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Grootse PreSail IJmond
IJmuiden - PreSail IJmond
werd dinsdagavond met
een knallend vuurwerk afgesloten. De organisatie kijkt terug op een geslaagd nautisch en cultureel evenement waar tienduizenden mensen op afkwamen. Het was voor het
eerst dat de tall ships feestelijk werden onthaald in
twee havens: IJmuiden én
Beverwijk.
Aan de kades lagen dinsdagavond meer dan 25 klassieke schepen, waaronder
de Stad Amsterdam, Sagres,
Kruzenshtern, Gulden Leeuw,
Sedov en Götheborg. Woensdag om 10.00 uur vertrokken
de schepen in een 12 kilometer lange parade naar Amsterdam.
Hoewel de meeste aandacht
uitging naar de tall ships, was
op de kades ook veel muziek

te horen. In Beverwijk trok de
boyband B-Brave veel publiek. In IJmuiden liep de kade vol voor Krystl en Ruth Jacott, die allebei een spetterende optreden gaven.
PreSail IJmond ging zaterdag
van start met het Havenfestival IJmuiden, dat eens in de
vijf jaar wordt gekoppeld aan
de feestelijkheden rondom de
komst van de tall ships. In dat
weekend kwamen meer dan
40 duizend mensen naar de
kade. Ondanks de regen kwamen daar dinsdag nog eens
15 tot 20 duizend bezoekers
bij. Zij genoten van de aanblik
van en bezoeken op de schepen en van de vele activiteiten op de kades. Kunst, muziek, kinderactiviteiten, allemaal met een maritiem tintje, bewijzen wel hoe belangrijk de zee en de scheepvaart
is. Niet alleen voor de regio
IJmond, maar eigenlijk voor

heel Nederland. Dankzij de
zeevaart is het kleine Nederland groot geworden.
Het leek of de IJmond onder
een vergrootglas lag tijdens
Sail. Alles wat hier gebeurde verscheen in de landelijke kranten. Zo ook de foto’s
van onze gewaardeerde fotografen Ko van Leeuwen, Michel van Bergen en Erik Baalbergen.
PreSail IJmond wordt vrijwel
volledig georganiseerd door
vrijwilligers. Het evenement
wordt mogelijk gemaakt door
de Provincie Noord-Holland,
gemeente Velsen, gemeente
Beverwijk en tientallen sponsors. Op Facebook en Twitter
staan duizenden foto’s van
PreSail. Zie ook www.presailijmond.nl. Wie door zijn werk
Sail heeft gemist kan zondag
de Sail Out bewonderen. (foto’s: Erik Baalbergen. Ko van
Leeuwen, PreSail IJmond)

Sushi & Grill
Boss Restaurant

Dorpsstraat 533 Assendelft
Tel. 075-6874392
www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50
Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50
Kinderen
van 4 t/m 11 jaar
€11,50

Ongeval met letsel A22
Velsen-Zuid - Een 29-jarige
automobiliste uit Obdam is
maandagmiddag rond 14.30
uur op de A208 door nog onbekende oorzaak de controle over haar voertuig kwijtgeraakt. Ze raakte hierbij in
een slip, raakte de vangrail
en kwam vervolgens terecht
op de tussenliggende groenstrook op de A22. Hierbij
kwam ze in botsing met een
andere personenauto.

De bestuurster van deze auto, een 45-jarige vrouw uit
Beverwijk, moest door de
brandweer bevrijd worden
uit haar voertuig. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis
met nekklachten.
De 29-jarige automobiliste is ook overgebracht naar
het ziekenhuis. De politie
heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van
het ongeval.
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IJmuiden - Voorafgaand aan
de Sail Out op zondag 23 augustus is iedereen van harte welkom in het Kunstencentrum Velsen aan de P.J.
Troelstraweg 20. Het centrum opent die dag van 11.00
tot 15.00 uur haar deuren om
geïnteresseerden kennis te
laten maken met haar verrassende nieuwe cursusaanbod.
De open dag is voor nieuwsgierige potentiële cursisten
en leerlingen extra interessant omdat er binnen alle afdelingen door veel docenten
gratis proeflessen worden
gegeven. Het Kunstencentrum Velsen verspreidt vanaf
deze week de brochure met
het cursusaanbod 2015-2016
huis aan huis in de gemeente. Het hele aanbod is ook
online te bekijken en boeken
op www.kunstencentrumvelsen.nl
In de afgelopen maanden
heeft het Kunstencentrum
zich ingespannen om een
seizoensaanbod samen te
stellen dat enerzijds de grote groep trouwe cursisten bedient in hun verwachtingen
en anderzijds nieuwe en bestaande doelgroepen verrast
met nieuw aanbod. Met de
nu gepresenteerde plannen
denkt het Kunstencentrum
naar eigen zeggen ‘het najaar van veel Velsenaren een
stuk leuker en interessanter
te kunnen maken’.
De missie van het Kunstencentrum Velsen is ‘Ontdek
je talent, deel je passie’. Die
wordt gerealiseerd met meer
dan 100 cursussen. Naast
vertrouwd aanbod waar al
veel cursisten jarenlang van
genieten, verrast het Kunstencentrum dit jaar opnieuw
met een ruime keus van
nieuwe cursussen. DanceWorks biedt ook dit jaar weer
cursussen aan voor bijna alle leeftijdscategorieën. Voor

stoere jongens en meiden
biedt de afdeling als nieuwe
blikvangers dit jaar onder andere lessen in Urban en Modern aan. Als finale van elk
dansseizoen geeft de dansafdeling van het Kunstencentrum haar leerlingen altijd de
gelegenheid op te treden in
de jaarlijkse uitvoeringen in
de Stadsschouwburg. De Afdeling Muziek biedt een cursuspakket voor muziekliefhebbers in alle leeftijden. In
het muziekaanbod voor volgend seizoen wordt de gelegenheid om vooral sámen te
spelen benadrukt. Het Kunstencentrum Velsen beschikt
over een groot aantal ensembles waarin dat kan. Voor
jong en oud. Van kinderkoor
tot Big Band Velsen en de
Popfactory Velsen. De beeldend kunstenaars van het
Kunstencentrum Velsen bundelen (naast hun eigen aanbod) de krachten in nieuwe initiatieven als Kunst uit
kranten en Zijde Schilderen.
Voor jonge theaterliefhebbers runt het Kunstencentrum haar eigen Jeugdtheaterschool waar dit jaar voor
het eerst een Flitsfilm cursus
wordt gegeven. Ook nieuw in
het aanbod is de cursus Theater voor volwassen. Tijdens
de open dag is ook Volksuniversiteit Velsen aanwezig. De
Volksuniversiteit Velsen is hét
cursuscentrum in de IJmond
voor kennis, creativiteit en
zelfontwikkeling.
Hoewel
de naam universiteit anders
suggereert kan iedereen, ongeacht achtergrond, betaalbaar een cursus van zijn of
haar keuze volgen. Nieuw in
het aanbod van de VUV zijn
onder meer een cursus Kleding naaien én een cursus
Lessen in Geluk.
Meer informatie: www.kunstencentrumvelsen.nl of tel.
0255-510684.

Hobbyfotograaf
Erik
Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
Inwoners van een havenplaats zijn gewend aan
feesten en evenementen
rond de havens. Jaarlijks
vindt eind augustus rond de
vissershaven het Havenfestival plaats met veel nautische activiteiten en de lokale ‘uit-markt’. Om de vijf
jaar, in aanloop naar Sail
Amsterdam, zien we rond
half augustus dagenlang
een groeiend aantal tallships en andere ‘vreemde’
schepen in onze havens,
met als hoogtepunt op de
woensdag een stormloop
van deze schepen tijdens
de Sail-In parade.
Dit jaar vonden beide activiteiten plaats. En als de vissershaven vanaf een week
voor de Sail-In parade toch
al gevuld begint te raken
met mooie en indrukwekkende schepen, waarom
daar dan geen gebruik van
maken bij het Havenfestival? Dat moet de organisatie achter het festival gedacht hebben toen besloten
werd de krachten rond het
havenfestival en de aankomst van de sail-schepen

te bundelen in drie dagen
PreSail. Het resultaat mocht
er zijn!
Afgelopen weekend stond
de Trawlerkade bol van de
activiteiten, lag de kade
langs de Trawlerkade al vol
met Sail-schepen en konden bezoekers –zoals gewend tijdens de havenfestivals – meevaren met diverse schepen ‘uit eigen stal’.
Dinsdag kwamen de tallship-liefhebbers aan hun
trekken, toen de meeste
wereldberoemde Sail-schepen vanuit Sail Bremerhafen arriveerden en zich rond
IJmuiden opmaakten voor
de parade van al weer de
negende Sail Amsterdam.
Degenen die de Sail-In parade gemist hebben – of die
er gewoon geen genoeg
van kunnen krijgen – kunnen zondag hun hart ophalen bij de Sail Out Thank
You parade, als de meeste
Sail-schepen via het Noordzeekanaal en dus nogmaals
langs IJmuiden varen om
het ruime sop te kiezen.
Voor de fotografen leverde
het Sail-geweld tijdens de
PreSail mooie plaatjes op,
van schepen maar ook van
de nautische, culturele en
kinderactiveiten.
Op bijgaande foto toont trapeze-kunstenares Sylvia op
de Trawlerkade haar kunsten tegen een heuse sailachtergrond. De Telegraaf
kopte bij deze foto: ‘Ondersteboven van PreSail’.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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zomeractie
GRATIS BBQ SET

*

BIJ AANKOOP VAN EEN ALKUPLUS PRODUCT
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95 Gedroogde cranberr 25
Bel voor inlichtingen:
Car-boot-SaLe

0255-518380/
06-57539029

Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog, zoals helmen, medailles, bajonetten, docuActie loopt van 21 juni t/m 31 augustus 2015.
menten etc. (Tegen vergoe*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
ding). Tel. 06-48317830
Gevraagd:
Kumaro Kozijnen B.V.
Maxwellstraat 1, 1976 AD IJmuiden, Tel. 0255-512109 Wie kan of wil proberen een
CD speler met 3 CD’s (wiswww.kumarokozijnen.nl
selaar) te repareren voor onze zoon. Gehandicapt. Tevens zoeken wij een CD speler met wisselaar voor 3 CD met
boxen voor onze zoon. Tel. 0255530141 of 06-1108080800
Vermist:
kozIJnen, DAkkApellen,
DAkkApellen, VerAnDA’s, beglAzIng 12-08-2015 ben ik mijn rosé gouden ring met swarovski diantjes verloren bij
Gevraagd:
Te koop:
het Canopusplein in IJmuiWeekbladen, maandAquarium 60 x 30 x 30, verden. Tel. 06-20176726
bladen, boeken en lp’s.
lichtingskap, filterpomp, verTel: 0255-578944
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wand, grindbodem achConcertina in goeTe koop:
de staat, voor een redelijRollator, helemaal nieuw, nooit terwand etc, 35,-.
ke prijs. Tel. 06-57671901
gebruikt. 75,-. Tel: 023-5386970 Tel. 023-5393187

Specialiteiten v/d Keurslager
Houthakker steaks
gemarineerd ﬁletlapje
met spek omwikkeld
4 stuks

Kipspecial

Gevulde kippedijen
met abrikozen en
amandelschaafsel

€6.50

100 gram

€1.80
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DE KAASMARKT

KENNEMERLAAN 42 IJMUIDEN - TEL. 0255-530890
Te koop:
Melkbus 30,-, meisjesfiets 24” 50,-, herenfiets terugtraprem 90,-, bijzetkachel 20,-, boiler 50 ltr. nieuw
350,-. Tel. 06-37581515
Schilderwerk binnen/buiten
Te koop:
Damesfiets Sparta, trommelen behangen
remmen, 3 versnellingen 75,-,
meisjes omafiets 24” 50,-, BMX
Laat nu uw huis schilderen en profiteer
24” 40,-. Tel. 06-37151521.
van de voordelige 6% BTW regeling.
Te koop:
Kan van vroeger 7,50, blank eiBel voor informatie: 0251 248 030
ken tv meubel maat 130/45/46
Vrijblijvende offerte
cm. i.g.st. 150,-. Helm 50,, gasfornuis & oven erin, merk Bosch 250,-. PaTe koop:
Gevraagd:
neel blank eiken 118/23 cm.
Rollator, helemaal nieuw, nooit Schijven voor sjoel25,-. Tel. 0255-757228
gebruikt. 75,-. Tel: 023-5386970 bak? Tel: 0255-513834

Nieuw! Hamburger puur

Grofgemalen rundvlees, peper,
zout, worcestersaus, ketchup

Versgegrilde

Zeeuws spek
150 gram

€2.50

3

100 gram

€1.75

Soep v/d week

Groentesoep

Bomvol vlees en groente.
Schep de borden extra vol want:
e

2 beker halve prijs

De lekkerste van IJmuiden!!!
Hele warme grillworst €5.00

Keurslager
Groenendaal
Keurslager Arno Groenendaal
Cepheusstraat 31, IJmuiden, tel. 0255-511506

Wijkplatform Velsen-Noord

Enquete leefbaarheid
Velsen-noord
Komende week wordt de enquête verspreid.
U kunt de enquête inleveren op de volgende
adressen:
Dekamarkt
“Brede School”
Wijkerstraatweg Heirweg
Velsen noord
Velsen noord

De Schulpen
Wijkerstraatweg
Velsen noord

Uiterste inleverdatum is 18 september
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zamelen 14.00 uur bij ingang
van park aan de Reyndersweg. Toegang gratis.
SAIL-IN Thank You Parade.
Vanaf 16.00 uur Zie www.
sail.nl.
Optreden Stout bij Café
Bartje in Santpoort-Noord.
Aanvang 17.00 uur. Toegang
gratis.

Dinsdag
Vrijdag
21 augustus

Zomeravondmarkt op de
Kennemerlaan IJmuiden. Van
16.00 tot 21.00 uur.
Koffieochtend in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Vanaf 10.00 uur. Men kan genieten van een fototentoonstelling van Sail 1915.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’,
‘Eerste Steen van IJmuiden’
en ‘Romeinen terug in Velsen’
Stadsschouwburg Velsen:
Brigitte Kaandorp opent het
nieuwe theaterseizoen met
Sailconcert ’Op Hoop van
Zegen’. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag
22 augustus

Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden. Van
09.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys aan
de
Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van
14.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Ex-

positie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’,
‘Eerste Steen van IJmuiden’
en ‘Romeinen terug in Velsen’
Zomeravondconcert Bel
Canto in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Brigitte Kaandorp opent het
nieuwe theaterseizoen met
Sailconcert ’Op Hoop van
Zegen’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
23 augustus

Openluchtviering door Parochie H. Franciscus . Burg.
Rijkenspark in SantpoortZuid. Aanvang 10.30 uur.
Open dag bij Kunstencentrum Velsen, J.P. Troelstraweg IJmuiden. Van 11.00 tot
15.00 uur.
Braderie op Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’,
‘Eerste Steen van IJmuiden’
en ‘Romeinen terug in Velsen’
Rondleiding met gids in
het beeldenpark Een Zee
van Staal, Wijk aan Zee. Ver-

Beginnerscursus bridge
IJmuiden - Al ruim 10 jaar
organiseert de IJmuidense
bridgevereniging ‘De Jump’
ieder jaar een cursus bridge
voor beginners. Een cursus
waar zelfs mensen van buiten de gemeente Velsen op
afkomen.
Zo heeft ‘De Jump’ in de afgelopen jaren meer dan 300
mensen de basiskennis van
het bridge bijgebracht. De
pas opgedane bridgekennis kan vervolgens op de
club zelf, onder begeleiding,
verder worden uitgediept.
Ook voor mensen die ooit
wel eens hebben gebridged
maar waar het speel- en
biedniveau wat is weggezakt
is deze cursus een goede opfrisser.
De cursus begint op maandag 21 september om 20.00

uur en wordt vervolgens wekelijks op maandagavond
gegeven. In totaal 12 lessen,
zodat u tegen de kerstdagen
de beginselen van dit mooie
spel onder de knie heeft. Het
is daarom inmiddels traditie geworden, dat de cursisten aansluitend worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de jaarlijkse feestelijke
kerstdrive, die dit jaar op 21
december wordt georganiseerd.
Het inschrijfgeld bedraagt
slechts 25 euro en de lessen
worden gegeven in het Jan
Ligthart gebouw in IJmuiden.
Voor meer informatie zie
www.dejump.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden maar u kunt ook bellen met Robert Stroet op 0610335940, na 18.00 uur.

25 augustus

Kledingbeurs in Het
Kruispunt in Velserbroek.
Van 10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag
26 augustus

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’,
‘Eerste Steen van IJmuiden’
en ‘Romeinen terug in Velsen’.
Voetbalclinic bij VSV in
Velserbroek. Aanvang 13.15
uur.
Inloopavond bij Begraafplaats & Crematorium Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg Driehuis. Van 18.30
tot 21.00 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 22 augustus wordt van 09.00 tot
17.00 uur een rommelmarkt
georganiseerd op het Kennemerplein (tegenover de Vomar). Er zullen weer veel kramen staan met van alles en
nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen aan de man wil
brengen kan een kraam huKijk Voor
voor het
actuele
nieuws opof
ren.
meer
informatie
reserveringen: telefoon 0255www.beverwijker.nl
533233
of 06-10475023. De
www.heemskerksecourant.nl
markt op 5 september is afgelast.

