruime er-
varing aan te houden. Om vervol-
gens stappen te kunnen maken”, 
aldus Joost Kok. ,,Want veel idee-
en blijven in de la liggen of in het 
hoofd zitten, en dat vind ik jam-
mer. Ik ben op het idee gekomen, 
omdat wandelen een grote hob-
by van mij is en ik merk dat wan-
delen in de natuur de creativiteit 
vergroot. Daarbij is wandelen en 
praten buiten de werkomgeving 
een prima mogelijkheid vrijuit te 
denken en van gedachten te wis-
selen.” Tijdens een wandeling van 
circa 2,5 uur wisselt Joost met 
zijn klant van gedachten over een 
specifiek zakelijk vraagstuk. Dus 
heel praktisch en op het onder-
werp gericht. Hij denkt actief mee 
en komt met creatieve en werk-
bare oplossingen. Joost hanteert 
een no cure no pay aanpak. Als 
de klant vindt dat het gesprek 
niet voldoende heeft opgeleverd, 
betaalt hij of zij niets. ,,Omdat ik 
ruime ervaring heb op een breed 
vlak, oplossingsgericht ben en als 
buitenstaander fris naar de zaken 
kijk, werkt deze formule goed. De 
site is sinds medio juli jl. live en 
inmiddels zijn er diverse wande-
lingen gedaan. Ik hoop nog veel 
ondernemende mensen verder te 
kunnen helpen!’’ Zie ook www.
zakelijkwandelen.nl.

IJmuiden - Het is bijna zover, vrij-
dag 31 augustus start het nieu-
we klaverjasseizoen staat weer bij 
IJVV Stormvogels aan de Zuider-
kruisstraat 72. Wie is in staat om 
Jan Mantje dit seizoen te verslaan! 
Dat is voor u de grootste uitda-
ging. De organisatie hoopt op een 
grote opkomst en zij doen er alles 
aan om het de spelers naar de zin 
te maken. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur. Zie ook www.storm-
vogels.nl. Voor meer inforamtie: H. 
J. Retz, telefoon 06-34040940 of   
hj.retz@quicknet.nl.

Klaverjassen 
bij Stormogels

Debuutalbum voor 
Fabiana Dammers
Regio - Sinds haar dubbele over-
winning van de Grote Prijs van 
Nederland 2008 heeft de IJmui-
dense singer-songwriter Fabiana 
Dammers ruim de tijd genomen 
om aan haar debuutalbum te 
werken. Dat album, getiteld ‘The 
Girl You Love’, zal 26 september 
uit komen, wat gevierd wordt 
met een release-show in de klei-
ne zaal van Paradiso in Amster-
dam. Voorafgaand aan haar re-
leaseshow zal Fabiana Dammers 
alvast een voorproefje van haar 
album geven tijdens ‘The Girl You 
Love On Water Tour’. Geduren-
de drie dagen treedt ze op drie 
verschillende locaties in, op en 
rondom het water op.  
Met dat water voelt de in IJmui-
den geboren zangeres een gro-
te verbondenheid. ,,Boten spelen 
een belangrijke rol in mijn leven; 
toen ik klein was, was ik altijd te 
vinden op de boot van mijn ou-
ders. Op mijn twaalfde wilde ik 
al mijn vaarbewijs halen. Daar-
om leek het me een leuk idee om 
water als passend decor te ge-
bruiken om mijn nieuwe album 
te introduceren.”
De tour startte op vrijdag 24 au-
gustus op het Pontplein in Vel-
sen-Zuid: om 08.00 uur stap-
te Fabiana op de Connexxion-
draagvleugelboot, waarop ze een 
miniconcert heeft geven voor al-
le reizigers naar Amsterdam. Op 
zaterdag 25 augustus stond Fa-
biana op het Havenfestival in 
IJmuiden. Op zondag 26 augus-
tus eindigde ‘The Girl You Love 
On Water Tour’ met een concert 

op de IJmuidense rondvaartboot.
De zangeres, die door de media 
tot ‘de vrouwelijke equivalent van 
Damien Rice’ werd gekroond, 
haalt haar inspiratie uit het le-
ven zelf. Pure songs met inhoud, 
maar de teneur is zeker niet altijd 
even zwaar van toon. Zelf noemt 
ze haar folky popsongs ‘Fabfolk’. 
Fabiana trad reeds op in voor-
programma’s van onder andere 
Sabrina Starke, Room Eleven en 
Van Dik Hout en speelde onder 
andere al in de Melkweg, Para-
diso, Het Patronaat, het Vondel-
park Openluchttheater en op het 
Folkwoods festival. In eigen re-
gio werd ze genomineerd voor 
de Olifant (Cultuurprijs Haarlem 
en omgeving) als jongst geno-
mineerde ooit en verscheen ze 
in diverse tijdschriften, waaron-
der in de VIVA 400 als één van de 
succesvolste vrouwen van Ne-
derland. Zij is vastbesloten om 
de komende tijd die belofte in te 
lossen.

Haarlem Nightskate 
weer door IJmuiden 
IJmuiden - Vorige week woens-
dag 22 augustus kwam de Haar-
lem Nightskate weer naar IJmui-
den. Het thema was ‘Vamos a la 
Playa’, waarbij het kledingadvies 
dus het strandtenue was. 
Het voorgaande weekend was 
het nog erg warm, nu was het 
flink afgekoeld en stond er een 
stevige wind, zodat door veel 
skaters minimaal een shirt was 
aangetrokken. De start was bij 
het Polderhuis in Velserbroek, 
vanwaar de rit via Santpoort-
Noord en Driehuis over de Hee-

renduinweg richting strand ging. 
Heel wat deelnemers moesten 
hier zwoegen tegen deze voor 
IJmuidenaren bekende westen-
wind. De pauze bij het IJmuider-
slag (na de klim!) kwam niet te 
laat. De terugtocht, met wind-
je in de rug en in het donker, 
ging over Planetenweg en Lan-
ge Nieuwstraat, langs het kanaal 
en Rijksweg weer terug naar Vel-
serbroek. 
Op woensdag 5 september is het 
vertrekpunt weer de ijsbaan in 
Haarlem.

Dammers trappen af met 
Kerst de Jong toernooi
IJmuiden - Traditioneel wordt 
het damseizoen bij Damclub 
IJmuiden geopend met sneldam-
men. Er wordt dan gestreden om 
de bokaal die de oud voorzitter 
Kerst de Jong (tekening) ter ge-
legenheid van het bereiken van 
zijn pensioengerechtigde leef-
tijd in de zeventigerjaren be-
schikbaar stelde. Kerst de Jong 
was opticien en algemeen be-
kend onder zijn bijnaam ‘Brillé’ 
Onder zijn voorzitterschap be-
reikte DCIJ de absolute top. De 
vele stunts die hij uithaalde om 
het dammen onder de aandacht 
te brengen waren vermaard. Met 
het toernooi dat zijn naam draagt 
houdt men bij DCIJ zijn naam in 
ere.
Wedstrijdleidster Jacqeline 
Schouten had de deelnemers, 
naar sterkte, ingedeeld in twee 
groepen. In de eerste groep zag 
het er enige tijd naar uit dat Stel-
la van Buuren voor een sensatie 
zou zorgen. Na vier ronden ging 
ze, na even zoveel overwinnin-
gen, stevig aan de leiding. Ne-
derlagen tegen Stijn Tuijtel en 
Willem Winter zorgden ervoor 
dat ze in de eindrangschikking 
beslag legde op een zeer ver-
dienstelijke tweede plaats.
Stijn Tuijtel werd overtuigend 
winnaar in groep één.
In groep twee leek er lange tijd 
eveneens een sensatie uit de bus 
te rollen. Ook hier was het een 
dame die fel van start ging. Dana 
van der Wiele die evenals Stel-

la van Buuren deel uitmaakt van 
de veel belovende jeugd bij de 
damclub moest eerst na vier ron-
de afhaken. Zij moest uiteinde-
lijk de tweede plaats delen met 
Berrie Bottelier. Piet Kok was on-
genaakbaar en won afgetekend. 
Hij moest slechts eenmaal met 
remise genoegen nemen.
Aan het eind van de avond wa-
ren er twee winnaars te weten 
Stijn Tuijtel en Piet Kok.
Na loting trok Tuijtel aan het 
langste eind. Tuijtel stelde voor 
dat hij en Kok de trofee elk  voor 
een half jaar mee mochten ne-
men. Zo kreeg de spannende en 
geslaagde avond een unicum 
met twee winnaars. 