Driehuis - Begraafplaats
& Crematorium Westerveld
houdt op woensdag 26 augustus weer de maandelijkse inloopavond. U kunt dan
zonder afspraak van 18.30
tot 21.00 uur binnenwandelen en de voor u belangrijke
vragen stellen. Ontvangst is
in de toonzaal, waar men de
uitgebreide collectie aan gedenktekens, urnen en assieraden kan bekijken.
Ook kunt u vragen stellen over een passende condoleance na afloop van een
plechtigheid. Ellis Verkerk,
teamleider Info & Nazorg:
,,Bij ons is zo veel meer mogelijk dan koffie en cake.
Vraag naar de mogelijkheden. De condoleance kan na-

melijk van grote betekenis
zijn en wij doen er alles aan
om deze geheel naar wens
te verzorgen. In de verschillende sfeervolle ruimtes zorgen onze medewerkers dat
het u aan niets ontbreekt. En
mocht u zelf een idee hebben
is dat altijd bespreekbaar.“
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om te weten wat er allemaal mogelijk is. Om u hierbij te helpen heeft Westerveld een ‘Wensenformulier’
ontwikkeld. Ook dat kunt u
tijdens de inloopavond bekijken en meenemen naar huis.
U bent van harte welkom; de
medewerkers van Westerveld
staan voor u klaar. Zie ook
www.bc-westerveld.nl.

Open dag in
Dorpshuis het Terras
Santpoort-Noord - Op zaterdag 29 augustus is de
eerste Open dag van het
nieuwe Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. Van
13.00 tot 16.00 uur kunt u
terecht voor informatie over
de clubs en de cursussen
die plaatsvinden in Het Terras. Er zullen verschillende docenten aanwezig zijn
die u meer kunnen vertellen over de inhoud van de
cursus. U kunt zich ook opgeven voor deze cursussen. Onder andere voor Yoga, Bloemschikken, Mensendieck, Zumba, Bridgeles, Mahjong, Glas in Lood,
Frans, Spaans, Glasfusing
en nog vele andere leuke
en interessante cursussen.
Het totale programma vindt
u elders in deze krant.
Daarnaast zullen ook de
clubs die in Het Terras actief zijn laten zien wat zij zoal doen. De muntenclub, de
postzegelclub, het klaverjassen, biljartclub Het Ter-

ras, schilderclub Terpen Tijn
en de EHBO-vereniging
zullen naast informatie ook
demonstraties geven.
Ook het JongerenTerras zal
op deze Open dag laten
zien wat zij doen in Het Terras.
Naast alle informatie en demonstraties zijn er ook een
aantal leuke doe-activiteiten op de Open dag. Er is
aan de kinderen gedacht
bij deze doe-activiteiten. U
kunt deze dag ook nog hele mooie en leuke prijzen
winnen met de Kwizz waar
u gratis aan mee kunt doen.
De vragen gaan over de activiteiten in Het Terras. Natuurlijk is er deze dag een
hapje en een drankje in Het
Terras. Kortom teveel om
op te noemen en zeker de
moeite waard om zaterdag
29 augustus naar de Dinkgrevelaan nummer 17 in
Santpoort-Noord te gaan.
Wilt u meer weten, bel ons
op nummer 023-3031228.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

www.heemskerksecourant.nl
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Bibliotheek Velsen

September, oktober & november

Ontdek ons nieuwe activiteitenaanbod!
Dit najaar biedt Bibliotheek Velsen weer allerlei interessante en
leuke activiteiten voor jong en oud! Van een boekpresentatie
van Ellen Heijmerikx tot Tabletfeestjes voor senioren. Ook aan de
kinderen wordt gedacht. Zo gaan zij met De Club aan de slag met
projecten in de bieb, is er Boekenpret voor de kleintjes en hebben
we Voorleesfeesten voor oudere kinderen.
Haal de activiteitenfolder in een van onze vestigingen of ga naar
de website!

Vanaf 19 augustus

Vanaf oktober

Servicepunt & Boekspot in het Terras

De Club

Bibliotheek Velsen opent haar deuren in buurthuis het Terras
in Santpoort Noord! Vanaf 19 augustus kun je hier wekelijks op
woensdag en vrijdag van 12:00 tot 14:00 uur terecht om je in te
schrijven bij de bieb. Daarbij kunnen bibliotheekleden boeken
inleveren en gereserveerde materialen ophalen.

Ben jij tussen de 9 en 12 jaar, vol fantasie en een echte regelneef?
Join De Club! Samen met andere kinderen ga je op woensdagmiddagen aan de slag met coole projecten. Deelname is gratis!

Bij het Terras vind je ook een Boekspot, de plek waar je boeken
kunt brengen én halen. Voor leden en niet-leden en... helemaal
gratis!

In de eerste periode (oktober & november) organiseren jullie je
eigen Evenementenbureau en maken jullie een gave lipdub.
Doe jij ook mee? Ga voor meer informatie naar de website of geef
je vóór 1 oktober op via declub@bibliotheekvelsen.nl

bibliotheekvelsen.nl

Onderdeel van de Bosch groep

APK v.a. e 35,- incl. BTW
Onderhoud - Reparatie - Verkoop
VAn Alle meRKen AuTO’s

’s Gravenlust 37b,
1981 AE Velsen-Zuid
0255 - 527 222
www.autobedrijfschweitzer.nl
.nr. 66.24.65.369
BTW nr. NL8504.512.43.B01

55 527 222
55 527 065
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info@autobedrijfschweitzer.nl
www.autobedrijfschweitzer.nl

Te koop:
Puky driewieler blauw/geel met
rem en duwstang igst , leeftijd 1+ 30,-. Tel. 023-5254462
Te koop:
Duivenmand, 15,-, 3 bananendozen met linnengoed 10,-. Tel:
023-5331598/023-5272275
Te koop:
2 Jaar oude zwarte opoefiets, amper gebruikt, 50,. Tel: 0255-536082

Te koop:
3 donald duck dubbelpockets nummer 43, 44 en 47 izgs.
Prijs 3,50 per stuk of 3 voor
10 euro. Tel. 023-5389187
Te koop:
Fietspomp 5,-, buggy 11,, gevarendriehoek 5,-, grote snoeischaar 6,-, graskantmaaier 15,-, hark 6,-, schoffel 5,-, tuinstoeltjes 5,- p.st.
Tel. 023-5271991

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

CHRIS HARDENDOOD

WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478
Te koop:
Damesfiets, 8 versnellingen.
Verend zadel en vork.In prima
staat.200.-. Tel. 0251-247897

Gevraagd:
Voor mij hobby ben ik opzoek
naar defecte computers laptops
en notebooks. Tel. 06-84613045

Cepheusstraat 27
1973 VR IJmuiden
0255 - 535 180

en van toepassing, deze zijn op te vragen in ons bedrijf.

Wij zijn weer geopend!

garage bv

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen

€ 35,-

APK + roetmeting voor diesel

€ 50,-

onderhoud en
reparatie van
alle merken
‚

Bij besteding v.a. €10,10% KORTING
Wij bezorgen vanaf 17.00 - 24.00 uur.
In het weekend van 17.00 - 02.00 uur.
In Velserbroek, Driehuis, Santpoort,
Velsen-Zuid en IJmuiden.
Elke dag geopend:
Zo. t/m do. van 16.00 - 24.00 uur.
Vr. en za. van 16.00 - 02.00 uur.

s Gravenlust 37b
1981 AE Velsen-Zuid

Tel. 0255 527 222
Fax 0255 527 065

info@autobedrijfschweitzer.nl
www.autobedrijfschweitzer.nl

KvK inschrijfnr. 52451437

ING rek.nr. 66.24.65.369

BTW nr. NL8504.512.43.B01

Op al onze leveranties zijn de algemene Bovagvoorwaarden van toepassing, deze zijn op te vragen in ons bedrijf.

Ampèrestraat 27a iJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

www.eetcafesultan.nl of
www.thuisbezorgd.nl

“Natuurlijk genieten!”

Wüstelaan 73-75, 2082 AB Santpoort-Zuid
Tel.: 023 - 538 22 33
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Lilipaly tekent
bij Telstar

Voertuig rijdt tegen
snackkraam bij PreSail
IJmuiden – Bij een ongeval
op de Trawlerkade in IJmuiden zijn dinsdagmiddag twee
vrouwen gewond geraakt.
Rond twee uur ging het mis
toen een geparkeerd busje
uit zichzelf naar voren reed
en tegen een snackkraam
aan botste. De twee vrouwen die in de kraam aan het
werk waren kregen vervolgens heet frituurvet over zich
heen. De kraam stond op de
Trawlerkade in verband met
de PreSail.
De hulpdiensten kwamen in

actie. Een van de vrouwen
kon ter plaatse aan haar verwondingen worden behandeld. De andere vrouw is met
brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht voor
verdere zorg.
Het gebied rond de kraam
werd afgezet en de verkeersongevallenanalyse (VOA) van
de politie gaat onderzoek
doen naar de toedracht van
het ongeval. Mensen die het
ongeval zagen gebeuren zijn
behoorlijk geschrokken. (foto: Michel van Bergen)

Biljartclub Visserhuis
zoekt nieuwe leden
IJmuiden – Vanaf het seizoen 2015/2016 heeft biljartclub W.F. Visserhuis ruimte
voor drie nieuwe leden.
De partijen van deze club
worden gespeeld in het W.F.
Visserhuis aan de Houtmanstraat, op de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag, van 13.00 tot 17.00 uur.
De club heeft drie biljarttafels
ter beschikking. Elke speelmiddag werken de leden een
partij band en een partij libre in competitieverband af.
De competitie loopt van september tot mei. De overige
maanden wordt er gewoon

doorgespeeld, zonder competitie. Elk seizoen doet de
club mee aan twee toernooien. Dit is een club waar de
prestaties op het groene laken natuurlijk voorop staan,
maar waar ook de gezelligheid en het onderlinge sociale contact hoog in het vaandel staan.
Speel je een moyenne van
minimaal ± 1 en kun je je
in het bovenstaande vinden,
neem dan contact op met
voorzitter Leen Koster, via 0646098887 of wedstrijdleider
Hans van de Meulen, via 0645260520.

Verkoop bij OIG-IHD
IJmuiden – Momenteel
wordt hard gewerkt aan het
opknappen van de verkoopruimte van OIG-IHD aan Industriestraat 66. Omdat de
werkzaamheden iets langer
duren dan voorzien zal de
winkel niet op woensdag 2
september maar op woensdag 9 september weer open-

gaan voor verkoop. Vanaf dan is er weer elke week
verkoop van tweedehandskleding voor een klein prijsje, tussen 9.00 en 12.00 uur.
De opbrengst van de verkoop
draagt bij aan de activiteiten
van deze stichting voor ouderen en mensen met een beperking. Zie www.oid-ihd.nl.

Velsen-Zuid - Telstar en
Stefano Lilipaly(25) hebben
overeenstemming
bereikt
over een contract voor twee
seizoenen. De rappe aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is
per direct beschikbaar voor
trainer Michel Vonk. Lilipaly maakte de gehele voorbereiding van de Witte Leeuwen mee. Lilipaly debuteerde in het seizoen 2011/2012
bij FC Utrecht in het betaalde voetbal. In zijn eerste seizoen bij de Domstedelingen
kwam hij tot vijf wedstrijden.
Tussen 2012 en 2014 werd hij
onderdeel van de selectie van
Almere City FC. In twee seizoenen kwam Lilipaly tot 39
wedstrijden en wist hij drie
keer het net te vinden. Na
zijn vertrek in Almere trok Lilipaly naar Japan. Hij speelde
daar voor Consadole Sapporo waarna hij al snel de overstap maakte naar het Indonesische Persija Jakarta. Liliplay maakt nu transfervrij de
overstap naar de Witte Leeuwen.
Telstar moet het de komende twee tot vier weken overigens doen zonder middenvelder Tim Keurntjes. In de
wedstrijd tegen RKC Waalwijk kreeg de knie van Tim
een flinke tik te verwerken in
de slotfase. Na onderzoek is
gebleken dat er geen zware
schade is, maar dat het bot
van het rechterknie flink gekneusd is.

Welstandsnota
Velsen – Momenteel wordt
een nieuwe Welstandsnota opgesteld. Deze bepaalt in
grote lijnen wat wel of niet gebouwd mag worden. Een van
de uitgangspunten was om
het de Velsenaren gemakkelijker te maken. Dat zal vanaf
2016 gaan gebeuren door de
digitale Welstandsnota, waardoor men aan de hand van
een vragenlijst wordt doorgesluisd naar de al dan niet benodigde vergunningen. Omdat al minder vergunningen voor bouwwerken zoals schuurtjes en dakkapellen
nodig zijn is de Welstandsnota toegankelijker geworden.
Bij Welstandsbeleid is Velsen
ingedeeld in wijken waar criteria kunnen verschillen. Dat
komt omdat bij veranderingen
rekening wordt gehouden met
de historische of landschappelijke waarde van de bebouwing in een wijk. De nieuwe
Welstandsnota zal nog dit jaar
worden beoordeeld door de
gemeenteraad.

De Zefier
start in nieuw
schoolgebouw
IJmuiden - De eerste
schooldag was voor de leerlingen van De Zefier in IJmuiden dit jaar een heel bijzondere dag. Ze startten nu eindelijk in hun prachtige nieuwe schoolgebouw dat samen met sporthal Zeewijk en
peuterspeelzaal Zoeff! is gehuisvest in een zeer modern
complex.
Voor de zomervakantie heette de school nog De Zandloper en gebruikten de leerlingen het verouderde gebouw aan de andere kant
van de Eenhoornstraat, maar
nu is alles anders. De kinderen kwamen ‘s morgens met
grote ogen binnen en waren
zelfs wat nerveus. Logisch,
want de school is echt prachtig geworden.
De leerkrachten hadden een
speciaal
sportprogramma
voor de leerlingen in elkaar
gezet zodat deze eerste dag

feestelijk en sportief het in
het nieuwe gebouw kon worden afgetrapt. Naast de basisvaardigheden wordt er op
De Zefier extra aandacht gegeven aan sport en gezonde voeding en dat konden de
leerlingen direct ervaren.
Na een demo op het nieuwe beweegplein door Projump, die zeer ingewikkelde
touwspringoefeningen lieten zien, mochten de groepen zelf aan de slag met de
springtouwtjes. Tevens waren er atletiek- en voetbalclinics verzorgd door lokale
sportverenigingen. Nadat bij
het nieuwe sportcafe Smash
een gezonde traktatie werd
gemaakt en gegeten konden
alle leerlingen terugkijken op
een geweldige eerste schooldag. De eerste dag van een
sportief en leerzaam schooljaar in het mooiste schoolgebouw van Velsen.

Ontwikkeling Velserend
Santpoort-Zuid – Op verzoek van omwonenden en de
eigenaren van de grond van
voormalig zwembad Velserend wordt gewerkt aan een
startdocument voor ontwikkeling van Velserend. Het
gebied rond de sauna ligt al
langere tijd braak en dat is
een doorn in het oog van omwonenden.
In het voorjaar hebben gesprekken
plaatsgevonden
met belangengroepen. De
reacties waren zeer divers. Er
is hiervan een rapport opgesteld dat ook aan betrokkenen is gestuurd. Per onderwerp is aangegeven wat de
uitkomst van de participatie is.
Er zijn plannen voor de bouw
van vier bungalows of woningen met beperkte hoog-

te. Ook wordt de sauna toegestaan uit te breiden, met
als voorwaarde dat de gevel aangepast moet worden
om beter te passen in de omgeving. Er was al toestemming voor herbouw van het
hotel-restaurant, ook onder
bepaalde voorwaarden. Een
van die voorwaarden is dat
parkeren uit zicht geschiedt.
Door het instellen van een
duidelijke rooilaan kan groen
aan de Velserenderlaan behouden blijven. Ook zal de
Amoureuze beek weer worden verbonden met de gracht
om de Ruïne van Brederode.
Er zal nog verdere participatie
plaatsvinden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het nieuwe startdocument is daarvoor de eerste stap.
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Geboren

Nick Bram Jaspers
Jaxen Philo de Groen
Daelan Engelbert van Essen
Evy de Baar
Sepp Heeremans

13 aug 2015
13 aug 2015
14 aug 2015
15 aug 2015
15 aug 2015

Te koop:
Yipeeh meisjesfiets met zijwielen.Mooie kleur nette staat.
Prijs 35,-.Tel. 06-14630379
Te koop:
z.g.a.n. kinderfiets 4 - 6 j.
40,-. Z.g.a.n. Kinderfiets 6 - 8 j. 55,-, alle 2 met
l. zijw. Tel. 06-51160623
Te koop:
Als nieuwe Prominent sta
op-relax stoel, beige/lever kleur. Kan worden bezorgd 425 euro electrische bediening. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke trein en stoommachine . Tel. 06-22885528
Te koop:
3 artiskaarten plus 5 losse Dekazegels, 25,-. Vaste prijs voor
de hele partij. Tel. 023-5393344
Te koop:
Schoonheidsbehandel stoel,
kleur wit 75,-. Gaskachel 75,, wasdroger 75,-, schommelstoel 30,-, wijnrek staand
75,-. Tel. 023-5255325

Onzeauto
autogaat
gaataltijd
altijd
““Onze
naarMaarschalk”
Maarschalk”
naar
meerdan
dan100
100jaar
jaareen
eenbegrip
begripininde
deregio
regio
alalmeer

oa.Opel,
Opel,Citroën,
O.a.
oa.
Citroën,Peugeot
Peugeot
enalle
alleandere
andereautomerken
en
automerken

Lokaal
ICE
AUTOSERVICE
AUTOSERV

Maarschalk
Maarschalk

uuww ggaar raagge e ddi ci chht tbbi ji j

www.autoservicelokaal.nl
www.autoservicelokaal.nl

APK
APK
Onderhoud
Onderhoud
Reparaties
Reparaties
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NIEUW BIJ VAN VELSEN KAPPERS: SUNGLITZ
Toe aan frisse lichteffecten in uw haar?
Kom dan eens langs voor een SUNGLITZ
BEHANDELING! Het spectaculaire kleurenpallet zorgt voor verschillende blondtinten in één behandeling. Het SUNGLITZ
LIGHTE NING SYSTEEM trekt selectief
kleurpigmenten uit het haar, net als de zon.

Zo zat het…

Tel. 0255-785182
Te koop:
Camping bedje 20 euro schotel +kastje (nieuw) canal digitaal geheel compleet t.e
.a.b.Tel. 06-51887575
Gevraagd:
Peugot Fox brommer geel kenteken. Tel. 06-12663143
Te koop:
Nieuwe Action cam full hd
denver 5020tw. Prijs 50,nieuw in de doos, gebruik
hem niet. Tel. 06-12663143
Te koop:
Baby-kinderledikantje beukenhout met een zo goed als nieuw
matrasje. Leuk logeerbedje 15,-.
Tel. 0255-532240
Te koop:
Nieuwe grootmodel trekkers
rugzak merk Toward Explorer
25,-, kantoor bureaustoel verstelbaar 15,-. Tel. 023-5380750
Te koop:
2 stuks zwarte grote tuinstoelkussens 5,-, Carmen stijltang 5,-. Tel. 023-5380750
Te koop:
Roze klapstoel leuk voor meidenkamer 3,-. Tel. 023-5380750
Gevraagd:
Gratis haal ik bij u op computers
laptop’s stereo’s stroomkabels
transformators accu’s, defect.
Tel. 06-50539395
Te koop:
Asus-laptop, 2,13 mhz, 500gb
hdisc, mem 4gb, windows 10,
vr. prijs 150,-. Tel. 023-5375544
Te koop:
Zwaar scooterhangslot 50,-.
Dremel 15,-. Tel. 06-52044619
Te koop:
Cyperse kater van 4 mnd. te
50,-, hij is volledig ingeënt en
gechipt. Tel. 0255-756261
Te koop:
Kofferset (2) donkerblauw
elk op 5 wielen zgan 73 hg en
48 br en 55 hg en 40 br samen 25,-. Tel. 06-21418213

Sunglitz behandeling

Vrij van ammonia;
Zacht voor uw haar;
Aangename geur;
Natuurlijk zonnig effect.
Een Sunglitz behandeling
kost € 24,50
(excl. overige behandelingen)

…en zo zit het!..

Bent u benieuwd of een Sunglitz behandeling ook
iets is voor uw haar? Kom dan eens bij ons langs
op de Lange Nieuw Straat 181 in IJmuiden!
Bel voor een
vrijblijvende
offerte!
Tel: 06 16437253
Of kijk op:
www.johnrutgertuinen.nl

tuinontwerp
aanleg
sierbestrating
Kruisbeeklaan 32 1951 KG Velsen-Noord
Te koop:
Grote Stihl kettingzaag, 40
cm en 3 extra zagen, 100%
300,-, Nintendospel en div.
spellen, pennen, slechts
25,-. Tel: 06-22834077

Te koop:
Stevige ronde rieten manden 2st. Doorsn. 50 cm. Hoogte 17 cm. 7,-. Decoratief zinken bord. Doorsnee 40 cm.
5,-. Tel. 06-45609565

Voor kwaliteit en
ambachtelijke producten

(bent u bij ons aan het goede adres)

Zoals vleeswaren,
overheerlijke salades,
rijkgevulde soepen,
kant en klare
maaltijden uit eigen
keuken, dat proeft u!

1e klas rundvlees,
direct van de boerderij
Voor ambachtelijke kwaliteit gaat u naar:

B. v.d. Linden Keurslager
Kennemerlaan 15, IJmuiden
Tel: 0255-514039
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Het mooie van de liefde is,
dat je zoveel kunt geven als je wilt,
het raakt nooit op,
het is nooit in de uitverkoop,
het is onbetaalbaar, maar ook ongrijpbaar
en toch zo ongelofelijk kostbaar…

De wereld stond even stil in het Juttertje

Ahh
“onze” Maarten
er zomaar tussen uitgeglipt.

Na een periode van afnemende gezondheid
is toch nog plotseling uit het midden weggenomen mijn dierbare vrouw

Rust zacht grote vriend.
Jacob en Debby, Dave, Jacob, Jane en Mike,
Liz en John, Conny, Piet en Annemiek,
Henk en Sandy, Ron en Yvonne, Robert en
Els, Buurjan, Sjaak, Frank, Ramazan, Karin,
Dave, Jhan, Gerard, Omar, Ingrid, Benny,
Gerrit, Germa, Patrick en Manfred.

Janna Antonia
Poelman - Luikman
Janny

* IJmuiden,
29 februari 1924

† Haarlem,
16 augustus 2015

Alle kracht en sterkte voor Gerda, Martin
en Danny

Jan Poelman
Ton † en Loes
Gjalt, Ruben
Grote Beerstraat 1a, 1973 ZP te IJmuiden
Janny is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Uitvaartverzorging IJmond,
Waalstraat 101 te IJmuiden alwaar er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 22 augustus van 15.00 tot
15.30 uur.

Na mijn dood
Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg
kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee
en zich daarmee verbinden.

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag
24 augustus om 10.15 uur in de aula van
crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Wij vragen u om 10.00 uur aanwezig te zijn.
Na afloop ontmoeten wij u graag in de ontvangkamer aldaar.

In liefdevolle herinnering
16-08-1985

16-08-2015

Lieve Mama
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn
We denken heel veel aan je
Je dochters, schoonzoons,
klein- en achterkleinkinderen

Lieve mam,
21 augustus 2012

21 augustus 2015

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten
Liefs Monique

Een lang leven met Gerrit en toen alleen
verder, toch sneller dan verwacht weer samen
Alle bloemen. Alle lieve woorden. Alle kaarten.

Rond het overlijden van mijn lieve, zorgzame
partner

Frans Heeren
hebben ons gesteund. Dank daarvoor.
Gre v.d. Brink-Visser
Margret - Sander
Kleinkinderen en achterkleinkind

Het is voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Corrie
Wester - van der Wiel
Daarom willen wij u op deze manier laten
weten dat uw aanwezigheid, de bloemen en
de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan
en voor ons een grote steun zijn.
Familie Wester
Velsen, augustus 2015

Elsje Pieternella
Bulten - van Kempen
Els
weduwe van Gerrit Bulten

16 december 1928

14 augustus 2015
Christel en Christiaan
Tino
Jim
Cynthia en Floris
Melissa

Correspondentieadres:
C. Bulten
Groot Helmduin 14
1974 LV IJmuiden
Onze moeder en oma is overgebracht naar het
uitvaartcentrum van IJmond Uitvaartverzorging, Waalstraat 101 te IJmuiden, aldaar
geen bezoek.
Wij nemen afscheid van haar op vrijdag 21
augustus om 12:30 uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg
2-6 te Driehuis.
Wij vragen u om 12:15 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer.

Overlijden melden?

Overlijden melden?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl
20 augustus 2015

Wij bedanken u voor uw warme
belangstelling voor onze lieve

Corrie

85x124 mm
voorstellen...
Niet alleenEven
gedurende
haar leven

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Tot op het laatst betrokken bij allen die
haar lief waren, is toch nog onverwacht op
72x100
mm
83-jarige leeftijd overleden mijn
lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootoma

Karel
Winterink
maar ook bij
haar
indrukwekkende
afscheid met
veleenprachtige
U metde
aandacht
zorg begeleiden in
de periode
na hetde
overlijden,
bloemen, het
applaus,
mooieis mijn
Nel Schippers-Zwart
uitgangspunt. Ik ben er vooral om u
kaarten enwerk
haaruitmuziek.
handen te nemen en bij te staan met raad en daad
Het heeft ons
als organiseren
familie devan
kracht
bij het
het afscheid. Tijdens de veelal
Rob Schippers
enerverende
periode
na
het
overlijden
is
het
mijn
taak
om
gegeven dit grote verdriet te kunSimon en Annie
samen met u de wensen van de overledene èn die van u
nen dragen.te realiseren. Dat gaat in goed gezamenlijk overlegDirk
en en Ada
Mike en Karin
afstemming. Er is tijd en aandacht voor alle grote en kleine
Loek
Anderson
Jacqueline en Edwin
stappen en beslissingen die genomen moeten worden.
Ik kom daarvoor bij u langs en houd voortdurend contact
Kleinkinderen en
Maurice en Elisio
per telefoon of anderszins. Samen met mijn collega’sachterkleinkinderen
van
Troupin staan
wij
altijd
voor
u
klaar.
en familie

Overlijden melden?

Even voorstellen...
Karel Winterink
U met aandacht en zorg begeleiden in
de periode na het overlijden, is mijn
uitgangspunt. Ik ben er vooral om u
werk uit handen te nemen en bij te staan met raad en daad
bij het organiseren van het afscheid. Tijdens de veelal
enerverende periode na het overlijden is het mijn taak om
samen met u de wensen van de overledene èn die van u
te realiseren. Dat gaat in goed gezamenlijk overleg en
afstemming. Er is tijd en aandacht voor alle grote en kleine
stappen en beslissingen die genomen moeten worden.
Ik kom daarvoor bij u langs en houd voortdurend contact
per telefoon of anderszins. Samen met mijn collega’s van
Troupin staan wij altijd voor u klaar.

Overlijden melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

10 augustus 2015
Zandersstraat 19,

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
1971 XT IJmuiden
tel.: 023 - 532 60 13 www.troupin.nl

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

“Wij zijn
bekwaam,
betrokken &
betaalbaar”

Ivo Eeken, Ingeborg Eeken
& Madeleine La Croix

• Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
• Inclusief crematiekosten, kist, rouwauto, dragers,
rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.
Wilt u meer informatie en/of een duidelijk kostenoverzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
Eeken Uitvaartverzorging
Laan van Meerestein 10 1945 TA Beverwijk

AN KAAS
M
K
J
I
D
SPAARNWOUDE
DE WINKEL
Kom binnen en proef!
Ambachtelijk gerijpt
in eigen pakhuis
Hoofdstraat 203a | 2071 EG
Santpoort-Noord

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn

Uitvaartbegeleiding

Kwaliteit bij leven en afscheid

Een verfrissing in de uitvaartbranche. Een begeleiding die uitgaat van kwaliteit bij
leven en afscheid. Die uitgaat van uw eigen kracht, ook in moeilijke tijden. Die een lach
naast een traan laat bestaan wanneer dit kan. Die de tijd neemt en u begeleidt op de
onderdelen die u aangeeft. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u zelf bewust keuzes
kunt maken. Patty werkt op een warme en persoonlijke manier.

Patty Duijn

"Eigen ideeën, ervaringen en idealen over
kwaliteit bij leven en afscheid lagen ten
grondslag aan het oprichten van Uitvaartbegeleiding Patty Duijn. Mijn visie op
afscheid nemen en rouw gaat veel verder
dan het alleen goed organiseren van de
uitvaart zelf". Als vrijwilliger in het Bijna
Thuis Huis in Santpoort was Patty Duijn al
zeer betrokken bij terminale situaties. ,,Ik
zie de mens en niet de ‘zieke’. Ik zie een
totaal gezin en niet alleen de persoon die
gaat wegvallen of weggevallen is. Ik laat

de mensen bewuste keuzes maken, breng
rust en werk met transparante prijzen.
Het zijn de mensen voor wie en met wie
ik werk die bepalen of ik van toegevoegde
waarde ben geweest.’’, aldus Patty.
Bent u na het lezen nieuwsgierig naar
ervaringen van anderen of wilt u meer
weten over de werkwijze van Uitvaartbegeleiding Patty Duijn?
Kijk gerust op de website en vorm uw
eigen mening.

Begeleiding met oog
voor detail & eigenheid

www.pattyduijn.nl  info@pattyduijn.nl  06 300 93 482  Kerkweg 3  2071 NA Santpoort Noord
Patty_advertorial.indd 1

www.pattyduijn.nl ■ info@pattyduijn.nl
06 300 93 482 ■

Te koop:
Elektrische fiets, merk Sparta, hij is 4 jaar oud accu anderhalf jaar vaste prijs 350,-.
Tel. 0255-533308
Te koop:
Zwart bedframe 90 x
200cm prijs 50,-, Malm van
ikea. Tel. 0255-519806
Te koop:
Tafelblad berkenfineer met
zilverkleurige poten
120 x 80cm voor 50,-.
Tel. 0255-519806
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes
en speldjesalbums. Speldjes van sportverenigingen uit onze regio, verpleging etc. Tel. 0251-210955

30-09-14 17:12

8 kilo in 8 weken
Groepscursus IJmuiden
dinsdag 25 augustus 20.15 uur
Groepscursus Haarlem
vrijdag 28 augustus 9.00 uur
Nog steeds vergoed door o.a.:

www.gewichtscoachalies.nl
06-30140763
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Sportclub
voor 8 tot 12
jarigen

Velsen-Zuid - Telstar en
Crescendo van Berkel (23)
hebben
overeenstemming
bereikt over een contract
voor twee seizoenen en sluit
per direct aan bij de selectie van de Witte Leeuwen.
Van Berkel komt transfervrij
over van Roda JC. Van Berkel maakte in het seizoen
2011/2012 vanuit de jeugd
zijn debuut in het betaalde
voetbal bij Sparta Rotterdam.

In zijn tijd bij Sparta Rotterdam kwam hij tot 35 wedstrijden en werd hij geselecteerd
voor Jong Oranje. In zijn
tweede seizoen belandde de
centrale verdediger na een
goede start op een zijspoor.
Het was Roda JC dat hem
in het seizoen 2014/2015 de
kans bood op eerherstel. Met
Crescendo van Berkel promoveerde Roda JC via de nacompetitie naar de eredivisie.

Fit & Slank na de zomer
IJmuiden - Waarom is het
toch altijd zo’n strijd, om slank
te worden, slank te zijn en
slank te blijven? Geen koolhydraten, shakes, superfoods.
Dieet na dieet wordt gevolgd,
met als resultaat na al het afzien het welbekende jojo-effect. Het kan anders. Wil je definitief van je overtollige kilo’s
af?
Er bestaat geen wonderpil of
dieet met blijvend resultaat. Er
wordt zoveel aangeboden aan
diëten, poeders, pillen en informatie over voeding. Mensen zien door de bomen het
bos niet meer en pakken overal wat uit, maar door gebrek
aan kennis over wat ze precies doen werkt het niet of
onvoldoende. Wat wel werkt
is structureel veranderingen
aanbrengen in je huidige eeten leefpatroon. Het veranderen van gedrag en gewoontes.
Eerst moet je inzicht krijgen in
je huidige eet- en leefpatroon
en alle consumptiemomenten
van onze cultuur en welvaart.
En vervolgens stap voor stap
werken aan een nieuw gezond
eet- en leefpatroon.
Bij Fit & Slank word je naar
een gezonde leefstijl begeleid
met een gezonde en eenvoudige methode: ‘de regel van 3’
en ‘de 7 afspraken’. Fit & Slank
is geen dieet, maar richt zich
op het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl. Aan de hand
van het cursusboek ‘Coach
voor je vitale gewicht’ krijg je

meer kennis over onder andere voeding, stofwisseling, vezels, bewegen, verleidingen,
etiketten.
De eerstvolgende groepscursus Fit & Slank ‘in 8 weken’
start op dinsdagavond 25 augustus bij Zwembad Heerenduinen. Op vrijdagochtend 28
augustus start de cursus ook
bij Gezondheidscentrum Haarlem Noord. En op maandag 31
augustus start de 13-weekse cursus Aqua Fit & Slank bij
Zwembad Heerenduinen.
De Fit & Slank cursussen worden (deels) vergoed door vele zorgverzekeraars. Dus twijfel niet en begin!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Alies
Prudhomme,
06-30140763,
alies@gewichtscoachalies.nl,
www.gewichtscoachalies.nl of
www.fit-slank.com.

Velsen - Voor kinderen die
nog niet lid zijn van een
sportvereniging is er Club
Extra. De gemeente Velsen
werkt nauw samen met gediplomeerde sportdocenten om
jaarlijks Club Extra op te zetten. Club Extra is een sportclub met een sportprogramma voor kinderen met bijvoorbeeld een (motorische)
achterstand of moeilijkheden
in de sociale omgang waardoor zij nog geen aansluiting
hebben gevonden bij een reguliere sportvereniging. Velsense sportverenigingen, die
hiervoor zijn toegerust, bieden binnen deze cursus specifieke sportclinics aan afgestemd op het niveau van de
kinderen. Vorig seizoen hebben de kinderen met veel
plezier deelgenomen aan een
clinic judo, freerunning en
trampoline springen. Ook de
tennisclinic, die nieuw was, is
zeer goed bevallen. Het streven is om een kind na maximaal twee jaar, maar bij voorkeur eerder, door te laten
stromen naar een reguliere sportvereniging. Het programma wordt twee keer per
jaar aangeboden en bestaat
uit twee keer 13 lessen. De
kinderen krijgen deskundige begeleiding en waar nodig ondersteuning om in veilige groepen op hun eigen
manier te kunnen sporten.
Plezier in sport en spel staat
hierbij voorop.
De grootte van de groep is
6 tot 8 kinderen. De kosten
voor één kind zijn 25 euro per
half jaar.
Nieuw dit jaar is de ouderkind les. De laatste les gaat
volledig in het teken staan
van het sporten met ouder en
kind. Ouders worden vanaf
komend schooljaar ook frequent op de hoogte gehouden van de vorderingen van
hun kind en ontvangen na afloop een sportadvies van de
gediplomeerde trainers.
Dit schooljaar is Club Extra gestart met twee groepen. De lessen worden na
schooltijd gegeven in de Willemsbeekzaal naast school
De Boekanier in IJmuiden en
starten op maandag 14 september. Voor meer informatie
over Club Extra of aanmelden
kunt u tijdens kantooruren
bellen met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen, telefoon: 0255-567666.
U kunt ook een e-mail sturen
naar:
sportzaken@velsen.
nl of via coördinator Maarten Molenaar, maartenmolenaar76@hotmail.com.