‘Zingen in de Dorpskerk’
Santpoort-Noord - Op dins-
dagavond 4 september om 20.00 
uur start het tiende seizoen ‘Zin-
gen in de Dorpskerk’ met een 
open repetitie. Iedereen is wel-
kom om kennis te maken met 
het projectkoor, dirigente, de re-
petitie-aanpak en de sfeer. Op 
deze avond wordt een overzicht 
gegeven van dit jubileumsei-
zoen 2012-2013 zangprojecten 
en –evenementen in de Dorps-
kerk. Je kunt tijdens de open-
repetitie-avond meezingen zon-
der kosten en zonder verplich-
ting.  Heb je zin in zingen, plezier 
en ontmoeting? Laat je je graag 
inspireren door de grote rijkdom 
van teksten en muziek uit allerlei 
christelijke tradities in een ver-
bindende sfeer?  Weet je wel-
kom. 
Het eerste zangproject ‘Geplant 
aan stromend water’(uit psalm 
1) van projectkoor Dorpskerk-
cantorij duurt twee maanden. 
Het gaat over bronnen en wor-
tels van de christelijke liturgie en 
zang. In ieder geval zal er aan-
dacht zijn voor repertoire uit de 
Joodse synagoge, bijv. het mooie 
‘Enosh’ van de Pools-Duitse 
Joodse componist Louis Lewan-
dowski. We zingen het prachtige 
‘Die chaos schiep tot mensen-

land’, muziek Antoine Oomen en 
tekst Huub Oosterhuis. En nog 
veel meer mooie liederen en ac-
clamaties. De cantorij zal in dit 
project zich voorbereiden o.a. op 
een sfeervolle vesper op zondag-
middag 28 oktober ter gelegen-
heid van de landelijke Dag van 
de Stilte. De kosten voor deelna-
me: 26 euro. Gaarne contant te 
betalen op de tweede repetitie 
dinsdag 11 september.
Iedereen kan en mag mee zin-
gen in de zangprojecten van de 
Dorpskerkcantorij. Je bent altijd 
welkom om de sfeer te proeven. 
Muzikale leiding is in handen 
van Antje de Wit, koordirigente 
en voorzanger in de Dorpskerk. 
Zij vinden dat financiële overwe-
gingen geen belemmering moe-
ten zijn; neem eventueel contact 
op met één van de bestuurle-
den (Gerrit Out of Ingrid Burger). 
Repetities zijn iedere dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum van de 
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 
67. Gaarne deelname vooraf 
aanmelden per email sympho-
nia@xs4all.nl of telefonisch 06-
21805104 (Antje de Wit). Zie 
ook www.pknsantpoortenvelser-
broek, onder ‘Zangprojecten’ en 
‘Zingen in de Dorpskerk’. 
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Martin Kooiman, het 
brein achter WinSys

IJmuiden – Veel mensen in de 
regio zullen het bedrijf WinSys, 
ICT Solutions, aan Kromhout-
straat 54a, regelmatig passe-
ren zonder te weten wat een bij-
zonder bedrijf dit is. IJmuidenaar 
Martin Kooiman zette het infor-
maticabedrijf 15 jaar geleden op 
en maakte naam als het brein 
van innovatieve oplossingen 
op computergebied voor basis-
scholen en bedrijven. Inmiddels 
heeft WinSys meerdere vesti-
gingen in Nederland en zelfs in 
Nairobi, Kenia en Bandung, In-
donesië. Het bedrijf heeft bijna 
40 werknemers en ontwikkelde 
een totaalpakket op computer-
gebied voor basisscholen en be-
drijven.
Martin Kooiman: ,,Wij bieden 
scholen en bedrijven twee to-
taalpakketten aan Live School 
of Live Bedrijf. Wij zorgen er-
voor dat vanaf elke werkplek 
met een computer, tablet, lap-
top of smartphone verbinding 
kan worden gemaakt met dit sy-
steem. Ongeacht welk bestu-
ringssysteem. Benodigde soft-
ware is online vanaf elke werk-

plek bereikbaar en wordt niet op 
de computer opgeslagen. Dat 
geldt ook voor alle gegevens 
die je invoert. Daardoor worden 
nauwelijks eisen gesteld aan de 
computers. Er kan dus ook met 
oudere computers gewerkt wor-
den. Dankzij dit systeem kun-
nen zelfs heel zware program-
ma’s gebruikt worden, zonder 
de computer te belasten. Het is 
daarom een heel probleemloos 
systeem. Daardoor kunnen we 
ook met slechts 40 mensen het 
hele systeem onderhouden. Dat 
maakt het zeer goedkoop, ze-
ker vergeleken met de oude si-
tuaties, waarbij je een server en 
een soms een eigen systeembe-
heerder, of een handige vader, 
nodig had. Scholen kunnen voor 
een jaarbedrag van 1500 eu-
ro beschikken over dit totaalsy-
steem, inclusief alle benodigde 
en steeds de nieuwste software-
pakketten, zonder extra kosten. 
Voor bedrijven geldt een ho-
ger jaarbedrag, maar dat is toch 
slechts een fractie van de kos-
ten van een eigen systeem met 
server, systeembeheerder, enzo-

voort.”
Inmiddels profiteren in Neder-
land al 1500 basisscholen van 
dit Live School systeem. En ook 
bedrijven hebben WinSys ont-
dekt. WinSys zorgt voor advies, 
installatie, eventuele hardware, 
aansluitingen, scholing, server-
ruimte (in the cloud) en uiter-
aard een zeer goede service, die 
24/7 bereikbaar is. 
Martin: ,,Scholen en onderne-
mers met visie zijn dol op dit sy-
steem, omdat het gemakkelijk 
en zeer betaalbaar is. Voor ge-
bruikers is er geen ‘gedoe’.  Je 
hoeft alleen maar in te loggen, 
verder wijst het zich vanzelf. 
Voor mensen die sceptisch zijn 
en niet graag de data uit handen 
geven hebben we de geruststel-
ling dat we beantwoorden aan 
alle strenge Europese regels op 
het gebied van privacy, garantie 
en veiligheid. Zo zijn onze op-
slagcomputers wel driedubbel 
beveiligd tegen incidenten en 
beschikken wij over meerdere 
computercentra die elkaar on-
dersteunen. 
Dankzij partners als Ziggo en 
KPN kunnen wij razendsnel in-
ternet aanbieden aan onze ge-
bruikers. Ook Asus is een van 
onze partners, wij zijn ‘platinum’ 
partner van Asus, dat betekent 
dat wij het meest uitgebreide 
pakket van Acer op het gebied 
van hardware kunnen aanbie-
den aan onze klanten. Boven-
dien zijn wij op Europees niveau 
educatiepartner, vanwege het 
bereikbaar maken van educa-
tieve pakketten voor alle basis-
scholen. Dat zijn zaken waar wij 
erg trots op zijn.’’
Misschien kijkt u nu met ande-
re ogen naar WinSys ICT Soluti-
ons de volgende keer dat u over 
de Kromhoutstraat rijdt. Zie ook 
www.winsys.nl.

Beter leren zingen met 
hulp van disco classics
Santpoort-Noord - Beter leren 
zingen in acht lessen? Dat kan 
bij de zangschool van Carolien 
Goeman in Santpoort-Noord. Na 
een succesvolle start in het voor-
jaar dit najaar weer een work-
shop ‘Basis vocal technique’. De 
inhoud van de workshop is ge-
lijk aan de vorige namelijk, een 
heldere en duidelijke uitleg over 
de drie basis principes van een 
goede en gezonde zangtech-
niek. Het thema is ‘disco’. Deze 
keer wordt er geoefend met be-
hulp van disco classics van on-
der andere The Trammps, Tava-
res en The Pointer Sisters. Ter 
plekke wordt geoefend met be-
hulp van bekende muziek en kun 
je de aangeleerde techniek di-
rect toepassen.