Start buitenschoolse opvang

Samenwerking tussen ’t
Kwakersnest en Toermalijn
Driehuis - Maandag 17 augustus start kinderopvang
’t Kwakersnest een unieke
samenwerking met basisschool de Toermalijn in Driehuis. Uniek, omdat de pedagogisch medewerker van
de naschoolse opvang ook
meehelpt in de klas. ’t Kwakersnest biedt kleinschalige
kinderopvang onder en na
schooltijd met veel persoonlijke aandacht voor kind en
ouders.
Loes Holtslag van Westerop, directrice van kinderopvang ‘t Kwakersnest, vertelt: ,,Een pedagogisch medewerker van onze organisatie zorgt voor de pleinwacht tijdens het continurooster, ook helpt een pedagogisch medewerker als assistent mee in de klas en na
schooltijd vangt zij de kinderen op in een gezellige eigen
ruimte die wij deze vakantie
helemaal opgeknapt hebben.
De pedagogisch medewer-

ker leert de kinderen zo goed
kennen en is voor de kinderen een vertrouwd gezicht.
Naast de opvang bieden wij
bredeschoolactiviteiten zoals
koken en bootcamp. Wij zijn
heel blij met deze samenwerking die zorgt voor een goede verbinding met school.
Dit past geheel in onze visie dat wij kleinschalige kinderopvang willen bieden in
een veilige vertrouwde sfeer
waarbij een fijne invulling van
de vrije tijd van het kind voorop staat.”
Kinderopvang ‘t Kwakersnest
heeft jarenlange ervaring in
het aanbieden van gastouderopvang en kleinschalige
tussenschoolse en naschoolse opvang. Ouders en kinderen die geïnteresseerd zijn in
deze opvang kunnen altijd
vrijblijvend een afspraak maken om te komen kijken.
Meer
informatie:
0235769951 of kijk op www.kwakersnest.nl.

Aikido in Velserbroek
Velserbroek - Volgende
week (24 augustus) gaat het
nieuwe Aikido seizoen weer
van start. Aikido Kennemerland weer met lessen Aikido op de woensdag in Velserbroek van 16.00 tot 17.00
jeugd voor de jeugd van 8 tot
14 jaar en voor volwassenen
van 20.00 tot 22.00 uur. De
lessen vinden plaats in gymzaal de Weid, de Weid 22 in
Velserbroek.
Aikido is een vechtsport
waarbij de begrippen Ai
(Harmonie) Ki (Energie) en
Do (Methode) centraal staan.
Het gaat hier niet om een
aanvallende vechtsport, maar
om een verdedigende, waarbij een niet-agressieve mindset en een open houding onontbeerlijk zijn. Tijdens de

lessen ben je dan ook veel
mentaal bezig, maar uiteraard leer je ook de worpen
en klemmen die je nodig hebt
om eventuele aanvallers toch
te kunnen overmeesteren.
Ook jongere mensen kunnen
zich met deze verdedigingssport leren verweren. Aikido
is er voor volwassenen (15+)
en kinderen van 8 tot 14 jaar
en kent geen competitie-element, waardoor iedereen op
zijn eigen niveau kan meedoen.
De lessen staan onder leiding
van Hans Boersma, derde
dan Aikido, die al zeven jaar
Aikido lessen geeft in onder
andere Haarlem, IJmuiden en
Heemskerk. Zie www.aikidokennemerland.nl of bel Hans
Boersma 06-57558361.

20 augustus 2015
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De zandsculptuur van clipper
Amsterdam (foto:
Fototeam PreSail
IJmond)

Vrouwelijke bemanning op Tres
Hombres (foto: Ko van Leeuwen)
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Sail in het klein bij de Techport Challenge (foto: Karin Dekkers)

De vlag gaat uit
(foto: Karin Dekkers)

Intocht Gouden Leeuw (foto: Ko van Leeuwen)

Hydra
er op de il
p
ip
h
c
s
Even
reSa
toteam P
(foto: Fo
IJmond)

Ook een publiekstrekker: de vistafel (foto: Karin Dekkers)

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

Buurtcentrum de Spil, vervolg
Klaverjas les
Do 13.30-15.30
Inloop en wolcafé
Ma 09.30-12.00
Inloop creatief/spel
Do 19.00-21.00
Inloop ouder kind ocht. Wo 09.30-11.00
***
Wandelclub
Ma 10.00-12.00
Wandelclub
Di 10.00-11.00
2e za van de mnd Vrouwen wandelgroep Wo 09.15-11.30
Eetcafé
Ma 17.30-18.30
Eetcafé
Wo 17.30-18.30
Eetcafé
Do 17.30-18.30
Eetcafé
Di 12.00-13.00
**
**
CURSUSSEN
Kinderen
Info en Intake
Zumba Kids
Vr 16.00-17.00
10 x a €20,00
Volwassenen
10 x a €20,00
Bew. Op muziek
Di 09.30-10.30
10 x a €20,00
Zumba
Di 19.00-20.00
10 x a €20,00
Power Flow Yoga
Di 20.00-21.00
Yoga
Do 10.15-11.15
Yoga
Do 19.15-20.15
Yoga
Do 20.30-21.30
Engels Beginners
Di 11.00-12.00
*** excl. mat.
Engels gevorderden
Di 10.00-11.00
***
Spaans gevorderden
Do 20.15-21.15
***
Spaans beginners
Do 19.15-20.15
***
Meditatie proefles
Wo 19.30-21.00
Meditatie
Wo 19.30-21.00

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

€ 25,00
Gratis
Gratis
* € 1,00
Gratis
Gratis
Gratis
* € 4,00
* € 4,00
* € 4,00
* € 4,00

1-9-2015
17-8-2015
20-8-2015
19-8-2015
17-8-2015
18-8-2015
19-9-2015
17-8-2015
19-9-2015
20-9-2015
18-8-2015

40
seizoen
seizoen
seizoen
40
seizoen
40
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

€ 107,50

4-9-2015

35

€ 103,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 83,50
€ 83,50
€ 42,00
€ 42,00
Gratis
€ 51,50

1-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
22-9-2015
22-9-2015
1-10-2015
1-10-2015
30-9-2015
7-10-2015

35
35
35
35
35
35
20
20
10
10
1
9

3-9-2015
3-9-2015

35
35

Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, Tel:0255-512725
Kinderen
Knutselcaravaan
Ouder & kind
Volwassenen
Bridge
dames gym 2
Rommelmarkt
Wandelclub
Zelfmaak mode
Specials
Eetcafé
Koor Together
Soos de Babbelaar
Taallessen
Intake Ned. les
Nederlands beginners
Nederlands licht gev.
Nederlands beg.
Nederlands grammatica
kinderopvang
Fietsclub
Fiets les
Hobbyhuis
Crea
Crea
Darten
Tiffany
Specials
Vrouwen v. Velsen
MOM
Kinderen
Jazzdance v.a. 12 jaar
Volwassenen
Orientaals dansen
Tekenen & Aquarel
Engels plus
Spaans gevorderden
E.H.B.O.*
Yoga
Yoga
Mindfullness
Italiaans koken

Wo 14.00-16.00 € 2,00
Di 09.30-11.30 € 1,00 6-

7-10-2015
6-10-2015

seizoen
seizoen

Vr
Wo
Za
Wo
Di

13.30-16.00
10.30-11.30
09.00-12.50
10.00-12.00
09.00-11.30

11-9-2015
9-9-2015
10-10-2015
september
11-9-2015

seizoen
40
seizoen
seizoen
seizoen

Vr
Di
Za

17.45-20.00 € 5,00
19.00-20.30 € 1,00
19.00-21.30 € 1,00

seizoen
11-9-2015
september

seizoen
seizoen

Ma
Di
Di
Do
Vr

09.00-10.00
09.15-11.30
09.00-11.30
09.15-11.30
09.15-11.30

v.a. 24-08
8-9-2015
8-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
seizoen
seizoen
mrt/mei 10

seizoen
30
30
30
30

Di
Di

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 2,00
14.00-15.00 Gratis
12.00-13.00 € 20,00

Ma
Di
Vr
Wo

12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00
19.00-21.30

7-9-2015
8-9-2015
10-9-2015
9-9-2015

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

2-9-2015
6-9-2015

seizoen
seizoen

€ 3,50
€ 45,00
€ 3,50
Gratis
€ 20,00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Wo 09.30- 11.30 Gratis
Zo 14.00-17.00
Di

18.00-19.00 € 93,00 1-9-2015 30

Ma
Do
Ma
Wo
Di
Ma
Ma
Do
Di

20.15-21.15
13.30-16.00
11.00-13.00
09.00-10.30
19.30-22.00
10.00-11.00
13.30-14.30
19.30-20.30
14.00-16.00

€ 46,00
€ 197,00
€ 100,00
€ 64,50
€ 63,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 51,50
€ 31,00

21-9-2015
24-9-2015
21-9-2015
7-10-2015
oktober
15-9-2015
15-9-2015
oktober
oktober

Seniorenactiviteiten in Velserduin,
Senioren fit
Senioren fit

Do
Wo
Do
Wo
Do
Wo
Di
Vr
Vr

15.00-17.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.30
16.00-18.00
14.00-17.30
15.00-17.30
19.00-21.00
16.00-18.00

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 0,50
€ 1,00

oktober
oktober
oktober
oktober
20-8-2015
19-8-2015
18-8-2015
4-9-2015
21-8-2015

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
9
26

Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden, Tel:0255-510186
Volwassenen
Nederlandse les
Ma 09.30-11.30 € 60,00
7-9-2015
seizoen
Nederlandse les
Ma 09.30-11.30 € 60,00
14-9-2015
seizoen
Biljartclub
Do 18.30-22.15 € 7,50
seizoen
Biljartles
Ma 10.00-12.00 € 34,00
14-9-2015
10
Bloemschikken 2
Do 19.30-21.30 € 56,50
22-10-2015 10
Bloemschikken di
Di 19.30-21.30 € 56,50
13-10-2015 10
Bloemschikken do 1
Do 19.30-21.30 € 56,50
15-10-2015 10
Fietsclub
Di 10.00-12.30 Gratis
seizoen
Olieverf schilderen
Di 14.00-16.00 € 36,00
sept.
10
Zangkoor
Ma 19.30-22.00 € 100,00 september
seizoen
Tafeltennis
Vr 09.00-10.00 * € 1,75
21-8-2015
30
Tiffany
Do 13.30-15.30 € 7,60
3-9-2015
40
Klaverjassen
Wo 13.00-17.00 € 25,00
2-9-2015
40

Do
Do

09.30-10.30 € 77,50
10.30-11.30 € 77,50

Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, Tel:0255-510652

12
28
12
10
6
35
35
10
5

Jongerencentrum Branding, Planetenweg 338, IJmuiden Tel:0255-512725
Tieners & Jongeren
Inloop ‘s middags
Inloop ‘s avonds
Inloop ‘s avonds
Filmavond/spelletjes
Huiswerkbegeleiding
Buurtsport Cruijffcourt
Girls club
Young Ones Disco
GymBalSport
CURSUSSEN

aanmelden
aanmelden
aanmelden
aanmelden

Gr. 8 en 1e klas

licht gev.
10 x à € 20,***
**
**
**
zomer Mnd
***
***

Kinderen
Techneuten
Wo
Volwassenen
Indonesisch koken
Ma
Klaverjassen
Di
Rummicub
Di
Biljarten
Ma
Biljarten
Wo
Biljarten 50+
Do
Biljarten
Do
Biljarten
Vr
Computer workshop beg. Wo
Computer workshop gev. Wo
Workshop tablet Android Do
Workshop Ipad
Do
Vrouwen film
Wo
Sierknopen
Do
Schilderen inloop
Do
Ijmuiden wat!
Do
Open tafel
Vr
CURSUSSEN
Volwassenen
Aerobic 40+
Bodyvorming
Tai-chi
Tai-chi kennism. lessen
Yoga
Aquarelleren
Kijk op kunst 1
Schilderen olieverf
Kleding maken
Senioren
M.B.V.O
Country line

Ma
Di
Do
Do
Do
Ma
Wo
Wo
Ma

14.00-15.30 € 20,00

16-9-2015

10

13.30-15.30
13.30-16.00
20.00-22.00
13.00-17.00
13.00-17.00
09.00-11.30
13.00-17.00
13.00-16.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
20.00-22.00
19.30-21.30
19.30-22.00
20.00-22.00
12.00-13.30

€ 20,00
* € 1,50
€ 25,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 2,50
* € 1,50
* € 2,50
€ 2,50
€ 6,00

14-9-2015
16-9-2015
15-9-2015
14-9-2015
16-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
18-9-2015
16-9-2015
16-9-2015
17-9-2015
1-10-2015
oktober
17-9-2015
17-9-2015
24-9-2015
19-9-2015

6
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
5
5
2
2
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

19.00-20.005
09.00-10.00
20.00-21.00
19.00-20.00
13.45-14.45
19.15-21.15
20.00-22.00
19.30-22.00
19.00-21.00

€ 91,50
€ 91,50
€ 100,00
€ 12,00
€ 100,00
€ 169,50
€ 169,50
€ 211,50
€ 198,50

7-9-2015
8-9-2015
17-9-2015
3-9-2015
17-9-2015
21-9-2015
23-9-2015
16-9-2015
21-9-2015

35
35
30

4-9-2015
1-9-2015

32
36

Vr 09.30-10.30 € 77,50
Wo 14.45-16-45 € 91,50

30
30
30
30
30

***
***
**

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548
Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, Velserbroek, Tel:023-5386528

Wijkcentrum de Stek vervolg

Senioren
Schilderen
Bridge
Bridge
Creatief
Patchwork
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Koersbal
Klaverjassen
PC Basis/Windows 10
Bloemschikken
Cursus I-pad
Open tafel
Open tafel
Restaurant
Restaurant
Line dansen
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
senioren fit

Knutselclub
Crea keuken
Crea keuken
Ouder &kind ochtend
Voorlezen
Disco
Kidsclub
Extra
Burendag
Sinterklaasintocht

Ma
Ma
Do
Di
Di
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo
Do
Wo
Wo
Wo
Do
Di
Di*
Vr
Ma
Woe
Do
Wo
Wo
Vr
Vr
Vr

10.00-12.00
13.30-16.30
19.00-22.00
13.30-16.00
10.00-12.00
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
13.30-16.30
10.00-12.00
13.30-16.00
09.30-11.30
10.00-12.00
09.30-11.30
17.30-19.00
12.30-14.00
11.45-13.00
11.45-13.00
09.30-11.00
09.00-10.00
10.00-11.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 37,50

7-9-2015
7-9-2015
3-9-2015
1-9-2015
1-9-2015
31-8-2015
31-8-2015
1-9-2015
1-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
3-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
10-9-2015

€ 16,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 55,00
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

15-9-2015
10-9-2015
3-8-2015
5-8-2015
3-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
4-9-2015
4-9-2015
4-9-2015

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
10
seizoen
4
12
46
36
36
30
35
35
34
34
34

3e di v.d. mnd.

Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis

Welzijn Velserbroek, Maan Bastion 476, Velserbroek, Tel: 023-5388830
Ouder en kind
Ouder en kind
Speelotheek
Speelotheek
Speelotheek
Rummicup
V-Cafe
Thema koffie ocht. 50+
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Praathuis
CURSUSSEN
Wandelclub
Yoga

Di 09.00-11.00 * € 1,00
Wo 09.00-11.00 * € 1,00
Di 10.15-11.15 € 27,50
Wo 15.30- 16.30 € 27,50
Za 10.30-12.00 € 27,50
Di 20.00-23.00 p.m. € 7,00 22
Zie Website www.vkafe.nl
seizoen
Do * 10.00- 12.00 Gratis
seizoen
Ma 09.00-17.00
seizoen
Di 09.00-17.00
seizoen
Wo 09.00-17.00
seizoen
Do 09.00-17.00
seizoen
Wo 09.30-11.00 * € 1,00
seizoen
Do
Di

10.00-11.00 Gratis
12.45-13.45 € 117,50

seizoen
15-9-2015

44
44
44
44
44

JC de Koe
JC de Koe
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Polderhuis
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
JC de Koe

35

Start Hofstede
JC de Koe

Wijkcentrum de Stek Heierweg 2, Velsen-Noord, Tel:0251-226445
Volwassenen/senioren
Kaarten maken
Opentafel
Opentafel
Opentafel
Biljarten
Biljarten
Stijldansen
Stijldansen
Kaarten maken
Wii voor ouderen
Country dance
Tekenen&schilderen
Sjoelen
Tiffany
Biljarten
Biljarten
Blij dat ik brei
Praathuis
Koersbal
Line dance
Winkel Tweede kans
Kinderen
Lezen is cool

Ma
Ma
Wo
Vr
Ma
Vr
Ma
Do
Do
Ma
Ma
Di
Di
Di
Wo
Do
Do
Do
Vr
Vr

14.00-16.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
19.00-22.00
19.00-22.00
14.00-16.30
19.00-21.30
14.00-16.00
10.00-11.30
19.00-22.00
14.00-16.00
13.30-15.00
13.45-15.45
09.00-12.00
14.00-16.00
09.30-11.00
13.30-15.30
09.00-12.00
20.00-23.00
10.00-14.00

€ 27,50
€ 6,50
* € 6,50
* € 6,50
€ 40,00
€ 40,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
* € 1,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 30,00
€ 27,50
€ 27,50
* € 1,00
* € 1,00
€ 27,50
€ 27,50

Wo 13.00-14.00 Gratis

07-09-2015
3-8-2015
5-8-2015
7-8-2015
7-9-2015
11-9-2015
7-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
7-9-2015
7-9-2015
8-9-2015
8-9-2015
8-9-2015
9-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
11-9-2015
11-9-2015
25-8-2015

hele jaar
hele jaar
hele jaar
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
hele jaar Di/wo/do/vr

9-9-2015

30

CURSUSSEN
Kinderen
Judo I
Judo II
Popkoor
Popkoor
Volwassenen
Callanetics
Country dansen
Country dansen
Tekenen & Schilderen
Tekenen & Schilderen
Senioren
Senioren fit
Senoiren Popkoor

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

* € 2,00
€ 18,00
€ 18,00
* € 1,00
gratis
€ 1,50
€ 2,00

9-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
9-9-2015
11-9-2015
4-9-2015
19-9-2015

30
6
6
30
30
***
***

26-9-2015
21-11-2015

1
1

Wo
Do
Do
Wo
Vr
Vr
Za

13.45-15.30
15.45-17.30
17.45-19.30
09.30-11.00
13.30-14.30
18.00-21.00
13.30-15.00

Za
Za

11.00-15.00
10.00-12.00

Di
Di
Vr
Vr

16.10-17.00
17.10-18.00
15.45-16.45
17.15-18.15

€ 95,00
€ 95,00
€ 30,00
€ 30,00

29-9-2015
29-9-2015
4-9-2015
4-9-2015

30
30
6
6

Wo
Di
Do
Wo
Do

19.00-20.00
20.30-22.00
13.30-14.30
14.00-16.00
09.45-11.45

€ 100,00
€ 116,00
€ 78,00
€ 135,50
€ 135,50

23-9-2015
22-9-2015
23-9-2015
30-9-2015
1-10-2015

30
30
30
24
24

2-9-2015
11-9-2015

34
6

Wo 09.15-10.15 € 77,50
Vr 19.30-20.30 € 30,00

1ste vrij v.d. mnd
3de za v.d. mnd

(groep 5 en 6)
(groep 7 en 8)

Dorpshuis het Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord, Tel:023-3031228

Jongeren
Crea groep
Zumba dance
Capoeïra
DJ cursus
Hip-Hop dance
Volwassenen
Open tafel
Warme lunch
Warme lunch
Biljartclub
Biljartclub
Vrij biljarten
Vrij biljarten
Vrij biljarten
Klaverjassen ANBO
Klaverjassen ANBO
Bridgeclub
Mahjong
Creatief café

CURSUSSEN
Acrylschilderen
Zilversmeden
Beeldend Werken
Beeldend Werken
Bloemschikken
Bloemschikken
Glas in lood
Glas in lood
Glas in lood
Yoga
Mensendieck
Mensendieck
Senioren Fit
Zumba
3 penselen
Frans conversatie 1
Frans conversatie 2
Spaans beginners
Spaans opfris
Sushi Workshop
Bridge-les
* = per keer

Ma
Di
Do
Di
Do

15.30-16.30
15.30-16.30
19.00-20.00
19.00-20.30
19.00-20.00

€ 1,50
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

24-8-2015
september
september
september
september

Wo
Di
Do
Ma
Wo
Di
Do
Vr
Di
Vr
Di
Do
Do

16.30-18.00
12.00-13.00
12.00-13.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-13.00
09.00-17.00
09.00-17.00
19.30-23.30
13.30-17.30
13.30-17.00
19.30-21.30
13.30-15.00

€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00

hele jaar
4-8-2015
6-8-2015
oktober
oktober
op klok
op klok
op klok

Ma 14.00-16.00
Ma 10.00-12.00
Di 20.00-22.00
Do 20.00-22.00
Ma 19.30-21.30
Vr 14.00-16.00
Do 09.00-11.30
Do 12.00-14.30
Do 15.00-17.30
Di 10.00-11.00
Wo 09.00-10.00
Wo 10.00-11.00
Ma 13.30-14.15
Do 10.00-11.00
Di 10.00-12.00
Vr 09.00-10.15.
Vr 10.15-11.30
Di 19.30-21.00
Vr 09.00-10.30
Vr 19.00-21.00
Ma 19.30-22.00
** = 1 x 2 weken

seizoen
8
8
8
6

€ 3,00
€ 3,00

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
hele jaar
hele jaar
hele jaar
hele jaar
hele jaar

€ 30,€ 1,-

september
24-09-2015 incl.boek
augustus
seizoen

€ 155,50 28-9-2015
€ 175,00 7-10-2015
€ 175,00 6-10-2015
€ 175,00 8-10-2015
€ 56,50
12-10-2015
€ 56,50
16-10-2015
€ 152,50 24-9-2015
€ 152,50 24-9-2015
€ 152,50 24-9-2015
€ 117,50 15-9-2015
€ 152,50 16-9-2015
€ 152,50 16-9-2015
€ 77,50
7-9-2015
€ 117,50 17-9-2015
€ 141,50 6-10-2015
€ 104,00 30-10-2015
€ 104,00 30-10-2015
€ 75,00
22-9-2015
€ 75,00
25-9-2015
€ 26,00
30-10-2015
€ 90,00
september
*** = 1 x per maand

20
24
24
24
10
10
10
10
10
35
28
28
35
35
10
20
20
11
11
1
15

Nieuw
Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw
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De Harddraverij Vereniging
Santpoort & Omstreken
kijkt terug op een geslaagde editie
van het Dorpsfeest Santpoort.
Publiek, deelnemers, vrijwilligers
en sponsoren oprecht dank
voor jullie komst en inzet.

Dorpsfeest Santpoort 2015 is mede mogelijk gemaakt door:
A. de Bruin Bloemen en Planten
Aannemersbedrijf Johan Pauw
Action Planet
Anthony Wiegand Loodgieters- en
Installatiebedrijf
Assurantiekantoor Nieuwland &
Aarts
Auto Maarschalk Velserbroek
Autodemontagebedrijf Rutte
Automobielbedrijf Ruud Koks
Autorijschool van Deventer
B & E IJzerhandel
Banketbakkerij Wesseling
Bloemen- en Plantenbeurs
Blomson International
Blue bedrijfskleding
Booy Optiek
Bosch Sport Velsen
Bosman Weld Consultancy
Bouw- en aannemersbedrijf
Van Schooten
Bouwbedrijf Bart Swaalf
Bouwbedrijf Jaap Sintenie
Bouwbedrijf Jan Konijn
Braaij Transport
Brasserie de Wildeman
Bureau MARE
Café Bartje
Café Bartje Bloemendaal
De Ballon Intertoys
De Kiewit Buijsman Wientjes
Notarissen
De Meierij - de Bokkesteeg
De Vischpoort
Derkx & Davidson BV
Dierenartspraktijk Renske Draeck
Dijkzeul Melkveehouderij

dotBlue
Duineveld Transport
Duveco Transport BV
Eetlokaal ‘t Palet
EHBO Santpoort
Eurokozijn
Euronics Korstanje
Eurosound
Evenboer Ruitersport
EZN Zorgtechniek
FBI Design
Feestje Enzo
Fijnvishandel Santpoort aan
Zee
Filippo Ontstoppingsbedrijf
Foto Michel
Fred Brans Vee- en
Transportbedrijf
G & B Bijl Accountants &
Belastingadviseurs
Gall & Gall van Setten
Garage Jak
Gebroeders Scholten BV
Gerard Nijssen Bouwbedrijf
Grid bouw- en vastgoedadvies
Haak Zonwering
Heerlijkheid Brederode
Hekkenteam
Hengelsportvereniging Velsen
Het Ezelen Comité
Het Hollandsch Bouwkundig
Adviesbureau B.V.
Hoeve Duin en Kruidberg
Hofgeest / De Jutter
Hop en Co
Hoveniersbedrijf Harry van
Schooten

Hoveniersbedrijf B.A.R.T.
Kasius Autoschadeservice
Kermis Exploitanten Santpoort
Klimaat Techniek Santpoort
Konstruktiebedrijf Hercules bv
Kopie-Druk Santpoort
Koppes Snacks
Korf Catering
Kuntz Beheer
Landgoed Duin en Kruidberg
Lengerique lingerie & badmode
Lipica Rijlaarzen aanmeetservice
Jeanet
Lowland Marine & Offshore
Lunchroom Laantje
M. Uytendaal Loonwerk
Maas Warmtetechniek
Macada Innovision
Merial
Miralooks
Molenduyn ambachtelijke brouwerij
Mosterdzaadje
Nico Ligthar Timmerwerken
Nijssen Beheer Santpoort BV
NRPS
Omnyacc GoesDeen accountants en
belastingadviseurs
Opzet b.v.
Pasta Casa
Patina Groep
Peter Nijssen Hooi- en Strohandel
Peut Koks
Poelier van Ofwegen
Primeurshop Bol
Prins Staalhandel BV
PS aan de slag
R. van Ravesteijn Timmerwerken

Rabobank IJmond
Restaurant Boschbeek
Rijvereniging Xanthus
Rijwielhuys Santpoort
Ron Stals IJzerwaren en
gereedschap
Ruitersport Levade
Santpoortse Verleiding
Schilders- en afwerkingsbedrijf
C.H.P. van Roode
Schildersbedrijf Boot
Scholz Groep
Schoonheidssalon
Lucienne Lindenberg
Schoonhoff Hout
Schoorl-van der Veldt
Transport
Shoarma Grillroom Ramsis
Slagerij H.H. Duijn
Snackbar Peter
Spaanderman Diervoeders
Sportcentrum Santpoort
Sportconnection
Springer & Lippes Drukkers
Stapper Sierbestrating
Steboma BV
Step & Ko
Stichting Verenigde Horeca
Santpoort
Stichting Vienna
Study Consultancy
Swier Sportprijzen
T-Hagenbouw
Taxiservice van der Valk
The Concept Company Grafische
Vormgeving
Timmerbedrijf Ben Wempe

Tinholt Automobielbedrijf
Velserbroek
Tjeerd Meinema Coiffures
Tobo Reclame
Ton van Amerongen
loonwerkersbedrijf
TotZiens Promotions
Touch Beauty
Trovato
Uit den Vreemde
Van Kaam Bouw
Van Roijen Dierenspecials
Van Schagen Santpoort BV
Van Waalwijk Van Doorn
Makelaars
Vario HippiQue
Villa Westend
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800
Voltec-Santpoort
Voorting Sportprijzen
Voss Koken Tafelgerei en
Cadeau’s
VT B.V. Duurzame Energie
W.O.V. Santpoort-Noord
(Puur Santpoort)
Wasserij/Stomerij Slenders
WBV
Welkoop Santpoort
Wieleman Vastgoed Advies &
Management
Wijnhuis ten Bilt
Willem Rolvink Glaszetter
WW Frontriemen
Zangschool Carolien Goeman
Zefier Horsemanship

Zet alvast in de agenda: Dorpsfeest Santpoort 2016 wordt gehouden van 30 juli t/m 6 aug.
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ENKEL BLOK: € 19.50
24 augustus

DUBBEL BLOK: € 29.50

Ria
50

Mabel

Van harte gefeliciteerd
Veel liefs Gert, Brian en Ruby

Het is er eindelijk van gekomen
20 augustus wordt deze kanjer

50 jaar!!!

Je hoeft nu echt
niets meer te doen
je bent met

PENSIOEN

65

3x per dag een
rondje met het hondje!

Liefs

Matthijs, Sander, Simone,
Sylvie, Thijs, Stefan,
Femke, Sepp en ❤

jaar

Lieverd van harte gefeliciteerd
Martin, Kimberley & Maarten,
Michelle & Joshua.
Bella, Boeddhha en Milo

Wij wensen deze jarige jobjes
veel plezier op hun feestje bij
Springvloed trampolines aan zee:

Jan • Piet • Marga

Bertie en Wil

IS MOGELIJK

Lieve Pap

Busman-Snijders

JAAR

17

1965

22 augustus

Irma

2015

ziet Sara

Gefeliciteerd
Arie, Michael en Gwenny

Maxim, van harte gefeliciteerd
met je 6e verjaardag!
Alisa, van harte gefeliciteerd
met je 6e verjaardag!
Thijs, van harte gefeliciteerd
met je 6e verjaardag!
Arwen, van harte gefeliciteerd
met je 7e verjaardag!
www.springvloed.org
info@springvloed.org
0255-769001
mobiel Alex 06-53249602
mobiel Rose-Marie
Papa, Mama en 06-25005199
Mitchel

23 augustus

worden 22 augustus beide 80 jaar
VAN HARTE GEFELICITEERD

Gerd, kinderen, kleinkinderen, Ceasar
Charles, kinderen en kleinkinderen

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder

NAUD
8 JAAR
LEX
EZZ EN R
10 JAA Kanjers, van harte gefeliciteerd!
Dikke kus, mam - oma Haassie

Uw veelzijdige vakman voor
al uw klussen:
8ZYHHO]LMGLJHYDNPDQ
YRRUDOXZNOXVVHQ
Onderhoud - Timmerwerk - Keukens
2QGHUKRXG7LPPHUZHUN.HXNHQV
Badkamers - Renovatie - Dakkapel
%DGNDPHUV5HQRYDWLH'DNNDSHO
Nu ook
CV ketel vervanging
Ook
uw voor
zonne-energie
specialist
*HHQYRRUULMNRVWHQ 9ULMEOLMYHQGHRIIHUWH *DUDQWLH









0DUN5DVSRRUW

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899



+HLGHVWUDDW+.,-PXLGHQ
7HO0RE
PDUNUDVSRRUW#NOXVVHQLHUQOZZZNOXVVHQLHUQO



website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Atelier de Beeldvorming

Burendag
Breesaperhof
Velsen-Noord - Zaterdag
26 september is er van 11.00
tot 16.00 uur een Burendag aan de Breesaperhof.
Er is een tweedehandsmarkt
waaraan belangstellenden
nog mee kunnen doen. Opgeven kan via Facebook:
Gezelligheid Voor Iedereen
of bij Hagedisstraat 4. Tussen 14.00 en 15.00 uur komt
de ijsman langs met heerlijk
ijs, 1 euro per bolletje. Verder staat er een springkussen, dat gratis is voor kinderen. Deze dag worden er samen bloembakken gemaakt
voor de Schulpweg. Er worden nog meer handen gezocht om mee te helpen.
Tenslotte is er ook nog een
loterij die mogelijk wordt
gemaakt door Nerd on the
Road, Mo’s Support, Vissende Beer, Tip Top, Quality 2, Brasserie het Concept,
Jd Kappers, Schoonheidssalon Divino, Daniëlle Reitsma,
Vardan Ice Cream Car Autoglaz, Rita’s zelfgemaakte
knuffels, Farfalina Taartjes,
De Zonnebloem, Vrienden
van Velsen, Herberg Ijmond,
Apotheek
Velsen-Noord,
Tattoo studio van Beusekom,
Original Nails, Luiten Timmer en Onderhoudsbedrijf,
Divine Naturals en Svetlana.

Vrijwilligers
voor knaagdiercentrum
IJmuiden - In september
gaat het Knaagdiercentrum verhuizen van Heiloo naar het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden.
Woon je daar in de buurt
en lijkt het je leuk om het
team te komen versterken? Bel of mail dan via
072-5090234 of info@
knaagdierencentrum.nl. Er
wordt s’ochtends om 9.00
begonnen met het verschonen van de hokken en
het verzorgen van de dieren. Om ongeveer 12.00 is
dat klaar. Tussendoor drinken ze met z’n allen gezellig een kopje koffie of
thee. s’Middags is het centrum tussen 13.00 en 16.00
open voor publiek. Er worden vrijwilligers gevraagd
voor alle dagdelen, van
maandag tot en met zondag. Natuurlijk mag je altijd een ochtend of middag
komen meehelpen in Heiloo om te kijken of je het
leuk vindt.

Schilderlessen met
persoonlijke aandacht

Huiselijke uitvaartwinkel

Troupin Uitvaartzorg
en Gedenkmonumenten
Haarlem - In een huiselijke
sfeer geadviseerd en geïnformeerd worden of een uitvaart (voor)bespreken. Met
de opening van de uitvaartwinkel van deze regio is dat
nu mogelijk. ,,Met deze winkel willen we de drempel
naar de uitvaartwereld verlagen”, legt Guy Troupin uit.
In de etalage van de uitvaartwinkel staat de inmiddels beroemde Regiokist,
een kist vervaardigd van
hout uit de omgeving van
Haarlem. In de winkel staan
urnen, as-sieraden en gedenkmonumenten tentoongesteld. Een uitvaartwinkel
zo inrichten dat het huiselijk
aanvoelt is niet makkelijk.
Maar Guy Troupin is daar
zeker in geslaagd. In het
midden van de winkel staat
een grote tafel met daaromheen comfortabele stoelen.
“Ik vind het heel belangrijk
dat mensen zich op hun gemak voelen in deze winkel
en heb daarom voor deze
‘lifestyle’ uitstraling gekozen”, legt Guy uit.
,,In onze uitvaartwinkel is iedereen altijd welkom. We
schenken een kopje kof-

fie en nemen uitgebreid de
tijd om alles omtrent een
uitvaart te bespreken. Er is
rondom uitvaarten namelijk veel meer mogelijk dan
men over het algemeen
denkt. Wij verzorgen en regelen de uitvaart en geven
nazorg, maar bieden meer
dan alleen dat. Wij noemen
dat een ‘uitvaartbeleving’.
Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld ook bijzondere
locaties aanbieden waar de
plechtigheid kan plaatsvinden. Om een idee te krijgen
laat ik in de uitvaartwinkel
op een beeldscherm zien
dat het bijvoorbeeld ook
mogelijk is om een plechtigheid bij een voetbalclub
of bij een molen te laten
plaatsvinden.”
De uitvaartwinkel is te vinden aan de Vergierdeweg
288 in Haarlem en is geopend op dinsdag van tot
en met vrijdag 10.00 uur tot
17.00 uur en op afspraak.
Voor het melden van een
uitvaart is Troupin 24 uur
per dag en zeven dagen per
week bereikbaar via 0235326013. Kijk voor meer info
op www.troupin.nl.

Voetbalclinic bij VSV
Velserbroek - Woensdag 26
augustus is er een voetbalclinic bij voetbalvereniging VSV.
Deze clinic is voor iedereen,
jongens en meisjes tussen de
leeftijd van 5 en 12 jaar, en zal
onder leiding staan van Paul
Meinders (hoofd jeugd opleidingen VSV).
Er worden verschillende oefeningen in parcoursvorm
gegeven zodat de verschillende facetten van het voetbal aanbod komen. Dit alles
is gratis en begint om 13.15

uur op sportpark De Hofgeest, Hofgeesterweg 14 in
Velserbroek.
Programma:
13.15 uur: ontvangst kinderen van 5 tot 8 jaar (guppen
en F-pupillen); 13.30 uur start
voetbalclinic; 14.45 uur: einde
clinic 1, drinken.
Om 15.00 ontvangst kinderen van 8 tot 12 jaar (E- en Dpupillen); 16.30 uur afsluiting
voetbalclinic. VSV werkt samen met AJAX opleidingen.
Guppen (5 en 6 jaar) betalen
bij VSV geen contributie.