Carolien studeert aan het Com-
plete Vocal Instituut in Kopenha-
gen. Zij volgt daar de driejarige 
opleiding tot docent Complete 
Vocal Technique. Dit maakt zin-
gen  leuk en begrijpelijk. Bij het 
juist toepassen van de techniek 
is verbetering al snel merkbaar. 
Ben je amateur of gevorderd? 
CVT biedt iedere zanger of zan-
geres een nieuwe uitdaging!
De workshops worden gegeven 
op acht dinsdag- of acht don-
derdagavonden. De workshop 
op dinsdag begint op 18 septem-
ber. De workshop op donderdag 
begint op 13 september. Er zijn 
al aanmeldingen maar er is nog 
voldoende plaats. De locatie is 
Onze Bovenkamer, gelegen bo-
ven de winkel Uit den Vreemde, 

Hoofdstraat 170  in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.30 uur. De 
kosten voor deze workshop zijn 
89 euro. Aanmelden kan via ca-
rolien.goeman@planet.nl of via 
www.zangschoolcaroliengoe-
man.com. In januari 2013 begint 
de volgende workshop met al-
leen de muziek van ABBA. (fo-
to: Patrick Put)

PvdA op Havenfestival
IJmuiden - Zaterdag was het 
campagneteam van de PvdA 
Velsen actief op het Havenfesti-
val IJmuiden. 
Met bezoekers werd gesproken 
over hun politieke voorkeur voor 
de Tweede Kamerverkiezingen 
op 12 september. Daarna werd 
de campagne voortgezet bij de 
Vomar aan de Kennemerlaan. 

Veel mensen konden een praatje 
over de landelijke politiek waar-
deren en waren van mening dat 
dit helpt bij het maken van een 
keuze. 
Op 4 september organiseert de 
PvdA een politiek debat ‘Wat de 
PvdA de kiezer te bieden heeft’ 
in het het Zee- en Havenmuse-
um. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag open dag 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Bij het Kunstencen-
trum Velsen kunnen cursisten 
onder andere leren dansen, le-
ren beeldhouwen en schilderen, 
een instrument leren bespelen, 
zich ontwikkelen in de beeldende 
kunst en nog veel meer. Op zater-
dag 1 september organiseert het 
Kunstencentrum Velsen een open 
dag. In de eerste plaats natuurlijk 
voor iedereen die wel eens een 
kijkje achter de schermen van 
het Kunstencentrum Velsen wil 
nemen. Maar voorál om belang-
stellenden de kans te geven om 
door middel van gratis proefles-
sen met eigen ogen, oren en han-
den te ervaren hoe het is om in je 
vrije tijd ‘op les’ te gaan in de af-
delingen muziek, dans, beeldend 
of theater.
Jaarlijks lanceert het Velsense 
Kunstencentrum een breed en 
divers cursusaanbod. Onder de 
noemer ‘ontdek je talent, deel je 

passie’ stelde het centrum voor 
het komende cursusjaar een pak-
ket samen van meer dan 85 cur-
sussen. Naast vertrouwd aanbod, 
dat al jaren zijn weg vindt naar het 
grote publiek, verrast het centrum 
dit jaar met een ruime keus aan 
nieuwe cursussen, die variëren in 
lengte en dus ook in de agenda’s 
van drukbezette cursisten zijn in 
te passen. Op die manier hoopt 
het Kunstencentrum haar markt 
te vergroten.  
De open dag begint om 11.00 uur 
en duurt tot 15.00 uur. In een non-
stopprogramma kan er in alle dis-
ciplines van het kunstencentrum 
gratis ‘proefgedraaid’ worden. 
Het complete programma van 
proeflessen van het Kunstencen-
trum Velsen is te vinden op www.
kunstencentrumvelsen.nl. Het 
Kunstencentrum Velsen is geves-
tigd aan de P.J. Troelstraweg 20, 
telefoon 0255–510684. 

Gospelkoor GTA 
timmert aan de weg
Velserbroek - Gospelkoor Get To-
gether Again heeft een succesvol 
jaar achter de rug met een aan-
tal spetterende optredens. Om de 
kwaliteit van het koor verder te 
verbeteren en het repertoire uit 
te breiden, is het koor naarstig op 
zoek naar nieuwe koorleden. Op 
donderdag 13 september houdt 
het koor een open repetitie-avond 
in het gebouw Het Kruispunt, Zon 
Bastion in Velserbroek. Deze open 
repetitie is vrij toegankelijk en be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom van 20.00 tot 22.00 uur.

Het koor telt momenteel zo’n 40 
leden en staat onder de bezielen-
de leiding van dirigente Chris Frö-
lich en kent een zeer gevarieerd 
repertoire dat loopt van traditio-
nele Afrikaanse gospels, softrock 
gospel maar ook bijvoorbeeld gos-
pels met een jazzy inslag. Vanwe-
ge dit gevarieerde repertoire is het 
een feest om  deel te nemen aan 
de repetities en staat het koor voor 
swingende optredens. Belangstel-
lenden zijn dan ook van harte wel-
kom tijdens de open repetities. Zie 
ook www.gospelkoorgta.nl.
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Topkok kookt voor winnaars 
Keukenvernieuwers
Regio – Met een keuken die 
weer als nieuw is én een vier-
gangenmenu van topkok Rob 
Schollen is de Familie Duijn uit 
Heemskerk meer dan tevreden. 
Vorige week woensdagavond 
kwam Rob Schollen een heer-
lijke maaltijd voor zes personen 
brengen bij Jan en Gerda Duijn, 
die in maart hun keuken hebben 
laten renoveren door Keukenver-
nieuwers.
,,Onze keuken is op 1 maart in 
een dag helemaal opgeknapt 
door Keukenvernieuwers Piet 
Hoekstra’’, vertelt Gerda. ,,De 
keuken was 27 jaar oud. De 
handgrepen waren helemaal 
vergeeld en we waren toe aan 
iets nieuws. Eigenlijk beviel de 
keukenopstelling wel. Via een 
advertentie in deze krant kwa-
men we bij Keukenvernieuwers 
Piet Hoekstra terecht. In over-
leg met hem hebben we beke-
ken wat mogelijk was. Nu heb-
ben we nieuwe fronten, gre-
pen, deels nieuwe apparatuur 
en een natuursteen aanrecht-
blad. Het mooie is dat we kon-
den behouden wat ons beviel, 
zoals de afzuigkap en ombouw. 
De hoogglans van de fronten is 
op de kleur van de ombouw af-
gestemd. Achteraf viel de kleur 
van de nieuwe plinten niet hele-
maal naar wens uit. Daarom zijn 
die later in een iets andere tint 
gespoten door een meubelspui-
ter. Het resultaat is geweldig. En 
de hele verbouwing, op de plin-
ten na, duurde slechts een dag. 
Ik heb nog steeds het gevoel dat 
ik een compleet nieuwe keuken 
heb.”
Met de enthousiaste referentie 

van Gerda Duijn op de website 
www.keukenvernieuwers.nl, won 
het echtpaar de kwartaalprijs: 
een topmaaltijd thuis van kok 
Rob Schollen, voor zes perso-
nen. Jan en Gerda Duijn genoten 
ervan, samen met hun kinderen 
en aanhang. De maaltijd begon 
met champagne en een amuse, 
daarna volgden nog vier culinai-
re gerechten, zoals Schotse wil-
de zalm, een cappucino van Hol-
landse garnalen en een gerecht 
met Iers rundvlees.
Keukenvernieuwers Piet 
Hoekstra uit IJmuiden stelde de 
keuken in overleg met de familie 
Duijn samen. ,,Eigenlijk is er heel 
veel mogelijk bij een keukenre-
novatie. Wij kunnen elke keu-
ken aanpassen aan de wensen 
van de klant. Als de basis van de 
keuken goed is, is een keuken-
renovatie een prachtige oplos-
sing. Je hoeft niet weg te doen 
wat nog goed is en kunt toch 

nog heel wat aanpassen. Boven-
dien betaal je voor een keuken-
renovatie maar een fractie van 
de prijs van een nieuwe keuken. 
En in de meeste gevallen kan 
een keukenrenovatie in een dag 
plaatsvinden. Ook een keuken 
uitbreiden, bijvoorbeeld na een 
verbouwing, is geen probleem. 
Maar als het keukenmeubel zelf 
slecht is, adviseren wij een nieu-
we keuken. Ook vervanging een 
keukenapparaat of reparatie van 
een onderdeel van de keuken 
is bij ons in goede handen. Wij 
zijn CBW erkend, een unicum 
in de wereld van keukenbou-
wers die aan huis werken.’’ Zie 
ook www.keukenvernieuwers.nl. 
Kijk ook eens bij de referenties 
van klanten die u voor gingen. 
Of bel Keukenvernieuwers Piet 
Hoekstra, via 0255-527666. Klan-
ten maken elk kwartaal kans op 
een topmaaltijd van een profes-
sionele kok.

Lessen weer van starten bij
Atelier de Beeldvorming
Velserbroek - Vanaf volgen-
de week gaan de schilderles-
sen weer van start bij Atelier de 
Beeldvorming in Velserbroek. 
Bij de Beeldvorming worden 
schilderlessen gegeven door 
beeldend kunstenares Manon 

van Leuven. De wensen van de 
cursist zijn de basis van de les-
sen. Het maakt niet uit of je al er-
varing hebt of niet. De groepen 
zijn klein, maximaal zeven per-
sonen, dus ieder kan een eigen 
weg inslaan. Of je nu vooral por-
tretten wil maken, bloemen of 
landschappen of helemaal voor 
abstract gaat, Manon gaat sa-
men met jouw het avontuur aan. 
Men werkt vooral met acrylverf, 
meestal op papier maar ook ge-
regeld op doek.  
En het grote voordeel van wer-
ken met acrylverf is dat het niet 
kan mislukken. Je kunt er name-
lijk altijd weer overheen schilde-
ren. Inmiddels is dit de gevleu-
gelde uitspraak tijdens de les-
sen. 
Het resulteert in prachtige schil-
derijen omdat iedereen op een 
gegeven moment het lef krijgt 
om gewoon maar eens wat uit 
te proberen. Het wonderlijke is 

dat dit meestal de mooiste schil-
derijen oplevert met een verba-
zingwekkende eigenheid. Op de 
website kunt u een indruk krij-
gen van de resultaten. 
Op dinsdag- en woensdagavond 
en op vrijdagochtend worden 
deze lessen van ‘Het experiment’ 
gegeven. 
Voor mensen die rust nodig heb-
ben wordt op donderdagochtend 
‘Time Out’ gegeven. Het zijn les-
sen waarbij je kunt ontsnappen 
aan de hectiek van de dag. Te-
kenen en schilderen is heel ge-
schikt om je hoofd leeg te maken 
en tot rust te komen.
Op vrijdagmiddag is open atelier. 
Speciaal voor mensen die van 
wanten weten en geen les meer 
nodig hebben, maar het wel leuk 
vinden om met passie-genoten 
te schilderen. We wisselen ken-
nis uit en kunnen eventueel pra-
ten over elkaars werk. Zie ook 
www.atelierdebeeldvorming.nl.

Fossielen maken in Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - Kinderen en volwas-
senen van alle leeftijden kun-
nen nog tot 2 september genie-
ten van de prachtige jubileum 
tentoonstelling ‘60 jaar verzame-
len’ waarin heel veel collectie-
stukken van het Pieter Vermeu-
len Museum zijn verwerkt. 
Op vrijdag 31 augustus kunnen 
kinderen van 14.00 tot 15.00 een 
eigen fossiel maken! Met fossie-
len, klei en gips ga je dan aan de 
slag om van een echt fossiel en 
replica te maken die je na afloop 
mee naar huis mag nemen.
Tevens zijn deze dagen gebom-
bardeerd tot vraag maar raak 
aan de conservator dagen. 
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
is de conservator, bioloog Wim 
Bosch, beschikbaar voor ieder-
een met vragen over voorwerpen 
uit de natuur. 
Heb jij in de tuin een botje ge-
vonden en ben je nieuwsgierig 
van welk dier het afkomstig is of 
wil je meer weten over die mooie 

schelp die je van je opa hebt ge-
kregen? Neem het mee en kom 
naar het museum. Waarschijn-
lijk kan Wim je er veel meer over 
vertellen 
Alle museumbezoekers kunnen 
bij de conservator terecht met 
hun vragen. Voor het fossiel ma-
ken betaal je 1,50 euro bovenop 
de entree prijs en is aanmelden 
verplicht via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of via 0255-
536726. Wees er op tijd bij want 
we hebben per keer maar plek 
voor 15 kinderen.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d, telefoon 
0255–536726, info@pieter-ver-
meulen-museum.nl. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl. Openingstijden: woens-
dag, vrijdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Tijdens schoolva-
kanties: dinsdag tot en met vrij 
dag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen op afspraak. 
Feestdagen gesloten.

Open dag bij Het Y
Velsen-Zuid - Op zondag 9 
september houdt Modelbouw-
vereniging Het Y in Spaarn-
woude aan de Genieweg 38 van 
10.00 tot 16.00 uur de traditione-
le open dag, waar met model-
stoomtrekkers en modelstoom-
locomotieven gereden wordt. 

Kinderen kunnen met de stoom-
trein mee en voor de ouderen is 
dit een gelegenheid om met de 
modelbouw kennis te maken. Er 
zijn diverse modellen van stoom-
machines en andere machines 
te zien. Zie ook www. mbv-he-
ty.nl.
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‘Plezier in hockey is 
voor ons de rode draad’
Regio - Zaterdag 1 september 
staat IKKSPORT op de jaarmarkt 
in Bloemendaal. Kinderen vanaf 3 
jaar kunnen deelnemen aan een 
spannend behendigheidsparcour. 
Daarbij zijn mooie prijzen te win-
nen.
Na het behalen van goud en zil-
ver op de Olympische Spelen is 
hockey op dit moment een van de 
snelst groeiende sporten onder 
kinderen. Kinderen hebben ple-
zier in het spelletje dat al op jonge 
leeftijd kan worden geleerd. ,,Onze 
hockeyschool speelt in op die be-
hoefte door het bieden van trainin-
gen voor kinderen van de leeftijd 
van 3 jaar tot 10 jaar’’, verelt Isa-
bella Kruiswijk. ,,Ook voor kinde-
ren die nog niet bij een hockeyclub 
terecht kunnen, leren bij ons hoc-
keyen.’’
De IKKI hockeyschool is een on-
derdeel van IKKSPORT. ,,Het ple-
zier in de hockeysport vormt voor 
ons de rode draad in ons werk. In 
een les van 45 tot 60 minuten leren 
we de kinderen hockeyoefeningen, 
die speciaal voor deze leeftijdsca-
tegorie zijn ontwikkeld. Op basis 
van andere sport- en spelvormen 
leren we de kinderen bovendien 
hoe ze kun lichaam op een goede 
manier kunnen gebruiken en hoe 

ze met elkaar kunnen samenwer-
ken. Heerlijk achter een bal aan-
rennen en ondertussen werken 
aan een brede motorische ontwik-
keling. Door het gebruik van veel 
kleur en variatie zorgen de lessen 
bovendien voor de nodige afwis-
seling en ontwikkelen de kinderen 
al op jonge leeftijd capaciteiten die 
in het hockey van pas komen, zo-
als teamwork en behendigheid. 
Voor mij en mijn trainers vormt het 
plezier in de hockeysport de rode 
draad.’’ Zie www.ikksport.nl of kom 
langs voor een proefles. ,,We trai-
nen op maandagmiddag en op de 
zaterdagochtend.’’ Heeft u vragen? 
Bel dan 06-22630521.
Voor kinderen die lid zijn van een 
hockeyclub verzorgt IKKI hockey-
school trainingen in de winter-
stop voor F’jes en eerste- en twee-
dejaars E. Tevens geeft men in de 
winterstop weer zaalkeepersclinics 
geven. ,,Wij verzorgen wij team-
buildingactiviteiten op maat, zoals 
spelregelkennis, rugbytraining om 
de weerbaarheid te vergroten en 
bal-oogcoördinatie’’, aldus Isabel-
la. ,,Wij gaan met jullie wensen als 
team aan de slag.’’ Op de hoogte 
blijven van de IKKSPORT-activitei-
ten en de nieuwsbrief ontvangen? 
Mail dan naar info@ikksport.nl.