Velserbroek - Bij Atelier de
Beeldvorming aan de Platbodem kun je leren schilderen
met acrylverf. Persoonlijke
aandacht staat centraal. Jij
bepaald het tempo en de onderwerpen. Er zijn twee cursussen: De Basis of Het Experiment. Met de cursus De
Basis kun je zelf ontdekken
wat schilderen allemaal te
bieden heeft. Aan het begin
van de les wordt een thema
uit de schilderkunst kort besproken. Bijvoorbeeld: kleuren en kleurenmengen, of
werken in verschillende tonen, of contrasten of wat is
compositie en hoe werkt dat.
De uitleg wordt kort gehouden, we bepalen samen de
opdracht en je gaat daarna
meteen aan de slag.
Bij Het Experiment ga je experimenteren met allerlei
materialen en combinaties
daarvan. Je bepaalt je eigen
onderwerpen. Spelenderwijs
leer je technieken. Op vrijdagochtend is er een speciale les: Time Out. Deze les
is bedoeld voor mensen die
even wat rust nodig hebben.
De les heeft als doel ‘even
helemaal niets moeten’. Er
wordt geen druk gelegd. Er
wordt rustige vrolijke muziek
gedraaid en we zijn allemaal
lekker bezig met tekenen
of schilderen. Aanwijzingen
worden alleen gegeven als
je er naar vraagt. De schilderlessen worden gegeven

door beeldend kunstenares
Manon van Leuven. De wensen van de cursist zijn voor
haar altijd de basis van de
les. Het maakt niet uit of je
al ervaring hebt of niet. Voor
alle lessen geldt: persoonlijke aandacht en je persoonlijke ontwikkeling staan centraal. De groepen zijn klein,
maximaal zes personen, dus
ieder kan een eigen weg inslaan. Er wordt vooral gewerkt met acrylverf, meestal
op papier maar ook geregeld
op doek. En het grote voordeel van werken met acrylverf is: Het kan niet mislukken, je kunt er namelijk altijd
weer overheen schilderen.
Zie ook: www.atelierdebeeldvorming.nl. Opgeven
kan door een berichtje te
sturen naar Atelierdebeeldvorming@gmail.com.

Velsen - De provincie NoordHolland heeft een negatief
zwemadvies ingesteld voor de
zwemlocatie Westbroekplas
in de gemeente Velsen. In het
zwemwater is een hoge concentratie blauwalg geconstateerd.
De provincie Noord-Holland
heeft besloten een negatief
zwemadvies in te stellen omdat in het zwemwater veel
blauwalg is aangetroffen. Bij
een negatief zwemadvies is
zwemmen op die plek slecht
voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. Volgende week wordt de
waterkwaliteit opnieuw gecontroleerd.
In Velsen geldt door blauwalg nog steeds een negatief
zwemadvies voor de locaties Naaktrecreatie Spaarn-

woude en De Watergeus. De
provincie adviseert om bij elk
bezoek goed te letten op de
blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in NoordHolland staan. Op de borden
staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld
of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.
De provincie geeft dagelijks actuele informatie over
de kwaliteit en veiligheid van
zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl
en via de zwemwatertelefoon
(0800-9986734) (gratis).
De provincie Noord-Holland
geeft actuele informatie over
negatieve zwemadviezen en
zwemverboden ook door via
twitter: http://twitter.com/ProvincieNH.

job in de regio
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Op zoek naar werk
Gevraagd:

Dutch Seafoods

(Mogelijk) inwonende
huishoudelijke hulp

Restaurant

De Meierij
Wij willen ons team
versterken met parttime

bedieningsmedewerkers
(ervaring vereist)
Reageren op info@meierij-bokkesteeg.nl
of tel. 023-5379764, vraag naar Anita

Wij zijn opzoek naar een

fulltime
productiemedewerker

Goed voor anderen én voor jezelf zorgen? Dat kan
met een flexibele baan in de zorg bij FlexiCura!
FlexiCura is een particuliere, AWBZ-erkende,
thuiszorg-organisatie. Voor ons cliëntenbestand,
dat nog steeds groeiende is, zijn wij voor
Velsen - Haarlem - Heemstede op zoek naar:

die ons team wil komen versterken.

De vereisten zijn:
• Goede beheersing van
Nederlandse taal.
• Geen 8 tot 5 mentaliteit.
• Rijbewijs is handig niet
noodzakelijk.

Verzorgenden C
Ziekenverzorgenden (3IG)
Verpleegkundigen

Taakomschrijving:
Diverse werkzaamheden o.a. het
verwerken, inpakken en bezorgen van
onze producten.

Ons aanbod
• Flexibele planning adhv jouw beschikbaarheid in de ochtend,
middag, avond en/of nacht
• Beschikbaarheidstoeslag van 4,6% op het bruto-uurloon
• Onregelmatigheidstoeslag volgens CAO VVT
• Directe uitbetaling van de vakantiedagen en het vakantiegeld.

Wil jij ons enthousiaste team komen versterken?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
FlexiCura, Schipholpoort 46, 2034 MB Haarlem
Of mail naar: info@flexicura.nl
voor nadere info: Gijske Huijboom (023) 5 100 300

14.0569

Tel: 06 - 16 27 48 73

Zeevisgroothandel & Horecaleverancier
Vissershavenstraat 43, 1976 DB IJmuiden

U kunt uw cv mailen naar:
admin@dutchseafood.nl

Aangeboden:
Ned.

Wij zoeken per direct een starter
HBO accountancy
√ Je bent stressbestendig en zelfstandig.
√ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
√ Het betreft een fulltime baan.
√ Je hebt de ambitie om door te groeien binnen
onze organisatie.
Daarnaast zoeken wij ook stagiaires voor
onderstaande functies:

Stagiaire MBO receptiemedewerker
Stagiaire HBO accountancy
(januari t/m juni 2016)

Bent u geïnteresseerd in een van bovenstaande
functies? Stuur uw cv en motivatie naar
info@banninkab.nl of bel naar 06-10486726

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WERKSTER

Beschaafd en
secuur, heeft
nog tijd over.
e12,50 p/u.
06-12782732

De Eerste Heemsteedse
Vishandel sinds 1925
Binnenweg 39 • Heemstede

GevraaGd:

winkelmedewerker/ster
voor 4 dagen in de week.
Liefst met ervaring.

reacties telefonisch, na 19.00 uur naar:
06-57552209

Per direct gevraagd:
REPRESENTATIEVE BEZORGERS M/V

Met rijbewijs, dagen in overleg.
BEDIENING MEDEWERKERS

Ervaring vereist, dagen in overleg.
Stuur je cv + motivatie naar:
monalisaijmuiden@gmail.com
of kom langs vanaf 17:00 uur
en vraag naar Kora!
Houtmanstraat 37 | 1972 EE IJmuiden
Tel.: 0255-510351
WWW.PIZZERIAMONALISA.NL
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IJmuiden - Vrijdag 21 augustus
is de laatste Zomeravondmarkt
aan de Kennemerlaan. Opnieuw
komen kunst, culinair en markt
samen in een groot zomerfestival. De organisatie is opnieuw
in handen van degenen die ook
zomerfestival ‘De Kennemerlaan
Leeft’ regelden. Tussen 16.00 en
21.00 uur kan men dus volop
genieten van heerlijks van ondernemers en foodtrucks, kunst
in vele facetten en een breed
aanbod van marktproducten.
Foodtrucks zullen wederom
IJmuiden binnenrollen. Aan
boord verse lokale producten,
producten van de boer en gerechten van over de hele wereld.
Klinkende namen als ‘Bunny
Chow Experience’, ‘Dutch Boerie’, ‘Savory and Sweet’, ‘Smokey
Village’ en vele anderen staan er
voor de liefhebbers en nieuwsgierigen van good food and experience. Alle ingrediënten zijn
op de Zomeravond Markten
aanwezig voor een onwijze beleving, originele gerechten, traditionele gerechten in een eigentijds jasje, gerechten gemaakt
met passie, met een verhaal en
met pure ingrediënten. Het is te
veel om op te noemen, dit kan
u gewoon het beste zelf komen
ervaren.
Ieder thema zal een eigen stuk

markt hebben en daar geclusterd worden. De kunstmarkt is
voor iedereen die kunst in zeer
brede vorm maakt, waardeert of
creëert. regionale kunstenaars
krijgen de mogelijkheid om zijn
of haar creaties te laten zien en
uiteraard ook te verkopen. De
Zomeravond Markten zijn een
unieke kans om te werken naar
een mooie samenwerking met
regionale kunstenaars. Het zou
mooi zijn als deze samenwerking een traditie wordt op de
Zomeravond Markten, net als in
het Kunstenaarsdorp Bergen.
Een braderie behoeft geen uitleg, maar complementeert wel
de Zomeravond Markten. Denkt
u eens aan de sfeer als de lampjes gaan branden bij de verschillende kramen. De sfeer van de
typische markten in de Zuid Europese landen komt naar de
Kennemerlaan. Heerlijk schuifelen langs de kramen, de geur
van good food in de lucht. Doet
u de ogen eens dicht en beeldt
het u in. Het kan op vrijdag 21
augustus dichterbij komen. De
Kennemerlaan is klaar voor
de laatste van de Zomeravond
Markten deze zomer. Houdt u
van kunst, culinair en markt?
Dan bent u er gewoon gezellig
bij tussen 16.00 en 22.00 uur op
de Kennemerlaan.

Openluchtviering
Santpoort-Zuid - Op zondag 23 augustus om 10.30 uur
houdt de Parochie H. Franciscus i.o. als start van het nieuwe
seizoen haar jaarlijkse openluchtviering in het Burg. Rijkenspark in Santpoort-Zuid.
Het thema van de viering is ‘Alles heeft zijn tijd’. Voor de kinderen is er tijdens de openluchtviering een kindernevendienst.
Na afloop is er een kopje kof-

fie, thee of limonade en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In verband met overlast
voor de buurt verzoekt de organisatie u zoveel mogelijk op de
fiets te komen. U kunt de wegwijzers volgen schuin tegenover de korenmolen ‘de Zandhaas’. Bij slecht weer wordt de
viering gehouden in de kerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand vlak bij het park.

Santpoort-Noord - ‘Bijzonder’ en ‘respect’ zijn woorden
die gebruikt worden voor het
werk van de vrijwilligers in
het Bijna Thuis Huis De Heideberg.
Deze vrijwilligers zetten zich
tweemaal per week in voor
de terminale zieke mens. Zij
helpen zowel bij de mensen
thuis als in het Bijna Thuis
Huis. Ondersteuning geven
in de terminale zorg is mooi
werk dat veel van je vraagt,
maar waar je ook heel veel
voor terug krijgt.
De taak van de vrijwilliger
is hetzelfde als die van een
mantelzorger, die zorg biedt
aan een zieke partner, familielid, vriend of vriendin.
Soms heeft de vrijwilliger een
verzorgende taak onder begeleiding van een verpleegkundige:
de gasten naar het toilet helpen, draaien in bed of het
uitdelen van medicijnen. Een
ander moment zit je stilletjes

naast iemands bed of vang je
de familieleden op met een
kopje koffie of thee.
Om dit werk te kunnen doen
hoef je geen speciale opleiding of een verpleegkundige
achtergrond te hebben. Belangrijk is dat je kunt luisteren, vanuit je hart werkt en ‘er
zijn’ voor de gasten en hun
naasten, maar ook wat tijd
over hebt. In dit werk kun je
niet zomaar aan de gang; er
zijn een stageperiode, evaluatiemomenten en een interne
introductietraining die met
goed resultaat gevolgd moet
worden. Die training begint
half september en bestaat uit
7 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Spreekt dit werk je aan, om
het stukje leven dat mensen nog hebben, zo fijn mogelijk te maken en wil je deel
uit maken van het team van
vrijwilligers, bel dan met één
van de coördinatoren 0235493214 of mail info@bijnathuishuisvelsen.nl.

Teleurstelling groot
bij Lars Bottelier
IJmuiden - Enige weken geleden was Lars hoopvol gestemd, hij mocht meedoen
aan de Faros Marathon in
Kroatië, echter heeft hij afgelopen week te horen gekregen dat er bij de organisatie een fout is gemaakt met
de inschrijvingen. Er mogen
maar twee zwemmers mee
doen van elk land, en Lars
valt hier nu buiten. ,,Ik vind
het erg jammer, hier had ik
mij zo op verheugd en nu
mag ik niet meedoen. Via Talentboek heb ik donaties binnengehaald voor dit doel, en
nu moet ik mijn planning omgooien. Als vervanging doe
ik mee met de LEN (Europacup) wedstrijd in Kopenhagen, 10 kilometer zwemmen

met de top van Europa, een
goed alternatief.”
Afgelopen weken heeft Lars
nog wedstrijden gezwommen en allemaal gewonnen,
de vorm is goed. ,,Zaterdag
22 augustus hebben we in
Hoorn het Nederlands Kampioenschap 10 kilometer, deze wordt samen gezwommen
met de LEN wedstrijd, mijn
coach is daar Marcel van
der Togt, Marcel is voormalig bondscoach open water
zwemmen van de KNZB, en
wil mij daar begeleiden, een
nieuwe uitdaging en gaan
we kijken hoe ik ervoor sta
op Europees niveau en natuurlijk proberen om Nederlands Kampioen 10 kilometer
te worden.”

Buurtbus zoekt
vrijwilligers
Santpoort - Sinds bijna twee
jaar is in Kennemerland een
buurtbusvereniging actief die
zes dagen per week, alleen
overdag en met een kleinere bus, een openbaar vervoer
lijndienst verzorgt tussen
Ramplaankwartier – Overveen – Bloemendaal – Santpoort en Haarlem Noord. Met
financiering van de Provincie Noord-Holland rijdt een
club van zo’n dertig vrijwillige chauffeurs in diensten
van drie uur een vaste route
met een Connexxion minibus,
geschikt voor maximaal acht
passagiers. Betalen gaat gewoon met de OV chipkaart,
zo nodig koop je een (duurder) buskaartje. Dat Buurtbus lijn 481 in een behoefte
voorziet blijkt wel uit de stijgende aantallen reizigers die
van dit kleinschalig openbaar vervoer gebruik maken.
Bij de start trok de nieuwe
buurtbus nog geen 350 reizigers per maand, maar dat
gemiddelde is inmiddels opgelopen tot ruim boven 500.
Door verloop en vakanties
heeft de Buurtbusvereniging
er graag leden bij. Er worden
vrijwilligers gezocht die houden van autorijden en van
omgaan met mensen en tijd
hebben om (twee-)wekelijks
een dienst van drie uur te
vervullen. Aan de aanmeldprocedure zijn een rijvaardigheidstest en een medische
keuring verbonden. Beschikbaarheid op zaterdag wordt
zeer op prijs gesteld. Informatie over Buurtbus lijn 481
vindt u op www.buurtbusbs.
nl. Reacties waarin u kort uw
motivatie aangeeft graag sturen naar info@buurtbusbs.nl.

Stout in Bartje
Santpoort-Noord - Zondag zal de populaire band
Stout optreden in het
‘Dorsthuis’ van Santpoort,
Bartje. Deze band timmert
al vanaf 2007 aan de muziekweg en weet van elk
optreden een feest te maken met stevige pop- en
rocknummers. Het optreden begint om 17.00 uur.
De toegang is gratis.
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Juwelier

Planetenweg 28, IJmuiden
0255-521599

Eigen werkplaats

Te koop:
Praktica fotocamera in lederen
draagtas met groothoeklens en
telelens 25,-, 2 Kogamyata fietsen 200,- p. st. Tel. 023-5262025
Te koop:
Grote sortering legpuzzels 500
en 1000 stukjes, 6 voor 5,-. Artiskaart 7,50. Tel. 023-5390914

klokkenreparatie
nieuw en antiek
goud/zilver reparatie
graveren (ook glas)
knopen & rijgen
urntjes naar
eigen idee
inruil goud/zilver
of in cash
horlogebatterijen
e6,www.robinjuweliers.nl

Te koop:
3 prachtige kippen NoordHollandse Blauwe, groot ras
37,50 en een heren sportfiets 40,-. Tel. 0255-513466
Gevraagd:
Haarlemse verzamelaar zoekt * Gevraagd:
Tv’, cd’s, audiosetjes, wasmapersoonsbewijzen uit tweede
wereldoorlog. Tel. 06-21898943 chines, mobiele telefoons,
drogers, laptops, oud ijzer,
metaal, fietsen en zonneKlaar met de vakantie kilo’s? banken, bedden. Gratis opgehaald. Tel: 066-17087229
TripleFit helpt u graag met Te koop:
Boek van Windows
voedingsadvies /
Vista voor dummies 7,50.
leefstijlverandering
Tel. 06-46224551
met een blijvend resultaat. Te koop:
Rookpot. 280 mm diameter
x 930 mm. Inhoud 4/5 pond,
Daniëlle van Bellen
Tel: 06-37359733 netto gewicht 8,5 kg met
een temperatuurmeter. 75,Oosterduinweg 6
info@triplefit.nu . Nostalgische poppenwa1972 NE IJmuiden
www.triplefit.nu gen. 10,-. Tel. 06-46224551
Gevraagd:
Biljarters. Club de watertoren. Wij spelen iedere di. en do.
Te koop:
Te koop:
5 1-persoons dralon dekens.
Accordeon, 32 bas, kleur rood, middag in het Vissershuis. Erg
Prijs: 25,-. Tel. 0251-212195
in prima staat. Tel. 0251-219314 gezellig. Tel. 0255-522633

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

regel
regel
regel
regel
regel
regel
regel
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Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen of opsturen naar:
Weekblad De Jutter en De Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden
Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website:
www.jutter.nl of www.hofgeest.nl.
Gratis kabaaltJEs WOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrWaarDEn:
-

Eén bOn PEr WEEk
Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, WOOnruimtE Of autO's.
Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn WaarDE bOVEn DE € 500,Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
Géén WErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
briEVEn mEt tE WEiniG POrtO WOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
altiJD PriJs VErmElDEn

WiJ kunnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr scHaDE
Van WElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJuist
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kunnEn OP GrOnD Van Hun inHOuD,
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, WOrDEn GEWEiGErD.