Sluit je zomer 
af bij Thirties
Regio - Stel je voor, dansen met 
je vrienden in de zon op de rand 
van het hoogste duin van Bloe-
mendaal. Dat kan op zaterdag 8 
september bij Restaurant de Uit-
kijk: en groot terras met schitte-
rend uitzicht op de duinen en de 
zee in de verte, twee danszalen en 
de mogelijkheid om vanaf 19.00 
het feest te beginnen met heer-
lijke Spaanse gerechten. Thirties 
is het eerste exclusieve feest voor 
dertigers in Zuid-Kennemerland. 
Zaterdag is het tijd voor de derde 
editie en tevens de laatste Thirt-
ies van 2012. Restaurant de Uitkijk 
wordt voor deze gelegenheid om-
getoverd tot een plek waar je met 
leeftijdsgenoten kan dansen, pra-
ten, eten en drinken. Even de zo-
mer nabespreken voor de herfst 
weer voor de deur staat. Het ge-
weldige terras, op het hoogste 
duin van Kennemerland, is dank-
zij megaparasols geheel overdekt, 
dus ook bij een spatje regen kan je 
genieten van het schitterende uit-
zicht op de duinen onder het ge-
not van een hapje, drankje en ui-
teraard goede muziek. Voor de-
ze editie zijn er net als bij Duin-
lust twee soorten kaarten verkrijg-
baar: met en zonder eten. Met een 
Party & Food ticket ben je vanaf 
19.00 welkom en kan je genieten 
van heerlijke Spaanse gerechten 
(vis/vlees/vegetarisch) met brood 
en salade. Met Partytickets ben 
je vanaf 21.00 welkom. Voor beide 
tickets geldt dat je een gratis wel-
komstcocktail krijgt, een mooi ge-
vulde goodiebag na afloop, gratis 
garderobe en gratis parkeren. Het 
feest eindigt om 02.00 zodat je nog 
wat aan je zondag hebt! Bij de in-
gang wordt je verwelkomd door 
dj Kes die vanuit zijn Glittergolf je 
vast in de stemming krijgt met zijn 
tunes. Buiten op het terras zal Da-
Vinci de muziek verzorgen. Binnen 
is er boven de 80’s & disco zaal 
waar onder andere dj Mike van 
Loon (Hed Kandi) zijn vinyl pla-
ten meeneemt. Bezoekers kunnen 
in de bakken met platen hun ei-
gen favoriete plaatje uitzoeken en 
die aan de dj geven. Een unieke le-
vende jukebox dus! Beneden is de 
housezaal, waar dj’s FlexyFrank, 
DaVinci en special guest Dennis 
van der Geest hun beats laten ho-
ren. Van oude tot nieuwe house, 
alles komt hier voorbij. Muziek van 
toen tot nu dus! Zie ook www.flex-
cited.com.

Bos Borrelt met 
muzikale noten
IJmuiden - Zondag 2 september 
vanaf 16.00 uur is er weer akoes-
tische muziek bij Eetlokaal Bos 
Kookt! Wil je meespelen? Dat kan. 
Kom gewoon langs! Na het over-
weldigende succes in juni,  dit 
keer een cocktail van muziekstij-
len met medewerking van loka-
le muzikanten zoals in ieder ge-
val Annebel en Rafael Fernandez, 
Mike Janmaat, Danny Vlaspoel, 
Fred Koridon, Joeke Wouda, Robin 
van Rijswijk, Sam Saxton etc. Van 
jazzy tot rock en alles wat er tus-
senin zit. Als het maar akoestisch 
is. De tafels gaan er uit en de mu-
zikale noten erin. Bos kookt die 
dag niet van de gebruikelijke me-
nukaart, maar verzorgt wel andere 
(borrel)hapjes. Voor meer informa-

tie kijk op www.boskookt.nl of op 
facebook. Bos Kookt, Groeneweg 
80,  IJmuiden (tegenover Stads-
schouwburg Velsen).

Nu ook sacred-dance
in Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - In Sant-
poort start een cursus ‘sacred-
dance’/meditatieve dans. Dit 
is een mooie vorm van bewe-
gen op muziek en voor iedereen 
haalbaar.
Er wordt in een kring op diverse 
mooie muziek gedanst: klassiek, 
wereldmuziek en folklore. Ook 
op liederen vanTaizé zijn dansen 
gemaakt. Foute danspassen kun 
je niet maken bij ‘sacred-dance’. 
Het is tenslotte geen optreden, 
het gaat om ieders eigen erva-
ring. Toch wordt samen in een 
kring gedanst. Er worden oer-

oude vormen als cirkel, vierkant 
en spiraal gedanst. Het gaat om 
eenvoudige passen en de dan-
sen worden herhaald. De beste 
manier is om met een les te pro-
beren of ‘sacred-dance’ iets voor 
je is. De prijs van de cursus gaat 
naar inkomen. 
De eerste les is vrijdagoch-
tend 14 september van 9.30 tot 
11.30 uur in de Dorpskerk aan 
de Burg. Enschedelaan. Voor op-
gave of meer informatie: Djoeki 
Thomasz, 072-816575. Zie ook 
www.sacreddancedjoekitho-
masz.nl.

IJmuiden - Op zaterdag 1 sep-
tember wordt van 9.00 tot 16.00 
uur weer een gezellige rommel-
markt gehouden, de laatste van 
dit jaar. Met veel kramen, die vol 
liggen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 
wil verkopen kan een kraam hu-
ren. Voor meer informatie of re-
serveringen voor een kraam: te-
lefoon 0255-533233 of 06-
10475023. 

Rommelmarkt
Kennemerplein

Workshops Aroma-
therapie bij De Lente
Regio - Vanaf 1 september is He-
len Panneman, aromatherapeut  
en energetisch diertherapeut,  
aangesloten bij Praktijk De Lente 
om regelmatig workshops aroma-
therapie te geven. Essentiële oli-
en, ook wel etherische of aroma-
tische oliën genoemd, zijn de geu-
rende stoffen van planten, vruch-
ten, kruiden en bomen. Het zijn 
die stoffen van planten, bloemen 
en bomen die de afweer regelen, 
de hormoonhuishouding op orde 
houden en de communicatie uit-
voeren. Essentiële oliën zijn geu-
rende stoffen. Geuren doen wat 
met je! Wil je meer weten over 
geuren? Zelf ervaren wat geuren 
met je doen? Weten hoe essenti-
ele oliën kunnen ondersteunen bij 
kleine en soms grotere ongemak-
ken als bijvoorbeeld een verkoud-
heid, blaasontsteking, hoofdpijn, 
insectenbeten, maar ook emotio-
nele zaken? Volg dan een of meer-
dere workshops aromatherapie bij 
Praktijk De Lente in Heemstede. 
Helen Panneman is energetisch 
diertherapeut en werkt fulltime in 
haar Praktijk HelenVoorDieren. Zij 
werkt met homeopathie, aroma-
therapie en Healing Touch tech-
nieken voor alle dieren en soms 
ook mensen. Helen is aangesloten 
bij het collectief HeelDier in Mid-
den Nederland (www.heeldier.
nl).  Zij geeft regelmatig aroma-
therapie workshops voor mens en 

dier met verschillende onderwer-
pen (basis, emoties, chakra’s) en 
vanaf 1 september ook voor Prak-
tijk De Lente. Voor dit najaar staan 
de volgende workshops in Prak-
tijk De Lente gepland: op 8 sep-
tember  de eerste basiscursus van 
4 uur. Veel achtergrondinformatie 
en vooral zelf ervaren, ruiken en 
proeven. 
Op 22 september een workshop 
van 4 uur over aromatherapie en 
emoties en op 8 november een 
workshop van een hele dag over 
chakra’s in geuren en kleuren. De 
tweede basiscursus wordt dan 
weer gegeven op 17 november. 
Kijk op www.aromatherapievoor-
dieren.nl voor meer informatie 
over essentiële oliën en de work-
shops of bel naar Helen Panne-
man, 06-30505201 of Praktijk De 
Lente, 023-5470950.
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Santpoort-Noord - Dinsdag 4 
september start Bridgevereni-
ging Velsen de nieuwe club-
competitie 2012-2013. Anders 
dan voorgaande jaren is hierbij 
dat, na raadpleging van de le-
den, het bestuur heeft besloten 
over te gaan op zes speelron-
des per avond. Hierdoor wordt 
de vereniging niet alleen toe-
gankelijker voor ouderen maar 
ook voor werkenden. En vooral 
ook voor diegenen die in het al-
gemeen de voorkeur geven aan 
24 spellen per avond. Bij dit be-
sluit speelt ook het profiel van de 
club een belangrijke rol. De Brid-
gevereniging Velsen is name-
lijk vanaf de oprichting in 1985 
een club waar niet het presteren 
maar het speelplezier op de eer-
ste plaats komt. Er is nog plaats 
voor nieuwe leden. Wie belang-
stelling heeft kan contact opne-
men via www.nbbclubsites.nl/
club/6035 of telefoonnummer 
0255-535941.

Bridgevereniging
Velsen start 
clubcompetitie

IJmuiden - Op woensdag 5 sep-
tember is er weer een ruilbeurs 
van legpuzzels in het wijksteun-
punt Zeewijk. Tussen 14.00 en 
15.30 uur is voor jong en oud ge-
legenheid om te ruilen.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week woensdagmiddag een 
melding van een babbeltruc in 
de Lindenstraat. Rond 12.15 uur 
bleek er te zijn aangebeld door 
een onbekende vrouw die in ge-
brekkig Nederlands om een te-
lefoonnummer van een loodgie-
ter vroeg. De behulpzame be-
woners lieten haar binnen en 
liepen samen met haar naar de 
woonkamer. De vrouw vertrok 
uiteindelijk met het nummer van 
de loodgieter. In de tijd dat zij 
binnen was is, de slaapkamer 
van de bewoners overhoop ge-
haald en zijn er sieraden gesto-
len. De politie heeft een sporen 
– en buurtonderzoek ingesteld 
en is op zoek naar de onbe-
kende vrouw. Mocht u de poli-
tie niet hebben gesproken maar 
wel informatie hebben die kan 
leiden tot opheldering van de-
ze zaak, neemt u dan contact 
op met de politie in Velsen via 
0900-8844.

Babbeltruc

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 5 september 
om 20.00 uur in Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

Bridgers fietsen mee 
met Sponsorfietstocht
Driehuis - Bridgeverening UTD, 
opgericht 1 november 1945, be-
gint 4 september aan het nieu-
we seizoen. 
UTD heeft op dit moment on-
geveer 65 leden. De speel-
avond is op dinsdag en de lo-
catie is dorpshuis De Driehoek. 
Het dorpshuis is gelegen achter 
de Jan Campertschool en voor 
het Pieter Vermeulen Museum. 
Zij hebben momenteel plaats 
voor enkele gezellige bridgers (u 
hoeft geen top te zijn). De eerste 

twee avonden mag men gratis 
meedraaien. De sportieve brid-
gers zullen op zondag 23 sep-
tember meedoen aan de Ra-
bobank Sponsorfietstocht. Bij 
dit jaarlijkse evenement kun-
nen verenigingen en stichtingen 
een financiële bijdrage bij elkaar 
fietsen. Voor verdere informa-
tie kunt u contact opnemen met: 
mevrouw Gerda van der Haak, 
0255-511761, mevrouw Ria Ger-
rits, 0255-520344 of de heer Aad 
Bol, 0255-513410.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Uw kind naar de brugklas
Velsen - Na groep acht wordt 
het gemakkelijker, denken ou-
ders soms. ‘Eenmaal op het 
voortgezet onderwijs redden 
ze zichzelf wel.’ Niets is minder 
waar! Vooral de eerste zes we-
ken zijn slopend voor brugklas-
sers. Als ze thuiskomen, moeten 
ze hun ei kwijt kunnen en even 
bij komen, voordat ze (met eni-
ge stimulans) aan hun huiswerk 
gaan. Kun je als ouder niet thuis 
zijn, dan is het erg belangrijk dat 
je in elk geval bereikbaar bent. 
Op de basisschool werd alles 
klaargezet en geregeld door ou-
ders en de juf of meester. Geen 
wonder dat sommige brugklas-
sers de kluts kwijtraken in de 
nieuwe logistiek van: tas inpak-
ken, gymkleren mee, brood sme-
ren, agenda invullen, enzovoort. 
In dezelfde periode begint de 
pubertijd en verandert er van al-
les in het brein van uw zoon of 
dochter. 

De eerste week van septem-
ber begint het nieuwe school-
jaar weer. Gaat uw kind naar de 
brugklas en heeft u vragen over 
hoe je dit nu het beste onder-
steunt als ouder dan kunt u hier-
voor ook terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Er zijn in-
loopspreekuren, u kunt bellen of 
u kunt op de site kijken. Op de 
site kunt u ook andere informa-
tie vinden over opvoeden en op-
groeien.
Centrum Jeugd en Gezin IJmui-
den, Martkplein 1. Inloopspreek-
uur: maandag 12.00-15.00 uur, 
dinsdag en donderdag van 
09.00-17.00 uur en woensdag 
van 09.00-12.00 uur. 
Centrum Jeugd en Gezin Velser-
broek, Alletta Jacobsstraat 200-
220. Inloopspreekuur: maandag 
en donderdag van 13.00-17.00 
uur of woensdag van 09.00-
12.00 uur. Zie ook www.cjgij-
mond.nl.

Vogelwerkgroep zoekt 
huiszwaluwnesten
Velsen - De Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland volgt al ja-
ren de huiszwaluwen in Zuid-
Kennemerland en de Haarlem-
mermeer. Huiszwaluwen bou-
wen tegen de gevel van huizen 
en schuren een nestje van klei. 
Het aantal nesten is daardoor 
vrij eenvoudig te tellen. Tellers 
kunnen echter nieuwe kolonies 
gemist hebben. De Vogelwerk-
groep roept daarom iedereen op 
nestlocaties door te geven. 
De laatste jaren schommelt het 
aantal bezette nesten rond de 
700 met een uitschieter van meer 
dan 800 nesten in 2010. In 2011 
was het aantal weer gedaald tot 
onder de 700. De voorlopige re-
sultaten van 2012 laten ook een 
achteruitgang zien. De kolonie 

in Haarlem-West is bijvoorbeeld 
flink geslonken en in het dorp-
je Spaarnwoude werden hele-
maal geen nesten meer aange-
troffen. In de Haarlemmermeer 
en de Bollenstreek lijken de aan-
tallen redelijk constant.
Weet u plekken waar huiszwa-
luwen dit jaar hebben gebroed? 
Geef dan het aantal en het adres 
door aan de Vogelwerkgroep 
via j.stuart@planet.nl of 023-
5389481 (‘s avond). Huiszwalu-
wen zijn te herkennen aan hun 
staalblauwe bovenkleed, wit-
te onderzijde en witte stuit. De 
laatste nesten vliegen rond deze 
tijd uit. Nesten van boerenzwalu-
wen (altijd in een schuur ) hoeft 
u niet door te geven. (foto: Pie-
ter Visser)

VV IJmuiden is klaar 
voor nieuw seizoen
Velsen - Zaterdag spelen IJmui-
den 1 en 2 hun eerste competi-
tiewedstrijden. Beide teams be-
ginnen met een uitwedstrijd. 
IJmuiden 1 speelt tegen Kadoe-
len 1 en IJmuiden 2 neemt het op 
tegen Jong Holland 3.
De laatste voorbereidingen wor-
den getroffen en de laatste oe-
fen- en bekerwedstrijden zijn 
gespeeld. De jonge selectie van 
David Zonneveld en Rick van 
Amersfoort is er helemaal klaar 
voor om dit seizoen een rol van 
betekenis te gaan spelen in de 
3e klasse. Van grote klasse is het 
feit dat een deel van de selec-
tie bij IJmuiden op eigen initia-
tief een grote verbouwing heb-
ben volbracht aan de kleedka-
mers van de club.
Ook bij de jeugd zijn de trainin-

gen weer begonnen. De A-juni-
oren hebben hun voorbereiding 
gezamenlijk met de senioren se-
lectie ingevuld en gaan de ko-
mende weken onder Ruud Kui-
pers de puntjes op de i zetten om 
dit jaar een goede prestatie neer 
te gaan zetten. Aankomende za-
terdag spelen zij om 12.00 uur 
thuis een oefenwedstrijd.
De B, C-junioren en D-pupillen 
hebben inmiddels de training 
voor het nieuwe seizoen hervat 
en de overige pupillen gaan van-
af volgende week starten met de 
trainingen.
In de zomerstop heeft de VV 
IJmuiden een grote hoeveel-
heid nieuwe jeugdleden mogen 
begroeten en hopen dat zij het 
enorm naar hun zin hebben de 
komende jaren bij VV IJmuiden.