Airco vullen e75,- incl. btw
Voor elke type auto

• reparatie en onderhoud alle merken
• Bij onderhoud al vanaf e99,- gratis apk
• uitleesapparatuur alle merken
• In- en verkoop (altijd 45 occasions op voorraad)
egmondstraat 18-20, 1976 Br IJmuiden, tel. 0255 - 524 886,
fax 0255 - 524 665, info@autoservice-ijmuiden.nl

www.autoservice-ijmuiden.nl
Gezocht:
Zoek al jaren medailles en
vaantjes van toertochten op
de schaats. Ook stempelkaarten zijn van harte welkom. Tel. 0346-241819
Te koop:
Jong mooi gekleurd parkietje ,
makkelijk tam te maken.
Prijs 10,- . Tel. 0255-532538
Te koop:
Postzegelalbum wereld prijs 5,-.
Album fdc Nederland 100 stuks
prijs 12,50. Tel. 06-57787569
Te koop:
Hoge damesfiets, Peugeot
Country, framehoogte 60 cm,
Shimano 3 x 7 versnel. Banden
28 x 1,5. 50,-. Tel. 06-19342108
Te koop:
Pedicurenstoel 75,-, wasdroger 75,-, koperen kroon,
6-arms 75,-, plafondlamp
25,-, wijnrek 75,-, 27 broeken 15,-. Tel. 06-37581515
Te koop:
Prachtig zwart dames pakje
maat 42 100,-, damesjas winterjas 15,-, z.g.a.n. zwarte jas
50,-, maat 44. Tel. 0255-522694
Te koop:
Plafond: halogeen spotlight 230 volt 50 hz. Transformator 12 volt, 4 x 6w.
10,-. Tel. 0255-510042
Te koop:
Usg flex1 bodyprotector.
Zwart maat s. Z.Ga.N bijna niet gebruikt in opberghoes. 65,-. Tel. 06-39470995
Te koop:
Fietszitje bobike mini voor met
windscherm 9mnd-3jr 30,, fietszitje bobike maxi achter
35,- i.z.g.st. Tel. 023-5254462
Te koop:
Accordeon, 32 bas, kleur rood,
in prima staat. Tel. 0251-219314
Te koop:
Omafiets met krat i.g.s.t. 79e
mountainbike rijdt goed
groene kleur nieuwe banden 129,-. Tel. 06-22651702

Schoonheidssalon
Els Schaper

Meeuwenlaan 55
1971KN IJmuiden
0255-540679

Te koop: Mooie Suzuki Intruder VS 800.
Bw.jr. 1995. 55.000 km. Diverse toebehoren,
o.a. tanktas, lederen zijtassen, acculader,
servicemanual. Nieuwe banden, accu, oliefilter, bougies enz. Zien is kopen!
Vaste prijs e 2500,-. Tel. 06-37473625
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Vijfentwintigste
Rabobank Pierloop

Velsen - Op 12 september wordt de 25ste Rabobank Pierloop Velsen gehouden. Ter gelegenheid van deze speciale editie kijken zij
in een jubileumboek terug
op een kwart eeuw loopplezier in en rond IJmuiden. Het
eerste exemplaar van ‘Een
kwart eeuw Pierloop Velsen’

wordt op donderdag 3 september om 16.00 uur in Sporthal IJmuiden-Oost uitgereikt
aan sportwethouder Annette
Baerveldt.
Alle vrijwilligers en deelnemers aan de 8,2 en 15 kilometer krijgen het boek op 12
september mee naar huis.
Om de inwoners van Velsen
te betrekken bij de viering van
het 25-jarig bestaan van het
stadhuis in IJmuiden werd in
1990 het initiatief genomen
voor de allereerste Pierloop.
Het bleef niet bij die ene keer.
Het evenement groeide al
snel uit tot het grootste eendaagse sportevenement van
Velsen. Niet alleen voor individuele lopers en volwassenen,
maar ook voor peuters, scholieren en businessteams. De
Pierloop heeft zijn populariteit
mede te danken aan de afwisseling van het unieke parcours. De deelnemers lopen
door bossen, langs duinen en
een stuk over het strand.

PreSail IJmuider Harmonie
Velsen - Als dit de opmaat
is voor het jubileumfeest op
3 oktober in de Stadschouwburg, wordt dit voor muziekvereniging IJmuider Harmonie een topavond. Seabreeze bigband speelde de sterren
van de hemel. Wat een perfectie en kracht gaat er van deze bigband uit. De ritmesectie
en blazers trakteerde het talrijk aanwezige publiek op geweldige nummers uit vervlogen jaren. Dit alles vocaal ondersteund door de geweldige zangeres Emma Groot, een
aanwinst voor de bigband. Deze bigband verdient een groot
applaus. Bigband-jazz van de
bovenste plank, daar draait het
om bij de Seabreeze Big Band.
Zeventien gedreven muzikanten, een fantastische zangeres en een ervaren muzikaal
leider. Een inspirerend reper-

toire met de vroege Count Basie-swing en de muziek van Ella Fitzgerald en Frank Sinatra. Het IJHmusementsorkest
gaf met ruim 45 man/ vrouw
een prachtig half uur feestelijke muziek ten gehore. Wat
een vooruitgang heeft dit orkest geboekt de afgelopen jaren. Goed in het gehoor liggende muziek, prachtige solisten. Goed op elkaar ingespeelde secties. En muzikanten
die duidelijk plezier in het spelen hebben. Onder leiding van
Theo Bleeker heeft het orkest
een prima prestatie neergezet
op het drukke hoofdpodium op
het Havenfestival.
3 oktober viert IJH zijn 70ste jubileumjaar met een muzikaal
feest in de stadschouwburg
dat u niet mag missen. Kaarten à 15 euro zijn te krijgen via
Stadsschouwburg Velsen.

Indirecte
schoolkosten

Fiets de Staalroute
IJmond - Zondag 30 augustus is er een leuke route te
fietsen waarbij men eerst de
pont neemt naar de overkant
van het Noordzeekanaal,
daar de Staalroute volgt en
aan het eind van de dag met
de watertaxi van de Noordpier naar de Kop van de Haven in IJmuiden vaart.
Voor de tweede keer deze
zomer wordt er een Staalroute gehouden. Dat is een individueel te volgen fietstochtje langs drie organisaties die
zich met dit materiaal bezighouden. Het evenement is
als geheel maar ook per onderdeel te volgen.
De dag begint om 10.45 uur
op station Velserbosch in
Velsen Noord met een rondrit over het Tata fabrieksterrein per stoomtrein. De trein
rijdt langs metershoge installaties en enorme bergen grondstoffen in allerlei
kleuren. Een gids geeft uitleg. Van te voren reserveren
via www.csy.nl. Kosten tot 13
jaar 3 euro, vanaf 13 jaar 6
euro.
Na de rondrit is het Hoogovensmuseum te bezichtigen dat nabij station Velserbosch in Velsen-Noord ligt.
Het museum is deze dag ge-

IJmuiden - Het tweede Heren veteranenteam tennisteam van LTC De Heerenduinen is afgelopen weekend in
de eerste klasse kampioen

opend van 11 tot 14 uur en
gaat over de geschiedenis
en het productieproces van
het staalconcern. Hoe wordt
staal eigenlijk gemaakt? Vrijwilligers staan klaar om uitleg te geven. Kosten: 3 euro.
Van Velsen-Noord gaat men
vervolgens naar Wijk aan
Zee waar eventueel geluncht
kan worden.
Materiaal en Techniek is het
thema van een interessante
rondleiding op het beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ aan
de rand van Wijk aan Zee.
De technische man van het
beeldenpark Michiel Jansen
geeft uitleg over hoe de internationale kunstenaars samen met de staalfabriek de
monumentale beelden hebben gemaakt en welke technieken daarbij werden gebruikt. De rondleiding start
om 14.00 uur bij de entree
van het park. Deelname is
gratis.
Na de rondleiding kunnen
fietsers de weg langs het
beeldenpark volgen naar
de Noordpier waar de watertaxi van 15.35 uur en van
17.35 uur de deelnemers naar
IJmuiden brengt. Kosten: 5
euro. Op de foto het beeld
van Robert Erskine.

geworden uit bij Kontakt 1. In
dit team spelen: Arie van Os,
Ben Huberts, Herman Seegers, Ed Kops, Henny van Lieren en Gerrit Hoogerwerf.

Velsen - De gemeente Velsen
kent een regeling voor vergoeding van schoolkosten? Deze
bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeld voor
ouders met een laag inkomen,
die kinderen tot 18 jaar op
het voortgezet onderwijs hebben. Indirecte schoolkosten
zijn kosten die gemaakt worden voor allerlei bijkomende
uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het boekengeld. Te denken valt aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld een schoolreisje of werkweek) en bijkomende kosten zoals een boekentas, materiaal of een fiets.
Er geldt een maximale vergoeding van 270 euro per schooljaar. Kosten moeten worden
aangetoond. Het is dus verstandig om de betalingsbewijzen te bewaren. Het benodigde formulier is te verkrijgen
via de gemeente of via Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is een
project van de gemeente Velsen en Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Zij kunnen kijken of iemand in aanmerking komt en bieden ondersteuning bij het aanvragen.
Verder kijken zij naar waar je
mogelijk nog meer recht op
hebt. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, kan je
een afspraak maken via 0888876900 of mail naar formulierenbrigadevelsen@sociusmd.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in gebouw ‘Waterstaete’, Dokweg 27a te IJmuiden. Loop gerust binnen voor
het maken van een afspraak.

Lezing over
het heelal
IJmuiden - Op 10 oktober houdt emeritus professor Sterrenkunde P.C. (Piet)
van der Kruit een lezing in
de plaats van samenkomst
Apostolisch
Genootschap
aan Doornberglaan 29. De
lezing wordt afgewisseld met
een film. De lezing begint om
16.00 uur en duurt tot circa 18.00 uur. Toegang is vrij.
Graag van te voren aanmelden via: lezing10oktober@
gmail.com. In de lezing met
film wordt een beeld gegeven van hoe het heelal is opgebouwd en wat de samenhang van de diverse delen is.
Ook gaat het over de evolutie
van het heelal tot de huidige
situatie en wat de plaats van
de mens in dit alles is.
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Telstar zoekt
maatjes

Ontspanningsoefeningen
bij Buiten Gewoon
Velserbroek - In activiteitencentrum Buiten Gewoon
aan Galle Promenade 70
worden sinds kort OntspanningsOefeningen gegeven.
Eén van de pijlers van Buiten
Gewoon is mindfulness en
de OntspanningsOefeningen
sluiten hierop aan.
Een uur aandacht voor jezelf,
je hoofd leegmaken, spieren
ontspannen en ervaringen
delen is het doel. Een gevarieerd gezelschap van maximaal 8 personen kan om de
week op de woensdagochtend deelnemen aan de activiteit. Ardy Blok, die ruim 10
jaar ervaring heeft met meditatie en mindfulness, begeleidt de groep. In OntspanningsOefeningen wordt een
afwisselend programma ondergebracht van bewegen,
mediteren, ademhalingsoefeningen en iets creatiefs
rond een thema. Dit wordt
zittend en soms staand gedaan. Voor alle OntspanningsOefeningen geldt dat
je meedoet naar vermogen.

De OntspanningsOefeningen zijn voor iedereen toegankelijk en ervaring is niet
nodig.
Voor en na de OntspanningsOefeningen kan je de
tweedehands winkel bezoeken en kennismaken met de
mensen van de nagelstudio
of fietsreparatie.
Om 10 uur ben je welkom
voor een kopje koffie of thee
en om half 11 beginnen de
OntspanningsOefeningen in
het zaaltje. Het duurt ongeveer drie kwartier. Een minimale bijdrage van 50 cent
per keer wordt gevraagd
voor de onkosten. Deze activiteit is steeds in de even
weken, dus 5, 19 augustus, 2
september, enz. Wil je meedoen dan kan je intekenen
bij Dawa via 06-24378583.
De vraag naar buitengewone
dagbesteding blijft groeien!
Daarom gaat Stichting BuitenGewoon vanaf 31 augustus ook op maandag open.
Zie ook www.stg-buitengewoon.nl.

Velsen-Zuid - Telstar is vereerd
en zielsgelukkig om ook dit seizoen massaal gesteund te worden door de vele seizoenkaarthouders. Toch hebben zij elke wedstrijd nog wel wat plaatsen beschikbaar op de tribune
en die vullen zij graag op. Hoe
kunnen zij deze beter vullen dan
met u en uw vrienden? Daarom
geven zij u de kans om vrijdag
aanstaande een maatje mee te
nemen naar Telstar. Een matje om samen een biertje mee
te drinken (uw maatje haalt het
eerste rondje natuurlijk), een
maatje om de Witte Leeuwen
naar voren te schreeuwen, een
maatje om de keeper van de tegenstander zenuwachtig te maken, maar bovenal een maatje
om de belevenis van de Witte Leeuwen te delen! Voor iedere seizoenkaarthouder is er voor
de wedstrijd tegen Almere City FC de mogelijkheid om twee
extra kaarten aan te schaffen
voor slechts 5 euro per stuk. Zo
kunnen uw vrienden ook genieten van een avondje bij de Witte Leeuwen. En u? U geniet van
een aantal voordelen als ook
een van uw vrienden een seizoenkaart aanschaft. Zo krijgt
u tot de winterstop 20% korting
op alle artikelen uit de fanshop,
maken u en uw maatje kans op
een gesigneerd thuisshirt en
ontvangen u en uw maatje VIPkaarten voor de wedstrijd Telstar
– FC Emmen. Daarnaast heeft
u het hele seizoen een maatje
om tegenaan te zeuren als het
niet goed gaat, en een maatje
om een heerlijk koud biertje te
halen terwijl u nog even van de
onnavolgbare bewegingen van
Tissoudali geniet. Vanaf dinsdagochtend tot aan de wedstrijd is het mogelijk om, op vertoon van uw seizoenkaart, twee
kaarten te bestellen voor uw tribunevak. Op vrijdag zullen alle
personen die via een losse kaart
de wedstrijd bezoeken een formulier uitgereikt krijgen om een
seizoenkaart aan te schaffen.

Zee van Staal

Fietsster gewond na
aanrijding met auto
Driehuis – Een fietsster is
afgelopen maandagmiddag
gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Driehuis. De vrouw stak rond
kwart voor twee de Waterloolaan over toen een automobilist die vanuit de Minister van Houtenlaan kwam

haar aanreed. De vrouw
kwam bij de aanrijding hard
ten val.
De vrouw is opgevangen
door
ambulancepersoneel
en na de eerste zorg naar het
ziekenhuis overgebracht voor
verdere behandeling. (foto:
Michel van Bergen)

Wijk aan Zee - Zondag 23
augustus is er een rondleiding met gids in het beeldenpark Een Zee van Staal
bij Wijk aan Zee. De rondleiding voert langs alle grote
stalen beelden die staan opgesteld in de duinen. De gids
vertelt bij ieder beeld iets
over de maker en het kunstwerk. Ook kan men genieten van de bloeiende planten
in het park. Verzamelen om
14.00 uur bij de ingang van
het park aan de Reyndersweg even buiten Wijk aan
Zee. Toegang gratis.

Hannie Spronktoernooi gewonnen
door Velsen
Velserbroek - Afgelopen donderdag beten VSV en Velsen het spits af op het tiende Hannie Spronk toernooi. Een
enerverende wedstrijd waar de titelhouder het opnam tegen de thuisploeg. Al snel was het Jasper Post die een
vrije trap indraaide en de bal was onhoudbaar voor Sander van der Lugt. Niet veel later tekende de spits van VSV
ook voor de 0-2 en VSV leek net als de afgelopen jaren
af te streven op de finale. Maar Velsen rechtte de rug en
kwam nog voor rust terug naar een 2-2 stand. Na rust
liep Velsen zelfs verder weg, waardoor de formatie van Ton
Pronk de finale mocht spelen. De eerste finalist was dus
bekend. Met dit in het achterhoofd begonnen Terrasvogels
en Stormvogels aan de tweede wedstrijd van de avond.
Stormvogels, dat met een jong team aan de aftrap verscheen, had moeite om het net te vinden tegen een degelijk Terrasvogels. Stormvogels kon een paar keer goed
doorkomen en kreeg wel wat kansen, maar het was Terrasvogels dat nog voor rust de leiding nam. Dit duurde
lang, maar vlak voor tijd zag Stormvogels het toch gelijk
worden. Bij een gelijke stand zouden penalty’s de doorslag moeten geven, maar door het slechte weer, koos de
organisatie ervoor om in overleg met de trainers, dit pas
op zondag voor de finales te doen.
Op zondag 16 augustus werd er voor het eerst gestart met
een veteranen toernooi. DE teams van Oud Velsen, Oud
VSV, oud TV en de Vrienden van Hannie namen het in
een onderlinge competitie op tegen elkaar. Een zeer geslaagd toernooi, waarbij een aantal oude toppers zich nog
in de kijker wisten te spelen. Gezien de reacties, kan het
haast niet anders dat de organisatie, bestaande uit Herman Berg en Marcel Looij genoodzaakt zijn dit succesvolle toernooi een vervolg te geven. Na dit toernooi volgde er
een spectaculaire penaltyreeks tussen de beiden ‘Vogels’.
Nadat een ieder vijf penalty’s wist te benutten, moesten
de teams om en om penalty’s nemen. Stormvogels miste
waardoor 4e Klasser Terrasvogels het in de finale opnam
tegen Velsen. De wedstrijd werd gespeeld op een perfecte grasmat. Het was Velsen dat eenvoudig wist te winnen
met 6-1.
De wedstrijd om de 3e/4e plaats werd gespeeld door de
teams van Stormvogels en VSV. Deze wedstrijd werd gespeeld op het kunstgras bij Velsen. Het team van Jeroen Kroes kwam met een sterke opstelling voor de dag.
Zij wonnen de wedstrijd eenvoudig met 4-0. Ook dit jaar
werd de prijsuitreiking verricht door de dochter van Hannie Spronk, Demi Spronk. Zij nam het woord en overhandigde de beker aan de aanvoerder van winnaar Velsen.
Ook de tiende editie was weer geslaagd en hopelijk kunnen we alle teams bij de elfde editie weer welkom heten
en kunnen we het veteranen toernooi verder uitbouwen.
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Doop nieuwe
sloep

Uitnodiging

Afscheidsreceptie burgemeester Weerwind
Het gemeentebestuur van Velsen heeft het
genoegen u uit te nodigen voor de receptie
ter gelegenheid van het afscheid van
burgemeester de heer F.M. Weerwind.