Wij willen graag reageren op een 
bericht van AWV Eigen Haard in 
de Jutter/de Hofgeest van 16 au-
gustus 2012. 
Onze woningbouwvereniging 
AWV Eigen Haard spiegelt de 
Velsenaren een beeld voor wat 
door de bewoners van de wijk 
toch net even anders wordt erva-
ren. AWV laat alle positieve din-
gen aan bod komen, maar ver-
geet voor het gemak te vermel-
den dat het opruimen van het as-
best dat in de woningen zit en 
zal worden verwijderd, niet vol-
doende, en nu druk ik mij zacht-
jes uit, aan de bewoners is uitge-
legd. Als de bewoners en de be-
wonerscommissie geweten zou-
den hebben dat zij hun badka-

mer enkele werkdagen niet kun-
nen gebruiken, zij één kamer ge-
heel moeten leeghalen, zodat het 
asbest via veilige weg verwijderd 
kan worden. Alleen asbest van 
het dak (de vliering) wordt verwij-
derd. Asbest zit in elk afvoerka-
naal, dat wordt niet weggehaald, 
en het asbest onder de vloeren 
niet wordt ook niet weggehaald.
Dan had nimmer 70 procent van 
de bewoners voor deze manier 
van achterstallig onderhoud ge-
kozen. Ik vraag mij zelfs af of die 
70 procent daadwerkelijk gehaald 
is, niemand van de bewoners is 
bij die telling aanwezig geweest.
 
Naam en adres bekend bij de re-
dactie
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Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 12 september 2012

Stemmen, wat moet u weten?
Op 12 september  2012 zijn de 
verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer.  Als u gaat 
stemmen, moet u met een paar 
dingen rekening houden: wan-
neer u mag stemmen, de iden-
tifi catieplicht, de volmacht, de 
kiezerspas en waar u kunt stem-
men.

Wanneer mag u stemmen?
Om te mogen stemmen, moet u 
achttien jaar of ouder zijn, mag u 
niet uitgesloten zijn van het kies-
recht, moet u ingeschreven staan 
bij de gemeente en de Nederland-
se nationaliteit hebben. Wie aan 
deze voorwaarden voldoet, krijgt 
een stempas van de gemeente. Zon-
der stempas mag u niet stemmen. 
Heeft u geen stempas ontvangen? 
Neem dan contact op met Burger-
zaken van de gemeente Velsen via 
0255-567200 of 142555.
 
Identifi catieplicht
Als u gaat stemmen, wordt u ge-
vraagd om een legitimatie. Dat is 
verplicht. U moet kunnen laten 
zien dat u echt degene bent die mag 
stemmen. U kunt zich legitimeren 
met een geldig reisdocument zoals 
een Nederlands paspoort of iden-
titeitskaart, of met een geldig Ne-
derlands rijbewijs. Deze documen-
ten mogen maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn.

Een ander machtigen
U kunt ook een ander voor u laten 
stemmen. U kunt uw stempas aan 
iemand anders geven samen met 
een machtiging om voor u te stem-
men. Die persoon, de gemachtig-
de, moet wel in Velsen wonen en hij 
of zij moet een kopie van uw geldi-
ge identiteitsdocument kunnen la-
ten zien. Ook dan geldt dat dit docu-
ment maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.

Stemmen in andere gemeente
U kunt in een andere gemeente 
stemmen dan de gemeente waar u 
staat ingeschreven. Dan moet u een 
kiezerspas aanvragen bij Burgerza-
ken van Velsen. Dat kan mondeling 
tot en met 07 september. Neem wél 
uw stempas mee. Die wordt dan om-
gezet in een kiezerspas, waarmee u 
in elke gemeente in Nederland kunt 
stemmen. Met vragen over een kie-
zerspas kunt u terecht bij Burgerza-
ken van Velsen via 0255-567200 of 
140255.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met uw stempas overal bin-
nen de gemeente stemmen, dus ook 
in een stembureau naar eigen keu-
ze. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds. Alle informatie staat op 
www.velsen.nl en op de achterkant 
van de kandidatenlijst.

Stadhuis ’s avonds open op 
landelijke verkiezingsdag
Het stadhuis is op woensdag 12 
september ’s avonds open, op 
de landelijke verkiezingsdag. 
Voor burgerzaken kunt u op af-
spraak tot 20.00 uur terecht. Op 
de avond van donderdag de 13e 
is het stadhuis dicht.  

Het stadhuis van Velsen is woens-
dag 12 september ’s avonds open, 
op de dag van de landelijke verkie-
zingen. U kunt dan tussen 18.00 en 
20.00 uur terecht bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) en Burgerza-
ken.

De afdeling Burgerzaken werkt op af-
spraak. Omdat het stadhuis gewoon-
lijk op woensdag dicht is, kunt u voor 
deze avond alleen telefonisch een af-
spraak maken via 0255-567200 of 
140255, en niet via de website van de 
gemeente. Op donderdag 13 septem-
ber is het stadhuis ’s avonds dicht.

Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is tot 21.00 uur open. Kie-
zers met een geldig legitimatiebe-
wijs en een stempas of kiezerspas 
kunnen daar stemmen. Zie ook el-
ders in deze krant.

Zondag 9 september 2012

Open Monumentendag
‘Groen van Toen’ is het thema van 
de landelijke Open Monumenten-
dag, op zondag 9 september. Niet 
alleen stenen monumenten zijn 
belangrijk, ‘groen’ is dat ook. Ga 
op zoek naar verrassende combi-
naties van natuur en cultuur!  

Op zondag 9 september is de landelij-
ke Open Monumentendag 2012 met 
als thema ‘Groen van Toen’. Centraal 
staan de rol, het belang en de beteke-
nis van het groen bij monumenten. 
Niet alleen monumentale gebouwen 
zijn belangrijk, maar ook de omge-
ving daarvan. Tuinen en parken bij 
buitenplaatsen en kastelen bijvoor-
beeld, zoals Beeckestijn, Velserbeek 
en Duin en Kruidberg. Ook het groen 
van begraafplaatsen heeft betekenis. 
De boompartijen en de slingerpaden 
van De Biezen en Westerveld zijn zo 
aangelegd dat ze rust uitstralen en 
stof tot nadenken geven. 

Daarnaast krijgt ook onbekender 
historisch groen aandacht, zoals res-
tanten van verdwenen buitenplaat-
sen of een oude dijk. Door het the-
ma ‘Groen van Toen’ kunnen bezoe-
kers mooie combinaties van natuur 
en cultuur beleven. 

Op verschillende locaties worden 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd. Alle informatie staat in 
de brochure ‘Groen van Toen’, gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel Eras-
mus, het stadhuis in IJmuiden en 
de bibliotheken in IJmuiden en Vel-
serbroek. Meer informatie op www.
openmonumentendag.nl.

1

Groen van Toen
Rondgang langs historisch groen

Zondag 9 september 2012

Openstellingen tijdens 
Open Monumentendag
Beeckestijn, Rijksweg 136, Vel-
sen-Zuid: Open van 11.00-16.00 
uur. Podium voor Tuin en Land-
schapsCultuur. Maquette-
tentoonstelling ‘Het grootse ver-
kleind’ en tentoonstelling ‘De lo-
gica van het landschap’.

Velserbeek, Velserbeek 1, Vel-
sen-Zuid: Rondleidingen door het 
park om 11.00 en 14.00 uur, start-
punt bij het hoofdgebouw.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleidingen door het 
park om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u 
voor € 25,00 een speciale twee-
gangenlunch gebruiken. 

Kennemergaarde, Duin- en 
Kruidbergerweg 51-73, Sant-
poort-Noord: Open van 11.00-
16.00 uur. Speurtocht door het 
park, info over fl ora en fauna door 
o.a. Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland en Paddenwerkgroep.

Begraafplaats De Biezen, 
Kweekerslaan 21, Santpoort-
Noord: Rondleidingen over de be-
graafplaats om 12.00 en 14.00 uur.