Aanmelden voor deze afscheidsreceptie
vóór 1 september 2015 via
communicatie@velsen.nl
Mocht u een cadeautje overwegen dan
wordt het op prijs gesteld wanneer u een
gift overmaakt naar de Stichting Unu
Pikin te Hoorn NL77INGB0652803202
onder vermelding van afscheid
burgemeester Weerwind.
Meer informatie vindt u op
www.stichtingunupikin.nl

Op 24 september 2009 werd de heer Weerwind
geïnstalleerd als burgemeester van Velsen.
Op 9 september 2015 zal hij worden geïnstalleerd
als burgemeester van Almere en tegelijkertijd eervol
worden ontslagen als burgemeester van Velsen.
De receptie zal plaatsvinden op dinsdag 8 september 2015
van 16.30 tot 19.00 uur in de Felison Cruise Terminal,
Volendamkade 1 IJmuiden. Bij de terminal is voldoende
ruimte om uw auto te parkeren.
Tijdens de afscheidsreceptie wordt geen gelegenheid
geboden tot het houden van toespraken.
Wij verheugen ons er op u te mogen begroeten.
Het gemeentebestuur van Velsen.

Techport Sail Challenge 2015
Wethouder Arjen Verkaik heeft zaterdag 15 augustus tijdens PreSail
IJmond het startschot gegeven
voor de Techport Sail Challenge
2015. Met op de achtergrond grote
tallships, die klaar lagen om naar
Amsterdam te varen, werd in de
haven van IJmuiden voor het eerst
een zeilwedstrijd gehouden met
modelboten.

Tien teams van basisscholen deden
hieraan mee. Ze bouwden zelf de boot
en kregen vooraf theorie over thema’s
als varen op zee en radiografische besturing. Bij de Techport Sail Challenge staat samenwerking in de klas centraal. De klas werkte niet alleen samen op technisch gebied, maar ook
op het gebied van design, communicatie en sponsoring. De wedstrijd
werd gewonnen door De Zeemonsters van de Jan Campertschool uit
Driehuis. Zij behaalden de hoogste
totaalscore. (foto’s: Erik de Mink)

Zaterdag 15 augustus heeft Anja Bal-Konijn, de echtgenote van
wethouder Floor Bal, een nieuwe
sloep van de Dutch Marines Rowing Challenge gedoopt. Dat gebeurde tijdens de PreSail op de
Trawlerkade in IJmuiden. Wethouder Bal keek toe; alleen een
vrouw mag een boot dopen.

De boot heeft de naam ‘De Toewijding’ gekregen en zal binnenkort de
overtocht naar Engeland maken. Het
Kops Mariniers bestaat 350 jaar. In
verband met dit jubileum gaan roeiers uit IJmuiden en omgeving samen met oud mariniers op 5 september aanstaande van Rotterdam via
Vlissingen naar London roeien; een
afstand van 350 kilometer. Met deze monstertocht wordt geld ingezameld voor collega’s die in de problemen zijn gekomen en voor de nabestaanden van de maten en hun familieleden.
Toewijding
Mariniers werken vaak in anonimiteit. Waardering is er in geringe mate. Wanneer collega’s tijdens de uitoefening van hun plicht het hoogste
offer geven, dan komt dat hard binnen. Bij terugkomst van uitzendingen komt de verwerking van wat zij
hebben gezien en meegemaakt. Met
het verwerken van traumatische gebeurtenissen komen sommigen helaas in de knel, soms pas vele jaren
later. Ondanks alles zijn ze overtuigd
van het goede werk dat ze doen en
zullen altijd doorgaan met Verbondenheid, Kracht en Toewijding, de
kernwaarden van het Korps Mariniers. (foto: Reinder Weidijk)
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Van west naar oost
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en beginnen aan
de westkant van de Lange Nieuwstraat. Tussen de rotonde Planetenweg en de hoek Scheldestraat gaat
de straat volledig open (fase 1). Deze werkzaamheden duren tot begin
december 2015. Direct daarna start
fase 2 tussen de Scheldestraat en
het Marktplein; hier wordt gewerkt
tussen december 2015 en maart
2016.

Start werkzaamheden 14 september

Reconstructie
Lange Nieuwstraat
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De gehele Lange Nieuwstraat wordt
opnieuw aangelegd en krijgt nieuwe bestrating. Tegelijkertijd wordt
de riolering in de Lange Nieuwstraat

vervangen. Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien te beperken
wordt bovendien over de hele lengte
een apart infiltratieriool aangelegd.
Als het werk klaar is, heeft de Lange
Nieuwstraat een nieuw wegprofiel
met vrij liggende fietspaden aan beide kanten; dat is veiliger voor fietsers.
Bovendien wordt de rijbaan smaller,
waardoor het wegverkeer langzamer
gaat rijden. Ook wordt het winkelgebied vernieuwd en komen er nieuwe
haltes voor de lijnbussen.

Gi

Op maandag 14 september 2015
beginnen
de
werkzaamheden
voor de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. De geplande einddatum daarvoor is medio februari
2017. Daarna gaat het Velserduinplein achter de Hema op de schop;
dat duurt tot augustus 2017.
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Het gehele project duurt tot augustus 2017 en wordt in zes fases uitgevoerd. De planning is globaal en
hangt af van hoe snel de werkzaamheden vorderen.
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Openbaar vervoer Connexxion
Lijndiensten 3, 75 en 82 worden
omgeleid. Meer informatie daarover en over tijdelijke bushaltes staat op www.connexxion.nl of
www.connexxion.com. Vragen over
het openbaar vervoer kunt u stellen
via tel. 0255-547964.
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les wordt met borden aangegeven
en is ook te zien op de bijgaande
kaartjes. Op het deel waar gewerkt
wordt, kunnen voetgangers langs
het werk lopen om de woningen en
winkels te bereiken.

Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten
voor al het verkeer. Het doorgaande
verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Heerenduinweg. Fietsers en bromfietsers worden via de
omliggende wegen omgeleid. Dit al-
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Drukte op Noordzeekanaal

Ku(n)st in de vishal
Zaterdag 15 augustus jl. heeft wethouder Robert te Beest de expositie van 35 kustgezichten van NoordHolland geopend. Deze was gedurende de PreSail IJmond te zien in vishal D aan de Halkade. Te Beest kijkt
met bewondering naar het kunstwerk van Corinna Weiner, dat overigens is aangekocht door Robbert
H. van het Kaar. Met een vaste groep

kunstenaars uit binnen-en buitenland wordt de Nederlandse kunst
vastgelegd vanaf een boot. Dit gaat
straks een panorama opleveren van
de gehele kustlijn van Nederland. Te
zien in 2017 in Rotterdam.
(Foto: Reinder Weidijk, links wethouder Te Beest en rechts koper Van
het Kaar)

Drukte tijdens de Sail In woensdag 19 augustus. (foto: gemeente Velsen)
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Zondag 30 augustus Haarlem

Opening havenfestival
PreSail

Special Sports Experience
Biljarten, handballen, tennissen en
nog veel meer – iedereen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking kan meedoen op zondag 30 augustus in het Pim Mulier Sportpark in Haarlem. Er is een
grote sportieve informatiemarkt
met een heel gevarieerd programma.

Bezoekers kunnen kijken naar of
meedoen aan aikido, rolstoeldansen,
handbal, hardlopen voor mensen met
een visuele beperking en rolstoelhockey (foto), of iets anders. Er is een uitleenservice voor handbikes en sportrolstoelen en andere organisaties die
iets met aangepast sporten te maken
hebben. Er zijn sporttoernooien en
demonstraties, kraampjes waar bezoekers informatie kunnen krijgen,
en allerlei clinics om aan mee te doen,
zoals die van Jetze Plat, zilveren medaille winnaar op het WK Handbiken.
Een greep uit het programma, dat om
12.00 uur begint:
12.00 – 12.30 uur: Opening met Zumba warming-up.
12.30 – 13.00 uur: Clinic handbiken en
judo, demonstratie aikido
13.00 – 13.30 uur: Clinic biljart en rolstoelbasketbal, demonstratie rol-

twitter.com/gemvelsen

stoeldansen
13.30 – 14.00 uur: Clinic hardlopen
(met visuele beperking) handbal en
aikido
Het programma duurt tot 16.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. De organisatie is in handen van Sportservice
Noord-Holland, SportSupport, de
Dirk Kuyt Foundation en de Provincie Noord-Holland. De gemeente Velsen is ook betrokken. Meer informatie via sse2015@sportservicenoordholland.nl of via tel. 023-5575937. (foto: SportService Noord-Holland)

Wethouder Annette Baerveldt opende op vrijdag 14 augustus het Havenfestival / PreSail vanuit de Spiegeltent op het feestterrein aan de
Trawlerkade. (foto: Ko van Leeuwen)

Bekendmakingen algemeen
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, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8
augustus 2015 tot en met 14 augustus 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-

ning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakkapel (08/08/2015) 13054-2015.
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen hoek-

dakkapel en vergroten dakkapel
(13/08/2015) 13410-2015.
Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 15, kappen boom
(11/08/2015) 13187-2015;
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Aanvragen (vervolg)
Wüstelaan 103, legaliseren erfafscheiding (08/08/2015) 13051-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (10/08/2015) 13171-2015;
Minister Lelylaan 3, kappen boom
(06/08/2015) 13220-2015.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen
boom (13/08/2015) 13411-2015;
Bruno Klauwersstraat 4, kappen
boom (10/08/2015) 13256-2015;
Wüstelaan 19, kappen boom
(08/08/2015) 13050-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Schulpweg 7, vergroten 2e verdieping (11/08/2015) 13184-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
De Burgemeester van Velsen maakt
bekend dat hij het voornemen heeft
een drank- en horecavergunning te
verlenen voor het uitoefenen van
een paracommercieel horecabedrijf:
Vereniging Loodsen sociëteit Recht
Door Zee, Kanaaldijk 242 te IJmuiden
Het ontwerpbesluit drank- en
horecavergunning ligt met ingang van 17 augustus 2015 gedurende zes weken ter inzage bij:

Afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/inzage
(ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, afdeling Publiekszaken
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,1970 AL IJmuiden, bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvraag
dienen te beslissen, verlengd met
zes weken:
IJmuiden
Middenhavenstraat 20-22, gebruik
pand in strijd bestemmingsplan Havengebied IJmuiden (17/08/2015)
10451-2015;
Zandershof 47, verbouwen bedrijfspand naar woning (13/08/2015)
10654-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12 H, vervangen brandweer oefencontainers
(14/08/2015) 10432-2015;
Oude Pontweg 2, renoveren Velsertunnel (17/08/2015) 10699-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester 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 gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

omgevingsvergunningverleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, bestaande kozijnen
vernieuwen (13/08/2015) 109022015;
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen
2 dakkapellen (14/08/2015) 87022015;
Antillenstraat 33, constructieve wijziging appartement (14/08/2015)
11084-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan ong., kappen
2 bomen (17/08/2015) 10510-2015.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 25, plaatsen 2 dakkapellen (17/08/2015) 9758-2015;
Amsterdamseweg
11,
renoveren ontvangstgebouw en bemaling
(11/08/2015) 10051-2015.
Velsen-Noord
Geelvinkstraat 48, plaatsen dakopbouw en vervangen kozijnen 1e verdieping (18/08/2015) 8824-2015;
Dijckmanstraat 2, verbouwen kerk
tot woonruimte met kantoorruim-

te aan huis (14/08/2015) 9900-2015;
Leeghwaterweg 13, aanbrengen tussenvloer (17/08/2019) 10527-2015;
Reyndersweg 7, wijzigen pergola
(13/08/2015) 10460-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Verleende
omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken
met ingang van de dag na die waarop
dit besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld.
Tevens kan ook digitaal het beroep-

en verzoekschrift worden ingediend
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
De onderstaande omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 augustus 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden en op de website www.
velsen.nl, via het menu: direct naar/
meer nieuws/besluiten en vergunningen.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178-180, het veranderen van een horecapand met 2 bovenwoningen tot woongebouw met
9 appartementen en detailhandelruimte w14.000317.
IJmuiden
Kotterkade 4 en Texelstraat 45, het
oprichten van een vrieshuis inclusief
keurstation en kantoor en het veranderen van de bestaande inrichting
met koel- en vrieshuizen 2186-2015.
Inspraak concept Welstandsnota
2015 gemeente Velsen
Welstandstoezicht levert een belangrijke bijdrage aan de borging van

Maatschappelijk stages
in het groen blijven
heid van jongeren, hun besef
van waarden en normen, hun
sociale ontwikkeling en het
besef van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Deze afspraak is maandag 17
augustus bekrachtigd door
de voorzitter van Recreatieschap Spaarnwoude (tevens
gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland) de heer
T.J.P.J. Talsma, de heer K.R.
de Vos, afdelingsleider havo
vwo bovenbouw van het Vellesan College en de heer J.L.
Hylkema, directeur Recreatie Noord-Holland. De onder-

tekening van de licentieovereenkomst Maatschappelijke Stages in het Groen vond
plaats op het Vellesan College in IJmuiden.
In de periode 2012-2014 hebben maatschappelijke stages
(MAS) plaatsgevonden in de
recreatieschappen in NoordHolland. Uit de evaluatie blijkt
dat het aanbieden van stagemogelijkheden in het groen
maatschappelijk gezien van
grote toegevoegde waarde is.
Het geeft jongeren een kans
om een belangrijke kant van
de samenleving te ontdekken
en creëert al snel betrokkenheid en meer respect voor de
natuur en de organisaties die
zich hiervoor inzetten.
Onder begeleiding van de beheerder van het recreatiegebied wordt per stage een introductie van het recreatiegebied verzorgd waarbij het recreatieve aanbod, de natuur,
het landschap en de functie van het water aan de orde komen. Gedurende twee
weken komen er vier klassen
van 25 leerlingen stage lopen
in Spaarnwoude. De werkzaamheden die ze gaan verrichten zijn lichte snoeiwerkzaamheden en houtsnippers
uitrijden bij boerderij Zorgvrij.
Het recreatieschap faciliteert
een locatie, geschikte werkzaamheden en het benodigde materiaal en materieel. De
leerlingen maken op een ontspannen manier kennis met
het recreatiegebied.

Velserbroekse schildert
voor zoon Bob Marley
Velserbroek - De Velserbroekse kunstenares, Lynn
Spoor, heeft kunstwerken
geleverd aan de zoon van
Bob Marley, Rohan Marley. De afgelopen tijd heeft
Lynn veel artworks gemaakt waarvan één in het
bijzonder.
Een paar maanden terug
kreeg Lynn contact met Rohan Marley via Instagram
over het onderwerp kunst,
vertelt ze. ,,Hij was erg geinteresseerd in de artworks
die ik heb gemaakt van zijn
vader, Bob Marley, en het
werk van Gandhi. Na veel
contact heb ik hem goed
persoonlijk leren kennen.
Het is een man van passie
en liefde voor creativiteit.”
Ongeveer twee weken terug zijn de werken van
Lynn opgestuurd naar New
York. ,,Het is echt ongelooflijk snel gegaan, zelf had
ik nooit kunnen dromen
dat mijn werken nu in de
woonkamer hangen bij de
Rasta familie!”
Rohan Marley is de eigenaar van Marley Coffee en
toert momenteel veel door
Europa om zijn passie over
koffie te delen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formukeerstekens 1990 en het plaatsen van de borden
B5 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Velsen - Inmiddels is de
Maatschappelijke Stage formeel niet meer verplicht en
ontvangen scholen en gemeenten geen subsidie meer.
Recreatie Noord-Holland en
het recreatieschap Spaarnwoude besloten echter om
te blijven investeren en tekenden maandag de intentieovereenkomst met het Vellesan College voor Maatschappelijke Stages in het Groen
voor het schooljaar 20152016.
Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de
maatschappelijke betrokken-

Verder is Lynn zelf nu ook
druk bezig met nieuwe
projecten. Zo heeft zij een
samenwerking met een
Nederlandse designer uit
de muziekindustrie, Ruud
van Eijk. ,,Er komt écht een
mooi resultaat uit deze samenwerking. Ik kan er nog
niet te veel over verklappen maar vleugels strekken zich uit”, vertelt Lynn
als hint over de samenwerking.
Ondertussen heeft ze een
eigen atelier beschikbaar
gekregen waar ze mooi
de ruimte heeft om zich te
ontwikkelen.

• een voorrangskruispunt in te stellen tussen de
Kennemergaardeweg en de Duin- en Kruidbergerweg te Santpoort-Noord, waarbij bestuurders vanaf de Duin- en Kruidbergerweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de
Kennemergaardeweg, door middel van het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verBurgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien
bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Velsen. De huidige Welstandnota 2006 wordt geactualiseerd. De concept Welstandsnota
2015 gemeente Velsen ligt op grond
van het bepaalde in de Inspraak- en
samenspraakverordening met in-

gang van 24 augustus gedurende
zes weken ter inzage in bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden, en is
daarnaast te raadplegen op de website www.velsen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde inzagetermijn een

inspraakreactie indienen.
Schriftelijke reacties:
Een schriftelijk reactie kan worden
ingediend bij college van burgemeester en wethouders van Velsen, afdeling Publiekszaken werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465,1970 AL

Mondelinge reacties:
Degene die een mondeling reactie
wil indienen, kan dat doen bij mevrouw A. Braams, na een telefonische afspraak op 14-0255.
IJmuiden.
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