Begraafplaats Westerveld, 
Duin- en Kruidbergerweg 2, Drie-
huis: Open van 09.00-17.00 uur. 
Bij het Petit Café is een platte-
grond met een wandeling over de 
begraafplaats te krijgen.
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1 september    Kunstmarkt Plein 1945, IJmuiden
7, 8 en 9 september Santpoort Jazz Santpoort-Noord
8 september    Rabobank Pierloop IJmuiden

Meer informatie op www.velsen.nl > sport, toerisme en vrije tijd

Evenementen in Velsen

Twee speelplekken Oud-IJmuiden

Buurtkinderen welkom
Een veld met kunstgras en doeltjes, 
en een natuurlijke speelplek voor 
kleinere kinderen – vanaf woensdag 
12 september kan er in de Carolina-
straat / hoek Bloemstraat in Oud-
IJmuiden volop gespeeld worden. 
De kinderen uit de buurt zijn van 
harte welkom op de opening tussen 
14.00 en 16.00 uur.

De kleinere kinderen – het liefst ver-
kleed als piraat of matroos – kunnen 
van alles doen. Ze kunnen zich laten 
schminken, springen op een luchtkus-
sen of een boot knutselen. Ze krijgen 
iets te drinken met wat lekkers erbij.
Jongens en meisjes uit groep 6, 7 of 8 

van De Vuurtoren en De Klipper kun-
nen meedoen aan een voetbaltoernooi-
tje. Aanmelden bij de gymleraar van De 
Vuurtoren, de heer Koos de Koning, of 
bij mevrouw Daniëlla van Delft van de 
Brulboei. Een speler van Telstar doet 
rond 14.30 uur de aftrap. Ook het colle-
ge van Velsen is vertegenwoordigd.

De opening wordt georganiseerd door 
de woningcorporaties AWV Eigen 
Haard en Woningbedrijf Velsen, Stich-
ting Welzijn Velsen en de Gemeente 
Velsen. In verband met de festiviteiten 
wordt een deel van de Bloemstraat tus-
sen 12.00 en 17.00 uur afgesloten voor 
verkeer. 

Toch een flinke opkomst tijdens het Havenfestival op 25 en 26 augustus, on-
danks het regenachtige weer. Op de Trawlerkade worden flinke bellen gebla-
zen. (foto: Miriam Hofman)

Verkeershinder tijdens 
Rabobank Pierloop 2012
Op zaterdag 8 september 2012 
staat Velsen weer in het teken 
van de Pierloop. Zoals gebruike-
lijk heeft deze feestelijke loop flin-
ke consequenties voor het verkeer 
dat van noord naar zuid in IJmui-
den wil en andersom. Hieronder de 
belangrijkste gegevens. Meer infor-
matie op www.pierloop.nl en in de 
speciale Pierloopbijlage in de Jut-
ter/Hofgeest. 

De tweede zaterdag van september is 
traditioneel de dag van de Pierloop. 
Dit jaar is de 22ste editie. Honder-
den enthousiastelingen – jong en oud, 
mannen en vrouwen, particulieren en 
bedrijventeams – lopen van de start in 
de Briniostraat in een grote lus naar 
de finish in de Lange Nieuwstraat. Er 
zijn veel mensen op de been – niet al-
leen lopers, maar ook publiek en men-
sen van de organisatie. 

Het verkeer dat van de noord- naar de 
zuidkant van IJmuiden gaat (en an-
dersom) moet rekening houden met 
flinke stremmingen. Dat geldt vooral 
voor hen die tussen 14.00 en 16.30 uur 
de lijn Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moerberg-
plantsoen-Lange Nieuwstraat krui-
sen. En voor hen die rond 15.10 uur 
in de buurt zijn van de Waterloolaan-
Zeeweg-Heerenduinweg; zij moeten 
rekening houden met ongeveer 15 tot 
20 minuten stilstaand verkeer. Ver-
keersregelaars doen hun best om de 
veiligheid te bewaken van lopers, toe-
schouwers en verkeerdeelnemers. 

Voor een goed overzicht van de route 
is het handig om te kijken in de plaat-
selijke dag- en weekbladen of op www.
pierloop.nl. Het beste is het om tus-
sen 14.00 en 16.30 uur weg te blijven 
met de auto uit de zuidelijke helft van 
IJmuiden, incl. de Lange Nieuwstraat.

Tijdelijk oponthoud
Een aantal noord-zuidverbindin-
gen is ’s middags afgesloten, waaron-
der de Grahamstraat en Velserduin-
weg. Op een aantal plaatsen kunt u ge-

durende een groot deel van de middag 
in IJmuiden wel van noord naar zuid 
en andersom. Er ontstaat alleen op-
onthoud op het moment dat de lopers 
langs dit deel van het parcours komen:

• Dokweg (15.45-16.20 uur ter hoogte 
van de Raafstraat)

• Havenkade-Linnaeusstraat-Ori-
onweg (15.45-16.20 uur). Let op: 
de Havenkade tussen Orionweg en 
Dokweg is afgesloten van ca. 14.30 
– 16.30 uur! 

• Snelliusstraat (15.20-16.30 u. ter 
hoogte van de Marconistraat)

• IJsselstraat (15.20-16.30 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat) 

• Scheldestraat (15.20-16.40 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Vechtstraat (15.20-16.40 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Marktplein west (15.25-16.45 u. 
ter hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Plein 1945-Zoutmanstraat (nage-
noeg geen oponthoud)

• Willebrordstraat-De Noostraat 
(tijdens de start tussen 14.55 en 
15.10 u.)

• Kanaaldijk-Pontplein (tijdens de 
start tussen 14.55 en 15.10 u.)

Alle maatregelen zijn onder voorbe-
houd van onvoorziene omstandighe-
den. Meer informatie: www.pierloop.
nl
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen 
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
augustus 2012 tot en met 24 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000383 Watervlietstraat 1 
Velsen-Noord, kozijnwijziging voor-
gevel (21/08/2012), w12.000384 
Vinkenbaan 19 Santpoort-Zuid, 
kappen twee bomen (22/08/2012), 
w12.000385 Planetenweg 271 
IJmuiden, kappen zeventig bomen 
(22/08/2012), w12.000386 Hoofd-
straat 262 Santpoort-Noord, plaat-
sen verkoopbord (24/08/2012), 
w12.000387 Santpoortse Dreef 
166 Santpoort-Noord, doorbre-
ken dragende muur (24/08/2012), 
w12.000388 Lindenstraat 37 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(24/08/2012), w12.000389 Olieweg 
1c Velsen-Noord, melding brandvei-
lig gebruik (27/08/2012)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
w12.000312 Bickerlaan 12 Sant-
poort-Noord, kappen boom 
(22/08/2012), w12.000316 Burg 
Enschedelaan 36 Santpoort-
Noord, kappen boom (22/08/2012), 
w12.000317 Kennemerlaan 29 
IJmuiden, wijzigen detailhandels-
doeleinden naar winkelondersteu-
nende daghoreca (22/08/2012), 
w12.000325 Industriestraat 16 

IJmuiden, plaatsen tussenvloer 
(23/08/2012), w12.000327 Sluis-
plein ong. IJmuiden en Reynders-
weg ong. Velsen-Noord, plaatsen 
2 informatieborden (23/08/2012), 
w12.000331 Canopusplein 1 IJmui-
den, aanpassing dak magazijn-
gedeelte t.b.v. nieuwe papierpers 
(24/08/2012)

Exploitatievergunning openbare 
inrichting
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:20 Algemene Plaatselijke 
Verordening de volgende vergunning 
verleend voor de exploitatie van een 
openbare inrichting:

i12.06888, Kennemerlaan 46 te 
IJmuiden winkelondersteunende 
laagdrempelige daghoreca zonder al-
coholverstrekking en terrasexploita-
tie (23/08/2012)

Mandaatregeling commissie Ste-
delijk Schoon 
Bekendmaking: Gelet op de korte be-
slistermijnen van aanvragen om om-
gevingsvergunning is voor een aan-
tal bouwwerken, o.a. dakkapellen, 
serres, groendragers en bergingen, 
de welstandsadvisering gemanda-
teerd aan de voorzitter van de Com-
missie Stedelijk Schoon. Deze bouw-
werken worden getoetst aan de daar-
voor vastgestelde criteria in de Wel-
standsnota. De mandaatregeling 
commissie Stedelijk Schoon ligt ter 
inzage gedurende zes weken na de-
ze publicatie bij het Bouwloket in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Maasstraat 7, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie Publieke Dienstver-
lening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




